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Mohácsi János

A Dohány utcai seriff
A szöveg története, ahogyan emlékszem rá. Valamikor 2010–11-ben még 

Kaposvárom tanítottam színészmesterséget. Rusznyák Gábor rendez� és ba-

rátom kért meg, hogy tartsak osztályának rádiós gyakorlatot. Ez engem nem 

nagyon érdekelt, viszont mondtam neki, hogy szívesen csinálnék egy olyan 

el�adást, ahol a színészhallgatók csak a hangjukra vannak bízva, mert teljesen 

sötétben vannak, és nem látjuk �ket, mégpedig a holokausztról.

Ez ez az ötlete onnan támadt, hogy akkoriban rendeztem meg Kaposváron 

Rolf Hochhuth A helytartó cím� darabját, és a dráma szövegének egy részét, 

amelyben Hochhuth a vagonban Auschwitz felé tartó emberek monológjait írta 

meg, egyszer�en leváltottam. Tudtam, hogy azoknál sokkal megrázóbb, és f�-

leg igazabb szöveget fogok találni, bár el�ször csak Claude Lanzmann Shoah 

cím� fi lmjének szövegeib�l gondoltam idézni oly módon, hogy a szerepl�k 

jelmezeikb�l aznapi civil ruhájukra váltanak, leülnek a színpad szélére, és mind 

elmondanak fejenként két-három vendégszöveget, amelyeket én ástam el� a 

Shoah fi lmb�l, illetve olvasmányokból (Nyiszli Miklós könyve1, illetve Konrád 

Györgyé2), valamint az interneten található forrásokból (degob.hu, emlekezem.

hu, stb). Amikor az els� adagot felolvastuk a próbán, bizony megállt a leveg�, 

megkérdeztem a színészeket, hogy van-e jogunk ezekkel a visszaemlékezések-

kel gyilkolni a néz�t. Elsöpr� többséggel igennel szavaztak, így aztán ez a rész 

beépült az el�adásba.

Egyet kértek t�lem, amivel egyet is értettem, hogy mindig friss szöveget 

kapjanak, tehát ne ismerjék a szöveget, amelyet mondani fognak, ne váljon 

színészi alakítássá. Ezt megígértem, de nem tudtam, milyen folyóba lépek nem 

is egyszer, mert attól fogva minden el�adásra, ha nem is teljesen, de olyan 

egynegyedében új szövegeket kaptak, ami nekem rengeteg olvasást jelentett, 

és hogyan mondjam, a téma nem a megfáradt ember vidám esti olvasmánya… 

Azzal is nehezítettem a dolgukat, hogy nem rögzítettem, ki melyik szöveget 

mondja, hanem az éppen elhangzó szöveg után beálló csendben kellett eldön-

teniük, hogy ki fogja felolvasni a következ�t, ami nagyon nehéz színészi feladat, 

de talán kétszer, ha összeakadtak, ami viszont komoly színészi teljesítmény a 

kaposvári színház akkori társulatától.

Ez a textus lett a magja A Dohány utcai seriff alant olvasható szövegének. 

Amikor a munkának nekiláttunk, Gábor színészosztályát keresésre és kutatásra 

biztattam, rengeteg anyagot hoztak (Erdélyi László, Révész Margit visszaemlé-

kezéseit stb.), és hoztak saját történeteket, ezekb�l kett� benne is maradt az 

anyagban (Deák Péteré és Lakatos Mátéé).

Aztán ebb�l a vizsgából nem lett vizsga, pedig nagyon készen álltunk, 

Kovács Márton rengeteget zenélt az osztállyal, ritkítottuk a hozott szövegeket, 

megszerkesztettem a sorrendet. A szövegeken változtatni nem engedtem, csak 

ha értelemzavaró megfogalmazást találtunk, az volt a tétel, hogy olyan el�adást 

csinálunk, amelynek szavait-mondatait valaki már egyszer kimondta.
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Már végzett ez a színészosztály, amikor Lakatos Máté megkeresett, hogy 

engedélyezném-e a szöveg felhasználását, mert a Jurányi-házban3 lehet�ségük 

lenne eljátszani. Annyira engedélyeztem, azonnal mondtam neki, hogy meg is 

rendezem, megbeszéltük Kovács Marcival, aki megírta és bepróbálta a végle-

ges zenei anyagot, ami pedig – totál sötétben zenélni… – nem volt könny�, 

kialakult a végleges szerepl�gárda, �k is hoztak anyagokat (Bánfalvi Eszter 

négyórás videója az azóta elhunyt Moller Ágnessel), és a végén még be is mu-

tattuk. Ma is m�soron van.

A kérdést, hogy lehet-e ezekkel az emlékekkel mint m�vészi avagy hatás-

vadász eszközökkel élni, feltettem Bori lányomnak, aki megnézte az el�adást, 

pontosabban meghallgatta. Rám nézett könnyekkel a szemében, és azt mondta:

– Nem lehet. Kell.

  

egy. kenyér között

világos

Csak olyan emberek visszaemléke-

zéseib�l tudunk idézni ma este, akik 

visszajöttek.

Akik nem jöttek vissza, azoknak az 

emlékeire nincsen szó.

nyitány

dó ré mi fá szó lá ti dó

szalonnát eszik a zsidó

a viccek alatt lassan sötét, marad a zaj

Kisfi ú kérdezi a rabbit:

– Miért felelnek a zsidók kérdésre kér-

déssel?

– Miért, baj kérdéssel felelni?

Kohn haldoklik. Gyenge hangon kér-

dezi a körülötte állóktól:

– Sára, drága feleségem, itt vagy-e 

mellettem?

– Itt vagyok, kedves…

– Arje, egyetlen fi am, itt vagy-e?

– Itt vagyok, apám…

– Záli, drága leányom is itt van?

– Igen, tata…

Kohn utolsó erejével felül, és kétség-

beesetten kérdi:

– És akkor ki van az üzletben?

Kohn és Grün beszélgetnek:

– Te, magyarázd már el, mit jelent az 

a szó, hogy dilemma!

– Mondok egy példát: ingyen-disznóhús.

Kohn elmegy a rabbihoz tanácsot 

kérni:

– Rabbi, mit tegyek, hiányzik a kasszá-

ból ezer peng�?

– Tedd vissza, fi am.

Móricka rugdossa a templom falának 

a labdát. Kijön a pap, így szól:

– Fiam, ha tovább rugdosod a falnak 

azt a labdát, Isten az atyám, megke-

resztellek! – Móricka tovább rugdossa, 

kijön a pap, hóna alá csapja, beviszi 

és jól megkereszteli. A gyerek szomo-

rúan kullog hazafelé, otthon anyjának 

elmondja a hírt, erre az jól megveri. 

Hazajön az apja a munkából, �  is 

megtudja, jól elveri. Móricka kirohan 

az utcára, és így szól: 

– Még csak fél órája vagyok keresz-

tény, de már utálom a zsidókat.

– Hogy mentesz ki egy fuldokló zsi-

dót?

– Nem tudom.

– Nagyon helyes.

a nyitány vége – csönd
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Kohn és Grün találkoznak az utcán. 

Kohn mellén egy nagy sárga csillag 

virít. Grün meglep�dve kérdi:

– Kohn, te zsidó vagy?

– Nem. Én vagyok a Dohány utcai 

seriff.

– Te, képzeld, öregapám Auschwitz-

ban halt meg.

– Jaj, ne is mondd, hát ez szörny�!

– Á, � tehet róla. Be volt rúgva, és le-

esett az �rtoronyból.

Hitler odaszól a raboskodó zsidók-

hoz:

– Zsidók! Disznóvágás lesz az éjjel!

– Éljen! Éljen! – örülnek a zsidók.

– Kuss, disznók!

– Hogy bújócskázik a zsidó gyerek?

– Ajtón be, kéményen ki.

Hitler megkérdez egy kisfi út:

– Hány éves vagy?

– Kilenc leszek.

– Nem leszel!

Móricka kérdezi az apukáját:

– Apa, én zsidó vagyok vagy cigány?

– Miért kérded, kisfi am?

– Hát, mert van a ház el�tt egy bicikli, 

és nem tudom, hogy ellopjam vagy 

lealkudjam.

Hitler megkérdi a zsidó kisfi út.

– Na és te mi szeretnél lenni, ha nagy 

leszel?

– Hát, katona.

– Nem azt kérdeztem. Szappan vagy 

lámpabúra?

zene indul – Di zun vet aruntrgeyn –

– Mi a különbség a kenyér és a zsidó 

között?

– A kenyér nem dörömböl a kemence-

ajtón.

Kohn, te zsidó vagy?

Kohn, te zsidó vagy?

Kohn, te zsidó vagy?

Nem. Én vagyok a Dohány utcai se-

riff.

kett�. hanem áldozatok

Di zun vet aruntrgeyn hintern barg

Vet kumen di goldene pave tsu fl ien

Und mitnemen vet zi undz ale ahin

Ahin vu di benkshaft vet tsien

Az én dédapámat úgy hívták, hogy 

Mandel Nándor, és � állítólag talált 

gyerek volt, az mindenesetre biztos, 

hogy Csengerben született – egyéb-

ként ez se biztos, mert mellette szü-

letett –, és elkezdtem keresgélni ezen 

a Yad Vashemen meg… meg ilyen 

holokausztos valami központi olda-

lon, hogyha lenne internet, akkor 

megmutatnám, és rákerestem, hogy 

Csengerben Mandel nev� van-e. És 

összesen egy, egy olyan… tehát egy 

családot talált, meg hát ez valószí-

n�leg nem egy ilyen nagyon-nagyon 

ismert, vagy, vagy hát ilyen gyakori 

név az, hogy Mandel, vagy legalábbis 

Csengerben nem. És akkor megta-

láltam a… találtam egy ilyen Mandel 

Ferenc nev� embert, meg az �, az � 

szüleit. Tehát hogy �k… �k… �k így 

hárman, holokausztos… de nem, nem 

élték túl, hanem áldozatok. És akkor 

utána még ezt a… ezt, mert ráke-

restem konkrétan a Yad Vashemnek 

az oldalán, és akkor ott meg kiderült 

az, hogy 44 júniusában haltak meg. 

A levéltárban viszont azt tudtam meg, 

hogy a dédapám jóval a háború el�tt 

kikeresztelkedett, így élte túl. A nagy-

apám meg t�lem tudta meg, hogy az 

apja zsidó volt.4
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Ahin vu di benkshaft vet tsien.

Di zun vet aruntergeyn hintern barg,

vet kumen di nakht un vet zingen 

lyu-lyu

ariber di oygn vos faln shoyn tsu

tsu shlofn in eybriker ru.

zene kiáll

Nekem az lenne egy hatalmas nagy 

erkölcsi felmentés, ha végre lenne egy 

olyan kormányunk, ami ezt a fajtát, ezt 

az embertípust újra marhavagonokba 

rakná és elvinné jó messzire dolgoz-

ni! Ez az igazi megmaradás, ez az 

er�, mert innen üzenjük nekik, mert 

�k valamilyen formán folyamatosan 

szondáztatnak minket. Végs� gondo-

latként pedig, engem mindig meg-

vádolnak azzal, hogy mítoszt építek 

az er�szaknak, teszem ezt �szintén, 

fogom is a jöv�ben, mert újra azt aka-

rom látni, hogy valamilyen úgymond 

szinten az ötvenhatosok bátorsága, 

h�siessége újra ott legyen a pesti 

utcán, és ez tibennetek nyilvánuljon 

meg olyan téren, hogy bármelyik had-

sereget le tudjátok gy�zni, amelyik 

idejön, hogy a mi életterünkb�l kiszo-

rítson. Adja Isten, hogy így legyen!5

Ariber di oygn vos faln shoyn tsu

tsu shlofn in eybriker ru.

Ariber di oygn vos faln shoyn tsu

tsu shlofn in eybriker ru.

csönd

három. gettó

Els�nek le kellett adnom, illetve be 

kellett szolgáltatnom a  féltve �rzött 

biciklimet. Aztán a rádiónkat kellett 

leadni. Megjelent egy plakát, hogy 

minden zsidó n�nek 14-t�l 50 évesig 

be kell vonulni a KISOK-pályára, há-

romnapi élelemmel, október 24-én. 

Volt egy hátizsákom, amibe beraktam 

a 13 éves koromban kapott imaköny-

vet, szintén a születésnapomra kapott, 

számomra gyönyör� els� melltartós 

kombinémat, világoskék és csipkés, 

aminek kimondhatatlanul örültem. Ha 

kaptam valami ruhát, els� az volt, 

hogy a tükör elé álltam, és vajon mit 

csináltam? Táncoltam.6

Emlékszem, hogy a nagyapám el-

ment, nagyon szeretett sörözni, el-

ment a kijárási tilalomban, mit tudom 

én, a  kávéházba, visszajött, és azt 

mondta, legyél nyugodt, mámsikám, 

úgy hívta az édesanyámat, nem lesz 

semmi baj, hamarosan vége lesz a há-

borúnak, semmi baj nem lesz, nem is 

érdemes vele foglalkozni… Azt mond-

ja az anyám, hát mér’ mondsz ilyet, 

hát hogy mondhatod? Hát a Schen-

kellbach mondta. A  Schenkellbach? 

Az egy órás volt Óbudán. Most a 

nagyapámnak mondta, hogy nem lesz 

semmi, az megnyugodott, hazajött és 

kész.7

És jött a sárga csillag. Az volt a leg-

els�. A  sárga csillagot mindenkinek 

magának kellett megalkotnia és rá-

varrni a ruhára. Sárga csillag nélkül 

nem… halálbüntetés terhe mellett 

nem volt szabad kilépni a házból. Na 

most ugye… az olyan aljas csirkefo-

gók, mint én, gyorsan összeszedtem a 

barátn�imet, hetünket, és mondtam, 

hogy vegyük fel a kosztümöt sárga 

csillaggal együtt, és mindenki fölvette, 

és kimentünk az utcára, és Göncöl-

szekér alakzatban vonultunk végig a 

f�téren. Nem értünk el vele semmit.8

A n�véremet másnap elkapták az ut-

cán, soha többet nem láttuk. Ausch-

witzba került, mert onnan kaptunk 

egy lapot. A  levélen egy sztereotip 

szöveg volt, saját kézírással, németül. 
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Az volt benne, hogy jól vagyok, min-

den rendben van. A bélyegz�n az volt, 

hogy Waldsee. Közismert dolog, hogy 

Auschwitznak ez volt a fed�neve. Az 

1944 kora nyarán odakerült emberek-

kel ilyen levelet írattak megnyugtatá-

sul. Aztán, amikor már százezerszám 

vitték oda a vidéki zsidókat, akkor már 

nem helyeztek olyan nagy súlyt erre. 

Nem is volt kivel tudatni, mert min-

denkit elvittek vidékr�l.9

– Hány éves vagy?

– Kilenc leszek.

– Nem leszel!

Mindenki otthon ült, engedelmesen 

vártuk a csend�röket, meg volt mond-

va, hogy egy kézi b�rönddel vagy 

hátizsákkal lehet menni. Hát egy ud-

varra, egy üres területre vittek ki, ahol 

nem lehetett tudni, hogy meddig, de 

három hétig ott ültünk, esett az es�, 

hideg volt, étel nem volt. Amikor be-

vittek a gettóba, akkor egyik osztály-

társam ott állt és nézett, és kértünk 

vizet, és kihozott egy üveg vizet, és 

kért tíz peng�t.10

Még aznap bejöttek a gettóba Majtényi 

Béla és Müller Antal római katolikus 

lelkészek, akik közölték velünk, hogy 

miután a zsidó hitközség megsz�nt, 

és mivel a zsidó vallást nem létez�nek 

mondotta ki a kormány, hajlandóak 

minket megkeresztelni, természete-

sen, aki át akar térni. A  megriadt 

tömeg valósággal megrohanta a két 

lelkészt, és bár világos reggelig ke-

reszteltek, nem készültek el a sok 

jelentkez�vel. Már régen kifogyott a 

szentelt víz, de �k csak tovább keresz-

teltek. Mindenki római katolikus akart 

lenni még azon az éjszakán. 11

– Hogy mentesz ki egy fuldokló zsi-

dót?

– Nem tudom.

– Nagyon helyes.

Révész Margit adott nekem hamis pa-

pírokat. De volt egy házmesterné ott 

a Dohány utca 16–18.-ban, aki össze-

gy�jtött minket október huszonhar-

madikán reggel, és azt mondta, hogy 

� kísér el minket, és név szerint átad a 

sportpályán. Megfenyegetett, hogy aki 

meg talál szökni, annak az otthon ma-

radt családtagja, nevezetesen mond-

juk az én anyám, fogja ezt megbánni. 

Úgyhogy nem szöktem meg.12

Volt az aranyverés. Megkezd�dött, volt 

egy ver�szoba, egész Magyarországon 

volt, verték az embereket az ara-

nyért. Amikor az apámra is sor került, 

két bordáját törték el verés közben, 

iszonyatos verések voltak, a  n�knek 

gumibottal a hüvelyükbe nyúltak. Ezt 

nem tudom, nem állítom biztosan, 

asszem anyámat is megkínozták, de 

ezt nekünk soha el nem mondták, az 

biztos, hogy anyámat is bevitték ebbe 

a helyiségbe.13

– Zsidók! Disznóvágás lesz az éjjel!

– Éljen! Éljen! – örülnek a zsidók.

Volt olyan kikeresztelkedett zsidó csa-

lád, ahova a perzsasz�nyegeinket ad-

tuk be, amiket feldaraboltak, eléget-

tek, féltek, hogy valaki feljelenti, volt 

nekik is vagy harminc perzsájuk, de 

attól a kett�t�l, amit odaadtunk, fél-

tek. Nem ítélem el, az ítélkezzen, aki 

nem élte át ezt a fajta félelmet. Szóval, 

hogy mondjam… a háború nem volt 

egy leányálom.14

A  harmadik ház kapujában karsza-

lagos katonák álltak, szemergett az 

es�, és talán nem is tudták igazán, 

hogy most mi a dolguk. Odahívtak: 

„Te, öcsi, gyere csak. Nem vagy te 
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zsidó?” „Miért lennék?” – kérdeztem. 

„Hát csak, lehetnél” – mondták. „Le-

hetnék” – mondtam. „De nem vagy?” 

„Miért lennék?” – tértem vissza eredeti 

kérdésemhez. „Te, így a zsidók be-

szélnek.” „Maga zsidó?” – kérdeztem. 

„Miért lennék?” – kérdezte. „Mert úgy 

tudja, hogy beszélnek.” „Na, ereszd le 

a nadrágodat!” Nem mozdultam, néz-

tük egymást. „Nem ereszted?” „Esik.” 

„No menjél.” � is tudta, hogy mi van, 

én is tudtam. Ez a katona nem kívánt 

megölni.15

– Miért felelnek a zsidók kérdésre kér-

déssel?

– Miért, baj kérdéssel felelni?

Négyheti gettóélet után elvittek ben-

nünket az állomásra, hogy bevagoní-

rozzanak. Útközben megtudtuk, hogy 

bútorainkat és egyéb ingóságainkat 

el fogják árverezni, így az én fogato-

mat is. Még oda is szólt nekem egy 

gazda: – Nézd, Béla, neked már úgyis 

mindegy, mi történik a kocsiddal, más 

viszi-e el, vagy én, hisz te úgyse ke-

rülsz ide többé vissza. – Az állomáson 

hatvanunkat tereltek egy vagonba, 

se vizet, se élelmet nem kaptunk. 

A  vagonokat leplombálták, majd el-

indultunk. Három nap és három éjjel 

utaztunk. Közben Kassán megálltunk. 

Itt kivették a halottakat – köztünk hár-

man voltak –, kaptunk vizet, és átvet-

tek az SS-ek.16

Kohn és Grün találkoznak az utcán. 

Kohn mellén egy nagy sárga csillag 

virít.

A  Pozsonyi út 49. sarkán magaso-

dott az úttest kockaköveib�l a bari-

kád. Vadászcsizmás, fekete nadrágos, 

zöld inges fi atalemberek felügyeltek 

a munkára, egyiknek olyan díszes 

ostora is volt, mint a konfl iskocsisok-

nak, azzal csördített az öreg zsidók 

nyakába.

Alighanem ez az ostoros fi atalem-

ber botránkoztatott meg egy id�sebb 

urat a szomszéd házból, ahol keresz-

tények laktak. Valahonnan el�vette 

serétes vadászpuskáját, és megsebe-

sítette ezt az ostorpattogtató fi atalem-

bert. A nyilasok azt hitték, valamelyik 

zsidó l�tt. Elkezdtek �k is vaktában 

lövöldözni. Erd�s doktor is elindult 

gyorsított lépésekkel a ház kapuja 

felé, nem rohant, hogy ne keltsen gya-

nút. Kinyitottam a bedeszkázott ka-

put. Erd�s doktor beugrott, gyorsan 

be akartam csukni és kulcsra zárni, 

de a talán huszonöt éves ostromlónak 

sikerült nekifutásból úgy visszatolnia 

bennünket, hogy a vadászcsizmája 

orrát a résbe betehesse.

Erd�s doktor arcán egy kis mosoly 

futott át, a  vesztes játékosé. A  fi atal-

ember odatartotta Erd�s úr arcához 

a pisztolt, és belel�tt a halántékába. 

Dr.  Erd�s Kálmán elesett, fejéb�l a 

lépcs�ház sáros, rózsaszín� m�már-

vány kövére folyt a vére. Az egyenru-

hás fi atalember most az én homlo-

komra célzott. Inkább csodálkozva, 

mint rettegve néztem rá. Leeresztette 

a pisztolyát, és kifordult a kapun.17

Kohn, te zsidó vagy?

Nem. Én vagyok a Dohány utcai seriff.

Latrinára emlékszem. Szegény anyám 

oda ment elvégezni a dolgát, és ak-

kor a nyilas a puskatussal fölemelte a 

szoknyája szélét. Szóval olyan… ször-

ny� dolgok voltak ott. Én attól kezdve, 

hogy el akartak szakítani anyámtól, 

fogtam a szoknyája szélét így, és nem 

voltam hajlandó elengedni, ha WC-re 

ment, akkor elkísértem, ezért volt ez a 

szörny� latrina-élményem is. Ha bár-

hova ment, én úgy éreztem, hogy mu-

száj fognom, mert akkor elvisznek.18
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Ostoros nyilasok beállítottak korán 

reggel a szobába, és te büdös kur-

va, azonnal kelj föl! Szegény fölkelt, 

fölöltözött, és azonnal velünk jössz, 

és én ott maradtam, én utánaszalad-

tam, volt legalább 20 fok hideg, és 

mezítláb szaladtam ki a körfolyosós 

házban, szomszédok visszatartottak, 

mert ordítottam, és rám ordított és le 

akart l�ni az a nyilas, a  szomszédok 

aztán fölvittek a padlásra és hogy ne 

sírjak, párnát nyomtak a számra, alig 

kaptam leveg�t, de valahogy megnyu-

godtam, de ott maradtam egyedül, 

hát az szörny� volt. Anyámat elvitték 

a Klauzál térre. Ott volt a vagonírozás 

el�készítése, és egy nagy, délceg, 

csinos katonatiszt állt ott, magyar, 

és ahhoz leborult, térdre borult az 

anyám, és azt mondta neki, hogy én 

látom a maga szemében a jóságot, 

hát ott maradt a gyerekem egye-

dül, maga egy jó ember, nem teheti 

azt, hogy engem elvigyenek. Erre azt 

mondja, hát ne térdeljen elém, hát ne, 

hát hogy hozhat engem ilyen helyzet-

be, takarja el a csillagot és szaladjon 

vissza. Anyám eltakarta a csillagot, 

miközben mindenki arra ment, � visz-

szajött.19

Kilenc leszek.

Nem leszel…

Végre mi is kifordultunk a téglagyárból 

a rókusi állomás felé. A járdák szélén 

a környék lakossága és a kíváncsiak 

nagy tömege várakozott. Az ablako-

kat is megszállták az érdekl�d�k és 

kárörvend�k. A kíváncsi néz�k között 

húzódtak meg azok a könnyez� em-

berek, akik maguk megszabadultak 

ugyan a kitaszítottság keserveit�l, de 

hozzátartozóik ott voltak közöttünk. 

Ezek napról napra és úgyszólván reg-

gelt�l estig az út szélén várakoztak, 

mert nem tudták, hogy szüleik vagy 

testvéreik melyik csoportba vannak 

beosztva, és mikor indulnak útnak, 

és ha már nem is beszélhettek velük, 

mert a csend�rök ezt nem enged-

ték meg, legalább búcsúpillantásukat 

akarták feléjük küldeni.20

Komáromban megszöktem a barát-

n�mmel, aki nálam két-három évvel 

id�sebb volt. Volt a vásártéren egy 

vízcsap, meg tudtuk mosni a cip�n-

ket, lemostuk róla a sarat, kicsit kon-

szolidáltabbá tettük a küllemünket, 

lefejtettük a sárga csillagot a kabátról, 

és egyszer�en kiléptünk a sorból a 

sokadalomban, és elindultunk a Duna 

felé. Egy hat-hét éves gyerek elkezdett 

kiabálni, hogy szökevények. Tíz perc 

múlva ott volt biciklivel a csend�r. 

Elvitt minket a csend�rkaszárnyába, 

és másnap hozzácsaptak a következ� 

napi menethez.21

shnirele perele – dal indul

Azt gondoltam, hogy biztos van a 

zsidóknak valami olyan elkövetett b�-

nük, vagy valami, amit én nem tudok 

és nem emlékszem, valami, szóval 

nem tudtam azt felérni ésszel, hogy 

ok nélkül, hát csak nem csinálják, biz-

tos valami oka van ennek a dolognak, 

csak nem tudtam értelmezni, hogy 

mi. Azt gondolom, hogy talán szé-

gyelltem is, hogy én is zsidó vagyok, 

akkoriban.22

Nem volt már elég vagon számunkra. 

A  vidéki zsidóságot még vagonban 

szállították el. Mi gyalog mentünk, 

egészen Ausztriáig. A  gyalogmenet 

úgy ment, hogy napi húsz-huszonöt 

kilométert tettünk meg. Aki nem bírta, 

azt lel�tték. Mindennap elhatároztam 

a hamis papírok birtokában, hogy 

megszököm. Mert meg lehetett szök-

ni útközben, f�leg ott, ahol szabad-

téren aludtunk. Számolatlanul men-
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tünk, mint egy tehéncsorda. A magyar 

keretlegények, akik kísértek minket, 

nem voltak kifejezetten ellenségesek. 

Akik nagyon rohadtak voltak, azok 

a csend�rök voltak. A  lakosság, aki 

végignézte ezt, nem volt ellenséges, 

nem volt olyan, aki röhögött. Azt gon-

dolom, hogy az emberek zöme inkább 

közömbös volt, mint ellenséges.23

Kohn utolsó erejével felül:

– És akkor ki van az üzletben?

shnirele perele

Shnirele perele, gilderne fon

Moshiekh ben Dovid zitst oybn on.

Halt a bekher in der rekhter hant,

Makht a brokhe oyfn gantsn land.

Oy, omeyn veomeyn, dos iz vor,

Meshiekh vet kumen hayntiks yor!

Vet er kumen tsu forn –

Veln zayn gute yorn,

Vet er kumen tsu raytn –

Veln zayn gute tsaytn.

Vet er kumen tsu geyn –

Veln di yidn in erets-yisroel aynsh-

teyn!

négy. vagon

A  bevagonírozást csend�rök intézték 

inkább puskatussal, mint szavakkal, 

és igen rosszul járt, aki a túlzsúfolt-

ság miatt vonakodott beszállni. A hat 

ló vagy harminchat ember részére 

készült teherkocsiba mintegy hetve-

net tuszkoltak be, de volt olyan kocsi 

is, amelyben nyolcvanan szorongtak. 

Természetesen mindenki szeretett 

volna magának annyi helyet biztosí-

tani, hogy lábait kinyújthassa, mert 

nyilvánvaló volt, hogy nem pár órai 

utazás el�tt állunk. Lefekvésr�l persze 

szó sem lehetett, és boldog volt az, 

aki maga alá húzott lábakkal valahogy 

leülhetett.24

Már várták �ket a marhavagonok, 

el�bb az öregeknek kellett beszállni, 

aztán a fi atalabb zsidóknak, legvégül 

a gyerekeknek. A gyerekeket valóság-

gal behajították a már bepasszírozott 

feln�ttek fölé.25

A  mi vagonunkban cirka hetvenen 

voltunk, iszonyú kicsi volt, és két do-

logra emlékszem, az egyik, hogy a 

Farkas Annuska – édesapám unoka-

húga – titokban a nagyon sz�ken ki-

adagolt vízb�l mosakodott. És akkor 

az édesapám egy iszonyú patáliát 

csapott, hiszen a víz életment� volt, 

szomjaztunk, hörögtünk a szomjú-

ságtól. A másik pedig szegény Ropart 

Pali, aki édesapámnak jó barátja volt, 

egy nagyon jómódú szappangyáros, 

aki fellázadt az apám által rákénysze-

rített rendre, hogy a férfi ak állnak, és 

azt mondta, hogy egyformák vagyunk, 

�  pedig most le fog ülni. És ez volt, 

amikor az én végtelenül békés ter-

mészet� édesapám összepofozkodott 

a vagonban. Mind a ketten hazajöt-

tek, nyilván egymás nyakába borultak, 

satöbbi, én nem tudtam elfelejteni 

soha.26

Nyáron nem volt leveg� a nagy forró-

ságban, és sokan megpróbáltak kijut-

ni a szabadba, a tehervagon ablakán. 

Levették a szögesdrótokat és kimász-

tak az ablakon. Aztán leugrottak. És 

csak leültek a földre, az �rök meg, 

amikor odaértek, fejbe l�tték �ket.27

Mindenhol félretoltak minket, amikor 

mentek a katonavonatok meg a fegy-

verszállítmányok. Egy ilyen félreállítás 

során láttuk kiírva, hogy Berlin. Küls� 

vasúti sínen álltunk, Berlin külvárosá-

ban. Leszállt az éjszaka, egy nagyon 
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világos, holdas éjszaka volt, és meg-

világította Berlin külvárosát, és valami 

fantasztikus érzés volt látni, hogy le 

voltak bombázva a házak, csak szel-

lemfalak álltak. Mint egy operadíszlet, 

olyan volt. Ha lehet mondani, hogy 

maradéktalanul boldog voltam ett�l a 

látványtól, akkor ezt mondhatom. Azt 

éreztem, hogy ha meghalok, akkor 

is boldog leszek. Bergen-Belsenben 

aztán rájöttem, hogy ez egy nagyon 

reális lehet�ség.28

Minden állomáson felszálltak csend-

�rök, akik zsákokat hoztak magukkal, 

és ismételten felszólítottak bennün-

ket, hogy adjunk oda minden érté-

ket, mert ha valamit megtalálnak, 

akkor agyonl�nek. Egy vagont kiürí-

tettek, és abba az üres vagonba a 

n�knek egyenként kellett beszállni. 

Ott a csend�rök levetk�ztették �ket 

meztelenre, megvizsgálták, hogy nem 

rejtettek-e el valamit, benyúltak mind-

egyikünkbe. Aki menstruált, annak 

a felköt�jét szét kellett teregetni, azt 

is alaposan megnézték. Háromnapos 

gyötrelmes utazás után, este érkez-

tünk Auschwitzba.29

Shnirele perele, gilderne fon

Moshiekh ben Dovid zitst oybn on.

Halt a bekher in der rekhter hant,

Makht a brokhe oyfn gantsn land.

Oy, omeyn veomeyn, dos iz vor,

Meshiekh vet kumen hayntiks yor!

öt. rámpa

Shnirele perele, gilderne fon –

És jöttek a vonatok, egyik a másik 

után, legalább kétszázat láttam a rám-

páról, ahová be voltam osztva.

Moshiekh ben Dovid zitst oybn on –

És jöttek, jöttek az emberek, szaka-

datlanul a világ minden tájáról,

Halt a bekher in der rekhter hant

és mind ugyanarra a helyre, és az el�-

z� transzportok sorsát illet�en ugyan-

olyan tudatlanul.

Makht a brokhe oyfn gantsn land –

De én tudtam, hogy két óra múlva 

ennek a hatalmas embertömegnek a 

kilencven százaléka már el lesz gázo-

sítva.30

Oy, omeyn veomeyn, dos iz vor,

Meshiekh vet kumen hayntiks yor!

Akkor azt a parancsot kaptuk, hogy 

rakjuk rendbe a helyet, hogy ahol két-

ezer ember vetk�zött le, ott nem ma-

radhat semmi. Egyetlen szempillantás 

alatt minden el lett takarítva, mintha 

mi sem történt volna. Mintha senki 

sem járt volna ott. Soha. Semmi nyom 

nem maradt. Semmi. Minden elt�nt, 

szinte varázsütésre.31

Az állomásnál széjjelválasztottak, 

anyám négy kistestvéremmel balra 

került, két fi útestvéremet a férfi ak 

közé állították, és én egyedül a jobb 

oldalra, a  munkaképes n�k közé ke-

rültem. Elvittek a fürd�be, hajamat 

lenyírták, ruhánkat, cip�nket elvették, 

és bevittek egy blokkba. Nagyon sír-

tam anyám után, erre azt mondták 

a  szlovák lányok, hogy nézzem meg 

a krematóriumot, ott ég az anyám.32

Sokat mesélünk mi, magyar zsidók a 

lengyelek brutalitásáról, állatiasodásá-

ról, csak �k négy évig élték ezt. �k vé-

gignézték, ahogy agyonverik a gyerme-

keiket, testvéreiket és a többi. Mi nem.33

Apámmal voltam együtt a G lágernek 

a 15-ös barakkjában, és onnét kisze-
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lektáltak, átvittek a gyermekbarakkba, 

a 9-esbe. Ez az a híres barakk, ame-

lyiket aztán teherautóra ültettek, vitték 

�ket a gázkamrába, és a gyerekek 

tudták, hogy viszik �ket a gázkamrá-

ba, és énekelték a hatikvát, a  zsidó 

himnuszt. Én megszöktem ebb�l a 

kilencesb�l. Nagyon egyszer�en. Egy 

emberélet árán. Valaki más halt meg 

helyettem. Hogy az apámmal legyek, 

kiugrottam az ablakból, átszaladtam. 

Simán sikerült, annyi volt, hogy az 

appelnél hiányzott egy gyerek, hoztak 

valahonnan egy másik gyermeket, az-

tán ment egy-két hét múlva a krema-

tóriumba.34

– Kilenc leszek.

– Nem leszel…

hat. tábor

Egy egy méter széles árkot kellett át-

ugornunk. Akinek ez sikerült, azt élet-

ben hagyták, akinek nem, azt azon-

nal elvitték. Rengetegen voltak, akiket 

a tífusz annyira legyengített, hogy 

képtelenek voltak ugrálni, ezeket 

mind a gázba küldték. Ezen a napon 

25-30  000 n�b�l nem maradt több 

életben, mint 4000. A halálraítélteket 

azonnal autón elszállították. Kétezren 

hiányoztak még a haláltranszportból. 

Erre az egészséges asszonyok közül 

találomra levágtak kétezer személyt, 

és ezeket is elvitték.35

Naponta kétszer Appelre kellett feláll-

nunk. Ötös sorban kellett felállnunk, 

megszámoltak, hogy megvan-e min-

denki. Ez a sorban állás reggel három 

órától délel�tt tíz óráig tartott. Zuho-

gó es�ben, t�z� napon, dermeszt� 

hidegben, délután is. Sokszor nem 

álltunk, hanem térdelnünk kellett a vi-

zes, agyagos földön. El�fordult, hogy 

a barakkunkban meghalt valaki, és 

azt reggel és este becsavarva, holtan 

kivittük az Appelre, hogy a létszám 

meglegyen. Az Appelnél igyekeztünk 

vidáman nézegetni, mert aki sápadt-

nak vagy betegesnek látszott, azt ki-

választották a csoportból és vitték a 

gázkamrákba.36

Ha ma megkérdezik, hogy mi volt az 

én számom, akkor el�ször németül 

jut eszembe, és onnan fordítom le 

magyarra, mert akárhova ment az em-

ber, a számát kellett mondania. A mai 

napig is németül jut eszembe az, hogy 

10 851. Ez volt a számom.37

Mindenki, aki tehette, futott a drótok 

felé. Vagy valaki testvér, rokon élt a 

dróton túl, vagy pedig egy kochany. 

Kochany volt a kedves, a szeret�. Tö-

méntelen olyan eset volt, hogy az is-

meretség a dróton át kezd�dött, és az 

illet�k soha nem is jutottak közelebb 

egymáshoz. A kochany kenyeret, mar-

garint, szardíniát, csokoládét, mazso-

lát, diót, sok-sok mindent dobott át a 

drótsövényen. Kedves küldte a ked-

vesnek… Csomagok, levelek röpül-

tek át a dróton, szerelmek születtek, 

szerelmek múltak el, újak támadtak. 

Néha csak napokig tartott a szerelem. 

A  kochany csinosabb n�t látott meg, 

vagy a n� talált jobb állású bará-

tot. Olyat, aki a rámpánál dolgozott, 

vagy kanadásat, sonderkommandóst, 

ezek többet tudtak adni, és egy ilyen 

 kochany életet jelentett.38

Lilla. Debrecenben az Arany Bikában 

volt diz�z. Nem kellett dolgozni… 

Már nem tudom, hogy milyen apropó 

volt, de… lehet, hogy már azért, mert 

nagyon l�ttek akkor már az oroszok. 

Közel voltak már. És akkor kint vol-

tunk az udvaron, és ott volt az az 

asztal. És akkor a Lilla, aki valahon-
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nan organizált magának egy melltar-

tót… de a többit nem sikerült, csak 

melltartója volt neki… És lerántotta a 

rabruhát, és melltartóban föl az asz-

talra, alul semmi, fönn a melltartó, 

és elénekelte a Sorrentói szerenádot, 

de azzal a szöveggel, amit � csinált 

hozzá:

Rab vagyok és rab a sorsom,

Hidd el, édes, ha én mondom.

Elüldöztek szép hazámból,

És én marha, visszavágyom.

Jöjj, ó, jöjj, ó, jöjj ma még,

Rabságból ma már elég,

Szeretlek, ó jöjj ma még,

Hogyha nem kés� még.

Valahogy így volt a szövege.39

mind:

Rab vagyok és rab a sorsom,

Hidd el, édes, ha én mondom.

Elüldöztek szép hazámból,

És én marha, visszavágyom.

A  lengyel férfi ak már az els� napok-

ban, kezükkel a füst- és lángcsóvára 

mutatva, szemünkbe vágták: „Látod? 

Az a H láger, ott az anyád, apád, ott 

vannak a gyerekeid! Mindenki, akit 

szerettél, már ott van a Himmel láger-

ben, és te is mész már nemsokára a 

füstbe!” Úgy éreztem, hazudnak, ben-

nünket akarnak kínozni. Ám az a nap 

is eljött, amikor már szinte vigasznak 

éreztem azt, amit mondtak, s  hinni 

akartam, hogy igazat beszélnek, és 

apám, anyám már nem szenvedik 

valahol hiába naponta végig azt, amin 

mi átmegyünk. �k legalább, mikor 

beléptek a gázkamrába, nem tudták, 

mi vár rájuk. Mi már tudtuk.40

Munkásokat kerestek, mint kés�bb 

kiderült, a  krematórium számára. 

12  000 ember állott appelt mozdu-

latlanul. Ebb�l a 12  000 emberb�l 

kiválasztottak négy lengyelt és négy 

magyart. Köztük voltam én is. Este 

kilenc órakor már átvezényeltek a kre-

matóriumhoz. A  lengyelek, akik már 

több éve éltek Auschwitzban, lemon-

dóan legyintettek: „Három hónap, és 

mi is a t�zbe kerülünk.” Egy vasárnap 

este behoztak hozzánk kétezer gye-

reket, fi úkat és lányokat vegyesen. 

A  fi úkat kilencéves korig kiválasztot-

ták, egy deszkához állították, ha azt 

megérintette, akkor megmenekült, ha 

nem, visszaküldték a csoportjához. Ez 

alkalommal felfedeztem a gyerekek 

között egy kis unokaöcsémet, a fi úcs-

ka is észrevett, odakiáltott nekem: 

„Béla bátya!”, majd rácsukták a nagy 

vasajtót.41

Na, és te mi szeretnél lenni, ha nagy 

leszel?

Az emberek úgy el voltak gyengülve 

az éhségt�l, hogy a saját szememmel 

láttam egyszer két testvért beszélgetni 

egymással, és beszéd közben az egyik 

csak behunyta a szemét, és meghalt. 

Egy szál f� volt, azt azonnal kiszedtük 

és megettük. De nem volt elég f�, és 

csak kövek voltak.42

Na és akkor tömegesen szaladtak ne-

ki a magasfeszültség� drótnak ott a 

lányok. És azt mondja nekem az egyik 

jászapáti barátn�m, hogy „Gyere, sza-

ladjunk neki a drótnak!” Mondom: 

„Hülye vagy te? Dehogy szaladok!” 

Asszondja: „Mér nem?” Mondom: „Ide 

fi gyelj! Ha én most neki szaladok a 

drótnak, és ezek másnap elveszítik 

a háborút, engem a másvilágon meg-

üt a guta!” Aki ezt hallotta körülöttem, 

mindegyik elkezdett röhögni. Aznap 

egyetlen öngyilkos nem volt. Egyetlen 

röhögésért.43
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Ott térdepel ötszáz meztelen asszony 

el�tte, most már senki sem mer muk-

kanni, szinte hallani, hogy lüktet min-

denkinek a szíve egészen a torkában. 

Amit mond, az nagyon egyszer�: „Ha 

nem lesz csend, mind élve és mez-

telenül mennek a t�zbe.” Aztán sorra 

járulunk elé magasba emelt jobb karral. 

Mindenki reszketve nézi saját testét, 

nincs-e rajta valamilyen kis pattanás. 

Nem bírja a kiütést, a pattanást, képes 

valakit ezért gázra küldeni. Egyeseket li-

la tintaceruzával megjelöl a mellükön.44

Az a n�, aki a mi barakkunknak a 

parancsnoka volt, egy tizenhat éves 

lengyel lány volt. Rettenetesen kegyet-

len dög volt. És nemcsak velünk volt 

szörnyeteg, hanem a saját anyjával 

is, aki vele volt. Ha nem tetszett neki 

valami, amit az anyja csinált, akkor �t 

is korbáccsal verte. Egy szíjból fonott 

korbácsa volt, és amerre ment, aki 

a közelébe került, függetlenül attól, 

hogy bármit csinált, azt ütötte-verte. 

Egy tizenhat éves szörnyeteg. A  fel-

szabadulás után meglincselték a fog-

lyok, kinyírták. Én sajnos nem tudtam 

ebben részt venni, mert nem tudtam 

járni, pedig részt vettem volna.45

Ha a lágerben született kisbabákat két 

nap után el�revitték a kapuhoz, tud-

tuk, mi vár rájuk, és el�z�leg mégis 

megnéztük �ket el-elgyönyörködve, 

amint ott feküdtek valamelyik ápoló-

n� karján, aki vitte �ket a kapu felé. 

Mert gyerekek születtek a lágerben. 

Nem egy terhes asszony csúszott át 

a rámpán a szortírozásnál. Rettent� 

körülmények között megszülték gyer-

mekeiket, két napig náluk hagyták, 

aztán elvették t�lük.46

Minden teherautóba nyolcvan embert 

lehetett betuszkolni. Az SS-ek kiadták 

a parancsot: „Ajtót kinyitni!” És a hullák 

már bukfenceztek is kifelé. És addig 

dolgoztunk, amíg az egész transzpor-

tot el nem hamvasztottuk. És ez így 

ment reggelt�l estig. Emlékszem, az is 

el�fordult, hogy még éltek, mozogtak, 

éledeztek… És amikor bedobták �ket a 

kemencébe, hirtelen magukhoz tértek, 

úgy égtek el, elevenen.

Nem volt rám semmilyen hatással. 

Tizenhárom éves voltam, és addig 

nem láttam mást az életb�l, csak 

hullákat, hullákat meg hullákat. Egyre 

csak az járt a fejemben: ha életben 

maradok, csak egy vágyam van, hogy 

egyszer legyen öt kenyerem. Csak ne-

kem, egyedül, öt kenyér, semmi más. 

Ilyesmi járt a fejemben.

Meg az is, hogy ha túlélem, csak 

én fogok élni az egész világon.

Én egymagamban.

Egy szál egyedül.

Hogyha életben maradok, én le-

szek az utolsó ember a Földön.47

Én vagyok a Dohány utcai seriff.

Mit tehettem volna? Sírtam. A harma-

dik nap a feleségemet meg a gyer-

mekeimet ismertem fel az áldozatok 

között. Befektettem a tömegsírba, és 

azt kértem a németekt�l, hogy l�je-

nek agyon. De azok azt válaszolták, 

nekem még van er�m dolgozni, még 

élhetek egy kicsit.48

1941 decemberét�l a három haszná-

latban lév� gépjárm�vel viszonylag 

zökken�mentesen kilencvenhétezret 

sikerült feldolgozni. A kamionok átla-

gos terhelése nem lehet több négyzet-

méterenként kilenc-tíznél. Az ideális 

megoldás az volna, ha a teret legalább 

egy méterrel sz�kítenénk, nem pedig 

az, hogy miként eddig, csökkentsük 

a munkadarabok számát. Ez ugyanis 

azzal a következménnyel jár, hogy a 

m�ködési id� megn�, mivel a kipu-
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fogógáznak az üresen maradt teret is 

meg kell töltenie. Ha azonban valami-

vel sz�kebb rakodótérrel számolunk, 

de a teret teljes mértékben kihasz-

náljuk, akkor a m�ködési id� számot-

tev�en csökkenthet�. A  rakomány a 

m�velet id�tartama alatt természetes 

hajlamánál fogva az ajtókhoz nyoma-

kodik, és a m�velet legvégén f�leg 

ezen a helyen található.

A  lámpákat dróthálóval kell kö-

rülvenni. Megfi gyeltük, hogy a kiál-

tozások mindig az ajtó bezárásakor 

kezd�dnek. Ezért ajánlatos volna a 

világítás felkapcsolása már a m�velet 

el�tt és annak els� perceiben.49

Egy alkalommal a teherautó a ka-

nyarban megcsúszott és felborult. Fél 

órával az eset után jártam arra, az er-

désszel volt dolgom. „Kár, hogy csak 

most jössz! – újságolta. – Képzeld, 

az egyik teherautó felborult. Kinyílt a 

hátsó ajtó, és a zsidók kiestek az útra. 

Még éltek. Akkor az egyik SS fogta 

a fegyverét, és egyenként f�be l�tte a 

földön fetreng� zsidókat.”50

hét. gázkamra

Tumbalalaika

Schtejt a Bocher, schtejt un tracht,

tracht un tracht a ganze Nacht,

wemen zu nejmen un nit varschej-

men,

wemen zu nejmen un nit varschej-

men.

Tumbala, tumbala, tumbalalaika,

Tumbala, tumbala, tumbalalaika,

Tumbalalaika, tumbalalaika,

tumbalalaika, frejlich soll sain.

Szóltak, hogy a fodrászok lépjenek ki. 

Én akkor már jó néhány éve fodrász 

voltam. Az volt a parancs, hogy men-

jünk a németekkel, odavittek minket 

a gázkamrákhoz, ez a tábor másik 

felében volt. Amikor odavittek minket, 

már padok is voltak, hogy a n�knek 

legyen mire leülni. Egyszer csak oda-

jött egy kápó: „A fodrászoknak az lesz 

a feladatuk, hogy elhitessék az összes 

n�vel, akiket idehozunk, hogy tényleg 

hajvágás lesz meg zuhanyozás, de 

aztán mindenki kimehet innét.” De mi 

már tudtuk, hogy innen nincs kijárat, 

hogy ez az utolsó állomás, hogy innen 

élve nem kerül ki senki.51

Történt például, hogy épp szül�váro-

sombeli, vagyis czestochowai n�ket 

hoztak a táborba. Nagyon sokat is-

mertem közülük. Egy városban lak-

tunk, nem egy asszonnyal pedig egy 

utcában. Olyanok is voltak, akiket kö-

zelebbr�l ismertem. „Abe, mit csinálsz 

te itt? Mi lesz velünk?”

Mit mondhattam volna nekik? Mit 

is mondhattam volna?52

Néha a n�k vetk�zésénél szörny� je-

lenetek játszódtak le. Hajukat tépték, 

�rültek módjára viselkedtek. Ilyen 

esetekben az �rök tarkólövéssel el-

némították �ket… Egy n� a gázkamra 

ajtajának bezárásánál minden ere-

jét megfeszítve nekifeküdt az ajtó-

nak, hogy visszanyomja a vetk�z�-

be gyermekeit. Megfi gyeltem, hogy 

olyan n�k, akik sejtették vagy tudták, 

mi vár rájuk, a  szemükb�l sugárzó 

halálos félelem ellenére nyugalmat 

er�ltettek magukra, és tréfálkoztak 

a gyerekekkel, csak hogy azok meg-

nyugodjanak.53

Nem azt kérdeztem. Szappan vagy 

lámpabúra?

Egyik barátom ott volt velem. �  is 

czestochowai. Amikor a húgát meg 
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a feleségét észrevette a gázkamrába 

hajtott asszonyok között… Megpró-

bált beszélni velük, de megmondani 

nem mondhatta meg, se az egyiknek, 

se a másiknak, hogy utolsó percei-

ket élik, mert ott álltak mögöttük a 

nácik, az SS-ek. És tudta, hogy ha 

csak egyetlen szót is szól, akkor osz-

toznia kell annak a két asszonynak a 

sorsában, akiknek csak néhány perce 

volt hátra. De azért mindent megtett 

értük, egy-két másodperccel többet 

töltött velük, megölelte, megcsókolta 

�ket. Tudta, hogy akkor látja �ket 

utoljára.54

A  munkaasztalomnál ültem vele. Az 

addig feldolgozott ikrek iratcsomói-

ban lapozgattunk, amikor az egyiknek 

a fedelén, a világoskék kartonon hal-

vány zsírfoltot vett észre. Szemrehá-

nyóan nézett rám, és nagyon komo-

lyan kérdezte: „Hogyan bánhat ilyen 

gondatlanul ezekkel a dossziékkal, 

amelyeket én annyi szeretettel gy�j-

töttem össze?”55

zene

Mejdl, Mejdl ’ch well baj dir fregn,

wos kon waksn, waksn on Rejgn?

Wos kon brennen, un nit ojfheren?

Wos kon benken, wejnen on Tre-

nen?

Tumbala, tumbala, tumbalalaika,

Tumbala, tumbala, tumbalalaika,

Tumbalalaika, tumbalalaika,

Tumbalalaika, frejlich soll sain.

A  nehéz tölgyfa ajtókat becsapták 

mögöttük, a  villanyt eloltották, és a 

következ� percekben megjelent egy 

vöröskeresztes autó, amib�l egy or-

vos százados és egészségügyi altiszt-

je négy darab cirka egy kilogram-

mos bádogdobozt vettek ki. A  négy 

betonlapot, ami a föld felszínér�l a 

föld alatti bunkerbe vezet� szell�z�-

ket fedte, eltávolították, gázálarcot 

vettek fel, beütötték a bádogdoboz 

fedelét, és a babszemhez hasonló, 

liláspiros, inkább borvörös szín� kris-

tályokat beöntötték a négy nyíláson át 

a gázkamrába, majd a betonlapokkal 

a nyílásokat azonnal lefedték.56

A  haldoklás tíz-tizenöt percig tartott. 

Amikor kinyitották a gázkamra kapu-

ját, az emberek mint a bazaltk�zet, 

olyan tömören, olyan szilárdan prése-

l�dtek össze, és szinte egy tömbben 

d�ltek ki a kapun. Nemegyszer láttam 

ezt. Úgy d�ltek ki, egy tömegben, mint 

a sziklatömb, ahogy a kövek gurulnak 

le a teherautó megbillentett platójá-

ról. És az emberek teste… tele volt 

sebbel, zúzódással, mert sötét volt, és 

ütötték, vágták egymást a nagy kava-

rodásban.57

A  hullák nem hevernek szanaszét a 

terem padlóján, hanem emeletma-

gasan, egy halomban tornyosodnak. 

Ennek az a magyarázata, hogy a le-

hullott Zyklon B szemcsék el�bb köz-

vetlen a betonpadló fölötti leveg�réte-

get árasztják el, és csak fokozatosan 

telítik meg a helyiség magasabb leve-

g�rétegeit. Így kényszerülnek szeren-

csétlenek, hogy egymást letiporják, 

egymásra másszanak. 58

Véresek voltak, piszkosak, mocsko-

sak, vérzett a fülük, az orruk. Néha 

meg lehetett fi gyelni, hogy akik a 

földön feküdtek, legalul, azokat szinte 

a felismerhetetlenségig agyonlapítot-

ták… gyerekek például ott feküdtek 

betört koponyával. Mindenütt hányás, 

vérfolt. Sokaknak talán a havi vérzése 

is elindulhatott, nem is talán, hanem 

biztosan. Elképzelni sem lehet, mi 

minden történt az életért folytatott 

harcban, abban a halálharcban. 59
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Megfi gyeltem, hogy a hullatorony leg-

alján a csecsem�k, gyermekek, asszo-

nyok és öregek feküsznek, tetején az 

er�sebb férfi ak. Egymásba fonódva fe-

küsznek, vérz� orral, vérz� szájjal. Tes-

tük véresre karmolva a tülekedésben.60

Hogy bújócskázik a zsidó gyerek?

Ajtón be, kéményen ki.

Szinte ajtóstul ront be a gázkomman-

dó vezet�je, és felindultan közli, hogy 

a hullák szétválasztásánál egy életben 

maradt n�t találtak. Kézbe kapom 

orvosi táskámat, és már rohanok is 

le a gázkamrába. A nehezen lélegz�, 

eszméletlen gyermek karjába egymás 

után három injekciót adok. Szemében 

vastag könnycseppek fénylenek, de 

nem sír. Tizenhat éves, szüleivel érke-

zett egy magyarországi transzporttal.

Megérkezik Oberscharführer Muss-

feld. Felvázolom el�tte, hogy a gyer-

mek végigszenvedte a gázkamra halál 

el�tti jeleneteit, szippantott is a ciklon 

halálos leheletéb�l, de csak egy keve-

set, mert arccal a kis helyen nedves be-

tonpadlóra zuhant. A ciklongáz nedves 

környezetben nem hatásos. Egy meg-

oldás lenne, hogy kivigyük a kapuhoz. 

Ott mindig dolgozik az útépítésnél egy 

nagy n�i kommandó. Beállana közé-

jük, és hallgatna mindenr�l.

Ha a leányka három-négy évvel 

id�sebb lenne, volt Mussfeld állás-

pontja, sikerülne is a dolog. Egy húsz-

éves lányban már van annyi komoly-

ság és el�vigyázat, hogy a történtekr�l 

senkinek ne szóljon. De egy tizenhat 

éves gyermek az els� személynek 

elmondaná. Negyedóra múlva feltá-

mogatták a lányt a kazánterem el�-

csarnokába, ott tarkón l�tték. Nem 

Mussfeld, maga helyett mást küldött.61

Na és, te mi szeretnél lenni, ha nagy 

leszel?

zene

Narrischer Bocher, was derfstu fre-

gen:

A  Schtejn kon waksn, waksn on 

Rejgn!

Libe kon brennen un nit ojfheren!

A  Harts kon benken, wejnen on 

Trenen!

Tumbala, tumbala, tumbalalaika,

Tumbala, tumbala, tumbalalaika,

Tumbalalaika, tumbalalaika,

Tumbalalaika, frejlich soll sain.

nyolc. krematórium

Mivel a magyar zsidók olyan tömeg-

ben érkeztek, hogy a krematóriumok 

kemencéi nem tudták elégetni az ál-

dozatokat, halottéget� gödröket ásat-

tak. A gödrök alján csatornákat alakí-

tottak ki, amelyek a holttestekb�l ki-

olvadó emberi zsírt a gödrök széléhez 

vezették, ahonnan a Sonderkomman-

do tagjai vödrökkel kimerték, majd kis 

mennyiségben a testekre locsolták, 

így gyorsítva az égési folyamatot.62

Körülbelül ötezer lelket számláló tö-

meg áll az udvaron. Három-négyszá-

zan kerülnek egyszerre a vetk�z�kbe. 

Innen meztelenül távoznak a ház túl-

oldalán lév� ajtón. Az ajtón kilépve 

karon ragadja �ket egy-egy sonder-

kommandós, és viszi a fáktól szegé-

lyezett, kanyargós úton a máglyához. 

A  halálordítások közt a lövés csupán 

egy csattanás. Egy csattanás, és a leg-

többször még él� áldozatot belökik az 

árok t�ztengerébe. 63

A  máglya ötven méter hosszú, hat 

méter széles és három méter mély 

árok, telve ég� holttestek százaival. Az 

emberek nagy része ellenállás nélkül 



 

2626

engedi, hogy a vetk�z�t�l a máglyáig 

hurcolják. Az áldozatok a félelemt�l 

annyira megdermednek, hogy talán 

nem is tudják, mi történik velük. F�-

leg az öregek és a gyerekek. Ett�l 

az ároktól ötvenméternyire egy má-

sik, ugyanilyen árok van teljes üzem-

ben. A két máglya napi teljesítménye 

öt-hatezer halott.64

A kenyér nem dörömböl a kemence-

ajtón.

Ha éjszaka dolgoztunk, mindég láttuk, 

ahogy az autóval hozták a meztelen 

embereket, és úgy öntötték ki �ket 

a krematórium udvarán, mint egy 

rakás homokot. Utána mindenkinek 

be kellett mennie a gázkamrába, és 

ott intézték el �ket. Állandóan négy 

kémény lángolt, és olyan világosságot 

árasztottak, hogy mákot lehetett volna 

számolni. A  krematóriumok mellett 

még gödrök voltak, és ezekben is ál-

landóan égettek.65

A  holttestek húsz perc alatt hamvad-

nak el. A krematórium tizenöt kemen-

cével dolgozik. Ötezer ember elégeté-

se a napi kapacitása. Összesen négy 

krematórium dolgozik, ugyanezzel 

a teljesítménnyel. Húszezer ember 

megy át naponta a gázkamrákon, 

onnan a hamvasztókemencékbe. Nem 

marad bel�lük egyéb, mint egy halom 

hamu a krematóriumok udvarán.66

csönd

Volt ott a közelben egy betonaljzat, 

és ami csont nem égett el, mint 

a lábszárcsontok például… volt ott 

egy láda, kétoldalt fogantyúval, abban 

odavitték a csontokat, a többiek pedig 

fi nom porrá törték. Nagyon fi nom por 

volt az a csontzúzalék. Aztán ezt zsá-

kokba töltötték, és amikor jó pár zsák 

meg volt már töltve, akkor elvitték a 

folyóhoz, volt ott egy híd, és a hídról 

beleöntötték a folyóba, és az egészet 

elvitte a víz.

Az egészet elvitte a víz.

Az egészet elvitte a víz.

Én vagyok a Dohány utcai seriff.

kilenc. hazatérés

Egyszer csak, egy vasárnapi napon, 

április tizenötödikén, megjelentek az 

amerikai-angol tankok. Tudtuk, hogy 

most vége van. Én nem tudtam fel-

állni se, de körülbelül egy óra múlva 

ahhoz képest, hogy bejöttek a láger-

be, forró tejet osztottak nekünk. Azt 

a döbbenetet, ami úrrá lett rajtuk, azt 

nem lehet elmondani. Rögtön akartak 

adni valamit enni, mert látták, hogy 

aki él, az az éhhalál szélén van. Mikor 

otthonról eljöttem, hatvan kiló voltam, 

a  felszabadulás után két hónappal, 

amikor már rendesen kaptam enni, 

huszonnyolc kiló.67

Ahogy tudom, százunkból heten-nyol-

can éltük túl a háborút. Ott nem öltek 

meg senkit, ki volt számolva, hogy 

mennyi ideig élhet egy rab ilyen kosz-

ton, ilyen munka mellett, és precí-

zen volt kiszámolva. Akik hazajöttünk, 

mind mások élete árán jöttünk haza. 

Elvileg nem jöhettünk volna haza. Aki 

hazajött, az valakinek az adagját vala-

hol megette, élelmiszeradagját, ruhá-

ját, fekhelyét stb. Persze ezt senkinek 

nem lehet egyénileg így felszámolni.68

Napok alatt picikét meger�södött az 

ember, úgyhogy már lábra tudtam 

állni valamelyest, és kitántorogtam a 

barakkból, ahova lépcs�n kellett le-

menni. Fölmenni persze nem tudtam, 
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és akkor odajött egy magyar katona 

hozzám, hogy segítsen föllépni, és azt 

mondta nekem, várjon, néni, majd én 

segítek. Én, a  tizenhat éves kislány, 

ennek a katonának, aki volt mondjuk 

harmincéves, néni voltam.69

De… valahogy aztán tényleg elértünk 

Pestre. Déli pályaudvar. Hidak a Du-

nában. Brrr! Ez már Magyarország. 

És akkor hazajöttem, és azt hittem, 

hogy engem úgy fognak fogadni, bol-

dogan, meg az Emit is, hogy „Jaj, hát 

éltek?” Neeem. Itt Jászberénybe’, szü-

l�hazámba’ azt mondták, hogy ezek 

is visszajöttek, többen jöttek vissza, 

mint amennyien elmentek… Igen. És 

akkor kiderült, ott voltak a plakátok 

mindenütt, hogy a visszatér� elhur-

coltaknak a javaikat vissza köll adni. 

Hát ez volt a… rákfenéje a dolognak. 

Hogy vissza köll adni. Mer’ aki nem 

adja vissza, azt megbüntetik. Senkit 

nem büntettek meg. Semmit nem ad-

tak vissza.70

Megtörtént az is, hogy a háború után 

az ócskapiacon megvásároltam a sa-

ját kabátomat. Ráismertem, megta-

láltam a saját kabátomat. Egyébként 

ez egy rossz emlék, mert ráismertem 

Auschwitzban is, egy ilyen kocsin, 

ahol a ruhákat, egy ilyen fogasokkal 

ellátott kocsin ráismertem anyám és 

a húgomnak a ruhájára, amikkel fel 

voltak öltözve a vagonban, és egy nap 

múlva tisztázódott, hogy ez a krema-

tóriumból jött ki.71

Akkor kiderült, hogy egyáltalán nem 

örülnek, s�t, mintha rossz néven vet-

ték volna, hogy életben maradtunk. 

Ha már oly rengeteg zsidó pusztult el 

odakünn, úgy gondolták, mi is ráke-

rülhettünk volna a mártírok listájára, 

és nem veszélyeztetnénk senki állását 

és lakását. A második csalódás, ami a 

hazatért deportáltakat érte, még na-

gyobb volt. Azt hittük, hogy már lakat 

alatt vannak azok, akiknek az eltelt 

esztend�t, amelyet a halál árnyékában 

végigkínlódtuk, köszönhetjük. Téved-

tünk.72

Ez volt a legszörny�bb abba’, ami ve-

lünk történt. Mert ez az, ami maradan-

dó. Ez az, ami nem múlik el. Mert az, 

hogy fázni kellett, hogy éhezni kellett, 

hogy ez volt, hogy az volt, hogy ott van 

az orromba’ még mindig a hússzag, 

ez tény. Hogy… még a mai napig 

átélem azt, amikor a cigányokat éget-

ték. Szóval… ezek mind borzalom. 

De nem hat úgy ki az életre, az egész 

életemre, az egész… életben elfoglalt 

helyemre, mint az a tény, hogy az em-

beri méltóságomtól megfosztottak. És 

hogy meg lehetett fosztani, és tulaj-

donképpen bármikor meg lehet újra 

fosztani. És mindenkit. Akárkit.73

Ajtón be, kéményen ki.

„Miért szeretem a hazámat?” Ez volt 

a házi dolgozat címe 1945 augusztu-

sában. Azt kellene írnom, hogy sze-

retem? Engem a hazám meg akart 

ölni, azt hiszem. De ha nem a hazám 

akart megölni, hanem csak néhány 

ember, akkor már csak azt szeretném 

tudni, miben különbözik az én hazám 

azokétól, akik ezeket a dolgokat el-

rendelték és végrehajtották. �k is a 

hazáról beszéltek, és nem is keveset. 

Ha én is a haza része vagyok, akkor 

a hazának része az is, ami velem a 

tavalyi évzáróvizsga óta történt. Ezt 

azonban ebben a dolgozatban nem 

tudtam elbeszélni.74

Akkor volt egy család, az meg meg-

maradt, Lebovics Miksa bácsi volt, az 

meg olyan volt, hogy kocsmája is volt, 

tejcsarnokos is volt… A  holmijukat 
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széthordozták, ki mit lopott, elvitték… 

Ide is került egy szekrény, de nemigen 

van az már meg, szíjjelverhette Reha 

nagyapád. Ilyen fi ókok voltak benne, 

barna, régifajta szekrény, abba’ tartot-

tuk a zsírt meg a szalonnát, de mások 

sok mindent vittek el… hát mindenki 

lopikált, nagyapád is elment, mástól 

hallottuk mi is, hogy hoztak ezt, hoz-

tak azt; nem volt olyan gondolatunk, 

hogy nem kellett volna, mert minden-

ki vitte. Volt is egy olyan, hogy vigye 

vissza mindenki, amit lopott, mert 

megbüntetik, de annyiban maradt.

Van itt egy család, azokkal jóba’ 

voltak, azok sok mindennel segítették 

�küt… hát mindenkinek van egy jó 

embere, úgyhogy azokkal szövetkez-

tek, az egy nem zsidó család, Esze-

nyi Béla. Béla engem akart elvenni 

feleségül, mindig mondta, nem jöttél 

hozzám, hiába mondtam, hogy jó le-

szek neked… hát igen, mert az anyja 

is olyan nagy zsidósféle volt, nagyon 

szövetkezett a zsidókkal, nem csí-

pett… meg már akkor nagyapádat 

szerettem, de minek… Utána Béla 

még a mai napig szeretget…

Err�l a falunak a véleménye… vé-

lemény… mondjuk, mindenki sajnálta 

a zsidókat, inkább a cigányokat ölték 

volna meg, inkább a cigányokat, mint 

a zsidókat… sajnálták �köt.75

Mivelhogy túlél� vagyok, a legnagyobb 

hálával tartozom a gondviselésnek, 

amelyet nem szeretnék puszta vélet-

lennek képzelni. De innen származik 

a neheztelésem is minden gondvise-

lésszer� kegyelem illúziójára, mert ha 

a sorsok ura akarta is az én életben 

maradásomat, miért nem akarta a 

többi gyerekét is, akik semmivel sem 

voltak b�nösebbek nálam. Nem lehe-

tek olyan b�kez�, hogy Verát, Gyurit, 

Katit, Jutkát, Babát, Jancsit, Gabit, 

Icát, Sarolta nénit, Dolfi  bácsit, Giza 

nénit, Náci bácsit, Ilonka nénit, Pista 

bácsit, Margit nénit, Béla bácsit, Gyula 

bácsit és a többieket odaadjam a tel-

jes enyészetnek.

A  gyerekkor helyén ott maradt 

a hiány, egy kibeszéletlen és talán 

kibeszélhetetlen történet. És most 

már, két emberölt� múltán, megjelent 

a  készség az egykori zsidó berettyó-

újfalusiak emlékének �rzésére. A zsi-

nagóga ma vasraktár, szó volt róla, 

hogy zeneterem lesz, de nem lett.76

dó ti lá szó fá ré mi dó

dó ré mi fá szó lá ti dó

Én vagyok a Dohány utcai seriff.

dó ré mi fá szó lá ti dó

dó ré mi fá szó lá ti dó

szalonnát eszik a zsidó
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