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20., 21., 22. Major-general Fadeyev’s report to commander-in-chief, army general Petrov on the 
process of carrying out the order No 0036. 

(November, 13 - December, 17, 1944. Three type written pages)

20., 21., 22. ábra. Fagyejev vezérőrnagy jelentése Petrov hadseregtábornoknak, 
főparancsnoknak a 0036. sz. rendelet végrehajtásának menetéről 

(1944. XI.13. – XII.17., 3 gépelt oldal)
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23. Major-general Fadeyev’s list sent to army general and commander-in-chief Petrov to show 
how the order No 7161 of the SSC of the USSR regulating the conscription of the Subcarpathian 

German men and women is carried out in Subcarpathia

23. ábra. Fagyejev vezérőrnagy kimutatása Petrov hadseregtábornoknak és főparancsnoknak 
a SZU NKO 7161. sz. rendelet kárpátaljai végrehajtásáról, a kárpátaljai német férfiak és nők 

összeírásáról
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24, 25.  State security major Motshalov’s report   to the SMERSH commander of the 4th 
Ukrainian Front, the agent of the NKVD of the SU, general lieutenant Selivanovsky on 

preparing collecting camps for people considered according to the No 00216 NKVD decree hostile 
elements (January, 1945. Two type written pages)

24., 25. ábra. Mocsalov állambiztonsági őrnagy jelentése Kovalcsuk altábornagynak, a 4. 
Ukrán Front SZMERS- parancsnokának és Szelivanovszkij altábornagynak, a SZU NKVD 
megbízottjának a gyűjtőlágerek felkészítéséről, a 00216. sz. NKVD-rendelet alá eső ellenséges 

elemek begyűjtéséről (1945. január 19. Két gépiratos oldal)
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26. The State Security People’s Commissar Beriya’s report to Stalin and Molotov about 
the carrying out of the order No 1761 of the SSC of the SU in the East-European countries 

(Yugoslavia, Hungary, Czechoslovakia, Romania) demanding the conscription and internment 
of the German men and women living in these countries

26. ábra. Beria állambiztonsági népbiztos jelentése Sztálinnak és Molotovnak a SZU NKO 
7161. sz. rendelet kelet-európai (Jugoszlávia, Magyarország, Csehszlovákia, Románia) 

végrehajtásáról, az itteni országokban élő német férfiak és nők összeírásáról, internálásáról
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27. A sketch of the Szolyva collecting camp. The author of the drawing is a survivor, 
László Horváth from Bene

27. ábra. A szolyvai gyűjtőláger sematikus rajzának szerzője a benei Horváth László túlélő
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28. and 29. A camp poem written in the Szolyva collecting camp and 
a postcard permitted and censored by the NKVD

28. és 29  ábra. Szolyván keletkezett lágervers és az NKVD által engedélyezett, 
cenzúrázott postai levelezőlap
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30-34. Personal file of my uncle Elek Dupka, a Budapest medical student, dragged away from 
Tiszabökény. The file was discovered in POW camp No 207 in Solikamsk, Molotov (Perm) 

Oblast. (Five pages. The last entry was made in November, 11, 1945)

30-34. ábra. A tiszabökényből elhurcolt nagybátyám, Dupka Elek budapesti orvostanhallgató 
személyi dossziéja a Molotov (Perm) területi Szolikamszk 207. hadifogolytáborból. (Öt oldalon,

adatlezárás: 1945.10.11.)
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35. An excerpt from a cemetery-book of a POW cemetery in Lenin station of Berezovsk in 
Sverdlovsk Oblast. It contains the data of German men and women passed away in 1946 in the 

working battalion No 1891. 

35. ábra. A Szverdlovszki terület Berezovszki város Lenin-településén lévő hadifogoly-temetőre 
vonatkozó temetőkönyv részlet, a 1891. sz. munkászászlóaljban 1946-ban elhunyt német 

nemzetiségű nők és férfiak adataival
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36. and 37. The emblem of the First Memorial Conference in Beregszász and the first foundation 
stone placed in the Szolyva camp cemetery in 1990. 

36. és 37. ábra. Az 1989-es, első beregszászi emlékkonferencia emblémája és az 1990-ben 
elhelyezett alapkő a szolyvai lágertemetőben
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38. View of the Memorial Park of Szolyva inaugurated in 1994.

38. ábra. Az 1994-ben felavatott Szolyvai Emlékpark látképe
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39. and 40. The Memorial Board inaugurated in 2004 to remember the martyrs of 130 
settlements populated by Hungarians and Germans. The Martyr’s Chapel built in 2007-2008. 

39. és 40 ábra. 2007-2008-ban épített Mártírok kápolnája. 2004-ben felavatott, Kárpátalja 
130 magyar- és németlakta település mártírjainak siratófala
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41. Traditional November Commemoration in the Memorial Park of Szolyva (2012)

41. ábra. Hagyományos novemberi megemlékezés a Szolyvai Emlékparkban (2012)

42. The names of five thousand martyrs and fallen enlisted men were recorded (immortalized) 
on the Szolyva Memorial Wall. On the photo below: the cemetery of the notorious Staryi Sambir 

collecting and delivery camp where the victims rest in unmarked graves

42. ábra. A szolyvai emlékfalon Települési bontásban több mint 5 ezer mártír és elesett honvéd 
nevét örökítettük meg
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43. Memorial conference in Beregszász (2012). Vince Pocsai, Sr., 
a survivor from Gut with the researcher Oleksiy Korsun

43. ábra. Beregszászi emlékkonferencia, 2012., Id. Pocsai Vince guti túlélő 
Olekszij Korszun kutató társaságában

45. András Nagy, a Beregszász survivor delivers a speech 
at the traditional commemoration in Szolyva (2012)

45. ábra. A beregszászi Nagy András túlélő beszédet tart 
a hagyományos szolyvai megemlékezésen (2012)
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44. The cemetery of the infamous collection and transmission camp of Szambor, where the 
victims rest in unmarked graves. Erection and consecration of a memorial cross (21.11.2004.)

44. ábra. A hírhedt szambori gyűjtő és továbbító tábor temetője, ahol az áldozatok jeltelen 
sírokban nyugszanak.  Emlékkereszt felállítása és megszentelése (2004.11.21.)

45., 46. Stalin’s terror, memorial to the innocent victims of «Malenykij robot» and 
the inauguration of a memorial park (Staryi Sambir district, Szozany,2016)

45 és 46 ábra. A Sztálini terror, a „malenykij robot” ártatlan áldozatainak emlékére állított 
emlékmű, illetve emlékpark avatása (Sztaro-szambori járás, Szozany település, 2016.).

             Source / Forrás: http://life.ko.net.ua/?p=19920
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47. Doing research in the Donets Basin (2009), mapping the former camps and cemeteries 

47. ábra. Kutatóuton Donyec-medencében (2009) , az egykori lágerek, temetők feltérképezése

48. A suburb in Donetsk, the area of former coal mines where my father and his fellow sufferers 
worked hard in labor camps in 1947–1950

48. ábra. Donyec külvárosa, egykori szénbánya környéke, ahol apám és sorstársai a 
Fezeósmunkatáborban robotoltak 1947–1950-ben
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49.  Doing research in the Ural area (2012), mapping of the former camps and cemeteries, 
arriving by train from Ungvár at Perm with my friend and colleague, Oleksiy Korsun

49. ábra. Kutatóuton az Uráli térségben (2012), az egykori lágerek, temetők feltérképezése, 
érkezés vonattal Ungvárról Permbe, kutatótársam: Olekszij Korszun

50. Doing research in the Ural area (2012) with the members of the German Society in Pécs, 
remembering the victims in Sverdlovsk Oblast in the grave-yards of Maly Istok

50. ábra. Kutatóuton az Uráli térségben (2012), a pécsi Német Kör tagjai körében, 
megemlékezés a Szverdlovszki területen, a Malij Isztoki sírkertben
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51.  A monument not far from Kungur, Perm Oblast (2012)

51. ábra. Emlékmű a Perm területi Kungur környéki temetőben (2012)

52. A monument in Verkhniy Ufaley, Chelyabinsk Oblast (2012)

52. ábra. Cseljabinszk terület, emlékmű Verhnyij Ufalejben (2012)
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53. A monument in the oak-wood not far from Asha, Chelyabinsk Oblast (2012)

53. ábra. Emlékmű a Cseljabinszk területi Asa környéki tölgyerdőben (2012)

54. The town Oktabrsky in Bashkortostan (2012) where we met Yuriy Lapshin, 
alias György Arnold, the son of a Hungarian POW. His father came from a Kraut family living 

not far from Pécs (Szügy)

54. ábra. Baskírföld (2012), Oktyabrszkij város, találkozó egy magyar hadifogoly fiával, Jurij 
Lapsinnal, alias Arnold Györggyel, apja egy Pécs környéki (Szügy) sváb családból származott
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55. Jurij Lapsin alias Arnold György, his first meeting with his Hungarian cousin, Zoltánné 
Harsányi, retired teacher Mária Rothweiler (Oktyabrsky, July 15, 2016)

55. ábra. Jurij Lapsin alias Arnold György első találkozása magyarországi unokatestvérével, 
Harsányi Zoltánné Rothweiler Mária nyugdíjas tanárral (Oktyabrszkij, 2016. július 15.)
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56., 57.  The memorial cross in Oktyabrsky, a former civil cemetery next to the railway, 
was consecrated by Father Constantine.

The creator of the memorial is: Jursin Lapsin, alias Arnold György  

56. és 57. ábra  Az Oktyabrszkijban, a vasút melletti volt polgári temetőben elhelyezett 
emlékkeresztet  Konstantin atya szentelte fel. 

Az emlékhely alkotója: Lapsin Jurij, alias Arnold György
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58.  Commemoration in the demolished camp cemetery
in the Andreyevsky Valley (belongs to Grozny, Chechnya)

58. ábra. Megemlékezés Groznijhoz (Csecsenföld) tartozó Andrejevszki völgy 
ledózerolt lágertemetőjében

59. Tombs of Hungarian prisoners in military order (Azerbajdzsán, Hanlar)

59. ábra. Magyar rabok sírjai katonás sorrendben (Azerbajdzsán, Hanlar)
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60. Commemoration of our dead in the military cemetery of the German-founded 
settlement in Goygol / Göygöl (Azerbaijan)

60. ábra. Megemlékezés halottjainkról a Goygol/Göygöl (Azerbajdzsán) németek 
által alapított település katonai temetőjében

61. Barrack remains at the site of Tkibuli mine camp (Georgia)

61. ábra. Barakk-maradvány Tkibuli bányaláger helyén (Georgia/Grúzia)
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62. Military cemetery on the hillside of Spitaki (Armenia): 
178 Hungarians and Germans rest here

62. ábra. Haditemető a Spitaki (Örményország) domboldalon: 
178 magyar és német nyugszik itt

63. In the cemetery of Ararat settlement (Armenia)

63. ábra. Ararát település temetőjében (Örményország)
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64.  In front of  the KARLAG Museum of Political Repression / 
Retaliation (Kazahsztán, Dolinka settlement)

64. ábra. A KARLAG Politikai repressziók/megtorlások múzeuma előtt 
(Kazahsztán, Dolinka település)

65. In the company of Ambassador Péter Szántó, we remembered the unknown 
military victims (Tashkent, Uzbekistan)

65. ábra. Szántó Péter nagykövet társaságában az ismeretlen katonaáldozatokra 
emlékeztünk (Taskent, Uzbekisztán)
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66. The main entrance of the GULAG History Museum (Moscow)

66. ábra. A GULÁG Történet Múzeum (Moszkva) főbejárata


