
ÀejLcssss:i*§Ë*?. *-§!Ëg1*t€LbqqËs{, }6-ya . ?e t
1.7' Az:rbe:.\se*-i 2.szÉi:u. fogolytÉborl u.ettö y'eszre oezlik.

è bar*kok'csn v*::nak elhelyezve s bi::odaLrei r6eetek,s ..sSsodik 16es3
lïn, uz r;gyneY*zett .suslandeà Ï,*ger-ben's laggy?roii És ;,r'eg kb.24 nerlz*-
t is'eg f 'erf ia i.

Ez utobbiek r"*rxint aisèrikairrëezirit n&:;eet eÉ:trekbsin.laksakriaegl q-
hetös :Eufoit e-Lhci-r.ezéEben"'

7, l, '$bsg- agqaF- I 
-;rab;iÈtot keriiÉs, ref l-*ktor',6ë lr::uel<iss tcr::,;roir.

3 " i :,.gÈ.q<É: i ea Àr:-*lii-i:d*::'tre6;er hÉr'oi': *z:'*c:'c os::ii-rr í** iGtsaír;;:a irb.
f:ijt-ri.j jjit.Ihi:.e:; ::;.gÈt ,:',':,.. io:zí-;"j:i:ii:i*:,i ,:.ii o,:;-:i-r'à,i,*:;" iÍ:, i=i;-1.,i-:; " u, ..i.,, .:-'i-r.:r--

' ,'-.':-ar,-:-r'i .ltt';i:--i-..i.1.*)-,i;-Ci:rfbi:O::b,:f:,""OitrhCl r.L_,i,:liltr*r-, Cia:.riiïl ..

:"'i,';;'ii'.+--;,'i r, i3í.,,. ';--,$-r :,"1-;;rlir,i-i-.'i .:l-i;i:'í;fIÉ:-- Li.re-u Íec ;z-r, *r, i r,,,',*r.*lrp-r-. -c:*t
t'*ir, hcs;," f urÀo z,iLo*uo ;ï;;diïi{iàt-;;;I -àryiri 

iano*o;nàe i uït "rràreur*
ezdlÖtt kb.2 iàoÈapp*1 töit'er.rt eeg.§e1ö1i-1k aisiiult ràeg €.Si.king*Í lea-
t-}'ar tÉborà' é v,'VÉrr:ay cs=oport * Frel-faui tÉborbol
€hoË.Hen elszàilitÉEre ker.il:l_tr,!-: yola€ 8.2

& z ir. n. "llriq"e tÉborbe ke::"r-ilt n1.es&llÍ"t:eèny ut6.n e ïSek1a-

eË]' kb.16 ke-ee r*.*:retbe;: Àlihei;n-?:e ireni-1
fu.tolÉi:6sben l*el-lett *:egt*nn1ök, ul*rt &E
Sket &s ir:e 1 *ëire?'*r ies§ ie, litr:tt&k uz

eiacbtÉlc ezflrrlv'cnyeilletr HË{t fieíkcilsg
Ïtt eeaF Íg_€l =ievée e-a.beraek volt *Étrara tale j ezlklatijrrael'ekesv9lt:lrflyekre k'eriytelen*k voltak feku-d::i.Itt eg], Ë*roe Ít&poË 'elellee-

zGsi -kiira gy'e? ie. voltr.raelyet_ eulyoebitott egy [Ero;,, i1fi iloE eeöz6s rni-kor àr ez s:,airerek teljeffe.il el-àztak.
Althei;a-be::: kb.4 h6tig voltakrez*latt Kb.3ö herto'ut ja voit a t&bor;3

l^- litl€-gL.

Innen vesutJ *zàLl-LtÉeee1 keriiltek elöeaör ax Ï;b*::ere 1. n,r.* jd & ?,
*E\.tàborba .1, _urY*r::ay örgy-.Ée több ti.kö zL'*te.,/.
5./ Cql-,qn-lqei-irel.:,'4qt :Sz eraberek telje*en }e vann*k :'o;aclva.Elöfordult
l?€)j^Ë.9)' 25_éveÈe1-7U 6veenes- n'ztek.ï€en EOií & z eE:,é-qzen fi;tal kcyu16-19 éve s. Igy. * ÍY. a1j. volt leve.ntÉkbO1 6.11. * a eËberek Eö;ae ra*g két
i6bo* jÉïr*:iónb*n eok** &a 6tkez*e kio=z,t'aèiàà b"J{É;;;i-taï-;r;,;ï;*ii"
iieu:aar le,iÉrz ':y eËi.*b ba jok igen elter;edtek.*{ f eàtcitUj,enek -àÍy 

éröef9g iny eorvËc'eea. vonrho{iI & ÍoEei.r. ;aoàognak.ez *rln*"*Ë ,uo*gà-Laont-
v6 zak.l{eza tuL z'aa ba azt à'11_itoii i k'gt *eagf,*r t Í*gt - j -rài:tg -Ëïf ,nory n*eiirb*rel{ 3) ;",*a wàr eohes,era lee z te}jeeeiu ÀgA*;;6;*;.l,ryo1e o*'pàu ott-tartozirodËeuic slett { er+trer ha}t ree§ v6g eÍgyerrg;re"*uËnrieË*i-**ioaÀo
2 napra egy halott emi.k.

é testi-rojriotteàgnÉ1 eokhct borzaertobb lÉtvsn3, & m6r ra*r t6bo1ylretÉr6r: àtio l"etkl vàrteàg.,itïingeniri ;rÀiori&i ;;6;ï; =*rfËil*;-i* jb_^1
tuclnair nq6r'Ax 1nt.*11Íg.:neebb r&Es &teirecept*iret gyÉJt-Ë,u-i",y*Ë aïya.g]'sïgg *kit P )-egirisei;b:aoag6e elvégz'es'etrez ie téËbgàtni xeli,

-tíijlrinb*.i:r katosai feryslur* yg?r*:eíyet 'ets3 Au :ooÀà"y-Àrg"íiàeeer
:eint kilÉté*ba $*lyg*eïï r-r.yitAÀ;;í" tartas:air r*nr:ltïy ï;;y;ïÉ; §uon-
.nem. i<er;-i lt e lka li=EarÉ §.re .

6. / fi1e h,re.zÉ s : ri'aràr* i, i io *onyha v6n :
e . /. -:unkÉ e jto r-r17ira kb. 170U ka Ioria

_,-?r.( CiËt6s icoiiyha az eg'e*r, lero,;-lott*ir rÉszérer r*elyet a tbbi 'etir.ez,e.eëbö1 vor:i:ëk e1.§epcnta esd-os!{int 3 fö. ïtt ;,e*raóhat*:rb.1 hË-big.lir al-;ters:é.ezeteeen a teeti erö rae;a Íger: iavi;l.c./ rei,Jes kcnyha Jib.J;"i*9,,r, ;ï*foiia É=t,*tf*rr.

bruek-Í .i{rei* ter:iïetÉre.
Es me:*. tör"tént Ë&ërhaneu

tek. .à ;aene i et rr* j dr:ei;"r v'eg ig
ai,Èertkelsk autoyal hs j tottÉic
eebereket.és ut alatt eokan
nee. bl-rtàk eàr eröveI.



ïïkeu6s allr
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tix a

Ll2 liter keeerr-i -iires feketekÉvé.
4 dirg. burgonyapehelyb:i1 leves.
7 dkg.burg:onp"s1pehel-yb51- levee &e 15 dkg.i<erySy.

m'e& ? db. eigaretta.
'efigÉÉEggÉ-Aj é sosdàei l-ehetöe*g &s&r. & tiffiztÉlkodàa a. nultÉva1

ë3rpxlf6. ïGllonte na3:o,t.ita 2 ev6ceéese \íisr:ae1ly ' I *.osdÉt evöceësu e
;,:osÉet ës ruhanos6:t l--rhet r"ögezni.

l'.ho 'ï-'e* &"lta1&::oe Ée kötelez5 fiirdÉs vc1t.ës *p;bereket telJe-
ëen Levetkcizye Iàttera.iïliy evöcs&exe vy*zè} kett*"re is i*raoet&k sgy-
p&st.Retter.reteaen nËtek kj- a.wucxi$vÉ eszott 6e föieg fÍata1o,e, teË-
tC eraber*k. i -1

'8. / à:,à"ààrqgoa irqlye*t-i'* g;1.eng6tkedö vizega a- i*gezo*orubb tÉt-.vÉn*nnaË',*zöi:bg;:8},6gy*àeréaÈoteger'nir:c§ÉÍ.?o
ïitar"sin hi*hy és b5rbetegeégek &"It*l*nosëk.

I . / !!ieaée_altë e, e prg s_É.goxi ;;íne enkiriek 2 'pokro ca ïr&i1. .§ la ttul< e sa lea
trin -rr fexezereh.

A tàt,or eÉeritett nag6;rak b6dogoe ,Ë,e,zaaloe És cipérr :;iih*lyt,
hoi e legeziilre6gesebb d.olgok*t 6e ja-rit6sók*t *lkÉezitik.Igy "leon*. a€ry dobozból k'ss.Eitik ar evöcsÉsz*t ë* mo*dot61 fëIÉt is.

Yan egj,' uëyneverett b§rse 1È e tàbor köze5:6n t6vi t'ers'eg'en.izL. €;;.berbörz&nek neyezltrr.Itt ei6crettÉ'ert ;pindent Iehet kapni.Àz e.rabe
rek utolso ho1_,':iijukat :dj&k e} érte.i!'*nztt'eict,ei, egy n'emet ciga ltt
,-.- a/-, r^ it' 1 a,Ére 10-12 iii.. , az +:. e r':-,r-;i'e 16-18 Ï4.:..
' I,ii.nda;:;:rf ian ség az öï'oÉuojalLou is','griveÉen Heiin'er:e-:cr'*or:cv6r.i ott

'ee.'.,§ lehet roeesahb h+Iyzeti"k.
Àz els-ondottek két ti*zt xegfigt'e*rë*ei -cik I napot töltcittek

t-rÈ*+*t:1-
-'LUzU L Ul:-5-o



rÍté! Perlredsí}cy À6#Ë
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Smeetr ry f.ét*" Íu.Làffi kd 3-S* e€ e § X*M

fe*ï,8*-m,'r*kt-Ë& tà:s t*í& eleeSxx
ldei:el}.Ë fËe§egssdee e &pffi *, k. ;:àrt*ffiant Segpl3-È6uexÉ,uaa,

@an ËË'Ës§.,-ye ëB .E.*!FaÉ&-&t(-aÈ:sYerl -& u rr-»ià43^ 8.I..&{utrJraë!#+v- # wE--

3À esf*tstt b1Èó tség1 eilm6ss+6sse], bpcml*tesa ae elÉi:'tïÍstset ËE-
EítsaE

f9+5. #. d,tus bó Elisélh feilébm Be Etres6r mertkeí hdgy' térésClrÉ
sttdr À*Lary*xe"i"+ qyo56 -tÉbsrlu€e ?s,y_ ry+TÍ{ lr*tstËE6gsj; .re,à.eIt F* a
mà""ar reir*s".*psg.geéàeÉ- rgsiLesif etË* }ËLteër*ríac öflJéb61. À -ei-
gàtis6s te,qleí rilt§ru-ftval Csailàer J.Gusat'ív sles. ?a.lffifrs §eceéittr §6*
eseÍ: iÉryFo1tets: A köeës b1-eetÈs6€É sryElq a rtercau*rlrehea.l. t6nur*sa
FàIsrt-Isl**siasEÉeret&€E a fq§ËÉg dB tlsstek tffi e bthttsdg Blé
:tÉr{rft. rnajlvaek e}nfire De EusË6i emer{iter. hà:"v' ïglt.

-*. §a sie reedËfu'*éEt De Ermsfu bd.i:y. à-;e ÏLapttetta§ory e MEradl
b. re].aglet a liuqefula be, w eg@s6 a ltéret sfuelr tefu{t a mryare*ra
wÀat&,e#i ldilëE e1ï6 rfubsgr rdegcBíilxet6ts.à{fusth.egy felyaaat*a: voli e fo-
stryt6fer s&et Ëssltqi.§sk l,sB,Eelttrt688, 6g el,ssaltitÉeà. esért I)Ë E*ffiÉr
Ëàiibl à&Ey. uerï*1 tntérEe fleËt a ldl1ttary gss.-Eélràsgy qp §aaa1t*t6Ë
t-iffii€ín àtiirótt À"ey*r nearral tsslrcmIatóeen aegtöitdÉt de -te?6bbt sor*
suts6t, Llletve e1es6Ïilt6srsr6] s nï',lmr htoaai paraacaokadg Jego§u1È
§ixt#eic*#xl.

Ile Hnsdr hdëlr. a leEéry&b€r és a ËisgÈetshss egyréaat saJd,tsrs*ie
mld iifta-tsnt-e6rEEe*e{ ËAït EeI'* kutr:tvt4. qprrets okEtrhagy essk a
esitrE. r/sr ea:ereÈ etért s bffiréde6eelr, ki"t1À és afuË egpet*.nrhÉua, eLJc*
àiteteË"sz"r].d,letet. Ettffi EsresstE ue"ry.rér{ésstbw eÉe lsr}ro6y a Ie*
eérseóe és tf§ste& EelvJ.k eesagl Érlplrit-IetéteaÉnrreaei & rerrnyibe rË-
ËÉis*Ë* e i6vó're etàre*taedd dmobesíËne ÉL}.amaseére. À *àpeffi tÉ-
GÀtËk alapjta e Euryeill és a &pgerr.a h$.8&turertsLrsba-'um, fel,t-c3{lË t,*8-
Jal a afuiéÉtrl e1-tërJen, taljes@.: I Eai-ïrerots;.rJ' BEoEíIE - elbÉr6sba
i$s*e$.I* ÈÍES&ve esahria- *t$ag3r .B EIalaSÈt*. kítsee§ fery*1e* *le§t
egF.itta3"i;&&à&t-.---'a 

i:iaàtteégrrelÍdrdsuets, .eryetlitll aeriilp5 nqeeatren mltraeresetcsem,,
h:ïy e femt,ebh ë"ïftétt hs.résilLegek' tisztjeÍ ée leeidaységet egyardgt eX-
titÉolt& estr§l§ser[Et e&Et §Ë.-rw],itE§Dryys], Iet'cea-at4yréssà ellÉtva.

- EeElst,ettel aírr:r.bqg.\" e. EE aéset §S.res1d.Éös$y bÍrla}ÉeéË eiÀgti YfËé§
Hr"dËEh, vk.firÉt.'6;krus@t61ta' De EusEdR *Ërl.}nr hfuJË*ï{qE qEl e,ins
tuëspsst*,v'étele [tÉe eld,]iÈ eÉ*'-bsËserï: xËpozt a*:gsae*àm?ését$1 6a
e-Ferei,ïràret asdra,n, HisËlte-fu.t€- estsay*EpcsXsÍ,-sytisö rcrdrömaggra^X.

A fenteub rés.,]"etsrstt bí@tte{gl eljdrés óte à'EuqgraÈl ée Eqgaràe
hs-e r#sa3.e;ei feletf L945.6rL Jelug-à6 23-LE a l&eÈlebruqk-i Ea"Jrsr -h"t@a,L r.ar,iacesksfu Í:à.f3rt,rtoËË uirÈ €Èuljo,rii Farr=Écgp€ligdg 3iarreacme&-
I§sE, "tg 

Í,adtr esaó-alakÉlrrtek ftlstË a pe"r.tc-ssshgd€pt a testËetllry
ÈiI#téUÉ hërseè p'k"vette 6Ë* \

§Èvst 3ea &§slSs*
S..1;e:.



lFr*s§"as;;i§pL St-f,Ëíï,ï} c:ïi*lsp.+ -sà*fjrLr;+pësg§ t--

a1 state-'ra*-*:t.
tirc 14-'ch cf Àu, usr l-91i5.

I:: thc reconC !rr.rt o-[ ],il-1.'1945. ïï. d.r lir-,-tl':l-':l co;,'l--inl.io:ie';

b;r the f.Ir.t* of ïC*ll}+ir::ucl< r:.sl:ed tile iIu:r:git*:ir:.::. Ser:cr'=1 .li:ila;,'*:il:'e-
si:.r for fhc l:ci:i,.-'Jj-cr of a HLL-j,";1iriil.ll coi-:j.lit5ln:1- tc i:::.'elti;ri;c
'Lhe eia'bus of officer# :;ndr" r*en belc::,,gr::,g; *o t}:.e Ïïui:#.tïirèn {i-itiisi*::*
t'll-r::..-Íi8-'r and. rrHun;:-aci:-lr l"ep'I ::r.t pri sni'erl lf -,"JAf i:- -Lns c:Illl tif
;,i:r-:-c ::l;iv' chc i: r

" I :.r;rgs1; r.s n l-il".is*:: cffàcftï ,1.1.::)",'t3 -La:le:.: p="f* i:r *1:r: j-:-:*

Ve:ït_;.l"trC:: i,t,.euiltc.r,,. ti:,: [..ir.' f ni )-c1,1:,g ;]:c Í .i-,.-.ilC. ïric l-l 'VCf -t-

-! r:qti n:,.: .:eo'i{:1 g1:,- "";iie rl,ci:ri bf.ri;i: Èo'i.rt: cf -*.fe =i:c-f* -;;Ielr'1'öi-c;leC" cÉ-l-+, : vIi'- ,JV r u:-'!.. 
-(:v4i.?-

fiir :-:s ,..1e-Ll- rs 'ci:-c :fctcDl1s ';h;r ofÍi cerl: ?rirJ- :te-, jci.- cci iril :'.citl;i
,: r:t eirlí siicd- c nr*c et tea"-r-: .

lhe cor:nissiol: scitLcii urrr-ir.lctrsly thr.t x.l-l tlie officelrs
s-nci tI:o.1.:.en i.rc o'Í tlrc rre u..í bcl'i; iit-:::.:l.z.ia, ajl1il:1 illd Ll-i irr.:,r:1i:r-

aaïïË ind-*ed.. Alj- i,]rÍ of,ficsïe e::,i ti:.e i:1ejt:ter.ve vàl-uni;ee-:i"ec;:ia-c ii:"*
,j-i visio::e "1{"rn.1rad-i-rt ..e:'ld. }r!{u:r,3ariatr , f oc i:".1s';311ce *,hose -',-'r}:-* ili;:r*

,iJ:ertl olcley thl'.,: 21 ye l-r11 -i;hnsc af "-rntt:l';eï rii.r: ll-:lvc liec:: cc:-.i;cl -!-cC

?:y tn* fO;'ner íoaícïtiiii:.-ll :* j+i:.i -fi:-es* i.:.lii*s i:. Coj-itleqBeÏiCe Sf

th"; i-:.íssi:rg of c-ll:er i:assebilitie* af t':i-l-i';ar}r ir:etïL'-ctior,'.
Às i, re sul-t of t]:i s srlï-\re]- i;l:c corrrisslo. nettl er.-i- - cli*

ClUd-i.:-,r; i."l -l d.cu-bts - trr.-l ihc d.iV:-síO'. s trlltrill-3[i rr 3.]:d ttllL',:rli LLt::tl

riËver J*a* #. p11rt r:f *i;jl:: fcz':::*:: S:I tr*ops. ;Llt}:*righ thrrse: l,u;:3e.r-

iar:. unites. Írt*E-Lh.eir ui:ifari,:Ë €Jid sïi::.IË:evi'r f::*.* the #er"::i*;:. §S i*is
rie.,:,sllre coÉcsryliïig tnei:: oirtfit has bee:r 'fake:i 6;r t]:.e Ge::.i=:*.:; irigi:-

cc)ïtrlti*,ii.l- fc:r Íi,stl;rce }ii-::,ll-e:: ]ri-nFeIf I r-,.i:c ;;.s i:he leacle:: -af ti:.e S"{

hr*d trlre:: oYer :-ri tlie '1r.S-, :rol:ihs th.e Coitt,l,::ci C.f ci il-l- -';he pl.f tS

Gf 'r:he #er*i*J1 a-nà. eY€ï tlLs cCIcper*'tir:-g; a:':eàe't /elsr: Hehz'mach"t í:*d-

iL--f+;tnir.f "iu/, n,:ri i:lL):;ri,e{t tilen ecCord-i.,í, to thc stilrul;tic;is of the

§S" fï:re. arrhere::te of ti:e fr:rsaer nenij cr:eri- tr,ut-ti;a::i*;*l u;;.i-b*-sr fl$

th*y c#;lÉe tei Ëer:sai:y, hnx'e -b*en at"*ached t+ 5S eàr.rj-::i'"t-hrsi.,tia::. evell

v:ithou-t 1;:tcylir-,; it r,;if. at' courre - -,"'{thnut :gree"i::1:.
ï* ltas bser: Eettleil b;r' Àr:eriea::i cÍde F"s * re§t]_t of *h:-s

i:ses-tii;l,"tion , ihtt the abcve i;.e,:troi:eC" iri{Ltli;Bïi :r il e.:ic1 rr}ï',.ut;u-lil-i I'

divisÍone nre e.ot treateö i,: th* §-Grïs ;n.:ïnï:sr ieÍ.q the rlersrn::. §' e.ttd

rt kras b*en offÍetal1-y notífied ta liighe:' Hr:.egarian neadqllíerterËt

thatthe líue.6e=rÍe*' &riil:Í nr ï{ra:=lga1"i&,rr co}*r:tnede s!:*uld" t*,§e eare cf
tlreee 1"5{}* offfeere siï:il !§eïl,'l"hey should be r:ovetl" f,ran She ?r""il'

\!/,^t?i--nÉ!1nliy uui--Li rui urur!
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&{_

eber,scsi i.o " 2, f n.'ial;rií-nn::blr
je-'r e::J.er3; 2.2Cfi f# r.:lt:;:,,'11' v*:i teljescl: lc:'on-!-r. bt ór l-clilileg rii-*::n';ört
S"iÏ-a.p*tba::.. A p*-r*rrc s*cthtir: .r'.Yíirrl* jí ërf,Jí,

!r.z össue s kiil-föl-ài ,.'i1ószii:-Li- SS-bel-rcl',iiclt pr.ïiulicil:nlla iíe.", .lur-
red"i: s, l:,l:.; l.:ii.í;rinro rcz{,.it :rrí1i r:.ó;--ct. ilÍr:d-c::L v,'.idszir:iJsó1 e zcrirlt A ir:e"-

ëyer kornrdg;. neveaettet ]rrÉ?:oras hij-r:.öenek nyilvÉnitctÈar 1-.ià.fl;r fogja nyrl-
vrl-=:.i -be..r:i , ha irid.cri l- *ir:{ie:n};i ei-fl t-i , }:.o,ïiy .ii e:/e u s';t h&.:ir Ezé"r i- zri5-r'ó::i,3;
af.I;]rar cltbr:l"i ctclrpugur:'ut:lrt: l,órlct,5S-l-rc. Llzr',r'l í-'-:.1ai;lr:,-,r-''c::'rlc-re1; r':c1-j*-
se;l iril-ciiol-tn.r: ín ::.éi:ei 5i..el 1::sc: l-ó ell;irÉl-is riË. l:*nrl-:,eli.

' peliéi]-e*ti"} fel:"il-vitzsgí}e.+:e}"ó vcll:.* *.s r;.e lir Ï[e;r-cs*;:artberli ti ,rz-
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Az Eebenseei No. 2 fogolytáborban lévö 2.200 magyar helyzete, 
 
 1. Az Eebenseei  2. számu fogolytábor kettő részre oszlik. 
A barakkokban vannak elhelyezve a birodalmi németek, a második részben az ugynevezett 
Ausländer Lager-ben a magyarok és még kb. 24 nemzetiség férfiai. 
Ez utóbbiak részint amerikai, részint német sátrakban laknak, meglehetős zsúfolt 
elhelyezésben. 
 
 2. Tábor őrzése: szögesdrót kerítés, reflektor, géppuskás tornyok. 
 
 3. Tagozás: Az Ausänder Lager három ezredre oszlik és létszáma kb. 6.000 fő. Ehhez most 
még hozzájönnek az osztrákok is, akiket a németektől elkülönítettek. 
Az Ausländer tábor pk-a Ney alezredes. 
 
 4. Magyarok: az 1. ezredben vannak a magyarok, kb. 2.200 fő. Parancsnoka vitéz Várnay 
őrnagy. 
 E csoport zöme azelőtt a Helfau-i fogolytáborban volt, hol egy amerikai bizottság volt kint, 
kik elbírálták őket és azt az ígéretet tették, hogy fokozatosan elszállítják őket olyan táborokbani 
elhelyezésre, mint amilyenben a többi magyarok vannak. Az első 500 fő elszállítása ezelőtt kb. 
2 hónappal történt meg. Belőlük alakult meg a Siking-i magyar tábor. 
 A v.Várnay csoport a helfaui táborból az ú.n. Pries táborba került, ahonnan elszállításra 
kerültek volna az 1.szállitmány után a Vöcklaubruck-i Kreis területére. 
 Ez nem történt meg, hanem egy kb. 16 km-es menetben Altheim-be kerültek. A menetet 
majdnem végig futólépésben kellet megtenniök, mert az amerikaik autóval hajtották őket és 
nem egyszer meg is ütötték az embereket. Az út alatt sokan eldobták szerelvényeiket, mert 
fizikailag nem bírták már erővel. 
 Itt csak igen kevés embernek volt sátra, a talaj sziklatörmelékes volt, melyekre kénytelenek 
voltak feküdni. Itt egy három napos élemezési kihagyás is volt, melyet súlyosbított egy három 
napos esőzés, mikor is az emberek teljesen eláztak. 
 Altheim-ben kb. 4 hétig voltak, ezalatt kb. 30 halottja volt a tábornak. 
 
 Innen vasuti szálliíással kerültek először az Ebensee 1., majd a 2. sz. táborba. /v.Várnay 
örnagy és több tiszt közlése/. 
 
5. Jelenlegi helyzet: Az emberek teljesen le vannak romolva. Elöfordult, hogy egy 25 éveset 40 
évesnek néztek. Igen sok az egészen fiatal korú 16-19 éves. Igy a IV. zlj. volt leventékből áll. 
Az emberek zöme még két lábon jár, azonban sokat az étkezés kiosztáshoz bajtársai 
támogatják. Reuma, isiász és egyéb bajok igen elterjedtek. A legtöbbjének oly erős fogíny 
sorvadása van, hogy a fogaik mozognak. Az emberek mozgó csontvázak. Nem túlzás ha azt 
állítom /két magyar tiszt jelentése/, hogy az emberek 35%-a már sohasem lesz teljesen 
egészséges. Nyolc napos ott-tartózkodásuk alatt 4 ember halt meg végelgyengülésben, tehát 
minden 2 napra egy halott esik. 
 A testi romlottságnál sokkal borzasztóbb látvány a már-már téboly határán álló lelki váltság. 
Mindenki kalóriát számol, melyeket fejből tudnak már. Az intelligensebb rész ételrecepteket 
gyűjt és ír. Van olyan gyenge, akit a legkisebb mozgás elvégzéséhez is támogatni kell. 
Különben katonai fegyelem van, melyet étel és dohány megvonással mint kilátásba helyezett 
fenyitéssel tartanak fenn. Ily fenyítés azonban nem került alkalmazásra. 
 
 6. Élemezés: Három fajta konyha van. 
a) munkás konyha kb. 1300 kalória 



b) diétás konyha az egész leromlottak részére, melyet a többi étkezéséből vonnak el. Naponta 
szd-onkint 3 fő. Itt maradhat kb. 1 hétig. Ez alatt természetesen a testi erő nem igen javul. 
c) rendes konyha kb. 700-900 kalória értékében. 
 
Étkezés áll: 
reggeli: 1/2 liter keserű üres feketekávé 
ebéd: 4 dkg. burgonyapehelyből leves 
vacsora: 7 dkg. burgonyapehelyből leves és 15 dkg. kenyér. 
Naponta még 2 db. cigaretta. 
 
7. Tisztálkodás: A mosdási lehetőség, azaz a tisztálkodás a nullával egyenlő. Naponta kettő 
evőcsésze víz, mellyel mosdást, evőcsészemosást és ruhamosást lehet végezni. 
 F.hó 7-én általános és kötelező fürdés volt. Az embereket teljesen levetkőzve láttam. Egy 
evőöcsésze vízzel ketten is lemosták egymást. Rettenetesen néztek ki a mumiává aszott és főleg 
fiatalos testű emberek. 
 
8. Gyengélkedő helyzet: a Gyengélkedő vizsga a legszomorúbb látványok egyike. Orvosok 
vannak, azonban gógyszer és kötszer nincsen. Vitamin hiány és bőrbetegségek általánosak. 
 
9. Kiegészítés, apróságok: Mindenkinek 2 pokróca van. Alattuk szalma nincs, tehát a puszta 
földön fekszenek. 
 A tábor készített magának bádogos, asztalos és cipészműhelyt, hol a legszükségesebb 
dolgokat és javításokat elkészítik. Igy konzerv dobozból készitik az evőcsészét és mosdótál 
félét is. 
 Van egy úgy nevezett börze is a tábor közepén lévő térségen. Ezt emberbörzének nevezik. Itt 
cigarettáért mindent lehet kapni. Az emberek utolsó holmijukat adják el érte. Pénzértékben egy 
német cigaretta ára 10-12 RM, az amerikaié 16-18 RM. 
 
Mindannyian még az oroszokhoz is szívesen mennének, mondván ott sem lehet rosszabb 
helyzetük. 
Az elmondottak két tiszt megfigyelései, kik 8 napot töltöttek közöttük.  
  



Vöcklabruck-i körlet magyar parancsnokság                      Öti. 
 

Hivatalos közlés. 
Vöcklabruck, 1945 évi július hó 1-én. 

 
 vitéz Podradszky Ádám őrnagy úr f. évi július hó 1-én 18 h 33 I-kor keltezett levelére.: 
 Irásbeli feljegyzésem a Hunyadi ho. Maurerkirchen-i fogolytáborában lefolyt 
amerikai-magyar bizottsági ellenőrzésről birtokomban nincs. 
 Az említett bizottsági ellenőrzéssel kapcsolatban az alábbiakat rögzítem: 
 1945 évi május hó második felében De Huszár amerikai hadnagy kérésére vitéz 
Ankay-Anesini Győző tábornok egy magyar bizottságot rendelt ki a Hunyadi ho. 
legénységének és tisztjeinek ellenőrzése céljából. A bizottság tagjai rajtam kívül Csallner 
J.Gusztáv alezredes valamint Nacsády József főhadnagy voltak. A közös bizottsági szemle a 
Maurerkirchen-i táborban folyt le, aminek keretében a legénység és tisztek zöme a bizottság elé 
járult, melynek elnöke De Huszár amerikai hadnagy volt. 
 
 A szemle eredményeként De Huszár hadnagy megállapította, hogy a Hunyadi ho. , valamint 
a Hungaria ho. nem azonos a német SS-el, tehát a magyarokra vonatkozó külön elbánásban 
részesíthetők. Minthogy folyamatban volt a fogolytábor német tagjainak igazoltatása és 
elszállítása, ezért De Huszár amerikai hadnagy azonnal intézkedett a Miltary Gov-nál, hogy az 
igazoltatás a fentebb említett magyar ho-kkal kapcsolatban megtörtént és további sorsukról, 
illetve elszállításukról a magyar katonai parancsnokság jogosult intézkedni. 
 
 De Huszár hadnagy a legénységhez és a tisztekhez egyrészt saját maga, majd általunk 
kérdéseket adott fel, kutatván annak okát, hogy ezek a színmagyar emberek miért a 
honvédségen kívül és német egyenruhában teljesítenek szolgálatot. Kitért nevezett hadnagy 
kérdéseiben arra is, hogy a legénység és tisztek melyik eszmei áramlat letéteményesei és 
mennyibe veszélyesek a jövőben kialakítandó demokratikus állameszmére. A kapott válaszok 
alapján a Hunyadi és Hungari ho. Maurerkirchen-ben feltalált tagjai a németektől eltérően, 
teljesen - a magyarokkal azonos - elbánásba részesül, kikötve azonban azt, hogy ezen 
alakulatok katonai fegyelem alatt együtt tartandók. 
 
 A bizottsági eljárások egyedüli zavaró momentuma volt, nevezetesen, hogy a fentebb 
említett ho. részlegek tisztjei és legénységei egyaránt eltitkolták azt, miszerint német SS. 
zsoldkönyvvel lettek nagyrészt ellátva. Tekintettel arra, hogy a német SS zsoldkönyv bírlalását 
maga vitéz Podradszky vk.őrngy. dokumentálta, De Huszár amerikai hadnagynak aki ennek 
tudomásvétele után elállt egy hosszabb report megszerkesztésétől és a fentebbieket szóban 
közölte vitéz Ankay-Anesini Győző vezérőrnaggyal. 
 
 A fentebb részletezett bizottsági eljárás óta a Hunyadi és Hungaria ho-k részlegei felett 
1945-évi június hó 23-ig a Vöcklabruck-i magyar katonai parancsnokság folytatott mint 
elöljáró parancsnokság parancsnoklást, míg azóta ezen alakulatok felett a parancsnokságot a 
területileg illetékes körzet pk.vette át. 
 
Dr Németh Imre fhdgy (Kézzel aláirás) 
 
Ehhez az irathoz van csatolva a következő angolszövegű hivatalos kijelentés. 
  



The appointed Hungarian leader of Vöcklabruck. 
 

Official Statement. 
Vöcklabruck, the 14-th of August 1945. 

 
 In the second part of May 1945. Lt.de Huszár commissioned by the C.I.C. of Vöcklabruck 
asked the Hungarian General Ankay-Anesini for the nomination of a Hungarian commission to 
investigate the status of officers and men belonging to the Hungarian divisions "Hungaria" and 
"Hunyadi" kept as prisoners of war in the camp of Maurerkirchen. 
 
 I myself as liaison officer have taken part in the investigation immediately the day following 
the demand. The investigation settled the racial brake down of the above mentioned outfits as 
well as the reasons why officers and men joined this newly established combat team. 
 
 The commission settled unanimously that all the officers and the men are the very best 
Hungarian origin and all Hungarians indeed. All the officers and the men have volunteered for 
the divisions "Hunyadi" and "Hungaria", for instance those who have been older than 21 years; 
those of younger age have been compelled by the former government to join these unites in 
consequence of the missing of other possibilities of military instruction. 
 
 As a result of this survey the commission settled - excluding all doubts - that the divisions 
"Hunyadi" and "Hungaria" never made a part of the former SS troops. Although these 
Hungarian unites got their uniforms and armament from the German SS, this measure 
concerning their outfit has been taken by the German High Command, for instance Himmler 
himself, who as the leader of the SS had taken over in the last month the command over all the 
parts of the German and even the cooperating armies /also Wehrmacht and Luftwaffe/, and 
managed them according to the stipulations of the SS. The adherents of the former mentioned 
Hungarian unites, as they came to Germany, have been attached to SS administration even 
without knowing it - and of course - without agreeing. 
 
 It has been settled by American side as a result of this investigation, that the above 
mentioned "Hungaria" and "Hunyadi" divisions are not treated in the same manner as the 
German SS and it has been officially notified to higher Hungarian headquarters, that the 
Hungarian army or Hungarian commands should take care of these 1.500 officers and men, they 
should be moved from the P.W. camp of Maurerkirchen and the Hungarian staff at Vöcklabruck 
has got the right of free disposition of these military persons. In the following Col.Temesváry - 
as the Commander of the divisions - has taken the necessary measures to extend his command - 
authorized by the US Army - also over these 1.500 officers and men. 
 
 It is not known and it could not be found the reasons, why the officers and men of the above 
mentioned divisions have been put in the SS P.W. Camp of Ebensee; but on the other hand a 
more detailed investigation showed, that besides the Hungarian soldiers there are also some 
hundred young Hungarian boys of the age between 16 and 18 belonging to the Hungarian youth 
association "Levente" and who are not to be considered as military persons. 
 
 The reports received by the staff indicate that in the P.W. Camp Nr.2. of Ebensee there are 
actually 2.200 Hungarians in a completely ruined state of health and in even worse physical 
condition. Their commander is Maj. Várnay. 
 
 The commander of all foreigners who are suspected to have been SS troopers is Lt.Col.Ney, 



who is Volksdeutsch, born in Hungary. It seems probably that the Hungarian Government has 
declared him as a war criminal or may declare him as one, when it will be evident, how many 
Hungarians of pure race have been led astray by him and brought to the German SS. Besides the 
situation of the adherents of the "Hunyadi" and "Hungaria" divisions having had their own 
Hungarian commanders, service language and even military judges /only the equipment and 
administration was German/ there must be investigated also the case of officers and men 
belonging to the so called Ney-combat team; all these are treated - surely without the 
connaissance of the American authorities in a manner not digne to human beings. 
 
 The Hungarian nation has lost some hundred thousand men in this war, she needs therefore 
the efforts of all Hungarians, even those being far off. We aks therefore the American 
authorities to make itt possible, that these persons could leave the camp of Ebensee as quick as 
possible and to enable them in this way to work where ever it may be and to give them the 
possibility to return ot their country. 
 
(Signed with pencil, 
Dr. Imre Németh, 
Ft.Lt.of the Hungarian judge court. 
Hungarian military camp of Vöcklabruck). 
 
 
 
(Ennek a levélnek a magyar másolati is a dossziéban van) 
  



Vöcklabruck-i körlet megbizott magyar vezetöje. 
Hivatalos feljegyzés. 

Vöcklabruck, 1945. évi augusztus hó 13-án. 
 

 1945. évi május hó második felében a vöcklabruck-i C.I.C. részéröl De Huszár amerikai 
hngy. v.Ankay-Anesini Győző tbk-tól egy magyar bizottság kirendelését kérte, hogy a Hunyadi 
és Hungaria ho-beli tiszteket és legénységet a maurerkircheni fogolytáborban kontroll alá 
vegye. 
 
 Ezen az ellenőrzésen a kérést követő második napon mint ö.ti. magam is részt vettem, ami 
abból állt, hogy megállapítottuk a fentebb említett faji hozzátartozóságot, valamint annak okát, 
hogy a tisztek és legénység mi okból lépett be az újonnan felállított harcos alakulatba. 
 
 Egyértelmű megállapításunk szerint az összes tisztek és a legénység valamennyien 
ízig-vérig magyar emberek. Úgy a tisztek mint a legénység a Hunyadi és Hungaria ho-ba 
önként jelentkeztek kb. 21. évtől felfelé, de nem igy a 21 éven aluliak, akiket általános 
megállapítás szerint a volt nemzeti szocialista aera vezetősége egyéb kiképzés lehetetlensége 
folytán szinte odakényszerített. 
 
 A szemlék eredményeként minden kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy a Hunyadi és 
Hungaria ho. nem képezte a német SS egyik seregtestét sem. Jóllehet egyenruháját és 
fegyverzetét a német SS-töl kapta, de ennek oka az volt, hogy az utóbbi hónapokban teljesen 
Himmler - mint a német SS vezére - minden hadsereg /így a Wehrmacht és a haditengerészet, 
valamint légiflotta/ felett átvette a parancsnokságot és a német SS követelményei szerint 
szabályozta úgy a hátországi, mint a frontszolgálatot. Tehát a fentebb említett sokezer magyar 
ifjú, amidőn átérkezett Németországba, szinte beleesett az SS karmaiba. 
 
 Amerikai részről a szemle eredményeként megállapították, hogy a fentebb említett Hunyadi 
és Hungaria ho. nem részesül a német SS-sel azonos elbánásban és közölték a magyar felsőbb 
parancsnoksággal, hogy a kb. 1.500 főt kitevő tisztet és legénységet a maurerkircheni 
fogolytáborból szállíttassa el , illetőleg rendelkezzék felette a megadott keretek között. A 
továbbiakban közvetlenül az említett ho-kkal Temesváry ezredes mint ho.parancsnok, 
Grünauból volt köteles rendelkezni. 
 
 Ismeretlen annak oka, hogy a fentebb említett ho. tisztjei és legénysége mi okból került az 
ebenseei SS fogolytáborba, sőt azonkívül még több száz 16-18 éves levente és egyéb katonai 
egyének. 
 
 Beérkezett jelentés szerint az ebenseei No.2. fogolytáborban jelenleg 2.200 fő magyar van 
teljesen leromlott és lelkileg összetört állapotban. A parancsnokuk v.Várnay őrnagy. 
 
 Az összes külföldi valószínű SS-belieknek parancsnoka Ney alezredes, aki magyarországi 
népi német. Minden valószínűség szerint a magyar kormány nevezettet háborús bűnösnek 
nyilvánította, vagy fogja nyilványítani, ha kiderül mindenki előtt, hogy nevezett hány száz 
ízig-vérig magyar embert csempészett át a német SS-be. Ezek a magyar emberek a német SS-el 
hasonló elbírálás alá kerülnek. 
 
 Feltétlenül felülvizsgálandó volna az ú.n. Ney.csoportbeli tiszteknek és legénységnek 
helyzete, továbbá megvizsgálandó lenne a fentebb említett 2.200 fő magyar fogoly helyzete is, 
akikkel - a beérkezett jelentés szerint - teljes bizonysággal az amerikai hatóságok tudtán kívül, 



egyáltalán nem emberhez méltó módon bánnak. 
 
 A magyar nemzet sok százezer embert veszített ebben a háborúban, így minden elszakadt 
fiára a hazának szüksége van, miértis kérjük az amerikai hatóságokat, hassanak oda, hogy ezek 
az emberek mielőbb kikerüljenek az ebenseei táborból és a magyar vezetés alá helyezve 
dolgozhassanak és lehetőség esetén visszatérhessenek az országukba. 
 
(Ceruzával aláirt, 
Dr.Németh Imre, hb.fhdngy, 
Vöcklabruck magyar katonai tábor) 


