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Nagy Gusztáv

Üzenet a rasszistáknak
Ne ébresszétek fel a halottainkat,
mert azok bennünk alusznak szótlan,
de ha felébresztenétek,
megmozdulnának az auschwitzi temet�k,
és akkor a világ összes fáslija sem lenne elegend�,
hogy bekössétek sebeiteket…

A holokauszt emlékére
(és a romagyilkosságok áldozatainak emlékére)

Vért�l szivárgó csonthegyek
Emlékeink fájó csúcsa
Itt magasodtok el�ttünk
Isteni dicsben s emberi búval
Mert megint ölni jöttek
Ifjakat és véneket
Nem számolva vétkeket
L�ttek, l�ttek s öltek
Amint tették ezt egykor
E maroknyi hazában
Ahol az emberiség jogait
Az auschwitzi temet�ig
Vonszolták a vonatok.
Ó, Urunk, teremt�nk, Isten!
Ígéretet tettél,
Hogy megszabadítsz minket a gonosztól,
Miért nincs úgy?
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Rostás-Farkas György

Szálkák a világ szemében
Szálkák a világ szemében
s a történelem margóján.
Feketén világítanak a
kinyílt gyermeki tekintetek.

Lázas, csillogó üzenet.

Bár arcukat homály fedi még,
de már itt toporognak a
befogadás küszöbe el�tt.

A vádirat ott hever sután
a XX. század asztalán.

Szálkák a világ szemében
s a történelem margóján.
Feketén világítanak a
kinyílt gyermeki tekintetek.

Kortárs írók megemlékezései a zsinagógában
(Kondella Mihály felvétele)



TIZENNEGYEDMAGUNKBAN

114114

Szolnoki Csanya Zsolt

Auschwitz 1944
A halál fekete g�zösei
vontatnak agyamba
gyász-sikoly síneken
zokogva robogó vonatokat
Véres halántékú fegyenc
köpködi krákogva
a tüd�bajos tavaszt
és perforálja gyomrát
a sós víz gyilkos korbácsa
míg indulnak a halál
csontváz-parolinos katonái
szögesdrótokon haldokló
csillagok között
kisfiúágyékok gyöngyeit tépni
s dobálni röhögve
a meztelen sárba
hol halottak kivágott
nyelvének hideg ágyába
indul végs� útjára vér –
gázkamrák leheletében
remeg� árvák állnak
bitófaárnyék-magányban
és anyaméhek
b�zölögnek kifosztva
a t�zben
már hiába áhítva
rozsbarna arcú kisdedet
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Choli Daróczi József

Elvitték a cigányokat
A sok cigányt mind elvitték,
nagy árkokat ásni vitték.
A nagy árok lassan mélyül
víz bugyog fel a mélyérül.
Szegény fiúk, mind mifajták,
a csend�rök �zik-hajtják,
verik �ket, kapják kézre,
lemaradót puskavégre.
Az a nagy árok minek kell,
a fekete, feneketlen?
Nem tudják, honnan is tudnák,
csend�rökt�l meg nem tudják!
Ha tudnák, hogy minek ásnak,
hogy maguknak, hogy nem másnak,
maguknak, a többieknek,
asszonyoknak, gyerekeknek.

…személyek vagy kisebb csoportok emlékezésein kívül 

egyértelm�, reális, átfogó-dokumentációs képet nehezen 

nyerhetünk…

Nem tudjuk pontosan, hogy 1945. február végén, már-

cius elején a Várpalota mellett lev� Kiserd�ben hány cigányt 

végeztek is ki a nyilasok. Azt tudjuk, hogy körülbelül 150 

székesfehérvári és várpalotai férfi t, n�t és gyermeket gy�j-

töttek össze egy pajtában. A  székesfehérvári cigányokat 

el�z� este szállították ide teherautókon. Reggel a férfi akat 

20-25 f�s csoportokban elvezették avval az ürüggyel, hogy 

bunkerásásra mennek. Amikor elérték a Kiserd�t, ásattak 

velük egy széles és mély gödröt, ahová belelövöldözték 

�ket.

Ezután este az asszonyokat és a gyermekeket is a gödör-

höz kísérték, s nekik sem kegyelmeztek. Azokat a gyerme-

keket, akik megpróbáltak kimászni a halottak közül, vissza-

rugdosták a többiek közé. Ennek a tömeggyilkosságnak is 

csupán néhány túlél�je maradt.

(Kovács József Hontalan)


