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Mii érhet ez vagy az, 
Míg grasszálhat a gaz, 
Nem fojtja meg a piszka

Mit ér a tel, a nyár,
Ki megölte anyám,
Él még tán a fasiszta.

Lehet, hogy él, lehet, 
Lélegezhet, ehet,
Feloldja tán a PaP.

Nem hajszolják a rémek 
Felé is száll az ének, 
Rá is süt tán a nap.

Mit ér a hős a jós,
A költő és tudós;
Akarhatunk-e jót?

Anyák hiába szültek, 
Gázkamrába kerültek
Gyerekek, csecsszopók.

S röhög megint a váz, 
Fortyog megint a gáz;
Idő új poklot őröl.

A gyilok és atom 
Szörnyű együtthatón;
Kezdik megint elölről...

Mit vár az ember és 
Mivégre mellverés?
Halálraszánt tusa?

A múlté már a vád, 
ölt új egyenruhát 
Anyámnak gyilkosa.



Szeretteim szellemének



ELSŐ RÉSZ





I. FEJEZET

A hosszú szerelvény német jelzésű, alacsony teherkocsikból 
állt. Most készült megtorpanni. '

— Megállunk — szaladt végig az ájult, apatikus emberek 
között.

Sejtettük, hogy a rendeltetési helyhez közeledünk. Bácsto- 
polyán, két és fél nappal ezelőtt raktak vagonokba bennünket; az
óta mindössze kétszer álltunk meg egy-kel percnél hosszabb 
időre. Egyízben valami híg levest adtak akkora résen, melyen 
csak a benyújtó kéz fért be. Másodszor nyílt pályán lassított a 
vonat. Sikoltva fordultak a reteszek akkor és a fűzöld egyenru
hás német tábori csendőrök hangja parancsolón harsant:

— Aussteigen! Zűr seite! Los! Los!
Virágbaborult apró erdőcske peremén vesztegeltünk. Ki 

tudja, hol lehettünk már; Magyarországon, Szlovákiában vagy 
talán lengyel földön? A fűzöld pribékek kihirdették, hbgy szük
séget lehet végezni.

— Az erdőbe bemenni tilos! Mlnden gyanús mozdulatra 
lövünk!

Száz meg száz ember rohanva bukdácsolt a kijelölt szűk tér
ség felé. Anyókák kialvó szeme a rémület groteszk tükre. Hat 
nappal ezelőtt még ott ültek szép, régi karosszékeikben és vasár
napi ebédről beszéltek. Rádiót hallgattak kertes vidéki ház nap
palijában és munkaszolgálatos unokáiktól vártak híreket.

Asszonyok. Tegnap még kölnivízzel permetezték végig mel
lüket, karjukat és ha leültek, gondosan borították térdükre a 
szoknyát.

Lányok. Tizenöt, tizenhat, tizenhét évesek. Megtanultak ille
delmes pukkedlit vágni. Iskolakönyveket hagytak otthon és 



tern néhány bátortalan szerelmes levelet, szalagos, papírcsipkés 
csokoládésdobozban. Emlékkönyv lapjai köze préselt mezei vi
rágot.

Fé^irfií^kt. öregek és fiatalok. Bámész kisdiákok, k^ć>c:os kama
szok, Ft^irfakti megleltek, öregedők, aggastyánok, Rohannak, io- 
hannak, Két nap óta nem volt mód szükséget vegrzmt, Lábukat 
szétveiik, leguggolnak, Kuksolnak szenvtelenill, állatiasan, Tó- 
osákba gyíil a vizelet, Körülöttük a vadonatúj egyenruhákba öl
töztetett, fűzőid 1^£^L^c^ri csendőrök nem veszik le szemüket róluk, 
A, frissen borotvált arcokon egyetlen vonás mozdul Nemi 
emberek, Nem azok már a guggolok sem.

Azt, hiszem, valahol Keleteurópában a virágos erdőszélen, a 
vasúi töltés mentén ment végbe a csodálatos metamorfózis, Ott 
lettek állatokká a leólmozott pokolvonat embere., Ügy, mint a 
többiek mind; a százezrek, akiket tizenöt: országból ontott a té
boly, halálgyárak és gázcsarnokok re>Ie-

Ebben a pillanatban állított^c bennünket először négykéz- 
lábra. *

Lassít a vonat...
A kocsik sötétjében megmozdul a maradék élet. A mi vago

nunkban hatvan emberi lény közüli, akit Topolyén tereltek egybe, 
ötvenhat mutatja még némi jelét az életnek. Nagyrészt dél- és 
középbácskaiak kerültünk itt egybe, A kocsi egyik sarkában egy
másra hánytan a hu'lák. Néggyel végzett már útközben az állati 
rémület, az éhség, szomjúság és levegőtlenség. Mandel bácsi, az 
öreg asztalos, apám jóbarátja volt az első, Jónéhány bácskai el
adólány bútorát készítette Mandel bácsi, mindig szolidan, be
csületesen. Az öreg asztalos, azt hiszem, abba halt bele, hogy el
vették a cigarettáit. Hatvan esztendőn át napi ötven volt a fej
adagja. Halandó ember nem látta , Mandel bácsit parázsló ciga
retta nélkül. Most a topolyai táborban az ékszerekkel és pénzzé] 
együtt dohánykészletét is elkobozták. Mandel bácsi huszonnégy 
órán keresztül maga elé bámult, makacsul, eszelősen. Belemeredt 
a gomolygásba, a rosszszagú gőzt párolgó embertestek gomoly- 
gásába. Öreg keze, melyet hatvan év munkája gyalult mahagóni
színre, néha gépieset mozdult. Olyanformán, mint a cigarettát 
tartó kéz. Mandel bácsi mutató- és középső ujja közé fogta a sem
mit és fonnyadt ajkához emelte a képzelet cigarettáját. Akár a 
dohányzást játszó gyerekek, még a füstöt is kifújta. Csücsörített 
Érsekújváron túl azután félrebillent az öreg fej. Halála nem volt 
esemény. A halál itt már nem lehetett többé esemény. Az újvidéki 
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Bakács doktor egy pillanatra a vedlett szőrmelkéiy fölé hajtotta 
elkínzott fejét. Fásultan legyintett. Bakács doktor is rossz bőr
ben volt már. Lehet, arra gondolt, hogy tizenkét óra múlva az 
ő halálát konstatálja majd így egy másik orvos a kocsiból.

Kelten megörültek és hosszú órákon át dühöngtek szakadat
lanul. Viaszarcukból remiiletesen lövelltek ki a véres szemgo
lyók, habos nyálat fecskendeztek szerteszét; a közelállók arcába 
vájtak, szemük után kapkodtak. Ezeket a tábori csendőrök a többi 
kocsiból összeszedettekkel együtt, minden teketória nélkül belök- 
dösték az erdőbe, amikor megálltunk szükségre. Néhány perc 
múlva hallottuk a géppisztolyok dörrenését. Hz egyik fűzöld vas
tagon, zsírosán felröhögött és köpött egyet.

Nem, nem néztünk egymásra. Ehhez már túlságosan régen 
voltunk úton.

Ütőn... hová ..?
Valahogyan csodálkoztam is magamon. Ez az út... Sza

badka, Budapest, Érsekújvár. Lám, még élek és meg sem őrül
tem — gondoltam futólag. Egyébként nem igen gondolkoztam. 
Gondolkozni, ehhez — bármennyire is megőriztem önmagamat — 
nekem is cigaretta kellett volna. Cigaretta pedig nem volt.

R vágón apró cellaablakán a nyugtalanzölden tajtékzó Ba
latonra látni. R szeles, esős május elsején nyelves hullámok okád
nak undorodon a vonat után. Nagykanizsát látom. Megállás nél
kül robogunk el a város mellett, pedig Topolyán arról beszélt a 
6626-os magyar rendőr, hogy idehoznak munkára.

— Nem kell félni — ezt súgta titokban a -6626-os — Kani
zsára mennek, aztán mezőgazdasági munkát fognak végezni.

Szíves, józan magyar paraszt volt a 6626-os. Nagyokat kiál
tott az udvaron lézengő, bográcsot cipelő, kutat húzó, vagy fá
radtan lézengő internáltakra, de közben, — ha a német őr nem 
nézett oda —, amúgy kakukmarcisan, dévajul ránkkacsintott és a 
fejét csóválta.

1944 májusát írtuk és ebben az időben kevés magyar parasz
tot szédített már annyira a nácigőz, hogy ne látta volna: Sztójai, 
Baki, Endre, Imrédi és a többi hóhér elvesztette a játszmát. R 
vérért, könnyekért, rúgásokért valakinek fizetnie kell.

R 6626-os itt mégis tévedett. Nem mentünk Kanizsára.
Értelmetlenül csillog a Dráva tükre. R túlsó oldalon Pavelios 

Horvátországa. Tehát: halál. így az élet kellős közepéből. Le
gyintek, mint tíz nappal ezelőtt egykori görög professzorom, 
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I endvai tanár úr legyintett a zombori gimnázium tanári szobájá
nak uccára néző ablakából. A gimnázium előtt raktak bennünket 
teherautókra. Én az autóban állok. Hátizsák rajtam, kabátomon 
saját készítésű sárgacsillag. Előírásos méret.

Lendvai tanár úr, akinél 1924-ben jelesem volt és a többi ta
nár urak dermedten nézik a teherautót a rajta szorongókkal. Ta
lálkozik a szemünk és Lendvai tanár úr alig észrevehetően le
gyint.

Megértettem.
Vége a világnak, vége mindennek, ezt legyinti Lendvai ta

nár úr.
Nenikekas j u d a i a e ... nenikekas judaiae ..,

A topolyai internálótábor tágas udvarán rabséta. Hátrakul
csolt kezekkel tempósan bandukolnak az öregebbek. Könnyes 
mosollyal ismeri fel egymást néhány ember. Itt van az egykori 
nagy jugoszláviai magyar napilap csaknem egész gárdája; szer
kesztők, munkatársak, régiek és újak. Cinizmust terítünk a két
ségbeesésre. A köpcös, szívbajos Jávor Lajos arcára odafagyott 
örök mosolya.

— Tegnap összeszedték az asszonyokat és a gyerekeket — 
mondja és furcsán rándul meg vérétvesztett ajka — Szabadkán, 
Zomborban, Újvidéken, mindenütt, összeszedtek mindenkit.

Dr. Atóricz János volt főszerkesztő, akinek egykor első zsen
géimet nyújtottam át szurkolón és szorongva, megtörli cvikkerét, 
rámförmed:

— Ezt fordítsd magyarra, ha műfordító vagy.
A szemekben pucérra vetkezik a reménytelenség. A csúf, vö

rös kőépület belsejében nyirkosán, vedletten hevernek a szalma
zsákok. Bőröndök, tarisznyák halmán ülnek és bámulnak maguk 
elé az üldözöttek. Néhánynak még van cigarettája, el tudta rejteni 
érkezéskor a pecérek elől. Ezek pazarlón füstödnek. A holnappal 
itt senki sem törődik. Nem törődik a következő negyedórával 
sem. A kétségbeesés nem, böngész naptárt és nem folytat terv
gazdálkodást. A holnap olyan reménytelen messzeségben ködlik, 
akár a következő évezred, amikor esetleg szoknyában, vagy tuni
kában járnak majd az emberek, nem lesz gyüjtőtábor és talán 
nem bűnhődhet majd, aki bűintelen.

Holnap ... Ki törődik vele, hiszen tegnap az asszonyokat is 
összeszedték. A gyerekeket is. De miért? Teremtő őrület, miért? 
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Nem merjük végiggondolni a gondolatot. Ott Topolyán még ke
vesen és keveset hallottunk Ruschwilzról. R lengyel gettók hi
deglelős rémségeiről el-elszármaztak ugyan hozzánk tétova hí
rek, fogvacogva emlékeztünk a szlovákiai asszonydeportálásokra 
is, de tegnap még távoli és hihetetlen volt mindez. Most sem 
mertünk rágondolni, hogy határon túl hurcolnak bennünket, ezer 
meg ezer ártatlant. Technikai nehézségek elképzelésével próbál
tuk vigasztalni magunkat és egymást.

— R náciknak most egyéb bajuk van. Honnan vennének sze
net, vagont, mozdonyt, embereket, ilyen arányú népvándorlás le
bonyolítására.

Ellentmondást nem tűrő hangon jegyezte meg Maurer Béla, 
az ügyvéd-publicista. Valóban, az arcvonalak hírei biztatóak vol
tak. R magyar munkás, a paraszt gondolkozását még nem ködö
sítette el végleg a barna téboly, ösztönösen érezte, hogy rosszul 
áll az urak szénája. R kocsmában arról szájaltak a merészeb
bek, hogy gazemberségek történnek. Már megmosolyogták a 
nagyképü hadijelentéseket, az „elszakadó hadmozdulatok", „ru
galmas visszavonulások", „átcsoportosítások" és „új állásba vo
nulások" kényszeredett virágnyelvét. Magyar földön már sötét 
pillantások zuhanyozták a pöfíeszkedő németeket. R nép már 
látta, amit urai nem akartak látni: a fáradt, gyűrött borostás 
Wehrmacht-népfelkelőket, a bárgyún egykedvű SS-különítmé- 
nyeseket, akiknek kegyetlen szeme már mélyre esett a homlokba 
húzott rohamsisak alatt, a sátorvászon-blúzokba bújtatott tizenöt
tizenhat esztendős viháncoló kölyköket; a sereget, amellyel a 
„szövetséges" németek megszállták az országot. Látták, hogy 
visszafelé kell menni és tudták, hogy visszafelé nincs út. Üres 
uccák, zárt ablakszemek, dacosan mogorva arcok. R kikerülhe
tetlen borzalom várakozó némasága lapult a bácskai falvakban 
is. Lábujjhegyre állt a vihar csendje.

Rmikor a topolyai táborudvarról nekiindultunk a vasútál
lomás felé vezető, négy kilométeres útnak, a bátyus, hátizsákos 
férfiak, a tipegő gyerekek, a fáradt asszonyok még nem tudták 
Ruschwitzot. De a szuronyos magyar rendőrök, akiket ötven 
méteres térközökben a németek állítottak az országút két olda
lára, már igen.

R rendőrök szemében gyűlölet parázslott. Rz a gondosan 
palántázott gyűlölet, amelynek miértjét a vezényszóhoz idomított 
„közeg" nem igen keresi. Mégis akadt olyan, akinek józan, pa
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raszti emberségét életre eszméltette az elképesztő élmény. Egy- 
egv fegyveres szobor szája szóra mozdult:

— Isten áldja magukat!
R félájultan imbolygó tömeg oda sem pillant, de a baljóisl^tú 

búcsúzó mondat ott zeng még bennem, amikor messze kívül a 
vasútállomáson, az egyik rendezővágányon megpillantom sze
relvényünket. R „DR“ jelzésű kocsik a kísérő német tábori csend- 
örszakasznál is németebb németséggel beszélnek. Mégis elhurco
lás vár ránk. Jobb esetben: gázkamra. Hosszabbikban: állati 
robot, eröfogytáig.

Lám pedig, hogy lesajnáltuk nyolc társunkat, aki öngyilkos 
lett, amikor megjött az indulási parancs és nyilvánvalóvá vált, 
hogy a magyar tábor nem egyéb, mint átmeneti gyűjtőhely. 
Rmíg abban a hitben tengődhettünk, hogy itt tartanak, vagy 
más magyarországi helyre vezényelnek, mégis csak elviselhetőbb 
volt az egész. Topolya, Bácska! ... Ez az ismerős fogalmi ket
tősség, ez a gondolat valahogyan elűzte a teljes reménytelen
ség rémét. Topolya még egy darab volt az otthonból.

Reményt kereső tekintetünk előtt a magyar rendőrök de
rékszíján még ott villogott a kétes, ám még mindig nem teljesen 
trónjafosztott, négyszámjegyü „magyar királyi" személybizton
ság. Ismerős táj szalmaszálaiba kapaszkodtunk, reményked
hettünk, hogy nem vagyunk egészen kívül a törvényen. R ma
gyar náci lehet éppen olyan kegyetlen, mint a német. Lehet 
ugyanolyan elszánt is, de találékonysága — így éreztük — még 
nem ferdült a gázkamrák szadizmusáig.
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II. FEJEZET

Lassít a vonat...
Ágaskodva tülekszünk a vasrácsos apró ablak előtt. Az ab

lak megint érdekes lett. Az utolsó huszonnégy órában már alig 
pillantottunk ki. Mi is érdekelhetett volna? Egyedül Rubinfeld 
nézett ki olykor.

Rubinfeld különös körülmények között került tegnapelőtt éj
jel a kocsiba. Akkor is lassított a vonat, majd megtorpant Fel
csapódott a vagónajtó és ismeretlen kezek vérbeborult embert 
löktek be. Utána nyomban megindultunk. Nyilvánvaló, hogy 
egyedül emiatt történt a megállás. Hajnaltájban beszüremkedett 
egy tenyérnyi világosság és néhányan felismertük Rubinfeldet. 
Menekült lembergi zsidó, egyike annak a sok ezer szerencsetlen- 
nek, akit a hitleri terjeszkedés űzött ki otthonából és kergetett 
keresztül fél Európán. Kálváriája során megjárta Bécset, Prágát, 
Varsót, Belgrádot, Pestet. így vetődött Bácskába. Itt élt, azaz in
kább bujkált jónéhány hónap óta, Újvidéken. Részben kijátszotta, 
részben pénzelte az idegenellenőrző detektíveket.

Két órába telt, amíg magához tért és elmondhatta, mi tör
tént. Topolyán a németek minden vagonban úgynevezett „Wa- 
genalteste"-ket, kocsiparancsnokokat neveztek ki. A beiktatás 
úgy folyt le, hogy ráordítottak a legközelebb remegő internáltra:

— Büdös zsidó, te leszel a Wagenalteste! Tehát mi leszel, 
büdös zsidó? — tették hozzá idomító hangsúllyal.

— Wagenalteste.
— Úgy van. Tudod, mi az?
— Nem.
— No majd megmagyarázom — kedélyeskedett a fűzöld 

csendőr. — A Wagenalteste fejével felel minden büdös zsidóért 
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a vágómból. Ha valamelyik megszökik útközben, téged azonnal 
agyonlövünk. Ist es jetzt klar?

— Jawohl — dadogta a szerencsétlen.
M mi kocsinkban egyébként Sonnenthalt, az előrehaladt ér

elmeszesedésben szenvedő, öreg ügynököt érte a halálos „meg
tiszteltetés". Otthon is alig volt már élet a szerencsétlenben, de- 
hát történetesen ő állt legközelebb az ajtóhoz, amikor a fűzőid 
berobbant és „kinevezett". Sonnenthal nem vitatkozott. Megelége
dett azzal, hogy könnyes szemeit könyörgőn végighordozta 
rajtunk és ezt dadogta:

— Ügy-e nem csináltok bolondságot? Mert akkor . . . hiszen 
tudjátok ... engem lőnek agyon.

Nálunk nem is csinált „bolondságot" senki. M szökés egyéb
ként csak egy módon volt lehetséges, ez pedig csaknem biztos 
halállal volt egyenlő. Ha valaki kifeszítelte az embermagasságban 
elhelyezett apró, négyszögű ablaknyílás rácsát és eléggé cingár 
volt a produkcióhoz, esetleg keresztülsajtolhatta testét a keskeny 
résen. Elméletileg tehát megvolt a lehetőség, hogy emberi lény 
elhagyhassa a robogó poklot. Hogy azután mi történik, nyilván
való, hiszen kitervelt ugrásról nem lehet szó. Minden attól füg
gött, milyen szögben és milyen terepen megy végbe a tehetet
len zuhanás. M mi kocsinkban senki sem próbálta meg, de ab
ban a vagonban, ahol Rubinfeld volt a Wagenalteste, egy tizenhat 
éves fiú a félelem önkívületében megtette. R rács kL^f^í^2^ít^<^:sé're 
az éjszakának azt a néhány percét használta fel, amikor a kocsi 
elcsendesedett, mindenkit elnyomott a dermedt önkívület. Tudta, 
ha észreveszik, megakadályozzák. M terv sikerült, a gyerek át
tornászta magát, a szerelvény elején pedig, az őrség személyko
csijában, a figyelő látta a zuhanást

É'es, rövid fütty fúrt át a robogás lármáján. Vonatunk egy 
percre megállt. Mz őrség tagjai leugráltak és pillanatok múlva 
megállapították, hogy a szökevény halálra zúzta magát a mere
dek töltés szilánkjain. Ezután becsörteltek Rubinfeldék kocsijába.

— Hol a Wagenalteste? — üvöltötte egyikük.
M falfehér Rubinfeld előlépett.
— M parancsot hallottátok. Mmelyik kocsiban szökést kísé

relnek meg, ott kivégezzük a Wagenáltestét. Pokolra veled sze
mét zsidó! Lelőni! Előre!

Rubinfeldet kirángatták. Mz éjszakába belekattant a géppisz
toly, azután ismét vonatfütty. Indultunk.
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Rubinfeld koositársai most abban a hitben vannak, hogy 
Wagenáltestéjük halott. Hz őrök azonban, hirtelen támadt nagy- 
lelkűségi rohamukban — talán a töltés kövein összeroncsolódott 
gyermektest látványa válthatta ki belőlük — levegőbe lőttek, nem 
Rubínfeldre. Az áldozatot kocsijukba hurcolták és megelégedtek 
azzal, hogy puskaaggyal eszméletlenre verjék. Azután a mozdu
latlan testet találomra beröpítették a legközelebbi vagonba. Tör
ténetesen a miénkbe.

így bukott be hozzánk a fájdalmasszemű lengyelzsidó. Órák
ba telt, amíg magához térítettük. Volt vattánk, pólyánk, fertőtle
nítő folyadékunk. Jól-roisszul bekötöztük a bevert koponyád 
amelyre csomós-véresen, csapzottan gyér, ősz haj tapadt.

Az út hátralevő részén így lett kalauzunk, tájékoztatónk, pró
fétánk Rubinfeld. Sajnos, nagyon is próféta a saját hazájában. A 
vidéket úgy ismerte, mint a tenyerét. Békeidőben számtalanszor 
járt erre üzleti útjai során, minden vasútvonal, elágazás, táj és 
építmény ismerőse volt. Amikor a vonat váltók sokasága felett 
zörgőit el és a kerekek jellegzetes csattogása állomást jelzett, Ru
binfeld feltápászkodott, az ablakhoz vánszorgott és belemeredt 
az éjszakába.

— Meg mindig nem biztos, merre visznek — hajtogatta 
eleinte. — Hatvan-nyolcvan kilométerre innen ágazik kétfelé a 
vonal.

Sok mássalhangzós lengyel állomásnevet említett.
— Egyelőre kis kerülővel lehet Ausztria, lehet, Németország, 

de lehet Lengyelország is.
— Hát nem mindegy? — sóhajtották hallgatói. »
Rubinfeld nyomatékosan válaszolt:
— Nem. De mennyire nem. Ausztria az életet jelenti. Ott még 

lenne esély rá, hogy átvészelünk. Gazdasági munkára lehet ke
rülni. Az osztrák paraszt nem kegyetlenkedik.

— És a Reich?
— Ott már kevesebb. Valószínűleg gyárimunka. Vagy vas

útépítés. Esetleg romeltakarítás nagyvárosokban, állandó légi
veszélyben. Zsidó nem mehet óvóhelyre. Koplalás, gumibot. Nem, 
a Reá ehet nehéz túlélni.

Elhallgatott. Fején átvérzett a hevenyészett kötés.
Később megint váltók felett robogtunk. Az ablakon bátorta

lan hajnal villantotta felénk szerény világosságát. Harmadik ezen 
a kénköves úton. Rubinfeld megint talpra erőltette magát. Kinéz-
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tünk. Kelet felé kanyarodó új sínpárra kaptattak a kerekek. Balra 
zavaros lengyelnevü állomásépület kontúrjai enyésztek a zsu
gorodó messzeségbe.

Az idős ember ezúttal úgy ült vissza a vackára, hogy nemi 
nézett senkire.

— Auschwitz, — mondta kicsit később halkan, maga elé 
és magának — most már biztosan az. Ez az állomás volt a döntő- 
Itt ágazik el a szárnyvonal.

Sokan voltak a kocsiban, akik először hallották a szót. Né— 
hányán arra emlékeztek, hogy olvastak egy amerikai filmről^ 
amely a gázkamrák iszonyatát mutatta be. A filmet természe
tesen nem vetítették Magyarországon.

Auschwiiz...
Rubinfeld már harminckilencben, a lengyel kapituláció utáni 

meglakta a gettókat. Közöttünk ő volt az egyetlen, aki részlete
ket is tudott a nácik gigászi halálüzeméről. Csak néhányan hall
gatták szaggatott, elfúló szavát, akik közel álltak hozzá. Nem is: 
voltunk túlságosan kíváncsiak részletekre. Nemsokára úgyis; 
szenvedő részesei leszünk a tegnap még ködös, távoli rémsé
geknek. *

Olyanok is akadtunk, akik hitetlenül bámultunk rá. A pol
gári életformák között élő, rendezett napok ágyában sarjadt em
berekre még most is a rémregény távoliságával hatottak a hal
lottak. Pedig a halálvonat kerekei csattogták már hozzá a való
ságot.

Végül is hinnünk kellett. Ezt is megtettük. Meglepő közö
nyösen. Néhányunknál akadt még ennivaló. Kevés, mert bár To
polyán nem vették el az élelmiszert, mindenki felélte már csekély 
készlete legnagyobb részét. A német pecéreknek fasiszta álnok
sággal arra is volt gondjuk, hogy jóakaratban figyelmeztessék az. 
áldozatot, elég ha negyvennyolc órai élelmet visz magával, mert, 
élelmezéséről a táborban gondoskodnak. így hát sokunknak nem 
vo't ennivalója, de ami akadt, megosztottuk.

A harmadik hajnal gyorsan fordult napsugaras, tavaszi reg
gelbe. Fény pásztázott a sötét, szenvedésszagú kocsiban, átjáHm 
a megizzadt embertestek áporodott szagával telt cellát.

Tavasz volt, de a mi belépőnk erre a tavaszra. — úgy lát
szik, — nem érvényes többé.
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Később — immár harmadik napja — megint a rendes iram
ban futott a vonat. Lassankint mögöttünk maradtak a távolban 
tigyelmező hegyek. Bácskára és a magyar alföldre emlékeztető 
sík tájon haladtunk.

M nyílásnál megint megszólalt Rubinfeld:
— Félóra muLva Muschwitzban vagyunk.
Innen kezdve olyan lett az egész, mint szaggatott, szorongó 

álom, amely nehéz vacsora után nehezen fogja el az embert. Kü
lönös, smaragdzöld földszönyegeken farsangi maskarába bújt lé
nyeket láttunk. Vánszorgón mozogtak, a lassított film kicentizett 
gesztusaival. Hajladoztak, megindultak, lépkedtek, meg-megálltak. 
Ütött-kopott rongyokba, valahai szürke, fekete, kék civilruhák 
vedlett cafataiba öltöztetett , férfiak, egybeszabott, piszkosbarna 
munkásruhákba bújtatott nők. Némelyiken komikusán bő nadrág 
lötyögött. Kísértetek és madárijesztők. M civilruhákon ordító 
sárga és piros festékfoltok .szeszélyesen odafreccsentve, mellrész
re, hátközépre, nadrágszárra. Innen, néhány száz méternyi távol
ból úgy látszott, mintha gyászinduló lassú ütemére illegnének 
szabályosan. M kísértetek mezei munkát végeztek.

Legfe^ínőbb volt ez, a nehéz teher cipelését sejttető ván- 
szorgás.

Rubinfeld közelebbi f^J^-v^^^i^j^i^fsításs^al szolgált:
— Deportáltak. Ezek itt már Muschwitzból valók.
— És a maskarák? Ezek a szörnyű maskarák?
— Egy részüket a hullahamvasztóban meggyilkoltak selej

tes ruháiba bújtatják. M festékfoltok pedig arra jók, hogy meg
nehezítsék a szökést azoknak is, akik nem viselnek fegyencruhát. 
Mz ordító tarka festékfoltok. száz méterről is elárulják a „Haít- 
linget".

Gyárkémények, raktárházak, hordóhegyek, rozsdás repülő
géproncsok végtelen kirakata szaladt már ekkor a vonat mellett. 
Előttünk feketén nyújtóztak egy pályaudvar párhuzamos sínpá- 
rai. M szomszéd vágányon régimódi, ajtóablakos személykocsik
ból álló szerelvény. Egy kocsiból fejkendős asszony könyökölt 
ki, gyereksírás rivallt fülünkbe. M felhágókon cigarettázó fér
fiak álltak, kezükben szerszámláda, táska bőrönd. M vágányok 
között fontoskodón lépdelt a fehérsapkás forgalmi tiszt.

19



Rans seekisem veteltügyat. Olj'an jól voltumk-e kendćnv c, 
hogy iwm sejtették bennji-k a Jlálajikíakánt-jkatl vág- tú
lontúl megszokott volt már a halálvonatok látványa? Ma sem 
tudom.

Ütöttünk ki bont -sozo-a svbarn a állomasépileet. S emmiben 
nnmkí^lönbözöttsok száamval vtóé- i álInmásépü]eSlo k^e- y 
meHett ntyghndattklktanvaskíaktnm -é ^^0^-. Rfomtokza- 
yelé és Oslvjkalt csak nnmkjnyelvú ^Wa : UUeCHWITZ. - Jen- 
gyeffnsormkeyzósggkkn “nmi-ívt- ^márOswtenkin.

- vátos te agy-án- pikcnajr-. Sikít- moz-
donyíűttyö- fetehe- ggnmákkakjazutk- zkkkenés.

D^őlöUkknc- cár- . Mggéfkeütünk.
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III. FEJEZET

Megint az ablakhoz tódulunk. Szerelvényünk élén, a sze
mélykocsikból kiugrálnak a kísérő tábori csendőrök. Ketten-hár- 
man csörtetnek egy vagonhoz, letördelik az ólomzárakat. Rozsdás 
csikorgással pattannak a reteszek. Felszakadnak az ajtók, friss 
nap lés hűvös-édes reggeli levegő ömlik. Nagyot, pazarlót léleg- 
zem, társaim ólomszín arcába nézek és látom a magamét is.

Auschwitz ...
Szikár SS-tiszt közeledik, Az egyik fűzőid nyársotnyelt vi- 

gyázzban jelentést tesz. A tiszt bólint, mond valamit és máris 
felhangzik a vezényszó:

— Csomagokkal együtt kifelé! Mindenki a kocsija előtt so
rakozik. Los . ..!

Testemet átjárja a régenérzett szellő, hunyorgok a délelőtti 
fényben. Meleg, rövid báránybunda van rajtam, amely négy mun
kaszolgálati állomáshelyet járt meg velem, megbízható darab, 
mégis borzongok. Talán nem is a levegő teszi, hanem az ismeret
len várása. Mellettem Márkus, a szabadkai nábob makacsul rág
csál egy darab kenyérhéjat. Neki sincs már szivarja. Hz utolsó 
mérges virzsinia Érsekújvár előtt hamvadt el a szüntelenül mor
gó, keskeny ajkak között. Ki tudja, mire gondol ez az ember, aki 
ötven éven keresztül kergette a számokban kifejezhető délibábot: 
a pénzt, most pedig iigy pöccentik le magaszőtte, verejtéktől nyir
kos kíncseszsákjáról, mint egy odatévedt rovart.

A fűzöldek, pár restékroltos segítségével, közben kidobálják 
a kocsikból a mozdulatlanokat. A régi háftlingek közönyösen és 
gyakorlottan dolgoznak. Kézikocsikra dobálják a testeket — élő 
is lehet még köztük, — aztán szótlanul nekiksz^nek a kocsi- 
r ódnak.

Újabb parancs:
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— Csomagokat a vagonok előtt hagyni! ötös sorokban fel
állni!

Megint kiformálódott a topolyai menetoszlop, de ezúttal jócs
kán megfogyatkozva. Ezer-ezerkétszáz ember lehetett itt, aki még 
lábra tudott állni.

Mggodalmasan tekintgettünk- poggyászunk felé. Ha nem vi
hetjük magunkkal a holmit, még nagyobb az esély gyors pusztu
lásra. M takarókat, melegruhákat, újdonatúj szögescipőket — 
úgy gondoltuk — szükség esetén élelmiszercserére is fel lehet 
használni.

Vonakodva indult meg a menet, de már szájról-szájra járt 
egy bátorító hír, amely, Isten tudja hogyan kelt szárnyra az 
élről:

— M poggyászt teherautókon hozzák utánunk.
Néhány száz lépés után: megállj. Nagy, csaknem szabályos 

négyszögü térség. Mkkora lehet, mint Pesten az Oktogon. Bara- 
kok füstölgő kéményekkel. Jobboldalt fekete-sárga sorompó zár 
el jól karbantartott, erősen lejtősödö utat. Megfigyelő torony. M 
deszkaépítmény pár lépésnyi térségében géppisztolyos őrszem to
pog, törésekből gépfegyverek ásítanak felénk.. Köröskor ül tizenöt
húsz teherautó, mindegyik mellett fegyveres SS-katona és sofőr. 
M hazulról kisérő füzöldek eltűntek. M téren szürke egyenruhás 
SS-legények, altisztek, tisztek sürögnek fontoskodva.

_ Legelőször a nőket parancsolták külön. Tántorgó léptekkel, 
dermedten bukdácsolnak egymás mögött. Százan és százan kí
sérik most ködös szemmel távolodó asszonyaikat, anyjukat, gye
reküket. Rnyák és lányok görcsösen (szorongatják egymás ke
zét, barátnők egymásba kapaszkodnak. Reszkető öregasszonyok 
ritkás haja ezüstlik a napban. Gyerekes anyák csitítanak rémül
ten visító apróságokat, eszelősen szorítják mellükhöz a karon- 
ülőket. Elnyúló, rendetlen oszlopban tűnnek el örökre az asszo
nyok. Néhány pillanat múlva eltakarják őket a barakok, de a 
gyereksírás még soká üzen.

Négytagú csoport tart felénk. ’ Magas tiszt, aranykeretes 
szemüveggel, kezében papírlap, egy másik, aktatáskával és két 
sötéten bámuló rohamsisakos. Megállnak egymással szemben. Mz 
így képződött két lépésnyi folyosón kell sorban elvonulnunk előt
tük. M papírlapos mindenkire rápillant és int. Jobbra, vagy balra. 
M másik három eszerint tered az áldozatokat a jelzett irányba.

Jobbra, vagy balra. Rabszolgaéletbe, vagy gázhalálba.

22



Akik hazakerültek, tudják, mit jelentett, ha balra ment va
laki. De akkor még nem tudtuk. A döntő pillanat rangrejtve illant 
tel a többiek között.

Öszhajúak, vékonydongájúak, rövidlátók, sánták nagyrészt 
balra mennek. Ennyiből áll az „orvosi vizsgálat". Félóra alatt 
jobb- és baloldalt kialakul az ötösrendekből álló, csaknem egy
formán hosszú embersor. A négy német rövid megbeszélést tart, 
•majd egyikük odalép a két csoport közé:

— Tíz kilométeres hegymenet következik a táborig. Ti — és 
a baloldalra mutat — idősebbek ,és gyengébbek teherautókon men- 
‘tek, a többiek gyalog. Aki a jobboldaliak közül úgy érzi, hogy 
nem elég erős a gyaloglásra, átléphet.

Hosszú, nehéz pillanatok csendje. Az elítéltek és hóhéraik 
■egymásra merednek. Az elfogulatlan hangon tett és természetes
nek ható bejelentés általában nem kelt gyanút. Csak néhányunkat 
hökkent meg a nagylelkűség. Ez nem a nácik stílusa. Mégis so
kan kászálódnak. Magam is önkéntelen induló mozdulatot teszek. 
Ekkor kanyarodik közelebb hozzánk a hullaszállító kocsik egyike. 
Néhány lépésnyire zörög el az oszlopok előtt. A haitiing a rúd 
mellett nem néz ránk, csak fojtott hangját habom:

— Hier bleiben! Nur zufuss! Nur zufuss!
Jópárszor elismétli, de csak kevesen halljuk az ismeretlen 

•^Il^ei^^ntő figyelmeztetését. Döntök. Félek a gyalogúitól, mégis 
maradok. Inkább hirtelen lobbant ösztönnek engedelmeskedem 
ekkor, mint a kézikocsis bajtársink. Szomszédom, Frank Pista 
'karját is megragadom:

— Ne menj át — súgom.
Idegesen szakítja ki magát és indul. Vele a többiek. Észre

vehetően ritkul a sor. A szürkék finoman mosolyognak, sugdos
nak, mutogatnak felénk. A helycserék után csapatunkat két sza
kasz veszi közre feltűzött szuronnyal. Maris indulunk.

A baloldaliak még ott állnak helyükön. Egészen közel hala
dunk el mellettük. Itt van Horovitz, a beteges öreg fényképész, 
Pongrác gabonás, Leíkovits mester, akinek patinás, régi főutcai 
rérfidjvatüzletéből húszegynéhány éves fiatalságom annyi tarka 
selyemnyakkendője és inge került ki, Weisz, a sánta könyvkeres
kedő, Porzács, a kórosan kövér dzsessz-zongorista, aki a szabad
kai elitkávéházban fogyatékos hanganyaggal, de mérhetetlen am
bícióval népszerűsítette a legfrissebb slágereket. Lebiggyedt ajak
kal, hervadtan, hatnapos fehér tüskékkel, itt van Waldmann tanár 
úr, a magyar és német nyelv és irodalom professzora lakóhelyem 
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„magyar királyi" állami főgimnáziumában, Kertelendő a szabad
kai játénbsltss és saknrejtvéky-nészíts, a félkedercs Samu, a 
gnóm, akit mindenki „hkVihólyag“-kkn hívott, de senki sem tudta, 
miért. Itt van Kardos, a szívbajos szegedi Ügyvéd. Egyidős ve
lem és négyszer tklálnsztukn össze különböző muhnaszolgál’ktoss 
bevonulásokon. Hírhedt lógós volt és mindig sikerült kibújnia. 
Legutóbb Hódmezővásárhelyen így búcsúztunk tréfásan: „R vi
szont nem látásra munkaszolgálaton". Itt áll lehetetlen, sárga 
noadbáasokn „bevonulási ruhájában". Mindig ebben járt, az utol
só bevonulásra is ezt öltötte fel. Cssktncactes szemüvege csala
fintán csillog csapatunkra. Nyilván azt hiszi, ezúttal is ő válasz
totta a jobbik lehetőséget. Lám, ő most sem gyalogol tíz kilo
métert.

És itt vannak mind, a többiek. Pillantásom vegigmeketel az 
ismerős és ismeretlen arcokon. Ismerősök és félig ismerősök, tí
zen, százan, ötszázan . . . Már begyújtották a várakozó teherautók, 
motorjait. Feltárul előttünk a piass-fehér-fenctéae mázolt sorompó 
és lekakyaasdukn a bkaansnnal szegélyezett, lejtős ma.naVámúton. 
R fignclstsrsky gépfegyverei lassan utánunk fordulnak.

Őket, a baloldaliakat pedig sohasem látta többé senki...
*

Előttünk, mögöttünk és oldalt, erőltetett iramot parancsol
nak a sguashyssok. Vájjon miért3 e sietség? Egy dolog már nyilván
való: a vagonok előtt maradt csomagjainkat nem látjuk viszont. 
Náci-stílus ez is; nem a vagyontárgyakat venni el az embertől, 
sokkal egyszerűbb magát az embert emelni ki a javakból. Célsze
rűbb eljárás és — ami a fő — kevesebb iakafiakávkl, formasággal, 
adminisztrációval jár. R magyar tanítványok izzadón, cédulázvar 
lajstromozva, jcge'gskzhnvczvc bonyolították le a fssgtosgltáss— 
kat. R nácik már régen egyszerűsítették ezt a dolgot.

Kihalt faépületek végtelen sora mellett haladunk. Kíffulaazlt 
a sebes menetelés, kapkodva szedem a lélegzetet, szédülök a csí
pős levegőtől. Később embereket látunk. Ráccsal és sgögesdrótkk^ 
elkerített udvarokon, röfögő betonkeverők előtt, nensávos, szürke 
vászonöltögctben, fegyencek mozognak. Klaffognak felemás, ot
romba facipő^, kikkhVikájhkk a kisebesedett lábujjak. Nem gon
dolok rá, nem akarok aágokdolni, hogy pár óra múlva rólunk is. 
tej>arkncsolján az otthon végső emlékeztetőjét: a testühkzh lévó 
ruhát.
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Rozsdás szögesdróttal kerített, hatalmas téren repülőgépron- 
csők halmaza, Mz ég felé tátogó rozsdás vázakról leffedten fityeg, 
a foszlott, megpörkölt burkolat. Szárnyak maradványain német, 
crosz, angol, amerikai felségjelvények. Félelmes és vigasztalan 
éppen itt ez a repü’őgéptemető. Mgyagos, sárga krumpliföldek 
a barakok között. Mlig mutatkozik emberi lény. Félórán át kísé
rőink türelmetlen nógatása az egyetlen hang:

— Los, los! ...
Mzután sínek, majd megint barakok. Ezúttal már emeletesek. 

Egyiken deszkatabla: „II á jll i n g - K r a n ke n h a u s“. Előt
te felkötött karú fegyenc bámul végig a meneten. Észre sem vész
szűk, már forgalmas uccán vagyunk.

Muschwitzba értünk, amelynek faházaiba több százezer elhur- 
coltat zsúfoltak össze Európa minden tájáról a faji téboly ámok- 
futói.

Forgalmas útkeresztezések, irányjelző nyilak: „Block No.. 
XX1.“ — hirdeti az egyik. Sürgő emberek, kocsik, autók, egy vá
ros minden külső attitűdje, de kőházak helyett faépítmények, em
berek helyett sávos darócban imbolygó, facipős csontvázak. Uc- 
cák helyett „block“-ok amelyeken egy vagy több, közös vezetés- 
alatt álló baraktömb értendő.

M csontemberek gerendákat, ládákat, hordókat cipelnek, ké
zikocsikat tóinak. M környező uccákból egymásután zakatolnak 
elő a teherautók. Groteszk paródiaként hat az egész.

Egy sarkon síneket cipelő, hórukkozó darócosokkal kerü
lünk szembe. M szűk uccán meg kell állniok, hogy . helyet adja
nak. Nem mutatnak nagy meglepetést láttunkra, mi azonban an
nál inkább meglepődünk. Magyarul kiáltoznak.

— Na, ti se tudtatok jobb helyre kerülni — szól át meg
vető szánalommal egyikük.

Mzután össze-vissza záporoznak a kiáltások:
— Ejtsétek le a kaját! ...
— Cigaretta, fésű, kés! ...
— Kinél van kaja? Gyorsan! ...
— Cigaretta, cigaretta! ...
— Kassaiak nincsenek köztetek?
— Nagyváraat ...
— Losonc!...
— Pestiek, pestiek! ...
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— Mi van otthon? Kaját! ... Gyorsan ... Leejteni! ...
— Kaja, kaja! ... ■
— Barmok, a fürdőnél úgyis leadtok mindenU ...
Ostobán, megiitődve meredünk az ordítozókra. SS-katona 

közeledik, a sínvivök hirtelen elnémulnak és tovább megyünk.
—Halt! — hangzik fel egyszerre.

Rendetlenül torpanunk meg. Hosszú, földszintes barak, az 
utca utolsó épülete. Tábla: Schreibenslube.

Néhány haftling lép elénk. Mozgásuk öntudatos, csíkos jel- 
.mezük ragyogóan tiszta. Fényesre kefélt, jó félcipőket viselnek. 
Mellükön háromszög alakban odavarrva, élénkszínű szövetda
rabka. Alatta krómozok, apró tábla, vésett négyjegyű számmal. 
Égszínkék karsza'agjaikon cifrán hímzett betűk, mint a házi ál- 

■ dason: Blockál les te.
Csupa dölyf, csupa parancsoló öntudat valamennyi. Block- 

. altesték. Magyarul: blokparancsnokok. Külsőleg éppen olyan de
portáltak, mint a többi. De csak külsőleg.

Itt volt első találkozásom a fejesekkel: a lagerarisztokráciá- 
val, e nyomorúságos világ nyomorúságos isteneivel.

*
És hadd mondjam el mindjárt, amit akkor még nem tudtam, 

-de később, tizennégy hónapon keresztül, annyi dermedt, soha fel 
nem ocsúdó csodálkozással bámultam meg. A nácik módszeres 
leleménnyel teremtették meg halálteboraikban a páriák szövevé
nyes hierarchiáját. Maguk a németek a dróton belül többnyire 
láthatatlanok maradtak. Hz elelmiszerolSztásI, fegyelmezést, a köz
vetlen munkafelügyeletet, az elsőfokú terrort, szóval a végrehajtó 
hatalmat valóságban a deportáltak közül találomra kiemelt haj
csárokra bízták.

Tagadhatatlan, a rendszerben mélységes pszichológia rej
lett. Kiagyalói ismerték a lélek ösztönréIegrlIt A hajcsárok ocs- 
mány munkájukért a jobb levesen, jobb ruhán, lopási lehetőssé
gen kívül, magát a hatalmat, ezt a mindennél rószegíTőbb áfiu- 
mot kapták borravalóul. Korlátlan hatalmat élet és halál lelett. 
Hosszú sor változatos tisztséget kreáltak, nagyjából ugyanazokat 
valamennyi táborban, mindig gondosan ügyelve a lépcsörend- 
szerre. R lágertisztek és tisztesek: a fejesek rendszerint abból a 

-transzportból kerültek ki, amely e'sőnek érkezett egy-egy, kész 
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táborba- vagy építendő táborhelyre- A táborpkrahlcsnon SS-<ir- 
mester- vagy alőrmester kiszemelt egy rabszolgát:

— Te leszel a Lageraieesee.
Egy másikat táborirtlonná „nevezett ki"- Ezek azután elvé

gezték a többit. A maguk rokona, barátai, ismerőse- nöztit kije
lölték a többi tisztest. így történt, hogy leggt‘knaabbkk ugnkkkr- 
ró- a vidékről, sőt ugyanabbel a városból való hafftlingek alkották 
az egész úgynevezett „lágerszcmélygctet“. Később érkező szállít- 
mat^ysnbó] már csak közkatonák vcrbliválóVhkttan.

A létra legalsó fokán állt a bstoskápót Ez tíg-tizckzttkgú 
muhnásssztagot vezetett az építéseket végző és a rabszolgákat 
bérlő, vállalkozó magáncégek munkahelyeire. Egy-egy rabszolgá
ért két, két és fél márkát fizetett a cég a náciállamrlkk. A botos- 
kápó feladata volt, hogy a civil mukkkfclügn■elő, a Meister 
és az SS-őrszem, a Poslen segítségével, bottal, korbáccsal, 
esetleg ^^,1^31 hajszolja a hkftlikget. Ezt rendszerint meg is 
cselekedte Vcrenksak, mert ha a kívántnál lágyszívűbbnek, vagy 
elnégőbbkck mutatkozott, a Meister minden teketória hélnü^ meg
botozta és lefokozta. Ez pedig a mentesség végét jelentette a les- 
tet-lelket gyilkoló robot alól, végét jelentette a többinél nagvobb 
esélynek, hogy túléli a poklot.

De a bstssnálpó még nem számíthatta magát a lágcrprit^cek 
exkluzív T^é^te^^é^k^^^. Közös celtben .aludt, neki is sorba kellett áll
nia a levesért. Csak éppen ásó, lapát, kStöas kalapács helyett bot 
a kezében.

Olimpuszi magasságban trónolt felette az első és második 
cégkápó. Ezek már teljes jogú és című kiváltságsskn voltak. Ott
honosak a vállalkozó cég irodáiban. Ott vették át a napi munka
feladatot. Kötelességük hivatalosan az volt, hogy hkjkalsnnint a 
sorakozó, az „a p e 11“ során számba vegyék a cégükhöz beosz
tott, mintegy zt-hktsgág főnyi csapatot és az őasgemcknel együtt 
az elosztóhelyre tereljék őket. Itt már vártak a mesterek és bo- 
tsskápón. Ök állították össze, a rendszerint több nilsméterkyiae 
fekvő munkahelyek felé induló osztagokat.

A cégkápónkkn bőséges alkalmuk knílstt, hogy behízelegjék 
magukat a muk.nkfclügyclőkkél, esetleg a TsVt-embercnnél és a 
mérnököknél. Innen is, snkkh is „leesett valami"; a cegiaoVák 
hamutartói a szivai-végekkel az ő gsanmáknain voltak, egy-egy 
pohár pálinka, bor, vagy sör, sőt égés? csomag dohány, kenyér, 
ruhanemű is akadt itt-ott.
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Nagy rang volt ez. nemcsak a kapcsolt hatalomnál fogva, 
hanem mert együttjárt mindama előnyökkel, amelyeket a több és 
nagyobb mozgási lehetőség, a dróton kívüli világgal való gyakori 
érintkezés nyújtott. Táboron belül a cégkápó a lagerálteste, azaz 
a főistenség legszűkebb környezetéhez tartozott. Kijárt a része 
az arisztokrácia számára külön kondérban főzött, jobb minőségű 
levesből és osztozott az adagolás Gorán ellopott, jelentős mennyi
ségű élelmiszeren; cukron, margarinon, gyümölcsízen, műmé
zen, sajton, főleg pedig az életet jelentő kenyéren. Könnyen elkép
zelhető, milyen mennyiségeket lehetett naponta „megtakarítani*! 
két-háromezer ember fejadagján, mit lehetett lecsípni az érkezett 
hata’mas tömbökből, hordókból. Mindezeket szigorúan zárt ajtók 
mögött kezelte az alteste és környezete. M dörnhaui kórhaztábor- 
ban három nagy zsák kristálycukrot, sok tömb margarint, 
száz és száz doboz húskonzervet láttam felhalmozva a Lageral- 
teste szentélyében.

Legtöbb táborban négy-öt vállalkozó cég dolgoztatott, ehhez 
képest a cégkápók száma is aránylag elég nagy volt. Mindegj-ükik 
tartott két-három külön tisztiszolgát, rendszerint tizennégy-tí- 
z'enöt éves gyerekeket. Maga a „csicskásság" is bizonyos rangot 
jelentett. M cégkápók remekbe készíi’t karsöalagjain ott díszel
gett a cég neve és a kapó rangja. KAPÓ I. G. URBAN T1EF- 
UND HOCHBAU A. G. — ilyen felírás a karszalagon például azt 
jelentette a háítlingnek, hogy az Urbán-cég első kápójával áll 
szemközt és bölcsen teszi, ha lekapja az ellenzőtlen, kerek fe- 
gyencsapkát.

M cégkápóval egyenlő méltóság vo.t a lrgerkrpóság. M lá- 
gerkápó az álteste adjutánsa volt és azoknak a hrttlingeknek pa
rancsnoka, akik nem dróton kívüli munkahelyeken, hanem ma
gában a táborban dolgoztak. Elsősorban a lágeriparosok: suszte
rek, borbélyok, ácsok, asztalosok, lakatosok, szerelők legfőbb fó
ruma. Hatáskörébe tartozott a másik kiváltságos réteg: a kony
hasók, krumplipu^^k, kazántisztíl^ók serege fe'etti fővezérlet is, 
noha itt minden csoportnak külön kápója volt, maga is meg
annyi földöntúli hatalmasság. R Schalerkáp ó — a krumpli
tisztítók vezére egyenesen „primus inter pares“-számba ment. 
Mint a pápai nemesi gárda parancsnoka, olyan legénységnek pa
rancsolt, melynek minden tagja maga is tiszt. Féltett érték és 
áhított kincs volt a krumplihéj is, a krumpli pedig maga a szű
kén mért élet, mint a kenyér. Krumpli közelében dolgozni, krump
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lival foglalatoskodni, általában a konyhát megközelíthetni, ön
magában is rang volt és becses kiváltság.

H lágrrkápóIól független, de annál is előkelőbb méltóság a 
B lockal l es te. Teljhatalmú ura blokkjának. R blokk húsz
harminc, egyenkint huszonnégy személyes mérgeszöldre mázolt 
sátorból, úgynevezett celtből állt. Olyan táborokban, ahol a de
portáltak már a barakokat is megépítették, öt-hatszáz embert be
fogadó, terjedelmes raépülrIet értettek rajta.

Külön szoba és szolgasereg jelképezték hatalmát. Ö is szép 
készleteket tehetett félre, mert a lagerálIesIe, miután a maga szá
mára megvámolta a nyomorúságos „c u l á g o k a t“, egyben ad’.a 
ki a blokk részét. R maga embereinek a blockálteste adagolt. Es 
ő cseppet sem szégyeHe magát, megcsonkította az amúgy is pon
tosan kielemzett kalóriamennyiséget, amely pedig éppen csak 
puszta életünk fennlarIására volt elegendő.

R blockalIesIr felett már csak ketten trónoltak: a lágerálIrste 
és a táborirnok: a lágerschreiber. Ez a két pozíció hivatalosan 
egyenrangúnak számított, kivétel nélkül minden táborban — leg
magasabbnak. Viselőik egyéniségétől függött, melyikre csúszott 
át a súlypont, melyik lett díszesebb és félelmesebb. Egyes tábo
rokban az írnok képviselte a rettegeItrbb hatalmat, máshol a lá- 
gerálIesIrt Olyan tábor is akadt, ahol másodálteste is rezideált, 
vagy pedig az Írnok vette körül magát öt-hat másodirnokkal. 
Ezek mindegyike megint csak hatalmasságnak számított. Rz ír
nok, vagy a lageráltesIe mindenütt elég magasan állt, hogy roko
nokat, barátokat, kegyelteket emelhessen maga mellé trónja zsá
molyához.

R lagerarlszIckrácia másik ágát a konyhások, harmadikat 
pedig az orvosok és egészségügyiek alkották. Kasztjuk bonyoló? 
dott, osztódott, lombokat hajtott, mellékágakat pattanIctt, különö
sen a kOrházIáborcknak csúféit halálgyárakban. Itt már lágerfő
orvosok, revierfőorvosok, blokkfőorvosok, föszanitécek, blokksza- 
nttécek, revirrszaniIécek, csoportszanitécek nyüzsögtek, helyet
teseikkel és ezek helyetteseivel. Mindegyikük tényleges hatalom, 
mindegyikük korlátlan ura több-kevesebb embernek, akit minden 
következmény nélkül meggyilkolhat, kitaposhatja belét, szemét 
kiütheti, meztelen hátából szíjat hasíthat.

R „divide et impera" korszerű náciértelmezéséI tükrözte a 
nemesi rangsor. Trónra ült szadista téboly trrrbelyesitrttr ki ezt 
Ruschwitzországban, az iirülékszagú kísértetállamban, amelynek 
határállomásán, az irnokház előtt a ltunk.
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IV. FEJEZET

A Blockátieste fellr-atú karsgalkgossn egymás közt 
lengyelül beszélnek. Ránk viszont nehézkes, szlávos ké•metséggel 
ordítoznak. -

— Hármasával az irodába. Nkcionáltfelvétel 1
Egyikük meglátja, hogy néhányon elfáraVtkn ülnek a földre. 

VkVállktkékt ront a rémült csoportra és néhány elképedt arcon 
végigvág gum^botjával. H megütöttek véagőh, fájdalmasan kiál
tanak fel, mi többiek zsibbadtan bámulunk.

— Mocskos zsiVúbkhVk, felülni! Mit gondoltok, hol vagytok? 
Zsinagógában? Színházban? Na, különben majd meglátjátok.

Ez már hamisítatlanul auschwitzi „local couleur“ volt. Rab
szolga bstszstk rabszolgát, Lágcrsrsgág fővárosába, Nagyan- 
schwitzba elsőkÜl kerültek deportált lengyelek, nagyrészt nem
zsidók. Mint mindenütt, itt is az első telepesekből került ki az 
arisztokrácia nagy része.

Az irodában viszont magyar háftlikgcn ülnek.
Egyinünct gnkkútlkkul kérdezem:
—Mikor kerültetek ide? Milyen a helyzet?

Jéghideg, gőgös pillantás a válasz. A szó torkomon akad. 
Úgy látszik, fejessel merészeltem beszélgetést kezdem.

Az irodából a fürdőépület elé terelnek. Várakozás közben 
kéhánnuknkan sikerül szót váltana arra csoszogó bckkszltlöt- 
tenncl. Most már bizonyosan tudjuk: le kell adnunk a rajtunk lé
vőt. Lázas, siető tékozlás kezdődik. Akinek még cigarettája akad, 
kettőre gyújt egyszerre. Kézről-kézre járnak a cigarettavégek. 
Sietve elosztjuk és rágni kezdjük a zsebeinkben maradt kevés 
élelmiszert.

A fürdő előtt újabb kkaszklkgsson vesznek át. LchgyclzsidOn. 
Keserves pillanatok kövcknegnen. Anyaszült meztelenre vetke
zünk a csípős szélben. Ruhát, cipőt, minden zsebben lévő tárgy-
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gya1 egyiiü parancsszóra hatomra hányunk. Még .ott ditergőnk: 
a deszkabódé etoti, máris jönnek a teherautód Újabb csí^sok- 
toto^^^k dolgainkat és a kocsft zakatotoak továtto. ívetek 
kedves fénykép, néhány eoemélyazrnoseági irat, amit T^o^ám 
si'keriiR megmentenünk:, visszavonhatatlanul h'inik semmibe. Éke
sen szói a rövid adus. Lasciat e o gni speranz a. In
nen mncs áieeoatérss. Ha lenne, togalább te küton csoma^va. 
rtevve1 megjetotoe szították: votoa e1 a testi idmR. ígys lia 
akarnrk, se adhatók többé vtesza tutajttonosaftnak. M maga Ibar— 
ingáin is e^fjesztoen eg^zen! metódus, mütióít fosztani 
meg ilyen módon eoemélyiségető'l1 nevétől, emírségétől. So^^záz 
totométerre Puszidról, hogyan fogom vateha is bizrnyí1hlatm) hogy 
így hívtak, nem pedig amúg^y? üogyan fogom tnzonyüani, így 
én v^ć^g^y^o^k én?

Örákat játs^nak a pitrcek. Idétlenii,:, íserves mosollyal! 
mustrajjuk egy-m^ hndegtől pörsenéses meztetens^éL Víg-e.. 
végre í tehet menni a hodalyí. M terdé. etószníja. Deszlcafa- 
toin unctok peíszt tezad a nehiéz nedvesség. Egy saroldan ízám 
szűv^og sűrű gít.

Kínzó. mellre ülő bűzt arasztimćkc az izzadó, poros ember
testek. de a meleg simogat Csatfognalc a gépoík. Etottiirk ér
kezett sot|llítmrrlytt szőrtetenntenek derékig pucér .borbélyok". E° 
a másodé etapp. Szeméremrész-, í--. hórajr^rás. Profilaxis 
tetvesedés ehen . Elkenten ímutom a Smtóreket . Semm. íjtár— 
siasisag smcs ezekben?

Tompa nemtörődömsegget á^cj^^k. klíorrll-keore az áldozatokat 
Loíösnek . csípnkk. nÁgnak. Egvilt a hónajja.: szánja végig a : 
rozsdás. csorba gepoEóv-a.. a masik P^^att: nyű. a harmadik: vé— 
nuszdombo. és herezackkót . R durva . kontár kezek aló . véeoáve<t 
^^gtö^b^t^^^<rr komoly, fojdalmas sebekke. kerülnek k. a meztete- 
nek. a-kike. ezutten bepienderítenek egy atfon.

Hátiig 1p meím. Tör. németséggé. megszőKt:
— Honnan jöttök?
— A'íagyćarotozágr(l..
— M. újáag a ^oiHokor??
Me^bimrten. szmte ateti könnyzacskók bugyannak hdtetón;. 

Hangábbm könyörgés énneég. Készérgget sorotok:
— R németek mmdeníd . vtsozávonelóban . Gometoel 1

döntó gytotelme. aatttak a. orozrak. R nyugttiak etokészítik a 
parte^áaltest. R tinnak. n>mrnak. bolgárkk mfoden te. szerint 
övvieeern kiugaankk. Má. nm. tariha . okító . Hova vafo vggy?
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— Paris.
— Kereskedő?
— Ügyvéd.
— Régen hoztak?
— Több mint egy éve. Mindenkimet megölték ezek az állatok.
— Ki lehet itt bírni? — kérdezem.
— Ha szerencséd van — talán. Egy évvel mindenesetre több 

az esélyed. Nekem nem volt szerencsém. A tüdőm otthon is gyen
ge volt. Nem húzom sokáig.

Legyint, köp.
— Te már nem kerülsz gázba, az biztos — mondja azután.

— Akiket ebben a blokkban fürdetnek, azok munkára mennek. 
Rögtön indultok is tovább. Auschwitz maga zsúfolásig megtelt, 
újak nem maradnak itt. De ez mindegy. A íióktáborckban min
denütt egyforma.

— Mi az a fióktábor?
KörülmuIaIt
— Egész ország ez itt. Köröskörül, négy-öt kilométerre egy

mástól, száz és száz férfi és női tábor épült vagy épül. Maga 
Auschwitz csak központ. A főváros. Nem is az egyetlen ezen a 
vidéken. Grossrosennek hívják a másikat. Sok ilyen lágerország 
van még.

— A vonatnál két csoportra osztottak bennünket. Teher
autókon kellett jönniük a többieknek. Nem láttad őket?

Különös, kínlódó mosoly a beesett arcon.
— A másik csoport baloldalt sorakozott?
— Igen. Azt mondták teherautókat kapnak.
A csíkosruhás ember felemeli sovány kezét és a távolba 

mutat.
— Látod ott a kéményeket? Az Birkenau. A krematóriumvá

ros. Az a füst pedig már — ők. Akik balra álltak.
Igen, talán el is voltam készülve ilyesvalamire. Gázkamrák 

és krematóriumok kíserteIhistóriáirOl eleget hallottam és olvas
tam otthon is. De ez más. Nem hallomás és nem olvasmány. Nem 
távoli fenyegetés, hanem elém ágaskodó valóság. Közeli valóság. 
Kétszáz méterre sem lehet. Füstje orromba csap. Talán ezért me
redek kövéváHan a tüdővészes kis franciára .

Kétségtelen és mégis hihetetlen az egész. Májuseleji nap zá
poroz, délelőtt tündöklik, emberek mozognak, ifjan feszül felet
tem az ég. A valóság mégis az ott, az a szennyes, kavargó füst 
kétszáz méternyire tőlem.

32



A szívbajos, szegedi Kardos sárga noaVbárssnnauhájáak 
gondolok, a csillogó szemüvegre, Weiszre, a sánta kzkyvncrcsnc- 
Vsac, tanár úrra és a többiekre, akik ott, a négyszegű
téren, gépfcgyvertsrkyon és sötéten mosolygó SS-katonák árkné- 
kdban autókra vártkn. Nem egészen négy órával ezelőtt.

A francia a földet nézi. Törött cigarettát kapar elő, végtelen 
óvatossággal hámozza ki belőle a dohányt. Két részre osztja és 
vékony rudakat csáva*. Egyiket nekem nyújtja. Mély, meleg há
lával telek meg, hiszen már ninevelsVtem kkkyirk, hogy tudom, 
milyen kincs itt a dohány. Némán szorítom meg kezét. Mindket
ten elfordulunk a gomolygó füstfelhő látványától.

Mélyet, zihálót szippant.
— Agon a néménncn ott éjjel-nappal okádják a szekkncs füstöl

— tagolja halkan. — Nagyüzem. Ha valaki megírja valaha, ami 
ott köatéhin, eszelősnek fogják tartani, vagy perverz hkzuVogó- 
hkk. Csák el kell képzelni: hónapok, évek óta, nkpaól-kapra, órá- 
aól-óráak timlenek ide Európa minden részéből a leólmozott vo
natok. Az. életben maradt utasokat felállítják az állomás előtti 
haláltéren. Mint benneteket. Lehet, sőt valószínű, hogy e pilla
natban már mások állnak ugyanott. Szemre válogatják külön a 
gyengékkcn, iVssebbcnncn Játszókat és balra küldik őket. Azután 
még külön is kihirdetik azt a gálád mesét a teherautókról. Aki be
dől, magára vessen. Ügy kell neki, — t u a s voulu Geor
ge Danáin...

Suttogóra fogja, körülnéz. Nagyot húz a satnya cigarettá
ból, vértelen ajka között dühödten lobban a parázs.

— Azok az autók egyenesen Biakcnkubk futnak be. Ugyan
úgy nezVsVik, mint itt: fürdővel. Kitervelten, teuton módszeres
seggel vá'g össze mindem. „Es muss alles mappan*1. Ez már a vé
rükben van. A pánikot kerülm kell és ennek érVekebek valósá
gos színház kezdődik. A sgcacncsétlchcnct először is pucérra vet
keztetik. Ügy, mint most titeket. Lenyírján és tetvctlekítik őket 
is. Azt hiszik fürdőbe mennek. Még szappant is nnsmkkn kezükbe. 
Őket is bclzkin egy ajtón. Fürdstcrcmbek találják magukat. De 
a guhkkyaózsán gázt permeteznek melegvíz helyett. Ennyiből áll 
az egész. ■ ' ■

— Azután már csak a krematórium van hátra — folytatja.
— A vonatok pedig futnak Németország felé női ruhákkal, férfi
ruhákkal, gycamen-auháknkl. És még sok mindennel. A csontból 
enyv lesz, az emberi hajból matrác, vagy párna. Hegyek vkkkak
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itt gyermekhajból. Boche~ok a nácizmus hatványán. Most van
nak elemükben. Hitler jól tudta, miféle ösztönvilágba nyúl „mód
szereivel", milyen rétegeit szabadítja fel a tudatalattinak.

Megint köhög és köp. Véreset.
— Dolgoztam Birkenauban. Persze nem a krematóriumok 

belső körzetében. Azokat háítling rendszerint nem közelítheti 
meg és ha mégis berendelnek valakit, nem jön ki többé. Eddig 
három millió emberi test ment füstbe. Csoda, hogy bírják a gé
pek. Szerencsére megbízhatók a bonyolult berendezések. A né
met gépipar, hiszen tudjuk . . . Patinás cégek különleges gyárt
mányai.

A cigarettacsonk körmére ég. öt szál dohány sem lehet már 
benne. Gondosan elrakja egy csorba bádogszelencébe. Észreveszi, 
hogy reszketek.

— Ne félj — mondja —, ebben a zónában nem kell tartani 
semmitől. Ez csakugyan fürdő. És mindjárt mentek is tovább. Tu
dom. Itt dolgozom. Sok szerencsét!

A francia elmegy. Rám kerül a sor. A sintérek durva szo
rítása alatt dühtől könnyezem. A rossz gépollók szálankint tépde- 
sik a hajat. Hármas géppel nyírnak és a fejtető közepén külön csí
kot szántanak nullás ollóval.

A negyedik inkvizítor ordít:
— - Pofát kitátani!
Jól értsük meg. Nem szájat, pofát.
Erősfényü kézilámpa villan a szájüregbe. A náci alaposság 

a legapróbb részletekre kiterjed. Határállomáson vagyunk és a 
régi életből nem szabad átkerülnie semminek. Apró aranytárgyat, 
drágakövet — horribile dictu — szájüregiében is áIcserm^^e>zhelt 
a háftling.

Végre, végre a fürdőben. Hosszú, párhuzamos sorokban zu
hanyrózsák. Várjuk a meleg tust. Ehelyett hirtelen fo^ekoon^ 
tűz zúdul testünkre. Elviselhetetlenül forró a víz. Üvöltözve igyek
szünk menekülni, de a pokoli folyadék mindenhová elárad, fájdal
mas égési sebeket mar a bőrbe. Azon nedvesen lódítanak a kö
vetkező helyiségbe. Itt ruhafélékkel megrakott hartllngek kettős 
sorfala között kell elvonulnunk. Az első, durva sötétkék vászon
ból szőtt alsónadrágot, a második ugyanilyen inget, egy harma
dik a már jólismert csíkos fegyencnadrágot, szomszédja a zub
bonyt dobja felénk, olyan gyorsasággal, hogy alig győzzük elkap
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kodni. R halódik kerek sapkát nyom fejünkbe, a következő peVg 
a szó szoros értelmében fejbevág a felemás, otromba facipö^el. 
Az ajtónál még a hozzávaló szíjat hajítják feléhn és már nihh is 
vagyunk a szabadban, a bkaknépülct túlsó oldalán.

Rkbsgslgajgyartás futószalagon. Lökd be az egyik oldalon 
az embert, a másikon kilódul a — haftling.
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V. FEJEZET

Megállás nélkül hajszolnak tovább. Didergőn kapkodom víz
től csepegő testemre a rongyokat Egy órával ezelőtt jó bakancs
ban, meleg bricseszber, báránybundában voltam és most irgalmat
lanul fázom. Még hűvös var és a szó’, mindenfelé belekap a lö
työgő, vékony vászonba. Ijesztően koppan eáarehSo facipőm, fe- 
gyencee, vontatott léptékaél járok. Fegyenccé váltam percek alatt.

Ceíkreaa vagyunk már, mint a többi, így masírozunk to
vább. Torz mosollyal, ostoba cerdálaooáseal méregetjük egymás 
maskaráit Tízperces menetelés után zegzugos barakuccákon. 
emeletes faépüleí előtt megállás. Előttünk a áil’aryreolrpon jel
zőkor: XVl-ik blokk.

Vastagon festett, eoalmaeáaga hajú, öregedő nő könyököl egy 
ablakban. Ebben a barakban nők élnek, a térti■^■áároe egyedüli 
nőlakói. Itt él minden idők kétségkívül legry•rmraúergreabb pros- 
^^1^: az auschwitzi ringyó. Nyilvános ház.

Igen. megint az alaposság. M nők a legkülönbözőbb nemze
tekből valók és téamészétésén nem a köoönesgée zsidó háttlingek 
kedvéért vannak itt, hanem SS-katonák, esetleg régi, polgárjogot 
nyert árjaezármazreú hajcsárok rendelkezésére állnak. Ugyanez 
vrraíkrzik a mozikra is. melyekből ugyancsak jónéhány szolgálja 
a kiválasztottak ezórakoorerí Halrlrrezrg tővárrerbar.

M eoalmaeárga nő komolyan. kíváncsian mustrálja az újon
cokat. Egyszerre eltűnik az ablakból, de néhány pillanat múlva 
viesoakOnyököl. Ekkor már égő cigarettát tart kezében. Szippant 
néhányat, majd jéleníőe pillantás ■kísérétéber lassai, óvatosai 
leejti. Egyenesen elém.

Cigaretta, megint cigaretta. Mz emberség üoéréíé e valósze
rűtlen világban.
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Pillantásunk találkozik. Felveszem az égő dohányrudat és
— magam sem tudom, miért — magyarul szólok fel:

— Köszönöm.
Úgy tetszett, mintha megértette volna.
fi sarok felöl kosarakat cipelnek. Élelem. Az első falat ennivaló 

Auschwitzban. ínyem még őrzi a bácskai kenyér ill^táI, idegenül, 
undorral szemlélem a porszürke és sár-nehéz masszát, a német 
haláíivárosok áhított mannáját, az ízetlen korpakenyeret. Kétnapi 
adagot kapunk. A francia bajtársnak igaza volt, azonnal beva- 
gónoznak. Utazunk tovább. Tizenöt-húsz dekányi lókolbászt is 
osztanak és dupla adag margarint kapunk, öt deka lehet az egész. 
A virslit megszagolom és mivel büdös — vétkes könnyelműség
— elhajítom. A margarint nincs hová tennem, elkenődik a kezem 
között, végül eldobom azt is.

Újból menetelés. Az érkezés óta nem volt egyetlen percnyi 
pihenő sem. A facipő súlyos és kínzó, mint a bilincs. Szemem elé 
ködöt terít a szüntelen szorongás, meg a testi-lelki kimerültség. 
Hűvös estébe hajlik az első auschwitzi nap és mi még mindig me
gyünk., Találgatni próbálom a hajszás siettetés okát. Túlságosan 
zsúfolt-e már a barakmeIropólis, nincs hely számunkra egyetlen 
éjtszakára sem, vagy pedig másutt van-e sürgős szükség friss 
igavonókra?

Keresztülvágunk az uccarendekbe állított faházak véget nem 
érő során. Az uccákon élénk forgalom. Fegyencruhások facipő
ben, különböző színű apró háromszögekkel zubbonyaikon. A há
romszögek alatt az elrabolt személyiség, az ellopott név helyett 
keresztségben kapott hafIlingszamt A háromszögek színe a fo
goly nemzetiségét jelzi. A német nemzetiségű politikai internál
tak, az ugyancsak „hazai" közönséges bűnözők, homoszekszuáli- 
sok mind külön színekkel pompáznak. Ezeknek is egyik fő-gyűj
tőhelye lett Auschwttz. Sok a restekfröccsentésrkkel éktelentteK 
civilrongy „Ost“ fellr-attal mellen, vagy háton.

A pokollétra legalj’án természetesen a sárga háromszöges zsi
dók állnak. Ök vannak legtöbben és belőlük kerül a táborprole- 
IárlátuSt Ide a fő-városba német, lengyel, francia, holland, görög 
és egyéb nemzetiségű nemzsidók előbb futottak be, mint a zsidók, 
különösen a nem lengyelországiak, a IáborariszIokrácla kialaku
lása pedig az érkezések rendjében megy végbe.

A lázálomszerű páriatelepülés felett szakadatlan okádják a 
piszkosbarna füstöt Birkenau kéményei. A kremaIOriumvarosban 
ismeretlen az üzemszünet. Évek óta éjjel-nappal böffen a mérges
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gáz, remegnek a fehériggásig hevített nkzákon. égő húshegyek 
szórnak kormos szilfait Nincs menekvés a látvány elől, nézni 
tett naphosszad Jó, hogy már ahg tátni vatemtt te; a kéméhnssa 
baljós körvonalait tarisznyájába rejti az áldott jövevény: az este.

Hosszúra nyúlt, rendetlen sorban szántóföldek hepehupáin 
bukdácsolunk a vasúti töltés mentém. Oacikn szorosan nzgacvesg- 
hcn, a távolból vakítanak a fignclstorknok fényszórói. Messze a 
töltésen hosszú vonktszerelvekn bontakozik a sötétből.

Percek alatt begsúfolna^n. Ismét hatvanan vagyunk egy va- 
gShbkn. Kevés nyirkos faforgács takarja a padlót Hely csak 
kkmni, hogy egymás mellé kuporodhatunk. Ezúttal nem ólmozzák 
le a kocsit, ellenben két geppisztolnos ugrik be. A naivabbak be- 
szé^etest: probálkan vehik.

— Mául haltén! — mordulnak azok.
A kocsi közepén mocskos faláda. A knnénsgék. OnáVtatóan 

szennyes. Szursnsötet van, csak a sgitrnen kézilámpája pislákoL 
todulirnk.

Ez az utazás is van olyan keserves, mint az első. Reszketek 
a vékony rongyokban, mohón bámulom a cigaretta táncoló pa
razsát az őr kezében. Az éhség is je!ckltkezik. Beleharapok a ke- 
tlyta•be, amelyet mindeddig görcsösen szorongattam. íziik.

Egymáshoz bújva aludni próbálunk, de nem megy. Mellet
tem Hamser guggo., Együtt szereltünk le két hónappá, ezelőtt a 
ml.n1kaszoIgajatboL Ö is e’őveszi kenyerét, mkagaaikaVkgjk is 
megvan.

Bírh•akalkhlnak tűnik a fantasztikus éjszakai utazás, Au- 
schwitz és Birkenau ütem, név tlélktl,, én nélkül,, nem tucni, hon
nan és hová, Bírhajaljanabbnak az elsoné, is, A géppisztolyosok 
a nyitott ajtó előtt sötétteneL Eteurranm meHettiik és kh^m a 
söéétsegbe? Euto gondDan,, de mákonyosan vonzó , Plllanatnyí ee- 
begés és mtndEk■lklek vegei Hauser te ilyesmire gondol, Suttogva 
sz0aa, meg:

— IG kehene ugrón., Próbájuk meg.
— öaüh — felelem — szökm akassZi vagy megdögtem? 

Szökn , úgysem, tehet ebben a manjaaabhn.
— Ki jkaa• szoihii? Meghate, , meghalni...
Síéi Géptesen csany<ssog.
— Meghato , mindig ráészz — mondom , de hangom magam-- 

nak sm meggn-őso.
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— Mondd. k. bírná ilyesmi?? — kérdezi.
— Nem.
— Há. akkor?
— Nem Jehek. de keli.
Hauser elhallgat . Végre elborít: engem is a fáradtság. nyug- 

takír felélom béklyóz le. Percerkint arra riadok. hogy kereszlül- 
bukdáceroIr)ak rgíć<mk A kocsš közepén az árnyréleozék szakadat
lanul. foglalt. A szokatlan korpakenyér. meg a romlott lóvirsii 
heves hasmenést okoz. Időnkint kábulat önt el; jó lenne egészen 
elaludni. De nem lehet. Mellemen éles éjszaka. hideg babrál.

Meddig tart az út? Két ór^a^r^? öiig? Nyitott ajtónkon beeoü- 
remlik a hajnak Mögöttünk marad a síkság. €^l^c^ot^rr^í^1^c^t^lk hegyol
dalak: között robogunk. Az őrök éber-mrzdlllattanu: figy'el^ékt 
Ok sem aludtak. eágarettiáztak, pipázták, mrrmorá.'k béeoélgettek 
egész ejjel. Most ennivalót kaparnak elő. Táeaajl.a<ból ugyanolyan 
kenyér kerül elő. mint a miénk. Óvatosan. vékonyam kenik a mar
garint, cjkjjaájukból isznak hozza.

Vi lamre távvezeték huza1!labirintueai futnak mélléttiink. Hol 
lehetünk és hány órára járhat? Jó ideje, hogy fiUjschwitzblll el
indultunk. de a vonat mégléhéíőeén lassan halad. A vidékből ke
vés látszik, az ajtóhoz közeledni szigorúan tilos. Megint az apró 
vagonrács minden távlatunk, mint tegnap — egy éve, száz é,ve 
— Itć^z^uIi^ciI Auschwitz felé jövet.

öoöJd<évalóságrlaa téteoik az út. Mindegy, akrahovr, akár- 
mulyen körülmények közé, de mégéraéoni már valahová, elnyúlni 
valahol, elveszteni valamiasp önmagam, mint kórt.

Azután egyszer váltók felett dübörgőnk, mint már annyi
szor és lassít a vonat. Megeaaézüra. Valahová megérkezünk.

. Csakugyan. Zihálva torpan a mozdony, géppisztoly-osaink 
leugaá!lnak: Az ajtónál topogunk, isszuk a kinti világok fipró föld
szintes állomásépület, inkább őrház: Mühlhaueéni

Mögötte, előtte: körülötte sötétzöldbe borult süni erdő, a 
három párhuzamos sínpár mentén csillámló szénhégyéai Különös 
és szép. fi ezéneoemceéa miriádjait végtelen lombfüggöny mögül 
jlleti a nap. Villamos távvezeték szövevénye itt is.

A kis hegyi állomás íeljéeen népíelénl Néhány rozsdás íehéa- 
arcsií az egyik vágányon, mintha évek előtt teléjteííék volna itt.

— OíJeóeo^éoia — hangzik szájról szájra. — Kő- és szén
bányavidék.

ötös aéndéabén indulunk a közeli tisztás felé. Sarjadó füvön 
állunk fel négyszögben, faciprinkré mázsásán ragad az agyagos
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sár. Várnak bennünket. A térség egyik szögletében két asztalka 
előtt SS-tisztek. Köröskörül is sok tiszt. Fesztelenül mustrálnak, 
mint kupec a vásári barmot. Gesztikulálnak, felénk mutogatnak.

Rövid procedúra következik. El kell vonulnunk a két asztal 
eMt. Egyiknél durva zsinegre erősített kartonmedaillont akaszta
nak nyakunkba, a másiknál be kell mondanunk a kartonra nyo
mott számot.

53051. Ezt a számot kapom. Én, ezután nem én vagyok, ha
nem a 55051-rSt Sokkal inkább csak szám, mint egy életfogy
tiglan elítélt fegyenc, akinek a fegyházirodák nyilvántartásai még 
őrzik nevét és ingóságait.

Sohasem szerettem a számot. Bűvöletében nem hiItrmt Érték
mérőm inkább a szó volt. Számemlékezetem olyan gyönge, hogy 
tulajdon Ielerónhívómat is elfelejtettem akárhányszor. Most mégis- 
pillanatok alatt vésődik belém örökre, jövendő létem egyetlen, 
megkülönböztető jele. A fontoskodó anyakönyvi adatok vezeték
ős keresztneve, a becézőnév, amellyel anyám és kedvesem illet
tek valaha,, elmerülnek a semmibe. „Dreiunddreissignulllšnund- 
dreissig“-nek hívnak ezentúl. Ebben, és csakis ebben különbözöm, 
a 74516-ostól, vagy a 125995-astól.

Üres hodály a következő stáció. Elhagyott műhrlyrélet Itt is 
asztal, tisztekkel. Ledobatják velünk rongyainkat. Meztelenül lé
pünk egy dobogóul szolgáló lapos ládára, megfordulunk magunk 
körül, mint a manequinek. Az asztalnál SS-orvos osztályoz. Itt 
is csak ennyiből áll az orvosi vizsgálat. Egyébként a későbbiek 
folyamán egyetlen esetben sem tapasztaltuk hatását, vagy nyo
mát ennek az osztályozásnak.

. A sorozás után hajszoltan, kimerültén kapkodjuk fel ruháin
kat. Vissza a tisztásra. Dél már régen elmúlt és tegnapelőtt óta 
a darabka korpakenyér volt minden táplálékom. Éhség gyötör, 
támolygok az erőtlenségtől. Sohasem fogom megérthetni, hogyan 
bírtam ezek után a most következő húsz kilométeres erőltetett 
hegymenetéL

Rövid időközökben indulunk, kétszázas csoportokra osztva. 
Tisztára véletlenen múlt, melyik részlegbe sodródom és majdan- 
melyik haláHábor állagához tartozom.

Gondozott hegyiutak, szétszórt házcsoportok jelzik a falva
kat. Néhány, egymástól meglehetősen távol fekvő épület, egy-egy 
gyár, vagy bánya; mindössze ennyiből állnak a helységek, de 
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a tknkaen, a fogadó, a patika, meg a plakátokkal, zászlókkal 
agyskkggktstt, hordóba ültetett lombokkal díszített káci-páatstt- 
hon sehol sem hiányzik.

Új mühlhkuseki őreink ezúttal már nem géppisz^^^^ SS- 
legények. Kopott, fkkógzlV uniformisba bujtatott, öacgccsnc Wehr- 
macht népfelkelők nógatják a lknkkVtah imbolygó, keserves mene
tet. Pihenő nincs, a németek nem fáradtak. Ali annál innáb■tt. A 
facipő felvérzi kisebesedett lábamat, égő bokámba minden lépés
nél kést merít a durva nyersbőr.

— Los!... Losi... Bcwegunhi ...
Allnduntklkn felcskttkh a nógatás. Csapatunk végén állati 

kyzsgzrgés. Ordít, majd jajgat a hang. Puska^ssai térítenek ész
re valakit, aki megállt, hogy lehúzza véresen ragadó bknkkcsát..- 
Ershk fsgntáh vagyunk valamennyien. Ezúttal is úgy látszik, 
sohasem lesz vége a keserves útnkn.

Az országút két oldalán egy-egy tábor is elmarad mellet- 
10^ Kísértetiesen egyfoamák fest valamennyi. A zöldacmázslt, 
kerek tátran, a gépfegnveact fatorsky, a dróton kívül az őrség: 
bkrknjai, tétova lassúsággal mozgó hátt’ingek, pipázó német 
poszt, az egész felett pedig a mindig felhőket kintáztató szilé
ziai ég — kétségbeejtően ugyanaz mindenütt.

Erdős Vsmbhkjlatba fordul az út. A harmikc-ncgyvek méte
res magaslat lejtőjén nenctínsssn mozognak. Olyanok, mint mi. 
Csákánnyal, ásóval széles, sárga agnkgcsíkst vágnak a hegybe. 
Gödrökből dobják fel a nehéz táafZlVct Vagasztotenns formájú 
vatnscsinba, úgynevezett japánokba. Mason a kocsiknak feszül-- 
ucí és hegynek gZaVítin. Vasrudakat cipelnek, követ hengeríte- 
hck. Baloldalt egy másik magaslaton az ismerős zöld tátakn. Aég 
magasabb ponton fktsasny őrszemmel és gépfegyverrel. A vasko
csik vitgolnogtktóak sikoltanak, valahol láthatatlan betonkeverő' 
zakatol. Elnyújtott kiáltások:

— Los!... Bejvegunhi ... Losi ...
Úgy látszik, itthon vagyunk.
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VI. FEJEZET

A helységet, melynek területén a tábor fekszik, Eulénak hív
ják. Alsószilézia egyik 'egfestőibb pontjának tartják. Közelében 
a vidék bányajellege ellenére, magaslati gyógyhelyek sorakoz
nak. Valaha szívbajosok bújtak el itt a nyári meleg elől. Az idő 
az évszakhoz képest mindig hűvösre hajlik, folyton vándorló fel
hőkaravánok szűrik meg a nap hevét. Jól felöHözötten, névvel, 
pénzzel, cigarettával és újságokkal nem is lehet utolsó dolog für
dővendégnek lenni erre.

Mindezt a régiektől tudjuk meg. Táborunk most van épülőben, 
.mi vagyunk a harmadik szállítmány. Alig néhány száz embert talá
lunk. Kilenc tizedrészük görögországi, a többi holland, francia és 
lengyel. Néhány pesti is van. Természetesen valamennyien zsidók.

A nemzetiségi megoszlásnak megfelelően alakult ki az egye
lőre kevéssé fejlett táborhierarchia is. A lágerálIrsIr alacsony, 
keskenyvállú, gőgösen kakaskodó francia zsidó. Neki neve is van. 
Max-nak hívják és az itteniek szerint kifogástalanul rosszhírü, 
éjszakai mulatója volt Párisban. ö a tábor korlátlan ura. Rossz
indulatú, kegyeden és szeszélyes úr. Suhogó vékony pálcája ép
pen olyan félelmes, mint a Iáborparancsnok, SS-alőrmester kor
bácsa és revolvere.

Michel, az írnok amszterdami. A munkálatokat három vállal
' kozó cég végezteti. /I G e o r g Urbán mél j- és magas
építési vállalat r. t. W aldenburg, nagyrészt a föld
munkákat bérli, a Kemna r. /. alagutakat hirat, a Bauge- 
s e ll s c h a J t pedig baraképítő cég és a hartlingekkel maganak 

.a nagykiterjedésűre tervezett barakvárosnak építését végzi. Eh
hez képest három cégkápó, a másodkápókkal, no meg nehány 
blockalteste alkotja az egész arisztokráciát. .Természetesen, a lá-
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geraltéstSn és írnokon kívök Konyha nincs és így konyhagrófok 
eincserékl Soariíéchaíalmaesrgrk égyelőae szintén hiányoznak. 
M levest hőálló kordrarkbar ismeretlen helyről hozzák, teher
autóval.

Érkezésünk nem kelt különösebb mozgalmat. M hegyoldal 
arboírsai futólag megnéznek, szemükben tompa közöny. M so
vány lágéráltésté veszi át a aíeerőlisíát az őrség áeoéíőjétőli Fel
olvassa a számokat. M magaslaton üresen, széljáBan várnak a 
celtek. Először látok ilyen alkalmatosságot közelrőL M célt: ke
rek eátra: papírmaeeésoerü műanyagból. Belül cirkuezporond- 
szerü földréteg körül deszkapadló fut a fal mérten, egyenlő tér
fogatú, huszonnégy hegyesszögű háromszögre osztva. Mindegyik 
háromszög annyi helyet képvisel, hogy cmgárabb ember eséílég 
elnyúlhat rajta. így is heringsoéaüer aénytelérék oseoeezrru’ni 
a „lakók". bernünaét azonban harmincával terelnek egy cehbe. 
Pihentető fekvésről szó sem lehet.

Beleljük .a vacokul szolgáló faforgácsot M faforgács a 
haláltrborrk eoalmapótlékai Szalmát soha sehol sem láttam er
refelé. Nagy becsben tartott takarmány ez. a szégSryeeen fizető. 
agyagos, eoiaée földön. Két bála forgácsol kapunk céltérkirt, ép
pen csak arra eleget, hogy meghintsük a nyirkos falemezt. Vé
kony műgyapjUj■•poaróe kerül még a nyomorúságos fekhelyeaaé 
és máris felhangzik, először hangzik a réítégéíí eoó: amely ké
sőbb oly erkeoor kergette torkunkba a méghajeorlí szívet:

— ftpe'l! ...
Mz apell sorakozó: paaarceaiadrs, munkabeosztás, raprat: 

tetemrehíárs, bürtáagyaláe és íteleíáégaehajtrs egyetlen fogalom
ba és egy aktusba sűrítve. Rendszerint hajnalban: munkába indulás 
előtt van apell és este visszatérés után. Rendszerint. De úgyszól
ván naponta, a takaródéig rendelkezésre álló pihenöórákban is 
megkondul a fára függeezíetí: rozsdás vasrúd: a táborgrngl 
Rendkívüli apellt jelez. Sohasem tudhatni: hány órán át kell ros
tokolni, amúgy halálra gy0í0aíen, szélben. esőben, feszes vi- 
gyázobar és főleg sohasem tudni, mikor leszünk szemtanúi, eset
leg delikvensei halálos ítélet kimondásának és végaehajíásrrakl 

Gyanútlanul állunk fel az e'ső apellre. Nagy négyszöget for
málunk a celtek előtt. M régiek cégek szerint külön oszlopokban 
erraarorakl Szélen a táboaíaaarííóa kis csoportja. flz ember
négyszög közepében a lrgéaalíéeíe az Írnokkal. M eégaápók fon- 
toeardáa szaladgálnak oszlopaik előtt, botütésekael egyenesítik 
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a sorokat. Az eszméletlenségig elfáradt, felig ehekhklt emberek 
zsibbadt rémületté', tekiktgetkck a közép felé. A lágcaáltcttc tsl•- 
kkSgakaVtából ordít:

— Achtung! Schmützen ab! ...
Feszes vigyázzba merevedik a sokaság. A kerek 

kák előírásos mozdulatok kíséretében repülnek le a csíkosra nyírt 
fejtetőkről. A tábsapaakncsksk lép ki bkrkkjából.

SS-alörmester. Negyven-ötven év körül lehet. Esteknikt az 
apellek után előveszi hegedűjét és bizonytalanul, reszelésen ját
szik érzelgős dailamokat a hallg^ath) csillagoknak. Eddig huszon
hét embert botozott halálra apelleken, kilencet pedig revolverrel 
lőtt agyon az oszlopok sgemcláttárk. Tagbaszakadt teuton, vize- 
knőS-nekszcmU, szőke, szemüveges. Mészárszéke van valamelyik 
pomerákiki kisvárosban. Most a felesége vezeti az Üzletet. Hjar 
háború van és kötelesség mikVcnenfeiejt...

Derékszíján revolver dagad, az kktknttgíj alatt lapul kor
bácsa. Középre lép, int az Írnoknak és a lágeráltestének. Nyomá
ban a listát tartó csatlósokkal peckesen ellép az oszlopok előtt- 
ötzknikt leolvassa az embereket, korbáccsal csapva nzkkycVéh 
az elsők vállaira.

A létszám ezúttal rendben van. Sors és minden ördögök sriz- 
gchen, hogy ne így legyen. Ezután már csak az inkvizíció követ- 
ncg■inl A lágerálteste a kezében tartott papírlapra pillant és ordít:

— 21825!
Valaki nibukn■kn a sorból és a közép felé csoszog. Settenő 

lépteiben beletörődés görnyed. Tudja, mi vár rá, hiszen a tetem- 
rehívás rendszerint a civil muknafclügyelő, vagy az SS-őr felje
lentése alapján következik.

— Büdös zsidó, tíztől fé-egyig meglógtál a munkáról. Hol 
voltál? Mit gondolsz, potyára zabáltatunk bcnkctenet?

A feleletet nem halljuk, csak a korbács suhogását. Ez a be
melegítő.

21825-nek negynezlabrk kell állhikl Ez egyébként csak for
maság, puszta tradíció, mert az ütések legtöbbje fejre jut.

— Ötven — veti oda a hegedűs. x
Az ítéletet a lágerálteste hajtja végre. A pomcráhiki mészá

ros nem foglalkozik kpaóságonnkl, de lelnijsmcactcscn cllcIksaig és 
az alteste belead apait-kknait ütéseibe. Annál is inkább, mert ha a 
táboristch suskust gyanít, gyakran történik meg, hogy az ítélet
végrehajtó fején csattan a folytatás.
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21825 már a harmadik csapás után egész hosszában a föl
dön fetreng. Eleinte gátlástalanul, állation ordít, de a husza
diknál vinnyogássá csitul a viszolyogiató hang. A huszonegyedik, 
huszonkettedik, ötvenedik már mozdulatlan tömegre zuhog. 
Az alieste int, a takarítók csoportjából hárman kilépnek és elvon
szolják az áldozatot.

— 27111! — hangzik újra reszkető csendben.
Kilép a következő. Megint záporoznak az ütések. Az „Ember 

tragédiája" ralanszterjelenrIe ködük bennem. Ugyanaz és mégis 
mekkora különbség. A falanszter aggastyánja csak borsóra tér- 
deltetett, a szemüveges pcmerániai gyilkol. Madách csak álmo
dott, Hitler realizál.

Még három áldozat testén csattog a korbács, azután vége 
az apellnek.

Szédülten támolygok. Hányingerem van. Sorbaállás a napi 
ételadagért: kenyér, kanálnyi savanykás gyümölcsízzel. Mi, újak 
még nem kapunk levest, részünkre nem igényeltek a konyhától. 
Néhány faJásra bekapom a kenyeret, utána még kínzóbban jelent
kezik az éhség. A haláüáborokban két dolog ismeretlen: a mosoly 
és a jóllakottság.

Este relkllenCt Takarodóig még félóra. A celtek előtt fásultan 
ismerkedünk. A néhány régi pesti között itt van Vázsonyi Já
nos, az egykori magyarországi zsidó lgazságügyminlszIer fia, 
aki kevés sikerrel, de konok becsvággyal egykor maga is kísér
letezett a gyakorlati politikában. Egyszer — úgy rémlik — va
lami társasvacsorán bemutatkoztunk egymásnak.

Felére soványodott, beesett arcán fájdalmas üntorba mere- 
vüli az örök, síma mosoly. Szemlátomást haldoklik, pedig alig 
néhány heie, hogy iit van. Azt mesélik, eddig háromszor kísérelt 
öngyilkosságot. Szenvedélyes dohányos és különösen a nikotin
elvonási nem bírja. Cigaretiahegyekről, dohánygarmadáról fan
táziái eszelős vágyakozással. Embervoltát csak olyankor nyeri 
vissza, amikor nagynéha sikerül egy-egy cigarettavéghez, vagy 
pár szál dohányhoz jutnia. Ilyenkor maga köré ^gyűjti a magyaro
kat és hosszú fejtegetésbe kezd, amelyek mindig optimista vég
akkordban csendülnek ki:

— Pár hétnél tovább nem bírhatják. Nem, semmiképen. Mi
helyi meglesz az invázió, rohamos összeomlás vár rájuk. Közele
dik a szabadulás, meglátjátok, hazamegyünk.

Most is ilyesmii mond. Lesoványodott, reszkető kezében ko
misz Caporal cigaretta csonkja parázslik. Ma egy alig megkez
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dett Caporalt kapott egy angol haditrgolyíól az állomáson. ahol 
áagorraaó csoportban dolgozott. Szélesen, élénk gesztusokkal 
meséli szérén<ctéjéL Boldog.

Mi újrnjöítek már a sátrakban piszmogunk, készítjük a fekvő
helyeket H zrmboaiaa, szabadkaiak, újvidékiek közös cehekbe igye
keznek. H lágérálteete és az Írnok is megjelenik. Leereszkedően 
érdeklődnek íronthíaék iránt Hzután az írnok megüti a vasrudat. 
^Megszólal a repedthangú gong és már borul is fölénk a rabszol
gák mozdulatlan éjszakája.
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VII. FEJEZET

Reggel négy óra. Belerúgnak a sátor falaba:
— Auf! ...
A celtek során üvöltözve futnak az ébresgtsn. A fára ag

gatott vktrúdsk VühzVtcn harangoz az írnok. Az áléit rabszolgák 
felugrálnak. Aki este levetette, most sietősen kapkodja magara a 
csíkos rongyokat. A tisztálkodás lehetőségei mihimálisanl Az ud
varon csurgó keháky vízcsapot százak rohamozzák, de csak ke
vésnek sikerül mcgkeVvesítchie kezét, arcát a jéghideg vízben. 
Vizet mni egyébként szigorúan tilos, mert fertőzött. Ez kivétel 
nélkül minden táborban így van.

Újabb gong jelzi a hajnali apell előjátékát. Sietni kell, mert 
aki ssaknozó után massVpeaccneh belül nem áll az oszlopban, éle
téve! játszik. Apellröl lemaradni főbenjáró bűn, büntetése nem 
ritkán halál.

Nehéz dolog reménytelenebb, lehangolóbb valamit elképzelni, 
mint ilyen ksrkhajkali feIrikVast az adott sanyarú nörülmenycn 
között. A bizonyosság, hogy ismét kínonnal és vcsgelnennel: 
teli, hosszú nap következik, éhség és korbács, szenny és tetű vár, 
minduntalan az elmúlás gyötrő vágyával tölti el az embert. Véget 
vetni mindennek — megint ez a refrén a fásult tudatban. Pedig 
ezek csak tavaszi hajnalok voltak. Később, még sivárabb novem
beri, decemberi szürkületek kétségbeesése közepette azután úgy 
emlencgin v'ssza a haftling a mostaniakra, mint kedélyes virra-- 
dali cVgésckael Hiszen most mégis volt remény, hogy kisüt né
hány percre, vagy órára a nap és átjárja Vercukaogta vászon- 
auhátnnat.

De ki gondolt ekkor novemberi hajnalokra? Ez is túlontúl 
elég volt. Fenékig ürítettük a jelen gyötrelmeit, elképzelni sem 
tudtuk, hogy borzalmasabb is következhet.
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Reggeli nincs. Csak a fejesek hangja hallik, a cégkápók so
raikba rángatják fuldoklón köhögő embereiket. Fáradtabban ke
lek, mint ahogy-an lefeküdtem. A faforgáccsal meghintett kemény 
vacok nem pihentet, az üres gyomor elsikkasztja az álmot.

Hz ijesztően mocskos, guggoló árnyékszék körül bűzös po
csolyába gyűl a trágya. Szükségei végzők egymásra piszkítanak 
a vaksötéiben. Árnyak locsognak az utálatos tóban, átkozódnak, 
lökdösnek, sóhajtoznak. Egy-két kézben cigareitacsonk izzik. Né
zik a cseppnyi parazsai, könyörögnek, alkudoznak egy szippan
tásért. A cigareitások birtokló fölénnyel kuksolnak a trágya fe
lett, nyögnek, mély-mohókat szippantanak. Auschwitzországban 
legelőször az undor ösztöne sorvad el. Beosztok, akiknek még 
maradt tegnapról darabka kenyerük, „slukkokéri" árulják a fa
latot. Sietős cserék bonyolódnak le; a kenyeres, szomjasan nyeli 
a füstöl, a cigareitás azonmód guggolva kenyérdarabon csámcsog.

A lágeraliesie kiállása hallatszik:
— Mntrrtrn!
Megkezdődik a rohanás. A hideg hajnalban hihetetlenül 

gyorsan sorakozunk fel. Mi, újak külön oszlopba állunk. A tábor
parancsnok kíséretében civilek tűnnek fel. A rabszolgaiarió vál
lalkozók munkaíelügyelői. Válogatás kezdődik az újonjötiek kö
zött. Kísértetiesen hasonlít a dolog a rabszolgapiachoz.

Minden cég bizonyos számú rabol igényel. Mindegyik igyek
szik egyrészt a legerőteljesebbeket, másrészt a németül beszélő
kei biztosítani. A három vállalat közül a Kemna a legretteget
tebb. Nemcsak nekivadult civilhajcsárai miatt, akiknek kegyet
lenkedéseiről tegnap már hajmeresztő históriákat hallottunk, ha
nem azért is, mert .iii ez a cég végzi az alagútfúrásokat. Alagúi- 
munka a mi helyzetünkben rosszak között is a legrosszabb. Az 
Urbán r. i. egyelőre még földfeleiii munkáknál iari, ásai, követ 
törei, iparvágányokat rakai le, de végül iii is vakondmunkába 
torkoll majd az építkezés. A régiek szerint aránylag a Bauge- 
setlschafit a baraképíiő cég a legjobb. Azért is, meri munka
helye maga a iáborterülei, a napi robotot tehát nem ieiézi több 
kilométeres hajszolt gyaloglás messzifekvő munkaszakaszig és 
vissza a iáborba. így természetesen a régiek, is a Baugesellschafi- 
hoz igyekeztek. Mi hát meglehetős hátránnyal indultunk; az újon- 
jöitékéi a Kemna és az Urbán igényeltélk.

Sikerül megúsznom a Kemnát és eiiől fogva a Georg Urbán 
.A. G. rabszlogái közé tartozom. Munkámért a cég napi kéi már-
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kát ^zií Hitler államának és nem táplálok illúziókat afelől, hogy 
ezért az resoegért, melyből a hitleri államgépezet viszont „ellátá
somat" és „ruházatomat" fedezi, vsaeeer kell majd megdol
goznom.

Hz Urbán-rabok külön sorakoznak és a botrlskápóa kivá
lasztják csoportjaikat. Ma új részlegek is alakulnak új munka- 
helyékr.el Találomra sodródom egyikhez. M húsz-huszonöt főnyi 
csoportok SS-poszt és civil mester kíséretében szélednek szét a 
ezélróoea minden irányába.

Szerencsém van, munkahelyem nincs messze. Ipaavaeúíi sí- 
neaeí hordok. Beállunk a aeresztvaeak négyszögeibe és a kápó 
hóauaajraa emelünk, cipelünk. Szokatlanul nehéz. Végtelenbe 
nyúlnak a méterek, a görögök pedig, akikkel egy járomban bak
tatok, lazsálnak. Rádöbbenek, hogy ügyes manőverezésük révén 
kel emberre eső súly nehezedik rám. Karom mintha pillanatonkiní 
szakadna le töroeemarl. kivörösödve, szédülőn, homályosuló 
szemmel cipelek.

p így ikíatódom be Eulíben.
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VIII. FEJEZET

Tizenntígy tahtártás nap múlik ek M reg. élet. a d^l^l^1^c^rltćll^ 
vriá^ vralćsziniiUen. szép álom . amit vatáha. na^-on regm álmod
tam . Tatán nem is eljíjen az eleiben . Arcomhoz nyíltok. tíilcör 
n'é'táü. is látom. mennybe mérrlyú'llt. Bcirőm elpetvhiidiitt. a szer- 
veze. minden csepp zsiradeko. elhaszná. . Csoszogva járok és vad- 
ánafc&ü vetám magam a tóbbive. eg^iü a barnáftekete bimlcer- 
távesee. Hz áHandó é-hségerze. torzzá dühöd.. tehetelten yagya- 
aozásomat. dohány után . H nap. keiyéradaged dohány. vasđooilok 
a görögöktá. . mindadd^. amíg csak kapható.

A gööögök a tábor kutáaai . Kiképezném ügyes üzeeak. k<p-— 
mutáóok és atáttomoćak . Minden . megszeeeznek és m.indenél•S 
lo^J^t^l^r^^^1^ií. k(ávetelnkk, Nagyéész.: Jan'iábbé). . Pr1ćsbóe, é. a gö- 
öög szigetákőö . táehuccoR . ke'.e! . zstáók . Faketák . vadak . em~ 
teHetának . tá1 . kütánök . táegen ozdćm^'el. amikr . m. nem é-- 
Uínk . nem édheÜmk. tátán má. évz^zafokka . eM. 'tvretközUmk, 
F^ad. k&ked&ee. brmutont OK. cátátátái. zstá. vitágoreii....
daritárn). . kiünöort tái . teltegekröt é. . sstá. táták nnmeetoözr 
rgyöntrtüsrsrőet küdSH n^. bary^r^jrrokrakk.

h^^oHbbb elig akd. köööHük. . TúIgynmS Ööbbétígük düb- 
bnnrtserk . ásstátán tadrtták . Fogtálkorssukzt nzvv. nagyé^zt 
vídfortá verarernk . brtu■obt kelmÉták.. öö1^ ^mbb. vigyr-._ 
gesks z. to^akt.; ozrgzatra . Snlc middrn. td^a., mü m. i^n. 
tá^nlc. Bamutátzrmébs tehetáégge. . zaons etát .: behite^. ma
gakt . . émette. 'gg'etáe. Kütánctá seheesrüaS . earmúU
'ws, e^n. 'e^Utá^a . z. tázet ^'^vanénk, leomofy
runkárzks tásétik . Etom eyynn ^g'^s^enk . toj1.- mgg <. oenAÜlhss1 
yzrzná.b(t snrhetas s . heér^zrzkk . Özztáö^ aaptái^k, totá.c s-. 
goreant argyaői)k . mrisjt 1, ornk . ntá'e. slaZnéáhrt áUítának 
etán.t freink . mrn , mestre•kk . O.zoak . kk1k.kiolaUuttkn , í11^
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hajcsár szájából a tgivarcsutkkst, amelyet mikVkyájan lopva, de 
kkkál feszültebben figyelünk, várva a kkgn pillanatot, amikor 
ajkára ég é*s elhajítja. De a görögök mindig megclőghcn.

ÍV legegyszerűbb német kifejezéseket sem tudják megtanulni, 
de folyton a mester körül lebgsclkcn, hízelegnek, fontoskodnak, 
vckukciálkkn. Nyelvtudás hiákyábkk mindezt taglejtetcknel, kéz- 
zel-lábbal.

— U n g a r ni x árbájt, gr ek gut ár b áj t! — ma
kogja a görög tíg-hútgsgsa napjában a mester fülébe. A hémet 
ezt el is hiszi, mindig a görögé az elismerés, meg a bagó.

Utolérhetetlen művészei a tol.vajláshan. A lopás — főleg az 
(letet jelentő nekner lopása — halálos tábsrbük. Legtöbbször 
maguk a rabok torolják meg tüstént és kznnzrtclckül. Sokszor 
törtenin, hogy a vérszomjasán rohamozó tömeg meglmcseli a tét- 
tekeat kckyeatolvkjt. Az eféle gálád tett villámgyorsan feesjiitja 
a kzgztségerzctct, a felismerést, hogy ma nekem, holnap neked 
— csenhetik el rongyba, vagy ccmentpapiabk burkolt nihcseVetl

Tíz hónappal később a Vörkhaui halálgyárbkh több ítélet
végrehajtást láttam. Előttem cibáltak, téptek, tasgigáltan és rúg
tak halálra sok, az éhhalál utolsó stádiumában lézengő embert, 
akit kcknealspássn kaptak.

A görög „bkjtáatknkt“ azonban nehéz volt tetten érni. Agya
fúrt módszereiket, fortélyaikat ma sem értem. Sohasem is fogom 
megérteni, hogyan tudták kiemelm a durva szalmazsák belse
jébe rejtett kenyeret, melyet még fejem alá is csúsztattam volt. 
A gtánvátghsk nyoma sem látszott bemetszésnek, tehát a huzat 
oldalsó tzmsaesen kellett mélyen bcnyUlkisk, fejem alatt koto- 
aásznisn, mégpedig olyan hajszálfinom óvatossággal, hogy fel 
ne riadjak éber félálmomból. Ez pedig csodálatraméltó lélekjelen
lét és nem kevésbbé csodálatraméltó kézügyesség. A görög haft- 
lmgek ilnck csodatevők.

Tizennégy nap Euleban ...
Vészes gyorsasággal aljatsVsm a telep szennyébe. Rikol- 

tsgva, bőszült vkgVklnozáttkl küzdők könnyebb csákáhnert, a 
síkhoaVó munka nönnnebb posztjáért, sűrűbb levesért, tckyeakni 
fekhelyért. Matinulátlknul üvöltve hempergek a többivel, a sárban 
küzdve úttgeleh talált sárgarépáért, fogcsikorgatva startolok min
den elhullajtott cigkrcttkvegre.

Hajnali négy órai ébresztő után ötkor már muknahelnUnnön 
álluhn. Déli félórás pihenővel este hatig tart a mukkatVő. Bevo-
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nulás, esti apellek, ételosztás körüli zűrzavarok újabb másfél órái 
rabolnak el. Félnyolc körül már magadra is gondolhatsz. A vé
konyan csurranó vízcsöveknél megnedvesíiheted arcod és ke
zed, melyen vastagon ülepszik föld, por, cement, mocsok. Sebed
del is bekötheted, ha megtalálod a mogorva, tanácsialan lengyelt, 
aki itt orvosi alakít, holott otthon — legjobb esetben — ápoló 
lehetett. De az is lehel, hogy rongykereskedő, vagy kazánkovács.

Napi tizenhét órán talpon vagyok, ebből legalább tizennégy 
telik megerőltető munkában. A liternyi hideg lé*, melyei leves cí
men merítenek a csajkául szolgáló rozsdás konzervdobozba, nem 
nyugtatja a kínzó éhséget. Aiohón, rágailanul nyeldesem a ne
gyedkenyerei. Súlyra lehet ugyan negyven dekányi, de nehéz, 
ízetlen, szaporáilan. Nem laktat. Megjsajnálom a beosziókai, óva
tosakat. Ök ceniimétereznek, hártyavékony szeleteket vagdosnak. 
Ha cigarettavásárlásra nyílik alkalom, természetesem a görögök 
gyomrába vándorol adagom legnagyobb része.

„Culág“ is van. Tizenöt-húsz gram margarin, lekvár, vagy 
vékony szelei, rendszerint már bűzös lószalámi. Hetenkint egy
szer a levesek sztárját kapjuk: lefölözött tejlevesi. Édes, me’.eg, 
nyugtató. Makaróni csíkok úszkálnak benne. ínyünk ilyenkor 
ujjongva érzékli az íz riika szenzációját. Fogadalmai teszünk, 
hogy mindennap iejlevesi rendelünk, ha hazakerülünk. Tejleves 
orgiákat rendezünk, tobzódni fogunk tejlevesben. Ünnepi lakoma 
a mártásban úszó krumpli is. öi-hai satnya szem, héjában főtt 
krumpli, fél deci mániás. Ez a riika étel viszont tömörségével hat. 
Voliaképen az egyetlen táplálék, amelyet — a culágokon és ke
nyéren kívül — nem folyadékformában kapunk. Mindkettő riika 
csemege; túlnyomóan répa, sóska, vagy úgynevezett bunkerle
ves a menü. Pontosan kikalóriázva minden porció: leves, kenyér 
és culágadag pontosan annyi tápanyagot iartalmaz, amennyi a 
szervezel fenntartásához elengedhetetlenül szükséges. Fenntartá
sához, nem pedig megóvásához. Ez utóbbi legkevésbbé sem fon
tos. A háfiling munkaerejét és élettartamát néhány hónapra kal
kulálják. Ha megdöglik, öniik a jól hízoii, friss árút a leólmozolt 
vonatok. A haláliáborok kalóriaelöirányzata szorgalmas és te
hetségtelen német tudósok műve, módszeres német bogarászás 
kikísérleiezeti eredménye. Jóllakni, — ez más. Erre nincs szükség.

Ök találták ki a bunkerlevest, ezt a lére ülepedő, dohízü masz- 
szát, a porsajtoi, a borzalmasan büdös melasz ekvári és a többi 
haftlingcsemegét.

52



Este nyolc óaknsr ninh vansötet, a célt közepén olajmécs pis
lákol. Holtra fáradt emberek hyúlnkn el a célt háromszöge‘m. Un
dokul böjten belölünk a meleg lé; borogatjuk.
Vakarózunk.

Hz újvidékiek celjében lakom. Napok óta együtt dolgozom 
régi barátommal, Maurer Bélával, az ügyvéd-iíjságíróval, az égyük 
jugoszláviai magyar napilap egykori szerkesztőjével. Topolya óta 
egy ideig nem láttam. Ott bizony nagyot tévedett, amikor kétség
bevonta, hogy kihurcslnak az országból. Ö szorít helyet a sátor
ban. Rajtam és a kis Bolgáron kívül mindenki újvidéki itt.

Maurer kedves, eszes ember, mindenki szereti. Százhúsz ki
lós testsúllyal érkezett és régi gyomorbajos lévén, rettegett min
den falattól, ami nem diétás. Hetekig nem nyúlt ételhez, emésztette 
zsírpárnáit, agonból élt. Ma már kinevelődött ő is. Nincs több 
hetven kilónál, de úgy nahklagga a „burnkett“, mint anáamelni“ 
nünnl Viszont a gyomra — azt állítja — nem fáj többé.

Szomjasan hallgatjuk Velibábss fejtegetéseit:
— Ügy kell csinálni, mint én. Egyszerűen kiértékelni a hely

zetet. Mi a helyzet? H helyzet az, hogy négy hónapot ki lehet 
bírni.

— Te kibírhatod — mondja a hórihorgas, mindig szomorú 
Gleiwitg — te magaddal hoztad a zsíassbzdöht.

— Fenét. ‘Te éppen úgy kibírod. Nmos az az átlagos egész
ségű ember, akiben ne lenne négy hónapra való tartalék életerő. 
Négy hónap alatt pedig matematikai bizshyossággkl vége van. 
Amikor eljöttünk, mikVch épeszű ember tudta, hogy a németek 
már akkor elvesztek, amikor nem sikerült a keleti villámhábsrUl 

Imhof ügyvéd csendesen ellenkezik:
— Ügy van, elvesztek. Mi pedig velük.
A temperamentumos Maurer dühbe gurul:
— Mi pedig hazamegyünk. Érted? Haza. Lehet, hogy azóta 

már partra is szálltak nyugaton az angolszászok. Az invázió után 
rohamosan követik majd egymást az cseménncn. Nem lesz többé 
cscméhytclcnség. Keleten a szovjeté a ncgVcmeknezes, a kiscsat- 
lóson ingadoghan. Miben rcmennneVhct Hitler?

— Semmiben. Akárcsak mi —: caősködik Imhof.
— Ostobaság/Az összeomlás mnos messze. Legfeljebb négy 

hónap.
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A célt visszafojtott lélegzettel hallgatja. Kibontja szárnyát a 
remény. Hinni tudunk megint, egészen a másnap hajnali apeHig. 
Az erős, szuggesztív Maurer elhinti a bizakodást. Csak én aka
dékoskodom:

— Nézz csak magad körül, Béla. Figyeld ezi az anyagbősé
get A rengeteg kitűnő minőségű deszkái, vasat, acélt, cementet, 
amely csak ide fui be minden nap. Ezi a tömeg erőteljes, fiatal 
embert, akit a háború ötödik évében még mindig nélkülözni tud 
a front. Hol van itt hiány? Hol veii itt előre árnyékát össze
omlás?

— Hol? Majd megmondom. Először is. a gyomrokban. Má
sodszor, a lelkekben. Tegnap négyszemközt beszéltem Jozetfel. 
Tudod, az az alacsony, szőke. Mester a kőlörőknél. Egész jóba 
leiiem vele. Igazi német Csordalé.ek. Lelki szüksége a meghu- 
nyászkodás felfelé, könyörtelenség lefelé. De én bebeszéliem neki,, 
hogy törvényszéki bíró vagyok és behódolt a tekintélynek. Botos
kapónak nevezett ki a csoportjához. Hát ez a Józel bevalloiia 
nekem, hogy mint nehéz iesii munkás havi két iojási kap. Kap 
továbbá a iöbbi közölt napi 25 deka korpakenyerei és kéi, mondd 
két cigarettát. Vagy ennek megfelelő mennyiségű pipadohányt. 
Józef szenvedélyes dohányos ós mivel nem tudja megfizetni a 
cigaretta másfél márkás fekeie árát, eperlevelet szív.

— Úgy kell neki, — vetem közbe — én tegnap paripacitro
mot szárítottam.

— .Ezt megírom egyszer — ugrai kárörvendőn, a nemdo
hányzók fölényével Maurer. — Ha hazamegyek, megírom Au- 
schwiiz regényét. Hatszáz oldal lesz.

— Szóval Józefünk eperlevélre fanyalodott — rolytatja az
után. — Ma még meggyőződéses náci,de ki iudja, mit hoz a holnap? 
Diktátoroknak nem szabad verést kapniok. És főleg alattvalóik 
gyomrával ne tréfáljanak. Ez a Jozef még Hitler embere. A hib
bant elméletek, a ködös frázisok még benne élnek, de huszonöt 
deka kenyérrel nem sokáig lehel „Hei! Hitler“-t ordítani. És Jó- 
zefnek esetleg az is eszébe jut, hogy a felesége, meg a gyereke, 
otthon Szászországban csak tizenöt dekái kap. Szög, deszka, ce
ment és acél van. Látszólag van. De gyomrot nem lehet szöggel 
megtölteni. A magad szemével láthattad, hogy az SS-kalonák 
se esznek sokkal különb ételt.

Nem győz meg.
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— Külön levest kzprzn — vetem hllen. — Hússzl. Nagyobb 
adag ahnghrhí: feketekávét: cigarettát Ruhát, cipőt, pénzt Nem 
■dotgoznzn nzpi tizennégy órát Hzgyd hl. Béla. Nyolcvan millió 
gyilkossal állunk szemben és hz szorul z kzpcz, legelőször is 
•vetünk végeznek.

M ezrraz Glh1\vito hozzáteszi:
— Pedig gz csak harmadrendű, frontmögötíi szolgálat Mz 

zrev^onal kzírnái. ngugraí lehetsz, még csokoládét is kapnak. Do
hányt, amennyi beléjük fsai Nem szólva arról, amit öösoeaabrl- 
hatnzk.

— Nincs nyolcvanmillió gyilkos — Maurtr soraász eoerint 
hevesen géeztikulál — legfeljebb ...

— Lhgfhljhbb tízmillió — egészíti ki GlhiwitOi — De annyi 
aztán igazán vzn, z fene essen beléjük —

Kesérvés derű fogadja h szavakat. Mi^urer nem hagyja ma
gát, felülkerekedik. Nem lehet z népet zoorosítari egy vSaeorm- 
jze: őrült klikkel.

Én pedig ilyhefslékhí gondolok:
— Úgy van. Egy nagy nemzetét, amely emberemlékezet ótz 

döntő ezeaepeí játezrtí z történelem minden vrnataroreaban. egy 
nópeí, zmély Goethét és Kochot, Beethovent és Rönígéní adta z 
világnak, nem lehet hlmaaaeoíalri részint kéjgg1lkoeeág, részint 
aablóggilaresrg kollektív bűnében. Ez hllen nemcsak az glhmoő 
ész tiltakozik, hanem az ösztön Sei Másrészt viszont tény. hogy z 
-„gondolkozók népénen" nyolcvan millióe tömegéből szerényen 
■számítva tízmillió, közvetlenül, vagy közvetve érdékélve, sőt fog- 
lalnooíaíáz van az emberiség elleni nagy gaotgít gépezetében. Tu
datosan, vzgg íuaztíalanul z bűnségéd szerepe jut itt millibnnznl 
Miért ötlin hát észébe olyan kgvésngn közüliin, hogy — bűnö
zik. M térror nem magyarázza kihlégííren z kiállás csaknem teljes 
hiányát Nyolcvan millió gyilkosról talán valóban nem lehet be
szélni, de néhány millióról lhhét. Mlndeneeeíaé lehet

— Különös nép hz. Csupa belső hllentmrndás: csupa hök
kentő véglet. Különös nép; nemcsak Róbert Krehrí aaíz, dh Ilse 
Kochot is. a belseni boszrrkárgt: minden időn légperverzebb női 
tOmhgggilkrsát, Nemcsak Keplert, hanem Himmlert is. M mtg- 
éaíée mégsoálloííjaií és z civilizáció sírásóit Humanistákat és 
haefhlmetszőkéí felváltva. Napóleon katonái a marsallboíot hord
ták tarisorgájuaban, Hitler kispolgárai a herélrnést

De nem szólok. M eáíra üvegtelhn kis ablakán majueéeti szél 
lopakodik be. meglébbéníi a mécslárgrt Harmincán vagyunk
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együtt, mindjárt takarodó. Várjuk a kis Bolgárt, a szegedi mű
egyetemistát, aki a Todt-cmbeacn tcrvezZbaaknjábkn dolgozik. 
Mesés szerencséje volt és helyzete egészen különleges. Ételmara- 
Vekok és sgivkrvegck eldorádójábáh éil, mellett dolgozik.
Rajzol és a mé;rnön^ök után merősgerncgetenet cipel.

— Öt se a szíve fogja megölni — mskVjk róla Maurer, mert 
a százötven centis, apró fiatalember még soha senkit sem részel
tetett ^^56^01. Ezzel szemben alkalma van újságokba is bepil- 
lahtkhi és szívesen, sőt élvezettel szolgál hiteles hírekkel.

A kis Bolgár érkezése után eloltjuk a mécset és a fiú felszó
lítás hélnul mesélni kezd. Kitűnő a memóriája, a „S c h w e i ti
ni tzer S e o b a c h / e r“-ból, a nzgeli város helyi lapjából 
szinte szószcaint idézi a D. N. B. jelentéseket.

Azután elmondja, mit hallott a TsVt-cmberentsl. Mindig hoz 
valami bátorító újságot. A nyugati partraszállás még nem kez- 
VőVöII meg, de a nagy esemény már a levegőben van. Minden, 
nap várján. Maguk a németek is állkkVóan ehncn eshetőségeit és. 
várható hatását mérlegelik egymás közt.

— A kövér Gacdicnev tudjátok az a négy gyerekes berlini 
mérhök, akiről már beszéltem, ma megkínált a sörével. És mit 
gondoltok, mit mondott? — Na haftling, nemsokára megyünk 
haza. Ezt mondta. Becsületsgkvamra.

— Ahogy ő elképzeli — recseg a sötétben GlciwitZl
— Mit?
— Hogy ő hazamegy.
Maurer felül fekhelyén:
— ö talán nem megy, de mi igen.
— Úgy van — helyesel Grosz, a milliomos textiles.
— És mi történik, ha a kapituláció előtt egyszerűen megsem

misítik a gnüjtstábsaonkt? Ha bezárnak a bkakkonba és egysze
rűen fej’ünkre gyújtj'ák? Ha gázba küldenek? Vagy halomra gép- 
fegnveaegkek ?

Ezt megint Gleiwitg mondja. Grosz mindjárt lelohad:
— Ez, sajnos, nagyon is hihető — aggodalmaskodik. — Ha 

visszavonulnak, nem fognak sokat teketóriázni. Nekik már úgyis; 
mindegy.

A textiles hangja síróssá válik. Ö a beosztok közé tartozik, 
vigyáz magára, kíméli az erejét. Reggelire, ebédre és vacsorára- 
oszj be kcnnérkVagját és lelke mélyén remegve reméli, hogy 
egyszer mégiscsak leírhatja üzleti kökyveibek ezt a kis auschwitzi
passzívát.

56



Kilenc órái harangoz a táborharang. Gleiwitz a „Stubenálie- 
sle“, szobaparancsnoki tekintélyének egész súlyával szólal meg:

— Jó éjszakát bajtársak! Isten óvjon valamennyiünket.
Jó éjszakát... Milyen esztelen gúnyként hat iti ez a köz

hely, amelynek fogalmi mélyébe otthon sohasem hatol be a gépies; 
értelem. Lehet az embernek jó éjszakája? Ilyen helyen?

A mellettem nyújtózó Maurer megérinti vállam.
— Te, azi hiszem mégis igazad voli az előbb. Emlékszel a 

„Maurizius ügyre"?
— Mire?
— A „Maurizius ügyre", Werfel regényére.
— Valamennyire. Hogy jut ez mosi eszedbe?
— A sokmillió gyilkossal kapcsolatban. Tudod, az a rész. 

Klakuschssa.l, az öreg fegyőrrel. A sárgaszakállú Klakusch-sal. 
Ez a Klakusch, mikor Maurizius elbeszéléséből és egész lényéből 
meggyőződik, hogy az ember áriailan, ártatlanul íiélték el, áriai- 
lanul ül tizennyolc esztendeje, azzal felel a társadalomnak, hogy
— felakasztja magái.

— Na és?
— Ezért lehet igazság abban, hogy ha néni is állunk szem

ben nyolcvan millió gyilkossal, de néhány millióval valószínűleg.
— igen. Tudom, hogy sok némei talán sajnál is bennünket, de 
Klakuschok, akik kiállnak, kockázatot vállalnak, a maguk bőre 
árán nevezik nevén a legutóbbi ezer esztendő legál'atiasabb tö
megmészárlását, ilyen Klakuschok nincsenek, vagy elenyészően 
kevesen vannak. De ezeknek iit ne áruld el, hogy én is ...

— Mit akarsz, csak nem várod, hogy az emberek kiálljanak: 
Berlinben az Alexanderplatz közepére és oii vágják Hitlerek sze
mébe az igazságot?

— Nem egészen. De valami ilyesmit. Tíz igaz embert Szo
domában ós Gomorában. Akinek a kedvéért megbocsáthatnék a: 
többinek.

— Nem iíz, tízezer is van. Elfelejted, hogy Auschwitzban, 
nemcsak zsidók senyvednek, hanem németek is. Politikai inter
náltak. És nemcsak Auschwitzban találhaiod meg őket. Dachau, 
Mauihausen, Buchenwald, Bergen-Belsen, Grcssrosen is leli' 
van velük.
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— Ez nem az igazi. Nem erre gondolok. Hz öreg Klakuscht 
nem politikai meggyőződés juttatta z magahurarlíz aöíélaéi Több 
'és kevesebb ennél. Egy-szérű emberi részvét. Ez hiányzik Hitler 
teutonjaiból és ezért tombolhat ilyen aarrgraban z íébrlgl Millió
kat nem lehet kSngeoeaíten1, hogy ilyen cshleaédetekért erkölcsi 
felelősséget vállaljanak, hz ezekben z milliókban nem dolgozik va
lami tudatalatti, ha'lgatólzgre helyeslés. H német a muzsikusok, 
z gondolkozón és a — eoaaistáa népe. H gázautót, vagy Birkenau 
gépesített emberáágbhjdait oareO: francia, angol: szerb és semmi- 
félh más aggvelő ki nem találhatta volna. Csak német Ugyanúgy. 
.ahogy fólz nem szülhet kérguauti

Maurer elhallgat. Hrra gondolok, hogy íme szerepet eeéaél- 
tünkl Támadja zzt, amit zz imént védett. Hányódunk a nyögve, 
forgolódó embéatésíék között Mludni nem lehel, de magához ölh' 
valami azvzagó kábulat

RUnák még ilyen soaggatrrí bésoélgeíésen is. Elvétve akad 
•csak emberi formák között tölthető ráboaeetei nyugodt
nap, brtrors nélkül lezajló apell, néhány szippantásni! dohány- 
Oüsí kell hozzá, hogy egyáltalán kéaáürk légyén megszólalni.

Ezernyi nyomraúerguraat tetézi, hogy nem akar állaraó- 
sulnl z tavasz. Mintha z vidék is hl lenne átkozva, 0^^ kapunk 
nér-hrrrm órai napsütést. Mz iaőjáaret állandó letOöiárás teszi 
bizonytalanná. Táborunkat dél félől armbvonularok védik, de az 
északi szélen ezabaarr dúlnak át, dühöatén eoaggatjrk z köny- 
ngíl viskókat.

Jócskán benn járunk már júniuebznl Hat hété érkéztünk, z 
tábor eohmlátrmáet épül. M BaugeeeOschalí aatrrri és civilhaj- 
csárzi aeaekaear müaöanekl Két nagy huszonnégy sorbrs barak 
készen áll z magaslat lábánál: celtjeink alatt Még húsz ilyen ha
talmas barak épül. Jelenlegi erraaSrknál sokkal kényelmesebbek
nek ígs'raeorekl Egyelőre üresék z kész barakok. M felállítandó 
konyhák számára is mégéakézíek z hrromeoáo literes aaoánral 
Mz őrséget kiegésoííetrsk: a aabírn kívül lázzs ggrrsaerrgal emel
nek z miénkhez hasonló baaakrnat a aarorraraa és az egyre 
szaporodó Trdt-hmbérhkrhkl Minden jel arra muízí: hogy nagy 
tábor leszünal

SoégSry Khmnások napról-napra erpaaíabbar, . gyulladt, vé
res .szemhéj-akkal kerülnék haza: öt ailomé■terryHré z tábortól ha
talmas földalatti barlangokat fúrnak. Mz alagút rohamosan zz-
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bálja megmaradt egészségükel. Tíz halottjuk is van. Kettőt kőom
lás zúzott agyon, nyolcai pedig a kibírhatatlan roboi ütött le az 
elieli hetek alatt.

Mi, Urbán-rabszolgák egyelőre felszíni munkái végzünk. 
Iparvágányokai rakunk le, ásunk, követ törünk, csillézünk, csa
tornázunk. Láiszólag összefüggés és érlelem nélkül, hol itt, hol 
ott kezdünk. Laikus számára egyelőre átláthaiailan, mit is készí
tünk voltaképen. Közöttünk dolgozó mérnökök viszont meggyő
ződéssel állíiják, hogy nagyszabású védelmi vonal épül. H néme
tek esetleg idáig vonulnak vissza és ezért improvizálnak a vidé
ken második Szigfrid-vonalai. Minden iti végzett munka előké
szítő részlete egy földalatii erődhálózatnak. Hogy körülbelül jól 
sejtettünk, arról később Fürstensirmbrn győződtem meg. Hz ot
tani nagyhercegi kastélyt szemmel láthatóan főhadiszállás cél
jaira építették ái.

Nem volt különösebben felemelő gondolat, hogy Hiileréknek 
1944-ben, a háború ötödik évében anyaguk és emberük van új 
Szigfrid-vonalakhoz. H látszat sehogyan sem vágott egyetlen re
ménységünkkel: a közeli összeomlás lehetőségével.

Pedig valóban földalatti erődország volt iti keletkezőben. Hz 
készült. Még hozzá, nem is amúgy ímmel~ammal készült. Depor
tállak százezrei köpték ki lelkűket, sok ezer vágón fa-, betűn- és 
acélanyag ömlött. Egész SS- ós Wehrmachi-ezredek, Todi-had- 
osztályok, polgári hajcsárok, pallérok, szakmunkások, aknászok, 
robbantok, kőművesek, szerelők, lakatosok, ácsok ijesztő soka
sága terveit, hajszolt, izzadt maga is, valamennyi iábor körül.

Eule is új arcot kapott lassankini. Június második felében 
egymás uián futottak be a friss emberszállítmányok. Elsőül ezer 
szlovákiai deporiált érkezett, nagyrészi kassai és környékbeli zsi
dók. Hzután 'engyelek jöttek; pogromokai átvészelt, gritójári. 
egészen elállatiasodoti szerencsétlenek. Ezek már harminckilenc 
óia vannak nácikézben. Naponta tízével hullanak, mint a legyek. 
Erdélyből is többszáz főnyi csoport futoii be. Kolozsiak, váradiak. 
Markos, kárpáiukrajnai zsidóparasztok, Ungvár, Munkács elhur
coljak H sajáiságos melódiájú, elnyújtott jiddis szó zeng a tá
borban. Minden vállalat kiegészítette munkáslétszámát. Új arisz
tokrácia van születőben, új kápók, blockáltesték magasodnak ki.

Erőltetett iramban épülnek a barakok. Július végén már 
mindnyájan beköltöztünk az új faházakba. Minden ilyen húszszo- 
.bas építmény egy-egy blokk leti, külön blockaltestévev mint pa- 
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aancsnonkkl. Emeletes priccsek és faforgács-matracok várták itt 
a rabokat. Harmincán aludtunk egy szobában, sok priccsch fe
küdtek ketten, úgyhogy „kényelem'* itt se volt ssnnal nagyobb, 
mint a celtekben.

Jómagam Az I. blokk 5. számú szobájának lettem lakója: 
Szobatársaim káapátukaajr^kiak.
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IX. FEJEZET

A két legnagyobb eulei karriert két Weisz nevű hkitiing futja 
be. Egyikük klacsokyhsmlsnú, zömök felvidéki kereskeVsscgeV, 
első Urbán-kápá lett. Réme bkjtáaskikak; lelkén jókeháky aljas 
testvergnilnstság száradt, közvetve, vágy közvetlenül. Hallottam 
később, hogy még az összeomlás előtt agyonütötték valamelyik 
táborban. Sohase jutott haza.

Ez az ember förtelmes stréber volt, amellett szinte ősembe- 
aieh kegyetlen. Lelkiismeretes, sőt passzlsnátus végrehajtója az 
Uabán-hkjcsársn sötét intencióinak. Állandóan járta a munkahe
lyeket; elpusztíthatatlan erő lakozott benhe, igaz, hogy a többi
nél ezerszer nulzaíb nazánsh élt. A cég konyhájáról étkeztették 
és része volt a kiválasztott renegátok minden apró és nagyobb 
ncdvegmekyebenl Hz alattomos, fontoskodó fickó igazi „k.ljgtlVó“- 
hkk számított. Magyarul valami nülZhöS, ronda akcentussal be
szélt :

— Csmnáád, vagy mcgVzgőssg! ... — nyekeregte folyton.
Ha gumibotjával feltűnt valahol, jobban megszorítottuk a 

csákány nyelét, vagy az ásót, mintha csak a tábsrpaaancsnon 
jönne.

Ez a hatalomba szabadult, aossgzsgtznü vadállat tisztán ki- 
tehyésztctt kreatúrája volt az ördögien ötletes náciachVszea.hek, 
amely azon a sgámtalknsgsr beigazolódott, régi feltevésen épült, 
hogy legj'obb hajcsár a kiváltságos helyzetbe juttatott rabszolga. 
Lágcrarisgtokaktáikn legnagyobb része ilyen veretű figura.

Sajátságos módon olyan típusokból verbuválódtak Auschwitz 
hatalmasai, anin otthon, a zsidó polgári aétegcződés legalján áll
tak. Mnin „nem vitték 'semmire", a „tkoracr“-on, a „nebich"'^, 
a „slemnek", a taaháson, lmnek, beugrató ügynökök, foglalkozás- 
hélnulicn, levegőből élők, mind nivirultan ebben a mocsárban.
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Másrészt, — döbbenetes törvényszerűséggel voli így — gyá
rosok, ügyvédek, nagykereskedők, igazgatók, örökös iemplom- 
székiulajdonosok, mindazok, akik odakinn polgári értelemben, 
karriert futottak be, iit a leggyámcltalanabbaknak bizonyullak. 
Ha valahol, iii igazán megvalósult a biblia kenetes igéje: utolsók
ból elsők lettek és megfordítva: elsőkből, tekintélyesekből, vagyo
nosokból, legesleguiolsók.

R másik Weisz sok iekinieiben kivételi jelenteit. R iábor 
Jegirígyeltebb pozíciójái iöltötie be: kulcsár voli az anyagraktár
ban. Pálnak hívták, Erdélyben iiszivisrlösködöttt Nem tudom, 
iúlélte-e a nagy cavalcade-ot. Mindenesetre megvolt minden 
esélye.

Egészen különleges helyzetbe csöppent; szürkéknek és Todi- 
embereknek is teheieii apró szívességekel. Ehhez képest kizáróla
gos joga voli a Todi-irodákban ialálható hamutartók kiürítéséhez, 
jócskán részesedett a zsíri is látott kaionalevesekben, bádog do
hánydoboza, bőrialpú bakancsa, szappana, törülközője, zsebken
dője, ceruzája és egyéb — számunkra elérhetetlen — kincse volt. 
Emellett fedeli helyen dolgozott és rélig-mrddig emberszámba vei- 
iók. Mindez olyan kiváltságos körülmények közé juttaita, hogy 
állása, bár semmiféle külső dekórummal vagy címmel nem járt, 
feléri bármelyik íejespozícióval. Rzzal a különbséggel, hogy ül
nie sem ke'leii bajiársait, hogy helyén maradhasson. Ehhez ké
pest a kis Bolgár hasonló természetű beosztása szerény szeren
csének számítolt.

Weisz Pál fehér holló voli a rengeteg kisisten között. Oly
kor hullatott valamit a névteleneknek, akkor is, ha semmiféle só- 
gor-komaság nem fűzte hozzájuk. Én is sok vigasztaló szóval ós 
cigarrtiavóggrl vagyok adósa.

Rz újak órkezése óta tovább romlott a helyzet. Jelentékeny 
nagyságú tábor lettünk; iöbb mint háromezren voltunk már és 
ez különösen az amúgy is minimális ételadagok további csökke
nésén látszott meg. Kenyér- ós culágszeleielésnél egyre szemér
metlenebből loptak az osztó hatalmasságok. R kcnyhabarakok 
elkészüllek, a kazánok is oii voltak, de az élelmiszeranyag nem 
akari megjönni. Még mindig az öiven literes hőálló kondérokban, 
teherautókkal szállították az ételt.

Rz első osztási a lagerálieste ós segédei végezték. Ök adták 
ki az adagokat minden blokknak. R blokkon belül a blockaliesie 
adagolt a szobáknak, végül a szobaparancsnokon keresztül ju- 
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trttura zz. ételhez. M sok enyves kézen sok sikkadt hl. Mz é-et' 
feolnríIćrására elsősorban hivatott, grédétilgg húsz grammos zsira- 
díkon miaroszkopiaue kiceinyeSgűekl•é osugorratakl

Max lágeralíhete: z párizsi bitang, elviselhetetlenül garázdái- 
kodott. Mz apéllek tőattrzacibi: vandál boíooásrai SS-gk, Trat-el^-^• 
bérét. ciá1lfelüggelők és háttlingkrlrmposok véaeergáé hajszo'- 
ízai Haggmázrs lrísoztéleí tengődött z gombamódra eraasrab 
barkaok közötíi

Maurér is éngeaéíí z negyvennyolcból. Hazulról hoortí kilói. 
végleg elhngészíha: z testes, nehéz ember árnyéka lett önma- 
grnakl Csüggedten jelentette ki:

— Miraért áissoavrnrni Ezt csakugyan nem lehet négy hó- ■ 
napig bírni.

Két hónap telt gl mindössze. M naptár nyárba fordult, de az 
időjárás — mintha cinkosul szegődött vrlrz z tOmegirtáshrz — 
sehogyan sem akar raatbear javulni. M sziléziai égen trraahatar- 
lanul áárarrolrak z felhőn, eső locsogott, z aéíségbeeseíí hajna
lokat még mindig dér lieoíeztei

Véglhg és helyrehoohaízílznul mocearsoaunki Régen hAo- 
gyott az érkezéskor niosotrtí homokos sozpparaaaabka, zz alsó
neméi szennyes tolszlányokbzn tapad íellsmérhétetlhn színű kol- 
duearrggairaaZl M facipön talpa leválí: sebée, méztélén lábfejjel' 
íresrgurk naphosszat z minahní elborító sárban.

Lrg'ikue betetőzésül eggeoéaae fe'bunnzn z auhatéh'íl Rongyz- 
innon: takaróirkrn kirajzolódnak zz éoüsíOser csillogó, íergérnyi 
lrráate!epeal Ezek az ezüetfoltrn zourrn pár óra zlaH, mint láz
álom zavaros ceraái, mozogni, maj'd nyüzsögni nezdének, soét- 
íerjearea tSlh]meeen, iríhararlanull Egyszeriben végük zz éjeoa- 
kai félryugalmaarakl Szitkokkal, kínos vakarbzáseai télnek z pi- 
héréeae eorní órák. Megkockaztatvz z hajcsárok gumiboíját, éstt- 
lég az őaezém puskatusát, napközben is minduntalan le kell íer- 
nünk a szerszámot, hogy dühödt kéjjel kivakzrbohaeeuk mz- 
gunkat.

M fásulínspü álravrs íabrrfőravossr lépett glő. Mz újak kö- 
tötr son igazi orvos akad és néhánynak sikerül glhely^ezkadnte•• 
hivarrerbari Valamelyik fejts meggyőzte Maxot, hogy ekkora tá
bor nem lehet hl betegszoba nélkül. M lrgerálteste kOoberjraí és 
végre felszabadítottak valami húsz pr1cceéí haldoklók, szerén- 
csétlemil jártak és télho]taz brtroottan aésoérhi Üj orvosaink egy 
aéeoé ezaritécként ügyhekeai bh mzgát z „Krankeneíube“ para-
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vicsomába. Gyógyszca. kzt.szcr. műszer peatzc nincs, or-
vos1 bckvktnszá•sról sgó sem tefot ^rt’dh^n^ te.
^kik szemmel ^hatóan végüket Gnógnul^kk senki sem lá-
vsgstt a Krahnchstube-b)ol. amety vatoefi siralomház ícz-
dett felíünm. KerüHü^ még a tájenát te. Knite^ tíluszesel egye- 
lőac, swencs^e nem forduR eto. Az a nfcd, hogy tev^f^íd és 

nem fertőg kkkniaa a tetű.
Most már a Krkknenstubc cnja a Mofi^at. Ete kkpi- 

aekdck van a mukkahelnckek is, hogy holtan esik össze va
lamelyik háítling.. Lágeamukkások nülönssztkgai a tábsaok kivül 
ásott, óriási mcsgesg(>Vörbc dobálják egymásra a hullákat. A len- 

igyel főorvos előzőleg harapófogóval niíördeli a hullák aráinyfo- 
g^a^t. Miután jócskán megvámolja az összegyűlt kakkyat és oszto
zik a zsákmányon a a mkakdenst a tábsapkakkcs-
nonnkk „szolgáltatja be“. így jut féli cstotsé. me’.lékjö-
vedetemhez. N^gy^aből egyéblcent ugyanez a gykns^Iat mindeh
táhorban.

Mindössze kőt hónap és máris ijesztően attkutnak a sorok. Hz 
ismerősök: közül legelsőnek Freund. a nyápic kezimutlkkboíSos 
ment eb IrtoMtos kínok múl. k . a Ibélbajos emtier. Kende
a deaüjátőt kopasz könyvelő követte . Előző nap. meg a kislányá
ról taaoott félórás előadás,. a kislányáró, . aktt imádott Araól be
széd. hogy eesz, mint lesz. ha viszonljájjak egymás.. Az ijpi^c^i^Iit 
Bokor jjeszSs<ht felpuffadva nertlR k meszesgödörbe. És tízével- 
húszáva. oyyanok. akiké. csak ísmettem. Június uhlssó
napjaibihl relcordaratea van a hateteak . Úgy lest. hogy nem 
ígénkgzik úlsságosan eenábblite vánakkozasnak a némeeek szamara. 
•a fizikai eroeeszíteshez nem szokot,. más éeetbe nőt. emberek 
miun^ra hurco^a..

Ifi az ízomeső dönt A munkihhatynkkn söééeen kuporognak 
az SS-őznk . Szigorúan fitos szóba ejeinyedntök a kbttgsogání^ika. . 
A munka ^^ü^votjnképkn a váRnaa. polgai . előmunkaaa. a 
meste. áá^a el. A posz. és a meste. hajánköee éeeeen elkülönltt. 
A. ösgcem jejadajv, hogy vigyggskv, meg n. gzkktn- a háítitng, 
amíg . gzogesdróSon kívíl. doigzzié . D. akvS köztükl ak. ma- 
gkngsarkatomból, vagy unatombó. . htigso1abbks í. eégtlctgé . 
Nagyéézt . iktjal a. özké . Keserve. gonSajat, hogy . n- -
'cék geéntj- mgg mindig otyannyIks ckndCkn vnn s . ltyk- mmlee-- 
.knaasot nalkülgzhtke.ns . rsknlnoné.
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Hz őrszemeket állandóan cserólik, naponta más poszt 
vonul ki minden munkahelyre. Roppantul vigyáznak, hogy őrző 
és őrizetlek között a legfelületesebb érintkezés, vagy kapcsolat 
se csírázhassék ki. Posztjaink arcán hiába kutatjuk sajnálkozás, 
vagy részvét jeleit. Általában, ezek az emberek, katonák és ci
vilek egyaránt, nyilván meg sem próbálják törni a fejü- 
kei, kik is hát voliaképen ezek az otthonuktól messzehurcolt, el- 
gyötröti, óhező, rongyos szerencsétlenek.

Hitem szerint az áilagnáci, akinek dolga akadi velünk, olyas
valamit képzelt, hogy csupa fegyházviselt, közönséges bűnöző 
áll előite és minden zsidónak legalább is emberölés van a rová
sán. Talán el is hiteitek velük ilyesmit. Pusztán az egyszerűség 
kedvéért. •

Egyetlen kivételre emlékszem, Hermán SS-közlegényre és 
breslaui bárpincérre. Köriekópű, ijesztően sovány fickó volt Her
mán. Nem meredi ránk olyan ádáz gyűlölettel, mint a többi. Is
tenem . .. bárpincér voll... Egy bárpincór esetleg akkor sem 
tud gyűlölni, ha SS-egyenruhába bujtatják. Jónéhányszor dolgoz
tam olyan szakaszban, ahol Hermán vigyázott ránk. Mindig szó
ba állt valamelyikünkkel ós mini a bibliai magvető, ejtett lábunk 
elé egy-egy megkezdett, égő cigarettái. Nekem is juioii Hermán 
ajándékaiból. Most is visszazeng bennem a felszabadult boldog
ság, amikor felemeltem a cigarettái ós Hermán cinkosan mosolygó 
körtearcába nóztem. Egy egész, jól tömőit cigaretta ... Hat vé
kony rudacskát is csavarhatok belőle, hatszorosan enyém a niko
tin otihonibűvölő varázslata... >

Hermanra, a breslaui bárpincérre sokszor gondoltam a ké
sőbbiek folyamán is. Vigasztaló, szilárd pont leit ő a nagy föld
indulásban.

Ez a Hermán volt őrünk, aznap is, amikor a Félkezü meg
jeleni. Fejvesztett ijedtség veti erői rabszolgákon ós hajcsárokon 
egyaránt. R csoportok egymásnak adiák tovább a riasztó híri. 
Iii a Félkezű!

Régiektől, akik már átvészelték néhány inspekciós látogatá
sát, gyorsan megtudtuk, ki ő. Tehát.: a Félkezü a grossroseni tá- 
borkörzei legfőbb felügyelője. SS-százados és félkarját frontse- 
besülós következtében felkötve hordja. Legutóbbi látogatása so
rán két emberre rálőtt és csaknem mindenkin, aki mellett elha
ladt, végigvágoit néhányszor korbácsával. Tíz-iizenkéi boldog-
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tálán véletlenül magára vonta figyelmét. Ezeket földre thperte és 
percekig taposta belüket Hz SS-őrségnék is kijutott M Félkezü 
mindenben hibát talált és bőségesen oeorrgatía z eOtéroárkrti

Ez három hónapja történt; idéérkezésilna előtt. És most is
mét Iíí van.

— Oh Wth! ... — óbégatnan táborezérre z lengyelen. Mi 
többlhl, vrrrua z történéndőaét Csarraráorsrál arlgooíam aorn 
z napon, ezázOráen-kétsoro méternyire z rrbrrróll Mély gödör
ből dobáltam csillébe z kövés, sárga tö1aet, mélyét elősoöa még' 
csákárrgal kellett prrhanybeííarii Nehéz munka volt, dh Her
mán mz sem hagyott cserben. Gödrömbe ejtette ajáraékár, ez
úttal kis csomag maró. ukrán dohányt: úgyreáézétt „mahorkát".

Számban cigaretta füstölt, ehhez képest a Fé1keoüaő1 szóló 
rémtörténetekét is higgadtabban fogadtam. Mz égész rgüoegSet 
hisztériának tartottam. Végre is, mi történhet még? Minden nzp, 
minden órájában amúgy is roavéryen kívül vagyunk: gyilkosok 
lőíááolábánl

M régieknek mégis igazuk igtt. M Félkezű mást hozott. M 
mindennapi szürke pokol helyett látvrnyoe, gieeshs áillamdrámát.

Tábori gepkreeir jött. Balkarja vastag, fehér pólyában: fe
lette fekete selyemből z tésoeni Tarrrre finom koponya z halál- 
fejee rrrySreapka alatt. Eggerésárralú aéskeng ajkak között pa
rázsló cigaretta. Vékony soenníáég ül z finommét-
széeű orron.

SS-eoaoadrs, ezámre nirürthtéeehll Gyilnre: Made in Ger- 
mzny. Főiskolai ^^'1' van és esei’eg tűrhetően oorg(trrooz 
Bachot.

M tábrrpararesrlraaa1 és két ismeretlen tiszttel eoá11 ki. Min
dennapi hóhérunk hétrét görnyed z magasabb hatalom árrgSká- 
bzn. Mz egyik tiszt kezében csillogó Lbica. Fényképezi z terepét. 
Hermán je1értéeí tesz. M Félkézű, több százezéa ember, egy egész 
1rgerkerü1eí legfőbb kény-ura, lassan, közönyösen lépked aöoöí- 
tünn.

Most már senki sem néz thll Testi erőtesoííésbe menekülünk. 
Görcsösen maaar1jun z ceákrryt: a csillékbe vadul csapódik z 
tö1a, z vontatók egész testtel vzgonettjeianek fésoü1néai Siaottva. 
szaladnak zz apró kocsik az imbolygó kgekéng sínekén.

— Kkpó! — szólal z Félkezű.
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Csoportunk nagyrészt ungváriakból és munkácskörnyéklek- 
ből áll. Otthon is testi munkái végezlek. Iparosok, fuvarosok, fa
vágók, rakodómunkások. Jól dolgoznak; nem is tudnak rosszul 
dolgozni. A szerszám viszi őket.

PL kápó maga is efféle, sápadian ugrik elő. Előírásosan le
kapja a kerek fegyencsapkái, a „Schmützen“-t. Remeg egész tes
tében, de vigyázzba vágja magát.

— Hogy megy a munka kápó?
Majdnem barátságosan szól. Hangját egyáltalán nem emeli. 

Nem is parancsoló. A felkötött kezű, magas szál ember lenéz a 
rabszolgára. A boioskápón gyámoltalanul, lötyög a szakadozoii, 
csíkos vászonnadrág. Most már mi is felpillantunk.

— Alázatosan jelentem, a munka jól halad.
Erősen jiddis akcentussal beszól németül. A' Fólkezű helyes

lőén bólint.
— Schön. Melyik a legjobb embered?
— 46514! — kiált habozás nélkül a kápó.
46514 valóban viiaihaiailanul legjobb embere a csoportnak. 

Oiihon erdőiriásnál dolgozott. Huszonhét éves. Napégett, kerek 
parasztarcában semmi sem emlókeziet zsidó származásra. Egyál
talán nem a félénk otihonos, vókonypónzü lateinertípus. Az a vál
tozat, amelyet a zsidók maguk is alig ismernek. A Kárpátok vi
dékén a zsidóságon belül egészségesebb a foglalkozási réiégező- 
dés. A munkát magáért a munkáért végzi. Láiszaia van, ha ne- 
klrrszül a szerszámnak.

46514 prémiumos háítling. A prómium pedig ritka, nagy el
ismerés. A prémiumos heti két márka értékű bont kap, amelyet 
különlekvárra és mahorkára válthat be.

Kiugrik a gödörből, lekapja sapkáját
A Félkezü rápillant, de nem kérdez. Oldalt lép. Lustán nyúl 

pisztolytáskájához,' előveszi a revolvert ós csövét 46514 halánté
kához illeszti. Dörrenés. A cövekkéni álló ember meginog, arc
cal vágódik vissza a gödörbe.

Tompán puffan a lehetetlenné vált test. A leicás tiszi zseb- 
revágja gépét, a Fólkezű csendesen, szórakozottan mosolyog.

— Egy kis bemutató — mondja. — Illusztráció, hogy a leg
jobb zsidónak is meg kell döglenie.

Giccs. A borzalom mindig giccs. Ha valóság, akkor is.
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M Félkezű elteszi z aévr1áeat és kíeérérSáe1 autóba eoá11i Ti
zenöt lépésre tőlünk 46514 hidégülő ajkával illeti az ároaieeza: 
tébr1grartt földeL

Mz autó elrobog és z mester rendes hzrgjár indít.
— Loo s... Bewggngg....
Meglendül z csákány. zökkennek z áagoréttéai
1944 június hatodika volt. a frareiarrsorgi paataaeoá11ás 

napja.
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X. FEJEZET

Ti nyugati invázió kezdete Euléban is új, az eddiginél is em- 
bcríclckcbb rezsimet hozoíí. Fokozódott a nyomás, föld alatt dol- 
asgoíí már a tábsrlknók négy ötödé. H „Baugcéelléchaft‘* felszá
molt és a kedvezőbb munka lehetősége mcgégűkt- Embereit az 
Urbán és a Kemna égívtán fel. Ti lágeatcaUleí felett német bombá- 
gbn és helikopterek berregtek.

Készen állt a sok baaan- -Tuschwíizország közepes nagyságú 
viVeni váaséává lctíükk. Nálunk is formálódtak már urcákt kiraj
zolódtak a piactér, a temető, az áannénézent a vcsgíshcly; a ha- 
lálvársésk gócai. A konyha kéégeh állt, de nem müködztít mert 
a ézUnéeaes elelmisgcrkésglcícn még mlkVla neéícn- Ti ícherkutón 
minden nap gyatrább moslékot hoaVían- Ti neaneVkcnyer ötödre 
réappkkí. Égbe égökkckt a Vsháky ára. Sckkincn sem volt már 
égívnivklbja. Ti görögök, ezek a svihák varázslók egeég napi étel- 
adaasí uzssráztan ki egyetlen, pillahktok alatt clpcrgéclőVő ma- 
hrrnáert. Megszűnt a prémiumrendszer és ezzel elapadt a bcégcr- 
zeé fsforráéa. Ti vkéútállsmáésn sem anaVtukn össze többé angol 
hadifoglyokkal, akik szívélyes „hallbkkkl“ tetézve slnksa egy- 
egy 'aporalt hullaííkk. Ti Bobbykktt úgy látszik, elvezényel
ték viVekünkrsl. •

Ti culág gyérült, etrenVükkbsl eltűnt a tejleves és a mártáéoé 
krumpli, a két ünnepi „fogáé“l Helyette mind ankkrkbbkh oég- 
tsítan vízben íott nrumplihétat; „etelí“t amit az állat is undor-' 
ral utkéíísít volna viésga-

KiszáaaVíant césntia éovákyoVvk lézengtünk, tele fájdalmas 
kelésekkel. Közöknncl vettük tudomásul a szapora halálhíreket. 
Odáig jutstíuknt hogy sgznesl tervekkel kezdtünk foglalkozni, no
ha tózkk ésszel el sem volt képzelhető, hogy ilyen állapotban 
és öltzgeíbck knáa ztsgág méterrel is túljuthkééukn a Vrótsn.
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Azi a tizenhat éves, görög gyerekei, aki egy éjszaka vala
hogy átvergődött a dróikerílésen, hajnalra elfogták egy százöt
ven méterre fekvő csőszházban. A fiúval nem nálunk végezlek. 
Parádés, szemléltető módon bániak el vele. Haitiingzubbonyának 
hátára otromba vörös betűkkel ezt a szói mázolták „F l ü c h l- 
l i n g“. Szökevény. Ezután három napra becsukták egy ablak
talan cemeniesbódéba; enni, inni nem adtak neki. Negyednap 
kói géppisziolyos SS-őr kísérte Grossrosenba, a körzeti köz
pontba. Sorsa cseppet sem lehetett kétséges.

Mindez nem rettenteit el. A legjózanabbakat is elfogta valami 
öngyilkos kétségbeesés. Azi hiszem ezekben a napokban száz 
tökéletesen épelméjű rab sem akadi köztünk.

Ekkor lépett fel Feldmann, a csehszlovák hadsereg egykori 
hivatásos vezérkari tisztje. Apellek uián titkos gyülekezőhelyünk 
leit az ő barakja. A katonás iariású, őszülő férfi csodálatos erő
vel őrizte meg magát. Árasztotta az elpusziíihaiatlan életerőt. Ta
lán a legjobb testi kondícióban lévő hafiling volt a háromezer 
között. Kisebb tisztséghez juioit; boioskápó leit valamelyik alag- 
útrészlegntll.

Amikor Maurer engem is beavatott, Feldmannál már több, 
mini százan gyülekeztek naponta. Hz összejövetelek jótékonyan 
hatottak a csüggedt emberekre.. A volt vezérkari tiszt mindenek
előtt szakszerűen kiértékelte a kis Bolgár, vagy Weisz Páll froni- 
híreit. Térképeket rögtönzött, előadásc-kai tartott, beszélt a há
ború utáni idők várható szabadságmiozgalmairó,, a sorsuk uraivá 
váló nep^^krőll, jussukhoz jutó dolgozókról. Megvillantotta az éle
lmeit, amely talán még ránk is vár és amelyért érdemes a kitartás 
erőfeszítésére elektrizálni kihagyó szívet, enyésző erőt.

Nem voltak élesen jellemzett politikai szónoklatok. Állásfog
laláshoz, elemzéshez, vitához nagyon is lent voltunk, nagyon is 
ösztönlényekkó váltunk, akikben mindenek felett eluralkodott az 
állat,, primőr vágyakozás: enni, elnyúíim, pihenni, cigarettázni , , , 
Bizonyos vagyok benne, hogy túlnyomó rószünk a családra sem 
gondolt már sokat.

Feldmann szeánszig semmiképen sem hasonlítottak, nem is 
hasonlíthattak z hadifogolytáborok szervezkedéseihez, csoporto
sulásokhoz, tudatos, tárgynagos jővőópítésekhez. A hadifogoly
táborok lakói hozzánk képest gondtalan nyaralók lehettek.
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Mkármllgen aBoaet1egéS, idétlen valami volt, hatásában. leg
alább is pillanatnyi hatásában: gybgyezear jelentett Vázsoryi: 
Maurer, G1Biwito. Gaoso, Bolgár, Weiso, jómagam és mindnyá
jan, akik fSl1g-méad1g észnél voltunk még — megszólaltunk, vzgg 
paiecseaaé dőlve ha11garrun az igét z sötét hoaá1ybari Magyarul 
foly-t z ezó, de lengyelre és — a néhány nyugatira való tBklntBttel
— olykor németre is 1etordírortuk zz h1hangorítzaatl

Feldmann egy este arraréíumrz tért át Formális e1őteajeso- 
rssí tetlt

— Körülbelül valamennyien megértjük — mondotta — hogy 
zz invázió beaövéraéztévé1 meggyorsul az események menete. E 
pillanatban, aü1önöehr z ml k0ni1mérge1nn kOoOtí: lehetetlen blő- 
ah1árni: hogy gz a gyorsulás milyen fokú lesz és milyen tények
ben nyilvánul. Egy bizonyos: esetleges gyors torau1aínak nem 
szabad nészü1eí1enü1 találnia bBrrünkéri Erre pedig egyetlen mód 
van: össoefogn1i

Réeo1éteeen kifejtette z tervet. Mz Baedet1 résoráe . í1zee sej
tekbe tömörü1reai M sejtek mégagüálják z töblbekk Minden sejt 
mindegyik tagja újzbb harmincas csoportot eoel•v x A görögöket 
nem avatjuk bt. Ha felszabadító serégtk aöze'1égrrek kétségtelen 
jeléi muraraoznak, zartt jelre mégníeére1jüa a a1í0aesíl 200 főnyi 
SS-őrségghl szemben — igaz, hogy fegyvertelenül és Baőíten^il
— mintegy hrrrmeoren vagyunk. Mindenki tudni fogja, hogy 
é1érrő1 van szó .és elszánt akarat megsokszorozza zz errri Mz h1eő 
Oegyverekeí magrryrean álló posztok meglepetéssoerű 1BütSSéve1 
kell mégszérezni.

KéteéébeBserí gondolat, dh más vr1aeotre valóban nem volt. 
Ez kínálkozott egyetlen 1hhereégée mege1roéeü1 z nácik féltétélé- 
zétí aíeéa1eréve1 szemben, hogy veszély esttén rabjaival együtt 
mégeemmisírik z rábrrri

Mindnyájan B1fogadíun z tervét. Ezzel azonban véget is ért 
zz egész aézdet1egee eaőfészítéei Magára z végrehajtásra, az agi
táció mégaeoaSsérB sohasem khrü1hhterí eoa, mert harmadnap hl- 
vézérgé1rék és mirajrrr útnak is 1naítettáa z tábor kétharmadát 
Ezzel terméezeteeBn kútba Bsték z Feldmann-félb szeánszok és 
semmivé lett z a1í0rSe1 terv.

M nagy újságot különös véletlen folytán éppen z szervezké- 
dési gyűlést követő get1 zpellBn hoztál ny11árnoesrgrZi

M folyó ügyek e1irtéoéee után. amin z bepanaszoltak kégygt- 
ltn megbrfozáea értendő, Max állt középre zz írnoknál.
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— Számokat olvasok íel — hirdette ki. — Aki számát hallj■av 
holnap hkJkklbah nem csatlakozik részlegéhez, hanem külön osz
lopban áll fel.

Az embereken veaiaégántsít a félelem. Hát ez mit jelent? 
Nem égcaettük a mcanulznbözícteélt actícaíükk a „niégúaás“ min
den fajíájátbl-

Két órán át tkatsít a számok olv.ksásk- A takarodó is el- 
hanagotí és Aax ackdülctlehül ordított. Közel kétezer embert je- 
lzlícn kL A lista legelején szerepeltem. Örüljek-e vaan féljek? 
Ankni nyomban világos volt, hogy innen megyünk. Sokkal rosz- 
szabb helyre, — gondoltam és milyen íakainuékk íeveVícmv — 
nem kerülhetek. A legrosszabb eset Birkenau, a füstölgő kémény
erdőveL Ez pedig, ha meggondolom, nem is olyan megvetendő 
megoldás.

Másnap délelőtt, kétnapi nckyerkVkaaklt gyalog inVulíunkl 
Csodák csodájára köztünk volt maga Aax is, a rettegett láger- 
iétcn. Államcsiny áldozata lett gyűlölt álícéíehkl A puccs értelmi 
szerzői Weisz, az Urbáh-nápó és Michel, a sunyi íakok. Ök állí
tották össze a listát egészen tklálomaa- Közben sikerült bcVenun- 
ciálniok a pkaakrékskkál Afaxot. Rávették, a meszáassít hogy őt 
is mehesszel

Pokoli irónia a — pokolban.
■Max kaay hkkaon olvassa a számokat Eanégcaac aábunkkh 

a magáéra. Ezt is ki kell kiáltania, felebbezés nincs. És a párisi 
knilvákoéház íulkjVonsSt a gyilkos és renegát szempillantás alatt 
közönéeges háftlinggé degraVálódln- Azaz — mégsem caéégcnl A 
láacrpkrkncékok irgalmat gnknoaolt és keanvcégtctt pribékjét az 
induló oézíka kápbJává jelölte kt

Hová? Ez foglalkoztat minden indulót. A nétkkpi ncknea- 
kVaa hosszú menetelésre vallott, a kísérő BS-őrzn és ToVt-em- 
bcren nagy száma sem bigíató jel.

Valóban hosszú menetelés követkcgeít mint kkkyiégsrt mióta 
itt vagyunk ezen az áíonvcrtc fölVöhl Mezítláb vákégoaoaíukk, 
hiszen az auschwitzi facipők régen szemétre keaitltek- A jól gon- 
Vozstí mkkkdámutkn se sokkí enyhítettek a felvérzeK, sebes lá- 
bkn kínjain. A kettős kennéraVkaoí tcrmesgeteéeh nyomban, nl- 
séztás után felfalta mindenki. A klehezeíí háíílika sohasem tudja 
beosztásra fegyelmezni rágóizmkií-
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Ezotial, — z rabszolgát az ág is húzza, — z nap is megem
berelte magát. Égetett derekasan, rongyainkat megpárolta porban 
ós verejtékben, z teivek pedig fájdalmasan működlek.

Táborok melleit mentünk el megint; kihalt városkákat hagy
tunk magunk mögött. Estefelé álltunk meg először. Csendes vá
ros hegynek szaladó uccácskája. Szakaszonkint vonultunk egy 
épületbe, amelyről kiderült, hogy z városi fürdő. Megint halomra 
kelleit hánynunk ruháinkat.

Tusok alá álltunk, egyidejűleg rongyainkat irivrtlrnIteiiek. 
Mire kikergetiek z forró víz paradicsomából, természetesen senki 
se találta z csomóba dobált egyforma cafatok között a magáét. 
Rohammal kellett kiküzdeni minden darabot. Hz ökölharc uián 
rongyosabb voltam, mint valaha. Eddig legalább ingem és alsó
nadrágom igyekeztem, úgy-ahogy kzrbaniartani, most ezek he
lyeit is foszlányok jutottak.

Másnap este így érkeztünk zz új állomásra: a rürstrnsteini, 
római hármas számol viselő, hitleri Arbeilslager szöges
drótjai elé.
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második rész





XI. FEJEZET

Kétezer holdas, kkanégcaü parkkal övezett, hatalmas vár- 
nkétely íckiht le hkllaaívkt minVentertönt hat hosszú sor, kerek 
zöld sátorra, a aepf<cayvercs íigncIőtoroIkyrkt a drbíncaíteé ku- 
ézk vonalára és a haláltáboron egyéb jclJemgőiac. Füaétck- 
étcint az egnnsri német uralkoVb-hcrrcai rskláVt a Furstehsíeik- 
Pless dikasgílk ézekhelnel A lágert szemmel láíhkíókn az impo
záns, néaysgázzívcn sgsbáét háromemeletes kastély mikíí építet- 
íén ide. A középkori építesgctncn ezt a remckeít mint a főkapu 
homlokzatán márváknbk vésett fellrat j’elzi, a múlt század végén 
reétauaáltánt de a középső l■kkbSgárnyon kívül, külsőleg meg
hagyták eredeti alanjábkkl Nyersksbsl emelt, ésnszögbeh sgö- 
gellő skrontoakyokt lőrééekkel telitűgVelt bástykfklkk őrgin a kö
zépkor hkkgulktáí. Teameszeíeécn nem azért a nözépkoaett ame
lyet Hitler őrültjei ersltetten a huszadik szá^V negyvenes éveire. 
Hihetőleg éknnal emberibbét chnéll Abban a kzzépksrbkht amely
nek lovagjaira és Vámáirk egcn a kövek néztek, jobbágyok még 
volíknt Vc rabszolgák — legalább is Európában — már nem.

A ma élő Fürstenstem-PleéSt mint mondják, angol hőt vett 
feleségül és Hitler elől Londonba emigrált? Ott lehet most iSl A 
gyönyörű építményt viégsní halálraítélté a hitleri strkíégia. Fel- 
bcrsulheíeíleh értékű frcsnbkkklt műninrssgámba menő bútorok
kal és Vísgíáaayannkl zsúfolt termek százait napok alatt megsem- 
miéííetíenl Német és unrák muhnáslegibkt zsidó deportáltak ezaeit 
éjjel-nappal romboltak. Falakat törtek, porrá gúgíák a falfestmé
nyek csodálkozó khgnklkitt rsánánnok vasa alatt omlottak össze 
a gőgös básíyatornysn-

Az óalási parkban hcnilátían a mesterséges tó niézárítáéá- 
hak és egész cadőresgletcnct irtottak íí. A gondozott anepáaykk 
selymét rozsdás iparvágány szaggatta tetv a navirsogstt setkuík- 
kat gödrök és árkok kusza zsszevissgasáaa tette Járhktktlćmsnná.
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Az ősi építmény alatt tagas földalatti helyiségek húzódtak. 
Valóságos katakombarendszereket tágítottak most tovább, sok 
kilométer hosszúságban és mélységben.

Kétségtelen, hogy zegzúgos földalatti város volt épülőben. 
Eléggé hihetőnek látszott hát, a széltében elterjedbverzió, hogy a 
nagy védelmi vonal szívében vagyunk és a kastélyt a hozzátar
tozó részekkel együtt Hitler főhadiszállásának céljaira építik át, 
visszavonulás esetére. A barlangvárosban viszont döntő fontos
ságú fegyvergyárakat helyeznének el.

Ali kétezren, az itteni, amúgy is tekintélyes munkáshadsereg 
kiegészítésére szolgáltunk.

Szóval nem gáz. Rabszolgaélet. Folytatólag. Különösebb 
megelégedés nélkül veszem tudomásul a bizonyosságot. Nem lel
kesedem a mit sem ígérő, mit sem teljesítő napok további soro
zatáért. Kétnapi menetelés étlen-szomjan és rongyokban, elég 
tekintélyes időköz, hogy az ember megbarátkozzék a közvetlen 
halál gondolatával.

Első benyomásunk sem kecsegtető. A láger sokkal nagyobb 
Eulenél; a négyezres létszámot már érkezésünk előtt elérte, a 
barakok kényelme mégis ismeretlen. Ismét a celtek birhalatian 
bűzébe süllyedni, magában sem rózsás kilátás, de amikor meg
látom az első fürstensteini sátrat, Eule az elvesztett éden színé
ben kezd feltűnni.

Az eredetileg huszonnégy személyre méretezett viskókba ér
kezésünk után negyven, sőt ötven embert zsúfolnak. Üres célt 
kevés akad. Ali újak hivatlan, egyáltalán nem szívesen látott ven
dégekként toppanunk sorstársaink életébe.

A 28-asba kerülök, a leghirhedtebb celtbe. Lakóit vesztegzár 
övezi. Itt laknak a közönséges bűnözők — természetesen ezek 
is zsidók — akiket a sopron-kőhidai fegyintézetből hurcoltak 
Auschwitzba. Az elhelyezésnél így balszerencsém van. Negyven, 
minden hájjal megkent, cinikus, mindenre kész gazember közé 
iktatódni, több mint baleset.

Gyilkosságért, betörésért, orgazdaságért hosszú évekre el
ítélt fegyencek. Még intellektuális bűnöző sem akad a 28-ban. 
Maradék emberségüket már a fegyházi évek kiszikkasztották. 
Nem kellett fantázia annak elképzeléséhez, mivé vadulhattak itt 
és milyen indulattal fogadják a jövevényeket, akik miatt megint 
összébb kell húzódniok, akik a pár centis vacok egy részét foglal
ják el előlük.
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Szobaparancsnokuk Róth Sanyi, a hírhedt visszaeső vagány.. 
Sorozatos falbontó betörésekért legutóbb négy évet kapott. Ezt" 
ülte éppen, amikor beütött a német megszállás.

Társai újabb ordító cáfolatai a zsidó fajiság külön valóságá
ról lármázó nácielméletnek. Zsidós nincs bennük, lombrozós an
nál több van.

Már megérkezésünk estéjén a 28-ban találom magam. Kívü
lem csak a kis Bolgár kerül a „Markóba“. A lágerben ezen a 
becézőnéven emlegetik jövendő létem rámáját.

Róth Sanyi undorral mér végig:
— Ki a frász szabadított ide benneteket?
A kis Bolgár válaszol gyanútlanul:
— Azt hiszem a lágeralteste. A karszalagjáról ítélve, az le

hetett. •
— Dögöljön meg veletek együtt. Az úri cehekbe biztos nem’ 

osztott új szivarokat az a disznó. Pedig ott huszonnégyen ter
peszkednek.

— Szorítsatok fekvőhelyet bajtársak — szólok.
A célt gúnyos derültségbe tör ki:
— A méltóságos urak nyugalomra óhajtanak térni? Még. 

hozzá fekve. Ülve nem is lesz jó.
Körülnézünk. A dologban tagadhatatlanul van valami. El

képzelhetetlen, hogy ebbe az ólba tízünknek helyet szorítsanak.
Szerencsére benéz a másodlágerálteste, egy köpcös, mindig, 

ordítozó alak. Ellenőrzi az újak elhelyezését. Csoda történik ek
kor. A 28-as őslakói morogva, de engedelmesen összébb húz
zák vackaikat. Láthatóan félnek az üvöltöző emberkétől, aki olyan 
hangon rendelkezik, mintha vadakat idomítana.

Valahogy leterítjük pokrócainkat. Ételt még most sem ka
punk, mert két napra „ellatv““ érkeztünk. A többieknek most osz
tanak. A 28-as csíkosai elkapkodják a feléjük dobált kenyereket. 
A sátor mélyén elszántan, fogcsikorgatva dulakodik négy em
ber. Négy-négynek jut egy kenyér és a harcolók a gondos cen- 
timéterezés ellenére sem tudnak megegyezni. Folyton fellángol 
a közelharccá fajuló vita, kinek jussanak a kiadósabb kenyér
végek.

Roth oda se nézve lécet vág közéjük, mire csend lesz. Az 
egyik küzdő vérző homlokkal tápászkodik fel, állatian, tompán, 
mered kenyérdarabjára. Mohón belemar. Fal.
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Megdörzsölöm égő, mégis sötétülő szemem. Ezek még Eule 
után is új motívumok. Hová kerültem? A kis Bolgár könnyes te
kintetével találkozom.

A célt csámcsog, szürcsöl, rikolt. Nyögve kéjelegnek az ab
rakon, mintha nemi aktusban vennének részt. Róth mocskos lám
pát szed elő, gondosan helyezi a fekvőhelyek körül felszegezett 
deszkapolcra. Kedvetlen, satnya fényosík pásztáz. Gorkij-dráma 
díszlete.

Szobaparancsnokunk kalarábén csámcsog. Nevet:
— Csekély három kétkilósat szabadítottam fel.
Felnyúl a deszkára, fakofferjéből előszedi a kincset.
— Hol? — érdeklődnek.
— A konyha mögött. Tegnap hozták. Margarin, káposzta és 

cékla is jött. fí konyhások részegre zabálják magukat.
Irigy, de áhítatom szemek kísérik a kalarábé útját Róth Sa

nyi tátott szájába.
— Kijutottál?
— Paccer. Két napja lágeres vagyok. Kondérokat mosunk. 

Könnyű meló.
— Mázlista — jegyzi meg szinte gyöngéd elismeréssel a 

szomszédja.
— Frászt — dicsekszik Róth. — Ha az vagyok, most negyed

csomag margarinom van. Beszállok, apám, ma két kondérral az 
első kónyhára. Sehol senki. Asztalon a kaja. Én marha, habozok, 
mint a szagosszappan. Jön a krumplikápó és fenékenrúg. Ha egy 
pillanattal később töri oda a nyavalya ... psz ...

— Hány adag egy negyedpakli?
— Minimum húsz.
A 28-as célt elméláz. Rózsaujjak csiklandják a gasztronó

miai kéjek elképzelésére beállított fantáziát. Húsz adag marga
rin ...

Itt nincs délibábos jövőszövögetés, mint Euleban. A kis Bol
gár harctéri fejtegetései kevés érdeklődésre számíthatnának. Az 
állatiasodás egy vonallal mélyebb foka ez. A 28-as már nem ál
modik szabadulásról.

Bennünket egyelőre észre sem vésznek. Szomszédom szem
telenül terpeszkedik el mellettem. Lélegzeni is alig tudok, de 
egyelőre nem tartom tanácsosnak a tiltakozást. A tábor esemé-
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nyeit vitatják meg, iémcrcílch hcvcn röpködnek, ismeretlen ese- 
mehnck kenenek ikdulatsnkí- ÁlksgbVvk beszélnek tukelrőlt éj- 
ézknki sichíárólt felsorolják a hklottajnkL

Róth végre beknünkeí is meglát:
— Van cigarettátok?
— Tetüjük — felel helyettünk egy őélakól
Róth ráförmed:

. — Kérdeztelek Jaksi?
Jaksi, pktíkkáésé képű, fiatal fickó nuéhaVl R égsbapkaancé- 

hsk most cgnehcsch hozzám szól:
— Honnan jöttök?
— Euleból.
— Hol van az?
— Nem tudom. Két napig gyalogoltunk.
— Milyen váaossnsh jöttetek neacsgíUl?
— Csak Waldenburg nevét állapíthattam mcal
— Milyen volt a tábor?
— .lszijrnnUl
.— Harmad- vagy ncgncVkcnyer?
— Nevved.
— Culáaoí kaptatok?
__ Néha.
— Muknk? BákáémóV?
--- Bzzrnvíí.
R naan szál, ssgbac!savkasdott ember réehVeécbbch monVia:
— Na. maiV itt is láttok valamit.
Láttunk. Armdjárt másnap láttunk. R hajnali apelleh az eulei- 

nél is remehytclekebb atmoszféra. Bokáig érő latyakban, vkkéö- 
fétben bukVáréolunn a celtek között a nknu felé. Itt a sorknsgó

MItesíán és nkpón sgalkdgálnkkl Tompán puffan a közlés és 
meaayőges náriorsgáal eégnögc: a gumiboL Rz ittemen — ha 
lehetséges — nálunk is rskayoékbbkn- De lehet, hogy csak így 
feísgln. R sátsrbkk topogó árnyak szapora vkkkabzáék elárulja, 
hogy tetőben itt sincs hlákr•l

R kánok csoportjaikba taézigáliák az embereket. Rz l-as 
számú célt: a lágeraltcsíek és írnokok nzgöé rezidenciája előtt 
acszefont karral szemlélik a gűagkvkrí a táborhatalmasságon. 
Németül és magyarul recsegnek a vezeknsga■rak:

— Heaeafcldt kntrcíen!
— Lkacrkrbeitcr zu mir!
— Tanger und Lkhkingea! Sákgcr und Lahhikgcrl
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— PischI munkások felállni!
— Kemnások! Kemnások! Első ucca!
— Tegnap érkezettek! Újak! Hozzám!
Eszeveszett kavargásból formálódnak menetkész oszlopolt;.
Mi külön állunk fel. Kát haftling tart felénk a fejesek csoport

jából. Egy negyven-ötven körüli kövér, jókora furkósbottal, meg; 
egy gondosan borotvált, kopasz fiatalember. Az első lágeraltésití^ 
és az írnok. A kápók rázendítenek:

— Achtung! Schmützen ab!
Sapkák röpülnek a fejekről két tisztaruhás, kimosdott rab

szolga előtt. Fürstensteinben nemcsak a németeknek, a zsidó íö- 
hajcsároknak is kijár a feszes „vigyázz".

A íurkósbottal hadonászó Berkovits, Fiirstenstein első láger- 
altestéje rettegettebb az eulei Maxnál is, aki most fontoskodva 
ugrál előttünk, mint az újonjöttek vezetője. Kiáltoz, rendez, intéz
kedik. Veszett fejsze nyele, legalább közepes tisztséget igyekszik 
kistréberkedni. Senki sem ismeri, senkit sem ismer.

Elfogulatlanságot erőltetve, kollegiális fesztelenséggel lép 
Berkovits elé:

— Engedje meg kolléga úr. Max lágerálteste;
Berkovits furkósbotjával habozás nélkül rácsap a feléje nyúj

tott kézre. Max íeljajdul, elképedten hátralép. Csoportunkból halk 
kuncogás bátortalanodik, pedig nevető kedv azután igazán nincs. 
A nemezis klasszikus példájának vagyunk tanúi.

—Itt csak ketten vagyunk altesték. ARi pedig ezt nem akarja 
megérteni, azzal elbánunk. Verstanden?

Max meghunyászkodik. Menteni próbálja a menthetőt
— De engem Euleben az érkezett csoport kápójának nevez

tek ki.
— Kápóság — arról esetleg lehet szó. Majd meglátjuk.
Berkovits felvidéki. Obskúrus .alak, állítólagos kereskedő. Ha

mis bukásért sokáig ült. Iskolapéldája a táborvilág fejtetőre állított! 
érvényesülési törvényeinek. Hatalmát alaposan kihasználja. Azt 
mondják, Rohmerrel, a csehországi Írnokkal együtt, aki egyéb
ként mérnök, teljesen kezében tartja a táborparancsnokot.

Ez a Röhmer lép most elénk. Kezében lista. Németül beszél. 
Felolvassa számainkat és besoroz a már feliállított csoportokba. 
Én Sánger és Lanninger emberei közé kerülök. Beállók a hosszú 
sorba. Szomszédom halkan megszólal. Görnyedt, tartásai, sá
padt férfi:.
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— Na, ezt jól kifogtad.
— Miért?
— Tudod mi az a Sanger és Lanninger?
— Nem.
— A legrohadtabb tűnél. Majd meglátod.
— Te kibírod?
— Sanger és Lanningernél csak a Kemna rosszabb — mond

ja válasz helyett mély meggyőződéssel. — Meg a pokol. Pesti 
vagy?

— Bácskai.
— Engem Pestről cipeltek el. A negyvennégyesröl szedtek le 

a Keletinél. Farkas volt a nevem. Doktor Farkas.
Én is megmondom egykori nevem. Mióta itt vagyok, először. 

Kezet fogunk.
Doktor Farkas budapesti orvos mutatja be most Fürsten- 

steint, amíg kiérkezünk a négy kilométerre fekvő munkahelyre. 
Beszél Sanger és Lanningerről és rabszolgáiról. Ez a cég épít
teti a földalatti barlangvilágot. Testetőrlő, lelket-pusztító robot. 
Huszonnégy órán át két váltásban szakadatlanul folyik a robban
tás, fúrás, a kőanyag kihordása. Bele kell süketülni a zajba. A 
munkálatokat olasz szakmunkások vezetik. Badoglio-olaszok. Ha
difoglyok és internáltak; Mussolini bukása után kerültek a néme
tek kezére. Az olasz állítólag a legjobb alagutmunkás.

A Sanger és Lanninger r. t. magánvállalat. Székhelye talán 
Berlin, vagy Düsseldorf. -Itt, Fiirstensteinben népes kirendeltsé
get tart fenn. Az államnak dolgozik és részvényeseinek szolid 
osztalékot fizet. Itt viszont naponta húsz-harminc pária gebed 
tele a hasznothajtó vállalkozásba. Az egykori Keletindiai Társa
ságot, vagy Ceylon ültetvényeseit inkább érdekelte a plantázsain 
robotoló rabszolga sorsa, mint Sanger és Lanninger részvénye
seit a miénk. Mi még csak tulajdona sem voltunk e bizonyára köz
tiszteletben álló pénzembereknek és vállalkozóknak. Kiesésünk a 
legcsekélyebb anyagi kárt sem jelentette számukra. Az állam
nak még kevésbbé. Anyag volt elég.

A cég itteni főhajcsárja a főmérnök. Tipikus német; izzik a 
munkadühtől és a gyűlölettől. Egyformán fontos neki a győzelem 
és a — profit. Ettől a kettős eszménytől hajtva — hajt ő is. Még 
pedig hatásos módszerrel. Tollas, zöld vadászkalapjában, rosszul
szabott, szűk húbertuszában olyan mint egy Fliegende Biatter 
karikatúra. De a rettegés olyan atmoszféráját árasztja, mint a 
Félkezű.
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Nem, nem gyilkol skjátnegüleg- Gnilksésáat — ez mégsem 
tkaíogik egy fixfigeteses főmérnök feladatai közé. Nem is botoz. 
Ellenben listát készít. Jegyez. FárkVhkíkílknul járja a íáakánktt 
fúrógépek tomboló gkjabkriV étgrevetlckül kerül a hkltiikg mögé:

— Kérem a égámát — szól udvkaikékk a aabhsgt aki íalák 
éppen abban a pillakaíbkn állt meg, hogy kifújja magát.

Igen, magázza az embereket. Jegyez és szó nélkül tovább ha
lad. R feljegyzett számok viszont a íáboapkrkkrskonhog futnak 
be és felolvasátra kcrülken az apellen. Húsz-harminc áldogkíoí 
is felhajt néha a Zöldnklapss.

Rlkaúímuknás vagysn- R kastély körüli drmbvskulkí egeég 
hosszában bkalkkarckVsgerek tágaésVkknl Tíz táakkbejáakí égka- 
akíja a nvkrroé hegnreézí- R hegy ansmrábkk hsétgút egyre 
hosszabb folyosók, kisebb nagycbb helyiéeaeknét termekké, való- 
ságss terekké égélcécdőn. R bkrlkkasnkt keresgtjáakíok kZíin 
össze.

Rz klkaúímukna nehéz munka. Enknií nsaábbkk is tudtam. 
R föld alkíít gnilnsé kövekkel hadakozó muknáéí jól fizetik és 
különös gonddal látják el, minVckUít a világon. Itt mindennek 
ellenkezője az alapelv.

Imbolygó negilámpánt kiugró sgiklafonokrk kaakísítt piszkos 
villanynzatek alig enyhítik a nnsmkéztó éZteíeí- Sikskgva fúróV- 
hkk a sziklába a bsrrent többmázsáé kőVkakbok puffannak, omlik 
a mckkyczct. R viééghangt mint mcgkfont hkkassítJk a ézinlkVk- 
rabsnnkl zsúfolt vkgsnclícn düböraéseí.

Csontig ható neVveéseg mindenfelé. Nyirok árad a kövek
ből, nyirkot szivárog lábunk alatt a lucskos föld.

Egyes helyeken már betonogkkkt másutt zéánsnat cipelnek 
a betonkeverők telhetetlen gyomrába. Gerendákat vokégolkknt 
emeletes állványsnsn árkykn imbslyogkkk.

Először dolgozom klagúíban- Eu^ban éinerUlí meaúsgkomt 
Ve most, úgy látszik, viészavsnhktktlkkul belepsítnkntam.

R kápó tölcsért réinál tenyeréből:
— Borrét fogsz hordam. Los!
— Szerencse a balszerencsében — mondja rá mellettem 

Fkrkkét mint az áment. — Vigyázz, hogy ebben a bessgtáébkk 
maradj. z

Sejtelmem sikrét mi a bőrré, neadcgZékzdeéí pedig nem íkr- 
tok tknáréoénkk. Szerencsére Fkankét mielőtt elszágulV, a meg
rakott csillével, felvilágosít.

Rövidebb, hosszabb, mindkét végükön reéőégerüen kepgeít
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vasrudak a borrék. Ezek a villamosságba kapcsolt vésők réte- 
genkint fejtik a robbantásokkal előzőleg meglazított sziklafalat. 
A bőrré mindössze pár percig használható, mert az élek gyor
san eltompulnak. A kovácsműhelyben izzítják és lijrakalapálják 
az éleket. •

Allványtól-állványig bukdácsolva gyűjtöm az elhasznált ru
dakat. Néhol csaknem tejemre hajítják az olaszok. Négy-ötöt váll
ra kapok és kimászok a napfényre. Ötven méternyit mászok a 
dombon lévő kovácsműhelyig. Alígöttem az SS-őr figyel. Oda
fenn megragadom a kész rudakat és indulok vissza. Megállás nél
kül megy így az egész munkaidőn át.

Kétségtelen, nem olyan vakondokmunka, mint a földalatti 
kőhordás, de azért cseppet sem gyerekjáték. Ám a kiváltságos 
pozíciót nem tudom sokáig tartani. Néhány nap múlva már deg
radálnak és ettől kezdve hónapokon át ott kaptatok a sziklával 
dolgozó páriák seregében.

Biztonsági berendezésnek persze nyoma sincs a munkahe
lyeken. Sűrűn fordulnak elő sziklaomlások és ritka nap, amikor 
ki nem cipelnek egy-két halálrazúzott haftlinget valamelyik tár
nából.

Megszokott kép ez. Hajcsárok, rabszolgák rá se pillantanak 
a hullákra. Sűrű az autógázolás. A homokkal, cementtel, téglával, 
salakkal, gerendákkal telt tehergépkocsik egymásután futnak be, 
egymásra torlódnak a homok- és kőhegyekkel szegélyezett szűk 
térségen. Gyakran húznak ki haftlinget a kerekek alól. Jegyző
könyvre, vizsgálatra egyetlen esetben sem kerül sor. A háftling 
elgázolása ugyanúgy nem jár a legkisebb következ.ménnyel sem, 
mintha csak kutyára, vagy libára hajtana a sofőr.

Olyan áldozat is akad, aki nem egészen szándéktalanul ke
rül a kerekek alá. Miért is ne? Gyorsabb és egyszerűbb lehetőség 
öngyilkosságra nem igen akadt.

A szürkék, meg a keveset beszélő, de annál többet botozó 
olasz sachtmesterek élvezték a vérfagyasz.tó jeleneteket. Oda is 
tréfálkoztak néha:

— Na zsidók, ma nem lesz öngyilkos senki? Hullát akarok 
látni.

Olykor észrevétlen lökéssel segítettek is a tétovázónak. Pusz
tán a hecc kedvéért.

Beletetvesedem lassan Fiirstenstein kazamatáiba is. Szósze
rinti értelemben. A fürdő és fertőtlenítés hatása már első nap 
megszűnik; a régiek sokkal jobban el vannak már tetvesedve, 
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mint mi. Általában, minden rosszabb egy-két fokkal Eulenál. Hz 
ellátás, a munkahelyek, az egészségügyi helyzet, a hierarchia. 
Ez utóbbi sokkal bonyolultabb. Konyha lévén, kitermelődött a 
konyhások kiváltságos kasztja is; egy helyett, két lágerálteste, 
külön lágerkápók a belső munkások atyaistenei, irnokhad ...

A legtöbb orvos közönséges munkásként robotol. Csak né
hánynak sikerült személyi kapcsolatok révén a fejesek közé ka
paszkodni. Főnökük Katz, a tábor orvos, otthon állítólag fogász, 
a következő kis beszéddel fogad:

— Idehallgassatok bajtársak. Én lennék a lágerorvos. Nem 
vagyok rossz fiú, de miheztartás végett meg kell mondanom, 
hogy beteg, az itt nincs. Aki még mozog, annak ki kell vonul
nia. Akkor is, ha nem tud lábraállni. Gyengélkedő itt nincs, 
gyógyszer itt nincs, ellenben itt van Bulldog, az SS-szanitéc, aki 
engem botoz meg, ha tíz embernél többet talál a betegszobán. Ez 
a tíz pedig kizárólag eszméletlen haldokló lehet, makszimum két 
órai élettel. Van valakinek dohánya?

Dohányunk e pillanatban nincs. Kár, mert, mint később ki
derült, ennek segítségével bizalmas ügyleteket lehetett lebonyo
lítani a níkotínörűlt fogásszal.

A hatezres létszámú táborban egyébként, valóban csak tíz
tizenöt kivonulás alól mentesülő „gyengélkedőt" tűr meg a Bull
dognak becézett szürke. A nácinak természetesen sejtelme sincs 
orvostanról, bárgyú konoksággal mégis maga „vizsgál meg“ 
minden otthonmaradót. Ha nem találja elég betegnek, illetve Katz 
doktor konferánszát elég meggyőzőnek, akkor az orvost meg
botozza, a pácienset viszont erőteljes pofonok kíséretében kirúgja. 
A boldogtalan aztán kétségbeesetten igyekszik sodródni a leg
közelebbi munkásrészleghez, mert jaj volt annak, akit munkaidő
ben beosztás nélkül találtak a tábor területén. Halál volt. A pa
rancsnok ott szaglászott naphosszat a dróton belül és ha elkapott 
egy lézengőt, nem várta meg az esti apellt. A helyszínen úgy 
összerúgdalta és megbotozta, hogy a szerencsétlen ritkán érte 
meg a másnapot.

Ez a helyzet az „egészségügy" frontján. Az étellel sem áll 
különbül a dolog, noha hatalmas konyha dolgozik. Az . úgyne
vezett „sűrűleves", amely kicsit több bunkert, répát vagy krump
lihéjat jelent a melegvízben, itt teljességgel ismeretlen. Tej levest 
a legritkábban kapunk, akkor is cukor nélkül. A szórványos 
krumplis vacsorákat keservesen megvámolja a rengeteg közbe
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eső nezt a lágeráltestétől RUh Sanyiig, aki a 28-asbah oégí. Négy- 
•bt szem rothadt, féligfőtt krumpli képviseli a vasárnapi menüt 

Itt van kguták a külön lágerátok: a ísgéVe. Esti apell utákt 
minden kimerültségünk ellenére, zéibohab mehnkééá változik a 
tábor. A fáradt emberek a kapu előtti „piacon" tolshgahkkl El
adnak és vcéznekl Mit? A Vohánysé kenyeraVkgjáí csenVgSöli el 
pár grammnyi roéég mkhsanáertt vágy cigarettáért. Sáros sárga
répa darabokat, marharépa szeletet, hagymát, rekláít káposzta
fejet, krumplit, sőt paradicsomot nínálnkk rikoltogvk. Zsebken
dőnek, naVrágtaaíbnan alkalmas nkcatstt 'Spárgát, riaaaeííkéod- 
ráshoz pisgnsé újéágpkpíaít mkaukbkrkárésltat primitív keétt ka
nalat, üres nokzervdobogt áaulnan. Minden szemét: — árú, mely- 
hen csereértéke van. A piacra kerülő holmi tcrmészctcéch lopott. 
Szcachcéeécbb munkahelyeken dolgozókból kerülnek ki az eladókl 
A. ToVí vetcménycéfkrm néhány niváltéágoéat mühelycnbch dol
gozó iparséont belső naételymunnát végző Piérhl-cmbcaen árul- 
hakl A külső körzetekben dolgozók között is sok élelmes ankVt 
aki ukránoktól dohányt cserél kenyérért és a sgívhivalóí benn 
a táborban busás hksgokkal adja tovább. Ügyeskedők naponta 
megkeresik a maguk két Umanját. Az „Urnán" ukrán cigaretta, 
■sz<opóna nélküli és meglehetőseh vkénos. Több vékony rúd sodor
ható belőle, ezért nagy becsben áll. Teninící nélkül arra, hogy do
hánya géaétmaaban ■mérges.

Um<in...
Olvkémányemléken kzdlchek a név nyomán. Vágyaink tár- 

gnkv a komisz cigaretta akkkk az unrák váasékan nevét viseli, 
ahol a XVIII. század közepén — knkori aaákyskhoz mérten — 
ugyancsak kiaVós zéiVbméégárláé folyt le. Húégczer zsidót ka
szaboltak le itt 1760 kzaUl.

A másik forgalomban lévő cigarctíaJkJtk uayanrékk Hevi 
gyáatmáky- Márkája hincs. Az egész rúd nethkrmaVát■tevst hosz- 
^11 szopókájárbl sgéltebch „Tskoénan*‘ bccegin. Egy Urnán cse- 
r^eforgalomban három Tokossal egyenértékű.

Mkhoanábkn, ebben a gyorékh lobbanó, arsmátlan dohány
porban, meg magyar kkpaVsháhnbah is tzríéhkcn néha „nöíe- 
sek". A valuta: nekyéat leves, krumpli, mkaakaint meg a többi 
ccuíg. Nagyobb kínálkí esetén használati tárayknert is kapható 
füsíölnlvklb. A háftlihgcn ícrmeszcíeseh nem csupán dohányt vá- 
éárolnak- Ebből különben is csak néha van knnnit hogy piacra 
is jut A. vcíemekyeénerí munkásai kenyérért levesért céklát, ka- 
laaábéít kápsszíáít répát árulkán.
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Optikai csalódásnak esünk áldozatul. Nehezen állunk ellent* 
a két-három kilónyi hatalmas káposztafejek bűvöletének.. Három 
kilót tömhetünk magunkba féladag kenyérért — rendszerint így 
gondolkozunk. K számvetésből természetesen kifelejtődik a leg
fontosabb tényező: a tápérték.

Rohamos leromlásunkat kétségtelenül sietteti a lágertőzsde. 
Káposztások, céklások, nemdohányosok sokszor öt-hat, életet 
jelentő kenyérporciót is összecséndzsölnek és így esznek el baj
társaik elől. Kalóriát majdnem kizárólag a culágok tartalmaznak 
és ezek vándorolnak leggyakrabban a bővelkedőkhöz csereér
tékek gyanánt.

Súlyos átok ez a fejvesztett, hisztérikus cserebere. Ezer 
nyomorúságunk mellett az ezeregyedik. A füstre áhítozókat lel
ketlenül kizsákmányolják a dohánnyal rendelkezők. Alkalmi kar
tellekbe tömörülnek és felverik az árakat. Néha egész kenyér
adagot követelnek csipetnyi mahorkáért.

Közvetlenül kilenc előtt szétszéled a piactér sokasága és 
megindul a magánforgalom. Akiknek nem.sikerült a piacon elad- 
niok vagy venniük, mo<st celtről-celtre házalva próbálkoznak. 
Percenkint nyílnak a sátorajtók. A lesoványodott, tetves, csont
emberek alig állnak sebes, dagadt lábukon, de talpalnak fárad
hatatlanul. Három-négy nyelven szajkóznak:

— Margarint adok dohányért!
' — Káposzta kenyérért!

— Mahorkát veszek törülközőrongyért!
— Krumplit adok Tokosért!
— Kinek van mahorkája?
— Kápóleves, sűrű kápóleves!
— Schöne Suppe, schöne Suppe!
Az eladó szemérmetlenül magasztalja árúját. Az érdeklő

dők feltápászkodnak, rozsdás vaskanalakkal belemerítenek a 
„sűrű kápólevesbe“. Azt állapítják meg, mennyi benne a tömör 
anyag. Azután megkezdődik az elkeseredett alkudozás. Akik nem 
értik egymás nyelvét, jelekkel érintkeznek. A kenyeres körömmel 
végigszánt a kenyérdarabon. Mutatja, mekkora darabot hajlandó 
adni. A levesárús néhány milliméternyivel nagyobb részt jelez. 
Vevő és eladó anyanyelvén rikácsol, szitkok röpdösnek.
- Kíbicek, vakarózva, komoly-tűnődőn figyelik a csatát. Ök is 

belemerítenek a megállított levesbe; dicsérnek, ócsárolnak, ja
vasolnak.
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Gyötrelmes hoci-nesze az egész. Valaha kutyájukat is kü
lönb étellel traktálták ők, akik most annyi magaíeledkezéssel, egy 
pontra sürített vágyakozással, már nem akarnak egyebet, csak 
kevesebb tetvet, kevesebb verést és több moslékot.

Tudományos barbárság kikísérletezett eredménye ez is.. 
Négykézlábra állított százezrek már nem igyekeznek legyőzni, 
magukban az állatot.



XII. FEJEZET

Kibírhatatlan helyzet a 28-asban. Róth Sanyi úgylátszik, 
gyűlöl. Nekem és mindig nekem juttatja a legcsonkább culágot, 
én kapom a legapróbb kenyeret. Fekhelyemet, a szó valóságos ér
telmében ellopják. Örülhetek, ha annyira besajtolhatom magam a 
bűzlő testek közé, hogy összezárt combbal, kuporgó félfekvésben 
átvészelhetem az éjszakákat. Kétízben orozták el kenyerem, pe
dig csak annyi időre helyeztem magam fölé a polcra, amíg fel
habzsolom a levest. Bizonyítani a lopást lehetetlen, R banditák 

•ördögi rutinnal csinálják. R zsákmányt pillanatok alatt elosztják 
és felfalják. Válaszúk a tiltakozásra mesterien összehangolt mű
felháborodás.

Szegény kis Bolgár sem jár jobban. R 28-as célt tetejéről 
egy óvatlan pillanatban eltűnt száradni tett inge és alsónadrágja. 
Mire lármát csapott, késő volt. Róth haverjai rég „felszabadí
tották", azóta tán már él is adták. R 28-as jó fogást csinált; há
rom napig füstölt a társaság. Csúnyán elbántak a gyerekkel. 
Rránylag jó állapotban lévő alsónemü volt. Rz eulei időkből ma
radt, amikor még Todtéknál dolgozott. Érthetően féltette, óvta 
a kincset. R fejesek közül is kevés dicsekedhetett alsóneművel. 
R tetvezkedéseknek és rongyaink mosásának szentelt harmad
vasárnapokon órák hosszat foltozgatta. Tűt is szerzett, fárad
hatatlanul irtotta a szegélyekbe húzódott tetűlárvákat.

Nagy csapás volt, a kis Bolgár nehezen ocsúdott fel. Tenni 
kellett valamit. így nem mehetett tovább. Este megfogom Róthooz

— Beszélhetnék veled bajtárs?
— Mit akarsz?
— Miért tóitok ki velem, meg a kis Bolgárral? Mi is élni 

szeretnénk. Hazakerülni, ha lehet. Mit akartok tőlünk?
— .Ki hívott ide, ha .nem tetszik? — vonogatja a vállát.
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— Tudod . hogy nem a magunk jószántából I tolakodtunk kö
zétek. Ha nem szortttok fekvőhelyet. ha elszedieek a kaját. meg a 
rongyot. megdöglünk . Hát semmi bajtársiasság nincs 
A linkekben valaha voíI szív. ZsíványbecsiUet . Tudom. mert tör
vényszék. riporter is voltam vaaaha.

Róth viharvert ábrázata kiderül:
— Mi a fene. újságíró vagy? Az. tiith^m, v^<^a^n^í hülye 

privát.
— Vottam. Bolgár meg egyBeem. hallgató. Színei nagyon 

gazdagok. Egy szer még halás is lehet...
— Hálára fütyülök. — ráncojja — Róth

Sanyi sohase szorult halára. Egyáltalán. tudod. ki. volt Róth Sa
nyi az alvilágban? Falbontásban nem született ilyen cég Medvegy 
Vili óta napíainkig.

Magamban felujjongok. Mkbralianul a betörő gyöngéjéhez 
férkőztfrni. Most már ambicionáinI fogja. hogy meggyőzzü(i. Róth 
Sanyi be van vévé. Tgydá^^^^i^. tévedtem. van itt szív. talán több 
is. mint a bü^n^t^^l^n előéletnek között. Csak éppen kérges. Gye
rünk, vakarjuk le a kérget. Ravaszul kíváncsiskodom:

— Hogy buktál le, ha ilyen nagy fiú voltál? Úgy tudom 
Kőhídáról

— Paccer, csak nem gondolod, hogy engem úgy mirnix-dir- 
nix, lebuktatnak. Az orgazdám bukott le és bekapött a disznói. 
Negyvenhét srenket csináltam én, apám, a hajam szála sem gör
bült meg.. Hálókocsin jártam Bécsbe, lóversenyre.

Megoldódóik a nyelve. Megenyhül, kicserélődik.
— Miért nem mondtad, hogy újságíró vagy? Majd meselek 

neked egyet mást.
— Jó lesz — válaszolom. — És ezentúl békén hagytok.
—Semmi izgalom. Beszélek a fiúkkal.

Mbgbkeszíteiie késsel szép szeletet kanyarít le a kalarábé- 
ból, melyen egész idő alatt rágódik.

— Fogd. Lesz több is. A Todt-főzelékeseknel vagyok melón. 
Hozhatok. És majd eldumálunk esténkint.

Átéltem az ajándék jelképes jelentőségét. Erről az oldalról 
nyugodtak lehetünk ezután, kis Bolgár, meg én.

Beszélgetésünknek csodálatos rögtöni hatása mutatkozik. A 
lisztfehér arcú, tiidővészes Misi, ligeti mutatványos és zsebtol
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vaj, felszblítáé némül odébb náégálóVik pokaórárkll Végre c1u;^-uJ- 
iózhaísm. R sgcavilié Jknéi szcakesgtsurkzni kezd és faforgácsot 
ajánl fel. Társai is, mind felhkannkn a kíkgáéoknkl. R fklbsntb 
feltétlen tekintély a ceHben. Nemcsak a kkanobb linket rcspcn- 
tálján benne a kisebbek. Róíht a maga módján fejesnek is szá
mit. Tiégíéeact uankn nem visel, Ve mindig v■kk valamije. Fölé
nyes ügyességgel sodródik a legjobb beségíáéokbk és este aiíkáh 
tér meg „sgkjré" nélkül.

R szobaparancsnok veVségáakyki klaít Bolgár pozíciója is 
megszilárdul. Burokban született, megint szerencse integet feléje. 
Rz apró fickó valahogy nögclferkőzztt a Iőirhsnhozt aki mérnök, 
ígérete van, hogy itt is behozzák a ToVt-irodába.

R celten belül clcéiíulkkk a keservek. De rékn a ceken be
lül. Gyilkol az alagút és végleg hóhérunkká szegőVött az iVőjá- 
ráél Megállás helnul szakad. Napsütéses félórák ritnákt knár de
cemberben. R lágcrparakréksn is bemutatkozik. Megkezdi raffi- 
nált kCanctlcnkcVeécit. Fuíbégklagon anáaísít szürke gyilkos, 
mint eulei nsllegájkt Ve ísríúrák kikgyklátábkn öíleíesebb. SS-al- 
őrmeétea. Ennél magasabb rkkaú tzürnéí nem tesznek zt-hkíczca 
ember élct-haJálákak urává- H■armikr-haamikrZí éves esetlen pa- 
akéztl Kedvelt tréfája az kpclltkríás esőben. Nagyszerű ciknoéí 
nyer az iVőjáaáébkh.

Rpell esőben ...
Gyöírclmesebb a ksabárékált gnilnséabb a golyónál.
Rz esti ssrknszókt nülzkzéek ha sgkkkVt bránia t■kaíakkkl 

Kétsgág percet is árssrsgíaí a fe,hőézakaVásbkk alsamesler-pri- 
benünkl Ö ezalatt a pkrknréhoni lrsVábkk körmét piszkálja, vagy 
pipaézó mellett olvassa a „Völkischer Beobachter“-L Áíashdsltv 
naján kínzás ez, puégtíír külökayöíaelcm. Ágáé-fázáé éhesen, 
tetvesen, kőportól feketén. Napi tigekháaom órai bunVársoláé 
után, vIgbcn-éárban- Tizenegy óra, mire fűtctlek celtjeinnbe ke
rülünk és ledobhatjuk, kicsavarhatjuk rsktansét rsuasmríz öltö
zetünket. Masnap hajkalbkn azuíák didergőn, átnozbVva kapkod
juk maguknaa az átágoíí foszlányokat. CsoVa-e, ha ilyen ötletes 
apeHek után napirendén van a rohamozó tUVőgnullaVáé ...

Rz ikkvigícibs ötlet tznélctctIíeít válíozatkt ha mindez pihe- 
ksvkéárkkp tzríéhin. Ilyeknsr félnapokat ázunk.

R parkkcénskkkk van fantáziája és elgOkVoláSkikak kesgsé- 
acé kivitelezőire talál lágcralícéténkbcn és feJesíár.éaibknl Rz aaisg- 
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tokrácia nem ácsorog velünk. Ók celljeikbe húzódhatnak, csak 
néha futnak végig a sorokon, hogy az ötös oszlopokat ellen
őrizzék.

A tetükérdés ezúttal a szó fizikai értelmében — égető. Ta
karóinkon nyüzsgő lárvatelepek eziisílenek. Védekezés lehetet
len; szappant, tetüport, mióta itt vagyunk, nem láttunk, de al
kalmi borbélyok, nagyrészt görögök, szennyes, életlen gépollók
kal hetente pontosan belenyírják vastag piszokréteggel borított 
koponyáinkba az előírásos fegyenccsíkot. Erre és csakis erre, 
nagyon vigyáznak.

Az útáiatos féreg véget vet az éjszakák viszonylagos nyugal
mának. Kínosan vakarózva hánykolódik mindenki a 28-as bűzé
ben. Több a hely, szeptember elején már öt halottunk van.

A táborban bélhurutjárvány lép fel. A betegséget úgyszólván 
mindenki megkapja. Otthon maradni — természetesen — lehe
tetlen. Katz doktor és segédei — amíg a készlet tart — két szén
pasztillával és bizonytalan biztatással bocsátják el a jelentke
zőket.

Szemünk előtt tüzes karikák járnak ördögtáncot. Erőtlen
ség révületében támolygunk a munkahelyen,. Kétpercenkint gug
golunk féke; gennyet ürítünk. A rohamok olyan hirtelenséggel 
követik egymást, hogy naponta húszszor is összepiszkítják ma
gukat a kínlódók. „Gyógyszerekkel" kísérletezünk. Szénné égetett 
fadarabokat oldunk a fertőzött vízben, krumplihéjat szenesítünk. 
A konyhások nagyszerű üzleteket kötnek marokszám árult pót
kávéüledékkel. «

Végül is, van aki meggyógyul, van aki belehal. Én tizenöt 
napi kínlódás után, úgy-ahogy rendbejövök. Negyven kilónál 
több aligha lehetek. Lesoványodott arcom hónapos tüske borítja, 
csontjaim kiállnak, térdem elhegyesedik. Nem lehet tükörhöz 
jutni, de merőben felesleges is< lenne. Naponta együtt vagyunk, 
mégis könnyen konstatálhatjuk egymáson az ijesztő elváltozá
sokat.

Mindennek tetejébe új rém jelentkezik.
Egyszerre természetellenesen nekigömbölyödnek a megnyúlt 

arcok. A fel nem dolgozott folyadék meggyül a bőr alatt; arcon, 
hason, karon, lábon, mindenütt. Felfúvódunk. Térdem és combom 
duzzad. Minden mozdulatért kínzó fájdalommal fizetek.

Orvosaink vállat vonnak:
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Éhségoedema. R szív és a vese nem ússzak meg büntetlenül 
a rengeteg folyadékot. Már nem tudják feldolgozni. Kivonulni 
azért kell.

És hajnalonkint püffedt csontvázak állnak apellre. R gyógy
mód egyszerű lenne: tömörebb táplálék, kevesebb melegvíz leve
sek címén és pihenés, pihenés, pihenés ... Minderről nem lehet 
szó. Valójában minden mozdulat halálos kockázat az agyonhaj
szolt szívnek. R napi halálozás elképzelhetetlen arányokat ölt. R 
munkán egyszerűen félrevonszolják a hullákat és folyik tovább 
a robot. Napokig hevernek így a halottak, míg végre meszesgö
dörbe kerülnek.

SS-eink gondolkozóba esnek. Ha így megy tovább, hiány 
lesz munkaerőben. Körülményes dolog mostanában új szállítmá
nyokat igényelni. R vállalatok felfigyelnek. Sanger és Lannin- 
ger heti 250 gram lóhúst oszt embereinek. Alindez édeskeveset 
használ.

Egymás idegenné lett arcát bámuljuk. Halál terjeszti szár
nyait az elátkozott sátorváros fölött. R szürkék intézkednek. Szo
kás szerint nem ott fogják meg a dolgot, ahol kellene; élelmezé
sünk feljavításán. Ehelyett látszairendszbbállybl jönnek. Való
színűen a táborparancsnok jelentése nyomán úgynevezett fertőt
lenítő osztagok jelennek meg és megkezdik a celtek kifüstölését. 
Nevetségesen hiábavaló akció. R háftling-ieriöilenítök primitív 
eszközeivel nyilvánvalóan nem lehet megsemmisíteni a tetveket. 
Pillanatnyilag különben sem ez volt a legnagyobb baj.

R fertőtlenítők között van Vázsonyi János is. Néhány hét
lel utánunk újabb transzporttal őt is elhelyezték Euleból. Pár kilo
méterre tőlünk, a hatos táborban vannak.

Megrendítő hírt hoz. Maurer Béla meghalt Euléban. Elfordu
lok, szemem könny futja el. Rz eulei pöcegödörbe vetett holttest: 
egy nevetni, élni szerető, csupaszív ember mozdulatlanná lett 
teste fölött tartok magamban csendes halotti beszédet.

— Mégis tévedtél hát, Béla. Rosszul értékelted ki a helyzetet. 
Hogyan is szoktad volt mondani? Minden emberben ott rejlik 
a négy hónapi erőtartalék. Négy hónapon belül pedig matemati
kai bizonyossággal vége lesz. Milyen hónapot is írunk Béla? 
Rttól tartok, októbert. Hat hónapja már, hogy késik, egyre késik 
a szabadulás. R tartalékot jól becsülted fel, körülbelül négy hó
napig bírtad. R könyvet már nem írod meg Bélám, de igazad
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van. BeledZglchi lehet, megírni nem. Megprbbáltktukk és meg- 
klágtkíukn . . . Elők irIan■lik halottaikat Irigyellek Béla, jbned^rr 
Jóbkrát. Lásd, mivé prsétituálóVstt ferlinorunn- Boldog bkjtáas 
te, ki már leráztad az érzékléé nolohcátt Isten veled, a vlsgskt- 
látásra ... •

Utolsó szavaim tuVkítklkhul már félhkngoskn- Álldogálunk 
az udvaron, fölVresgcgzcíí szemmel, gyámoltalan. Nem érVekel 
többé az ég, a földet nézzük, az átkozott teuton földet, mclnhen 
anaírk szikében porlik Maurca Béla felére fogyott teste. Körülöt- 
tünn jajtól, sgiísntól zehghen a sátrak, előttUhkt mzgzttUkn, mint 
egnbegárult rcméhytelekséat végtelenbe feszül a szögesdróL Októ
ber van, Maurer Béla meghalt, nekünk meg...

— Nekünk sem sok van hátra — felel a ki nem mondottra 
csenVesck Vázéonyi-

Mara heni is teamésgeícllenesek duzzadt, de niegncnsúlno- 
gottkbbkakt nnugoVtkbbnkn látszik. Nem kérdezem, hányszor kí- 
éerelí meg zhgnillnsséágoí kgbtk. Nem kérdezem, mi maradt 
hinotíklsbbkktotta derüláíáéábbl.

Euleról mesél. A FelVmknh-fele dolog íermesgeteéen nyom
ban abbamaradt a nagy kiíclepííéé után. Utánunk sűrűn ihVIísí- 
íkn taantzpsatsnaí; Eule szakksgánt úgy látszik, befeJcgéé előtt 
állnkn az épItkczéscn.

Frsnthírenrsl nérVezem- Légüres térben élünk itt. Egn-egyr 
és1k négch átment, bizonytklkn híren kívül mit sem tudunk.

— Ott nincs baj — mondja. — A nyugati pkrtrkézálláé szé
pen halad, gyorsuló mozgásban vkkkkk az események. Keleten, 
a Szovjet minden ponton tartja a kezdcmekyczééí. Hitler páncé
losai rendetlenül vonulnak vissza A vörös hadsereg Keletporosg- 
orégáa kapujában áll. A románok kiugrottak Pest bekerítése 
folyik. A nyilasok pakslnkk

Szakadozott úJéáalapoí vesz elő. A WaJdenburger Zeitung 
címoldalának része. Háromhasábos címfelirat: „W a c h s e n~ 
der Druck dér Feind gégén Budapest'1,

— Talán mégii... — Vünknögöm care-
De egymás henipüffcVí arcába hézUkk és nem igen hiszünk- 
Gondosan elteszi az újságfosgláknt Jelentősen mondja:
— Cigarcttkpírkakt — ha egyszer Voh.ahyhog jutok. 

A táborban csak vastag ccmentpapírunn vam Külöhbeh három 
hete nem nyeltem egy korty füstöt Nálatok úgy látom, nönnnebb-
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Véletlenül negyedcsomag pipadohány van nálam. Egy olasz
tól vettem a Sanger és Lanninger féle különlóhúsért. Vázsonyi arca 
felragyog. Óvatosan szórjuk az újságpapírba a kincset. „W a c h- 
s end er D r u c k dér F ei n d ...“ — ebbe csavarunk.

Füstablakon át nézünk egymásra. Nem, mégsem olyan kép- 
telenséé... Hazamegyünk. Trafikban vásárlunk dohányt. Cso
magszámra. Amennyit kedvünk tartja ...

*
Sokkal, sokkal később, a felszabadulás után, 1945 szeptem

ber 12-én egy budapesti napilapban olvastam:
— Vázsonyi János tegnap meghalt egy németországi kór

házban.
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XIII. FEJEZET

Lágerünk nagy eseménye: téli ruhafélék érkezése. Szövet
neművel megrakott teherautók jönnek, A holmit a lágeralteste- 
felügyelete alatt külön barakba cipelik. Tisztjeink egész nap osz
tályozással, válogatással, no meg azzal vannak elfoglalva, hogy 
a maguk és kegyenceik számára biztosítsák a legjobb darabokat.

Civil öltönydarabok, selejt a deportáltak holmijából. Javát 
régen a Reichbe szállították. A frontnak meg a „Winterhilfe“-nek 
is szükségük van meleg dolgokra és végre is — háborúban nem 
Tnnyaskodunk — mi van abban, ha a pullovert vagy bundát Bir- 
kenauban vetette le valaki. Minden darab gondosan befröcskölve 
piros és sárga festék^ltokkal. Auschwitzba jövet a vonatból lát
tunk már ilyeneket.

Reménykedéssel nézek a ruhacsere elé. Végső ideje, hogy 
ledobhassam eltetvesedett rongyaimat.

Keserves kiábrándulás. Nincs összeköttetésem és így mind
össze egy — kaftánt kapok. Szabályos, — balra gombolódó kaf
tánt. Bő és vékony egyszerre, nem sokat segít. Nadrág nem jut.

Régi öltönyöm fölé húzom hát és elhitetem magammal, hogy 
nem fázom annyira.

Október vége felé menetrendszerű ősz tör ránk. Napról- 
napra rosszabb bőrben vagyok. Észre sem veszem, Róth Sanyi
nak szúr szemét. Róth Sanyiról e hetek folyamán kiderül, hogy 
alapjában egész derék fickó és főleg, hogy nagy adag hiúság 
lakik benne. Mesterségbeli. Hálából odaadó türelmemért, amely- 
lyel a régi, falbontó dicsőségről szóló regéit fogadom, a 
maga módján végleg és tartósan pártfogásába vesz. Rendszere
sen ellát céklával, kalarábéval, káposztával, noha már nem is dol
gozik Todték konyhakertjében. Olykor egy csiklit is odavet
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Mindez nagy dolog, komoly jótett. A betörő változatlanul felta
lálja magát. Kétszer annyit zabái, mint más, mindig új részleghez: 
sodródik, mindig „felszabadít" valami ennivalót vagy enniva
lóra cserélhető értéket.

— Két hét alatt kész vagy — állapítja meg, ellentmondást 
nem tűrve és nem sok tapintattal. — Miért nem próbálsz elke
rülni a Sangertől?

— Hogyan?
—Hja fiam, ezt nem tanítják az iskolában. Ki kell találni 

valamit.
Helyzetem két hete azzal is súlyosbodik, hogy éjszakai vál

tásba kerülök. Este nyolctól reggel hatig dolgozunk, megállás nél
kül. A legnehezebb, leggyűlöltebb beosztás ez. Hz éjszakai „sích- 
ta“ kápói egy fokkal még vérengzőbbek, a mesterek, meg az olasz? 
szakmunkások vadabbak. A végtelenbe nyúló éjjel minden má
sodpercében agyoniitéssel fenyegetnek szakadatlan sziklaomlá
sok. A fúrógépek csinadrattája megsiketít, dagadt térdem minden, 
mozdulatra elviselhetetlen fájdalommal reagál.

A nachtsichtások nappal alszanak. Napközben csak a láger
munkások, az alteste, az Írnok, a tisztekkel, no meg a garázdál
kodó parancsnok tartózkodnak a táborban, mely egyébként meg
lehetősen kihalt. Róth Sanyi vészjósló figyelmeztetésének hatá
sára elhatározom, hogy odamerészkedem az írnokhoz és közben
járásra kérem.

Próbáljuk meg. Hozzálépek és — elgondolni is groteszk — 
azzal kezdem, hogy bemutatkozom. Nem számmal, névvel. Kiinn- 
ről hozott, régi tapasztalatom, hogy ismeretlen emberrel tetszés: 
szerint lehet megütni az első beszélgetés alaphangját. Ha bemu
tatkozom, esetleg önkéntelenül megmondja nevét ő is. Tudatta
lanul átveszi a stílust. Bemutatkozást pedig rendszerint nem kö
vetnek rúgások.

Az első írnok különben sem ígérkezik rossz médiumnak.. 
Egytszer megfigyeltem, amint celtje előtt a pádon, tejlevest kana
lazott. Kis csoport éhes haftling mohón bámulta -a műveletet, ter
mészetesen tiszteletteljes távolból. Az írnok — talán ínyén érezte- 
a néma könyörgést, — találomra odaintette egyiküket és szé
náikul konzervdobozába öntötte a maradékot.

— Bocsásson meg mérnök úr, hogy zavarom — tudtam,, 
hogy mérnök volt valahol Csehszlovákiában — életbevágó ké
rés ...

98



így szólok, amikor ő is megmondja nevét. fimit egyébként 
rettegve ismert az egész tábor.

A gumlbstJahog hőttt vezekyézkvknhsg durvult ember rám- 
pillakt. a helyzet nülökzéseac megbénítja.

— Tessék — mondja.
Megmutatom dagadt lábam és kérem, hclneggeh más cso

porthoz. Ha továbbra is tunelben kell maradnom, végem.
— Mi a számod?
— 55031.
Feljegyzi. Hajnali apellnál már ki is kiáltják.
fiz eredmény gnsrs. kikerülök a föld alól, fi Pisrhl-vállklat- 

hoz oégtkkkn be, amely magának a nasíelyhak átépííeééí végzi 
Ettől fogva éüaük váltkkozkkk a munkahelyek. Egyik nap ho
mokot i lapátolok futbégalkgra. kkvirésí horVon. vagy betonkeve
rőt etetek. Másnap épülelvaéan erdejében cipelek insgkkaVásig. 
Röggel íctégeít rsillékkek. keécrvcéek nehéz j■apákonkan feszülök 
íárékimmkl.

Cégkápónk Max, az egykori eulei lágerálteste. Ide sikerült 
beüaycsncVhic magát és most a — tűnő dicsőség alkonyán — 
igyekszik a meaíepázotí méltóságnak érvényt szerezni.

Mindenesetre nagy előny, hogy föld felett dolgozom. Eg bo
rul fölém, nem égiklal Iszom a világoééágoít habzsolom a fukar
kodó napot. Nagy ncnivcsclncVés érik bekhcm: élni akarok me
gint, élni... Erős fogadalmat íeégek: élelmiszerért nem vásárlbn 
több dohányt. Elni knkront haza knarsk menni. .. Ámonfutbnént 
bsttzúí állni, égámsnkéani és igazságot szolgáltatni kzonnkk. anin 
idehurrsltkn.

Találékonnyá válók.- f dühös élnivágyáé tesz azzá, Apró 
rállalnogásokbk kezdek én is. Bc-belspózsm a kaétélnbkt ahol 
pedig rékk a lcgniváltéágosabhkkaí foglalkoztatják belső mun- 
naknál. Csehki kezdek. Mindent elmozdítok, ami kezem ügyébe ke
rül és észrevétlen bő kaftánom alá rejthetem. Ócska cipskefct 
géákfosgláky. papír, bádogVoboz, minden lim-lom csereérték benn 
a táborban, fi villanyVrbíoí megvcégin kkVaaaégIjkkk, a rongyVa- 
rabot kapcákkn. Egyszer több csomag papírvattát sikerül „fel- 
ézabaVítkksm“- fiz ezer sebből vérző emberek közt valbságsé 
nikcs és kitünőeh érténcéItcm.

fiz apró tolvaJláéok teaméézeteéch hajáloé ksrkágkííkl jár- 
hkn. Ha megfognak cgyégcat nem sokkal élem túl a tetemrehívásl 
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De nem fognak meg. Ellenben, csaknem naponta hozzájutok így 
csipetnyi mahorkához, sőt olykor káposztát, céklát is cserél
hetek.

Haza akarok memn...
Levesosztás után a kondérokat minden este más célt legény

sége szállítja vissza a dróton kívül levő konyhabarakba. Megtör
ténik, hogy aprólékos tervet dolgozok ki a napra, amikor a 28- 
asra kerül a kondérhordás sora. A konyha előtt halomban hever 
a krumpli, meg a kalarábé. Itt botlást színlelek, ügyesen hasravá- 
gódom — egyenesen a kincsgarmada közepébe és miközben ká
romkodva fehapászkodom, jónéhány értékes krumpli tűnik el ter
jedelmes kaftánzsebeimben.

Büszke vagyok rá, hogy a kisded manővert szakértő cégtár
saim sem veszik észre. Róth Sanyi biztosan megdicsér, ha be
avatom.

Ám végső fokon minden gyiirkőző élniakarásnak kikerülhe
tetlenül el kell merülnie a pokoli örvényben. Isten malmai lassan 
őrölnek, a haláltáborokéi — annál gyorsabban. Nyugodtabb pilla
natok lobogására gyorsan ráül egyazon keserű felismerés ha
muja. Körülöttem ott példáz a valóság: teiűlárvák, bunkerleve
sek, szemétre vetett hul'ák, megdagadt élőhalottak, gumibot és re
volver. Ilyenkor ismét a csüggedés napjai jönnek, a fásultságéi, 
melyből egyszer lelráztam magam.

Megint elfog a bélhurut. A duzzadás egész testemen félelme
sen terjed. Ezekben a napokban cementzsakokat hordok a beton
keverőknek és végleg elpiszkosodom. Vastag rétegben ülepszik 
kopaszra nyírt fejemre a szünetlen szállongó cementpor. ínyem
re gyűl, orromba, szemembe, fülembe szivárog. Szappant még 
Róth Sanyi sem tud szerezni. Rongyaimat magam fölé akasztom 
a szögre. Nadrág és zubbony mozog a tetvek nyüzsgő ezreitől. 
Széiroppaniásukhoz fogni eleve reménytelen, utóbb már meg se 
próbáljuk.

így jön el a nagy dátumok egyike: november tizenharma- 
dika.

Éjszaka három felé berúgják a 28-as ajtaját. Kézilámpák fé
nye irányul a nyugvókra.

— Hchtung!
Félálomban, gépiesen pattanunk fel valamennyien. R tábor

parancsnok. Mögötte Bulldog az SS-szanitéc, Katz tábororvos, 
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a két lágerálteste és az első írnok. Katz papírlapot tart kezében. 
Megállnak az ajtóban.

A parancsnok Katzhoz fordul:
— Alsó los! Nur rasch!
— Fiúk — hadarja az orvos és amint kézilámpája arcába vil

lan, látni, hogy- viaszsárga — súlyos feladatom van. Sokat nem 
beszélhetek, ez a vadállat alig akarta megengedni azt is, hogy a 
magyar cehekben magyarul szólhassak. Röviden: arról van szó, 
hogy ki kell szúrnom négyszáz embert. Ezek még hajnalban. in
dulnak;. Hová, azt e pillanatban senki sem tudja biztosan. Senkit 
sem akarok félrevezetni, ezért nyíltan megmondom, hogy nem 
hivatalos értesülés .szerint az útirány: Birkenau. A parancsnok 
legalább is azt hiszi. A többit tudjátok ...

Elcsuklik a hangja; szava dadogásba fúl:
— Én ... én ... már harmincnegyedszer mondom el ezeket 

ma éjjel... Nem vagyok gyilkos, nem vagyok tömeggyílkos... 
nem akarok az lenni.. . Nem bírom ... nem tudom, mit mond
jak ... Isten verje meg a bitangokaa... ez szörnyű ...

Könyörögve tekint végig rajtunk:
— Jelentkezik valaki önként?
Nehezen fogjuk fel az elhangzottakat. Megütődve meredünk 

a türelmetlenül topogó szürkékre, a három haftlingre, akikről a 
hideglelős pillanat Jehántja daróc gőgjüket. Rabszolgák ők is, 
mint mi. Holnap rájuk kerülhet sor.

— Alsó, was ist denn? — A parancsnok türelmetlen. Még sok 
celtet kell végigjárni.

Katz a listára pillant:
— Sietni fiúk! Senki? Akkor mégis nekem kelL ..
— Nem kell, majd én. A vége úgyis az, hogy megdögiöm. 

Két héttel előbb, vagy utóbb, egál.
Misi, a zsebtolvaj.
— Számod?
— 72154.
— Tovább. Minden celtből négy ember kell. Csak gyorsan!
— 76525.
A félszemű Pereldik. Az a hír járta róla, hogy besurranó 

volt, mielőtt lebukott.
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— Frász az egészbe — mondja — ennyi összkomfort a sta- 
^01^^ is lesz.

A kis Bolgár kérdőn néz rám. Igent intek.
— 57608 — remeg a gyerek hangja.
— 55031 — vágom rá gyorsan én.
Kátz megkönnyebbülten sóhajt.
— Elég. Csak nem elveszteni a lelket. Végre is, nem biztos 

az egész. Biztos csak annyi, hogy innen már hajnalban mentek. 
Végeredményben majdnem mindegy — teszi hozzá gyorsan — 
előbb-utóbb úgyis kikészülünk mindnyájan.

Németül folytatja:
— Akinek a számát felírtam, nem fekszik vissza, hanem rög

tön indul a borbélybarbkbb. Utána a betegszoba előtt sorakozó.
A parancsnok revolverével gesztikulál:
— Alaposan megmosakodni. Amelyik zsidófejen koszt talá

lok ...
Fenyegető nyomatékkai elhallgat. Azután Katzhoz fordul:
— Fertig?
— Jawohl, Herr Kommandant.
— Alsó weiter. .
Kicsörtetnek. A 28-asban már senki sem alszik ezen az éj

szakán.
— Megvesztetek? — förmed ránk Róth, de hangja bizonyta

lan. — Hátha nem benneteket szúrt volna ki? Eléggé dögrováson 
vagyunk itt mindnyájan.

— Nézd Sanyi — a kis Bolgár most már nyugodtan vaka
rózva készülődik — én például már hónapok óla végezni akarok. 
Az ember egyszer csak úgy gondol a halálra, mint egy finom, 
frissítő gőzfürdőre. Ha van bátorságom, már rég csinálok vala
mit. Most elvetettem a gondját. Szorítsák meg ők a hurkot.

— Részemről — tápászkodik Misi is — féléve nem laktam 
jól, nem váltottam tisztát. Mi vár rám? A szabadulás se izgat. 
Főnyeremény az ügy, esküszöm.

Pereldik szó nélkül lep az ajtó elé. Szippant a hideg novem
beri éjszakából. Én is hallgatva készülődök. Négyünk közül csak 
nekem van motyóm. Utóbbi nekibuzdulásom eredménye. Szakadt 
kekszesdobozban őrzöm a holmit: egy darab elpiszkosodott vat-
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lát, pár rskayrsínoí. újtáapapíaí. Rozsdás pléhkkkálok és kon- 
gcavVsbogOk kívül nekem sincs egyebem.

A többiek kíváncsi részvéttel vesznek körül. Sodró hullám
ként jóság kapja el őket a négy vélt halálbkihVuló láttáak- Róth 
nápsszíávkl és jókora Umah-veggel búcsúgin- fiz ittmaakVbkbkn 
belső paakkré VZaömböl: most kVki kell, adni valamit. Gázhalál 
komor fenségét láíján glóaiázni a tetves feJcn körül.

Pedig még viézshílátíun egt'máéí néhánykh a hideg krematb- 
aiumbak. De ki íuVhaíía ezt annor? Mindchnibcn égiklkézilárVkn 
élt a mcgayőgőVéS. hogy közvetlenül Birnenku futbsgklagja várk- 
nogin az elmchőnre- Bennünk iét bkJtárékinkbkh is. Katz odave
tett „nem bizíoé“-át halvány vígasztal áéhan, erőtlen biztatáékkn 
gonVoltun-

H borbelybkranbkiutaJvjiégénelkcn az indulbnl Különöseh gö- 
■aZgjeikk csapnak páninézcrü lármát Eézclss siráhnozásun meg
borzongat és kikezdi clszáníságomkt-

De két óra múlíáh. mire felssraksgnan a nég^szágak, knu- 
goVt vagyok megint Megráz a ViVcrgéé. de ezt már csak a hideg 
ícégi.. Sohasem hittem vslhkt hogy bele lehet nyugodni
•az. elmúlás aonVslktábk, sőt, hogy a közeli vég gondolata egye- 
netcn'kIvákkísséá válhat

Nemrég kapott szzveíruháiknaí le kell vetkükn. Megint csak 
váézoknackíon bsrItJán liláéan sgíncződött. püffedt testünket ami- 
Vcor előállnak a íchcrauíók-

Autók ... Ezek is a vélt bigonnosságoí fokozzák. Gepnsrsi- 
nyújtotta kényelem riínán jelent életet Auschwitgorszagbkk. Pa- 
aahrékskunn is beváltja éjszakai ígéretét, szorgalmasan boísZl 
Kötelesség mindenekeeött... Inkább feláldozza az éJsgknk hátra
levő néhány óráját Nem vagyunk elég tiézták- Hogy m^képen 
•vvkázgolólVhattunk volna azokká, erről elfelejt felviiagosítani.

Ezúttal is két napra kapunk kenyeret és margarint. Nyolc- 
-ranuhkkt gsúfslkan egy kocsira.

Négy órára járhat világos, hideg holdfény kísér. No meg 
n géppisztslnoson- Most már nem fázunk knkniak, melegítik egy
mást a sgsrshgskl Befalom kehnérkdkgsm, margarint harapok 
hozzá, váéítsm a fogam Róth Sanyi náposztáj■án.

Mellettem a nié Bolgár kuporog. Aacák. buggyanó nökny- 
cseppre réoVálnozik a égürnület
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XIV. FEJEZET

Késő délután szögesdrót mögé kanyarodunk. Hosszú, diile- 
dező kőépület mögött karcsú kémények - állnak őrt.

Kémény — ez egyezik várakozásunkkal, de maga a ház in
kább gyárfélére emlékeztet, mint krematóriumra. Annyi bizonyos, 
hogy nem Birkenauban vagyunk, de mit tesz az? A lágerbirodal
mat keleten és nyugaton, északon és délen kisebb-nagyobb Bir- 
kenauk szegélyezik.

Elhagyottnak látszik a kétemeletes építmény. Kéményei nem 
füstölnek, csak a tágas udvar mélyén sorakozó zöld barakok ké
ményréseiből siet az égnek vékony füstcsík. A mótorberregesre 
egyetlen szál haftling baktat ki lassan a középső kapun.

— Hol vagyunk? — viharzik száz szájról.
A bennszülött egykedvű vonásain mosolyféle illan át. Jiddi

sül felel:
— A kéményektől ne ijedjetek meg. Nem krematórium.
— Hát?
— Dörnhau, lágerkórház. Nem hallottatok még rólunk?
Zűrzavaros kiáltozások. Hogyne. Hallottunk róla, hogy van

nak úgynevezett kórházlágerek, de ez volt minden.
Szóval légüres térbe pazarlódott a részvét, mely Fiirsten- 

steinben körülvett és kikísért. Illetéktelenül rágcsáltam el' Róth 
Sanyi búcsúkáposztáját. Vájjon mit szólna a 28-as a fordulathoz?

— Milyen a helyzet? — először eziránt érdeklődünk.
A haftling, akiről később kiderül, hogy fejes, a dörnhaui lá- 

gerirnokság tagja, egyszerre megmerevedik. Bizalmaskodó kérdé
sek nem egyeztethetők össze állásával.

— Nem kérdezünk annyit! Pofát be és sorakozó!
Átvesznek és máris indulunk befelé.
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Földszinten és két emeleten egymás fölött hatalmas termek.. 
Egy gyár elhagyott, leszerelt gépcsarnokai. Most emeletes prics— 
esek hosszú sorai állnak bennük. A szorosan egymás mellé saj
tolt vackok mindegyikén, két, sőt három, félig vagy egészen mez
telen ember nyúlik, áll, ül, vagy kuporodik. Takarója csak né
hánynak van.

Itt azután már nincs csend, A tört ablakon november hidege 
zuhog be, a bűz mégis elviselhetetlen. A falak fojtó büdösséget 
izzadnak. A priccs-sorok közeiben több centiméter magasan un
dok, sárga trágyalé kúszik. Az orrfacsaró folyóban pucér csont
vázak gázolnak tocsogva.

Az első benyomás: dühöngő őrültek közé kerültünk. Jajsza-- 
vak, hörgés, rikácsolás, gajdolás, eszelős, vicsorgó hangok ká
bító összevisszasága. Tombol az alvilági csarnok.

Egyszerre húszán rikoltják:
— Kübll! Kübll!
Csorba vödör a kübli, melybe a felkelni nem tudók szükség

letüket végzik. Ha ugyan hozzájutnak idejére. A küblihordók 
rendszerint süketek a jajveszokelő sürgetések iránt. A vödör 
majdnem mindig elkésik és a fekvő maga alá, vagy még több
ször a priccs elé piszkít. Mindenkinek hasmenése van. így ered
nek szörnyű, sárga patakok az ágysorok mentén.

Mindegyik vödörhordozó szitkozódik, üt, vicsorít. Köztük 
és a fekvők között szünetlen kézitusa dúl. Eleinte meg sem értem, 
hogyan vállalhatjja még magunkfajta is az undorító beosztást. 
Később tudom meg, hogy a vödrösök ugyancsak betegek. A dol
gozó járóbetegeket, úgynevezett „schónungosokai“ megillető, na
gyobb kenyérdarabért botorkálnak reggeltől-estig az embersár 
tengerében.

Egy órába sem telik, már nem tudok örülni Birkenau elma
radásának. Később, a hideg krematórium gyötrelmei közepette 
sokszor visszajárt az első dörnhaui percek kísértete, emlékeze
tem gyakran futott az első képre, mely sokára vált megszokottá. 
Amikor magam is része voltam, beiktatódtam a rikoltozó, pucér ■ 
vázemberek közé.

Hideg krematórium ...
Haarpuder doktor úrtól hallom először e talái'ó megjelölést, 

amikor végigjárja az újonjötteket. Haarpuder doktor úr valami
kor jónevü szív-pecibltsta volt Erdélyben, vagy Biharban. Itt,, 
nem nagyon előkelő egyede a népes orvosi hierarchiának.
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Szövevényes, kórosan burjánzó a dörnhaui lágerarisztokrá- 
■cía. A hideg krematóriumban ötezer ember lehet, amikor odaér
kezünk. Ebből legalább ötszáz valamiféle tisztséget visel és ehhez 
képest ebben vagy abban a tormában basáskodik. A nemesi rend 
tekintélyes ága a hatvan-hetven főnyi orvosi kar. Feje Párdány 
főorvos úr a Felvidékről, egyébként a nagy lágerkórház egyik 
legfőbb hatalmassága. Haarpuder doktor úr ennek a csoportnak 
egyik altisztje. Párdány alvezérei és segédtisztjei: a mogorva, 
kövér Auer doktor, Grau, a botcsinálta sebész, aki gyalulatlan 
faasztalon amputál asztalosfürésszel — hogy milyen „eredmény
nyel" az előireei^tható; — Warschauer doktor úr és Erzberger, a 
fogász. Utóbbi hatáskörébe főleg az aranyfogak tartoznak. A 
halott-vivők neki kötelesek beszámolni a kitördelt arany-fogakkal, 
ö azután beszolgáltatja a lágeráltestének. Ez leadja a sápot a 
táborparancsnoknak, meg a német főszanitécnek, a maradékot 
pedig a legfőbb fejesek osztják el egymás közölt. Testvériesen. 
Hozzávetőleges becslés szerint már érkezésünkkor több mint 
húsz kiló arany került felosztásra ilyen módon.

Mindenki tud erről és mindenki természetesnek találja. Nagy
ban divatozik, hogy élők is értékesítik a szájüregükben rejlő kin
cset. Egész sereg haftling kizárólag arra specializálta magát, 
hogy szerény ellenérték fejében eltávolítja a jelentkezők fogat. 
A fogaranyat főleg konyhások vásárolják. Levesért. Egy arany- 

’koronáért egy héten át mindennap különleves — ez az átlagos 
. árfolyam.

Párdány és környezete vezérlik az orvossereget. Természe
tesen kisebb rangot viselő orvosok is kiváltságos helyzetben van
nak A kaszt korántsem fogad be - minden orvost. Újonjöttek már 
közkatonákká vedlenek; járó- és fekvőbetegek, közönséges mun
kások. Száz orvos és orvostanhallgató is akad, aki kívülrekedt 
az édenen.

A lágerarisztokráoia másik ága a szanitécek nemesi rendje. 
Nagyrészt atyafiság, cimboraság révén kerülnek a zsírosbödön 
mellé, eredeti foglalkozásuknak nincs köze a betegápoláshoz. Ural
kodójuk egy Nagy Miklós nevű ügyvéd. Regélik, hogy odahaza 
kétezer holdja volt. Izgékony, vékonypénzü fiatalember abból a 
típusból, amely pökhendiséggel kompenzálja a fizikai jelentékte
lenséget. A pökhendiség itt érthetően szadizmusba kopírozódik 
át. Mar régen nem épelméjű, legalább is a legnagyobb mértékben 
exaltált. Örült, de hatalom. SpeciaHtasa: meztelen talpak ütlege
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lése és ikViák harci tánc az áldozat meztelen hasám Láttam egy- 
ízben, amikí a könnyű ember gumilabdaként ugrott egy beteg 
mellére és vérbckíoaaó szemekkel, üvöltözve tkpsstk, míg belefá
radt. Az áldozat bűne: fskVsrlatíkl próbált második leveshez 
jutm.

Nagy főézkhiíer urat segédtisztek környezik. A maga szemeí- 
tek — és itt igkgák helyén van a égó — norláílkh úr mindegyik. 
Minden blsnn felett a blsknálícstévcl egyetértőén blskkézanitér trb- 
hol. A három, egymás feletti terem mikVeg-inc külön blokkot klnsí- 
Egcknívül sok, kisebb-nagyobb betegszoba van az épület min
den részében. Ezek is blokkokra osglanknl A gyár minden helyi
ségét, kivéve a fejesek kisebb és kényelmesebb szobáit, pricréen 
töltik meg.

A kzzépés emeleten mintegy netézázfőkyi „cgeégségeé“ osz
tag is lakik. Egen naponta rckVézercécn munkára vokulkkk•, a 
szomszéd nkltwasscal tábor fegyenceivel dolgoznak kögzsck• Épí
tik a földalatti srsgagáí-

Mihdeh priccé-sor közvetlen paaahcskona a rsoporíégakiíéc 
két helycítcééclt valamint lcveéhorVbk. ncknérosztón. szpaöge- 
íőkt vöVaöSönt hullkvcínezíeíők és halsttvivőn seregével. Utób
biak a srhónungsésn nzgül kerülnek. Minden csoport alá sgág- 
ézázöíven fekvő tkrtozin- Közvetlen mikVekhatójun a réspsrttgk- 
mtéc és helyettesei.

Az srvssi és egészségügyi hierarchia csak másodika az égbe
nyúló rkhalkjíorjankkn. A máakátaenV harmadik Vúélsmbú ága az. 
álteétón. hullakápók, aevicrnápónt gazdasági kápbn és Írnokok 
sisrrkhaVk. a furcskhcvű Grosz Mukyvaí, a lágeralíeétevel az 
élen. „Munn“ — ez norákíscm tzeactcít bizalom, vagy meghitt
ség berézSncvel A láacrklícsíc így — Mukn-nak ipszilonkkl — 
írja alá magát a blokkok falára aggatott riVcgégavú pkakkréhia- 
Vctmékyenek•

Negyedik niválíéágsé osztály iis van. A nonyhássnl Sgkná- 
csok, nukíák. kenyérszeletelők, nagáktisgíIíónt krumplihámsgónl 
Kápók és közemberek. .

És mindeme címek, rkkgont besézíáésk ksaáníécm üres 1^- 
cibk• Tényleges hatalom valamennyi. Egyrészt a kiváltságos 
munkahely és a levcécsfkzék közelsége aevékt több, válíogktoskbb 
ckkivklbbakt másrészt a többi feleli gyakorolható felelőtlen ön
kényben, pkrkkrsolásban. bruíaligálásbant bükíeíéébent illetve 
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ezek lehetőségében nagyon is megnyilvánul, R tiszt-égvt-elő bo- 
tozhat, halálra rugdalhat, ételt vonhat meg, úgy és olyan formá
ban zsákmányolhat ki, vagy terrorizálhat, aminőben éppen kedve 
tartja.

Mindnyájuk felett pedig ott tündöklik a két ritkán látható 
szuverén: a lágeralte-ie, meg a főorvos. Mindkettő kitaszított, 
mint mi, többiek, de őket karjára vette a szerencsétlenségben a 
szerencse.

Ha szvitjükkel megjelennek a blokkban, éppen úgy felhar
san a vigyázz, mintha szürke tűnik fel. Tragikomikus kép. 
R csíkos-ruhás fegyenc, nyomában alázatosan kullogó alvezérek- 
kel, ellép a priccsek sora előtt, utasításokat és fenyítést oszt. 
Muky, a -zöglete-állú, alacsony pozsonyi kereskedősedég szemé
nek rebbenésével, kézlegyintéssel villámot sújt és kegyet oszt, 
felemel és elejt. Mellette az eulei Max, vagy a iür-ten-ietni Ber- 
kovits szerény tekintélyeknek számítanak.

SS-őreink külön laknak, a kisebb irodaépületben. Ritkán mu
tatkoznak, minden a háitlinghajc-árokon keresztül és akarata sze
rint történik. Hatezer ember élete és halála, kínja és enyhülése 
függ a két lágerktrályiOlt

Harmadik napja vagyok a földszinti R. blokkban. Elhelyez
kedésünkkel a kutya se törődik. Magunkra hagyva kell kiküzdeni 
helyünket a zsúfolt priccseken. Meztelen rémek rugdosó tiltako
zása, bőszült átkozódása közben bepréselődni nem könnyű, de 
sikerül.

Én éppenséggel külön priccshez jutok. Szerencsém van, ide
jében lecsaphatok egy alsó fekhelyre az első ucca vége fele,, 
szemben az egyik élelemosztó bódéval. Két hullavivő éppen le
emel róla egy meztelen testet. R pokróc még az ágyon hever, 
gyűrődései még az imént eltávolítoR test körvonalait rajzolják. 
R vacok párolog a ki sem hűlt tetem melegétől. Ám nem fínnyás- 
kodom; undorodni már nem igen tud közülünk senki.

Meztelen vagyok, mint a többi. Rongyaimat elvették. Haar- 
puder doktor magyarázata szerint fekvőknek nincs szükségük ru
hára, minden öltözet a járóknak kell.

Didergőn búvok a pokróc alá, mely pár pillanattal előbb is
meretlen halott bajtárs fölött púposodott. Birkenaura gondolok, 
mely lám, mégsem adatott meg.
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Egyelőre valószínűtlen minden. Nehéz felocsúdni az önkí
vületszerű káprázatból, kiemelkedni a zsibbasztó rémületből, 
melybe belesüllyed mindenki, ha belép ide. R látottaknak egysze
rűen nem hiszek. Elhatározom, hogy ijesztő látomások állandó
sulnak zaklatott énemben. Fejemre húzom a halott tetvektől 
nyüzsgő pokrócát, órák hosszat így' maradok. R sötétségben ke
resem a világosságot, lehunyt pilláim mögött az elvesztett való
ságot építem.

Égek a hideg krematóriumban.
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XV. FEJEZET

Prirréemek nem mkraVhkísn ésnálg egyedül. Általában az: 
H•-bah riínán hagyják békén az embert. A íebolysVstí gépezet 
állkhVó mozgásra van beállítva. Áthelyezések, pairérécaént leves- 
oszlási zürgavkrsn, íeíveílekítz órk. fskísékodb cllchsrgéécn és 
boíozáéskt eícljcgnoézíáét halsttfelvétel növctin cgnmáéíl

Pár órával az ágyfsglkláé után szomszédot löknek mellém. 
Húkntsgemű, eszméletlen öreg. Kicsiknrc géuasrs,Voíí arca elveég 
a vastag sgcnnyréícg alatt, csapzon, ősz bkjégák tetvek mozog
nak. Vértclck ajkát idznnlnt nnZaessgcaű sóhajok hagyják el. 
Felrebcézél• Soha sem sejíeííem ennyi mély, íaaaikut zengést a 
magyar anyanyelvi. zsidó számára mindig kissé kémikusán haló 
jiddis nyelvjárásban.

Nézem ézsmégeVomktt a haldokló öreget. Még mcglegyikt a 
kiníi világ üzenete: a részvéL MikVzéézc három napja érkez
tem. H többien. a mellénk, nözéhk pae'éclí pucérok ügyet _ sem 
vetnek aabniájára-

Ezen a íájon külzkzécn nkgn a zsúfoltság. Állagban öí fekvő 
jut minden keénehn paircsrct ezenfelül keresztbe és lábhoz is fek- 
tcíkcn• Különböző táborokból ézakkVkílakul érnezncn kisebb-na- 
gnsbb ézállIímáhnon- Ügy látszik központi rendelkezés alapján 
iíí gyűjtik össze a leginkább leromlottakat. Majd minden máSsVin 
ágyon halVsnlól

Bcíankrrm a mocskos, gyeacnnaakni combokat, tHéje hajo- 
1^. Hz ember ninniíjk szemét. Macskkba^kk öreg szem, termé- 
ézetcllcncsch tágult pupillák, véreres szemgolnó• .

— Vizet — nyögi. — Vizet aVjaíok áíkozott bitangok ... 
Skrkh! ... Sarah! .. . Segíísi.-. Skrkh, büdös Vög, miért 
nem ... jössz ... már . .. Vizet! ...
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Hangja elhal, szeme lezárul.
Pl baloldali priccshez fordulok:
— Vizet kellene szerezni.
— Hagyd a fenébe, félóra múlva úgyis kész — tanácsolja' 

mellettem Kóserjeid Miksa, az őszülő vagány, környékünk leg
hangosabb nagyszájúja. Az ötvenes ember, minden - hájjal meg 
van kenve. Persze csak képletesen. Zsiradékot egyikünk sem lát' 
hétszám.

Ez a Rosenfeld szünet nélkül morfondíroz, üzleteket ajánl 
a következő leves számlájára, veszekszik a kenyercszióval, ter
vez, találgat. Mi lesz a mai culág? Muméz, vagy lekvár?

Felkelni ő sem tud és vödörre szorul, de úgy beszél az ott
honról, annyi bizakodással, mintha tegnapelőtt hagyta volna el 
és holnapután már vissza is térne. Nagyon kell rá vigyázni, a 
kiosztott adagot tanácsos nyomban elfogyasztani, mert Rosenfeld ' 
bűvésze a iolvbjlá-nbk. Görogmódrb ügyes és jól megjátszott 
méliatlankodá-a, ha rajtakapják, leíegyverzi magát a károsul
tat is.

Most, hogy a haldokló öreg körül motozok, pakaratúan > 
igyekszik lebeszélni:

— A víz úgyis fertőzött, inni tilos. Ha meglátja valamelyik 
fejes, régen rossz.

Nem vetek rá ügyet, körülnézek víz után. Újonc lévén, kon
zervdobozom még nincs. A fürsiensieinit első nap ellopták.

— Ide a bádogot — förmedek rá — vizet hozok.
Röviden válaszol:
— Frászt.
Valóban jó adag naivitásra vall feltételezni, hogy valaki is

kiadja kezéből, vagy kiengedi szemiávolából a nélkülözhetetlen 
edényt.

Megadom magam. Be kell látnom, a segíteniakarás kilátás
talan. A'attam ekkor nedves meleget érzek. Irtózva térdelek fel, 
a priccs forgácsán lassan terjed széjjel a haldokló ürüléke.

Erre idegi-ohamba esek, ordítozni kezdek. A priccseken rö
högnek :

— Finnyás vagy meg, bajtárs. Majd leszoksz róla — jegyzi 
meg a túlsó ágyról Izrael, akinek arcát, egész testét szörnyű nyi
tott tályogok borítják. — Ügy látszik, kész az öreg. Legtöbbjei 
bepiszkít a végső pillanatban. Ez a búcsúja a vtlágiólt

Rosenfeld feltápászkodik, a test fölé hajol:
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— Meghalt — mondja, majd izgatottan fordul a környék
ihez. Félig parancsol, félig kérdez:

— Felültetjük!?
Lelkendező tanácskozás kezdődik. Alkudozás, szereposztás. 

Az ültetést meg kell szervezni.
Mindennapos trükk ez. Azon alapszik, hogy levest és kenye

ret csak az kap, akinek osztásnál van ereje, hogy felüljön. Aki 
a nagy pillanatokban fekve marad, az — a lágeralteste okosko
dása szerint — okvetlen halott, vagy legalább is haldokló. Halott
nak és haldoklónak pedig nem kell étel. A fejesek a reggeli lét
szám szerint veszik fel a napi ellátmányt és osztoznak a felesle
gen. Ez pedig naponta tekintélyes.

A fekvők ügyesen mesterkednek. Az esti osztás vaksötétben 
folyik, csak az ételhordók felügyelőjének kezében pislákol üvegbe 
zárt gyertyacsonk. A szomszédok alkalmi érdekszövetsége fel
ülteti a halottat vagy haldoklót. Kinyújtott pózba igazítják a me
rev kezet, mögötte pedig élő kezek ragadják meg észrevétlen a 
sorbaadott ételt. A zsákmányt ezután több-kevesebb civódás után 
felosztják a rendezők. Kanálnyi hitvány lé miatt kelnek bírókra 
a legyengült emberek. Viaskodnak a hulla gyomrán, úgy tépik 
ki egymás kezéből a kenyérdarabot.

Az előző nap halottait másnap reggel írják össze a szanité- 
■cek, tényleges elszállításra pedig rendszerint csak délfelé kerül 
sor. Első éjszakám ez, halott mellett. A szorosan mellém préselt 
test fokozatosan hidegülő érintése iszonyattal tölt el. Ámulok, 
mennyi nyugalommal rakja lábát a holttest gyomrára, közös 
szomszédunk, Weisz a dadogó kassai borbély.

Különös, de a szemre, agyra terülő letargia, a félöntudátlán 
fásultság, segít. Nem tudatosodik a való. Megint a behúnyt szem 
valóságához futok, mint érkezésemkor. Emlékképeket izzítok a 
kinti életből, lábtól, fejtől gőzölgő testekbe ütközve. Magyarul, 
lengyelül, jiddisül átkozódnak, jajongnak a megérintettek. A 
vízfeszítette test fájással felel minden érintésre.

Késő este bezárják az élelemraktárul szolgáló bódét. Egész 
éjszaka, külön beosztott schonungosok őrzik körmönfont betö
rési kísérletek ellen. Parancsnokaink visszavonulnak, lassan el
néptelenedik a cserepiac is, a latrinához vezető folyosó előtt. Az 
éjszakai vödrösök dideregve veszik át a szolgálatot a blokksza- 
nitéc elkerített rekesztékénél. A pöcegödrök felé meztelenek pro- 
cessziója vánszorog. Aki fel tud tápászkodni, leszáll. A törött ab-
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lakon Jeges szél süvíí be. Hz emberi párolgás nem enyhíti a ho- 
Vály hidegét, a szél nem bír a bűzzel. Hz már beivódott emberbe, 
kőbe, iába, minVehbet kiiríhalatlanul, akár a tetvek.

Súlysskn száll le a dzakhaui éJsgankl
Kirágtuk a keknerct. felhabzsoltuk a levcét• Készen vaknan 

a lcfeInclésscl azok is, aninbcn egy órai élet sincs. Resgnető kéz
zel rejtik a faforgács alá kekycrünct a haémcnéécécnt knin már 
nem íudkan chni.

DZrnhkuban többnyire éjjel mennek el a ssrossn• Hz éjsza- 
náne a nnösgöags küzdelem, a éinslió búcsú, a hazafelé fájó zh- 
nIvület . ?.

Toll, nretk. íő, ecset vígibékit ti, nin valaha szenvedés és el
múlás grimaszát kíséreltétek meg idézni; haláltánr láíbit iszo- 
hykt veénznci. poklok íródeákjai, ide jöjjetek! ...

DZakhaul éJszknk ...
Hatszáz ember ékJlolóVin ézorstkh egymáshoz préseltem 

.Minden harmadik fctaeng. tatong, hnög. hörög, felrebeégel• Min
den hkrmkdin haldokló.

Van, aki orvos után vinnyog, csgelősek. makacsul, önmaga 
elé, ökmkaákkn• Fölöttem a ésváky szabó otthon jár, kisfiával 
beszélget. Holnap már ő sem varr levesért .sapkát dúskáló feje- 
éc.kkek•

Fölöttem, alattam, köaülöííem görcsök közt, fulVsnlbh üvölt 
Isten és víz után a költöző sereg. H■aVeé sötétjét, menny buía 
abgsaégíkJéí isszák egyszerre üvegesedé ézemck• A halál, mint iu- 
Vós, mkgkbigíoé takársegéV sílhohoskh lépked a prlrrsck között.

H jajongás ragadós. Mini holdra ézünzlő kutyák viknysgann 
mind a bktégágkk; kbruébkk. célíalahul• Őrjöngő flagellákéon 
kkak. >

Zeng a törlablknút jeges csűr a hideglelős hangoktól, leve
gőbe ürzltztí kétéeabccséé. bsazkVály és félelem ainolíáékitbll

HkJkklig tarí a kiíaszítottkk hkkgveaseknc• Míg bcszüacmke- 
Vik az első szürkeség. Hgíán csönd következik. Álmenel hélnült 
értelmetlenül, mint imént a zenebona.

Egyetlen blsknbah neíszágkk halnak meg éjszaka.
Nyújtózik a égUanülett a priccsek elcéenVcécVnenl Halottak 

és élők elszckdcaeVnckl
Öi bransr sürgés kezdődik. H harmadik emeleti dolgozó oég- 

tagnak megszólal az ébresztő. Hpell előtt itt gnülcncznen az 
H.-bak- Erre vezei az út a lktaink felé. Most másfajta zajongás
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veri fel a csarnokot, de ez már nem zavar. Rz R.-blokk fekvői 
mozdulatlanok, de nem sokan alszanak. R dolgozók harmadke
nyeret kapnak, négyszer annyit, mint mi. Egy-egy beosztó ke
nyérdarabot rágcsál. Sóvár szemek kísérik. Rz izgató látvány [el
tépi az éhség sebeit. Rludni próbálunk megint; az alvás idő
nyerés. Kenyeret tizenegy felé osztanak. Kétségbeesett igyekvé- 
siink álom felé néhányunknál eredményes, de kilencre minden
esetre végleg ébredni ke'l. R priccsuccákat szanitécek járják be:

— Halottakat bejelenteni! Todten anmelden — kiáltozzák 
magyarul, németül.

Kedélyesebbek tréfásan variálják a felhívást:
— Jelentkezzék, aki meghalt!
R bejelentés mindig a szomszéd kötelessége. R szanitécek 

feljegyzik a halott és prics számát, majd feltűnik a hullakápót 
a halottvivő osztag parancsnoka, embereivel. Két halottvivő pri
mitív deszkatákolmánnyal. R szomszédok segítségével minden 
teketória nélkül lerántják a hullát a trágyafolytúba. R láb vas- 
tag^jára apró cédulát kötöznek a volt haítling számával és máris
viszik. R szomszédok egyelőre örvendeznek a jobb, tágasabb 
helynek, a hulla okozta kényelmetlenség pillanatnyi szünésének. 
Mai kenyerét többé úgysem lehet felvenni, a halottat már nyil- 
vánibrij■ák, kenyéradagját törlik.

Rz elköltözött pedig folytatja rövid útját a hullabarakba. In
nen a tábor mellett ásott közös meszesgödörbe kerül. Rranyíogaif 
előbb kitördelik. Átokvert német földdé porlanak a dörnhauf 
éjszaka pucér vértanún. Nevük nincs, csak számuk, ennek is csak: 
a táborirnok tépett hblolinytlvántbriO füzete biztosít néhány heti, 
vagy hónapnyi örökkévalóságoL

R szomszédok könnyebbsége nem tart soká. Kilenc óra után* 
gyalog, kocsin, teherautókon, egymásután futnak be új szállít
mányok a hideg krematóriumba.
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XVI. FEJEZET

Blokkszanitécünket Judovicsnak hívják. Hz H.-blokk kény
ura húszegynéhány éves. Hkaratlanul tanúja lettem a higany
eleven fickó tüneményesen gyors feltörésének. Leveshordóként 
kezdte és tisztességtelen trükkökkel biztosította a maga pótadag
jait. Rz öi^s^j^^i^-^blott ennivalót szolgálat után, priccsore heverve, 
módszeres kéjjel csámcsogta el. Meg lehetett vesztegetni, fél adag 
culágért pótlevest csalt ki a kondérnák. Rz üzlet virágzott és 
Judovics hamarosan nábobnak számított. Durvasága, lelketlen 
allűrjei, szervilis ordítozása és nem utolsó sorban kitűnő testi 
kondíciója feltűnt a [elsőbbségnek. Csakhamar kenyérlelügyelővé 
nevezték ki. Hmikor pedig az R.-szanitéce, a gyűlölt Steinleld 
gyógyszerész revierkápóvá lépett elő, utódaként Judovics ült 
blokkunk nyakára.

Ez a sötétképű, dadogó kölyök is azok közé tartozott, akik 
otthon „nem vitték semmire". Nevét sem tudta- leírni és oda
haza a büntetőtörvénnyel állt állandó hadilábon. De most a ha
lálgyár mocsarában valósággal kivirágzóit. „Feküdt neki" az ön
kény és a kegyetlenkedés. Ügyeskedő lévén, értett hozzá, hogy 
nélkülözhetetlenné tegye magát az H.-blokkal nem sokat törődő, 
felső régiók előtt. R földszinti csarnok ugyanis lassankint a vé
güket járók siralomházává lett. Ide dobálták mindazokat, akiket 
a felületes vizsgálat is gyógyíthatatlanoknak bélyegzett. Ezek, 
többnyire már nem tudtak lábra állni. Rnnyira elgyengültek, 
hogy petyhüdt, elsatnyult lábizmaik a vázzá aszott törzs terhét 
sem bírták. Ilyen állapotban lévő haftling, ha megkísérelte olykor 
a feltápászkodást, hogy szükségre menjen, menten összecsuklott, 
mint a rongy.

Judovics felügyelete alatt veszik át a blokk kenyerét, culág- 
ját és leveseskondérjait. Ö ellenőrzi az osztást.
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Délelőtt tizenegy és este nyolc, a remegve várt időpont min
dennap. Döntő élmény, szorongva lesett esemény. Akik még fel 
tudnak tápászkodni. elökéí>zületeket tesznek a nagy szertartásra: 
az evésre. A vázemberek várakozó mohósággal markolják a for
gács alód előkapart va-kanabttl A levest ágyhoz hozzák. Ahogyan 
közeledik az osztás rendje. úgy fokozódik az izgatom. Feszül
ten figyeljük a sárban mozgó éte'.vtvők minden mozdulatát. rész
letesen megvitatjuk a pricc-röl-pricc-re szállongó hírekéi

— Bunkerleves — jön jelentés a sorvégről
Kérdés száll vissza aggodalmasan:
- Híg?
— Melegvíz.
Azért m^hón látunk hozzá. Először megmerjük benne a ka

nalat. Felbecsüljük, úszik-e mélyén répa, cékla, krumpiihéj, vagy 
„bunker". A szerencsések sűrűbb porcióhoz jutnak és vannak pro
tekciósok, akiknek a hordozók jobb tányért tesznek félre. Sef- 
tesek sűrűbb levesért nyomban átnyújtják a vezéri pózzal intéz
kedő Judovtc-nak és pribékjeinek fél margarinjukat, vagy a ra
gadóssá puhult műmézdarabot.

JudoVics a nagy pillanatok karmestere. Szeme mindenen ott 
van, kíméletlenül bünteti a csalás minden fajtáját, mert az ilyesmi 
végső fokon őt, a nagy csalót rövidíti meg. Ahol hullaülletésen 
kapja az embereket, vadállatként veti magát a teiiB-ekre. A iet- 
tenértek nem vacsoráznak aznap, de esetleg másnap sem.

Lefetyeljük a folyadékot. Nagynéha, amikor tej levest oszta
nak, vagy csípős német rokfort sajtot kapunk kenyerünk mellé*, 
őrület tör ki. Elragadtatott felkiáltások szakadnak, remegő test
tel, dülledt szemmel várjuk a kéjt.

Rögeszmés éhségünk elmondhatatlanul mámorító ízeket lel a 
zsír-, tápanyag-nemlátta moslékban. Hbsraiek-zünk a tetves for
gácson, húnyt szemmel mindenről feledkezőn szürc-ölünk- szür- 
csöliink ... A meleg lé átjárja az elkínzolt belet, lukullu-t gyö
nyöröket idéz az íny. Sem azelőtt, sem azóta nem éreztem falat 
és korty szenzációját olyannyira, mint az A.-ban.

Judovics és klikkje bőségben fuldoklik, dúskál a kincsben. 
A hullákon megtakarított adagok mind nekik jutnak, ezenfelül 
a szeletelésnél harácsolnak szemérmetlenül. Mindez sokra megy. 
A fokkszanitéc rekeszében dobozkámra sorakozik sajt, oszlo
pokban kenyér. Az egészséges osztag emberei külső munkákon 
néha cigarettához, vagy dohányhoz jutnak. Köteles áldozatul neki 
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ajánlják fel a szívnivalót. R blokkszanitéc zárt ajtók mögött eszik 
és szájában szakadatlan cigaretta füstöl. Álmélkodtató fényűzés 
ez itt. Judovics a dohány-vásárlást is oly jól megszervezte, hogy 
néha az áltestek és orvosok is hozzája fordulnak némi kollegiális 
kölcsönért. Csíkos fegyencruháját, amelyen ott díszeleg a kéz
zel hímzett rangjelzés: Blocksanilals I. naponta vasal
ják a fertőtlenítő emberei. Különlevest kapnak érte a hatalomtól.

Rláltválótt Judovics nem ismeri. Megszólítani veszélyes, ha
talma az újak özönlésével egyenes arányban növekszik. R tábo
rokból mind sűrűbben érkeznek kitelepítettek. R mi transzpor
tunk — úgy látszik, — csak a sort nyitotta meg. Egymásután 
viszontlátom eulei és fürstensteini bajtársaimat. Euleból megjön 
a szikár Gleiwitz. Nem ismerek rá. R hosszú, sovány ember arca 
fellsmerhetetlenségig püffedt. Fogéi bádogos is felismerhetetlen. 
Testét fekélyek lepték el, piszokkal eltömött sebeiből genny szi
várog.

Két, szőkébb értelemben vett földi is befut: Bergman, ügyvéd 
és Herz, nyugalmazott postatanácsos. De milyen állapotán —

Euleban elválhatatlanok voltak, itt is sikerül közös priccsre 
préselődniök. Mindketten a vigyázok közül valók. Óvták magu
kat, centizték a kenyeret, inkább kevesebb időt fordítottak pihe
nésre, de naponta mosdottak. R beosztott adagokból ebédeltek, 
vacsoráztak; igyekeztek átmenteni az otthon életrendjét. Egyik 
sem dohányos és ez nagy- előnyt jelentett. Erőfeszítéseiket akkor 
résztvevő hitetlenséggel szemléltem és most fájdalmas elégtételt 
kell éreznem láttukon. Bergman nyilvánvalóan végét járja. Da
gadt kezét már nem képes mozdítani. Herz hasmenéses. Fürké
sző, hűvös kék szemére kupolássá fúvódott szemhéj borul, de ő 
remél. Lám, most is gázba indulnak és íme, itt kötnek ki.

— Nem olyan fekete az ördög... — próbál mosolyogni.
Őszintén vágom rá:
— Nem hát. Barna.
— Szanatórium — sóhajtja. — Melózni nem kell.
— Viszont enni se kapsz.
— Ágyban fekhetünk. Odahozzák a levest.
Miért ábrándítsam ki? Optimizmusa gyógyíthatatlan, mint 

hasmenése.
— F'iirstensteinben alábbhagyott az iram — beszélik az ot

taniak. Sanger és Lanninger már csak félgőzzel dolgozik, a kas
télyrombolás is lassult. Új emberanyag gyéren érkezik, pedig 
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mindig többen aokkankkk meg. R fürstensteini tábsapkrakrékok 
vonatát, sgkbkVéágárbl vlésgalerőbck, ^^1 pályán bsmbatklálk- 
tok erten- Hz „apell esőben’1 feltalálója kineéZülL Előbb, mini mi. 
Mosi másik klsrmestea vette át a pkrakcékonéáast•, jóval közö- 
hn■zsebb és kevésbbé találékony tortúrák nikgykláéábkk- Berko- 
vité és az Írnok csillaga ragyogóbb, mini valaha. Rz új szürke 
ieljcseh rájuk bízza a tábort és — önmagát. Naphosszat kuksol 
az irsVabarknbah, bújja a Beobarhteaíl Biztató híreket keres.

Biziaió hírek ... Szomjasan iéézuk a szenzációnatl R leg- 
hkgnsbbkkki pedig, noha a fürstenste^iniek cgybehknagbkn állíl- 
ják, el sem hiéézün. Lehetséges leirne? Hitler ellen valóban me- 
^^1^1 kíséreltek meg? Mosiknában tzrtekt — caőéítaclik a jö
vevények és arra hivktkoznan, hogy tulajdon szemükkel lállák 
a hivatalos jelentési a „W a l d e n b u r g e r Zei t u ng'‘-ban. 
Rzt is clmohVjánt hogy nem éoknkl a hír nirobbknáék után egyik 
napról a maéikrk ellühlen a Wchrmkchl zöld egyenruhái. R 
Wehrmachi-naíokákai is hklálfcJcét égüake SS-ukiÍsrmléba buj- 
iaiták- Ezl magunk is észrevettük, nálunk uay•knían törlént

Alii jelent mindez? R vég kezdete?
Le akarok sgállki az ágyról, szeretnék kijutni a blokkból rész

letesebb hírekért BkJtáatknai knkrok meanereéni• Lcmereszne- 
dem a locsogó égennnpatkkra, gázlót ncrcsen• Mióta idehoztak, 
nem ieiiem nagyobb távolságot iizenöi lepéshéll Pedig a nimekct 
a Vrótial körülvett udvarra nem tiloé• Még nem láttam, mi van 
iúl a blokk aJlaJán- Mczleleh lévén, akkor se igen meaésgkeVhet- 
hén tovább az ajtónál, ha elbírna a lábam. De nem bír. Eayíg.beh 
megpróbálkoztam keháky lépcsőfokkal az emeleli B.-blonn felé. 
Dohányt nercéiem- Rz első lépcsőfonhál öészeréunlsttam-

Megalázotlan, gyámoltalanul tekinletlem fel knkor a néhány 
lépcéőfsnnni magasságra, mini a Himklayárk. Felismcréésel teli 
pillanal volt. Talán ekkor ébredtem iuVkíáak khnant amii a paicé 
fckvshelyzeíébeh soha sem knaalam elhinni mkakmkkk: sok már 
hikcs háirk-

Most sem megy. R príccs már rabul ejtell, félek a talajtól, 
viésgahőnzlzn a lépés démoni vknmerssegéislt öségcégsaItstt fog
gal mégis újra és újra próbálkszom- Legalább benn a blonnbkhl

Járni ianulok- Milyen nülznöz. .. ElésIgben anyám karjai 
közöli tanunam járni, mosi az élnianarás tknít-

Szédülve borítom fejemre a ielüláavántbl ezüstlő pokrócot. 
Egy, kellő, jobb, ba...
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Félek. A pokrócviselés is szigorúan tilos, ha orvos vagy más 
íejes kap a törvényszegésen, megint csak a hunyó élettel játszom. 
Borzongat a csarnok jeges hidege.

Komoly erőfeszítés ez a gyakorlás. Aíre visszahanyatlom 
priccsemre, úgy érzem, mérföldeket tettem.

Új szomszédot találok. Azalatt költöztették, mig lenn voltam. 
Nyolcadik priccsem ez, mióta az A.-blokkot lakom. Közel van az 
■ajtóhoz.

A szomszéd nem lep meg. Eddig nyolc hullát kellett bekon
ferálnom reggelenként, ami — a többi között — azt is jelenti, 
hogy nyolc éjszakát töltöttem hidegülő tetemhez préselve. Min
dent meg lehet szokni. A közelharcot a halottültetés jövedelmezte 
kiilönfalatokért, meg azt, hogy minden haldokló maga alá piszkít 
végső pillanatában.

Pergamenfohér fiú nyúlik mellettem. Mozdulatlanul bámul a 
magasba, a valahai gépterem ittfelejtett lendítökerekeire. Alsónad
rág és ing van rajta; megbámulni való ritkaság. Keskeny vászon
csíkot szorongat. Ilyen töriilkőzőfoszlanyokat kaptunk egyízben 
Euleban, de a miénket itt elvették. A rongyban zománcbögre.

Ezek a bögrék Dörnhau legbecsültebb vagyontárgyai közé 
tartoznak. Senki se tudja honnan és hogyan kerülnek a táborba, 
de birtoklásuk kétségtelen jómód jele. Piaci áruk: két adag ke
nyér. A fejeseken kívül csak a legügyesebb takarékoskodók pará
déznak bögrével.

Feléje fordulok:
— Hasmenés?
Bólint, nem szól. Arcán megpillantom a tévedhetetlen bélye

get. Facies hyppocralica. Nagyon sok arcon látom 
mindennap. A halál jegye a pofacsontokon. Lárvás merevség a 
vonásokon, márványos zománc a bőrön. A szemhéj püffedten 
csüng alá. Oroszlánarc.

Kinlódón ielemelkedik:
— Soká jön a kenyér?
— Most osztják az első sorban.
— Nagyon éhes vagyok — sóhajtja.
— Tudom öregem. Türelem. Félóráig se tart.
— Félóra ... Addig nem bírom. Végem van ...
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— Dehogynem bírod. Mindnyájan bírjuk. Én is. Embereid 
meg magad. Honnan jöttél?

— Kaltwasserból.
— Mi vagy? Diák?
— Nem. Rabbi.
Nemrégen fejezhette be tanulmányait, annyi bizonyos. Rabbi. 

A Kárpátvidék valamelyik kis hitközségének rabbija. Elfelejtettem 
a falu nevét, ahonnan elhurcolták, de látom a fiatal pap arcát 
Most és mindig.

Ninüs már rajt semmi papos, sem emberi. Nem gondol mar 
Istenre, akinek áldozatos szolgálatára szegődött, nem a szeminá
rium nagyképü fOllánsairb, nem a irigy-zekrény aranyló héber 
pókhálóira, nem anyja arcára ... A kenyérszeletre gondol, mely
től az életet várja.

Megint fel akar emelkedni, de vi—zahanyatlík:
— Soká ... érnek még ... ide? ...
— Adjátok ... már ... ide ... átkozottak! ... — tagolja zi- 

hálón. — Kenyér ... Én ... kiszakad ... a belem ...
Alatta a zsákon lassan, langyosan terjed a szörnyű tócsa. 
Rámnéz. Én rá.
— Szedd össze magad, — biztatom — mindnyájan éhesek 

vagyunk. Pár percet csak bírsz még.
Tagadóan int:
— Érzem, hogy gyöngülök ... Mindig gyöngülök ...
Most összefüggően szól, de alig hallani a hangját:
— Nem lehetne soron kívül? Talán szólhatnál ott fenn .. ► 

ha látnák, milyen állapotban vagyok ...
— Lehetetlen — mondom. — Te most jöttél, nem ismered 

Judovicsot. Legjobb esetben összerugdosna.
Héber szavakat motyog, azután tisztán suttogja magyarul:
— Bitangok ... az én testvéreim ... bitangok ...
Kimondja és nem lélegzik többé. A bögrét szorongató, eres 

kéz elernyed, csörömpölve hull a priccs alá az edény. A pap 
szeme nyitva van. Változatlanul felém szegeződik, úgy, ahogy az 
imént rámemelte.

Diadalmasak a felakadt szemek:
— Ügy-e megmondtam?
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Iakllkk láacatörvéhy, hogy a haloll holmiját — ha van — 
égsmsgéVJa örökli. Ez sem megy cg•sgcríten. A égákklmké nara- 
i okért fizikailag meg kell küzdeni a közeliek vökkel. Friss hullák 
körül mindig VulanoVáé támkV- A tktknk karok egymásba gaba- 
lysdkak. szemek felé kapkodnak az úJJkn, erőtlen csapások hul- 
lkkak. Röhöalelöeh nyavalyás békaegér-hkrc. A megütött alig 
érzi az ülésl-

Most is hđrsm-hégy hiéna motoz a haloll felett. A száj üregbe 
is belekezken•, vágyó pil]kktást vetnek a kictillámlb arknylsaanaa. 
A hiénák olykor egyéni kkclbrk meréégneVncn- Ha megfelelő 
szerszámhoz julkknt észrevétlenül nitZalk a fogat, mielőtt a hul
lái elézállítJán- Ksrnázaisé. Ve búéáé, nyomban! hkégokkkl ke
csegtető vállklksgáé- A nskyháéok minVig vevők, másrészt a lel- 
ickerlct okvetlen aanoküiin. Ilyen esetekben a magukat megká- 
aséíisttknkkk érző fejesek még kevésbbé lrgalmkgkkk. mini ke- 
kyérlopás klnklmávall

De a pap szájában nincsenek krknyfogkk- Baloldali az eme
leli lengyel órák óla nem mozdult, de most sV■kitgyeske(-i magát, 
fclknitjk a hulla ingéi, mohó ujjakkal nkpkaáég a piszkos mellben. 
Naiv ember, félretett kenyerei keres- A bögre és iZrulnZgsVkrab 
eltühken-

Üjabb haloll hálbláré hát. Tegnap egy tlg2khkí éves pesti 
gyerek lábujjára került gyűrűs szám mellőlem, tegnapelőtt va
lami ismeretlen bácskai ismerősére. Azí hiszem, FrcukVnen hív
ták. AIagaézáhtábbl váhégsrasti közelembe szegény; ismerős ar
cot akar. látni, ha eljön a vég. Mert kcmcékk egymáson látjuk 
meg, ki az, aki nem éri meg a következő napot. Nemcsak az 
sroégláhkrc árulkodik. A költöző égíretézsrííó biztonsággal maga 
is érzi, ludja. Mint ef hirielcnégSnc azthzé Faeukd, meg ez a nyi- 
íottsgcmü, ismeretlen fiatalember, Isíen Dörkhkubk vert sgslaájkl

Róth Sanyi is idetkrt- Ezúttal hlvktklsékn. Mert ő is idekerüli 
közben tenvőncn• A náposzíát nem kérte viségk és nem rssVálns- 
zott. Róíh Sanyi nem cssVálnszin. hanem nöaülnég- Iít is felta
lálta magát. Fekvő léiére is pozícióba jutett. Hullavcinőzlcts. 
Visszataszító mesterség, de a nztélidcggctü betörő ffkarrknlt sem 
íöasVik árknalkil ffkomságsknall

Pokrócál burkuégégeaüen ölti magára. A iakkrók, a nzzzs 
rendjel: gömbölyVed, cgüéi foli. Teiűlárvák- Skknlkak alsóne
műje is van. Flginallka ő is letöaí- Kemény aarák olt ektclekkcdin 
a duzzadás, amely ijesztően lerjed. Azonfelül nIngb veseláji fáj
dalmakról pankéznoVik- De az idegei — vallja — kifogástalanok.
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— Bár testileg lennék olyan kondícióban, mint idegileg — 
.szokta mondani.

Erélyesen löki léire a hiénákat, nekilát a holttest vetközteié- 
sének. R tisztség jövedelmező — Róth Sanyi mindig tudja, mire 
vállalkozik — a hullák bizonyos százalékának fehérneműje van. 
R fehérnemű pedig komoly valuta és a veiközteiöet R papnak 
inge is van, alsónadrágja is. Ideérkezésekor bizonyára sikerült 
valahogyan átmentenie a ruhaátvevők kara elől. •

Lefejti a rongyokat a merevedő testről. Gyorsan, ügyesen 
dolgozik; a halott pillanatokon belül meztelen.

— Most kimossuk, — hajtogatja a foltos alsónadrágot — 
azután piacra vele! Minden nap nyolc-tízet összeszedek. Kis ál
lás, de mit csináljunk? Pepita Józsi hozott be.

— Ki az?
— Pepita Józsi a Népligetből. Nem volt még szerencséd 

hozzá? örülhetsz. Csoportszanitéc fenn a B.-ben. Citeráz tőle az 
■ egész blokk. Jó haverom.

— Pepita ... Micsoda név ez?
— Művésznév. Ö konferálta a Népligetben a szakállas höl

gyet. „Megy a móka, folyvást, lehet beszallm ... Csak tíz fillér, 
megy a móka, roppant csaladas! ...“ És most fejes barátom, de 
miiyen!

ördögűző, jasszos jókedvét próbálja:
— Egy ilyen habselyem garnitúra mindig megér két staubot. 

Rmíg egyáltalán akad cigi a táborban. Ügylátszik, már nem so
káig. Gyenge a felhajtás. R prémiák befagytak.

Rámnéz. Eszébe jut valami:
— Persze neked sincs gatyád. Fogd — dobja felém az imént 

leszedett rongyokat. — Két jóm van, ha hazamegyünk.
— Köszönöm Sanyi, nem kell. így nem húzhatom fel, ki

mosni meg nincs mivel.
— Ne dilizz! Mit gondolsz, amit rajtam látsz, mosodából 

szállították? Kivasalva, rózsaszín selyempapírral?
— Rdd csak oda másnak.
Nem sértődik meg. Talán örül, hogy nagylelküségi rohamát 

olcsón ússza meg.
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— Hát erőszakot nem alkalmazunk. Estére majd idejövök 
-a prioshez. Talán hoznak dohányt a kintiek. Fel tudsz kelni?

— Nehezen.
— Van valami eládniválód?
— Nincs.
— Nem baj. Végigmesélem neked azt a Lenke-téri stiklit. 

Tudod, amiről Fiirstensteinben beszéltem.
Hóna alá csapja a zsákmányt. Ö is bizonytalanul áll a lábán. 

Tudom, hogy alig eszik. Mindenét dohányra költi.
Nem jön el, sem este, sem másnap. Nem jön soha többé. 

Később hallom, hogy veserohamot kapott, nem tudott felkelni. 
Grau doktor megoperálta.

— Kész — döntöm el magamban, rágondolva az egzaltált, 
félbolcnd haftlingorvos mosdatlan mancsaira és az orvosi szoba 
műtőasztalul szolgáló fálócájárá.

Odamerészkedtem priccséhez. Már nincs ott. A műtét után 
felhelyezték a B.-be. Oda már nem mehettem utána. A lépcső
járás akrobatikájától távolabb voltam, mint valaha.

Szomorú prognózisom pontosan beválik. Embertelen kínok 
között szenvedett ki Róth Sanyi a „műtét" másnapján. Azt is az 
emeletiektől hallom, hogy a nagy szál ember halálküzdelme szo
katlanul hosszadalmas és nehéz volt.

Azon az éjszakán tUlkiábaltá a távozók karát. Velőtrazó 
üvöltésben oldódtak fel fájdalmai. Utolsó percein eluralkodott va
lami görcsös é'lnivágyás. Orvosi követelt mindenáron; orvost, aki 
segítene rajta.

— Egyheti kenyerem annak, aki orvost hoz — ordította túl 
a költözők hangversenyét.

Braun, a B.-blokk rettegett főszanitéce, volt hivatásos csendőr, 
egyébként Sanyi egyik magas pártfogója, csendesen megjegyezte: 

— Na, ez se valami biztos üzlet.
Ágyatája csak hajnalidé csendesedett el végleg. Aránylag 

jo állapotban lévő alsóneműjét — nyilván a legjobbat tartotta ma
gán — utódja, az új vetkőztető húzta le róla.

123



XVII. FEJEZET

Négy-öt priccsnyi körzet érintkezhet egymással a fekvőhe
lyek elhagyása nélkül. E kis világon belül alakul ki valami, amit 
a józanság ritka pillanataiban, sok jóakarattal társaságnak lehet 
nevezni.

December elején megint költöztetnek. H csarnok elejére ke
rülök, közvetlen a latrina leié vezető ajtóhoz. Errefelé Salgó bácsi 
a csoportszanitéc. Hatvanon túl járó, nehézkes bácsi; kassakör- 
nyéki kereskedő. Magas polcra került földiek ültették a jövedel
mező pozícióba. Örök rejtély, hogyan vészelte át az auschwitzi 
halál-sorozás Scylláit és Chbrtbdiseit.

Kivételesen csak ritkán ordít és elvétve ütlegel, ellenben 
rangtársainál is szemérmetlenebből vámolja meg kenyerünket és 
magjainkat. Ez pedig bajnak van akkora, mintha verekednék. 
Sa'gó bácsi csoportjában lenni, nem tartható különösebb szeren
csének. ^^ellesleg: újév után a blokkszanitéc is megsokallta szem
telen tolvajlásait. Végül már nem osztott egyetlen gramm zsira
dékot sem. Salgó bácsi ellen akkor vizsgálat indult. Priccsén két 
kiló margarint, elképesztően sok cukrot és egyéb élelmiszert ta
láltak elrejtve. Miután pedig halmozásra csak legelőkelőbb feje
seink illetékesek: lágeraneste, főorvos, blokk-zbniiécek és blokk- 
bltesték, az öreg tolvajt lefokozták és kirúgták. Úgy tudom, a fel
szabadulás életben találta. Zsíros -iallumában eléggé ie]lavítottb 
magát e ritka teljesítményre.

Legújabb helyemen elég ismerős akad beszelő- és látótávo
lon belül. Bergman és Herz is idepanamázták magukat; itt fek
szik Gleiwitz és Nébl Pali, négyszáz hold zsíros bácskai föld egy
kori tulajdonosa, a falusi nábob. Otthon kevés rokonszenvvel em
legették különcködő allűrjei és komikussá fajult fukarsága miatt. 
Itt van Morvái, kassai festőművész. Állítólag már otthon is bo-
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lond volt. Most egész biztosan az. A többiektől eltérően nem 
dagadt és nincs hasmenése. Lázas. Arcából izzó dárdákként üt
köznek ki roíácsontt<a; az egész ember sül és párolódik ennen 
hevében. Ordít róla a rohamozó giimőkór utoisó stádiuma. Hő
mérő nincs, de szemmel látható, hogy hőmérséklete állandóan 
harminckilenc fok körül mozog. Mlnden gondolata és érdeklő
dése az evés körül koncentrálódott. Ezenkívül alszik. Állandóan 
több napra előre eladja levesét és kenyerét. Két szem krumpliért, 
vagy kevés sárgarépáért bárkinek átengedi másnapi adagját. A 
kedvező ügyletre természetesen mindig akad vállalkozó és így 
Morvái porcióit állandóan hitelezők veszik fel.

Ha sikerül egy ilyen keserves uzsoraüzlete, fejére húzza pok
rócát és kéjes sötétben sokáig rág. Utána nyomban elalszik. 
Nagyritkán kidugja fejét a takaró alól, de akkor sem szólal meg 
soha. Remegő ujjai víziős képeket oirkalmáznák a levegőbe. De 
legtöbbnyire alszik. Alig van emberformája.

Izrael nagykereskedő volt. Otthon tekintély és hatalom, itt 
senkik között is senki. Ü sem eszik napokon át. Adagjaiért do
hányt vásárol, sőt egy ócska bádogszelencét is beszerzett. A ni
kotintéboly ormán bukdácsol közeli, biztos éhhalál felé.

Én is — minden fogadalmam ellenére — még mindig sokszor 
feláldozom kenyerem felét, vagy másik féladaghoz társulok, (az 
egész adag keresettebb, mint két fél) megbocsathatatlan könnyel
műségeket követek el a nikotin illúzióiért, de Izraelhez és társai
hoz viszonyítva mindössze bágyadt epigonnak tarthatom magam.

Izrael szeme is végzetes lázban tüzel, hangja már alig van. 
Jóval később került ide, mint én. Fiirstensleinben egy ideig együtt 
dolgoztunk Sanger és Lanningerék alagútjaiban. Sokáig volt csil
lésem. Soha tragikusabb és ugyanakkor groteszkebb látványt, 
mint e barázdás, kopasz emberke a lejtőnek vágtató vagonettek 
ütközőjén. Pár szál ősz haját szél lengette; az imbolygó kocsi
ról mintha minden pillanatban le akart volna zuhanni.

Most már végső búcsút vett csillétől, üzlettől, holnaptól. Fá
sultan szemléli naphosszat az internét, éjjelenként nyugtalanul 
forgolódik. Álmában többet szól, mint ébren. Otthonmaradt sze
retteivel beszélget, mint annyian. Otthonmaradtjaival, akik — 
nem is maradtak otthon. Őket is elhozták ólomzaras német vo
natok.

Fölöttem Aándelsmánn, a gyűjtő rikácsol. Majdnem olyan 
öreg, mint Salgó bácsi. A kenyér őrültje. Kenyeret cserél, levest, 
culágot, krumplit ad érte. Halottól örökölt tárgyakért, mindenért,
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amihez hozzájut, kenyerei váéárs,. Nem a gyomor számára. 
Gyűjl. Van egy mocskos kekyereéíkriégknáJk, azt becézi egész 
nap, mint zsugori az kaakyál. SgámlálaktJa a kőkeményre szik
kadt égcletckcít élmsakíJk klkcéett ayzknzrnzVik benne. Egy fok
kal őrültebb, mini mi, de tébslyábkk vkéloalna nIéért.

Hkndclémanh behelyettesít. Vagyoni gyűjt, mikl otthon. Hi- 
ézen a vagyon mihdeh ajtót megnyil. Remény és bizísnéág. rej
tek és veégklJárkí a kikcél Ha egyszer elég kenyere lesz, szaba
dulást váéársl érie.

Ismeri az egész blokk; rckVCé szállítói vakkkn- Valami kshy- 
bás unskazrrse révén napi kiilönleveshez és sok nsnyhkhullkVén- 
hoz juí, Ve mikVcnt átválí. Végül is egy éjjel rekVsgcrlkí elcsenik 
feje alól a nekyérzéánJát- HknVelsmkknt ilyenkor dühöngési ro
ham fogja el. Veszélyes a közelsége. Vléskgvk sir, tépi ősz haját, 
bőgve ncrcé csgkzgt ökgyllksésáahoz- Órákba lelik, míg úgy- 
khsgn lcrélllapszlkl R legközelebbi oszlásnál pedig elölről kezdi 
a ^^^1.

Pár haldokló görög és lengyel zárja be a szomorú kűri. R 
íávolabblknrólt a más ucrabcllekről. alig tuVunk közvetlenül. 
8^^ se száll !e gyakrkht a magunk keservén msagssljun az ólom
lábéi brákki, osgtásibl-osziásig. R „íáatkéáa“ az canütímkaaVáé 
érlelmében sem hosszú életű. R nlhullotikn helyére nyomban 

gyömöszölnek. Folytonos áthelyezések is befolyásolják 
az ztézeiételt- Nagy pricréhiáky van és fejeseink nzltzgtciésl íí- 
sérlelei sem s'Vján meg a hiánygb fekvőhelyek kérdését.

Minden nap többen jöknckl Mindenfelől zgznlchcn vegssnig 
elcsigázott kysmorulíkk csoportjai. R jövevények amúgnié fogy- 
iák lévő életerejét még‘n'kább aláássa a gnkkran iZbbkapsSt 
hajszolt mchcieléél Sokai útközben meggyilkol az irgalmatlan 
hideg, vagy a még irg.klmktlkkkbb éheztelés. Új ssrétáataiknkt 
már nem ichcrkuibk hozzán- R teherautó csupán a kezdet fény
űzése voli.

Dzrkhku nzzeppokíiá lépelt elő. Láaersrégág ide önlztlc el
használt emberanyagál. Erejük végére ért páaiánal, aniknel a ná
cik az elnerülhctcílcn végei érző szorongás psg.ihbziéában már 
nem mertek, vagy nem ankalkn régi recept ézerihít a helyszínen 
végezm.

Szerte a táborokban csüageVéé és tkkácsíklkksáa fogta el a 
sgUrneket. Rz crsVítééi munka üíeme mindenhol megtorpant, gyé- 



riiltek az anyagszállítások. Rz arcv^onal hírei sötét felhők; a fő
hadiszállás stilisztái sem kozmetikázhatták őket többé.

SS keretlegényeink alig mutatkoznak a dróton belül. Vérré- 
vált fegyelemmel, mogorván, hallgatagon végzik a szolgálatot, 
szabad idejükben pedig behúzódnak szállásukra, amit csak mená- 
zsiosztás idején hagynak el.

Rz ablakon át látom őket, amint földre szegzett fővel bandu
kolnak csajkáikkal a konyhabarak felé. Léptük nem vidám.

Hlij-ztek is ritkábban jönnek, mégis elsápadunk, ha felhang
zik fejeseink harsány A c h l u n g/-ja. Soha sem lehet tudni,, 
mi történik ilyenkor, milyen véget ér az inspekció.

Különösen, ha Hans jön.
Hans szőke és szemüveges. Gyerekember. Egycsillagos SS, 

a parancsnok helyettese. Fekvő vigyázzba merevedünk. Ez, a’ 
csontemberek számára annyit jelent, hogy merev-mozdulatlanul, 
nyújtott lábbal hanyatt kell feküdni, takaró fölé szorított, ugyan
csak nyújtott kézzel.

R szürke ellenőriz. Modorán, fellépésén nincs nyoma -füg
gesztő hadijelenié-ek hatásának. Vak engedelmességre beállított, 
halálfejes automata. Viszolyogtató cérnahangon hordja le a sza- 
nitéceket, kioszt néhány brculiite-t. Főleg ágyba rejtett élelemre, 
konzervdobozokra, fakofferekre vadászik. Ágyban ugyanis sem
mit sem szabad tartani, gyakorlatban viszont, legtöbbünk feje, 
mellett — míg el nem lopják — ott áll békés szomszédságban 
két konzervdoboz. Rz egyik a „kóse r“. Ebbe, idönkini, ha ke
vés a cseréptál, levest vehetünk fel. R másik „nem kóser" és 
éjjeliedényül szolgál. Tévedések azonban egyáltalán nem ki
zártak.

Hans — higiénia mindenek felett — kidobatja a nélkülözhe
tetlen tárgyakat, ha nem sikerül idejekorán íorgác-o--z-ákjbinkbb. 
süllyeszteni. Ha ideje engedi és kedve tartja, ahhoz sem rest, 
hogy véresre korbácsolja, esetleg félholtra rugdossa a tulajdonost.

Ez Hans, aki még 1944 decemberében sem vesztette el a 
háborút.

12T



XVIII. FEJEZET

Karácsonyra sűrű hóesést, kapunk. Kapunk? ' Nekünk nem 
:sok jut belőle. Mindössze az ablaküveg peremére ülő hócsillagok.

A fehérséggel egyidejűén különös, nyomott atmoszféra borul 
a halálgyárra. Kétségtelen, van valami a levegőben. Az egészsé
gesek osztaga beszünteti a munkábamenetelt; naphosszat dolog
talanul lődörögnek az emberek. H németek abbahagyják az erő
dítést; minden vonatkozásban lanyhul az iram, lazul a minden
napok abroncsa.

Már hozzánk is elérnek a harcterek lelkesítő hírei. Az SS- 
katonák egyidőre kilépnek mord szótlanságukból, — legalább is 
a fejesekkel, — közlékenyebbek. A közeledő vég gyámoltalanokká 
teszi őket. Keresik jobbik énjüket és bizalmasan elejtett szavaik
ból minduntalan kicsendül az önigazolás motívuma:

— Én X. Y. személyemben nem tehetek róla. Parancs, pa
rancs ...

Esetleg:
— Én már régen megmondtam, hogy ezt nem lehet.. .
Mindennek azonban kevés hatását érezzük a priccseken. Sőt. 

Az akadozni kezdő konyhaszolgálat gyakori zavarai még kér
désesebbé teszik vegetatív létünket. Levesünkből hiányzik az ob
iigát sóska, vagy krumplihéj is; a culágokat, egyik napról a má
sikra, megvonják. December végén egyízben, a most már tizen
hatod kenyérre csökkentett adagol sem kapjuk meg két egész na
pon át.

A halál még dúsabban aratja rendjeit. Bergman nyitja meg 
az új sort. Szilveszter előtt megy el. Orvosi folyóiratba illő, fur
csán könnyű exitus. Úgy érezte magát, mint máskor. Beszélt. 
Mondata közepén esett le az álla.
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Herz két éjszakával túlélte. Erre, a keresett, vidéki elegan
ciával öltözködő, deres emberre úgy emlékeztem otthonról, mint 
a módszeresség és pedantéria élő szobrára. Ök ketten Bergman- 
nal, megértették egymást és közös háztartásuk, az, hogy mindent 
közösen vásároltak és fogyasztottak, mindkettőjüknek könnyebb
séget jelentett. Mindig ugyanabban a csoportban dolgoztak, bo
nyolult kalóriaszámítások után együtt seftelték el levesüket, ke
nyerüket, kanálnyi cukorért, vagy cseppnyi margarinért. Dörn- 
hau Castora és Polluxa voltak. El sem képzelhető, hogy ne közö
sen vegyenek részt a legeslegutolsó' vállalkozásban: a halál
ban is.

Felfúvódva, eredeti térfogatának kétszeresére telítődött, béna 
testtel, feHsmerheletlenül költözött Gleiwilz. Elment Nébl Pali, 
akinek utolsó percei tajtékzó őrjöngéssé lettek. Levetette magát 
a p^ccs emefeferol: meztelen kísértet. Emberfeletti erővé torlódott 
benne az agónia. Rohanni kezdett, felrelökdöste a szembekerülő
ket, üvöltött:

— Idefigyeljen mindenki! Achtung! Achtung! Egy napole- 
ondórt minden levesért! Otthon egy napoleont adok minden le
vesért. írásban! Kétezer napóleonom van elásva! Emberek! 
Bajtársak! Egy egész napóleont minden levesért! ...

Rz ajtó előtt csuklott össze. Vége lett.
Mit jelenthetett ennek az embernek az éhezés? ... Falusi 

gazdagság túlbőségéből, ínyencek pátriájából hajította vegzete a 
hét szűk esztendő e ganajszagú infernójába. És nem csodálkoz
tam, hogy a bomló agy búcsúzó erőfeszítése nem idézett el
vont emlékképeket, hanem a rágás gyönyörét hívta. Enni, az 
otthon elrejtett arany árán is, csak enni. Enni a legfőbb jó! . . .

Dörnhauban száz arca van a végzetnek. A leszerelt sző
nyeggyár csarnokában kísérleti laboratóriumot rendezett be a 
kaszás.

Itt van a ragályos halál. Meghalsz, mert végignézed szomszé
dod haláltusáját. Megfertőződik a maradék életerő. Valóban az, 
hiszen testi erőt illetően régen elenyészett minden különbség. A 
végre egyformán megérett mindenki. A különbség anyagtalan
ban rejlik. Egyiknek még futja az erővé hasonult akaratból, a má
sik ennek is végére ért. Naponta tanúi vagyunk a ragályos ha
lálnak.

Bergman, Herz, Gleiwitz, Nébl és a többiek helyére újakat 
telepítenek mellénk. Lengyelek, görögök. Két ismerős: Brült 
Ernő, a szlavóniai ügyvéd és zongoraművész, meg Fehér Jancsi.
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Fehér Jancsi valaha mellettem volontörö-kOdOii egy szerkesztő* 
ségben, később a Horthy megszállás éveiben áttért a sokkal jö
vedelmezőbb feketézésre. Briill Ernő folyton sír. Hz egykori vi- 
vőr megkásásodoit, elgyerekesedett. Ráncok térképezte arcán 
csorognak a könnyek; beharmatozzák fehér tüskéit, beleiolynak 
levesébe. Mintha felsőbb akarat kényszerítené, egyre anyjáról 
beszél.

— Hidd el — hüppögi — csak azért szeretnék hazajutni, 
hogy meglássam őt. Hogy megcsókolhassam áldott kezét. Ha pe
dig elvitték, ha őt is elvitték — arca megkeményszik — bosszúi 
állnék! Könyörtelen bosszút. Jelentkezem felügyelőnek a mun- 
kbtáborokbb, melyeket majd náciknak állítanak fel.

Pityergőn liheg bosszút a kisvárosi társaságok egykori ked
vence. Szemhéja vörös a szakadatlan sírástól.

H higanyeleven Fehér Jancsi ügyeskedni próbál, összeköt
tetéseket keres; szeretne a kiváltságosok közé jutni. Terveket ko
vácsol, racionalizáló ötletekkel akar a lágerálieste elé járulni. 
De ötletei, melyek a feketepiac világában beváltak, itt csődöt 
mondanak. Mindössze hullanyilvántartónak jut be. Bizonyos kör
zeten belül ő jegyzi reggelenkint a hullákat. Ceruzac-onkoi, pa
pírt és különlevest kap. Mást semmit. Becsvágyát ez nem elé
gíti ki; minden akaratát egy cél felé összpontosítja: befutni. Nem 
hazafutni — befutaí...

De elbukik ő is. A test, az akaratos test nem engedelmes
kedik. Harmadik nap már nem tud lábra állni. Reggelenkint nem 
kelhet fel, hogy elvégezze körútját. Ceruzái, rangot, különlevest, 
mindent elveszít szegény, becsvágyó Jancsi ... Gyerekarcára kiül . 
a diárésok furcsa sárgasága, ke^ét-lábát erőtlenség ólma fogja.

Bonyolult tranzakciók révén véletlenül éppen akkoriban ju
tok négy nagy krumplihoz. Százszorosán ritka csemege a véget 
nem érő böjtben. Sokáig küzdők az önzéssel, végre engedek Briill 
Ernő könnyező rábeszéléseinek és egy krumplit átküldők a nagy
beteg Fehér Jancsinak.

Jancsi a negyedik priccsen fekszik tőlünk. Briill leszáll. Rög
tön itt van megint; visszahozza az adományt. Könnyei megvize- 
sítik a krumplit.

— Ebben a pillanatban halt meg — sírja. — H krumplira 
még ránézett; az volt az utolsó kép, amelyet ebben az életben, 
látott.
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Lenanelciknkcn. görögJeinknen mintha nem lcnhekek ikVula- 
ikikl Eanmáé közöli is alig beézélnen• Nem résVálkíss, hiszen — 
különösen a lckgnclen — évek óta nallóVhkk geííónbkn. lágerek
ben. Bajtársi szálak iémerőéznt vkan földiek közölt is nehezen 
szövődnek, khhál gnknrkbbkh hallani rikástoló áíksgbdáskinki. 
Fejeseik köknöríelekebbek egy fokkal. Sok közíük az apa és fial 
Előfordul, hsgn az apa lesz niváltéágoééá és a fiú pór marad. 
Vagy megforVííva, a gyerek jut rsirsnáésáahoz valamelyik iiszi 
mellett, cécílea a konyhám

A hitleri rkbszolgkéiraiegiákkk sikerül a leheíeilem A vér
ségi kapcsolaí ösztökreíeaeibe kyúl és eléri a mélypontot, ahol 
ez sem számíí. Apa és fiú bírrnrk kél egy vitás falatért.

Szemem előtt ssrknsgkkk a létei illuszíráriói-
Kögclcmbch öreg lengyel fekszik. Tizekhársm éves fia vala

melyik blsnkálícéíe sgolgálaíábk kerüli. Eleiníe naponta láíogkiik 
az öregei; nckyermkrkVensí, céklát hozoil. Eleiníe. Pár nap 
múlva hiába üzengetett az éhes apa, elmkrkVtkn a látogatások és 
aVománysn- Amikor az öreg meghall, fia isméi megjeleni. Fe- 
nycgcíőZöítt követelte a hkanklenot.

Nehánykk háborgunk:
— Volt lelked le se szagolni, mikor ludtad, hogy apád meg

hal? Nem szégyenleV magad? Semmi szeretet sincs benned?
— Hogy jöjjek, mikor dolgom van? — hangzik az egykedvű 

rálkég- — A blskkálleéte niaúa, ha folyton lcézalaVgálon-
— De az apádról volt szó. Tudtad, hogy haldoklik az apád!
— Hál aztán? A végén úgyis kikészül iit mindennil
Igen, ez volt az általános vélemény; ez voli az érzése mm- 

Ven rkbézolgákknl Ili úgyis kikészül mnVenki...
December hkamlnregncVlnerc virradunk. Még egy éJsgkkk és 

1945 -kanyaroVóJábk fordul a naptár. HiíeilehUl tapogatom ar
com, negcm. lábam. Élek. Lehetséges, hogy élek? Lobogóbb knk- 
aatsnt erősebben épített lestek kerüllek le előiíem a paiccscnrsll 
Én pedig még mozgalm íudom tagjaimki. Beszélek, eszem, figye
lem az ablak gnémáhtoé hbnupkckit- Látásom tisglat képzeteim 
raknak a holnapról. Füaéteksteinbsl hozoti Vkakdássm nem mú
lik Ve — csoVkmbVra — nem is íerJeV. Mindeddig megkímélt a 
hasmenés. Igaz, hogy vigyázok, hókapon óta taríbgksdsm a rIg- 
ivásiól.

MíiVci ízemben eseményeket érzek. Valami megmozdult, va- 
lamlhen lörlénnie kell. Nemcsak az ellehimshdót sokszor zűr
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zavaros hírek hatása ez. SS-pribékjeink arcáról olvasok jeleket, 
ereim dobolják a fordulatot.

Szilveszter a várakozásnál is sívárabbnak üt ki. Tudtuk, 
hogy külölradbgról, vagy más kedvezményről nem lehet szó, de 
váratlanul ér, amikor megvonják az esti levest. Judovics rende
letére. „Fegyelmezetlenség" miatt. Nem vártuk be kellő csend
ben az osztást és a blokkszanitéc történetesen rossz hangulatban 
volt. Embertelen „megtorló" intézkedését iarkaséhe-en, gyűlöl
ködő keserűséggel veszi tudomásul az A.-blokk.

Ugyanekkor az élelmiszeres bódéból sörO-hordOkat guríta
nák a fejesek külön-zobáiba. Az brbnyiog-panamák révén sörre is 
telik kiváltságosainknak. Fokozódik az elkeseredés. A vázembe
rek morognak, fenyegetések és szitkok sziszegnek mindenfelé. So
vány öklök emelkednek Judovics háta mögött, aki frissen vasalt 
háitlingruhábbn, foga közt cigarettával parádézik az ágysorok 
előtt.

Este, levesosztás idején, kivételesen villanyfény világít. Már
ton jön, az emeleti B.-blokk főszanitéce, Judovics kollégája. Fen- 

• tiek szerint nem olyan megátalkodott, mint a hatalomtól kOtybgos- 
korlátolt Judovics.

Jósvádájú ügyvédemben Minden alkalmat szívesen ragad 
meg szónoklá-rbt Készenvett, jogászi körmondaiainak c-orgá-á- 
ban kéjeleg. Hallottam egyszer, amint valamelyik barátjának hul
lája előtt szónokolt, a fekvők mérsékelt figyelme közben.

Az asztalra kapaszkodik, melyen rendszerint a kiadagolt ke
nyeret tartják.

— Bajtársak — kezdi patetikusan — a közeledő újesztendő 
alkalmából szeretnék szólni hozzátok. Szenvedésekkel és meg
próbáltatásokkal teli esztendő volt 1944 valamennyiünknek. El
szakítottak szeretteinktől, rabszolgasorba kényszerítettek, minden 
módon megaláztak. Százezreket közülünk meggyilkoltak és gyil
kolnak naponta. Hasonló arányú tömeggyilkosságot nem ismer 
a világtörténelem és mindnyájan tudjuk, kik felelősek ezekért a 
szörnyűségekért. Mindnyájan hallottuk a ironihirekei- amelyek 
bizakodással tölthetnek el. Ezekről — érthető okokból — itt nem 
beszélhetek részletesebben. Mindössze annyit, hogy a szabadság 
órája nincs messze; a beköszöntő esztendő méhében hordja a ha
zatérés napját, a viszontlátás pinanaiát elszakított kedveseinkkel. 
Bajtársak, a kálváriás esztendők után az úristen adjon valameny- 
nyiünknek boldog újévet!
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•A rövid beszédet jiddisre és lengyelre is lefordítják a tol
mácsok. Tompa érzéketlenséggel hallgatjuk a kenetes szavakat. 
A söröshordók, az e'maradt vacsora járnak a fejekben. A sza
badulás emlegetése mégis kelt bizonyos hatást, az otthon igézete 
csodát tesz. Néhány tenyér gyenge tapsra verődik.

De engem elszánt dühbe gurít az öntetszelgö szónoklat. Fel
állók a priccsen, én is beszélni kezdek. Emelt hangon; egyenesen 
Mártonhoz intézem a szót.

— Blokkszániteo úr! Nem tudom, értesült-e arról, hogy et
től a blokktól ma, Szilveszter estéjén állítólagos fegyelmezetlen
ség miatt, megvonták az ételt. Nem fontos, fegyelmezetlenek vol- 
íunk-e valóban, vagy sem. Én és mindnyájan, akik ebben a po
kolban még gondolkozni tudunk, azt tartjuk, hogy semmi olyasmit 
nem követtünk el, amiért büntetés jár. Hatszáz éhes ember tü
relmetlen várakozása zajjal jár. Ez nem büntetendő. És ha igen, 
akkor sem olyan büntetéssel, amelynél embertelenebb, ráíftnal- 
íabban kegyetlen a mi helyzetünkben el sem képzelhető. A láger
vezetőség kisebb bűnt követ el, amikor halálra ütlegel bajtársa
kat, mint most, amikor ételadagot von meg éhhalál küszöbén 
álló emberektől. Nem tudom, ki felelős ezért, hogy ma itt hat
száz ember, éppen olyan ember, mint a lágertisztek, a szokottnál 
is éhesebben indul az újesztendőbe, esetleg az éjszákát halálba. 
Mindnyájunk nevében nyíltan megmondom: a ma esti éheztetés 
szégyenletes, gálád cselekedet. Senki se felejti el közülünk, aki 
életben marad.

Ezt nem fordítják tolmácsok, de a fekvők sebtében elmond
ják a másnyelvüeknek, miről van szó. A kurta szónoklatnak nem 
várt hatása mutatkozik. Zeng a blokk, mint a megütött hangszer. 
Nem akartam lázítani, de az igazság ezt teszi. Mtndenki kiálto— 
zik; parázs tüntetés robban ki. Sírás fuldoklik, átkozódás dadog, 
karok hadonásznak a meglepett Márton orra előtt. Az emberek 
levánszorognak priccseikről.

— Szégyen, gyalázat! Szabadulásról beszélnek és megvon
ják a levest. A miéink vonják meg, nem a németek! De ti vacso
ráztok hóhérok, mi... Láttuk a sőr(ő>hotdókktH.. Fulladja
tok meg! ...

Egy sebesképü lengyel a kővémeredt Márton orra előtt ugrál.
— Itt vagyok, üss agyon! ... Megteheted. Bitangok vagytok, 

árulók, renegátok! ... Majd akad, aki túléli és akkor jaj nek- 
tee!...
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Tajtékos héber átkok zuhognak Megijedekl Semmi kétség, 
vihari arattam és ez nem maradhat következmenyen nélkül. A 
fejesek tenintélye forog kockán, ezi pedig mindennél feliékenneb- 
ben srzinl

Szerencsére Márton nem fogja fel lrkainuékk a feanelemsér- 
téétl Az ügyről fogalma sem volt; JuVsviré eszelíe ki a vkctsrk- 
megvsnáétt amely annál eézíelenebbt meri még hkégka sem le
hel belőle senkinek. A fel nem haégkáli rengeteg levest ki kell 
zhichi•

— Ki beszéli iií az előbb? — kezVi a vigéaálalol Márton-
Jclekinegem•
— Számod?
Megmondom.
— Mi voltál otthon?
Megmondom ezi ié.
Szó helkUl elfordul, hoségkk. iggatoitkk láranal JuVsvirs- 

oéall Láihkíóak felhábsasVstt- Tíz uíán behozzák a leveseékskVe- 
aokki- A diadal teljes, Ve JuVovicsnái nincé nagy jövőm. A éöíét 
suhanc — ebben biztos vagyok — nem sokáig maradt volna adó
som, mert másnapra a felső régiók is megtudták, mi történi Szii- 
vesglea estéjén az A--bkh- JuVovics alapos fejmosást nkpslt a fő- 
orvosíól. Ez Dörhhaubk átvitt értelemben alapos pofonokat és 
aokVoékn iaákyzsll rúaáésnkl Jeleni. Kis híjáh keanveéglctie vált 
blokkunk kiéisicnel

A learsésgkbbra kelleti elkészülnöm. Utólag mcaállkpíísm. 
inkább botorság, mini bátorság volt magamra idézni akkak az 
embernek dühét, akihen ezer nénnelmest legális módja van, hogy 
elgázoljon.

Minderre nem kerül sor, meri másnap nirobbkk a kkgn sgek- 
zácibl Különösnepen ugyanúgy másnap, mini Euleban a EeiV- 
mkkk-ayülési követően. A betegek egy része, mindazok, akiket 
menetképesenkcn nnilvákíiakkn. elhagyja a tábort Rövidesen íu- 
Vulnkkl Menetirány ismeretlen.

Kora Vélelőli érkezik a pkaakrs. Táborunk megint felboly- 
akíoli mehkaé- Nyilvánvalóan menekülésről van ézbl A részle
ges niürIieé arra mutal, hogy a közelben fontos frohíesemennen 
JátsgbVkkk.
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Délután látogatót kapok. Jóltáplált, mosolygó fiatalember. 
^^viccsal vezetteti magát priccsemhez. Tisztára mosott, vasalt 
háftlingöltönyén hímzett karszalag: Blockalleste II. Ed
dig sohasem láttam.

— Hol az az újságíró?
Csodálkozva nézek fel. Ö barátságosan mondja:
— Nem tudtam, hogy kolléga is akad Dörnhauban. Bálint, 

pozsonyi hírlapíró vagyok.
Én is megmondom nevemet. Immár másodszor van alkal

mam bemutatkozni.
— Igyekszünk majd gondoskodni rólad, amennyire lehet — 

jelenti ki. Végignéz:
— Elég rossz bőrben vagy.
Szánalmas figura lehetek, mert arca gondterhessé válik:
— Amennyire lehet, elviselhetővé fogjuk tenni helyzetedet. 

Amennyire lehet. Hiszen tudod. .. Párdánnyal, az unokabátyám
mal már beszéltem. Szépirodalommal is foglalkozol?

— írtam egyet-mást.
— Majd küldök papírt, ceruzát. Dolgozhatsz. Impresszió 

van elég. -
— Dolgozni? Jtt?
— írni mindenütt lehet. Gondolj Villonra.
— Igen.
— Na látod.
Judovicshoz fordul:
A kollégát áz első sorba helyezed át. Egyedül egy priccsre. 

Btlve? Egyelőre minden nap különleves, különkenyér. Állapotá
ról időnkint jelentést teszel a főorvos úrnak.

Bálint többször lejön, -sőt egyszer Párdányt is magával 
hozza. Helyzetemben valóban némi javulás áll be. Kapok egy 
fertőtlenített inget, alsónadrágot, meg egy tetvetlenített háftffng- 
öltözetet. Bálint és a klikk érdeklődése immunissá tesz Judovics 
Rosszá állásával szemben.

Másnap kezdődik az indulók sorozása. A németek ezt is tel
jesen a haftlingvezérekre bízzák. A vizsgálat a lehető legfelüle
tesebb; inkább csak formaság. Néhány primitív sztetoszkópon 
"kívül eszközeik sincsenek a vizsgáló orvosoknak.

Nyíltan megmondjak:
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— Lehet választani. Menni akartok, vagy maradni? Ahogy 
tetszik.

Gyászos alternatíva. A háftlingmarsok, amelyekről legtöb
bünknek voltak már tapasztalatai, ilyenkor, télidöben a csaknem 
biztos halált jelentik. Még olyanokra is, akik a dörnhaui gyil- 
kolda ápoltjainál sokkal jobb kondícióban vannak. Itt maradni 
se látszott tanácsosnak. Rebesgették, hogy a németek, ha végleg 
kimennek, a bennmaradókkal együtt felrobbantják az épületeket. 
Ismerve a nácimódszereket, a hír nem látszott hihetetlennek.

Legtöbben a távozás mellett döntenek. Ennél rosszabb úgyse 
következhet — így gondolják. — Menetelés? Halál? Hadd jöjjön!

Ez lesz az uralkodó hangulat. Haldoklók jelentkeznek, akik 
sohasem kelnek útra, mert elviszi őket a következő éjszaka. A 
besorozottak combjára tintaceruzávbl nagy W betűt mázolnak a 
szanitécek:„W e i t e r“. A maradókat R betűvel jelölik megr 
„R el o u r“. Ez a testre tetovált bélyeg helyettesíti a sorozást 
igazolványt.

Én nem mérlegelek sokat. — Maradok. — határoztam az e’-ső. 
percben és következetesen kitartok ösztönös döntésem mellett. 
Egyelőre a lágerszemélyzet nagyrésze is marad. A lágeraliestet 
a főorvos, Bálint, Judovics, mind ... Egyelőre tehát valószínűen, 
nincs mitől tartani. Bálint, amikor megkérdem, nagyon őszintén 
mondja:

— Az SS-ek se tudnak semmit. Parancsot kaptak, hogy az. 
őrszemélyzet fele, az egészségesek osztagával és a járóképes be
tegekkel haladéktalanul induljon nyugat felé. A fronton teljes a 
zűr. Szovjetcsapatok Keletporoszország határához közelednek. 
Breslau környékén orosz seregek harcolnak. Breslau pedig száz 
kilométer sincs innen.

— Ti nem mentek?
— Egyelőre nem — válaszolja bizalmasan. — Ha innen ki

tesszük a lábunkat, vége a rangnak. A kapun túl már közembe
rek vagyunk. Közönséges páriák. Várunk, meglátjuk, mi lesz.

A távozók szövetruhákat kapnak az auschwitzi készletekből. 
Felsőkabátja azonban egynek sincs. Élelmet sem osztanak. Va
lami negyvenen az orvosok közül is felkerekednek. Sok tisztség
viselő is elhagyja a tábort, de Judovics marad.

Mintegy kétezer ember vonul ki a szögesdróttal csipkézett 
kapun. Velük az őrszemélyzet jelentékeny része. A szürkék már 
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nem tsröVken a renddel, nem niálíszkan knknií, vállukról hiány- 
gik a geppisgísly- Revolvert viéclken •; kéhánnkan sguronyoé fegy
vere van.

Téli napfényben kígyózik a sereg a wüsiegieréVsrfi úí égik- 
aág() hbparneítjén. Sokan vissganezken az iiízíí-nspoit épüleleire, 
melyek a távolból msét megint elhkanoííkkkkk láíégankk- Kicsit 
SkJkálkkn is bekkükncí. akik olt mkakVtunk-

Mg. sííhsnt kevesen látták vitgsnt- Sokkal kevesebbekt mint 
a mkaadók-

*

Még kgkk.p százával éakcgkek újak- Gaoééroéek, Kaltwkssert 
\VüéteaieéVsrI oktJk Dzrkhkuba az embeaárkVktst. Veaképek nem 
érijük a dolgot. Úgy láiézin. mégsem kiürítés.

Báliki vállal von:
— Az srsézon Katiowiiz felé törnek előre. Ügy látszik, ieij^ 

a feJetlekéég. Lcarsségkbb az egészben, hogy az újak mkg^nnkl 
hozzák iiégjjeiket.

Valóban új pribékek íűmiek fel. Nkanreégt galíciaiaik. Velük 
Jöll SS-eik iníkíJán' őiel méltóságaikba. A blsrkálíeétennek, íaks- 
kskkan, ézkniteceknek, oavossnnkk, nokyhasonnkn, kápónkan se 
szeri, se száma. Sői menekülő láacrkltesten is erkegnen és Muky- 
hkk, kénylelen-ielletien meg kell osztania írókJát a jövevénye'knel.

Az baánnikt érkező embektgállítmákysk állknVbSítJák a fel
fordulást. Emiek is m. adjuk meg az árát. A végletekig cszkkck- 
tett keknerkVkasi aeI•ldetlenül kapjuk, sőt a lcveéosziásbkn is síi-- 
ri'rn muíktnszkak fenkknadások.

Bigokyíalknsáa és állakdbílansag. Mindennap sgázan jönnek 
és meknen tovább. A sorozás tovább folyik. Naponta útnak indul 
egy-két osztag. úgyhogy a fekvőléiszám végső fokon, nagyjából 
változa^an. Kezdjük érteni. Minden Jet szerint a menekülés átme- 
nsállomáéa leltünk.

A halottakat már nem tkrjjan nyilván. Ha valak. éézrevesztl 
hogy szomszédja nem mozduk egyszerűen lerúgja a hullát a desz- 
káró.. Meztelen tetemek napokig pácolódnak a trágyaSolyób•anl 
Mindaddig. amíg va'amelyin ^^ü^r^^e be nem téved és e. nem 
viteií. Ez se ér semmi,. félóra múlva más tetemek áznak a dögle- 
tes pocsolyában.

A tisztátalanság e]képge]heteöjen araklyonat öt.. A fertőgött 
szenny mitldenVi mindenkit elborít Azz eltananjaljak emberi sze- 
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meten kívül átható hullabűz teszi dögletessé a levegői. Lazul a 
fegyelem, tisztjeink egyszerűen nem törődnek velünk. Magukkal 
törődnek.

Bálint még lejön néha, de sokat már ő sem segíthet. Egye
düli hírforrásommá válik. Három kilométerre tőlünk, nagy női 
tábor van és Bálint hivatalos ügyben hetenkint átjár. R nők, kü
lönösen kápóik, szabadabban mozognak; több értesülésük van a 
külvilágról. R női SS-ek is közlékenyebbek.

Egyszer kenyeret is küldtek Briill Ernőnek, akinek sok a 
személyes ismerőse közöttük. Szabadkai ismerős volt az ada
kozó. Egész kenyeret juttatott át, jól ment dolga. Briill sírt a 
boldogságtól. Sírt, mint mindig. R tápértéken felül, mely egyéb
ként szintén nem megvetendő, a nő, a test üzenetét hozta neki 
a kenyér. Róluk beszélt akkor Briill; az örömet csz.tó, sejtel
mes csodákról, a nőkről... Két napig róluk beszélt. Szeme csil
logott amíg a kenyeret rágta, messze távozott örömek ködét, ka
landok aranyfüstjét, női ajkak ízét idézte megfakult ínye...«

Nők ...
Ekkor jutnak eszembe elsőízben, mióta itt vagyok. Briill 

Ernő szerencséje kapcsán. Először ejtem a szót, először tudato
sítom a fogalmat.

Ruschwitz vázainak mit sem jelentenek a nőhöz fűződő kép
zetek. Rz animális ösztönök béklyóiban, éhezés izzásában szerte
foszlik a vágyakozás. R testnek csak egyféle kívánsága lehet: 
enni. Más nem fontos, csak a lázongó gyomor. Van-e érdeme
sebb cél, kecsegtetőbb rályábér, mint egy kiilönleves megszer
zése? Van-e érzékletesebb gyönyör egy céklagumó érzékien 
mosolygó ibolyászínénél? Mamorítóbb kéj annál, amely egy szem 
sültkrumpli ízében rejtez?

Lágerországban nincs nemiség. Kilugozódik a gasztronómiai 
vágyképekkel terhe’.l emlékezetből, mintha nem lett volna so
hasem. És ezt a démoni, természetellenes varázslatot csak ki
sebb részben idézi elő fizikai legyengültség, vagy a valóságos nő
hiány: az, hogy hónapok óta nem láttunk eleven női lényt; se 
öreget, se fiatalt:.

Rz ok mélyebben rejlik. Iszonyúan eltorzult, visszataszítóvá 
fcrmátlanodctt embertestek között élünk. Kelevények, utálatot szi
várgó fekélyek panoptikumában. R földi porhüvelyt, a magunkét 
és másét hánytató kadáverré ziílleszti kifioámult képzeletünk.
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A nemi ösztön alvilága — noha ellenkezője látszanék való
színűnek — általában ismeretlen. Az A.-blokkban szemmellái- 
hatóan csak Judovics, az élelemgondoktól mentes, jóltáplált Judo- 
vics képviseli. Kedvence egy Michel nevű tizenhat éves, nyápic 
kölyök, akkora fekete szemekkel, amekkorák csak Andalúziában 
és keletlengyel gettók sikátoraiban teremnek. A lányosképű Mi
chel három gettót járt meg. Szüleit a németek lengyelországi be
vonulása után, pogromok vitték el és ő csakhamar rácsodálko
zott a lehetőségre, hogy az elkülönített férfiak világában kenye
ret, kiváltságot vásárolhat önmagáért.

A blokkszanitéc hányingert keltő nyíltsággal, tüntetőén be
cézi a bambamosolyú suhancot. Fényes nappal cuppanós csóko
kat záporoz arcára, kezére. Ellátja minden földi jóval, az elkerí
tett szaniié'creke-zbe veszi magához. Velünk, hatszázunkkal látha
tóan nem törődnek. Mi sem velük. A csontembereknek puszta le
vegőnél nem jelentenek többet.

Michel a felszabadulás után jelentékeny aranykészlettel in
dult haza, de útközben kitört rajta a lappangó kiütéses tífusz. Egy 
wüstegiesdorii német paraszt házában halt meg.

A női táborok életében nagyobb szerepet játszott a nemiség. 
Ezt, egyrészt a női sexus eltérő intenzitása és gazdagabb gyöke
rei, másrészt az élelemszerzcs így táruló lehetőségei teszik ért
hetővé. Viszonylagosan könnyebb életkörülményeik is közreját
szottak. A lágerszemélyzet tagjai, akik hivatalból jártak női tá
borokba, mindig találtak alkalmat könnyű szerelmi sikerre. Bá
lintnak és társainak állandó barátnőik voltak, akikkel szentimen
tális levelezést folytattak.

A nagyobb falathoz, jobb ruhához hasonlóan, a szerelem is 
a kiváltságosok szűk rétegének fényűzése lett. A plebs mindettől 
messze kallódott. Mindössze enni szeretett volna, erre vágyott 
mohó lobogá--blt

Szek-zuáli- tetszhalál volt ez, amit később nem ritkán köve
tett — valóságos.

Ernőben is, bennem is csak a pillanat alkalma lobbantja fel 
az emlékezést. Brüil öt perc múlva már nem a nő miatt sír. Ami
att könnyezik, hogy a szokottnál is üresebb leves jut neki. Hiába 
halászik a híg lében, nem akarnak előbukkanni a répb-zeleiekt
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XIX. FEJEZET

Január első fele végéhez közeleg. Egyetlen oázisunk megint 
a tervezgetés, melyhez egyre reálisabb alapot építenek híreink. 
Pár nap előtt hallottuk, hogy Pesten már az utolsó háztöm
bökért folynak elkeseredett uccai harcok. Ke’etporoszország egy 
része szovjetcsáratoké, Berlint pedig szakadatlan légitámadások 
romhalmazzá változtatták.

Mindez gyönyörű, ám kérdés, nem jött-e számunkra későn? 
Tévednek, akik azt hiszik, hogy a nácik-kreálta rabszolgákban ma
radt még közösségi érzés. Hogy a magunk egyéni sorsától elvo
natkoztatva is értékeltük a szabadulás ígéretét. Korántsem. Alin- 
den mozzanatot fizikai létünk várható tartamához viszonyítot
tunk. Békét vártunk; nem annyira a világét, mint a magunkét. 
Félni kezdtünk a nagy békeközvetítőtől, a haláltól. Nem patfan-e 
meg a szív, az én szívem, nem fúvódtk-e fel a test, az én testem, 
mire a nagy fordulat idedübörög.

Szenny és tetvek őserdejének önzése, a dzsungel törvénye ez.
Január 14-én megkapom a hasmenést. Gyilkos görcsök ha

marosan megfosztanak erőmtől.
Hányódom a nyúzott, trágyaszín faforgácson. Világos pil

lanataim ritkulnak. Szemhéjaim mögött, köd ícrgószínpádan za
varos grand-guignolt játszik a láz. Csak a folyton újuló görcsökre 
eszmélek. Imbolycgvá vonszolom magam a latrináig. Briill Ernő 
támogat.

Közöny. Nem kívánok életet, nem kívánok halált sem. Egyik 
se ígér semmit. Ha olykor felocsúdok, Briill Ernő mindig köny- 
nyes szemével találkozom. Egyetlen izenete a világnak. Beszél 
hozzám, nem neszelek. Osztáshoz sem ülök fel. Január tizenötö
dikén már Judovicsék osztoznak kenyérádagomcn.
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Száz Vörkhaui diárés közül ni]encvekZt sgámtkki bigokyos- 
éágakl elpusztul. Énrám sem vár más, de Ernő fellarmázza Bá- 
imlot, aki hiaíelcn áakVb nagylelkűséggel onlani kezdi az IIIcuI 
viszonylkibah lcgfénnüzsbb tápkkyaaskaL Gyorssegélyként lite
res bádogban ^zsírl kaponi Erks kapokik Jbnoak darab forrón 
párolgó lómájai péppé zúz és belém erssgknolJai Erre csakhamar 
feléledek. Mohón nyelVesem a zsiradékot. Gyomrom, beleim nyug
vással rckgálkkk a sgcngációnaki Húsgkdink iáján megint nyitott 
szemmel fekszem. Nem lehelek több hkamikczl kilónál, súlnlk- 
lanságom sgiktc levegőbe lebbent, priccsem fzlél Árnyék vagyok 
az árknensk kzgzit

Arra gondolok, amit egyik savoélbl hallottam utóbb.. Az 
egész dolog nyilja — a géiradtni NcgycVkilb vajjal, vagy géírral 
cékkhcm mihVeh haldoklót vissza lehelne ráklkkii De honnan 
vegyünk negyeVkilb vajai?

Önti belém az élelei a zsír, meg az aligföiit meleg máj. — 
Miklósnak akkoron sok máj a d a l o ti v a l a — 
recitálja az iskolás emlékezet hórihorgaé Ilosvai Selymeé Pétert

— Lám, Toldiba is máj ömlesztett erői. Igaz, hogy bika
mát, Vehál tesz is az valamit.

Briill Erks tó hehákykn iörsVnen velem a maguk módján, 
A Válum már előrehaladom; mintha a szabadulás ígéretes csók
jára ébredni kezdene Dzrkhau tctéghklotl Csipkerózsája: a szo
lidaritás.

Nem rossz így fcküdkli Nyilotl szemmel semmit sem látni, 
érezni kknkglalkn könnyűségem, lusiák lűkkl el a fejedelmi kö
zöny bklVkrhikJa mögött És — ó boldogság! — riakrella sem 
kell, semmi sem kell...

GyóanuláSi Ügy látszik, ezt is átvészelem. Kinn, az kblkk- 
r-ács mögött minden fehér. A hbsgín egyformaságában bántó folt 
a bkakksn pisgokgzlVJCl Távolabb kaumplifzlV ianarbVgik ^0- 
lámló pihébe. Az orégágúlsn órák óla zsákokkal, ládákkal, búio- 
asnkal és emberekkel rakott pkrkéglézekerek kocognak végtelen 
soabani Kendőkbe buayslált késgoklyok. meg gyerekek, bundás 
férfiak, nzielch vegelett álJkionl

Január uloléó hapJaii Ernő kimulal a kocsisorra. Hangjá- 
ébkh ujJokaás:

— Nézd!
Csodálkozom. Minek örül?
— Menckülőnl Napok bik vonulnak.
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Csakugyan menekülök országútja lett a táborokékieleníteiie 
Szilézia. R kocogó szekerek a rohamosan előretörő szovjet had- 
cszlcpok elől mentik a holmit. A gyújtogatok portáján láng vi
harzik. R front ideérkezett, a Reicn sérthetetlennek hitt hatá
rai mögé. ■

Nehéz hinni, pedig igaz. Kintről jövök beszélik, hogy bácskai 
svábok is vannak a menekülők között. Szekereiken rendszámtáb
lák árulkodnak, ilyen helységnevekkel: Kerény, C s o n o p
l y a, Cservenka, Hódság, Gádor, S z t ani s i c s, 
R e g ö c e ... Németek Bácskábó>l. Ök is ideérkeztek végül. (jk, 
akik virággal, gazdag asztallal várták a szürke egyenruhás ro- 
hamsi-akos sintéreket, az SS-védjeggyel szabadalmazott asszony
os gyerekgyllkosokaL Akik ujjal mutattak a zsidó és szerb há
zakra. A becsületesek, a haladószellemüek, az undorodok házaira, 
hogy sokat ne kelljen keresgélniük a letartóztató osztagoknak.

Sok van a rovásukon, hát idejekorán idetelepültek az előre
nyomuló jugoszláv partizánok elől. De úgy látszik, rosszul vá
lasztották az új otthont. Itt sincs maradásuk és most szekereikkel,, 
harácsolt, rablott ingO-ágaikkal- asszonyostól, gyerekestől, rossz 
le!kii-merete-től, belesodródnak az itteni népvándorlás ingová- 
nyába.

A lavina megindult. Zsukov hadosztályai behatoltak a bran
denburgi körzetbe és százötven kilométerre közelítették meg Ber
lint. Naponta százával foglal el kisebb-nagyobb német helységeket 
a szovjeihadsereg- minden irontszaka-zon.

Éjszakánkint most kékesfehér lidércláng reszket az úton. Sze
kérsorok karbidlámpái. Némán gubbasztanak az asszonyok; a 
férfiak fáznak, káromkodnak; felsírnak a karonülők. A kocsisor' 
lb--an fúrja magát a feketeségbe. Felettük csillagos függönyön 
repülőgépek cikáznak, távol falvakban, városokban nyujtott-ke- 
servesen sziréna vijjog.

Különben is élénk forgalom van az úton. Teherautóoszlopok, 
motorkerékpárok, ódon droskék, bminőkei már csak itt látni, szá
nok, bútor-zállító kocsik, SS- és Todt-osztagok barázdázzák a 
porhavat. Sürg^ős-forgás mindenfelé, költözködés p-zihózisb a le
vegőben.

Táborunkba változatlanul özönlenek. Aránylag munkaképe
sek is vannak közöttük. Kiürített táborokból valók. Elszakadtak 
seregük zömétől és most nálunk formálnak belőlük új menetala- 
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kutatókat. Dologtalanul lezengenek naphosszat; a külső munká
kat régen beszüntették.

Majd váratlanul feltűnik a legendás Móric. Eddig csak hír
ből ismertük öt, sőt létében is kételkedtünk.

Móric valamennyi tábor legfőbb kapója, a láger altasték láger- 
áltestéje, a halálgyárak Führere. Egyetlen zsidó egész Németor
szágban, aki polgári ruhában és őrizet nélkül, szabadon mozoghat. 
Vékony-pénzü, sápadt lengyel zsidó. Vezetéknevét senki sem is
meri. Eredetileg éppen olyan haftlingként kezdte, mint száz és 
százezer sorstársa, leigázott európai országikból. Egészen ho
mályos, hogyan jutott ilyen hatáskörhöz.

Ö az a zsidó gályarab, akinek titokzatos összeköttetései az 
auschwitzi központi német parancsnokságig nyúlnak. így végső 
fokon nemcsak a legkülönbözőbb rendű és rangú zsidó hajcsá
rok, hanem a német tabcrpáránosnokok is rettegnek tőle.

Igazi revizor. Mtndíg váratlanul jön és nyomtalanul tűnik 
el. Dörnhauban eddig csak egyízben járt, de akkor alaposan fel
túrta az aranyrog-, élelem- és egyéb panamák szemétdombját.

Nem hord zsidóje.et. Meglepően jól szabott, szürke zakót 
visel, krombi télikábatct. Hóna alatt cipszzáras aktatáska. Értel
mes, fürge szemei ősi fájdalmak színét reilektcrozzák. Nem lát
szik egészségesnek; az a híre, hogy súlyos tüdőbeteg.

Mindössze egy alkalommal látjuk az A.-ban.
Lassan lép el az ágysorok előtt. Fürkésző pillantással átfogja 

a fekvő vigyázzban remegő rriocseket. Mellette az SS-paránosnc- 
kok, mögötte lágeráltesténk, a főorvos és az Írnokok. Nem szól 
senkihez, őt sem meri megszólítani senki.

Egyik présnél megtörik a csend. Egy haldokló nyujtott-fáj- 
dalmasan jajong. Jiddisül, Móric nyelvén búcsúzik az élettől,, 
de a haftlingkirály oda sem pillant.

Atlkor kimegy, Ernő ezt mondja:
— Meglátod, ez a vizit jelent valamit. Akármit. Valami vál

tozást.
Ahol Móric megjelenik, ott valaminek történnie kell.
Történik. A rejtélyes ember, mint múltkor, most is ráfeküdt- 

az aranyfog-üzletekre. Elszámolásokat követeit. A kimutatások 
átböngészése után pedig csöndesen, de nagyon határozottan el
mozdította Párdány főorvost. Helyébe egy Lévi nevű lengyel fel— 
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.csert nevezeit nit az egyik í'ijskjzlt trknsgpsatbbl, A mikVcnhaló 
Muky egyeduralmát is alaposan megnnirbállai Nem fokozta le, 
Ve egy másin lengyeli, Krkuég nevűt állítoll melléje, azsksé halát- 
nörreli L'jonjZti lcngyclzsiVbkkkl hígítslta fel az. íakonon. nokn- 
háson. blonkáltcstén és szahitécen haVát. Általában olnkh alapos 
felforVulasi leremiell az amúgy is öSSzenuszálóVsll rkkaésabkk, 
hogy mosi már végképen nem ismerte ki magát sehkll

MikVcgi Bálml mesé‘li másnap, Móric clvihkrgáék uláki Maga 
Bálml is megtépázva kerül ki az ellenőrzésből. Táktalleslél nkpotli

Móric Jóvoltából mosi — vállsgkloééág oiáéri — a pairé- 
cseken tomboló kezilusáksn kívül, egymásra krskrnoVb régi 
és új hklklmkééágklkk viéézklkézíib veaeneVeteinek lehelünk ia- 
húii Egyedül JuVovics pozíciója nem rendült meg. Megkapta az 
ellenőrt, de csakhamar föléje kercneVetti Zkrkrlklkkul lopkodja 
tovább a haldoklók kVkgJaili Aranykészlete tcklhielyeél

PáaVákn, a letaszítoll istekseg kálukk leég blskkorvoSi Neki 
alapos lecsúszás, Ve számomra Jót jeleni. Tabkfosztollkn is kkan- 
éág ő. Készletei mkraVkkk. amelyekből — slynort ha Jó kedve van 
— hullat valamit, öésgekzllelééei ré«vén értesülései vakkkn a kül
világból. Ezek pedig most, a vágtklb céemeknck napjaiban, mik- 
Vcu másnál foniséabbaki

Fkanas doklor is iti van az Ai-bahi Hetek óla blsnkláas, Ve 
most iklálnozunk előégZal Skhger és Lanninacr fürélensleini Job
bágya hálkm néhány héttel neéőbb dőli nit bár mcgiémeakeVe- 
éünknsr azt Jóéolla. hogy nem bírja soká. Itl jobb sora van; or
vosi beosztást nkpotti

Különös, szünégkvú féafil Sebész, kniaől az auschwitzi hbka- 
pok, mint kóros lebeny. válaégistiák le az orvosi álfölényi, a be- 
ieaknuglalókak sgákl modoros kimértségei. Doktor Faanaébbl 
csak a gyötrőVő, résztvevő ember maradi meg. Riadtan szemléli 
iit hivaláéákan kutárjait: a prsétiluállankl, a bslcsikáliakkt, az 
őaültcnet, knin nsnyhknéééel amputálnak és hullákal rabolnak 
meg. Nem csinlahVJa őiel oavssi esküjük az Ai-bIskkt meg a 
többi blokk eJsganki zehcbshái közepette, amikor ámonlulónenl 
vágtat prircéasl-pairrére a halál.

Nem veégti el magában az srvoéi és megtalálta az emberi. 
Sokai nem lehet, Ve néha végigsímít egy verítékben türVő homio- 
noht meg-megtapint egy kihkgyb verőereti Biztató mosollyal, 
enyhítő sgóvkl leti révésze a túlsó part felé ikrlbnkkki Élete ve- 
sgelnezietesevcl gyógyszert lop a szürkék kezipaiinájábóli Evi-
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pannal nyugtatja álomba a fetrengőket; hbsmene-e-eknek szén
pasztillát oszt. Nem lesz népszerű közöttünk. Itt senki sem lehet 
népszerű, ehhez már túlontúl közOnyö-ek vagyunk. De az embe
rek hallgatnak rá, hisznek benne. Ha nem jön, hiányzik.

Voltaképen én is most ismerem meg. A fiirsiensteint fúrógé
pek dübörgésében elhalt mértéktartó hangja. Magatartásának hű
sítő filozófiája nem hatott. Ez a filozófia egyébként abban csú- 
c-o-odik, hogy az élet nem szükségképen a legjobb, a halál nem 
szükségképen a legrosszabb valami a lehetősé>gek összességében. 
Különben keveset politizál; nem szívesen készít sarlatán horosz
kópot a hazamenetel esélyeiről.

— Annyi szent, hogy bizonyos százalék hazakerül — szokta 
mondani. — Hogy te, vagy én benne foglaltatunk-e majd ebben 
a százalékban, voltaképen nem érdekes. És még valami biztos. 
Legalább is majdnem az. Ezekkel bajosan operálok valaha.

Ö--ze-vi--za árkoR, sebes tenyerét, hólyagos, kelevényes uj
jait nézegeti.

— Olcsó cinizmus — vitatkozom. — Én, én vagyok és nem 
érdeke' semmiféle holnap árkádiája, ha részese nem lehetek. Eny- 
nyi önzés még lehet önzetlenség. Te különben is könnyen be
szélsz, nem hagytál otthon senkit.

Farkas agglegény.
— Tévedsz — mondja. — Anyjuk és apjuk rendszerint van 

nőtlen férfiaknak is. És biztos vagyok, hogy apám is, anyám is 
gázba kerültek.

— Bosszúvágy sincs benned? Az operálókést kiütötték a ke
zedből, de böllérkést még meg tudsz markolni.

— Igen, de mit tesz az? Ember nem büntethet. Ki biztosít, 
hogy a halál a büntetés? Hátha az élet az.

— Én — mondom — nem tudok az elmélet tet<>terbszáról nézni 
ezekre a dolgokra. Az indulat nem okoskodik. És az én maradék 
indulatom valami megtorlásfélét áhít. Nem, már nem akarok véres 
késsel rohanni uccbho--zai. Nem akarok büntetni, vagy bűntet
teim gaz szomszédot, álbarátot. Aki az első z-id<>törvény után 
eliordíiottb ostoba tökfejét A másodiknál beült otthonodba, el
szakított apától, anyától, asszonytól, gyerektől; állatnál keve
sebbé minősített. Veled-züleieti emberi méltóságod, ezt a nagy
szerű jussod, ezt a gazdagságod idetbpo-ib a mindent elborító 
trágyába. Tetvek hadát uszította rád.

— Talán csak kívánc-i-ág az egész — folytatom tűnődve. — 
Vájjon milyenek lennének ők? Ebben a helyzetben. ízlenék-e ne-
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kik a tehénrépa, meg a krumplihéj? Szürosölnék-e ilyen mohóra 
a bunkerlevest? Azt a pökhendi, korlátolt rendörtánaosost sze
retném látni itt, amint tetvezkedik, azt a zápagyú, felíuvalkodofc 
hólyagot, aki a topolyai névsorolvasáskor indulás előtt minden, 
felolvasott névhez bárgyú szójátékot fűzött. Mondom, kíváncsi
ság, semmi más.

Kitörésemre csak elnéző legyintése van. Kis csomagot nyom 
kezembe:

— Polyvitamin. Háromszor naponta.
— Étkezés után?
— Helyett — mosolyog és hozzáteszi:
— Ne ringasd magad abban a tévhitben, hogy túlságosan jó

bőrben vagy. A vastagját lehet, hogy megúsztad, sok élet azért 
nincs benned.

— Hát benned?
— Bennem sincs. Senkiben sincs.
Két priccsel odébb valaki sikoltoz. Farkas doktor indul. Fa

cipője klaffog a latyakban. Kezdődnek a halál hivatalos órái.
Judovics nem szenvedheti Farkast. Ahol lehet, árt neki. Meg

rövidíti az osztásnál, sőt az új főorvosnál is bevádolta, hogy 
„lazít*.

Az orvos viszont mélységes megvetéssel kezeli. Tudását, ko
moly odaadását fejeseink is respektálják. Rövidesen afféle össze
kötő tisztté válik mágnások és páriák közölt. Az a csoda is meg
esik, hogy sikerrel interveniál.

Különösen sok teendője akad a takarók körüli gyalázatos
ságok miatt. Judovics perverz szeszélye szerint osztják az életfon
tosságú pokrócokat. Hol egy embernek kettőt, hol kettőnek — 
egyet. Ha haragszik, vagy megdühödik valakire, fertőtlenítés cí
mén egyszerűen lehuzatja a közös takarót. Mivel a fekvők há
romnegyede teljesen meztelen, cseppet sem tréfa az ilyesmi. Ju- 
dovics pckrócötletének eredménye, hogy fellép a tüdőgyulladás. 
Ennek most véget vetnek. Farkas kőzbeniárasará a lengyel főor
vos egyszersmindenkorra betiltja a pckróomegvonást.

Judovics dühöng, de kénytelen engedelmeskedni. Emellett a 
főorvos személyesen meg is botozza.

így szűnnek meg a pokróctoi-túrák és Judovics még fene
ketlenebből gyűlöli a csendesbeszédü orvost. Farkas jóvoltából
jutok én is még egy pokróchoz. Jótétemény, mert dermesztő hi
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deg van. Odakinn húsz fok fagypont alatt. Az A.-blokkbeli szá
zak fogyó lélegzete nem melegít. A csarnokban alig van mele
gebb, mint az ablakon kívül.

Napi halálozási arányunk ijesztőbb, mint valaha. Halottak 
helyett újak jönnek, akikből holnapra megint csak halottak 
lesznek.

Azt hittük, más már nem jöhet. Több hangja nincs az ^1™- 
mentumnak. Pedig volt.

Jól emlékezem a napra: február huszonnegyediké. Farkas 
lép ágyamhoz. A szokottnál is görnyedtebb.

— Most vizsgáltunk meg egy lengyelt a B.-ben. Magas láz, 
félrebeszél, vízért kiabál. Egy óvatlan pillanatban megitta tulajdon 
vizeletét.

Rábámulok. Mi ebben a különös? Miért mondja el?
Nem néz rám, halk&h ejti a szót:
— Flekk.
Borzalom kattan a rövid szó keserves „ü'-iban. Magyará

zat felesleges. Tudjuk, mit jelent a kiütéses tífusz. Különösen a 
hideg krematóriumban.

— Biztos?
— Nem lehet tévedés. Öten is megnéztük. Minden klinikai 

tünet felismerhető. A nyelv tipikus.
Persze, a nyelv, a flekkesek jellegzetes nyelve. Csalhatatlan 

szimpiómb.
— Csoda — folytatja, — hogy régen ki nem tört. Úgy lát

szik, a németek már nem mernek, vagy nem akarnak becsüle
tes, egyenes gyilkosságokat elkövetni. Túl-ágo-bn magas a dátum. 
Hideg kikészítés — ez kell most nekik, hogy minél kevesebb ve- 
szöd-egük legyen a visszavonulásnál. Minél kevesebb embert akar
nak magukkal cipelni.

Düh fuldoklik Farkas hangjában:
— Fertőzött táborokból irányítottak ide transzportokat Egy

szerű, 'biztos mód. A lappangási idő három hét. Belhurcolták a ra
gályt Dörnhauba.

— És most? — kérdezem. — Mi lesz?
— Nem lesz. Máris van. Flekkjárvány. Ennyi tetű mellett ré

gen ki kellett volna törnie. A németek nem várták be. Lökést ad
tak, biztosra akarnak menni. Az innen induló szállítmányok terv
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szerűen tovább adják a ragályt. Itt pedig holnapra már száz
számra lesznek betegek. Holnapután ezerszámra.

Farkas borúlátó jövendölése kísérteties pontossággal telje
sedik. Délutánra már az A.-bán is harminc esetet diagnoszti
zálnak.

Megint fejveszteltség. Ezúttal a fejesek is érdekeltek. Tetvek 
ellen nincs védekezés és a tetvek mostantól fogva ragályt hor
doznak. Szürkéink kapkodnak. Szép, szép, ha a haftlingek elpusz
tulnak, de most aggasztóan olyan színezete van a dolognak, 
mintha a halálraítéltekkel együtt őket is az égő házban felejtet
ték volna.

Együgyű védekezéssel próbálkoznak. Az SS-szanitéc paran
csára lázas gyorsasággal fakerítés épül a fertőzött blokkok köré. 
Szigorú vesztegzárt léptetnek é'letbe. Ketrecbe zárnak bennünket, 
de közben maguk is tudják, hogy mindez önáltatás.

Indul az új dráma. Pár nap múlva százak kapják meg a flek
ket. Orvosok, kápók, altesték, szürkék. Sőt a falvak polgári la
kossága között is fellép a járvány.

Orvosaink naponta háromszor járják végig az ágyakat. Pul
zust mernek. Aagas lázra valló érverés esetén tüstént cipelik a be
teget az emeletre, a B.-blokk hermetikusan szigetelt részébe. Itt 
zsúfolják össze azokat, akiken már kitört a kór. H diagnosztika 
siralmasan kezdetleges. Olyanokat is dobnak a megbetegedettek 
közé, akiknél előrehaladott tüdővész, tüdőgyulladás, vagy más 
ok idéz elő lázat. Hőmérő azonban csak három akad a tábor
ban és tévedésekkel vajmi keveset törődnek a holtraijedt orvosok. 
Felerészük máris bekerült a ílekkesek közé. Három lépésről „vizs
gálnak", eszelősen félnek minden tetűtől, közben tudják, hogy 
mindez keservesen hiábavaló.

Farkas viszont mintha elemében lenne. Valósággal felüdül a 
vészben. Görnyedt hálát kiegyenesíti. A halállal megy szembe, 
előtte dacosodik egyenesre. Nem retteg fertőzéstől, ápol, segít, 
vígasztal, amennyire lehet. De egyre kevésbbé lehet. A veszteg
zár mind nagyobb zökkenőket okoz az ellátásban; a falálryt ke
nyér meg sem kottyan. Konyhánk, leves címén egyre gyalázato
sabb kotyvalekct szállít; a konyhások is rettegnek.

A szürkék semmivel sem törődnek. Délben és este, csikorgó 
hóban elballagnak a konyháig, messze kerülve táját is a fer
tőzött épületnek. Különben valósággal elsáncolják magukat az 
igazgatósági pavillcnbán. Muky és lengyel társának kezében fut-
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nai össze a égzvevékyes lábsaelcl szálai. Általában a lengyel
országi jövevények kezébe csúszik ál az iaáknItát, külznzsen a 
gazdasági ügyeki Ok pedig a micihkkél is szemérmetlenebből, mo
hóbban sápslnani *

Pusztít a hkémekes és a vízkör, Ve most már a flekk vezei 
slklisgtináknbkki Lksskbbkk, ningbbbkn végez, mini a másik keilől 
Magas láz, nkpsnskt heleken át, kkgysbb kllekgéscn nélkül; 
gns■rskk megtanuljuk, hogy ezt hívják niütéses tífusznkni Ki is 
lehet gyógyulni — elméletben. Ha a szív bírja a heteken át larló 
achVellekesen magas lesiből, ha a gyckaüle>ét megfelelő táplálko
zással elleksúlnszgukt ha a beteg nzrky•eg.etc elég erős, hogy — 
nülZkZéek az első napokban, — cllenalljsh a víz uiáni Vclíriumoé 
őrJöngéénekt ha ... És még sok ha ...

Két blsnkorvséukk: Faanké és PáaVáky eanbehknagbkn ál- 
1^^ hogy nem mindenki hal bele, szunsegképeki Minden a szív
től függ. Egyelőre nem tudni biglosatt mert maga a folyamai a 
lappakaási idővel azonos tartami: három hét.

Különös feszültség cgl Feküdni az elkeríleii siaklomházbah 
és várm, minden pillknatbkn várm, a rajiam, kzrülzttem nyüzsgő 
telvei közül mikor ollja vérembe valamelyik a lázai. TepelőVhlt 
lappang-e már bennem a kór? Bámulni a szletbe. fülelni a meg- 
belegedetlek tomboló kórusát

Telnek, ürülnek a pairréek•: halotikkki, flekkeseket sgeVkek 
le, kzliöglelik az úJanat Nappalaim megint .aléllak; éjszakáim 
lármáját VermeVt félálom nenVsgil Ma már emlékezni sem lu- 
Vsn. minepch meklettem ál magam a márciusi napokon, pedig 
még ki sem tört rajiam a betegség. Döghalál egymást követő 
Szenl Bertalan-éjeil kelleti győzni és legyőzm. Vérrel, ideggel, 
lesli erővel. Aki volt olt és bkgkJzlt, tudja, hogy ez csak egy 
módon sikerülhetett: meneküléssel az eégmélellenéégbei

Transzol bocsál ráni az éleiösgiznl Sokszor órákon ál. Ér- 
zénIééUkn renyhe, iudalukn fásuli. Látunk és mégsem látunk; 
haliunk, mégsem hallunk. Több és kevesebb a félaimmái.

Faanaé nem nevei nlt amikor erről vallók. .
— Pontosan így varn Szökés az zntudatiahságbki Boldog, aki 

menedékei talál. Én nem engedhetek meg magamnak ilyen fény
űzést. De azért: orvsékkk leírni, lulkjVsnnepeh mégis Dzrkhku- 
ban legszebb.

Kemény ember áll előttem.
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A fronthírek sem érdeklik különösebben, mégis fáradhatat
lanul hordja őket szerte. A jó hír ma orvosság. Lázcsillapító in
jekció, tápláló tonikam.

Párdány, a trónfosztott exfőorvos is meglepően bátor. Ró
lam sem feledkezik meg; időnkint ő is megajándékoz néhány 
szem polyvitaminnal. Az egykori tündöklés idejéből.

Bálint nem mer lejönni. Fejeseink minden idejét, energiáját 
egyetlen cél foglalja el: fekvöhelyeit ruhát, testet lehetőleg tetü- 
mentesen tartani. Természetesen ez is káprázat. ' A felső régiókban 
alig kisebb a megbetegedések aránya, mint lenn.
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XX. FEJEZET

Kívül a szögesdróton sorsdöntő események tcrlódnáki Már
cius elején elesett Köln. A szövetségesek átkeltek a Rajnán; Ber
linért tombol a harc. A német romvárosokra tíztonnás bombák 
-ezrei hullanak. Március második felében Frankfurt, Mannhetm 
és Danzig is kapitulál. A szovjetcsapátck Magyarország után 
Ausztriában törnek előre Öcs BOcs előtt állnak.

Ez mát- kétségtelenül a vOg. Nemcsak a miénk, hóhérainké 
is. Nézem az egykedvűt játszó szürkéket. Csoszognak csajkáik
kal; még gyakorlatoznak is az udvaron. Tesznek, vesznek, intéz
kednek. Mit remelnek? Miféle csodától várnak kedvező fordulatot?

A naptári tavasz beköszöntővel új zörej robban a hideg kre
matórium hangzavarába. Ágyúszó!

Hinni ts nehez. Az ismétlődő tompa dördüleseket egzengés- 
nek, robbantásnak, ördög tudja, minek tartjuk. Hiszen lehetet
len. Márts? Igaz, láttuk a menekülőket, hallottuk, hogy Breslau 
körül harcok drúlnak, de Breslau messze van.

Brüll Ernő két nap előtt kapott lázat, többnyire önkívületben 
fekszik, de most ő is neszei. Fejét felemeli; szemében az öntudat 
Üszta csillogása.

— Tíz kilométerre lehet — állapítjuk meg végül.
Nehezen várjuk Farkast, Párdányt, mindenkit, aki tudhat 

valamit. Híreket szomjazunk, bizonyosságot áhítunk. A fordulat 
közelsége megrázza a szivárgó, nedves falakat. A remény mágne
ses tgezete tündöklik a koratavasz első napsugaraiban.

Megjön a bizonyosság. A szovjetcsápatck Schweídnttz előtt 
állnak. Ez a kis sziléziai iparváros, hőt kilométerre van tőlünk.

SS-etnk mőg mindig egykedvüeknek mutatkoznak. Motosz- 
/ kálnak az udvaron, megfontoltan kanalazzák a gyatra menázstt, 

rövid faptpából komisz mahorkát szívnak. Ránk, változatlanul 
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nem sok ügyet vetnek, de az egyetlen kijáratot gondosan bezárják 
éjszakánkint. Fegyveres őreik virrasztónak az éjszakában. Haj
nali háromkor a munkába induló konyhasóknak belülről kell kiál- 
taniok a napi jelszót. Csak erre tárul lel a nehéz tölgyfakapu.

Annál nyugtalanabbak fejeseink. Bőrükön érzik, csontjaikon 
ég' a feneketlen gyűlölet. Riadtan kapják félre fejüket; bajós fe
nyegetést olvasnak a feléjük villanó szemekben.

Judovics nadrágszíjakat vásárol, szabókkal hátizsákokat ké
szíttet. Egy -chonungo- susztef hirtelen karriert fut be. Egyik nap
ról a másikra cukor- és dohány-milliomossá lesz. C-ic-ká-t fogad, 
különpricc-et és komplett civilöltönyt kap. Noha titokzatosan mo
solyog, sokan ismerik a váratlan pályafutás titkát. Beolvasztott 
aranyat épít cipősarkakba. Dörnhauban nyugtalan a tőike.

Az oroszok pedig Schweidnitznél állnak.
Sajnos a hangsúly csakhamar idec-U-zik: állnak!
Két nap múlva elhallgatnak az ágyúk. Nem értjük. Láger

tisztjeink sem értik. Arról beszélnek, hogy a felszabadítók megáll
tak és beásták magukat Sch\veidniiznél. Várhatunk.

Mások arról tudnak, hogy Dörnhau egyáltalán nem /esik a 
szovjeielönyomulás irányába. Ategkeriiltek bennünket.

Mindkét verzió egyformán lehangoló. Beletörődéssel fogad
juk az új csapást. A kék madár: a priccsekre kacsintó remény 
megint messze húz:. Az A.-blokkból fokozatosan kialszik az élet
ösztön villamossága.

Kiábrándultán tetvezkedéshez fogunk. Úgy érezzük,, az utolsó
esély enyészett semmivé. A haldoklók megint nem akarnak élni; 
nem kapaszkodnak görcsösen az eszmélet -zamaszálába.

Éhhalál, vízkór, tífusz .
Csalódás, borzongó felocsúdás ... Itt van megint az apátia, 

az elutasító, önmagába csukló félálom.
A lágerszemélyzet elhalasztja a csomagolást. Szállítmányok 

már nem érkeznek, nem is indulnak. Halottaink helyét nem fog
lalják el írjonjöttek.. Ijesztő iramban szűnik a zsúfoltság, ürülnek 
a pricosek.

Rendszeres étkeztetés sincs többé. A konyha csak időnkint 
működik, akkor is kizáróan bunker^l^v^e^l főz. Kenyeret másodna- 
ponkint kapunk. Az élelmiszerkészletek fogyóban. utánpótlásról 
pedig többé nem lehet szó. Pótlásul napi két evőkanálnyi cukrot 
kapunk; ebből, úgyáátszik. nagyobb a készlet. Hasmenése-eknek 
méreg. de azért mohón falják. Eredmény: a diárés halálesetek■ 
növekedése.
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Hz Hi-ban alig vkatuki báasmégágaki Huszonnégy baánilnt 
heayvck-zlvckünkel hurcolják el az éJszanánl További líg-búéz 
a nekiesek blokkjába kerüL

Briili Ernőt is elviszik. Láza negyvenegy fokra ézöiztt. Sze- 
gekn Ernő fályolss szeméből most a égó igazi értelmében forrón 
szivárog a iökkyl

Körülöttem már elvittek mindckkiii Psklséall érzem, mikor 
rám kerül a sor. Ügy fogadom, mini clncl•ülhcletlenl, amidőn 
április húszadikán zsibbad. fáradtság fog el. Bizokyoé fokig min
dig, minVei-iki lágks a balálüzembekt de ez a forrbéág más. Fleik!

Öntudatom gyoatkk fogy. Fknlomsi lkkkaaáJk a sgem. tor- 
gíió tükör a bioik. Fekk, a m2knnezel közeiében örVZgmstslIa 
forog a szíjJkfsézlott. leszereli lendílőkeaek helyém Habos fel
hőben kégtaálleélen gomolyognak: céoklembereki Vésőt feszít 
halákteismkai a láz.

Farnké sápadt kark megnyúlva bukkan fel a ködből. Tiiu- 
égséok után nyomoz: a rckVcé napi pulguségámlálásl végzi. Fö
löm hajol, csuklómon érzem hűvös lkpikláéú ujjait. HkkgJk masz- 
éziaőI Jöu:

— Mutasd a nyelved.
Hívja PárVákyTi H lábor három hőmérője közül felhajtják 

az egyikei.
— Negnvek-iétligeV — mondja PáaVáky és bkIiabbak hoz

záteszi: — Ügy Iálégikt mégis iiiészülüni mindnyájan.
Farnké hallgat, de nem tágít a borVáan mellől, amelyen az. 

emeletre sgállílankii
❖

Emberei, láagnki verelei kapnak. Olyan a tífusz, mini a 
gncamcnéea rbgékégík szemüvege, ökluVklsm visszatér, sőt éle
sebben kapcsol, miki lenn az Hi-baki Negyvenen felül, halánlensm 
már nem üllője a poioii nklkpársnani Ernyedt, kellemes nyugvási 
hoz a betegség első hete. KüIZnösnepent a rekVégerlki fellépő 
szomjúság sem iíkszl Könnyű és éber vagyok. Aliul aki iívák- 
céiságbóI nukkakt be ide, úgy luVom nézni a láz tomboló té
bolydáját Nézem a nániáhos asbamsi megégállsltjaiL Hallga
tom a riisItbnai. bégclőnel. viknysgóiai. azoiklt anin vígeri 
nönyzaöakek kIázklos-feiékiek. Figyelem az ökrsrniítbikl, meg 
azt a learcltekeleéebbet: a hangyászt
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A hangyász két priőcsnyire fekszik. Vénasszony képű, nyápic 
-.görög. Nem tombol, hangját sem hal'ani. De minduntalan lehasal 
a faforgácsra. Kinyújtja repedezett, fehér nyelvét es felnyalja az 
alatta nyüzsgő tetveket. Idegtépő a ropogtatasá.

Egymást váltják a napok és bámulattal eszmélek rá: nem is 
olyan nehez múlás az enyém. Varrnak fájdalmasabbak is. Tizenöt 
napon át alig eszem. Farkas verőerem tapintja:

— Nyugalom — biztat — bírja a szíved. Ez a fő. Meg
gyógyulsz.

— Fontos? — kérdezem és nem várok feleletet.
De az orvos válaszol:
— Most már — tgen!
Felülnék. Farkas ajka körül félmcsolyi Semmi kétség, új

ság van.
- — Tudsz valamit?

— Hitler meghalt.
Brüll, aki egy héttel előbb kapta meg a hagycmázt és laza 

már csökkenőben, mintha rugó lökné, felpattan. Könnyei gomb
nyomásra buggyannak. Most örömkönnyek .. .

— Meghalt? Megölték? Mi történt? ...
Gyanakszom. Farkas talán felültet. Kegyeletesen füllent egy 

haldoklónak.
— Mi? Valószínűleg csak az, hogy — vége a háború

nak. Az angol rádió szerint öngyilkos lelt. Ez a legvalószínűbb. 
Berlin eleste minden órában esedékes. Potsdam kapitulált. Mus
solinit az olasz partizánok elfogták és nyilvánosan felakasztot
ták. Nos? Mi kell még?

Egészen feleszmélünk.
— Honnan tudod? — ostromoljuk.
— Maguk az SS-ek mesélik. Megpuhultak az utóbbi időben. 

Tanácstalanok és kapkodnak.
— De meg ttt vannak?
— Itt.
— És az oroszok? Még mindig Schweidnitznel?
— Ott. De más oszlopok is nyomulnak előre.
Csüggedten mondom:
— Ha közel lennőnek, hallanék az ágyúzást.
A hírek mégis elektrizálnak. Gyógyulni.. . Életben maradni. 

Most életben maradni . ..
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Bálint üzen. Feljönni nem mer, jobbulást és kitartást kíván. 
Kevés cukrot és margarint küld.

Ujjam gyuiavekony- áttetszenek ízületeim. Legyűrök cukrot, 
margarint, felgyűlt kenyeret, minded. .. Étvágyán nincs, de most 
igazán kár lenne, ha ...

Meglepetésre, csökkenni kezd a megbetegedettek halálozási 
aránya. Viszonylagos szerencse, hogy a járvány nem a lehető 
legrosszabb indulatú. Átlag minden harmadik beteg felgyógyul. 
Már lázmentesek is akadnak a korábbiak között. Farkas szerint 
a tavasz teszi. Május melege nem kedvez az epidémia terjedé
sének.

A gyógyultakat elengedik a iifuszosziáfyrólt Mehetnek régi 
blokkjaikba, aminek, — mellesleg szólva — nem örülnek. Hő
mérsékletem tizenhét napi negyvenes átlag után, harminchét körül 
stabilizálódik. Ernő is jobban lesz.

Május elsején, Auschwitzba érkezésünk évfordulóján, mind
ketten visszatántorgunk az A.-ba A rövid úton megint rettegve 
eszmélek rá, milyen bonyolult művelet a járás.

Farkas a maga ágya közelében szerez helyet. Nem vagyok 
még lázme^es, de állítólag átvészeltem. Odalenn új betegeknek 
kell .a hely.

Az A.-ban mintegy kétszázan lehetünk mostanában. Kenyér 
napok óta nincs. Helyette napi két levest és cukrot kapunk. Itt 
semmi sem mutat közelgő szabadulásra. A malom őröl, a gép fo
rog, akár három hónap előtt. Az elmúlt hetek nyugtalansága is 
elült, sőt az egyik egészséges osztagot megint külső munkára 
vezénylik.

Szenny és éhség változatlanul. Betetőzésül fellép a hastífusz. 
Irgalmas nyavalya; nem kOntörfblbZt Percek alatt önkívületbe 
dönt, órák alatt végez. Párdány és Bálint megkapják a flekket, 
csak Farkas áll ellent, mintha felsőbb hatalom védené.

Az ablakrács résein május csurran. Siitkérezökkel telik 
meg az udvar. Akinek jártányi ereje van, kikuporodik a szabadba. 
Mi fekvők nehezebben hordozzuk az ágyhoz-szegezettség terhét, 
hiszen tavasz szagát hordja a szél és tejszínt! felhők parádéznak 
a friss-kékre fényezett égen.

Várakozó csend a hideg krematóriumban. A néptelenedő be
teg-csarnokokban némák, emberek, tetvek, szenvedések. Priccse- 
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ink körül lebontják a rácsot. Gyorsan ráeszméltek, hogy feles
leges.

Fejesek sietnek hallgatva, dolgukat végezni a latrina fele. Az
után ránk se pillantva, eltűnnek megint, A szürkékből is csak a 
kapuőrség rohamsisakos sziluettjét látjuk és a gérpiszlclycs 
várta lépese kopog a figye!őtcrony deszkápadlójan. Az SS-ek már 
a közlékenységgel is felhagylak. Nem adnak tovább híreket. 
Mogorván bújnak össze tanyájukon; élelmüket is odavitetik.

Dohány régesrégen nincs. Sajátságos, de megint nem hi
ányzik. Ételre sem gondolunk annyi mohó áhítozással. Az éh
ség ingere fe'cldódtk a várakozás szorongásában. Érezzük: önma
gunkat, szervezetünk megmaradt fűtőanyagát fogyasztjuk. Végső 
tartalék fűti a szívet.

Felülni nem tudok, de látásom éles. Érzékeim virrásztánák, 
értelmem fürgén kapcsol.

Farkas most ágy-szomszédom. Együtt hallgatjuk az éjszakák 
hideglelős máoskázenejet,ké'mlelünk a sötétbe; jeleket várunk kinn- 
ről. Hangokat várunk: ágyúk, gránátok ugatását, valamit, ami 
jövőt mutat.

Híreink többé nincsenek; a külvilággal minden kapcsolat 
megszakadt. A szürkék május harmadikén már az ételhordó 
háftlingeket sem engedik az igazgatósági épületbe. Maguk cipe
lik a kondorokat.

Judovics nem mutatkozik. Felköltözött valamelyik tiszti szo
bába. Nagy Miklós tífuszos. Minden blokkból hurcclkodnák a fe
jesek. Odafenn összebújnak, szünet nélkül tanácskoznak. Megint 
lázas készülődés folyik.

Május ötödikére virradóra sem alszunk. Mint napok óta min
dig, halk beszélgetőssel töltjük az éjszakát. A szemben levő ab
lakból idetűz a tcronylámra íenyosíkjái Hajnali három óra, ilyen
kor indulnak munkába a konyhások. A táborrend szerint belül
ről kiáltanak a kapu előtt álló őrszemnek, aki erre kaput nytt.

Most is felhangzik az elnyújtott kiáltás:
— Flerr Posten aufmachen! Dret Uhr! Küchenarbeíter 

hiee! ...
Valami jelszót is kiordítanak.
Az őrszem mindig kaput nyit első hívásra, de most érthetet

lenül késik. A konyhások türelmetlenül dörömbölnek. Hosszú 
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perrekig semmi válkégi Valamelyik gépiesen belekap a nilinrsbc. 
lenyomja.

A kapu feltárul. Be sem zárlái.
Ezen az éjszakán, aknni bónae ulán először, megint szabadok 

vsltukkl Anélkül, hogy tuVtui vslkk ...
Az emberek iirsnlknkii A külső kapu előtt éikcs sehnil A 

figyelstsasny jrIgslámeájk ég, Ve őrszem sehol. Népleien az igaz
gatósági épülel is, a nerellraénysea ianyájkl A szobáiban ösz- 
sgrviéézaéáa. élrlsé rssmkasláé nyomai. Üres a tábor.

Köhky•es ordítás sgknaV a loriokból és veaigvibkrgii a sira
lomházon:

— Megszöktek! ... Mrgsgl)ilen a ézürnei! ...
— FrlézabaVulluki! ... FelégkbkVullukk! ...
A blokkok felriadnak. Fencvrszleli folyam önt el mikVekt•; 

krtinulállkk bakgsi árkVklki Zokogás spirituáléjál hömeöiyZglrli 
a májusi sgüanulrli Szabadulás hkjkklk vet csóvál a hideg ire- 
malbriumbk.

Az őrség megszökött! .. .
Aki tud, a szabadba tódul. Hónkpsk icíVJc foszlik semmibe 

egy perc kIktti Haraggá igzint dühbe bomlik a korbacsm, revol
verré fegyelem. A Iápó nem kápó, a lráanavrVrré nem trágya- $ 
vedres többé.

Százai robkkJán meg a aknlárknkli A barkioiat fcltörin. amit 
lalálnai, fell^abzéoIják. vagy szrrlrsgóajáki Mások a fegyver-- és 
aubkmkakgik ellen iniegkrk rohamot. Üvöltő tömegek feszülnek 
az kjtbnkkii GéeeisgloInoi. puskái, rayrkruhák. bakknctskt re
volverei, gágáIarcsit gumibolok, löiiény■cit iegigaánáion repül
nek brannni garmadába. •

ImáViozkkk és Izvöidögken. álnozódnkn és öicIkezhcn. sír- 
nkn és krvejtlkrli. Tagolatlan hakgoi sgkiaVnkk mindből. Dü
höngő őrüllek háza! . . .

Az udvar nzgreén máglya lsbsgl Az SS-iroVa papírjai 
IákgoInkk az égre.

Mindenii áilig fegyverben. Erks géppisztollyal égrreIi lel 
magái, övéből ieziarákátok fityegnek. Mosolyoglak látváky: egy 
frIfranvcrzrttt pityergő Tkrlariki Könnyei most a geppiégtoIy 
aanáak hulIakkkl

Húsgak-harmlkcak ottbkgystt ncréieároirk kapnak. Wüsle- 
girréVorfba lnduinkn. ézeinéghii Velünk sehni sem törődik, de az 
örömmámor elönti a fekvőket léi FriemcIicVhehi. Ve nem megy.
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Néhány lépés után újból és újból ös-zec-uklom. Rlig tudok visz- 
szavánszorogni.

Reggel nyolc óra, mire valahogyan elcsitul a zűrzavar. Ká
bító meglepetésre ébredünk ekkor. Leggyülöltébb hajcsáraink: a 
botozó gyilkosok, arany-üzérek, a bikacsökös béltéposók, akikre- 
legjobban fenekedett a kollektív bo--zUvagyt kivétel és nyom nél
kül elillantak az éjszakai felfordulásban. Mégpedig zsákmányos
tul: pontosan úgy, ahogyan aprólékos gonddal, jóelíire kitervel
ték. Sőt, fegyverrel, élelemmel, márkabankjegyekkel is ellátták 
magukat. Nem volt nehéz. R nácipénztár markbköiegei halomban 
hevernek az udvaron. Eltűnt Judovtc- a szeretőjével, Muky a lá- 
geralteste, Nagy Miklós, aki a tíiu-zo-októl illant el, a lengyel ká- 
pók csaknem mind.

R zsákmányon és a bűntudaton kívül azonban valamennyien 
magukkal vitték a lappangó tífuszt is. Útközben tört ki rajtuk a 
betegség; hónapokig kallódtak kórházakban, parasztoknál. Sokan 
elpusztultak.

R kevésbbé kompromittált fejesek leszaggatják a hímzett kar
szalagokat, igyekeznek elvegyülni a tömegben.

Dohány, meg cigaretta után hiába kutatnak, de találnak né
hány ládikó méregerős német szivart. Nekem is jut egy, de néhány 
szippantás után szédülve dobom el. Bort, likőrt és pálinkát vi
szont bőségesen tartalékoltak a szürkék. Csakhamar százak ré
szegednek le; a gyenge embereket hamar legyűri az alkohol. Kur- 
jbniá-ok vegyülnek az öröm hangjaiba.

Valaki eltántorog a priccsek előtt és égő vtrz-iniát nyom egy 
irt-s hulla szája-arkáta. R fickó jóízűen röhög, két pofára töm 
magába valami befőttet.

Nem, nem vagyok finnyás, mégis el kell fordulnom. Ha fegy
verem lenne, habozás nélkül lelőném a gálád suhancot. Hányás 
környékez, hideg lel.

Csak sokára csillbpodomt Keresem a mentséget, nem a ré
szeg állat, hanem a magam, a mindnyájunk mentségét. Talán nem- 
is csoda, hogy ilyen percekben felböffennek a legrútabb ösztönök, 
melyeknek palántáit hat éven át annyi gonddal öntözte a para
noiás barbárság.

Rzt is igyekszem megérteni, hogy az első mámor viharzáfíá- 
ban nem jut étel és gondoskodás a bénáknak. R fekvők elha- 
gvotiabbak- a halódók szánalmasabban döglenek, mint tegnap. 
Pedig a raktárfosztók térdig járnak cukorban, krumpliban, kon- 
zervekben.
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Szürkület fele vágtat az első szabad nap. Várjuk a felszaba— 
dítókat, de nem jönnek. Délelőtt, délután, este sem jönnek. Há
romkor degeszre rakottan szállingóznak vissza a kerékpáros és 
gyalogos witstegterisdorfi portyázók. Három személygépkocsit is 
hoznak. Gazdátlanul találták a városkában és mindenesetre elrek- 
virálták a jó állapotban lévő kis Opeleket.

Wicstegiersdorf neptelen. A lakosság, néhány öregember és 
tífuszbeteg kivételével, elmenekült. Csak a tanácstalan, rémül
döző polgármester méradt, hogy fogadja a bevonuló csapatokat. 
Ezek azonban mindeddig nem mutatkoztak, ott sem. Lakások, üz
letek, műhelyek tárva. Díszeitől {osztottan áll a helyt pártház; 
eltűntek a horogkeresztes zászlók ős plakátok.

Farkas is benn járt. Ö meséli:
— Annak a néhány embernek, akt ottmaradt, fogalma sincs, 

mikorra várhatók az oroszok. Különben meggyőződhettem, hogy 
regt elméletem helyes: a nácik nemcsak gyilkosok. Gyávák is. 
Undorító a talpnyalás, amit veghez visznek. Tüntetőén, az orrunk 
előtt tépdesik össze ős köpködik a Hitler-kőpeket. Van pofájuk 
állítani, sőt esküdözni, hogy sejtelmük sem volt, milyen sorsban 
tengődnek emberek ezrei a közvetlen közelükben. Mindegyik azt 
hitte, közönséges hadifogolytábor vagyunk. Milliók elhurcolásá
ról persze nem volt sejtelmük. Mindez természetesen alávaló ha
zugság, hiszen alig három kilométerre, női tábor is van. Arról 
csak tudniok ke’le’t...

A dörnhautak nem tudnak ellenállni az alkalomnak. Éveken 
át nem volt személyes tulajdonuk, most elfogja őket a birtoklás 
vágya. Válogatás, gondolkozás nélkül szednek össze célszerűtlen, 
felesleges holmit. Görnyednek a hátizsákok, bőröndök, zsákok, 
tarisznyák alatt. Nehéz számológépeket, írógépeket, orvosi mű
szereket zsákmányolnak, vonszolják a súlyos textilvegeket. Leg
többen már útközben eldobálják. Nehéz. Az országúton garma
dába gyűl a szerteszórt, elhagyott zsákmány. Annál kevesebb 
élelmiszert hoznak. Nem gazdagok a nemet éléskamrák.

A dróton beiül: anarchia. A konyhások — a maguk szem
pontjából érthetően — megtagadják a munkát, noha a feltört rak
tárakban kenyér kivőtelővel, több napra való élelem akad. Az 
egészségesekből ős járóbetegekből kikerült tisztogatók, halottvi
vők, vödrösök és ételhordók nagyrésze elment. Az ttt maradtak • 
kézigránátokkal és géppisztollyal grasszálnak. Csak a 'lelkiisme— 
rét kőnyszeríthetnó őket munkájuk folytatására.
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Farkas és néhány másik orvos frliémrri az ex le x veszé
lyeit Flrkirsekrőlt bénáiról, haldoklóiról van szó, knikrt talák 
meg Ichclke mentem. Meri mosi inkább éhrzkrnt mini valaha.

Öségrhírhkn néhány emberi, mraeróbálján rávenni őket, 
hogy alaiIiékkki valamilyen idciglekes szervezetet, amely meg- 
sgrrvrgke a fsgesl és rlvégrzlelké a napi lrekdsncl. míg a fel- 
égkbkVítb csapatok megérkeznek. Különösen a tisglsaklás lenne 
fonioéi A erlcrérk közötti sárga folyó terVmkgkééáaia dagad. A 
niüiesrs tífusz ellem, amúgy is iezVelIeges óvóikleznrVééri meg
szűntei. Kögöé éadenasI Icuic égbi

Légüres térbe vcszkrk az érvek. Minden bkégtklkk. minden 
marad a régiben.

Maékae Kaltwaésra és a kzrnyén más táborai nrzdii önteni 
a baJláaéknkt■i EgyiVeJűteg sgkbkdultkn fel velünni Az SS-ei, va- 
lbézíkűlrg előre megállapított terv sgeaihlt uankhkbbkk az idő- 
esnlban vokullkk ki a vidék valamennyi anüjtőiábsrábrl. Mín- 
Vekbsknan olyanok jznhent akii visgsky'lka jó bőrben vkkkkn és 
első nap elégántái magukat, hogy gyalog vágkai heii az isme- 
aelIen úlkai. hazafelé. SgovJrlrskpklon eVVig érboI sem mutat- 
nogtkn; a niütesrs tífusz fellépett mindenhol.

Lelkendezve mrséIhcn a tegnap nagy élményeiről, vad le- 
ézámslássi ssaogktáabI a fejesekkel. A láaraiiszlei nem sgkbkVul- 
tai minVckütl slykk iöknnen. mini Dzrkhaubkki A iall\vasscaiei 
kIaiégrrűen halálra ítélték és az udvar közepén kiksgtsttán fel 
gyűlöli lágrrkIlCétéjünrti Az elítéli a bitó klktt egy riakarttk eö- 
ézIvásáak kért ivőt. A kérést nem teljesIteltenl

Sok vérsgoebt. aki elbkantk a tábori, üldözőbe vellei és, mi
vel a mckeiüIőikéI is voll fegyver, lügbkrrbkk végezlek velük.

A nem iórbágjellegü tábrronbóI csainem mindenki útnai 
indult. Hová? Erre a nerVesrr eanzklriü a válkéz: Haza!

Minéern? Ezl sehii sem ludta. A aálykrkbsn a legközelebbi 
körky•enei sem ismertéi, azl sem ludták, vakkkn-e még némel 
egyée■grk a iZgeIbrk?

Lappangó tífusz ligeVrllc ezeket az indulókat A váIIalnSzás 
arnVsgralkt valamelyik útbkess ibrhágbkk sgaikdt meg bókk- 
eonrk. vagy éppen örznari Minderre nem gSkVoltait nem tudták, 
nem iöasVtek vele . ..

A második nap délutánján Fkanks is indul BriilId. Etuő 
mindig sokkal Jobb iondictóbah voll mint én; flekk előli nem 
is feküVi.
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— Nincs más választás — állapítja meg nagyon észszerűen 
az orvos. — Az első orosz szanitéc, vagy orvos, aki beteszi ide 
a lábát, nyilvánvalóan először is vesztegzár alá helyezi a tábort. 
Ez a legjobb esetben hetekig tartó kényszermaradást jelent ebben 
a kere-ztül-ka-ul fertőzött, átkozott egérlyukban. Akibe még nem 
oltották be a lázat a tetvek, az is megkapja előbb-utóbb. Az in
tézményes hazaszállítás megkezdése, mindettől eltekintve, hóna
pokig, sőt egy évig elhúzódhat. Fel kell használni az első zűr
zavart, később már nehezebben megy az ilyesmi.

Igazai kell adnom neki.
— Ne haragudj — folytatja — tudom, hogy orrfbcsaróan 

cserbenhagyás szaga van a dolognak. Sokat törtem a fejem, ho
gyan vihetnélek magammal,

— Természetesen sehogyan.
— Sajnos. Belepusztulnál az útba. Nyomorúságos ügy, de 

mit csináljak? ... — nehezen ejti a szavakat. — Tudod mit jelent, 
hazamenni, haz<anehetnii. . Isten velld!...

Rövid a búcsú. Briill Ernő zokog. Megöleljük, megcsókol
juk egymást. Kevés meggyőződéssel címet cserélünk. Címek, sor
sok, életek, ki tudja, hová sodródnak ...

Két napra való élelmiszert hagynak ágyamon. Nagyon jól 
jön, hiszen még mindig bizonytalan, mikor érkeznek a fe^i^^^badí- 
tók. Jönnek-e egyáltalán, vagy végképen kiesiünk felvonulásuk 
vonalából. Ebben az esetben valóban kiszámíthatatlan a maguk- 
tehetetlenek legközelebbi jövője is.
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XXI. FEJEZET

Felszabadult a közeli nőt tábor. Sok induló asszony ejtt útba 
Dörnhaut. Jobb állapotban vannak nálunk. Valamennyi szerzett 
már tisztességes öltözetet. •

Rz R.-ban nehez éjszaka. Csak a bőnák es haldoklók ma
radtak a csarnokban. R többi, — ha el nem indult, — legalább 
átköltözött az elhagyott nőmet legénységi szobákba, vagy benn 
a faluban vett birtokba valami ©hagyott lakást.

Nyomasztó, vigasztalan az egyedCilség. Féltem a húnyni ké
szülő eletet. Most menni el: vérlázítóan értelmetlen lenne. .. Bő
szít a tehetetlenseg. Mozdulni, távolodni szeretnek, összeszo
rított foggal próbálom újra, meg újra a járást. Irigységgel gondolok 
Farkasra es Brüllre, ugyanakkor hiányoznak. Nélkülözöm a többi 
arcot is. Nélkülözök mindenkit, akivel valaha szót váltottam. 
Most már nem ismerek senkit; sohasem látott, új emberek ágál
nak körülöttem.

Huszonnégy óra alatt gombnyomásra pattan elő egy új arisz
tokrácia. R közjáték kérészéltü császárai. Rzok, akiknek a leg
több, legértékesebb zsákmányt sikerült Osszeharaosolnick. R jobb 
ruha, több konzerv lovagjat. Körülöttük nyomban íelburjánzik 
a lakájsereg.

Terme-szetesen mindez délibáb, pünkösdi királyság. Rz anar
chiával együtt semmibe enyészik. Mert reggel végre megjönnek 
a felszabadítók.

Csendesen, szinte észrevétlen tűntk fel a blokk ajtajában az 
első szovjetketo^. Tiszt. Pircsarcú, szőke legény. Mögötte öt 
fegyveres. Egy lány is van köztük; katonasapkája alól hullámos 
haj csordul. Rz átlósan átvetett géppisztolyokat kemény léptek 
csörrentik.
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Felrikolt megint a hangzavar, fátyolosak a szemek. A csont
vázak kinyújtják aszott karjaikat; éljenzés zokog; g.*

A tiszt megáll a középen. Most néz körül, pillantása felíssza 
a látványt. Az Ae-blokk megrendítő, ember nem látta képét. Be
legázol a sárba, közelebb lép az ágyakhoz. Megremeg egész tes
tében.

Százan beszélnek. Magyar, német, jiddis, szláv panasz kiált 
az égre; segélykérés ömlik a szabadítok feHé ..

Kövülten bámulják a kísértetházat a szovjetka^-nák. Első 
mozdulatuk, első gondolatuk: adni . . . Megnyitják tá-Oáikat, ami
jük van, ágyainkra szórják. Kenyeret, kolbászt, dohányt, rumot 
öntenek. A k■atonblány mosolyt hint vigasztalásul.

— Gyalázatos kutyák — rázza öklét a tiszt. Vonásain irtó— 
zat rándul.

— Érdemelnek-e kegyelmet, akik ezt a poklot megteremtet
ték? Nem és nem! . . .

Társai bólintbnbO. Lángot vet a gyűlölet a fasiszta ellenség 
iránt, akit három országon keresztül üldöznek. Ujjaik a géppisz
tolyokra forrnak.

A lány végighalad az ágy-oroO között, hűvös kezével köny- 
nyedén végigsímítja a' szenvedők arcát, homlokát Nem fél a 
ragálytól.

A tiszt szól hozzánk. A tolmács németre fordítja: Bejelenti, 
hogy néhány órán belül, a csapatokkal egészségügyi osztagok ér
keznek. Hblbdékiblbnul megkapunk minden -zük-eges segítséget

— Le a fasizmussá! Éljen a szabadság! ... — ezzel fejezi be 
katonás, rövid beszédét.

Két óra múlva valóban megjönnek az egészségügyiek. Orvo
sok, ápolók, szanitécek osztaga érkezik. Farkas jól sejtette, nyom
ban elrendelik a vd-ztegzárat. Az egyéni hbzaindulásoOnaO vé
gük. Később megjönnek a sebtében összeterelt német asszonyok 
és megkezdik a takarítást, meg a főzést. A wüsiegiersdorii pol
gármester parancsot kap, hogy naponta megfelelő mennyiségű te
jet, tojást, húst és lisztet hajtson fel a tábornak.

Három nappal később a szüksegOórházzá alakított iskola
épületbe szállíjják át azokat, akik már átvészelték a tífuszt. Vala
honnan német orvosnőket rendelnek ki, akik a rossz ldlOiismeret 
rémületével iggvbcogvb támolyognak köztünk, de sokat nem se
gítenek.
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Mgián iVcicaUIzk a wüsleg■rrsdorli elemi iskola IV. b. séglá- 
lnákkkt ibabágszobává alkiílstl ikktermebri Tiszta ágy, eigskmk, 
ehető élei, gyógyszer, nZkyv és újság va,btgíksllrn éVene. . •

A szoba közeeént hosszú asztalon mséslygb mezei vlrágcés- 
koal Három lágas ablakon sgbajk forró arkkyál a tavaszi nael 
Atallunk, a főurck mkrsikiöveint ejjrl-hkppkl vokulkaii Embe
rek, ágyúi, iahksk, mOtorkcrékpársit autói, szekerek ... Megae~ 
meg a fölV a leheraeeisrsjirk szerelt katyusák alati.

Szsvjrltüzéréeg, lovasság, gyalogság, gépesített klkkulaloki 
Lengyel 'Seregtcsiekt sárakblúgsé cseh parlizáksi, vörös narsg.a- 
lagos, fegyveres pslgársazil Viszik a égkbaVéágoll

És — ez is boldogság — nem vkgy•uki löbbé Németország
ban. Szilézia lengyel fölVVó leit. Wüsleaicrsdorfol két nap óta 
régi lengyel nevére ncacsglrliei visézki Giergrgc-Puslr-krn hívják 
ezenlúl.

*
Szabadság.. .
Bigottságsn és újtáaírbn Prágából, Varsóból, BsaosgIóbóIt 

sői Pcéiröli Fsióriesaleaei süazahei, küldöttek Jcgnzőkzknvez- 
hckt szerveznek. A magyar főváros Sé■iromárólt BelgráV bőéi 
megvívásáról, Varsó kálvariájáabl, a rombkdzll Berlin cleétéaől 
hklluhn részleteket.

Idegenül szemléljük a iinhröl jötléiétt e valbézíküllrk sze- 
ackcscfianklt e boldogokat, knik ésbaécm öItötien magukra a csí- 
ksé rsnanokkii Vcgcten- és keresztnevük van, ujjúkon Jegnanüaü 
csillog, nem letvrscii A drbloklúll univerzum mkrslkibl ő'..

Fehérhajó orosz ápolónővén: Tatjána elvlárékő vezeti a 
égünéeaibrbázkti Csupa gyöngéd Jóság és figyelmes tapintai. 
Oroszul beszél, én szerbül valahogy megértjük egy
más égkváii

Lázas vagyok megml. A felszabadulás izgalmai nem múlnak 
el felettem nyom helnüll A nagy eseményen hagysl haraplak 
erőim karajába.

TalJákk nővér a hőmeaőgeénél mindegyre fejéi réóválJki Ró
zsaszínű, sárga, fehér puVVmgsiki löm belém, srvsééágsnki koty
vaszt. Türelmes, öreg mosolyában az örön aknk tükdököIl A 
fürge orosz mondatok muzsikájából minduntalan nicérndUl egy 
sgb: Svobo d a.
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Szabadság! Ezzel a biztat Tatjána nővér.
Igent szabadság.. t Mindenütt és mindenbent szabadság. 
Szemben az ucca másik oldalán szabadság csillog a pókhá

lóst fallusi fogadó zavaros gótbetüint Szabadság mosolyog önma
gára a vörös emáillük^ébenl Szabadság riad a
csendbe^ szabadság neszet a hangokban...

Lennt messzire kanyargót falusi uccat Emberek ős ágyuk 
végeláthatatlan oszlopa felett hömpölygő, széles dalam nyűgözik 
a ragyogásbant az Internacionálé.

Énekelnek.
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