
KARDOS KLÁRA: 
AUSCHWITZI NAPLÓ
(részletek)

Kardos Klára 1920-ban született Budapesten. Gimná-
ziumi tanulmányait Szegeden folytatta, majd magyar,
latin és olasz szakot végzett a szegedi egyetemen. 1942-
ben ledoktorált és kedves tanára, Sík Sándor mel lett
dolgozott az egyetem Magyar Irodalomtörténeti Inté-
zetében. A budapesti Ward Kollégiumot is elvégezte,
ahol hitoktatónői képesítést szerzett. Mivel a Kardos
család a zsidótörvények hatálya alá esett, szüleit de-
portálták Nyíregyházáról, neki pedig 1944. június 6-án
a szegedi gettóba kellett költöznie, majd a helyi tégla-
gyárból Auschwitzba került. Munkára alkalmasnak
ítélték, ezért szeptemberben Bergen-Belsen érintésével
Salzwedelbe vitték és egy hadiüzemben dolgoztatták.
1945. április 14-én szabadult, teljes kimerültségben.
Felépülése után visszatért Magyarországra, tanítónő
lett, ám vallásossága miatt elbocsátották. Ezután gép-
írói és fordítói munkákkal tartotta fenn magát, s egy-
féle „irodalmi asszisztensként” dolgozott az időközben
szintén Budapestre került, piarista rendfőnökké kine-
vezett Sík Sándor mellett. Különféle egyházi szamizdat
kiadványokat is készített, ezért rendőri zaklatásokban
volt része. 1972-ben kinn maradt Ausztriában, ahol a
Szolgálat folyóiratnak és hitéleti könyvek fordításának,
szerkesztésének szentelte minden idejét. 1984. szep-
tember 25-én hunyt el Klagenfurtban. — Az ötvenes
évek végén született visszaemlékezéséből itt közölt rész-
letek forrása: Kardos Klára: Auschwitzi napló. Szent
Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest, 2001.

Amikor ott álltunk a lágerbe vezető út kezdetén,
az SS-katonák szétlökdösték az embereket: férfiak
külön, nők külön — aztán egy oldalra a fiatalok, a
másikra a gyerekek, öregek, áldott állapotban lévő
anyák… Egyik oldalon az életbe — milyen életbe!
— vezetett az út, a másikon a halálba. Mi persze
nem tudtunk minderről, sőt az SS-ek még némi
„kegyes hazugsággal” is próbálták enyhíte ni a
szétszakított családok kétségbeesését: „Most fü-
rödni mentek. Mégis furcsa volna, ha férfiak-nők
együtt maradnának. Majd aztán megint találkoz-
tok!…” — Valami emberi szánalomérzés mozdult
meg bennük? Vagy csak a nagyobb jeleneteknek
akarták elejét venni? Vagy már anyanyelvűkké
vált a hazugság? — Azt hiszem, egyszerűen kel-
lemetlen volt nekik látni kétségbeesésünket.

Csomagjainktól immár megszabadulva, csak úgy
könnyedén — egy kézitáskával — tartottunk be-
felé a lágerbe. Útközben a forró nyári napon né-
hány csenevész fácskát láttunk, s alattuk tábo-

rozva egy különös társaságot, amely élénk ér-
deklődéssel integetett felénk. Kopasz fejű, csíkos
ruhájú horda… Bizonyára cigányok! Még csak
nem is sejtettük, szegény naivok, hogy egy órán
belül pontosan ilyen „cigányok” leszünk mi is!

A fürdő! Egészen valószínűtlen érzés a mez-
telen hústömegben állni, férfiak között! Mert a
ruháinkat le kellett vetnünk, és az SS-őrök a für-
dőbe is bejöttek közénk. — Ruháink után még
valamire sor került: a hajunkra. Nő létünkre a
legtöbbünknek rettentően fájdalmas volt a leko-
paszítás. Persze kellemetlen is, mert a tűző nap
szabadon ért, ugyanígy az éjszakai hideg. A lá-
gerben a „rangot” az adta a foglyok között: kinek
mekkora a haja, s ebben a hiúságon túl is volt rá -
ció, mert a nagyobb haj régebbi ottlétet és több
tapasztalatot jelentett. Az egyes vidékre valók
így mindjárt meg tudták különböztetni egymást,
hiszen az erdélyieknek, felvidékieknek, akik ta-
vasz óta ott voltak, már egészen szépen kisarjadt
a fejdíszük. 

Fürdés után következett a „felruházás”. Va-
lamelyik másik transzport ruháit kaptuk, amint
éppen ránk esett — méretekre és összeváloga-
tásra való különösebb tekintet nélkül. Hozzá a
csí kos lágerköpenyek és facipők. Utóbbit nagyon
nehéz volt megszokni, bizony törte a mezítelen
lábfejet. Akinek nem illett a lábára — s nem egy
ilyen akadt —, valóságos kálváriát járt benne vé -
gig. — Kicserélni nem volt könnyű.

Amikor aztán készen voltunk, kialakult leg -
először a láger-egység, amit olyan bőven meg-
szok hattunk kinti életünk folyamán: mindig ötös
sorban kellett állnunk és menetelnünk. „Szent
volt és sérthetetlen”! Kopasz fejünkkel menetelő
„fiúknak” tűnhettünk. 

Menet közben találkoztunk régebben ott lévő
elődökkel, akik kenyeret és mellé bátorító szót
adogattak. Nagy dolog volt főleg az előbbi, hi-
szen kevésből kellett adni — mindkettő biztató
felvillanása az emberiességnek.

A 8-as barakk előtt kellett sorba állnunk. Itt fel-
 vették adatainkat. Persze ki-ki mondhatta, amit
akart, hiszen okmányaink ott maradtak a fertőt-
le nítőben, nyilván elégetésre kerültek.

Ezután a barakk nagyszobájába mentünk; a
B3 láger, úgy látszik, az egyre terjeszkedő óriási
tábornak egy még épülőfélben lévő része volt.
Ennek különféle következményei közé tartozott
az is, hogy a barakkokban nem volt bútor. Per-
sze, szekrényre nem is lett volna szükség, hiszen
nem volt belerakni valónk. Asztal sem kellett,
mert ennivalónkat a csajkánkból térdünkről is
kikanalazhattuk. Szék meg priccs éppen nem ár-
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tott volna, de hát nem volt. Így aztán törökülés-
ben a földre kellett ülnünk a szobában, szigorú -
an ötös sorban most is; fejet forgatni, hátranézni,
megszólalni: tilos!

Péter-Pál reggele, június 29.
Az egyetemes egyház ünnepel, mi pedig a tábor -
ban kezdjük a szabályos napirendet.

Reggel! Hajnalt vagy inkább éjszakát kellene
in kább mondani. Hogy hány órakor vertek fel
bennünket, arról persze fogalmunk sem volt, hi-
szen óra egyikünknél sem volt. Annyit tudok,
hogy még csillagok ragyogtak az égen. Ezen az
elég magas fekvésű helyen az éjjelek hidegek, és
bizony, kegyetlenül fáztunk, miközben felkászá-
lódtunk és összeverődtünk. Még gyorsan „kisza-
ladni”! Ó, azok a borzalmas latrina-árkok a láger
szélén! Mert hiszen még a WC épületek sem vol-
tak készen. — Aztán sorakozó az Appelre.

Ezt a fogalmat bővebben meg kell ismernünk,
hiszen auschwitzi tartózkodásunk idején ez volt
a „főfoglalkozásunk”. Lényegében létszám-fel-
vételt jelentett. Úgy történt, hogy egy-egy rész
lakossága barakkok szerint ötös sorokban felso-
rakozott. A barakkfelügyelők (Blockälteste) leszá -
molták a csoportot, aztán jött a táborfelügye lő
(Lagerälteste), ellépett a sorok előtt és ellenőrizte
a létszámot. Időnként — s ez nagy szenzációval
és izgalommal járt — a „német nő” is ellenőrzés -
re jött, az SS-nő…

Zähl-Appel kétszer volt napjában: reggel és dél-
után. A reggeli hajnalban kezdődött és mélyen a
késő reggelbe nyúlt. Az esti pedig alkonyat-felé fe-
jezte be a napi programot. Egy-két órai állás nor-
mális körülmények között. Ha azonban a lágerben
valami vétség fordult elő, vagy éppen valaki valami
oknál fogva hiányzott és a létszám nem volt teljes,
akkor jaj volt nekünk! Hiszen mást nem tételez-
hettek fel, mint hogy a hiányzó szökést kísérelt meg.
Az Appel ilyenkor addig tartott az egész láger vagy
jobbik esetben csak az illető barakk számára, míg
az illető nem került elő. Az „egy mindenkiért, min-
denki egyért” elv teljes mértékben érvényesült.
Négy-nyolc óra is eltelhetett így!…

Appel alatt szigorúan tilos volt minden szó.
Akit beszéden kaptak, azt megpofozták. Persze,
ha éppen nem volt felügyelő a közelben, a köz-
vetlen szomszédokkal egy-egy suttogva váltott
szó csak elhangzott. De hosszabb beszélgeté-
sekre nem kerülhetett sor.

Mit lehetett csinálni ezekben az órákban? Le-
hetett hazagondolni azokra, akiket szerettünk…
Lehetett imádkozni… Aztán — most jött csak jól
az a rengeteg vers, amit oly csekély fáradsággal
szedegettem fejembe az évek során! Sajnos,
ezekben az órákban csak magamat szórakoztat-
hattam velük, de ez is sokat jelentett.

Mondanom sem kell, hogy kopaszra nyírt fe-
jünket rettenetesen égette az órákra nyúló moz-
dulatlan állás alatt a nyáriasan tűző nap. Fejet
befödni szigorúan tilos volt! Ha valaki valami
rongyot szerzett ilyen célból, akár úgy, hogy fe-
hérneműjéből szabta le, akár egyéb úton „szer-
vezte”, ugyancsak jól kellett rá vigyáznia. Lopva
terítette a fejére néha, amikor nem volt őr a kö-
zelben. Mert ha tetten érték, azonnal elkobozták,
s ráadásul a pofon is kijárt.

Amikor a reggeli Appel véget ért, kaptunk egy
csajka meleg levest. Micsoda mennyei élvezet!
A hosszas állás és didergés után jobban esett, mint
otthon a habos kávé!

Utána szabad volt szétoszlani. Csakhogy a nap
még nemrég kelt fel, a föld hideg volt, leülni kész
betegséget jelentett volna. Nem tehettünk hát
egyebet, mint tovább álltunk csoportokra verődve
a napsütötte helyeken, itt-ott a falnak támasz-
kodva. A barakkokba visszamenni napköz ben ti-
los volt. Bizony szép kis „cigánytábor” képét mu-
tattuk mi is!

Aztán ahogy egyre erősebben tűzött a nap és
kánikulai meleg lett, elkezdődött a „harc az ár-
nyékért”. Mert abból nem volt sok ezen a sivár
területen. Egy szerencsés ötlettől indíttatva né-
hányan homokbarlangot vájtunk az árokparton
és oda bújtunk el.

Délben következett az ebéd. Ez természetesen
egy tál ételből állt, mégpedig mindig ugyanab-
ból: valami sajátságos vegyes főzelék, egészen
jellegzetes szürkészöld színnel, különös ízzel és
szaggal. Nem mindenki tudta lenyomni. Én az
el ső perctől kezdve nagy mennyiségben fogyasz -
tottam; a fenti okok miatt ugyanis bőven lehe-
tett kapni belőle repetát is egymástól vagy a ki-
osztóktól. Volt, aki a fazekat is kinyalta. És ez volt
a szerencsénk — ha már akkor legyengülünk,
sokan nem élnénk most! A főzelék íze egyébként
nemcsak a sajátságos összetevőkön múlt: az éte-
lekbe idegcsillapítót, brómot is tettek.

A délutáni Appel után következett a vacsora:
feketekávé, a napi kenyéradag, amit nagyobb
megerőltetés nélkül egyszerre is elfogyaszthat-
tunk. 15–20 deka lehetett talán, s rajta egy darab -
ka margarin, lekvár vagy esetleg valamilyen kol-
bász-szerűség.

Vacsora után takarodó. — A lefekvés nem ment
éppen simán. Először is kevesebb pokróc volt, mint
amennyi igénylő, márpedig az éjszakai hidegben
nagyon elkelt volna a pokróc. Így aztán elkese-
redett harc folyt értük. „Magántulajdon” nem volt
— aki bírja, marja! Úgy rémlik, csíkos lágerkö-
penyünket is csak később — őszre — kaptuk.

Bizonyára feltűnt, hogy reggeli programunk le-
írásából hiányzik a mosakodás. Igen, a víz!…
Ismét ez volt a legkeservesebb! Az épülő lágerben
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egyáltalán nem volt még vízvezeték. A vizet na-
ponta hatalmas hordókban szállították oda a
konyha részére. Epedve, nyelvlógatva, csapatba
verődve lestük a távolból… A legbátrabbak meg-
kísérelték néha, hogy közelébe hatoljanak és el-
csenjenek egy-egy kis láboskával. Nagyon kocká-
zatos vállalkozás volt, mert itt már a legerősebb
eszközöket kellett az őrségnek alkalmaznia: kor-
báccsal óvták a konyhai ellátmányt, és a korbács
nemcsak dísz volt, hanem ugyancsak dolgozott is!

Másik víz-szervezési lehetőség a kanális volt.
Csakhogy az a nyálkás víz inni semmiképpen
nem volt alkalmas, még mosni is alig. — Rette-
netesen keserves probléma volt számunkra ma-
gunk és ruháink úgy-ahogy tisztántartása. Em-
lékszem, hogy egyszer sikerült nem is egy kicsi,
hanem nagyobb lábosra való vizet szerezni va-
lamelyikünknek, az is lehet, hogy „vettük” a lá -
ger egyetlen cserevalutáján, azaz kenyeret adtunk
érte, s egymás után hárman a leggyönyörűbben
megmosdottunk belőle! — Aztán auschwitzi
specialitás volt a „másodkézből” való mosás.
Amikor ugyanis a boldog víztulajdonos befe-
jezte a magáét, elkunyerálták tőle a maradékot,
s ez így tartott, míg a mosóvíz egészen fekete
nem lett vagy el nem fogyott…

Az első zivatar, amely a kánikulai napokban
nem sokat váratott magára, bebizonyította, hogy
barakkjaink egyáltalán nem nyújtanak védelmet
az eső ellen. Ömlött be a szobába az égből jövő
vihar. Ekkor fedeztük fel, hogy ruháink legegy-
szerűbb szárítási módja: a test melege. Más
módszer nem is kínálkozott, hiszen csereöltöze-
tünk nem volt. Otthon egy ilyen vállalkozástól
bizonyára tüdőgyulladást kaptunk volna, itt ku-
tyabajunk sem lett — még nevettünk is rajta.

Hanem aztán az éjszakai esőzések idején nem
volt már kedvünk nevetni. Lefeküdni képtelen-
ség volt, hisz ránk folyt a víz. Fel kellett kelni és
el dönteni a nehéz dilemmát: mi magunk áz-
zunk-e össze és így várjuk a didergető reggelt,
vagy a pokrócokból próbáljunk sátrat csinálni,
így azt vállalva, hogy takaróink még napokig
hasznavehetetlenek legyenek?

Jól emlékszem egy ilyen éjszakára: sötét, hi -
deg barakkunkba zuhog be a víz. Katáékkal hár-
masban az úszó padlón állva fejünk fölé tartjuk
kezünkkel a pokrócot, s az esőcseppek egyhangú
ritmusára ujjunkon számlálgatva közösen imád-
kozzuk a fájdalmas olvasót. Időnként egy-egy
hang szólal félénken a kinti sötétből: „Imádkoz-
tok?… Én is jöhetek?…” És megint egy hanggal
erősödve: „…aki érettünk vérrel verítékezett… aki
érettünk a nehéz keresztet hordozta…”

Időről-időre — úgy emlékszem, kéthetenként — a
„fertőtlenítőbe” vittek. Ilyenkor zuhany és ruha-

váltás következett. Mindez a lágeren kívül történt,
hiszen bent nem volt erre alkalmas épület. Hatal-
mas esemény volt ez, amelyre megfelelő izgalom-
mal készült mindenki, a vezetőség is. Alaposan a
lelkünkre kötötték, hogyan kell viselkednünk.

Jókor útnak indultunk a szokásos ötös sorok-
ban, sűrűn körülvéve SS-katonákkal és vérebek-
kel, az esetleges szökés megakadályozására. Per-
sze, amúgy is nehezen ment volna ezen a szín
idegen vidéken.

Elhagyjuk a tüskés drótkerítést, az erdőn át
megyünk… Útba esik a vasútállomás is. Valódi
sínek, valódi vonat! Szinte álmélkodva bámul-
juk a messze „életnek” ezeket a meséssé vált
üze neteit. Aztán bemasírozunk Birkenauba.
Nagy köves udvaron állunk fel barakkonként.
Középen kút.

Amikor ránk kerül a sor, bevonulunk a für-
dőbe. Zuhany és „fertőtlenítés” következik. Az
utóbbi abból áll, hogy testünk szőrős részeit ki-
csit megfecskendezik valami fertőtlenítő folya-
dékkal. A tetvektől saját jól felfogott érdekében
félt az SS, hiszen azok a borzalmas flekktífusz
terjesztői.

Ezután a ruhatárból „új bőrt” kaptunk, vala-
melyik másik transzport holmiját. Megjegy-
zendő, hogy a ruhadarabok — a fehérnemű is —
csak fertőtlenítve volt, kimosva azonban nem!
Hogy ebből nők között micsoda következmé-
nyek adódtak, azt inkább bízzuk a képzeletre!
Néha majd meghaltunk az undortól! Márpedig
„odahaza” kimosni valamit… ehhez, mint lát-
tuk, nagy bátorság és még nagyobb ügyesség
kellett… És hogyha leszakadt egy gomb, kisza-
kadt a nadrágzsinór, stb.!? Hiszen nem volt sem-
mink, egyáltalán semmink! Esetleg a szobapa-
rancsnoktól kellett — lehetett! — koldulni egy
tűt, egy szál cérnát!

Szappant viszont kenyéren vettünk, ha sike-
rült. Az ilyen „birtokosok” közirigység tárgyát
képezték és ugyancsak jól kellett vigyázni gaz-
dagságukra, amelyet rongyba csavarva vagy kis
zacskót eszkábálva neki éjjel-nappal a dereku-
kon hordoztak az ételes lábassal meg a kanállal
együtt.

Amikor készen voltunk, kivonultunk ugyan-
arra az udvarra, s addig vártunk, míg a többi ba-
rakk is elkészül. Ekkor aztán kezdtünk masí-
rozni hazafelé. Megtörtént az is, hogy nem volt
elég a ruhanemű a létszámhoz képest. Ilyenkor
az utoljára jövő barakkok pórul jártak. Egyik
ilyen alkalommal egy szál blúzban és szoknyá-
ban mentem „haza”, mert fehérnemű már nem
jutott. Hát még az a szegény társnőm, akinél a
felsőruha fogyott el, s így egy szál pokrócba bur-
kolózva távozott, míg aztán másnap kerítettek
neki valamit.
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A fertőtlenítés persze veszélyes volt a „szer-
vezett” dolgokra is. Egymásnál dugtuk-e el,
vagy odahaza barakkban — nem tudom már.
Egyik szerzetesrendben szabály, hogy egyik
helyről a másikra semmit nem szabad átvinni.
Nos, erről a radikális kifosztottságról alapos
gondoskodás történt Auschwitzban! Kicsi tár-
gyak számára két megoldás kínálkozott: a cipő,
mert azt nem cserélték, vagy a száj. Így mentet-
tem át kicsi Krisztus-monogramomat. Persze,
cseppet sem volt veszélytelen vállalkozás, még
fizikai értelemben sem.

Mindezen közben éltünk. Életünkre még min-
 dig ráborult az az álomszerűség, amely az első
perctől kezdve jellemezte. Nem lehetett azt elhinni
— az agy tudta, hogy igaz, de az érzékek egy-
szerűen megtagadták a tapasztalat valóság-ízét.
A „hangulat” így nem is volt különösen rossznak
mondható. A bróm is bizonyára közbejátszott eb-
ben, meg az is, hogy általában fiatalabb generá-
cióból voltunk, s valami furcsa átmenetnek kel-
lett tekinteni az egészet. Az életösztön makacssága
győzedelmeskedett a csüggedésen. Élni akartunk
és éberek lenni itt is! És mindenen túl azoknak,
akik hittek, ott volt a vallás ereje, ott volt a biza-
lom a Gondviselésben. Nem volt pap, nem volt
templom, nem volt lehetőség semmiféle vallás-
gyakorlatra, de Isten bennünk van, és mi „benne
élünk, mozgunk és vagyunk”. Itt ebből a szépséges
valóságból és igazságból lehetett élni.

Próbáltam ismerkedni szomszédaim lelkületével,
elsősorban persze a „valódi” zsidókéval. Sze-
mélyesen nem panaszkodhatom: nem em lék szem,
hogy keresztény voltom miatt bár mi kor is tá-
madás ért volna. Persze megvolt az az elvi felfo -
gás, amely szálkát látott létezésünkben: „Miat-
tatok kerültünk ide!” — azért, mert elhagy tuk
Jahvét, s ezért Ő bosszút állt a zsidóságon… Sze-
gény emberek! — Ószövetségi ismereteim nagy
hasznomra voltak.

A németek szemében amolyan egzotikus álla-
toknak számíthattunk. Furcsa ezt leírni, de a
náci gőgtől és a rengeteg demagóg okítástól, azt
hiszem, eszükbe se jutott, hogy mi is emberek
vagyunk. — Legfeljebb „emberanyag”, éspedig
olyan, amivel el kell számolniuk.

Őrizték az anyagot, amint láttuk, gondosan.
A lágert határoló drót nem valami közönséges
tüskés drót volt, hanem villanyáram folyt benne.
Hozzá őrtornyok, gépfegyverek… Állandóan
idegesség fűtötte a légkört. Részükről: hátha
megszökünk; részünkről: menni, menni! Nem
szökni próbálni, az őrültség lett volna. De tud-
tuk, hogy Auschwitz csak hatalmas gyűjtőtábor,
ahonnan munkára visznek majd bennünket. Ezt

vártuk már egyre. A munka még mindig jobb,
mint ez az idegekre menő semmittevés.

És elkövetkezett július 14, péntek. Gyülekező,
válogatás. Hamar híre fut: transzportba jelölnek. 

Utunk a B2 láger, az ún. „cseh láger” felé veze-
tett. Nagy újdonságok fogadtak itt. A barakkok
már sokkal szilárdabb építmények voltak, víz-
álló tetőzettel. Az a barakk, amelyben „különít-
ményünk” elszállásolást kapott, s amelyet ösz-
szesen ötszáz ember lakott, azelőtt lóistálló volt
— mutatták ezt körös-körül a karikák. Most
azonban valódi priccsek voltak benne, három-
emeletes alkotmányok. Egy-egy ilyen priccsen
tíz-tizenegy ember szorongott. Tekintettel a hely
szűk voltára és a közös pokrócra, mindenki csak
ugyanazon oldalán fekhetett, és ha az egyik
megunta, akkor valamennyinek át kellett fordul-
nia a másik oldalra. A középső négy „biztosítva”
volt, de a szélsők gyakran emeltek panaszt a
pokróc „lemaradása” miatt.

Ebben a lágerben már víz is volt. A „Waschra um”
külön barakkot képezett. Nagy bádogvályúba
folyt kétoldalt a csapból a víz. Itt gyakrabban le-
hetett mosdani, de emellett a fertőtlenítés kéthe-
tenként tovább folyt. WC-épület is volt, viszont
a WC-tisztító kommandó kísérőivel minden kü-
lönösebb gátlás nélkül bármikor beállított kö-
zénk, mindig egy-két nagyon is egyértelmű cél-
zással kommentálva az ott látottakat…

Víz tehát volt, de az ivást kezdettől fogva szi-
gorúan tiltották. Azt mondták, hogy a víz fertő-
zött, tífusz-bacilus van benne. Hogy ez igaz volt-
e vagy csak a kaján rosszindulat mondatta, azóta
sem tudom. Tény az, hogy féltünk a tífusztól, s
így szinte kizárólag a reggeli leves és az esti fe-
kete képviselte számunkra a folyadékot, amit az
SS-kommandóba kiszemeltek keservesen cipel-
tek a konyháról.

A cseh lágerben mi voltaképpen a karanténba
jöttünk, vagyis bizonyos megfigyelési időre, mi-
előtt munkába visznek, hogy kiderüljön, nincs-e
köztünk ragályos betegséggel fertőzött. Nyolc
napig tartott volna a próbaidő. Ezalatt termé-
szetesen tovább folyt a megszokott életrendünk,
azaz az Appel-állás. Ha esett az eső — márpe-
dig elég sokat esett —, akkor az Appel annál
hosszabb volt. Azonkívül tisztán tartottuk a ba-
rakkokat és azok környékét. És hogy némi „elő-
gyakorlatot” is végezzünk a munkára való elő-
készületül, naponta — úgy emlékszem — két
téglával kellett kb. egy órán keresztül körbe-
körbe járnunk.

Mi tehát munkára készültünk. Annak, hogy az
Auschwitz-láger kapuját átléphessük, fontos elő-
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feltétele volt a tetoválás. Aki ezt az eltörölhetet-
len jegyet megkapta, az már el volt látva a kon-
centrációs tábor lakóinak szükséges személyi
igazolással és hozzá biztosítva volt szökés ellen.
Maga a művelet gyorsan és fájdalommentesen tör-
tént. Egy csőrben végződő, enyhén görbülő he-
gyes kis szerszámmal gyakorlott gyorsasággal
szurkálták, illetve pontozták ki bal alsókarunkon
a tábor kezdőbetűjét és a fogoly számát. Kicsit ége-
tett és már vége is volt.

„A/1248” — Ez leszek hát ezután!

Szeptember közepén végre búcsút mondtunk a
B2 lágernek is. Egy éjszakát átmenetileg az A lá-
gerben töltöttünk, ahol a barakkok még vályog-
ból készültek, rengeteg patkánnyal, egérrel.

Reggel továbbmentünk a fürdő felé, kifelé.
Franci és Éva valahogy szereztek egy barack-
konzervet, s most végiggondolva, hogy ki tudja,
mi elé megyünk, talán éppen a krematóriumban
kötünk ki — ami biztos, biztos: megették, azaz
pontosabban kinyalták a konzerves doboz tar-
talmát.

Túlzott pesszimizmus volt, mert csakugyan
megtörtént a már-már hihetetlen: elhagytuk
Auschwitzot, azt a helyet, ahonnan annyian ke-
rültek ki halálra gyötörve, nyomorékon, és még
többen soha többé nem kerültek elő. Mi szinte
csak futólag láttuk: három hónapig. Ez a három
hónap elég volt a felmérhetetlen tapasztalat-
kincs gyűjtésére, lelki megérlelődésre — de
kevés ahhoz, hogy megtörtté, kiaszottá tette
volna testünket-lelkünket. Így hát várakozó iz-
galommal és makacs élni akarással tartottunk
sorsunk új állomása felé.

Első állomásunk Bergen-Belsen volt, egy másik
hírhedtté vált koncentrációstábor. Később, a fel-
szabadulás után hosszabb időre visszatértünk
még ide. Ezúttal csak átmeneti tartózkodási
helyként szerepelt. Állítólag amolyan „üdülő-
hely” és feljavító kúra gyanánt, mielőtt dolgozni
kezdünk.

Egy fiatal SS katona fogadott, aki „Kinder”-nek
(gyerekek) hívott bennünket — a barátságosság
netovábbjaként. Életmódunk valóban kényelmes
volt, mert elmaradt mindennapos gyötrelmünk az
Appellal, kosztunk is elég jó volt. Arány lag tar-
talmas leveseket kaptunk és eleget. Lakóhelyül
nagy „Zelt”-ek, azaz sátrak voltak kifeszítve, al-
juk forgáccsal behintve, amelyben itt-ott kis bo-
garak mászkáltak — még nem tetvek. Csak az volt
a kár, hogy esőben a Zeitekbe befolyt a víz és a
forgács átnedvesedett. A mosdás a szabad ég alatt
történt, és egy SS őrmester vezényelte…

Szeptember közepe táján érkeztünk ide és ok-
tóber 5-ig voltunk a bergeni láger lakói.

Eljött megint az óra, amikor felkerekedtünk. A sok
hadiüzem egyikébe jelöltek transzportot.

Október 5-én, elsőcsütörtökön, egyben az én
huszonnegyedik születésnapomon készültünk
fel, és a következő nap, elsőpénteken indultunk
útnak este. Megint újabb alkalma az odaadás-
nak, a szerető mindent-vállalásnak. Kegyetlen
volt ez az éjszakai út! A szokásos marhavagon-
ban utaztunk. Csakhogy auschwitzi utunkkal
épp ellenkezőleg már nem kánikula volt, hanem
csípős, őszi hideg. Nem is zsúfolódtunk össze
annyian, mint akkor. Egyszóval hideg volt, ke-
serves hideg. Vékony csíkos köpenyünk nem
sokat védett tőle, és egymást sem igen bírtuk fel-
melegíteni. Álmosan — hiszen a hidegtől aludni
sem tudtunk! — összefagyva értünk hajnalban
rendeltetési helyünkre.

Október 7, elsőszombat, a hely pedig Salz -
wedel. Kis városka Hannover és Hamburg kö-
zött. Itt volt kereken hét hónapig, száműzeté-
sünk nagyobb részében a tanyánk. Persze nem a
város, hanem azon kívül a muníciógyár közelé-
ben egy láger. A városból, ebből a bájos, északi
kis Velencéből mitsem láthattunk egészen fel-
szabadulásunkig. Életünk felerészben a tábor-
ban, felerészben az óriás tölténygyárban folyt.

Megérkeztünk hát összetörten. Dideregve ácso-
 rogtunk az udvaron még jó néhány órahosszat,
míg végre felvették személyi adatainkat és rendbe
hoztak a jövevények számára egy barakkot. Va-
lami összeköltözésnek kellett történni, hogy ne-
künk helyet csináljanak. Ez nem ment egy csa-
pásra. Regisztrálásunk során új számot kaptunk,
kicsi bádoglapot, amely két lyukkal volt ellátva,
úgyhogy akár a nyakunkba is akaszthattuk spár-
gán, nehogy elvesszen. Meg is tettük. Ez volt a
gyári számunk. Híven megőriztem mindmáig.

Végül aztán délfelé odáig jutottunk, hogy for -
ró kávét kaptunk és bevonulhattunk a barak-
kunk ba. Nagy háromemeletes priccsek fogadtak,
egy-egy pokróccal. Az élelmesek persze siettek
alul elhelyezkedni. Magam — úgy emlékszem
— az első emeleten voltam. Szegény Franci fel-
áldozta magát, és felment a magasba. El lehet
képzelni, hogyan roskadtunk ágyba!

A gyárhoz egész közel épült meg a láger, öt-tíz-
percnyi távolságra. Vékony ruházatunkban ez is
elég volt, hiszen a telet a láger-köpenyben vészel -
tük át. Harisnyát pedig csak november 19-én,
Szent Erzsébet jóvoltából kaptunk, jóllehet már
12-én leesett az első hó. Eredményként most is
itt hordom a lábam szárán azokat az ékes fagyá -
si foltokat, amelyek hidegben elhalványulnak,
elkékülnek, melegedéskor tüzesen, a vörös és a
lila minden árnyalatában duzzadnak ki. Viszont
nem fájnak, és ez a fő! Sokkal kellemetlenebbek
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voltak egy ideig azok a hólyagbántalmak, ame-
lyek ugyancsak hazatérésünk után mutatkoztak
a felfázások következményéül.

Sajátos szerkezet az emberi test! A lélek — a
műszerben keringő áram — jelzi a veszélyt, s
minden szerv makacs kitartással teszi meg a ma-
gáét. Mit ki nem bírtunk odakint! Míg kellett, bír-
 tuk! Ahogy P. Lenz írja: „Hasmenés, tüdőgyul-
ladás, két halálos betegség virulhatott köztünk!”

Megmentőnk az Istenbe vetett bizalom és az
akaraterő volt. Az Isten szerelmére, nehogy meg-
 betegedjek! Nem, az szóba sem jöhet! — Ez volt
a gondolat, amely uralkodott rajtunk. Aki meg-
betegszik, az elveszik! Ez a belső ellenálló erő
döntő volt. Aki elvesztette, maga is elveszett.
Aki azonban Istenbe kapaszkodott, annak volt a
legnagyobb belső tartása.

A „H-Halle”, azaz a tölténymegmunkáló csar-
nok egy hatalmas hodály volt, kábítóan zúgó gé-
pekkel… a munka októbertől áprilisig itta be ré-
szeibe az ezer meg ezer idegen foglyot, ezeket
az „ember-alatti”-nak nevezett és tekintett em-
bereket, mint kicsiny atomokat. De mégis embe-
rek voltunk, és míg izmaink makacs erőfeszítés-
sel dolgoztak, idegeink feszültek — lelkünkben
ott virrasztott a reménység és az „embernek ma-
radni” szívós törekvése. Ha össze lehet sűríteni
egy mondatba ennek a hét hónapnak minden
történését, vágyát és célkitűzését, talán ez az a
mondat: embernek maradni. Hiszen ne feledjük:
művelt, kulturált, szellemi igényű értelmiségi
emberek kerültek itt össze általában. Az az élet,
amelynek átmentése a legtöbbnek főtörekvése
volt — ha nem is gondolták végig így — nyilván
többet jelentett a puszta vegetálásnál. Egysze-
rűen kifejezve: küzdöttünk, hogy emberek ma-
radhassunk!

Meg kell vallanom, ha furcsán hangzik is: sosem
éreztem magam „rab”-nak. Túlságosan erős volt
bennem a belső szabadság élménye, amelyet
semmiféle külső terror le nem törhet. És az az
előnyünk is megvolt, hogy a lelkünkhöz, gon-
dolatvilágunkhoz egyáltalán meg sem kíséreltek
hozzányúlni. Nem is néztek ránk úgy, mint akik-
nek lelkűk, gondolatviláguk is van. Számok vol-
tunk, arra valók, hogy dolgozzunk. „Arbeit und
maul halten!” [Dolgozz és fogd be a pofád!] —
ennyi volt a kötelesség és a követelmény. Hogy
azon túl mi forr a fejben, mi izzik a szívben,
azzal nem törődtek. Nálunk legalábbis így volt.

Sosem hiányzott belőlem a lojalitás tulajdon-
sága: „engedelmeskedjetek uratoknak, még a kemé-
nyeknek is!” (vö. Tit 3,1). S ennek jó hasznát vet-
tem itt. Persze nem azt akarom mondani, hogy

helyeseltem ezt az iszonyatot, ami ott és másutt
végbement, de teljességgel átláttam, hogy ebből
az ideológiából csak ilyen gyakorlat származ ha -
tik, és ugyanakkor azt is láttam, hogy azok, akik
velünk közvetlen érintkezésbe kerültek, sokszor
nem mások, mint egyszerű „alkalmazottai”, kor-
látolt vagy gyáva kiszolgálói a hatalomnak, kis
csavarjai a monstrum gépezetnek. Melyik ön-
kény uralom nem találta még meg a világtörté-
ne lem során a maga szolgahadát? Az ostobaság
és a félelem — ez a két szomorú nagyhatalom az
emberek között, mindig a kezére járt. — Ilyen és
hasonló gondolatok foglalkoztattak s ezért nem
csodálkoztam semmin. Annál jobban örültem
minden jóságszikrának, ami kirítt ebből az „el-
méleti” sémából.

Egyre sűrűbbé vált a légiveszély… Ezen a pon-
ton igazán mindegy volt nekem, hogyan intéz-
kedik az Úristen. De egész idő alatt végigkísért
az a belső tudat — több ennél: megérzés —, hogy
életben maradok. Miért és mire akar megtartani
Isten, nem tudom, akkor sem tudtam, nem is ku-
tattam. Vállaltam az életet szeretettel az atyai
kéz ből éppúgy, mint ahogy nyugodtan fogadtam
volna a halált is. Ő jobban tudja…

Valóban erőink végén tartottunk. A gyári munka
megszűnése is éppen jókor jött most, de a kop-
lalás ezzel persze nem ért véget, és ha még egy
napot késik a felszabadulás, nem tudom, min-
den makacs élni akarás mellett is hányunkat ta-
lált volna életben. Mert addigra az egyszeri sza-
már sorsa teljesedett volna be rajtunk, amelyik
— mire megszokja a koplalást, ki is múlik. — Va-
laki azonban a verébfiakkal együtt gondot visel
ránk is, s engedte megérnünk 1945. április 14-ét,
amikor úgy déltájban kitárultak a lágerkapuk és
beléptek az első amerikai katonák…

Visszatekintve látom magam Francival összeka-
paszkodva, amint megyünk ki a kapun a város ba,
valami ellenállhatatlan ösztöntől hajtva. Amerre
megyünk, megállnak a járókelők, kitárulnak az
ablakok, könnyben úszó szemek, döbbent arcok
merednek ránk… Akkor láttuk, mennyire sejtel-
mük sem volt a jámbor német polgároknak arról,
mi zajlik közvetlen közelükben. Csak bámultak
és csak sopánkodtak. És mi csak mentünk, men-
tünk… Amikor végül megkérdeztük valakitől,
merre van a katolikus templom, már egészen a
közelében jártunk. A szívünk húzott talán?

Déli csönd a kicsi templomban, egyetlen idő-
sebb nő ájtatoskodik benne. És mi — annyi
hónap után először — leroskadtunk az Oltári-
szentség Krisztusa elé…
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