
KAPRONCZAY KÁROLY

A bori munkatábor története

A második világháború és a holokauszt történeti feldolgozásaiban aránylag kevés szó esik 
a kelet-szerbiai Bor nemesfém bányaiban (arany, ezüst, nikkel, ólom és ón) 1943–1944-
ben szervezett munkatáborról. Ebben az idQben mintegy háromezer magyar munkaszol-
gálatos – zsidók, baloldali szociáldemokraták, katonai szolgálatot megtagadók (nazaré-
nusok, baptisták stb.) – került ide. Az elQbb felsorolt fémekre a német fegyvergyártásnak 
volt nagy szüksége, az innen kibányászott mennyiség a német hadigazdálkodás összes 
ércszükségletének ötven százalékát adta. Az 1904-ben létesített és francia tulajdonban 
levQ bori bányákat Jugoszlávia 1941-es lerohanása idején a szerbek felrobbantották, ezzel 
jelentQs vesztességeket okoztak a németeknek. A franciák által kiépített infrastruktúrára 
és a modern kitermelési módokra a németeknek nagy szükségük volt. A robbantás kárait 
aránylag gyorsan helyre lehetett hozni, viszont ellenQrzött munkaerQt kellett szervezni. 
ElQbb önkéntes munkaerQ-toborzással próbálkoztak, de alig jelentkeztek, illetve gyorsan 
megszöktek. A megszálló német hadsereg 1941 végétQl Borban és környékén lágereket 
épített, a munkatáborokba általában német és osztrák börtönök fogvatartottjait vezényel-
ték, majd fokozatosan kényszermunkát vettek igénybe. A kitermelt érceket kiépített vas-
útvonalon szállították a szerbiai Duna-kikötQkbe. A bányamunkák és a vasútépítés miatt 
1942 és 1944 között 30-80 ezer kényszermunkást foglalkoztató lágerkomplexum jött lét-
re. A jugoszláv foglyok (bosnyákok, horvátok, szerbek, szlovének, zsidók), elfogott par-
tizánok mellett cseh, francia, görög, lengyel munkaszolgálatosok, 1943 májusától olasz 
katonai foglyok dolgoztak itt. A magyar kényszermunkások Bor központjától mintegy két 
kilométerre kaptak elhelyezést. A magyar munkaszolgálatosok 1943 júliusában érkeztek 
Borba, 93 százalékuk zsidó volt, többségük már korábban különbözQ munkaszolgálatos 
századokban szolgáltak. Zömük az 1901–1924 között született korosztályokból kerültek 
ki, társadalmi és vagyoni helyzet, kulturális beállítottság viszonylatában és egészségi 
állapot szempontjából nagyon heterogén csoportot alkottak. JelentQs különbség volt a 
Kárpátaljáról származó, magyarul alig beszélQ, csak jiddis nyelven kommunikáló, általá-
ban fizikai munkát végzQk és a városi középosztályhoz tartozó zsidó értelmiség között, 
amit még bonyolított az ortodox és neológ zsidók mellett a kikeresztelkedett, magukat 
kereszténynek vallók ellentéte is. Mellettük vagy két századot tettek ki a katonai szol-
gálatot elutasító, antimilitarista kisegyházak tagjai. Ide tartoztak a jehovisták (160-180 
fQ), a szombatisták (18 fQ), nazarénusok (9 fQ). A magyar munkaerQért a németek nyers-
anyag-kompenzációt ígértek, aminek teljesítésérQl nincs adat. A magyar „kontingens” Qr-
zésérQl magyar katonai felügyelet gondoskodott, ami egyben a magyar katonai törvények 
érvényesítését jelentette a munkaszolgálatosokkal kapcsolatban. Katonaként kezelték, 
dolgoztatták és büntették Qket, német katonai fejadagot kaptak, részben katonai egyen-
ruha viselésére kötelezték Qket, miközben nem voltak katonák, hivatalosan fegyvertelen 
katonai munkaszolgálatot teljesítettek, fogolyként Qrizték Qket.

A munka részben felszíni bányam_velést és vasútépítést jelentett, amit a német katonai 
munkaszervezet irányított és a teljesítményeket is Qk határozták meg. Ezeken a területe-
ken a munkát német katonai egységek felügyelték, a magyar keret a tábori Qrzést irányí-
totta. A magyar munkaszolgálatok elsQ háromezres csoportját 1943 nyarán – egy idQben 
– ErcsibQl, SzegesrQl és Apatitból vízi úton indították Prahovóig, majd innen vasúton 
szállították Zajcárra, majd onnan Borba. Az eredeti tervek szerint féléves szolgálat után 



112  KAPRONCZAY KÁROLY: A BORI MUNKATÁBOR TÖRTÉNETE

leváltották volna Qket, ami soha nem történt meg, ugyanis az 1944 elején indított újabb 
csoport nem a felváltásra, hanem vasútépítési munkára került ki. A németek ekkor újabb 
háromezer fQ kivezénylésérQl állapodtak meg a magyar kormánnyal. Ebben a csoportban 
volt Radnóti Miklós költQ és Justus Pál szociáldemokrata politikus, aki minden bizonnyal 
politikai tevékenysége miatt került Borba. A bori munkaszolgálatosok története egyben 
az egyik altábor, a Bergenz-tábor története is. (A vasúton érkezett munkaszolgálatosok 
a németek által kiépített, különbözQ német városokról elnevezett altáborokba kerültek.) 
A táborokban rossz higiéniás viszonyok uralkodtak, a munkahelyeken a legalapvetQbb 
munkavédelmi körülmények hiánya mellett dolgoztak, így magas volt a balesetek száma, 
aránylag nagy lett a halálozási arány. A bori temetQben mintegy ötven magyar munka-
szolgálatost temettek el. Ez a halálozási arány rosszabb lenne, ha a munkaszolgálatosok 
között nem lett volna számos kit_nQ zsidó orvos, akik rossz felszereléssel, gyenge gyógy-
szerezettséggel gyógyítottak, sQt életmentQ m_téteket is végeztek. Több fejezet éppen 
ezzel a gyógyító munkával és az itt szolgált kit_nQ orvosokkal foglalkozik.

A néhány éve nyomdai napvilágot látott, Csapody Tamás tollából született Bori munka-
szolgálatosok cím_ kötet kit_nQ, oknyomozó feldolgozása történelmünk e szomorú feje-
zetének. A szerzQ jogász, szinte a „vérében van” a tények alapos vizsgálata, értelmezése, 
illetve a források elemzése. Ez elsQsorban a kötet második felében érvényesül, amikor 
1944 augusztusában – a román kiugrás után a szovjet csapatok gyorsan nyomultak elQre 
Kelet-Szerbia irányába – a németek szervezetten vonultak ki a Balkánról. A bori bányák-
ban és a vasútépítésnél megsz_nt a munka, a magyar kormány a munkaszolgálatosok 
hazavezénylésérQl döntött. A hatezer munkaszolgálatost két lépcsQben vonták ki, elQbb 
Borban gy_jtötték össze, majd két különbözQ idQpontban gyalogmenetben indították Qket 
Magyarországra. Az elsQ lépcsQbe 3600 ember tartozott, és szeptember 17-én indultak. 
Ide sorolták be Radnóti Miklóst is. Az út alatt sokan megszöktek, míg több alkalommal 
– megtorlásként – a németek „módszeresen” pusztították a munkaszolgálatosokat. Ez és 
a késQbb indult nagyobb egység az út alatt több kisebb csapatra oszlott, így vergQdtek 
magyar földre. Viszont a nyilas kormány olyan megállapodást kötött a német kormánnyal, 
hogy legalább 15-17 ezer munkaszolgálatost ad át németországi kényszermunkára. A bori 
munkaszolgálatosok zöme ezért sodródott a Nyugat-Dunántúlra, végül is 670 munka-
szolgálatost adtak át a németeknek. Viszont a szétszakadt csapatok egy részét a németek 
koncentrációs táborokba hajtották. Szomorú a végsQ „elszámolás” is: a Bor térségét elsQ-
ként elhagyó 3600 magyar munkaszolgálatosból mintegy 100 fQnek sikerült megszökni, 
1500 fQt útközben kivégeztek, 1500-an kerültek koncentrációs táborba, ahonnan kb. 500 
fQ szabadult élve.

Borból a második nagyobb egység – mintegy kétezer fQ – 1944. szeptember 29-én 
indult útnak, akiknek többségét a Tito-partizánok kiszabadították. Ezek többsége szintén 
haza akart menni, többségük szerencsésen túlélte a háborút.

A fent elmondottak Csapody Tamás vaskos könyvének fQbb történeti vonulatai, ame-
lyet alapos elemzések, oknyomozó vizsgálódások követnek. Forrásanyaga – a túlélQk 
elbeszélései és a különbözQ visszaemlékezések mellett – levéltári források, valamint 
népbírósági peres anyagok és kihallgatási jegyzQkönyvek egészítik ki. A munkaszolgá-
latosok felügyeletét ellátó honvédségi keret tagjainak többségét – népellenes és háborús 
vádak alapján – népbírósági eljárásba vonták. Ezek a jegyzQkönyvek, tanúkihallgatások 
nemcsak értékes adatsorokat és tényeket tartalmaznak, az ezekben felvázolt események 
nemcsak új megközelítést adnak az ismert tényeknek, hanem újabb összefüggéseket te-
remtenek. Ez az alapja az internált magyar zsidó orvosokról szóló terjedelmes fejezetnek, 
amely talán Csapody Tamás könyvének egyik legizgalmasabb fejezete. Ehhez hasonló 
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a Justus Pál szociáldemokrata politikus sorsával és tevékenységével foglalkozó fejezet, 
vagy Radnóti Miklós történetének szinte naplószer_ feldolgozása is. Ennek nem közöm-
bös része Radnóti Miklós kivégzésének tisztázása, tetemének felkutatása és az iroda-
lomtörténetben gyakran emlegetett naplójának megtalálása. Radnóti Miklós és társainak 
kivégzésével, exhumálásával és nyughelyeivel kapcsolatban a kötet számos, irodalomtör-
ténetileg is jelentQs új megállapítást tesz.

A szerzQ alapos kutatómunkát végzett az ún. keretlegények és parancsnokok tevé-
kenységével és népbírósági pereik vonatkozásában. Természetesen nem mindegyik volt 
kegyetlen vagy elnézQ a rájuk bízott foglyokkal kapcsolatban, ebben az esetben a szerzQ 
a tanúk és a bírósági kihallgatási jegyzQkönyveit tette mérlegre. EttQl függetlenül volt 
olyan parancsnok, aki „megúszta” a jogos büntetést, végül életét – nyugodt körülmények 
között – álnéven fejezte be. Ez annál lényegesebb, hiszen a bori munkaszolgálatosok 
élete alapvetQen megváltozott Marányi Ede alezredes táborparancsnoksága idején. Az 
alezredes parancsára számos munkaszolgálatost kivégeztek. P az a táborparancsnok, akit 
sohasem sikerült felelQsségre vonni, míg katonai alárendeltjei közül többeket a népbíró-
ság halálra ítélt.

A kötetet az egykori munkaszolgálatosok szinte teljes névjegyzéke követi, amely fon-
tos életrajzi adatok mellett utal késQbbi sorsukra is. Ugyancsak nagyban megkönnyíti a 
könyv használatát a pontos név- és helységmutató is.

Csapody Tamás kiváló könyve – a szakemberek és csupán a téma iránt érdeklQdQk 
vonatkozásában – több követelménynek tesz eleget: alapos és oknyomozó feltárása a bori 
munkaszolgálatosok történetének, másrészt mintaszer_ módszertanával minden felvetett 
kérdésre választ ad.

(Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a bori munkaszolgálat történeté-
bQl. Budapest, 2011, Vince Kiadó, 648 p.)


