
583

19. Major-general Fadeyev’s report to colonel general Mekhlis on the process of carrying out the 
order No 0036 (November, 8 - December, 18, 1944)

19. ábra. Fagyejev vezérőrnagy jelentése Mehlisz vezérezredesnek a 0036. sz. rendelet 
végrehajtásának menetéről (1944. november 13. – december 18.)
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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


