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A nobelesdi
Gyászmunka
Stern doktornak hívták azt a családunkban legendássá lett gyermekorvost (a keresztnevét
nem tudom, és ma már nincs kitől megkérdeznem), aki a világháború alatt rövid ideig a húgom
egészségének, valamint az enyémnek őrizője volt. Személyesen róla persze semmi emlékem
nem maradt, hiszen még két esztendős sem voltam, amikor utoljára megvizsgált engem. De
szüleimet számtalanszor hallottam beszélni róla, és hosszú időbe telt, amíg – talán már a
gyermekkorból is kinőve – el tudtam képzelni jobb orvost nála. Többször elmondták a
történetet, hogy Magyarország német megszállása után miként alakították át gettóvá, és zárták
le Szatmárnémeti egyik lakónegyedét, hogyan hozták be szekerekkel a környékbeli falvakból
az addig Magyarországon oltalmazni igyekezett zsidó lakosságot, hogy odatereljék őket is a
már ott zsúfolódó városiak közé. Hogyan zavarták el apámat és anyámat, amikor a gettó
kapujánál a gyermekorvosnak szánt csomaggal jelentkeztek, majd a címzett nevét viselő
csomagot – egy-két másik alkalommal is – a szerencsére és bennlevők szolidaritására bízva,
egy őrizetlen részen átdobták a magasra épített, átláthatatlan kerítésen.
Stern doktor, a felesége és két gyermeke sohasem jött vissza. Tudtommal még csak hír sem
érkezett róluk. A sorsukról szóló történet újra és újra való felidézésével tulajdonképpen
gyászoltuk őket. Szóba kerültek persze más zsidó ismerősök is, de ez a család volt a legközelebb
hozzánk. Ma is – a korommal rohamosan gyarapodó számú – számon tartott személyes
elhunytjaim közé tartoznak.
Minderről azért lett aktuálissá beszélni, mert nem értem, mit vár tőlem a frissen Nobel-díjas
Kertész Imre író, akinek egy ez évi októberi nyilatkozata szerint „Magyarország még nem
nézett szembe (…) a holokauszt kérdésével”, „a magyar társadalom eddig elutasította az erre
való reflexiót”, így a „magyar kultúrában még nem vert gyökeret a holokauszt tudata”. Bár
életem nagyobbik részét Erdélyben töltöttem, az utóbbi időben pedig Svédországban élek,
mindig is a magyar kultúrkörön belül léteztem, távolról is a magyar nemzet része voltam és
maradtam, és ezen már nem is lehet változtatni. A megszólítás tehát nekem is szól.
A németek által létrehozott haláltáborokról a családban gyermekként hallottam először, majd
gimnazistaként láttam az Anna Frank naplóját, amely a jelentősebb színházi emlékeim közé
tartozik. A borzalmak részleteiről egyetemi éveim alatt (1960-65) a Magyarországon kiadott
Akcióban az SS című könyvből olvastam a kolozsvári egyetemi könyvtárban. Akkoriban jelent
meg (újra) dr. Nyiszli Miklós Orvos voltam Auschwitzban című visszaemlékezése, amelyből
meglehetősen teljes képet kaphattunk az akkor már régen szimbólummá vált koncentrációs
táborról. Gondolom, furcsa lenne, ha itt fel akarnám sorolni minden ilyen tárgyú
olvasmányomat, színházi- vagy filmélményemet. Cseppet sem érzelemmentes ismereteimet
megosztottam aztán a nagyváradi diákjaimmal is, akik között körbejárt a Nyiszli Miklós
kötetem (amíg valaki el nem felejtette visszaadni).
Mit akar hát most tőlem a Nobel-díjassá lett Kertész Imre? Nincs is olyan ismerősöm, aki ne
ismerné és ne érezné át a hajdani események tragikumát. Miféle „gyászmunkát” vár tőlem,
tőlünk, amiről az egyik interjújában beszélt (gyászmunka – micsoda embertelen megnevezése
annak, amire vonatkozik, bár vitathatatlan, hogy a „gyermektermelés” szakterminusa túltesz
rajta); mintha módja (és joga) lenne belevájkálni a lelkünkbe, hogy vajon megfelel-e az ő
igényeinek az az együttérzés és felháborodás, amellyel a koncentrációs táborok áldozataira
gondolunk.
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Persze nincs olyan társadalom, amelyben az embertelen viszonyulás, a gonoszság
valamilyen formában ne lenne jelen. Anyám egy ízben egy ismerősével találkozott (akit én
gyermekkoromban hisztérikus vénkisasszonynak tartottam, és úgy véltem, nincs ki minden
kereke), amikor a falvakból a gettóba tartó szekérsor elvonult előttük az utcán. Bizony akadtak
olyanok, akik kárörömmel szemlélték a látványt. Az említett hölgy hangosan mocskolta a
szekereken ülőket. Anyám megdöbbenve rászólt, és megkérdezte: Mit vétettek neked még a
gyerekek is? – Hagyd csak – mondta a nő –, a kis zsidóból lesz a nagy zsidó.
Ennek a pandanjával is találkoztam. Már nagyfiú voltam, gimnazista, és anyám megtiltotta,
hogy valaha is betegyem a lábamat az iskolaorvoshoz. Egy alkalommal két haveremmel az
orvosi szoba előtt mentünk el, és a fiúk valamiért be akartak menni. Velük tartottam. Se azelőtt,
se azután nem láttam anyám arcán olyan felháborodást engedetlenségem miatt, mint akkor,
amikor megemlítettem ezt a látogatást. Ezután mondta el, mi a tiltás oka.
Apám könyv-, papír- és írószerkereskedőnek tanult, és a háború elején sikerült állami
kölcsönnel üzletet nyitnia. A háborúban katona volt, majd fogságba esett, és ezalatt anyám
vezette a boltot. Már béke volt, amikor egy napon bement hozzá a könyvkereskedés épületének
társtulajdonosa, egy gyermekorvos, aki valamelyik koncentrációs táborból szabadult. Grósznak
hívták. Kijelentette, hogy mindazért, ami történt, minden keresztény és minden magyar felelős.
És vegye anyám tudomásul, hogy amennyiben a testvére gyermekei nem jönnek vissza (neki
nem volt gyermeke), akkor ő gyilkolni fog, és majd összetépheti az orvosi diplomáját. Tanúja
nem volt ennek a beszélgetésnek. Nem sokkal később a szatmárnémeti városi kórházban
tizennégy csecsemő halt meg egy napon. Tea helyett tévedésből valami egyebet itattak velük.
Pruzsinszkynénak hívták az asszisztenst (magam is ismertem őt), aki látta a tizennégy halott
kisgyermeket. Aznap Grósz volt a szolgálatos orvos. A szándékos gyilkosság nem volt
bizonyítható, de gondatlanság címén három évi börtönre ítélték. Az orvosi diplomáját azonban
nem veszítette el, és ő volt az az iskolaorvos, akihez nekem nem volt szabad betennem a lábamat.
Azt hiszem, a holokauszt áldozataiért folytatott gyászmunka erről a tizennégy csecsemőről sem
feledkezhet meg.

A művek
Kertész Imre könyvei számtalan nyelven megjelentek, svédül is, így a Nobel-díj bizottság
számára könnyen hozzáférhetők voltak. Állítólag a díjat mindenekelőtt a Sorstalanság című
könyvével érdemelte ki, amelyik a forgalomban levő művei közül elsőként született, és a szerző
deportálását, valamint a koncentrációs táborokban vele történt események, ott szerzett
ismeretek párlatát tartalmazza. Ezt a könyvét tizenhárom évig (1960 és 1973 között) írta egy
igen érzelemmentes száraz stílusban. Ezt későbbi írásaiban (A gondolatnyi csend; Gályanapló)
több ízben is tudatos törekvés eredményének mondja, és azzal indokolja, hogy a „regényíró
kénytelen elhagyni a borzalmakat, a legvégletesebb élményeket, mert azok nem töltenek be
művészi szerepet a könyvében”. Szerinte „a stilizálás mögül minduntalan álnokul kikandikáló”
dráma „ebben a szituációban egyszerűen nem igaz”; a mű „nyelvi és filozófiai világa” dönti el,
hogy az író mit hasznosít élményeiből, és végül is így készül az „objektív regény”.
A szerző életrajzában mindenütt az áll, hogy Auschwitzba deportálták. Ez így is van, egy kis
finomítással: nem a tulajdonképpeni Auschwitzba, hanem a szomszédságában levő, Auschwitz
II-nek is nevezett Birkenau karanténtáborba vitték, ahonnan két-három nap után
Buchenwaldba, majd az ahhoz közeli Zeitz helységbe került, ahol egy gyárban dolgoztatták. A
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fent említett szerkesztési elvek értelmében azt várnánk, hogy a megfogalmazás és az
elhagyások módozata révén jobban érzékelhető lesz az a szörnyűség, amit deportálásnak és
koncentrációs tábornak nevezünk, és például az őrszemélyzetet alkotó német katonákat is a
szerepüknek megfelelő légkör jellemzi majd. Ezzel szemben ilyeneket olvashatunk: a
deportáltakat szállító vonaton a „csendőrök is ott voltak, puskásan, mogorván, állig
gombolkozottan – valahogy, mint akik kívánatos árucikkre felügyelnek, de hozzá már nemigen
nyúlhatnak, s gondoltam, bizonyára egy őnáluk is magasabb hatóság: a németek miatt.” A
főhős, Köves György, miután a németek megóvják a magyar csendőröktől, Auschwitzba
érkezik, és az ott látott SS-ekről így vall: „Kijelenthetem, cseppet sem találtam őket
veszedelmeseknek: kényelmesen föl s alá jártak, cirkáltak az oszlopok egész hosszában,
kérdésekre válaszoltak, bólogattak, némelyőnket szívélyesen háton vagy vállon is veregettek.”
Az érkezetteket munkára, illetve gázkamrába válogató orvoshoz is mindjárt bizalmat érzett,
mivel annak igen jó megjelenése és jóságos tekintetű szeme volt. A tartalom és a stílus ferde
viszonyáról, valamint a főhős finoman szólva különös erkölcsi lényéről tanúskodik a következő
mondata: „Közben – hallom – végig igen szívesek hozzájuk, gondoskodás, szeretet veszi őket
körül, a gyermekek labdáznak meg énekelnek, s az a hely, ahol megfullasztják őket, igen szép,
gyep, liget meg ágyások közt fekszik: ezért is keltette mindez végül némiképp bizonyos tréfák,
valahogy affajta diákcsíny érzését bennem.” Erre nemigen tudunk mást mondani, mint hogy ez
nem egy normális érzésű ember megfogalmazása.
1945 tavaszán Buchenwald felszabadul, s a főszereplő hazamegy Budapestre. Nem jut
eszébe megköszönni Istennek a szabadulást, a betegséget sem, ami miatt hónapokig nem kellett
dolgoznia, a kórházban feküdt, ahol olyan emberekre (rabokra) talált, akik segítségére voltak a
szinte csoda számba menő életben maradásban, inkább gyűlöletet érzett mindenki iránt, és
igazságtalanul vádaskodott azokkal a zsidó ismerőseivel, akiket nem hurcoltak lágerbe.
Végigolvasva minden addig megjelent könyvét, még ha tagadná is az egyezéseket, biztosak
lehetünk abban, hogy Kertész Imre önarcképe ez.
Tulajdonképpen minden írását a szeretetlenség hatja át, mintha a szeretet érzése ismeretlen
lenne számára. Szemében az emberek olyanok, mint a tárgyak, legtöbbször terhesek számára,
legjobb esetben valamilyen szempontból hasznosaknak tartja őket. Egész életművében egyetlen
szereplő van, akit némi melegséggel ábrázol: az első felesége (Az angol lobogó), akiről egy
interjúban kiderül, hogy képzeletbeli személy.
A kudarc című könyvébe beiktatta a Magvető Kiadónak a Sorstalanság megjelentetését
visszautasító levelét. (Remélhetőleg hiteles a szöveg; tartalma ezt nagymértékben
valószínűsíti.) Érdemes idézni:
„Kéziratát kiadónk lektorai elolvasták, egybehangzó véleményük alapján regénye kiadására
nem vállalkozhatunk.
Úgy véljük, élményanyagának művészi megfogalmazása nem sikerült, pedig a téma
iszonyatos és megrázó. Hogy mégsem válik az olvasó számára megrendítő élménnyé a regény,
elsősorban főhőse enyhén szólva furcsa reakcióin múlik. Azt még érthetőnek találjuk, hogy
kamasz hőse nem fogja fel azonnal, mi is történik körülötte (a munkaszolgálatosok behívása, a
sárga csillag kötelező viselete stb.), de azt már nem tudjuk megmagyarázni, hogy a
koncentrációs táborba érve miért látja »gyanúsnak«, a kopaszra nyírt foglyokat. A rosszízű
mondatok tovább folytatódnak: »az arcuk sem volt épp igen bizalomgerjesztő: szétálló fülek,
előre meredő orrok, beesett, apró, ravasz fényű szemek. Csakugyan zsidóknak látszottak minden
tekintetben.«
Elhihetetlen az is, hogy a krematóriumok látványa »bizonyos tréfák«, »egyfajta diákcsíny
érzését« keltik benne, hiszen tudja, hogy megsemmisítő táborban van, pusztán zsidó volta elég
ahhoz, hogy meggyilkolják. Magatartása, visszás megjegyzései taszítják és sértik az olvasót, s
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bosszankodva olvassa a regény befejezését is, hiszen a regény főhősének eddigi magatartása,
részvétlensége nem ad alapot arra, hogy erkölcsileg ítélkezzen, felelősségre vonjon (pl. a
házukban lakó zsidó családnak tett szemrehányásai). Szólnunk kell még a stílusról is.
Mondatainak nagy része ügyetlen, körülményesen fogalmazott, sajnos gyakoriak az ilyenfajta
fordulatok: »…nagyjában-egészében valóban…«; »igen természetesen, s kissé emellett…«
Kéziratát ezért visszajuttatjuk Önnek.
Üdvözlettel.”
A levél tartalmának jellemzése teljes mértékben helytálló, és ma is érvényes. Ebből a
regényből hiányzik a holokauszthoz való érzelmi viszonyulás, de a vele kapcsolatos erkölcsi
állásfoglalás is. Ettől persze még kiadhatták volna, hiszen hány silány stílusú lélektelen könyv
van manapság a világirodalom sikerlistáin. De hogy a Sorstalanság mitől lett ennyire felkapott,
ez a kérdés még megválaszolásra vár.
Egyébként a könyv címe félremagyarázáson alapul, és valószínűleg csak a meghökkentés
vágya hozta létre. Néhány nyelv értelmező szótárában megnéztem a sors szó jelentését.
Egyöntetűen kétféle értelmet tulajdonítanak neki: vagy valaki életének szükségszerű, tehát
gyakorlatilag nem befolyásolható, legtöbbször kedvezőtlen alakulása, vagy pedig az a hatalom,
amely életünket irányítja. Következésképp teljesen téves Kertész felfogása, amely szerint a sors
a döntési „szabadságunkból következő szükségszerűség”, a sorstalanság pedig az, amikor „a
ránk kirótt determinációkat éljük végig valóságként” (Gályanapló). Ha a sors szóhoz
ragaszkodik, akkor a balsors címet vagy ennek valamely változatát kellett volna könyvének
adnia.
A később írt művei több vonatkozásban különböznek a Sorstalanságtól. Így az addig igen
merev stílus lazábbá, változóbbá, egyenetlenebbé válik. A legszembetűnőbb újdonság, hogy a
szerző érzelmileg is a középpontba helyezi magát. Ez kapcsolatban lehet azzal, amit A
kudarcban magáról mond: „a regényem befejezése után valamiféle változás zajlott le bennem;
(…) sorsomat már-már egy író sorsaként kezdtem mérlegelni.” A többi embert továbbra is
jelzésszerűen, érzelemmentesen, szinte tárgyként ábrázolja. Talán ennek igazolására született
az a különös elmélete, hogy „a regénynek el kell tekintenie a jellemektől”, valamint az, amely
szerint az irodalom régebben a többi emberrel foglalkozott, „ma már azonban az író kizárólag
csak önmagáról beszélhet: hogy ő hogyan él (próbál élni), hogy ő hogyan tanácstalan és
menthetetlen” (mindkét idézet a Gályanaplóból). A saját életét viszont (mint aki a Sorstalanság
írása közben már rászokott) folyamatosan nyomasztó kiszolgáltatottságként jeleníti meg, de
immár nem távolságtartással, hanem az önmagával való, némileg visszafogni igyekezett, de
őszinte együttérzéssel.
Néha eléggé fárasztó olvasni Kertész írásait. Helyenként előszeretettel és ismételten pontosít
lényegtelen vonatkozásokat (pl.: „Egy ilyen őszi reggelen, nem, inkább már délelőttön…” – Az
angol lobogó), mintha azt gondolná róluk, hogy ezek így tetszetős stílusdíszítmények. Másutt
valamely dolgot többszörösen és kissé üresben körbejáró, az intellektuális élménynyújtás
látszatával szolgáló kacskaringós eszmefuttatásokkal teszi próbára az olvasó idegeit (például A
kudarc első részében). Írásai gondolattartalmát egyrészt olvasmányaiból, neves szerzőktől vett
idézetekkel gazdagítja (különösen a Gályanaplóban), másrészt maga is igyekszik hozzáadni a
magáét. Az olvasónak nem egyszer az előbbiekkel sincs miért egyetértenie, a Kertész saját
termése viszont nagyon gyakran megkérdőjelezhető, legtöbbször hamis vagy félig se átgondolt
gondolatok töredékeiből áll, gyakran csak álbölcsesség, közhely, esetleg olcsó szójáték vagy
élcszerű próbálkozás. Csak néhány példa a röviden idézhetőkből: szójáték: „…életünk
tarthatatlansága vezet felismeréseinkhez, melyek fényében felismerjük, hogy életünk
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tarthatatlan…” (Kaddis); erőltetett élc: „Ha meghalt az Isten, ki nevet majd a végén?”
(Gályanapló); tartalmat nélkülöző mondat: „Tudom már, mi a szabadság: a szabadság az, ami
nincs.” (Gályanapló); istengyűlölő nagyképű szellemeskedés: „Az ember Isten rossz
lelkiismerete.” (Gályanapló); torz erkölcsiségre utaló képtelen képzettársítás: „A túldíszített
templomban van valami ízléstelen ámítás, ami egyenesen megbocsáthatatlan. Olyan, akár a
felpántlikázott hóhérbárd.” (Valaki más)
A leginkább azokkal a gondolataival lehet egyetérteni, amelyek vitatják, hogy a mai európai
világ valóban a legjobb lehetséges lenne; amelyek megállapítják, hogy „a legalitását a tömeggel
igazolni kívánó hatalom abba a helyzetbe került, hogy elpusztíthat minden magasabb rendű
létformát.” Sajnos csak az alapdiagnózist mondja ki, a mélyebb vizsgálódás hiányzik nála, és
nem von le semmilyen következtetést.
A Sorstalanság (1975) után írt könyvekről a megjelenésük sorrendjében ejtsünk még néhány
szót.
A nyomkereső (1996) két furcsa, detektívregény-szerű történetet tartalmaz.
A kudarc (1988) alapgondolata abból az élményből fakadt, hogy a Magvető 1973-ban
visszautasította a Sorstalanság kéziratát (közben két év múlva kiadta a Szépirodalmi
Könyvkiadó). Egy hosszú, az „öreg” író hétköznapjait és gondolatait tartalmazó bevezető rész
után kaffkai ihletettségű valódi regény következik, amelyben van egy adag Déri Tibor G. A. úr
X-ben című könyvének légköréből is. Mint Kafka könyvei, ez is a meghatározhatatlan forrású
kiszolgáltatottság regénye.
A Kaddis a meg nem született gyermekért (1990) nem az, mint aminek a címe sugallja. A
kaddis elhunytért mondott arám nyelvű imát jelent, de itt a gyermek csak a sok kemény Nem!
formájában van jelen, amit a gyermekvállalás gondolatának felvetésére mond a főhős. Az egész
írás ez utóbbiról szól, és a befejezés, amelyik az egyedüli imának tekinthető rész, ugyancsak
reá vonatkozik, ahol önsajnálattal telve mondja: „Utolsó, nagy összeszedettségemben
felmutattam még esendő, makacs életemet – felmutattam, hogy azután magasra emelt két
kezemben ennek az életnek a batyujával elinduljak és, akár sötét folyam sodró fekete vizében,/
elmerüljek, /Uramisten! /hadd merüljek el/ mindörökké, / Ámen.”
Az angol lobogó (1991) egy 56-os pillanatkép hosszú lére eresztett bekeretezése által létrejött
írás.
A Gályanapló (1992) harminc esztendő (1961-1991) feljegyzéseiből készült. Mind címe,
mind tartalma azt sugallja, hogy szerzője ebben a periódusban gályarabként élte az életét
Magyarországon.
A Jegyzőkönyvben (1993; egy kötetben jelent meg Esterházy Péter Élet és irodalom című
művével) azt a kudarcos élményét mondja el, amikor 1991-ben a magyar vámosok
visszaküldték Budapestre az osztrák határról, mivel nagyobb összegű valutát találtak nála,
aminek a kivitelére előzőleg elmulasztott engedélyt kérni, és amit kérdésre letagadott.
A Valaki más: a változás krónikája (1997) Kertész életmódja, nézetei módosulásának, a
magyarokkal szembeni növekvő indulatainak a vázlatos képe. Pedig nem lett valóban más
ember, mint ahogy azt a könyv címe sugallja.
A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt (1998) cím kissé hatásvadászó és némi
(megjátszott?) üldözési mániáról tanúskodik. Ebben a kötetben, valamint A száműzött nyelv
(2001) címűben is főleg külföldön elmondott beszédei, cikkei, valamint a vele készült interjúk
vannak; nagy részük át van itatva leplezetlen magyarellenességgel.

Az érvényesülés útjai
Továbbképző tanfolyamot tartottak Bukarestben a pionír egységparancsnokoknak 1970
tavaszán. Egy ilyen parancsnok az egész iskola pionírtevékenységét irányította (a pionír
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magyarországi megfelelője: úttörő), feladata volt segíteni, összehangolni az osztályfőnökök
(osztagparancsnokok) által a gyermekekkel szervezett órán kívüli tevékenységet.
„Parancsnoki” minőségemben nekem is a román fővárosba kellett utaznom. A Bihar
megyéből küldöttek jegyei egymás mellé szóltak, így már a vonaton összejött a bihari csapat.
Igen jó hangulat alakult ki köztünk, a továbbiakban együtt jártunk a bukaresti pionírház
előadásaira, gyakorlataira, sőt gyakran magáncélú városnéző kiruccanásokra is. Heten voltunk
(„mint a gonoszok”): három magyar és négy román. A magyarok között volt egy Neumann Ottó
nevű fiatalember is. Tulajdonképpen fel se figyeltem a családnevére, mert számomra – és
tapasztalatom szerint Erdélyben általában – az úgynevezett zsidókérdés nem létezett. Akkor
talán még meg se fogalmaztam magamnak, de az én világomban a magyart nem a vér tette,
hanem a kultúra, s ha valaki még valami más is volt, annak előttem nem volt semmi jelentősége.
Amikor Nagyváradon először látogattam meg N. O.-t, és megismertem a családját, érdekes
élményt jelentett számomra az édesapjával való találkozás, aki olyan volt, akár egy ószövetségi
pátriárka.
Neumann Ottóval jó barátok lettünk, a barátság néhány éven át tartott, és pontosan nem is
tudnám megmondani, miért hűlt ki lassan. Talán magánéletünk megváltozása is közrejátszott
benne.
Akkoriban mindketten elhelyeztünk néha egy-egy cikket a nagyváradi Fáklya napilapban.
Egy alkalommal megdöbbenve láttam az ő nevét egy Axente Sever nevű román nemzeti hőst
méltató írás alatt, aki az 1848-as forradalom idején a román ellenforradalmi csapatok egyik
véreskezű vezére volt, és többek között nyolcszáz nagyenyedi magyar civil lakos
lemészárlásáért felelős. (Persze az újságban erről szó sem volt.) Amikor N. O.-val ezt követően
találkoztunk, azzal védekezett, hogy hiszen a szerkesztőség felkérte, és valaki úgyis megírta
volna a cikket. A kérdésre, hogy „de miért éppen te?”, kissé elrestellte magát.
Nagyon hosszú ideig nem tudtam semmit róla. Néhány éve a kezembe került egy Magyar
Hírlap-beli cikke, amelyben Tőkés László püspököt támadta meg gonoszul. Nyilván az történt,
hogy Neumann áttelepedett Budapestre, és ez az írás lehetett talán a „vizsgadolgozata” a
baloldali, lényegében SZDSZ szellemiségű újságnál. Azóta rovata van a Magyar Hírlapnál, és
az egyházi kérdések (főleg a történelmi egyházakkal szemben ellenséges) szakértője. De hát
meg kell élni, ugye. Vajon mindegy-e milyen áron?1
Csak most, utólag tudom igazán felmérni, az eseményeket visszapergetve felismerni, hogy
Ara-Kovács Attila, akivel hajdan együtt készítettük Nagyváradon az Ellenpontok című
szamizdat lapot, milyen alaposan kidolgozott stratégiával készült magyarországi
pozíciófoglalására. Csak nemrég értettem meg, mire utalt a nyolcvanas évek közepén
Budapesten, ahol akkor mindketten éltünk, amikor – látva milyen lelki mélyponton vagyok –
valami olyasmit ajánlott, hogy politikai tevékenységbe kellene fogjak, ki kellene dolgoznom a
magam politikai szerepét, és akkor minden sokkal könnyebb lesz. Nem egészen értettem, hogy
javaslata mire vonatkozik, de úgy véltem, követendő mintaként talán az Erdélyi Magyar
Hírügynökségre gondol, amit ő alapított Magyarországra történt áttelepedése után, és amit
Hámos Lászlóék (a HHRF 2 ) erkölcsileg és anyagilag támogattak. Csak a kommunizmus
összeomlása táján kezdtem észrevenni, hogy nem erről volt szó. A magyarországi úgynevezett
Bár az elmondottak az érvényesülés útjairól sokat elárulnak, azért a nevezett személy képe nem egyszínűen sötét.
Például a magyar állampolgárság megadásáról tartott 2004. december 5-i népszavazás előtt Neumann Ottó egy
szép és becsületes cikket írt erről a kérdésről. Lásd: Színvallás; - közölte a Magyar Hírlap, 2004. október 20-án.
2
Hungarian Human Rights Fundation = Magyar Emberi Jogok Alapítvány.
1
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demokratikus ellenzék, amely számomra csak tiszteletreméltóan bátor kommunizmusellenes
társaságot jelentett, az ő szemében kezdettől fogva politikai szövetséges volt eljövendő
pályafutása és megélhetése szempontjából. Már önmagában az a tény is, hogy szamizdatot
alapított, előnyt biztosított számára, és segítette a társaságba való befogadását. Mint tudjuk, ma
az SZDSZ tagjaként (noha az utóbbi tizenöt évben megjelent írásai hozzáértéséről nem, csak
tendenciózus politikai irányultságáról tanúskodnak) helyettes államtitkár a mostanra szelíd
szocialistává lett Kovács László minisztériumában, akinek „egész bandájáról”, vagyis az
MSZMP funkcionáriusairól ezelőtt tizenöt-húsz évvel csak gyűlölettel tudott beszélni.3
Bizony nem mindegy, hogy az ember kikkel cseresznyézik. Miután Csoóri Sándor Nappali
hold című esszéjét némelyek (elég sokan vannak) antiszemita írásnak kiáltották ki, Mészöly
Miklós is azok között volt, akik nyilvánosan elhatárolódtak a szerzőtől. Ezt követően talán
maga is meglepődve vette észre, mennyire megnőtt külföldön a művei iránti érdeklődés. Addig
is fordítottak néha tőle, de a termés csak most lett gazdagsággal terhes. Azelőtt félig-meddig
még csak holmi pusztai írók közé tartozott.
Kertész Imrét a németek támogatták a Svéd Akadémiánál. És mily véletlen: éppen akkor
négy svédre fordított könyvének példányai álltak készenlétben a Norstedt Kiadó raktáraiban!
Kétség nem fér hozzá, hogy a díj odaítélése politikai döntés volt, hiszen a szerző írásainak
művészi értéke elenyésző.
Esterházy Péter egy társaságba tartozik Kertész Imrével. Közös könyvük is jelent meg,
voltak együtt író-olvasó találkozókon, legalább is Ausztriában. Évekkel ezelőtt a göteborgi
helyi újságban egy egész oldalas interjú jelent meg Esterházyval, aki éppen itt járt egy
könyvkiállításon. Az interjúnak az egyik válaszából kiemelt, az ő hova(nem)tartozását
látványosan hirdető, ugyanakkor fennhéjázóan gőgös címe volt: Az én hazám a könyvtár.
Valójában ő lett volna illetékesebb a Nobel-díj elnyerésére. Mert ha a jelleme nem is, de a
tehetsége legalább valamely nemesfémből való, nem pedig holmi olcsó ötvözetből. De úgy
látszik, nem volt elegendő „politikai súlya” hozzá.

Vissza Auschwitzhoz
A szindróma
A haláltábor-élményt mindenki súlyos lelki teherként cipeli, általában egész életén át. Nem
lehet tudni, a sárga csillag kötelező viseletének társadalmi légköre, a deportálás, a Birkenauban,
de főleg a Buchenwaldban és Zeitzban átéltek mennyire befolyásolták Kertész Imre további
közérzetét, személyiségét, egész életét. A lelki traumáknak túlélő szindróma néven számon
tartott következményeit (l. Várnai György: A holocaust késői pszichoszomatikus és
pszichoszociális hatásai, In: Thalassa, 1994, 1-2; 147-159. o.) gazdagon megtaláljuk Kertész
írásaiban. Ne tévesszük szem elől, hogy könyveiben mindig csak róla van szó, másról, mint
magáról lényegében nem is tud beszélni. Ezt elméleti szintre is emeli: „…én arra a belátásra
jutottam, hogy csupán egyetlen valóság létezik: önmagam, s hogy ebből az egyedüli valóságból
kell megteremtenem egyedüli világomat.” (A gondolatnyi csend…) Mert „szinte minden tudás
hiábavaló, ami nem közvetlenül önmagunkról való tudás”. (Gályanapló)
Félelem, rettegés, a biztonság elvesztése. „…Érzem, hogy mindenfelé csapdák nyílnak meg
a lábam alatt, hibát hibára halmozok; minden észleletem, minden, ami körülvesz, arra szolgál
3

Ara-Kovács Attila a fenti írás megfogalmazásakor (2007) az SZDSZ külügyi irodájának volt a vezetője.
Jelenleg (2017) már évek óta a Demokratikus Koalíció (DK) külügyi kabinetvezetője.
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csupán, hogy ellenem támadjon, kétségbe vonjon, aláaknázza valószínűségemet. (…) Azt
gondolom, sosem hittem igazán a létezésemben.” (A kudarc); 1980., ösztöndíjjal KeletBerlinben: „Az Alexanderplatzon a »Bowling«. Teke a szuterénban. A dörgő visszhangok, a
falakon csattogó, fülsüketítő üvöltözés. Olykor azon kapom magam, hogy félek.”
(Gályanapló); „A hirtelen beállt sötétség egy forró estén, az erdők alján, a Zugligeti úton. A
rám szakadó magány és szorongás. A kerítések mögött baljóslatúan felüvöltő kutyák;
valahonnan elsütött légpuskák apró, gonosz csettintései. Gyakorlatoznak. Kik? Miért? Miféle
ellenségek vesznek körül?” (Valaki más)
A személyiség elsivárosodása, az érzelmi élet leépülése: „… mintha valaki mindig
visszalökdösné a tollamat, amikor az bizonyos szavakat készül leírni, úgyhogy végül a kezem
más szavakat ír le helyettük, amely szavakból egyszerűen sosem kerekedik ki a szeretetteljes
ábrázolás, egyszerűen talán mert félő, hogy bennem nincs szeretet, de – uram isten! – ugyan
kit is szerethetnék én, és ugyan miért. (…) már rég nem törekszem arra, hogy úgymond,
összhangban éljek az emberekkel, a természettel, vagy akár csak önmagammal is, mi több,
ebben egyenesen valami erkölcsi nyomort látnék, valami undorító perverzitást, mint egy
ödipális viszonyban vagy két rút testvér közti vérfertőzésben.” (Kaddis…)
A közösséghez fűződő kapcsolat lehetetlensége. „A gyötrelmes külvilág. Napokig hurcolok
egy levelet az aktatáskámban, csak hogy ne kelljen bemennem a postára, emberek közé, sorban
állni. Életem az élet kerülése, nem egyéb menekülésnél, bujkálásnál, illegalitásnál és
tiltakozásnál. Mit fejez ki? Az ittlét elképesztő erőszaktételét, ezt a valamely abszurd merénylet
létrehozta felfoghatatlan és mindenekfölött természetellenes állapotot.”; „A csöndes
elégedettség, hogy teljesen idegen vagyok hazámban, idegen az emberek közt, idegen a
világban. Feladatomat egy másik világ küldötteként teljesítem – miközben e másik világról sem
tudok semmi pontosabbat: legföljebb annyit, hogy nem létezik.” (Gályanapló)
Szadisztikus fantáziaképek. A villamoson utazva egy katonát pillant meg, aki rendkívül
ellenszenves számára. Rögtön meglódul a fantáziája: „Lerítt róla a szadista. Altiszti rangjelzés.
Arany pecsétgyűrűjével állami felháborodásában bele fog vágni egy arcba, egy szájba,
amelyből hirtelen bőven, megállíthatatlanul patakzani kezd majd a vér.” (Gályanapló)
Ezek a tünetek sokszor keverednek egymással, és az olvasó számára igencsak megdöbbentő,
hogy az ilyen élmények leírását nem követi semmilyen racionalizálás, a távolságtartó tudat
megnyilvánulása, amelyik (be)látja, hogy itt csak az idegek játékáról van szó. Az értelem
hallgat, esetleg az ész kap szót ideológiák építésére, amelyek nem magyarázattal szolgálnak a
tünetekre, hanem igazolják, „törvényesítik” azokat.
Az említett kelet-berlini tartózkodásáról jegyzi le Kertész a Gályanaplóban: „Az emberek
anyagszerűen, mint valami pépszerű, fullasztó massza betöltik a kövek közötti réseket (…).
Ennek az embermasszának az erkölcse, nekem legalább úgy tűnik, már csak az illem, kordában
csupán lehetőségeinek jól ismert határa tartja. Érthetetlen, hogy minden éjszaka nincs
tömegmészárlás, gyújtogatás, vérfürdő és rablás: reggel aztán ki-ki bemenne a munkahelyére.”
Indoklás nélkül, ránézésre megállapítani az utcán látott embertömeg tagjainak erkölcsét kissé
különös vállalkozás. Közben mintha az itt leírt, bár be nem teljesült szörnyű lehetőség az
életnek természetes tartozéka lenne, hiszen „lényegében minden történés tényleg rémtörténés…”
(Az angol lobogó)
A tünetekhez tartozik a depresszió is, amire gyakran, sőt előszeretettel utal. Magához való
viszonyulása néha az önsajnálat és -sajnáltatás formáját ölti, mint egy szigligeti (gyakran
időzött ott az írószövetség alkotóházában) esti séta rövid leírásában, amikor néhány természeti
kép megjelenítése után váratlanul megjegyzi: „És egész lényem hangtalan, láthatatlan,
csillapíthatatlan zokogása.” (Gályanapló) Ez akár színpadias formát is ölthet: „A karosszékben
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ülve s Hesse Demianját olvasva, hirtelen kinyúló kezem az alábbiakat firkantja gyorsan egy
apró számlacédulára: «Ijesztő, mennyire nem érdekel a lény, aki vagyok».” (Valaki más)
Valóban levezethetők-e vajon az illusztrációkban rejlő tünetek az átélt élmények maradandó
utóhatásaiból? Hiszen végül is bő kilenc hónapi fogolyéletének nagyobb részét kórházban
töltötte, ahol elviselhetőbb körülmények uralkodtak, mint a munkatáborban. Előbb láttuk már,
hogy a Sorstalanság főhőse hogyan viszonyult például az auschwitzi gázkamrákhoz, majd nem
hiszünk a szemünknek, amikor új táborba költöztetésével kapcsolatban később ezt olvassuk:
„Buchenwaldot én is hamar megszerettem”. (Sorstalanság) Úgy tűnik tehát, hogy a lelki
sérelem nem lehetett igazán mély. Persze – legalább elméletben – ez a benyomás is lehet a
túlélő szindróma egyik tünetének: a traumák szavakban történő megfogalmazása
képtelenségének a következménye. Lehet, hogy Kertész e könyv írásának tizenhárom
esztendeje alatt mindenekelőtt ezzel viaskodott. Az eredmény (a kirívó érzelemmentesség, a
több ízben is előforduló, a helyzethez nem illő megfogalmazás) mindenesetre azt tanúsítja, hogy
ez a küzdelem (ha volt) eredménytelen maradt.

Korábbi gyökerek
Kertész Imre több helyen is vissza-visszatér a gyermekkorára, amelynek rendkívül
nyomasztó emlékeit hordozza magában. Önmagában az is megviselte, hogy szülei elváltak, de
egyikükkel sem alakult ki jó kapcsolata. Konkrétumokat nem tudunk meg tőle, csak a helyzet
általános leírását nyújtja. „…mit sem tudok arról, hogy szerettem-e” – írja apjáról – „tény
viszont, hogy sokszor őszintén, szívemből sajnáltam: de ha ezzel, hogy olykor nevetségessé
tettem, és ezért megsajnáltam, ha tehát ezzel – titokban, mindig csak a legnagyobb titokban –
megdöntöttem az apai uralmat, a tekintélyt, az istent, akkor nemcsak ő – apám – vesztette el a
hatalmát fölöttem, de én is vacogtatóan magányossá váltam (…). Zsarnokra volt szükségem,
hogy világrendem ismét helyreálljon (…). Igen, akkor, a gyerekkorral, a neveltetéssel kezdődött
megbocsáthatatlan megtöretésem. (…) Auschwitz (…) nekem az apa képében jelenik meg, igen,
az apa és az Auschwitz szavak bennem egyforma visszhangot vernek…” (Kaddis…) Szörnyű
szavak ezek. Az államot, az iskolát, a hittanórát, a szüleit hibáztatja általa sorstalannak tekintett
sorsáért: „Mindenfelől bekerítettek, birtokba vették tudatomat: neveltek. Hol szerető szóval,
hol szigorú intelmekkel lassacskán megérleltek rá, hogy kiirtsanak. Sosem tiltakoztam,
iparkodtam megtenni, ami tőlem telt: bágyadt jóakarattal ájultam bele jólneveltségi
neurózisomba. Egy szerényen igyekvő, nem mindig kifogástalan előmenetelű tagja voltam az
életem ellen szőtt hallgatag összeesküvésnek.” (A kudarc) „A környezetem értékeit elfogadni,
a magaméit ocsmányságoknak látni. Ebből következett minden csőd. Hogy feladataimnak nem
tudtam (vajon akartam-e?) eleget tenni. Állandó álmosság, tompaság, figyelmetlenség, külsőbelső meggyőződéshiány, szakadatlan hazugság, menekülés, nem is: bujdosás. Totális
alkalmatlanságérzet. Mindez soká, igen soká, mígnem, úgy 26-27 évesen elkezdődött bennem
»az érctáblák szétzúzása«.” (Gályanapló)
Felnőttkori életérzését akár ezekből az élményekből, berögzöttségekből is eredeztethetjük,
és a gyermekhez való viszonyulását is megvilágítják. „Sohasem tudnék egy másik ember apja
lenni.” (Gályanapló) „»Nem!« – sosem történhet meg egy másik gyerekkel, ami velem
megtörtént, a gyerekkor…” – kiált fel. „Családok, gyűlöllek benneteket!” – olvassa
gyermekkori idézetgyűjteményének egyik céduláján. (Kaddis…) Teljesen hiányzik belőle a
vágy a gyermek iránt, a szeretet is: a mindenfelé „üvöltöző” gyerekek miatt azt mondja az
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angyalföldi lakótelepről: „akár egy keltetőtelep”. Szerinte az újszülöttnek „az anya testéből, a
nemi szervén keresztül” történő világrajövetele „botrányos és cseppet sem természetes”
esemény. (Gályanapló)
A belső meggyőződés előbbiekben említett gyermekkori hiánya ma is kíséri. A Valaki más
című könyvében az önmagának feltett kérdések egyike: „az élet erkölcsi minősége – a törekvés,
hogy jobbak legyünk – kategória-e még egyáltalán, amelyben érdemes még gondolkodni”? Így
folytatja: „erről sincs véleményem, ezt a kérdést is csak megtestesíteni, a választ pedig csak élni,
csak gyakorolni tudnám, anélkül, hogy én magam valaha is megtalálnám…” Ez kitérés az
állásfoglalás elől.
Emberi kapcsolatainak zavara is korán jelentkezett. „Behatóbb analízis kimutathatná, hogy
gyerekkori verekedési hajlamomban alapjában véve a kapcsolatteremtés problémáját kell látni.
A legegyszerűbbnek valami könnyed brutalitás mutatkozott. Erósz működött-e már? Vagy csak
a korai felismerés, hogy nekem mindenki probléma – az, amit Sartre így mond: a pokol a
többiek?”
Figyelemre méltó, amit egy gyermekkori élményéről, az „idegenségérzésről” mond. Ez az
érzés „lényegében állandó kísérőm az életben, de akkoriban szinte veszedelmes módon kísértett,
(…) egyszerre voltam tőle pattanásig feszült és a tehetetlenségig ernyedt. Jól megalapozott
idegbántalom ez, nem holmi képzelődés…” Ilyenkor „teljes bizalmatlanság fog el (…) a
magam és a környezetem valóságos létezése iránt…” Ez az „»idegenségérzés«, a teljes
idegenbevetettség állapota (…) színtiszta otthontalanság, amely azonban semmiféle elhagyott
vagy rám várakozó otthonról nem tud és nem tudat…” (Kaddis…) Amikor a felnőttkori
idegenségérzéséről beszél, megfeledkezik a gyermekkorából ismert hajlamairól, és a magyar
társadalmat okolja érte.
Szakember legyen a talpán, aki ki tudja bogozni, hogy Kertész egész magatartásában mennyi
a gyermekkor és mennyi a lágerélet traumáinak a jelentősége, továbbá mi az, ami feltehetően
alaptermészetéből származik. Aki részleteiben meg tudja fejteni, mire utal a Nobel-díjas író a
következő feljegyzésében: „Írni, hogy ne látsszam annak, aki vagyok: meghatározottságok
végterméke, véletlenek hajótöröttje, egy biológiai elektronika kiszolgáltatottja, jellemem
kelletlen meglepettje…” (Gályanapló)

Az írói döntésig
Magyarországra 1945-ben visszatérve befejezi a középiskolát, és újságíró lesz. A budapesti
díszpolgári cím átvételekor elmondta, hogy a háború után „a legnagyobb reménységek három
éve" a boldogságot jelentette számára. (Ez kissé ellentétes azzal, hogy máshol „a változatlan s
mind változatlanabb, mintegy a zegzugokból előbújó s aztán mindenre rátelepedő félelemmel
teli” akkori szerkesztőségéről beszélt – lásd Az angol lobogó). Nézetei ebben a korban
természetesen baloldaliak. Egy „okos és jól megírt” könyvből megtudja, hogy „az egész világ
egyetlen rugóra jár, s ezt úgy hívják, hogy az osztályok harca. Boldog megnyugvás, lelkes
biztonságérzés” fogta el. (A gondolatnyi csend…) Őszintén bevallja, hogy az akkor folyó
kirakatperekkel kapcsolatban semmiféle erkölcsi felháborodás nem fogta el: „Nem emlékszem,
hogy éreztem, és ezt nem is tartom valószínűnek, egyszerűen azért nem, mert semmiféle
erkölcsöt nem éreztem – sem magamban, sem magam körül –, aminek a nevében
felháborodhattam volna.” (Az angol lobogó)
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Egy idő után kiderül, hogy az újságíráshoz nincs tehetsége, ezért elbocsátják. (Kertész
szerint azért, mert ekkor nyílt ki a szeme. Ezt persze nem ilyen egyszerűen, hanem magas szintű
eszmefuttatással, áttételesen hozza az olvasó tudomására.) Fizikai munkás lesz, majd elviszik
katonának. 1953-ban szerel le, és ettől az időtől kezdve szabadúszó. Mindmáig. Eleinte
nyomorog, hiszen nem ír, a felesége tartja el vendéglői fizetéséből, de a barátai is segítik. A
fáma szerint voltak barátai, de ezek a könyveiben nem szerepelnek, egyedül egy M. betűvel
jelölt egyént említ néha a későbbi időkből, aki a kocsijával szokta hordozni őt.
Mint ahogy egyes írásaiból, például a svéd akadémián elmondott székfoglaló beszédéből
megtudjuk, valamikor ’55 táján egy elhagyott folyosón hallucinációja támad, mintha százezrek
masíroznának mögötte-mellette. Ekkor átélte a tömegbe olvadás önfeladó mámorát, ami olyan
tiltakozást váltott ki belőle, hogy „egzisztenciális föleszmélésre” késztette, és megvilágosodott
előtte az elmúlt tíz zavaros benyomású esztendő, ami nagyrészt „a sztálini terror szörnyű
igézetében” telt el. (Úgy látszik, a negyvenes évek végi említett tudatosodása végül mégiscsak
nyomtalanul múlt el fölötte.)
A Haza, otthon, ország című előadásában (München, 1996, lásd A gondolatnyi csend c.
kötetben) elmondja: „Hatvan évig éltem egy országban, ahol – eltekintve az 1956-os felkelés
két ragyogó hetétől – mindig a deklarált ellenség pártján álltam. Amíg saját országom a náci
Németország oldalán harcolt, minden reményemet a szövetséges hatalmak fegyvereibe
vetettem, később, az úgynevezett szocializmus időszakában az úgynevezett kapitalisták
győzelmét kívántam, vagyis a demokrácia győzelmét az egypárt fölött.” Ez volt a helyzet tehát
hatvan álló esztendeig, vagyis 1989-ig. De vajon hogyan állt a demokrácia pártján, ha 45 után
kommunista volt, és csak ‘55-ben ismerte fel addigi helytelen köldöknéző magatartását? A két
változat közül az egyik nem felel meg a valóságnak. Tippeljünk, melyik lehet az igaz?
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot többször is megdicséri (egyszerre legtöbb két
mondatban). Ez az ő számára is kockázattal terhes periódus volt. Ugyanis majdnem
belekeveredett a rádió ostromába, mert a Bródy Sándor utca egyik közeli épületében az Olasz
Intézet nyelvkurzusára érkezett éppen akkor, és a nagy felfordulásban alig tudott ép bőrrel
meglépni. Az utcán zajló események egyébként nem nagyon zavarták, mert éppen akkor
annyira belemélyedt egy Goethe- és Tolsztoj-tanulmány világába, hogy másra nemigen tudott
figyelni. Viszont, mint vallja: „az utcán zajló események igazolták a Goethe- és Tolsztojtanulmányra fordított fokozott figyelmemet, az ezekben a napokban az utcán zajló események
ezúttal valóságos és cáfolhatatlan értelmet adtak a Goethe- és Tolsztoj-tanulmányra fordított
fokozott figyelmemnek.” (A kiemelések K. I.-től)
Be kell vallanom, hogy e mondat mélyen szántó gondolati tartalma fölött még sokat kell
töprengenem, amíg egészen felfogom. Egyébként ő huszonhét éves volt akkor.
‘56-nak mégis revelációs hatása volt rá: leverése „felelevenítette és szinte érzékletesen
jelenvalóvá varázsolta” benne „azt a múltat, amit az emberi természet kegyelméből és a lét
józan parancsszavára már-már” elfelejtett. Vagyis eszébe juttatta a német haláltáborokat, és
1960-ra, tehát négy esztendő alatt megérett benne az átélt élmények megregényesítésének
gondolata. E kérdésről ő azt írja, hogy noha nagyon vágyott disszidálni, mégsem tette, s ennek
okáról így vall: „kétféle totalitarizmus élettapasztalataival eltelve, piros tintájú reklám
golyóstollamból, akárcsak egy vénámba lökött kanül lenne, patakzani kezdett a papirosra a
pirosba mártott szöveg. Írni kezdtem, és éreztem, hogy ezt a tevékenységet nem is akarom
abbahagyni. Márpedig ha elmegyek innen, ahol az emberek az én nyelvemen beszélnek, jól
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tudtam, soha többé nem fogok írni.” (A gondolatnyi csend…) Teljesen homályos, miféle szöveg
patakzott már ‘56-ban a tollából, hiszen a Sorstalanság című regényének csak 1960-ban fogott
neki, és még azután se nagyon beszélhetünk kifejezetten patakzásról, hiszen a könyvet
tizenhárom éven át írta. Beszél ő ugyan, kissé szégyenlősen és restelkedve, valami vidám
írásokról, de címüket könyveiben soha nem említi, és ezek minden bizonnyal nem a két
totalitarizmus tapasztalatait hasznosították. Magam csak egyikük címét ismerem, a
Csacsifogatét, amely hatalmas siker volt, és sokat játszották Magyarországon, de Kertész
valami miatt nem számítja írói sikerei közé, és vele kapcsolatban csak az általa szerzett
(jelentős) jövedelemről tesz említést. Egy tévéinterjújában állítólag kijelentette, hogy a
Sorstalanság című könyvét ennek köszönhetően tudta anyagi gondok nélkül megírni. Most
ugyan éppen viszály robbant ki a darab körül, mert az ‘56-ban Nyugatra távozott akkori jó
barátja, Bán Pál, visszaköveteli a darabot, amit disszidálása miatt akkor nem játszhattak az ő
nevén. A dologban majd illetékesek fognak dönteni, de ha valaki végigolvassa Kertész könyveit,
nehezen tudja elképzelni, hogy valamikor is könnyed és vidám művet tudott volna írni.
Kertész Imre „belső emigrációba” vonul alkotni, bár a Csacsifogattal kapcsolatos
reprezentációra biztosan kimozdul hazulról. Például 1962-ben Kelet-Németországban is járt a
színtársulattal, de – érdekes módon – a már egy éve vezetett Gályanaplóban erről elfelejtett
említést tenni. Belső emigrációját a politikai ellenállás egyik módozataként szemléli, ez passzív
szembeszállás a kádári rezsimmel. Ahogy írja: „Olyan forradalmár vagyok, aki gyűlöli a
fennállót, s mit sem tesz a megdöntéséért.” (Gályanapló)

Munkaideológia
Kertész a svéd tévé kettes csatornáján 2002. december 9-én sugárzott interjúban a
depressziójának kezelésére vonatkozó kérdésre kedélyesen azt mondta, hogy miért akarják őt
meggyógyítani, hiszen a depressziója, pesszimizmusa nélkül nem tudna többé írni. Egy
vallomásszerű idézet tőle: „… alattomban létrehozom, valósággal megteremtem az eltaszított
anya-fia helyzetét és szerepét, vélhetően a vele járó igen sajátságos, ha kissé nem restelleném,
azt mondanám: élvezetes fájdalom miatt, amelyre a munkám szempontjából, úgy látszik,
föltétlenül szükségem van…” (Kaddis…) Viszonyulásának vitán fölül van valami határozott
mazochisztikus jellege: „Súlyos depresszió. Jólesik. A pusztítás gyönyöre, ez a sajátos
kielégülés, sőt boldogság a maga módján. A boldogtalanság végső soron boldogság,
természetesen. Amennyiben élvezhető, márpedig az. A boldogtalansághoz is libidó tapad.”
(Gályanapló) (Már akinél.) Szerinte „A kudarc ma az egyetlen beteljesíthető élmény.”
(Gályanapló)
Egy őszinte pillanatában felteszi magának a kérdést: „… miért nem az élet inspirál, miért
keresem az inspirációt a megaláztatásban, a reménytelenségben, a halálban? Vagy nem alapvető
morális elfajulás ez, van benne valami igazolható?” A következő mondatban az élet
milyenségére hivatkozva keres önigazolást. (Gályanapló)
Egy másik ilyen pillanatában a siker titkát nem csak a szenvedésben keresi: „Csak az tart ki,
akiben elegendő gyűlölet és megvetés ég; aki, hogy úgy mondjam, bosszúból tartja fenn magát
és váltja be tehetsége ígéretét. Néha érzem magamban égni a gyűlöletet is, a megvetést is; de
félek, nem eléggé kitartó érzések ezek bennem, hogy vigyem is általuk valamire.”
Jó lenne tudni, hogy kit, kiket gyűlöl és vet meg, hogy többre vihesse ezáltal.
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Rendkívül különös jelenség, ami Kertészben a siker pillanataiban történik. Három esetet
megőrzött a Gályanapló. A Sorstalanság 1975-ös megjelenésére még visszafogottan reagál:
„Őszintén magamba néztem: szabad vagyok és üres. Semmit sem kívánok, semmit sem érzek.
Legfeljebb az eljárás szégyenét valamelyest. – A trombiták elnémultak. »Győztünk!« –
sóhajtott a hadvezér, és meghalt.” Tizenkét évvel később, amikor értesül, hogy az egyik
budapesti kiadó nyomdába adta A kudarcot, egy másik pedig szerződést küldött neki a Kaddisra,
az ezt megemlítő bekezdést így folytatja: „Rossz életem tömény mocsárrá rohadt körülöttem,
amelyben szakadatlanul cuppogok, taposom, taposom, mintha mennék valahová, fejemet
körbeforgatom, majd előrekémlelek, magasra emelt kezemben aktatáska, benne néhány
papírfoszlány, egyik-másik megkezdett vagy már befejezett munkámhoz tartozó, már
számomra is érthetetlen írástöredékkel, és cuppogok, cuppogok, míg csak tésztává nem
dagasztom e lápot, vagy bele nem ragadok, vagy pedig hirtelen föl nem hígul a lábam alatt,
hogy végképpen elsüllyedjek benne.” Három év múlva (1990-ben) megjelent a Kaddis. A tény
említése után még néhány közömbös megjegyzést tesz, utal az egyik fordítására is, majd
váratlanul ez következik: „Nyomasztó előérzetek, anarchia, őrület, halál. Salvador Dali véresre
facsart mellei, zúzott csontjai, deformált koponyái, torz alakjai. Köröskörül forró borzalom
fortyog. Lelkifurdalások, életbűnök stb. Rövid éjszakák. Kételyek, értelmetlen szemű
körültekintés. A félelem kering ereimben.” Az ilyen képek ennyire töményen csak a siker
pillanataiban keletkeznek. Olyan ez, mintha minden jót, ami az életében történik, szinte perverz
módon valami rosszal, valami szörnyűvel kellene ellensúlyoznia. Érdekes lenne tudni, hogy
most, a Nobel-díj elnyerése és átvétele körüli időkben milyen (az előzményeket tekintve,
feltehetően borzalmas) hangulatú és tartalmú szövegeket jegyzett be a naplójába.

Auschwitz monumentalitása
Kertész Imre újra rátalált tehát Auschwitzra, a feledése széléről hozta vissza a
szocializmusnak és az orosz uralomnak az ‘56-os forradalom és szabadságharc leverésével
biztosított magyarországi folyamatossága. Első könyvének megírása, majd megjelenése az
egész kérdéskört még fontosabbá tette számára, és így az mintegy a személyes sikere zálogává
fejlődött. Ebből következően a többi könyvében is mindenekelőtt ezzel foglalkozik. Ars
poeticáját 1985-ben így fogalmazza meg: „Messziről, messziről, mindent nagyon-nagyon
messziről. Lehűteni, ami forrt, elvonatkoztatni, ami élt. Így tekinteni a világot: Auschwitz! Ó,
ebben minden együtt van, ami egy jó könyvhöz szükséges!” (Gályanapló) Egy tucat évvel
korábban, a Sorstalanság befejezésének évében is már így fogalmazott: „…mostanában ismét
rádöbbentem, hogy semmi sem érdekel igazán, csakis az Auschwitz-mítosz. Ha új regényen
gondolkodom, megint csak Auschwitzon gondolkodom. Bármin gondolkodom, mindig
Auschwitzon gondolkodom. Ha látszólag egészen másról beszélek, akkor is Auschwitzról
beszélek. Auschwitz szellemének médiuma vagyok, Auschwitz beszél belőlem. Mindent
bárgyúságnak látok ehhez képest.” (Gályanapló)
Kertész szerint a holokauszt – amelyet Auschwitz szimbolizál – tulajdonképpen a kétezer
éves (vagyis a keresztény) európai kultúra és erkölcs összeomlását jelenti. Ennek tanulsága
kiindulópont kell legyen civilizációnk új szellemiségéhez. „A holocaustot túlélt erkölcsiség
tragikus világtudása, ha megőrződik, talán megtermékenyíti a válsággal küszködő európai
tudatot.” (Gályanapló) Ezt a holokausztból született kultúra teszi lehetővé, amely révén „a
holocaust mint élmény az európai tudat részévé lett” (A gondolatnyi csend…), és ezáltal
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lehetővé válik, hogy „a jóvátehetetlen realitás a szellem útján megszülje a jóvátételt: a katarzist”
(Heuréka! – székfoglaló beszéd a svéd akadémián). Hogy ez megtörténjen, minden egyes
embernek „pontos elképzelése és tudása kell legyen mindarról, ami Auschwitzban történt.” (A
gondolatnyi csend) Örvendetes tény, hogy „az auschwitzi fenomén nemhogy mindinkább
feledésbe merült volna, hanem épp ellenkezőleg, egyre nő kulturális és történelmi fontossága”,
„s ahogy távolodunk tőle, körvonalai nemhogy elenyészni nem tudnak, de kísérteties módon
egyre tágulni és növekedni látszanak”. (A gondolatnyi csend)
Kertész panaszkodik, hogy némelyek a Gulággal próbálják Auschwitzot relativizálni.
Szerinte feltehetően Nicolas Werth is ezek közé tartozik, aki A kommunizmus fekete könyve
című, 1997-ben megjelent műben a Szovjetunióról szóló fejezetet írta, és kijelentette: „a
Gulágok mind időben, mind nagyságrendben maguk mögé utasítják a lágereket” (Balázs Péter
cikke a könyvről – világháló). A kötet összeállítójának Stéphane Courtois-nak a véleménye
szerint „a nácizmus számlájára mindent összevetve körülbelül 25 millió áldozatot írhatunk, míg
a kommunizmuséra ennek majdnem a négyszeresét, méghozzá a következő geográfiai
elosztásban: Szovjetunió: 20 millió áldozat; Kína: 65 millió…” stb. Ugyancsak ő állapítja meg:
„a holocaustot a róla megemlékezők a világtörténelem egyedi eseményének tekintik, így
közvetett módon lehetetlenné teszik, hogy a hasonló (vagy még nagyobb) méreteket öltő
genocídiumról az őt megillető módon beszéljünk”. (A Jamestown Foundation szerint a Gulág
halálos áldozatainak a száma elérheti az ötvenmilliót.)
Kertész Imre a vetélkedés során indoklásokat keres arra, hogy Auschwitz miért fontosabb,
bár nem kétli, hogy „az emberi létből való száműzetés, a gyötrelem, az éhezés, a rabmunka, a
kínhalál Recsken is ugyanolyan, mint Dachauban, és Kolima sem különbözik e tekintetben
Mauthausentől”. Egyik érve az, hogy „a bolsevizmus inkább mellékesen kezelte e jelenséget,
hatalma gyakorlásának egyik szükséges eszközeként, (…) anélkül azonban, hogy kulturális
jelenségként bizonyítékul használta volna az értékek relativizálására”. Bocsássa meg az olvasó,
hogy nem vesztegetek szót erre az ostoba és kissé zavaros állításra. Egy másik esetben abból
indul ki, hogy Auschwitzban ártatlan emberek millióit gyilkolták meg bestiálisan (mint a
Gulágon is – tehetjük hozzá). Ő ezzel egészíti ki: „Ezt a képet nem zavarja össze semmilyen
idegen színárnyalat, például a politikumé…” Nagyon jól tudja, hogy ez nem igaz, hiszen a
németek az első koncentrációs tábort Dachauban saját hazai politikai ellenfeleik számára hozták
létre 1933-ban. Kertész maga is találkozott Buchenwaldban nem zsidó politikai foglyokkal.
Ezért gyorsan finomít, és a politikum szót mesterségesen átértelmezve csak a „mozgalom (…)
szempontjából ártatlanul elítélt, de különben hithű” náci vezetőkre vonatkoztatja, mintha ezek
lágerbeli hiánya lényeges különbség lenne a két emberpusztító létesítményrendszer között.
Végül még egy érve: „Auschwitz tökéletesen feltárt, éppen ezért zárt és immár érinthetetlen
struktúra.” Az érinthetetlen szó a szövegösszefüggés szerint nem csak esetleg újonnan előkerült
dokumentumok felhasználásának tilalmára, hanem az összehasonlításéra is vonatkozik.
A holokauszt jelentőségére való kizárólagos koncentrálás azonban nem a Gulág
viszonylatában a legkérdésesebb, hanem a napjaink problémáiról való figyelemelterelés miatt.
Mintha az Auschwitzhoz való helyes viszonyulással az emberiség erkölcsi élete már helyre is
billenne, mintha a világban nem is lenne már tömegeket érintő kegyetlenség és népirtás. Kertész
Imre, „az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója”4 egy sóhajt sem szentel könyvében a
szerbek által a kilencvenes években elkövetett tömeggyilkosságok és kegyetlenkedések
áldozataiért, de azért a negyvenezer gyermekért sem, akik kegyetlen szenvedések után naponta
éhen halnak a világban. Évente tizenötmillió! Nem mintha a Földön nem lenne elegendő
táplálék számukra: politikai okok miatt nem jutnak élelemhez, és kell elpusztulniuk. Dél4

Részlet a Nobel-díj bizottság jellemzéséből a kitüntetés Kertésznek való odaítélésekor.
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Szudánban például százezrek halála annak volt a közvetett következménye, hogy Angliát a
függetlenség megadásakor nem érdekelte a létrejövő ország etnikai összetétele, ezért a délen
lakó feketéket és földjüket gyakorlatilag az északi araboknak ajándékozta.
A holokauszt áldozatait soha nem szabad elfelejteni, és természetes, hogy mindig kegyelettel
gondolunk rájuk. De a velük kapcsolatos agresszív kampány nem tisztességes célokat szolgál.
Mindenekelőtt a világ valódi problémáiról akarja elterelni a figyelmet. Minden bizonnyal az
érvényesülés igénye volt az, ami Kertész Imrét arra késztette, hogy maga is beszálljon ebbe a
kampányba. Lehet, hogy kihasználták, lehet, hogy maga is áldozat, de kétlem, hogy jóhiszemű
áldozat lenne. Ki tudja, a következő sorokban talán lelke jobbik része kapott szót:
„Megértem-e valaha az életemet? Megérthetem-e? Minden ellene szól: a bennem gyökerező
idegen én, az önigazoló moralista, a hazug fabulagyártó.” (Valaki más)

A magyarok
Az Árpád-híd pesti hídfőjénél egy éjjel a forgalmi lámpa pirosa megállítja azt a kocsit,
amelyben Kertész Imre többedmagával utazik. Az aluljáróból tűnik fel a kopaszra nyírt fejű
„horda”, egyik tagjának a kezében valami fahusáng. Nyolcan-tízen vannak. „Némán, libasorban
poroszkáltak a túlvilági, ködös fényben, szomorú, vérszomjas csoport, vöröslő szemekkel, ki
tudja, miféle kipárolgások közepette, emberhúsra vadásztak. Terepszínű nadrágjaikban, akár a
foltos hiénák, lomha, de kitartó gyűlölettel keresték, kit vehetnek üldözőbe, s tán nem is
éhségükben, inkább csak unalmukban, szokásból, a másik élet iránti természetadta gyűlöletből.
Bevallom, jeges félelemmel kívántam, hogy zöldre váltson a lámpa, mielőtt e razziázó csürhe
bepillantana az autóba s felismerné rajtam a végzetes, az eltüntethetetlen jelet. Ezek az emberi
lények a pokol végső látomását testesítették meg, a »puszta országot«, ahol már nem beszélnek,
csak gyilkolnak, a hullákat kifosztják s az útszélen hagyják.” (Valaki más) Az eddigiekből már
tudjuk, hogy ennek a szakmai elnevezése szadisztikus fantáziakép. Lehet, hogy ezek a fiúk – ha
úgy adódik – valóban megvernek valakit az éjszakában, de hogy vérengző ragadozók,
hullarabló gyilkosok lennének?! A külföldi olvasó, aki valamely más nyelven olvassa a Nobeldíjas írónak ezt a könyvét, azt mondhatja: Hát igen, vigyázzunk, mert ilyen (jobb esetben: ez
is) Magyarország.
Biztosan nagy trauma lehetett Kertész számára, amikor a negyvenes évek végén kitették az
újság szerkesztőségéből. Ebből még nem kellett volna az következzen, hogy „hol megvert
kutyaként, hol éhes hiénaként üvöltő, mindig szétmarcangolható eleségre éhes hordá”-nak lássa
az akkori magyar társadalmat. (Az angol lobogó) Különösen évtizedek múlva nem, amikorra az
értelemnek lett volna ideje elvégezni az elszabadult indulatok indokoltságának a mérlegelését.
Münchenben tart előadást 1996-ban. Ezt mondja: „…olyan előadó áll önök előtt, akit a saját
országa – Magyarország – törvényes hatóságai annak idején államközi keretek közt, lepecsételt
áruszállítmány formájában egy idegen nagyhatalomnak, kifejezetten a meggyilkoltatás céljára
átadtak, mivel ez utóbbi nagyhatalom – a náci Németország – jóval fejlettebb módszerekkel
űzte a zsidók tömeges kiirtását…” (A gondolatnyi csend…) Maga is említi másutt, hogy
Magyarország 1944 márciusi német megszállásakor Kállay Miklós, Magyarország törvényes
miniszterelnöke a török követségen keresett menedéket. Hitler Veesenmayert Magyarország
teljhatalmú birodalmi biztosává nevezte ekkor ki. A németek Horthyt a helyén hagyják, hogy a
törvényesség látszata megmaradjon, de megszabják, hogy Sztójay Döme kell legyen a
miniszterelnök. A legfelső szinten így néz ki tehát „Magyarország törvényes hatósága”. Kertész
megfogalmazásából kiderül, hogy szerinte a magyarok is tömegesen irtották a zsidókat, de
mivel a németek ezt jobban csinálták, a dolgot rájuk bízták. Meggyilkoltatás céljából küldték
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Németországba a zsidókat, ami azt jelenti, hogy ha nem bíztak volna ottani elpusztításukban,
akkor át sem adják a szállítmányokat a németeknek, hanem a maguk primitív gyilkolási
módszereihez folyamodnak.
Ezt a mocskos rágalmazást már nem lehet semmiféle szindrómával megmagyarázni. Ehhez
gyűlölet és tudatos gonoszság kell. Ide kapcsolódik az a hazugság is, miszerint Kertészt azért
vitték Auschwitzba, „mert úgymond Weiss Manfréd kizsákmányolta a magyar népet”. Ez is
tudatos hazugság, hiszen köztudott, hogy Hitler minden Horthyval való találkozás alkalmával
kifogásolta a zsidókkal való bánásmód szelídségét Magyarországon, ahol a szomszédos
országok zsidó üldözöttjei, bár a zsidótörvények nehézzé tették az életüket, de itt legalább
menedéket találtak. Német megszállás nélkül nem került volna sor a deportálásra, mint ahogy
német támogatás nélkül, demokratikusan, vagyis az emberek szavazataival soha nem került
volna Szálasi hatalomra. Mégis minden akkori történés a hazugságok fondorlatos szálain a
magyar népre hull vissza.
Kertész így morfondírozik: „Milyen különös. Ez az idegen nyelv az anyanyelvem.
Anyanyelvem, melyen megértem gyilkosaimat.” (Valaki más) Az anyanyelve magyar, tehát
magyarok a gyilkosai. Eddig úgy tudtuk, hogy német haláltáborokban járt, ott volt az élete
veszélyben, és lehetséges gyilkosaival való értekezéskor német nyelvtudását kamatoztatta.
Magyar Endlösungról beszél (A gondolatnyi csend), noha nemcsak hogy ilyen törekvés, de
ilyen fogalom sem létezett soha a magyar politikában. Gyűlölettel szól Horthyról, akinek hazai
dísztemetését a meggyilkolt magyar zsidók „emléke nyilvános meggyalázásaként” élte át.
Pedig Horthy nélkül nem valószínű, hogy lett volna olyan magyar zsidó, aki el tudja kerülni a
Németországba szállítást. A kormányzó 1944. június végén a deportálást leállította.
Szerencsésebb lett volna, ha ezt hamarabb teszi – ha tudja. A Szálasi hatalomhoz jutása után
Horthy is több ezer menlevelet bocsátott ki, ismételten életeket mentve meg. (Erről Ránki
György történész írt, aki – mint tudjuk – magyar zsidó volt; lásd Magyarország története 19181919; 1919-1945, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984., 1194. o.) Egy ismerősöm azt mondta a
temetés után: azok a zsidók, akik Horthynak köszönhetik az életüket, úgy döntöttek, hogy nem
mennek el a Horthy temetésére. Nem alaptalan ez a megjegyzés. Egyébként az apával egy
időben temették újra a kisebbik fiát, ifjabb Horthy Miklóst is, akit amerikai katonák
szabadítottak fel, akárcsak Kertészt, a Buchenwaldtól nem is olyan messze eső mauthauseni
koncentrációs táborban.
Kertész Imre magyargyűlölete az utóbbi másfél évtizedben szinte látványosan növekedett;
erről tanúskodnak a frissebb írásai. A legtöbb ezzel kapcsolatban idézett szövegrészt ugyanis
azokból válogattam. Tulajdonképpen maga is rész vállalt abban a lassan világméretűvé váló
magyarellenes kampányban, amelynek hazugságok, rágalmak és gyanúsítgatások képezik a
nyersanyagát. Nem kizárt, hogy ez is szerepet játszott támogatott voltának kiteljesedésében.
Kertész műveinek élvezetét, azok gondolati tartalmával való egyetértést választóvíznek
tekinti: akiknek nem tetszenek, azok az antiszemiták közé sorolandók. Kertész szerint
„Auschwitz az antiszemitákat tartós zavarba ejtette: Auschwitzra – a puszta helyeslésen kívül
– nincs antiszemita válasz.” (Valaki más) De a mostani „nem az antiszemitizmus kora, hanem
Auschwitzé. És korunk antiszemitája immár nem a zsidóktól ódzkodik, hanem Auschwitzot
akarja.” A gondolatsort lerövidítve: aki nem szereti Kertész írásait, vagy nem ért egyet velük,
az szeretné megölni a zsidókat, tehát az emberiség ellensége. Ilyen egyszerű ez.
Lőwy Tamás főrabbi 1999 júniusában a zsidó áldozatokért mondott ima (kaddis) alkalmával
azt mondta Egerben: „még ma sincs egyértelmű magyarázat, hogy Magyarország – és benne az
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egyetemes kultúra olyan fellegvára is, mint Eger – miként vált a gyűlöletek eszközévé,
részvétlen szemlélőjévé, a pusztulás elősegítőjévé.” Tehát az egész ország, minden magyar
város, nyilván az ott élő emberekkel együtt a zsidók elleni gyűlölet eszköze, pusztulásuk
részvétlen szemlélője, elősegítője volt. Pedig ő is tudja, hogy a lakosságnak nem volt fogalma
arról, hogy mi vár a deportáltakra. Akkor még mind a lágerek, mind a Gulág borzalmainak
lehetősége elképzelhetetlen rémkép volt az emberek számára. Most utólag, a dolgok pontos
ismeretében a szemükre hányni, hogy egy háborús, a németek által megszállt, az önálló
döntések lehetőségének látszatával is alig rendelkező országban, ahol a Gestapónak szabad keze
volt, miért nem tüntettek vagy lázadtak az akkori hírek szerint közmunkára áttelepített zsidóság
védelmében – nem becsületes magatartás.
Igaza van George Kleinnak, a stockholmi Karolinska Intézet professzorának, aki Kertész
Imre nagy támogatója, és hosszabb ideig tagja volt az orvosi Nobel-díj odaítéléséről döntő
bizottságnak: „mindenekelőtt diskurzusra, szélsőséges hangok nélküli párbeszédre van
szükség”. (MTI jelentés, 2002. dec. 8.) Egy egész lakosságot olyasvalamiért vádolni, amiről
nem tehet, bizony kimeríti a „gyűlöletbeszéd” fogalmát, amit magyarul rendesen uszításnak
mondunk. Ez az uszítás kettős: izgatja a zsidó lakosságot a nem zsidók ellen, de fordítva is.
Hiszen ki tudja szeretni azokat, akik rágalmazzák őt?
Van olyan vélemény, hogy a militáns zsidók azért uszítanak antiszemitizmusra, hogy
megakadályozzák kevésbé militáns társaik asszimilációját. A cél méltánylandó is. De ha a
vélemény valóban helytálló, ki kell jelentenünk, hogy a módszer és az egész jelenség mélyen
tisztességtelen.
Kertész Imre nem magyar író. Nem állhat bennünket, ne akarjuk tehát ráerőszakolni
magunkat. Egyszer meg is sértődött, hogy magyar írónak nevezték. (Valaki más) Ő egy
magyarul alkotó globalizált író, aki érzelmileg talán valóban nem tudja, hogy hova tartozik. Az
érdekeit persze ismeri.
Vajon miért hazudozik tulajdonképpen magáról is, rólunk is Kertész Imre? Azért, hogy
Auschwitz lángjainál a pecsenyéit sütögethesse, s végül a legínyencebb falatot is: a
nóbelpecsenyét? De hiszen ezzel meggyalázza azoknak a millióknak az emlékét, akik pedig
megérdemlik, hogy tisztességes írók és más művészek emlékművet állítsanak nekik.
Egy biztos: Kertész nem „az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem
barbár önkényével szemben”. Olyan ez a mostani Nobel-díjosztás, mint egy kísérleti aktus a
világ orránál fogva vezethetőségének kipróbálásában.

Kívánság
Mindnyájunk számára eljön az a pillanat, amikor az élő Isten színe előtt kell számot adnunk
életünkről. Isten léte nem függ attól, hogy hiszünk-e benne, és nagy baj származik számunkra
abból, ha megtagadjuk Őt. Kertész Imre hitetlen, ennek számtalanszor hangot ad, sőt egyik
művében (A kudarc) Isten nevét ismételten obszcén káromkodásba foglalja. Istennel
kapcsolatos megjegyzései a teremtés csodájának, a világ működésének teljes meg nem értéséről
tanúskodnak. Pedig máris más lenne a lelke és egész élete, ha legalább megpróbálná keresni
Istent.
Az életben megjátszhatjuk magunkat, de Isten előtt nem lehet igazi valónkat rejtegetni,
hazugságainkat szépen kimódolt mondatokba rejteni, gyűlöletünket az igazságosság és
méltányosság keresésének látszatával betakarni. Kertész Imre öregember, ezért olyan nagyon
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messze nem lehet a számadás napja, hiszen ő is halhatatlan lélekkel bír, akármit gondol is erről.
Isten mindent megbocsát, amit az ember magában megítélt, mint helytelent felismert, és
valóban megbánt. A magam részéről kívánom neki, hogy még idejében és eredményesen
sikerüljön megvizsgálnia a lelkét, hogy földi élete végén, az igazi élet kezdetének pillanatában
minél kevesebb bűn terhe nyomja. Imádkozzunk, hogy Isten adjon ehhez neki kegyelmet
Imádkozzunk mindnyájan magunkért is: tudjunk érdemesek lenni arra, hogy Isten levegye
rólunk, magyarokról, számtalan ellenségünk kezét.
Megjegyzés: Kertész Imre műveit a világhálóról szereztem be, ezért az oldalszámok az
utalásokban természetszerűleg hiányoznak.
Göteborg, 2002. november-december
(Megjelent a Svédországban kiadott Új Kéve 2002. decemberi, valamint a Havi Magyar
Fórum 2003. márciusi számában. )

[A cikkben kiemelt három személy ma már nem él. Kertész Imre 2016 márciusában,
Esterházy Péter ugyanazon év júliusában, George Klein pedig decemberében húnyt el.]
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Közleményesdi
Svédországi reakciók a Kertész-látleletemre
Előkészítem a talajt
A dolog tulajdonképpen ott kezdődött – vagy csak folytatódott –, amikor drótpostán
megkaptam a Stockholmi Magyar Ökumenikus Önképzőkör (a továbbiakban: Önkézőkör vagy:
Kör) 2002. október 12-i vezetőségi ülésének a jegyzőkönyvét Sántha Judittól, a Kör vezetőjétől.
Ennek második pontja szerint a frissen Nobel-díjas Kertész Imrét decemberi svédországi
tartózkodása idején meg szándékozzák hívni a stockholmi Magyar Házba. Minden köri
feladatnak gazdája van; ebben az ügyben Sántha Judit érdeklődik majd a magyar
nagykövetségen.
Családommal 1988 nyarán kerültünk a Körrel kapcsolatba, amikor bennünket, frissen
Svédországba érkezetteket a vezetőség néhány tagja kivitt Göteborgból a közeli Tångagärdébe5.
Ekkor nyílt ott az Önképzőkör első nyári tábora, és így lettünk mi is a tábor alapító tagjai.
A törzsgárdát nagyrészt a Kör vezetősége alkotta: a pszichiáter Szentkirályi Csagán kívül az
ő testvére, Vánky Anna pszichológus, Vánky Farkas orvos és sejtkutató, Went Ida könyvtáros
(akit mindenki csak Babának ismer), valamint Szente Imre költő, esszéíró és műfordító. Sántha
Judit orvos – aki Veress Zoltán Stockholmban élő írónak, a kolozsvári Korunk folyóirat hajdani
szerkesztőjének a lánya – és családja inkább csak a kilencvenes évek közepe tájától lettek a
tábor látogatói.
Az eddig említett valamennyi név tulajdonosa szerepet játszott a Nobelesdi című írásom
körüli hercehurcákban.
A Vánky házaspár 1997-ben, a tábor tízéves évfordulóján bejelentette, hogy ezentúl nem
vállal részt a tångagärdei nyári tevékenység szervezésében; ez azontúl szinte teljesen Sántha
Judit (a Kör új vezetője) és Szentkirályi Csaga illetékességébe ment át. Talán ekkortájt történt
az is, hogy minden tiltakozásom ellenére engem is beválasztottak a vezetőségbe, noha én
továbbra is Göteborgban laktam, így a Kör évközi stockholmi tevékenységében nem vehettem
részt. A vezetőségi gyűlések alkalmával, vagy akár azon kívül is, a telefon (és némileg a
drótposta) biztosította köztünk az élő kapcsolatot.
A személyes találkozások lehetősége csak a tångagärdei nyári tábor volt. Ezek az alkalmak
a feleségem és Went Ida számára arra is szolgáltak, hogy ilyenkor olvasnivalót cseréljenek.
Tavalyelőtt (2001-ben) több Kertész Imre-kötetet is kaptunk kölcsön. A feleségem ezeket a
könyveket furcsáknak tartotta, rossz érzést keltettek benne, ezért amikor a visszaadás
esedékessé vált, megkértem, kérjen haladékot rájuk, hogy én is elolvassam őket. Addig nem is
igen hallottam az íróról. Először a Valaki más című művével ismerkedtem meg, és ez nem
serkentett a többi könyve elolvasására.
Mindjárt megváltozott a helyzet, amikor – számomra teljesen váratlanul, de ma már tudom,
hogy a német, a svéd, sőt a norvég olvasóközönség is igazán fel volt készítve az eseményre –
5
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Kertész Imre megkapta a Nobel-díjat. Igyekeztem lehozni minden hozzáférhetőt vele
kapcsolatban a világhálóról, hogy érdeme szerint tudjam értékelni a kitüntetését.
Eközben kaptam a bevezető sorokban említett jegyzőkönyvet. Én ekkor már javában
olvastam a Sorstalanságot, és bár valóban ez a szerző legjobb könyve, nem volt miért
elragadtatásba esnem tőle. Mikor a könyvet befejeztem, úgy véltem, hogy Sántha Judit, ha
ismerné Kertész Imre műveit és nyilatkozatait, nem szívesen vállalkozna egy ilyen író
meghívásának a megszervezésére. Némi habozás után felhívtam telefonon, hogy a figyelmébe
ajánljam a meghívandó szerző furcsaságait, minőségének problematikusságát.
A meghívás pillanatnyi állásáról kérdeztem. Elmondta, úgy tűnik nemigen lesz belőle semmi,
mert az író nehezen elérhető. Ekkor azt ajánlottam neki, hagyja csendesen elaludni az egész
dolgot, hiszen Kertész nem az az író, aminek a felvert hírneve alapján gondolnánk, ráadásul
enyhén szólva furcsa ellenszenvvel viseltetik velünk, magyarokkal szemben. Tudom –
mondtam –, hogy a vezetőségben van, aki kedveli őt (és itt természetesen Went Idára gondoltam
a dedikált Kertész-kötetei miatt), de… Sántha Judit hangja ekkor magasra felcsattant,
legorombított, hogy hagyjam végigmondani, amit akart (kissé elszégyelltem magam, hogy
biztosan figyelmetlenül közbevágtam, míg ő beszélt), és részletezte, milyen lépéseket tett a
magyar nagykövetségen, és azok milyen bizonytalan eredménnyel zárultak. Ezzel be is
fejeződött a beszélgetésünk.
Ma már tudom, hogy ez a felcsattanás belém akarta fojtani egyrészt a Kertészről mondott
véleményemet, másrészt a Kör vezetősége valamely tagjának szubjektív viszonyulására való
utalásomat. Pedig igazán megértéssel viszonyultam az utóbbihoz. De vajon Sántha Judit az íróra
vonatkozólag miért nem mondott nyíltan ellent nekem? Erre is választ találunk talán a
következőkben.
A beszélgetés után három ízben világhálón talált anyagokat küldtem Kertészről – kommentár
nélkül – Sántháéknak. Október 23-án Kertész Imre életrajzát a Digitális Irodalmi Akadémia
honlapjáról, valamint egy MTI-jelentést az író által egy budapesti nemzetközi sajtótájékoztatón
mondottakról: „Magyarország még nem nézett szembe «a szekrényben rejlő hullával», a
holokauszt kérdésével, a magyarországi zsidóság kirablásával és szisztematikus
legyilkolásával”. A jelentés hozzáteszi: „Szavai szerint ő talán azért kevésbé népszerű
Magyarországon, mert a magyar társadalom eddig elutasította az erre való reflexiót. A magyar
kultúrában még nem vert gyökeret a holokauszt tudata, és aki erről ír, az a margón áll, a
széljegyzetek között van jelen – fogalmazott Kertész Imre.” November 27-én Szenkovits
Péternek a Bán Pál Csacsifogat című darabja és Kertész jövedelemszerzése közötti
összefüggésről szóló, a Soproni Ászban megjelent interjúját küldtem át, majd másnap,
Rákosfalvy Zoltánnak a Siratom Halász Annát című, a marosvásárhelyi Népújságban
megjelent, az erdélyiek által ismert és kedvelt újságírónő halála alkalmából írt aznapi jegyzetét.
Ez az írás így végződik: „Ismételten hallottam a tévében és a rádióban, amint irodalmi Nobeldíjasunk kijelenti: «én olyan szavakkal, mint nemzet és haza, nem tudok mit kezdeni.» Halász
Anna – bár Ő is megjárta a holokausztot – tudott.”
Sántha Judit egyedül erre az utolsó küldeményre reagált, a többire mélyen hallgatott. Most
ezt írta: „… ezt érdemes volt elolvasni.” Kétségtelenül szép írás. De a többit vajon miért nem
volt érdemes?
Csak most, gyanútlanságom elmúltával tudom: már ekkor kezdett forrni az a mérges cefre,
amelynek párlatát az egész magyar közösséggel igyekeztek később megitatni.
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Becsap a ménkű
Hát igen. Többek számára olyan volt, mint derült égből a villámcsapás. A Svédországi
Magyar Protestáns Közösség ökumenikus lapjának, az Új Kévének valamelyik karácsony előtti
napon megjelent utolsó negyedévi számában ott olvashatták a Nobelesdi című írásomat.
Kétségtelen, ebben számtalan „szörnyűséget” követtem el. Vettem a bátorságot magamnak,
hogy – műveinek figyelmes elolvasása után – megkérdőjelezzem Kertész érdemesültségét a
Nobel-díjra. Ezzel összefüggésben nem tartottam becsületesnek azt az utat, amelyen a
világhírig eljutott, és rajta kívül néhány más példával is illusztráltam, hogyan történik az,
amikor valaki az érvényesülés érdekében egy nemzetellenes csoportérdeknek eladja magát,
tehetségét, elveit – lényegében a tisztességét. Merészeltem megsérteni a díjazottat (és híveit)
azzal, hogy szakszövegek, valamint a saját szövegei alapján Kertész személyiségében
felismerni véltem bizonyos pszichopatológiai vonásokat. Felháborodtam a kollektív bűnösség
elvének általa történt propagálásán és a magyar történelem egyes momentumainak tényeket
meghazudtoló hamis beállításain. Nem tartottam tiszteletben azt a kimondatlanul is
érvényesített állítást, hogy miközben egyes népeket egészükben el lehet ítélni, és állandó
lelkiismeret-furdalást lehet tőlük követelni, másoknál még az egyének vétkeit sem szabad
megemlíteni. Nem hajoltam „tisztelettel” földig a svéd akadémia díjosztó bizottsága előtt,
hanem ki mertem mondani, hogy Kertész esetében bizony politikai okokból ítélték oda az
irodalmi Nobel-díjat.
Az első olvasói visszajelzés Szente Imrétől jött egy drótpostalevél formájában, már
karácsonyestére. Ezt írta: „… szívbeli gratulációm remek tanulmányodhoz. Bátor és tárgyilagos
boncolása egy rázós kérdésnek, nincs rá példa a két hazában. Odahaza is csak a sumákolás
folyik, senki sem meri elkiáltani, hogy a császár meztelen.”
Nála „mérvadóbb” magyarok azonban – lényegében csak stockholmiak – ellenkezőképpen
értékelték a dolgot, és szabad utat engedtek hisztérikus fölháborodásuknak. A hirtelen
megalakult Kertész-kórus tagjai számára a legirritálóbb valószínűleg az lehetett, hogy minden
állításomat a legalaposabban igyekeztem indokokkal alátámasztani. Ezért bújnak el a velem
való nyílt konfrontáció elől, és nem is válaszolnak tisztázást sürgető leveleimre.
A Kertész-jelenségről szóló írásom racionálisan valóban meglephette ezt a társaságot, de
érzelmileg – „hála” a Sántha Judittal folytatott október végi beszélgetésnek – kétségtelenül fel
voltak készülve rá, és ez biztosan megkönnyítette számukra, hogy hamar nekemugorjanak. No
azért nem szemből.

Stockholm mobilizál
Stockholm városában december 27-ére rendkívüli „bővített” presbitériumi gyűlést hívtak
össze a „Nobelesdi” által kiváltott „vészhelyzetben”. A rendezvény fő mozgatói Vánky Farkas
és Veress Zoltán voltak, akiknek ugyan manapság már semmilyen egyházi tisztségük nincs, de
régebben – egymást váltva – évekig a protestáns közösség főfelügyelőiként működtek. Persze
fontos szerepet játszott az eseményekben Sebestyén Gábor is, a stockholmi gyülekezet
felügyelője, akinek az információk szerint az ottani fontos tagokkal jó kapcsolatai vannak.
A találkozón két, a presbitériumnak címzett levél került felolvasásra. Az egyiket a Vánky
házaspár szignálta. A Nobelesdi című írásommal kapcsolatos gondolataikat így foglalják össze:
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„Tóth Károly cikke mélyen megbotránkoztat és felháborít”. Nagyon sajnálom, de a folytatás
versszerűen megszerkesztett gyermeteg kijelentésein azóta is csak mosolyogni tudok: „Bírál,
mintha irodalomkritikus lenne a javából. / Magyaráz, belemagyaráz, elemez, mintha
pszichológus lenne. / Vádol és uszít és paranoid módon sejt – sejtet és képzelődik. / Csúsztat és
összemos, / Végül álszentül könyörög”. Az ember azt várná, hogy ezeket a gondolatokat
megindokolják, alátámasztják valamivel, vagy legalább némi illusztrációval szolgálnak, de
erről szó sincs. Miután az írásomat így „kielemezték”, kijelentik: „Mi nem akarunk ilyen
gyülekezet tagja lenni, amelynek lapja ezt a gyűlölettől bugyborékozó cikket közli.”
A gyűlölet szó igencsak meglepett, de aztán lehiggadtam, látva, hogy bugyborékozik is,
hiszen akkor itt a fogalmazó kétségtelenül túllépett már a józan ész hatókörén.
„A cikknek (…) rettenetes negatív és romboló hatása van és lesz!” – jósolja megállapítólag
a levél. A várható következmények: A Svédországi Magyar Protestáns Gyülekezet és vezetői
„elveszítik a gyülekezeti tagok (egy részének) bizalmát”; a gyülekezet elveszíti „a svéd egyházi
és állami szervek (…) jóindulatát (a Nobel bizottságnak a díj odaítélésében tanúsított
pártatlanságának megkérdőjelezése – meggyanúsítása – és a cikk antiszemitizmusa miatt)”,
magára húzza „az antiszemita, a fasisztoid jelzőket”, amit majd „az egész svédországi magyar
emigrációra vonatkoztatnak. Ebben «számíthatunk» a jelenlegi magyarországi kormányzó
pártok szócsöveire és médiájára.”
Hogy mindezt megakadályozzuk: „Gyorsan és hatásosan kell cselekedni!” Az Új Kéve
fejlécével sürgősen levelet kell küldeni minden olvasónak, amelyben „a szerkesztő MolnárVeress Pál és a felelős kiadó Jordáky Béla elismeri, hogy hibát követett el, és bocsánatot kér a
cikk közlése miatt”. Új szerkesztőbizottság alakuljon Tóth Károly Antal (azaz szerény
személyem) nélkül, „lehetőleg két «lektorral» kibővítve, akik a cikkeket megjelentetés előtt
elolvassák és véleményezik”.
A fentiek mérlegelésekor nem szabad elfelejteni, hogy az Új Kéve létét és színvonalát
mindenekelőtt Molnár-Veress Pál lelkésznek köszönheti, gyakorlatilag minden lappal
kapcsolatos munkát ő végez. Ő tehát „a szerkesztő”. Két lektorként becézett cenzornak valót
nehezen találnánk Svédországban, hacsak a levélírók nem ajánlkoznak erre a feladatra. Jordáky
Béla a gyülekezet főfelügyelőjeként elődjétől örökölte a „felelős kiadó” címet, minden konkrét
funkció nélkül, tehát úgy került a bocsánatot kérendők listájára, mint Pilátus a Krédóba.
Jómagam „a szerkesztő munkatársa” büszke címet viseltem a Nobelesdi megjelenéséig. Vajon
mi lehet az oka, hogy engem meg sem próbáltak rávenni a bocsánatkérésre?
Ugyancsak Vánky Farkas olvasta fel a sógornője, Szentkirályi Csaga stockholmi presbiter
levelét is, aki más elfoglaltság miatt nem tudott részt venni az összejövetelen. Nála – végre! –
„bizonyítékot” is találunk a nekem szóló fő vádra. Ezt idézi az esszémből: „vajon miért
hazudozik tulajdonképpen magáról is, rólunk is Kertész Imre? Azért, hogy Auschwitz
lángjainál a pecsenyéit sütögethesse, s végül a legínyencebb falatot is: a nóbelpecsenyét?” A
levélíró röviden elintézi az idézetet: „Ez elég annak bizonyítására, hogy nyugodtan
elmondhassam: a cikk írója antiszemita.” Ezzel a bizonyítási eljárás be van fejezve, a
gondolatától is elzárkózik, hogy velem vitába elegyedjen. A kiragadott mondatot úgy lobogtatja,
mintha azt nem előzte volna meg a kijelentés alapos indoklása, jogosultságának bizonyítása.
Vagy mintha nem ez a mondat követné: „… ezzel meggyalázza azoknak a millióknak az
emlékét, akik pedig megérdemlik, hogy tisztességes írók és más művészek emlékműveket
állítsanak nekik.”
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Az engem elítélő ezen emberek minden bizonnyal antiszemitának nyilvánítanák A
holokauszt-ipar szerzőjét, a zsidó Norman G. Finkelsteint is, akinek szülei – egyedül az egész
rokonságból – túlélték a varsói gettót és a náci koncentrációs táborokat, és aki könyvében így
ír azokról, akik politikai és anyagi tőkét kovácsolnak mások szenvedéséből és halálából: „Ezek
a szélhámosok hitvány céljaik érdekében a náci holokausztot kisajátították, a zsidó szenvedés
emlékét beszennyezték, és megmérgezték a zsidók és nem-zsidók közötti viszonyt.”
Szentkirályi Csaga a levélben kijelentette: „… az egyháztanácsnak és a Kéve
szerkesztőségének is el kell határolnia magát ettől a szellemtől és határozottan, nyíltan és
nyilvánosan el kell ítélnie ezt a cikket”, továbbá bocsánatot kell kérnie az olvasóktól, „akiknek
karácsonyát ezzel a cikkel tönkretették”. Mindezeknek egy rövid időn belül megjelenő másik
Új Kéve számban kell megtörténnie, amit „ugyanazokra a címekre küldenek ki, mint a
karácsonyi számot”. Tóth Károly Antalt „nyilvánosan mentsék fel megbízatásából, ne legyen
többé a lap munkatársa, és ezt közöljék a lap előfizetőivel”. A levélírónak ugyanis az a szándéka,
hogy „egyházunkat tisztítsuk meg az odanemillő hangoktól és véleményektől”. A végén ő is a
már létező, valamint várható, erkölcsileg és anyagilag káros következményekről szól, ezeket
„kellene közös erővel a legminimálisabbra csökkenteni, ha még lehet”.
Vánky Farkas úgy vélte, elsősorban két befolyásos zsidó személy6 részéről várható támadás,
akik elérhetik azt, hogy megszűnik a Svédországi Magyar Protestáns Közösségnek mind a svéd
evangélikus egyháztól, mind az államtól kapott anyagi támogatása. Ez lehetetlen helyzetbe
hozná a közösséget, és ha nem tiltják is be, már csak emiatt is megszűnhet majd az Új Kéve.
A magyar protestáns közösség tönkretételének rémképe az elkövetkező időben elég gyorsan
elterjedt (kétségkívül aktív propagandisták közreműködésével), és bár országosan a többség
egyetértett a Nobelesdi tartalmával, a felszított rettegés légkörében sokan a várható retorziók
miatt tartották helytelennek, hogy a svédországi magyar folyóirat az írást leközölte. Az anyagi
csődtől való félelem két tényezőre vezethető vissza. Egyrészt a tagoknak csak töredéke fizeti
valóban az általa megajánlott egyházi hozzájárulást, ezért a közösség önfenntartása a nem
közömbösök vágyálma csupán. Másrészt nagyon sokan, így az idézett levélírók is, a svéd
egyháztól és államtól kapott összegeket nem jogszabályok alapján kijáró támogatásnak, hanem
könyöradománynak tekintik, amit egy adott pillanatban, a szimpátia megfordulása alapján,
tehát akár önkényesen is eltörölhetnek. Mintha még mindig otthon lennénk Erdélyben, ahol a
magyar a hagyományos módon ki kell érdemelje a román hatalomtól intézményei
fenntarthatóságának a kegyét.
Veress Zoltán véleménye az volt, hogy én inkább a göteborgi aluljáróban kellett volna az
írásomat osztogassam, mintsem hogy az Új Kévében közöljem. A Nobelesdinek antiszemita és
fasisztoid felhangjai vannak, ezért engem meneszteni kell „a szerkesztő munkatársa”
tisztségéből. Szerinte azzal, hogy megemlítettem Grósz doktor esetét, tömeggyilkosságra
uszítottam. Tóth Károly Antal fundamentalista – jelentette ki. Azt nem lehet tudni, miféle
fundamentalista. Fundamentalista magyar? Fundamentalista keresztény? Vagy fundamentalista
zsidógyűlölő? Esetleg együtt mind a három? Hiszen ezek bizonyos propagandisták szerint össze
is függnek. Mint ahogy a kereszténységet és a fasizmust 2002 decemberében a svéd
televízióban összekapcsolta egy „illetékes”. Nem nevezem meg, mert egyike azon
személyeknek, akiktől a magyar közösség egy része karácsony óta retteg.

6

Emlékezetem szerint e két személy nevét vagy funkcióját előttem nem említette senki. T.K.A.
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Feldőtő Sándor presbiter elmondta, hogy ő és felesége (aki egyébként Vánky Farkas
testvérének a lánya) azt mérlegelik, hogy az Új Kéve szóban forgó írása miatt esetleg kilépnek
az egyházból.
Sántha Ferenc presbiter (Veress Zoltán veje) szorgalmasan támogatta az egyház lapjának
cenzúrázására vonatkozó javaslatot.
Az összejövetel egyetlen tagja nyilvánított egyértelműen különvéleményt: Nagy Zoltán
stockholmi presbiter az írásomat kitűnőnek és bátornak mondta. (Csak a félreértések elkerülése
végett kijelentem: Nagy Zoltán nem rokonom.)
A stockholmi presbitérium ülésének jegyzőkönyve a Nobelesdiről szólva kijelenti: „A cikk
igazságtartalmának, állításai helytálló vagy nem helytálló voltának vizsgálatát a jelenlévők nem
tartják presbiteri feladatuknak, erre nem vállalkoznak, nem is vállalkozhatnak,
magánvéleményük azonban különböző okokból elítélő – egy személyét kivéve.” Érdekes
módon azonban nem magánemberekként, hanem a presbiteri gyűlés résztvevőiként, vagyis
presbiterekként ítélték el, jegyzőkönyvileg kimondván, hogy az írás tartalma „az egyházi lap
lelkigondozói feladataitól idegen, ettől függetlenül is erősen vitatható…” (Ez egyébként Veress
Zoltán jegyzőkönyvíró szép szövege.) Nincs itt valami önellentmondás? Az elemzést azt nem
vállaljuk, csak minősítünk – az igazságtartalomtól függetlenül. Ügyes.
Mivel két presbiter (Haljasmä Jozefin és Magyar Tibor) az összejövetelig csak részben
olvasta el a Nobelesdi című írást, nem foglalhattak állást vele kapcsolatban. A jegyzőkönyv
mégis úgy tünteti fel, mintha ők is ez elítélők között lennének. Ezt a hamisítást Vánky Farkas
és Sebestyén Gábor hitelesítő aláírásukkal igazolták.
Ha a stockholmi presbitérium akciócsoportja bár egyetlen valódi érvet felhozott volna
állításai alátámasztására, ha tagjai egyáltalán párbeszédre méltatták volna az ellentétes
vélemény képviselőit, kibontakozhatott volna egy értelmes, valamiféle tisztázásra vezető vita.
Így azonban kétségtelen, hogy tevékenységük része annak a napjainkban mindjobban
elharapódzó jelenségnek, amit Finkelstein így nevez: „az új antiszemitizmus ürügyén
mesterségesen gerjesztett hisztéria”.
Az ülés határozatában már nem szerepelt egy új Kéve-szám megjelentetése. De tekintettel
arra, hogy az írásom „az egyházi közösségen belül megosztottságot, rossz hangulatot,
egyenetlenséget válthat ki, a miatta várható külső támadások pedig kárt okozhatnak (…) az
egész egyházi közösségnek”, egy Új Kéve-fejléccel ellátott körlevelet kell kiküldeni, amely „a
Nobelesdi című cikk közlését több okból is hibának ismeri el”, kijelenti, hogy az egészében a
szerzője véleményét tükrözi, és „kéri mindazokat, akiket a cikk érzelmeiben, gondolataiban,
erkölcsi érzékében megbántott, hogy gyakorolják a megbocsátás erényét…”
A határozat utolsó pontja az egyházi lap ellenőrzés alá vételét tűzi ki célul: „Az
Egyháztanács egyidejűleg tekintse át és szabja meg az eddigieknél átgondoltabban az Új Kéve
szerkesztésével és kiadásával foglalkozó személyek kilétét, feladatkörét és személyes
felelősségét.”

Kihullok az önképző édenkertből
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Jól éreztük magunkat a tångagärdei önképzőköri táborokon. A gyermekeim számára
évszámra ez volt a nyaralás. Egy hét (újabban három nap) társas élet, érdekes előadások és
beszélgetés. Találkozások otthon (a Kárpát-medencében) és idegenben élő magyarokkal.
A legjobb emberi kapcsolatunk talán a Vánky házaspárral jött létre.
Vánky Anna javaslatára az Önképzőkör vállalkozott addig csak folyóiratokban közölt
írásaim előfizetéses alapon, kötetben történő kiadására. Veress Zoltántól (egyébként ő soha nem
vett részt a nyári táborokon) hasznos szerkesztői tanácsokat kaptam, és ő írta meg a könyvhöz
az Önképzőkör előszavát. Went Ida szervezte és gyűjtötte az előfizetéseket. Így született meg
1994-ben a Hova-tovább? című kötetem.
A Kör vezetői igen hangsúlyozottan a liberális beállítottságú meghívottakat kedvelték, de ez
nem képezte akadályát a jó beszélgetéseknek, és esténként a tábortűznél együtt énekeltünk
magyar népdalokat. Meglepődtem ugyan, amikor egy évvel ezelőtti telefonbeszélgetésünk
alkalmával Went Ida határozottan örült a baloldali pártok magyarországi győzelmének, de a
különböző világnézetű emberek nem kell okvetlenül összetűzzenek. Különösen nem itt,
Svédországban. Egészen nyomtalanul az ilyesmi természetesen nem múlik el. Volt például, akit
irritált mind határozottabb keresztény hitem, aminek kézzelfogható bizonyítékai az Új Kévében
évek óta megjelenő vallásos tárgyú esszéim voltak.
A mostani események kezdetekor az volt az érzésem, hogy ez a számomra nem követhető
érzelmi indítékú irracionális felháborodás egyszer csak az értelem ellenőrzése alá kerül, és
akkor megkezdődhet a félreértések tisztázása. Ez persze inkább a dolog hihetetlenségéből
származó óhaj volt, mintsem egy reális lehetőség számbavétele.7
Az események az Önképzőkörhöz tartozásom végét jelentik. A vezetőségből való távozásom
hivatalosan is megtörtént. A 2003. január 14-én tartott vezetőségi ülés jegyzőkönyve rögzítette,
hogy Szentkirályi Csaga, Vánky Anna és Went Ida nem vállal többé vezetőségi tagságot,
amennyiben engem is újraválasztanak. Ez szerencsére nem történt meg. A február 26-i
választásokra a jelölőbizottság nem is tette a nevemet a megválaszthatók listájára.

Bekövetkezik!
Február huszonnegyedikén egy Ammon Israelsson néven, a zsidó egyházközség
jogtanácsosaként bemutatkozó férfi felhívta az Új Kéve szerkesztőségét, vagyis Molnár-Veress
Pál lelkész lakását, és közölte vele: hivatalos fordítót bíztak meg, hogy svédre ültesse a
Nobelesdi szövegét, majd ennek antiszemitizmusa, népcsoport ellen uszító tartalma miatt
rendőrségi feljelentést tettek (vagy tesznek?) a lap ellen. Súlyos kártérítést követelnek, aminek
Azt már előzőleg is tudtam, hogy Went Idának az anyja keresztény volt, és nagyon bántotta, hogy az ortodox
felfogásúak ezért nem ismerik el őt zsidónak. Együtt is éreztem vele ebben a kérdésben. Azt viszont csak a
Nobelesdi körüli cirkuszok kitörése után tudtam meg, hogy Veress Zoltán feleségének, Telegdi Magdának
eredetileg Goldstein volt a családi neve. (A barátnője, Keresztes Annamária Zsisku Jánosné említi ezt Rendhagyó
riport című írásában. In: Akik imádkoztak üldözőikért. Kiadta az Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár,
1996, II. kötet 70. o.) Sántha Judit Telegdi Magdának a lánya, vagyis melléfogtam, amikor Kertész Imre
meghívásának ügyében éppen neki írtam meg néhány észrevételemet. Utóbb hallottam azt is, hogy Szentkirályi
Csaga és Vánky Farkasné Szentkirályi Anna (akik egyébként reformátusok) anyai ágon a kiválasztott népből
származnak. Ennek ellenére továbbra sem értem, miért váltott ki belőlük ilyen mérhetetlen felháborodást az, hogy
megkérőjeleztem egy középszerű írónak nyíltan megfogalmazott politikai okokból juttatott kitüntetését, és nem
hagytam szó nélkül annak magyarokat rágalmazó szövegeit. (T. K. A. – 2007)
7

28

összegét átutalják majd a holokauszt magyarországi túlélőinek. Ez az ember felhívta Újvári
Tündét a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) lapjának, a Híradónak a
szerkesztőjét is, és vele hasonló módon fenyegetőzött Szutrély Péternek a tavalyi irodalmi
Nobel-díjról náluk, ugyancsak decemberben megjelent írása miatt.
Az esetet értékelve joggal támadhatnak kétségeink. A Nobelesdi valóban nem
udvariaskodott Kertész Imre irodalmi és emberi értékeit illetően. Kertész szerint is írásainak
csekélyebb magyarországi közönségsikere (egyébként minden lehetséges magyar irodalmi
kitüntetést megkapott) az antiszemitizmus következménye; miért ne lehetne az én Kertészért
nem rajongó írásomat ugyanezen az alapon antiszemitizmussal vádolni? De ha valaki a SMOSZ
lapjában megjelent, a szerkesztőség által a szerző tudtán kívül átszerkesztett, egyértelműen
pozitív kicsengésűre hamisított, bár az eredetiben is rágalmazhatatlan Szutrély-írást is
antiszemitának nevezi, és súlyos következményeket helyez miatta kilátásba, annak vagy nem
ép az elméje, vagy pedig szeret azzal szórakozni, hogy másokat fenyeget.
Egyébként a fejlemény már várható volt. No egyáltalán nem a Vánky Farkas és Szentkirályi
Csaga „előrejelzései” alapján.
Február elején felhívott Stockholmból a számomra addig ismeretlen idősb Publik Antal. Ő
is erdélyi születésű, és valamikor az otthoni labdarúgósport fontos személyisége volt. Gratulált
a Nobelesdihez, és megkért, amennyiben az ő nevét hallom az írásomat és az Új Kévét támadó
cikkekkel, tévéműsorokkal vagy feljelentéssel kapcsolatban, akkor tudjam, hogy az valójában
nem tőle származik. A fia ugyanazt a nevet viseli, és teljesen világos, hogy valamire készül
ellenünk, de az apjának sem árulja el, hogy mire.
Lehet, hogy ifjabb Publik Antal (teljes nevén: Publik Antal István) máshol is kísérletezett,
de az bizonyos, hogy elment Per Wästberghez, a Nobel-bizottság egyik tagjához, aki
ugyanakkor az Antiszemitizmus Elleni Svéd Bizottság (Svenska kommittén mot antisemitism)
tagja is. Bemutatta neki az én „antiszemita” és a bizottságról „tiszteletlenül szóló” írásomat,
valamint az ő ezzel kapcsolatos, a közönségnek szánt levelét. Wästberg felvilágosította őt, az
ügyben kit érdemes keresnie a különböző lapoknál, televíziós szerkesztőségeknél, és ajánlotta,
keresse fel a zsidó hitközséget is. Ez az előzménye az említett telefonáló jelentkezésének.
Hogy ezt „Toni” Publik miért tette, nehéz kitalálni. Kétségtelen, hogy ép szellemű és
erkölcsű ember nem tenne ilyet. Különösen így, alaptalanul. A céljáról azt lehet sejteni, hogy
talán a felkeresett személyektől viszonzásul segítséget várt kötetnyi kiadatlan írása
megjelentetéséhez. Persze, bár a kötetnyi írás léte állítólag tény, a többi inkább csak találgatás.
Az Israelsson nevű úriember jelentkezése után Vánky Farkas azt vészjósolta, hogy a zsidó
szervezetnek fizetendő kártérítésre rámehet majd a közösség tångagärdei ingatlana, Kalocsi
Margitnak, a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége alelnökének, a Magyar Ház
Közösség vezetőjének a fogai pedig talán még ma is vacognak azóta a rémülettől.
A telefonhívás óta – a magyar közösségen belüli harcias csoport egy újabb, másokat is
beleugrató csatározását leszámítva – csend van a dolog körül.

Országos Magyar Elhatárolódás
Ez év (2003) március 29-én, tehát bő hónappal a telefonon történt fenyegetés után a
Svédországi Magyarok Országos Szövetsége, amely közös koordináló-egyesítő szerve az
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ország különböző részein alakult magyar szervezeteknek, éppen soron következő vezetőségi
ülését tartotta. A Nobelesdivel kapcsolatos közös állásfoglalás megtárgyalása – bár csak a
nyolcadik, „Egyéb ügyek, levelek” című napirendi ponthoz tartozott – elég hosszú és heves
vitát idézett elő. A megjelent tizenhárom szavazattal bíró személy közül hárman ellenezték az
írás elítélését. Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke az asztalt verte, hogy a Nobelesdit igenis el
kell ítélni, mert az ügynek a svédországi magyarok számára súlyos következményei lehetnek.
Szentkirályi Csaga agresszíven megsürgette: Valljunk színt: antiszemiták vagyunk-e vagy nem,
mert erről van szó! Ami azt jelenti: ha valaki nem ért egyet az elítéléssel, az antiszemita. Ezt
rendesen zsarolásnak szokták nevezni. A nemzetközi légkör mára sikeresen olyanná alakíttatott,
hogy benne az antiszemitizmus lett a legsúlyosabb, a legmesszebbmenőbb következményeket
maga után vonó, erkölcsileg a legterhelőbb politikai vád. Nagyon olcsón lehet bárkinek kimérni,
még semmiért is, mint Sztálin idején a Gulágon eltöltendő huszonöt éveket.
A javasolt határozatot végül elfogadták. A jegyzőkönyv nyolcadik pontjának első
bekezdésében található. Így szól:
„Tóth Károly Antal Nobelesdi című cikkének tartalmától és eszmeiségétől, egy tartózkodás
mellett, a SMOSZ vezetősége elhatárolta magát. Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan levelet írunk
a zsidó hitközösségnek és a Nobel-bizottságnak. Ifjú Publik Antallal Bihari Szabolcs fog
beszélgetni, hogy tisztázza, milyen kijelentéseket tett hivatalos svéd szerveknél a Híradóról és
közösségünkről, továbbá jogásszal konzultálunk, hogy esetleges jogi lépéseket is megtegyünk.”
Ehhez tudni kell, hogy a SMOSZ-nak se az Új Kévéhez, se az abban közölt írásokhoz, sem
pedig a Svédországi Magyar Protestáns Közösséghez nincs köze, ez utóbbi nem a Szövetség
tagszervezete, és kizárólag annyi közreműködés van köztük, hogy kölcsönösen informálják
egymást közérdekű lépéseikről, a másikat is érintőkről pedig már előzőleg. A SMOSZ ezúttal
(még utólag is!) „elfelejtette” értesíteni a Közösség vezetőit arról, hogy ítélkeznek az egyházi
lapban megjelent egyik írás fölött. Még különösebb, hogy magukra vállalták a zsidó hitközség
és a Nobel-bizottság kiengesztelését. Ismerős ez a magatartás. Erdélyben volt egy magyar
„politikus”, aki a nyelvét mindig igen sokféleképpen tudta használni, s amikor a ceauşescui
időkben egy „magyar ügyben” ezáltal némi részeredményt ért el, elismerést várva megjegyezte:
„Látjátok, ezt is kinyaltam nektek.” Igen, Hajdú Győzőről van szó, aki politikai funkcióin kívül
a marosvásárhelyi Igaz Szó főszerkesztője volt. Milyen épületes látni, hogy a módszer –
természetesen ugyancsak magyar közösségi célok érdekében – Svédországban is kipróbáltatik.

A nyulak a bokorban maradnak
Arra természetesen számítottam, hogy lesznek olyanok, akiknek a Nobelesdi a tartalma miatt
nem fog tetszeni. Arra azonban nem, hogy az indulatok ilyen nagyméretű kitörését fogja
kiváltani, és arra különösen nem, hogy nem rajtam, hanem a közösségen – szinte bosszúképpen,
mert szólási lehetőséget találtam náluk – járják le magukat.
Legelőször a Vánky Farkas fenntartásairól értesültem, és (2002) december 26-án drótpostán
megkérdeztem tőle, mik a kifogásai az írásommal kapcsolatban. Nem kaptam választ. A
stockholmi 27-i presbiteri gyűlés után az ott elhangzottakkal kapcsolatban magyarázatot kértem
tőle is, a feleségétől is. Nem méltattak válaszra.
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A háttér megvilágításához némi segítséget nyújthat az, amit ezen a gyűlésen Veress Zoltán
vetett fel: hogy jön Tóth Károly Antal ahhoz – mondta felháborodva –, hogy biológus létére
felülbírálja Vánky Farkas Teremtés című írásának első változatát!
Azelőtt éppen egy évvel történt. Molnár-Veress Pál lelkész, az Új Kéve szerkesztője átküldte
hozzám, a „szerkesztő munkatársához” az anyagot, és megkért, mondjam el, milyennek találom.
A kereszténység tanításaival, de a logikus megítéléssel is ellentétes nézetek voltak benne.
Véleményemet közöltem Vánky Farkassal is, aki ezután lemondott az írás közléséről.
Szelídített változata éppen a Nobelesdi mellett jelent meg a múlt év (2002) decemberében.
Az említett időben nemcsak Vánkyéktól, hanem Veress Zoltántól, Szentkirályi Csagától és
Sántháéktól is elektronikus levélben kértem, indokolják meg engem rágalmazó állításaikat.
Veress Zoltán a válaszában azt állította, hogy engem durván félretájékoztattak, az írásom
igazságtartalma őt nem érdekli; az egész tanácskozás nem velem vagy az írásommal, hanem
csak az Új Kévében való közlés szerencsétlen tényével foglalkozott. Mint tudjuk, ez nem felel
meg a valóságnak. Magyarán: Veress Zoltán hazudott. Egy részlet a válaszlevelemből: „… a
svédországi protestáns magyar közösség megalázásában serénykedsz másokkal egyetemben,
hogy egy igaz ügyben mentegetőzve magyarázkodó körlevéllel úgy tegyen, mintha vaj lenne a
fején. Fel kell hívni a világ figyelmét, hogy egy igazat kimondó írás megjelentetése miatt rossz
a közösség lelkiismerete! Nem értem a rémületeteket, a rettegéseteket attól, hogy mit fognak
majd az igazság kimondásához szólni egyes személyek, mert ezek – az egyébként állítólag békés
és segítőkész emberek – jelentős befolyásuk segítségével bosszúból majd nagyot üthetnek a mi
egész közösségünkön. Ez tisztára egy megnyomorított lelkű kisebbség romániai típusú
reakciója: megalázkodással kell leszerelni azokat, akiknek hatalmuk van fölöttünk dönteni,
ahelyett, hogy felkészülnénk közösségileg kikérni magunknak bárminemű hazug indokkal
indított támadást!”
Ezek a sorok nyilvánvalóan nemcsak Veress Zoltánnak szóltak.
Szentkirályi Csaga közölte, hogy ő velem nem vitatkozik, továbbá nem kíván sem levelezni,
sem együttműködni velem a jövőben.
Miután Sántháék sem jelentkeztek, január ötödikén megkértem Juditot, hogy vegye át tőlem
az Önképzőkör egyik nyári vendégének a meghívását, amit eredetileg én vállaltam magamra.
A nézeteikkel kapcsolatos kérdéseimre végül 12-én a férje, Sántha Ferenc presbiter válaszolt.
Ő nem tud ellenem indult rágalomhadjáratról – írta –, de részt vett az írásom kapcsán
összehívott presbiteri gyűlésen. „A gyűlés jegyzőkönyve – a protestáns egyház rendelkezései
szerint – a hitelesítés pillanatától nyilvános, ami azt jelenti, hogy Sebestyén Gábor helybéli
felügyelőtől azt megkaphatod. A jegyzőkönyv tartalma az én véleményem is, és egyben
válaszom arra a kérdésre, hogy mi kivetnivalót találtam a cikkedben”. Majd hozzátette: „Mivel
elfoglalt vagyok, jelen levéllel ezt a témát lezártnak tekintem.”
Mint látható, a közösségi nyüzsgésben résztvevők közül senki nem volt hajlandó válaszolni
arra a kérdésre, hogy mitől antiszemita az írásom, és miért kell tőlem elhatárolódjanak.
Április elején végül Went Idának küldtem egy békülékeny hangú levelet, aki tudomásom
szerint – noha kétségtelenül elmarasztaló a véleménye – nem vett részt a kedélyek
felkavarásában és a közösséget megalázni igyekvő akciókban. Válasz tőle sem érkezett.
Mindezek után fel kell tennem magamnak a kérdést: milyen emberekkel kötöttem –
pontosabban hittem, hogy kötök – barátságot, ha ezek az emberek nem bírják elviselni az
igazságot, annak kimondójára pedig ellenséget kiáltanak, amennyiben az igazság a „kiválasztott”
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nép valamely tagjára vonatkozik? Milyen számomra felfoghatatlan titok működik itt, hogy a
dolog tisztázására tett minden erőfeszítés teljesen felesleges? Tulajdonképpen kik ezek az
emberek, akiket eddig magyar ügyekért áldozatot hozó erdélyieknek hittem, de most azt kell
látnom, hogy rémisztgetésekkel uralkodni akarnak a magyar közösség fölött?
Ma már tudom: hiába várok én bármiféle tisztázásra. Hiszen egy bemocskolt és valójában
széttörött pohárba már nem lehet tiszta vizet önteni.
Sántha Ferenc javaslatának megfelelően márciusban megkértem Sebestyén Gábortól, a
stockholmi presbitérium vezetőjétől, a december 27-i gyűlés jegyzőkönyvének, valamint az ott
felolvasott két levélnek a másolatát. Ezt a választ küldte:
„Kérésének sajnos nem tudok eleget tenni, u i presbiteri gyűléseink jegyzőkönyveinek
fénymásolatát magánszemélyeknek csak a Presbitérium erre vonatkozó határozata alapján
adhatom ki. Kérését a Presbitérium elé terjesztem soron következö presbiteri gyülésünkön.
Kérésére vonatkozó határozatról Önt értesiteni fogom.
Magánszemélyek stockholmi gyülekezetünk presbitériumához írott leveleinek másolatát –
bármit tartalmazzanak – semmilyen körülmények között sem adhatom ki a levéltitok megsértése
nélkül. A levelezéseket bizalmasan kezeljük és kiadatásukat még a levélírók beleegyezésével
sem tehetem meg.”
Sebestyén Gábor ezek szerint nem ismeri a közügyekben keletkezett okiratok nyilvános
voltára vonatkozó svéd törvényeket, de saját egyháza alapszabályzatát sem. (Vagy ismeri, és ő
is hazudott nekem.) Az említett iratokat végül hivatalosan megkaptam Jordáky Bélától, aki a
Svédországi Magyar Protestáns Közösség főfelügyelője.
Bihari Szabolcsnak, a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége vezetőjének is írtam. Az
április 13-án kelt levél lényege: „Ezt a levelet mindenekelőtt azért írom, mert szeretném
megtudni tőled, te személyesen miben látod az írásom antiszemitizmusát? Kíváncsi vagyok,
vajon te is megmaradsz-e a minősítés nagyvonalú gesztusánál, vagy hajlandó vagy kifejteni
nekem, hogy a Szentkirályi Csaga agresszív és szakszerű lélektani manipulációján túl mi
késztetett arra, hogy antiszemitának mondd a Nobelesdit, és ezzel természetesen elsősorban
engemet?” Egy hónap múlva a szöveget drótpostán átküldtem Kovásznay Ádámnak, a SMOSZ
titkárának, megkérve, juttassa el a főnökének, hiszen az én postán küldött levelem feltehetően
nem érkezett meg hozzá. Aztán kiderült, hogy megérkezett, de Bihari magánlevélnek tekintette.
(Úgy látszik, magánlevelekre nem szokott válaszolni.) Néhány nappal később (pontosan május
16-án) Kovásznay felhívott, s közölte, hogy a Bihari kérésére megadta neki a telefonszámomat,
mert majd felhív inkább. Azóta várom.8

A „védőközlemény”
A Nobelesdi megjelenésének vészterhes következményeit elhárítani hivatott külön Új Kéve
számból vagy körlevélből – az egyház egyes vezetőinek józan ellenállása miatt – végül nem lett
semmi, de a stockholmi presbitérium kívánsága szerint egy közlemény jelent meg ebben az
ügyben a protestáns magyar folyóirat legközelebbi (márciusi) számában.

8

Bihari Szabolcs később valóban felhívott, de nem sikerült tőle megtudnom, hogy a SMOSZ közgyűlése miért
tartotta fontosnak, hogy a Kertész Nobel-díjáról szóló írásomtól elhatárolódjon, és a zsidó hitközséggel, valamint
a Nobel-bizottsággal mintegy kiengesztelésük céljából ez ügyben kapcsolatot keressen. (T. K. A. – 2007)
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A bevezető sorok szerint az én Nobelesdi című írásomnak az Új Kéve „decemberi számában
való megjelenésével kapcsolatosan felmerült kérdéseket” az Egyháztanács Elnöksége
„megtárgyalta, és állásfoglalását” a közleményben foglalta össze. Arról, hogy tulajdonképpen
mik voltak a felmerült kérdések, a szöveg közvetlenül nem szól. De igen erőteljesen sejteti,
amikor mindjárt az elején leszögezi: az „Új Kéve tíz évfolyamának számaiban közölt írásokból
megfelelően kirajzolódik egyházi lapunk szellemisége. Ennek alapján állítjuk, hogy egyházi
közösségünk egésze – ezen belül egyházi közösségünk lapja – amint eddig, úgy ezután is
elutasítja a népcsoport elleni izgatást, a faji, etnikai, vallási, ideológiai kirekesztést, minden
ezzel kapcsolatos propagandát.”
A közlemény legfontosabb mondata, amely – a szándék szerint mindenesetre – kiemelten
lenne hivatott szolgálni a protestáns közösség esetleges támadások elleni védelmét, így szól:
„… az Egyháztanács határozottan visszautasít minden olyan állítást, mely szerint a lapban
közzétett egy-egy írás – jelen esetben az említett írás –, mondanivalóját, stílusát vagy
szemléletét illetően, a lap felelős kiadójának, az Egyháztanácsnak, vagy az egész egyházi
közösségnek véleményét és álláspontját tükrözné.” Tulajdonképpen ez is csak sejtetés és
bujkálás, hiszen nem mondja ki nyíltan, hogy az Egyháztanács miért határolódik el az esszém
szemléletétől, de a szövegösszefüggés egyértelműen visszautal az előbbiekre. Ebből
következően a Nobelesdi kétségtelenül elüt az utóbbi tíz év többi írásától, amelyektől a
népcsoport elleni izgatás stb. idegen volt, hiszen még soha nem történt meg, hogy a
közösségnek vissza kellett volna utasítania valamelyikük szemléletével való azonosulás
„vádját”. Ezt erősíti meg az Egyháztanácsnak az a stockholmi sugalmazású megállapítása, hogy
„ennek a cikknek a helye nem a mi lapunkban lett volna”. Ezt minden bizonnyal úgy kell (a
szövegösszefüggésből következően mindenképpen így is lehet) érteni, hogy inkább egy
szélsőjobboldali lapba illett volna.
A közlemény tartalmával kapcsolatos csatározások benyúltak a márciusba (a januárra történt
antedatálás ne zavarjon senkit), s csak akkor szűntek meg, amikor Sebestyén Gábor (aki azon
kívül, hogy a stockholmi presbitérium felügyelője, az országos főfelügyelőnek, Jordáky
Bélának is a helyettese) ki nem jelentette, hogy amennyiben további finomítást kér az
Egyháztanács valamelyik tagja tőle, ő minden egyházi tisztségéről azonnal lemond.
Nemcsak az Egyháztanács, hanem a magyar protestáns közösség számos más tagja is elhiszi
azt, amit a stockholmi akciócsoport sugall: tőlem és írásomtól ezzel a közleménnyel
elhatárolódva, magukat védik a következményektől. A valóság ennek az ellenkezője. Ez a
közlemény olyan, mint egy (engem persze kiemelten érintő) önfeljelentés: felhívja a figyelmet,
arra, hogy valami nagy baj van az Új Kéve decemberi számával. Pedig mindnyájan tudjuk, hogy
nem erről van szó.
A közlemény szövege több helyütt szinte szó szerint egyezik a decemberi stockholmi
presbiteri gyűlés jegyzőkönyvével: „Egyháztanácsunk tagjai, a gyülekezeti felügyelők, a
gyülekezetek presbiterei nem tartják feladatuknak a cikk igazságtartalmának, állításai helytálló
vagy nem helytálló voltának vizsgálatát. Erre nem vállalkoznak és nem is vállalkozhatnak.”
Másszóval az Egyháztanács, amely az egész svédországi magyar protestáns közösséget
képviseli – a stockholmiak gyakorlatával egyezően – anélkül minősíti az írást és szerzőjét, hogy
megvizsgálná az írás tartalmát.
A stockholmi jegyzőkönyvből az Egyháztanács Elnökségének közleményébe bekerült a
kérés is, hogy akiket „az említett cikk (…) érzelmeikben, gondolataikban, erkölcsi érzékükben
megbántott, gyakorolják a megbocsátás erényét.” Vajon kinek kellene megbocsátaniuk? A
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közösségnek vagy a lapjának, mert közölte a kifogásolt írást? Vagy éppenséggel nekem? Kissé
fonák helyzet: mivel a „megbántottak” (beleértve a Vánkyék gyermekeit is) közölték, hogy nem
kívánják kapni többé a folyóiratot, hozzájuk végeredményben nem is jutott el ez a felhívás.
A lényeget illetően minden úgy történt, ahogy a stockholmi akcióbizottság akarta, mintha a
stockholmi presbiteri értekezlet döntései az egész közösségre nézve kötelezőek lennének.
Számomra fel nem fogható, hogy ezek az emberek miért érzik saját személyük ellen
irányulónak a Kertész-jelenség leleplezését, és miért érzik emiatt szükségét annak, hogy az
egész magyar közösséget az igazság kimondásának „rettenetes következményeivel” riogatva
arra késztessék, hogy önmagát megalázza – többek között egy ilyen nevetséges, magyarázkodó,
önmagát is gyanúba keverő nyilatkozattal?
Vissza kell még térnem az Egyháztanács Elnökségének arra a nézetére, hogy „ennek a
cikknek a helye nem a mi lapunkban lett volna”. Eltöprenghetünk: amikor a kereszténységgel
össze nem egyeztethető, azzal szemben álló cikk jelent meg a lapban, vajon hol volt akkor az
Egyháztanács ébersége? Vánky Farkasnak két megjelent írását ismerem, mindkettő a
gnoszticizmus tanait terjeszti.
Az Új Kéve ökumenikus jellege egyáltalán nem jelentheti azt, hogy a kereszténységgel
ellentétes propagandaírásoknak is helyet ad. Olyanoknak, amelyek emberek által alkotott
elképzeléseket az isteni kinyilatkoztatás elé, más vallások fogalmait a mi Szentírásból és a
hagyományból eredő Istenről alkotott fogalmaink elé helyezi, és mintegy „kiigazítani”
igyekszik keresztény hitünket idegen forrásokból származó képzetekkel.
A gnoszticizmus a különböző vallások szintézisét igyekezett és igyekszik létrehozni, egy
olyan egyveleget, amelyben minden tanítás elvileg egyenértékű. Ma az ezoterikus áramlatok
divatos köntösében a neognoszticizmus rejtőzik. Ez a nyugati világ szélsőséges
liberalizmusának harci eszköze, hogy fő ellenségét, az iránytűt adó kereszténységet a
„vallásosságra hajlamos” emberekben összezavarja, semlegessé lúgozza, mert uralmát
mindnyájunk fölött így tudja jobban biztosítani.
A gnózis megismerést jelent. Vánky Farkas beállítása értelmében a régi írások és tanok
megismerésével (lásd: A korai keresztyénség gnosztikus eszmeáramlata, Új Kéve 2000/3. szám)
nem az általános műveltségünket gyarapítjuk, hanem hitünket igazítjuk helyesre. „…
korunkban nagy szükség van a gnózisra” – jelenti ki. Nem a hitre, nem Jézus tanításainak
megértésére, nem keresztény voltunk elmélyítésére van szükség, hanem a gnózisra. A vájt fülű
beavatottak, tehát a kevesek által elsajátítható ismeretekre. Mintha Jézus sohasem mondta
volna: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket,
és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad.” (Mt 11,25) Bizony nem úgy kapjuk a bölcsességet, hogy
előbb okvetlenül okosaknak kell lennünk.
Vánky teremtésről szóló, a múlt év decemberében megjelent (átdolgozott) írásának a címe
is sokat mondó: Sapere aude! – Legyen merszed tudni! Mármint (ebben az esetben) az igazságot
a teremtésről. Elméleti vizsgálódásai után arra a végkövetkeztetésre jut, hogy „… a semmiből
való teremtés elképzelése tudománytalan és összeegyeztethetetlen mind a Biblia, mind az ősi
vallásfilozófiák tanításával.” A keresztény felfogás tehát egyértelműen téves. Ennek
bizonyítására még a tudomány eredményeit is felsorakoztatja, noha annak csak a teremtés után
történtekről lehetnek némi feltételezései. Ha Isten a világot a semmiből teremtette, akkor a
természeti törvények csak ezt követően jöhettek létre, tehát nevetséges úgy beállítani, mintha e
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törvények bármit is bizonyíthatnának a teremtéssel kapcsolatban. Némileg más a helyzet, ha
nem is történt teremtés, hanem csak a már meglévő „örök” anyag valamiféle, az említett
törvényeket tiszteletben tartó átalakítása. A tudomány által felismert természeti törvények,
pontosabban azok örök érvényűnek tekintett volta ebben az esetben sem bizonyíték, hanem csak
következménye a valódi teremtés tagadásának. Ez ugyanakkor Isten mindenhatóságának,
vagyis Isten isten voltának kétségbevonását jelenti. Ebben a felfogásban a Mindenség Ura
megnevezés költői szókép csupán.
Vajon ezeket az írásokat miért nem kifogásolta az Egyháztanács? Náluk nem vette észre,
hogy nem valók egy keresztény egyházi lapba? De az én írásom kivetnivaló, mert megbírált
egy tisztességtelen magatartást és folyamatot, egy, mind a svéd akadémiára, mind az egyetemes
kultúréletre, mind pedig magyar nemzetünkre nézve szégyenletes helyzetet? A kereszténység
szellemétől teljesen idegen írások viszont a lapba valóknak találtattak! Annak az írásai, aki az
általam elemzett tisztességtelenséget védelmébe veszi, és a bizonyítékokkal alátámasztott
érvelésemet „fröcskölő gyűlölködésnek” nevezi. És az Egyháztanács lényegében az ő
véleményét érvényesíti velem szemben.
Most május elején kaptam meg Norman G. Finkelstein A Holokauszt-ipar című, magyarul
frissen megjelent könyvét. Aki ezt Kertész Imre művei után elolvassa, annak számára nem lehet
kétséges, hogy a tavalyi irodalmi Nobel-díj ennek az iparnak a terméke. De ha jól
megvizsgáljuk, ugyanezt mondhatjuk az Új Kéve decemberi száma körül kitört svédországi
cirkuszról is.

Hova tovább?
A stockholmi csoportnak az a követelése, hogy engem az Új Kévébe való írástól tiltsanak
el, nem került bele a közleménybe. Ezt talán úgy is vehetem, hogy rám lett bízva a döntés.
Mi (mármint a családom) katolikusok vagyunk, de tagjai kívántunk lenni a magyar
protestáns közösségnek is. Azért mert magyar, és azért, mert keresztény. A katolikus egyháznak
fizetett adón kívül ezt a közösséget is rendszeresen támogatjuk. Általában elmegyünk a
göteborgi magyar istentiszteletekre is.
Az Új Kéve 1997 ősze óta közli főleg vallásos témájú, de mindennapi életünkhöz kapcsolódó
írásaimat. Mindig arra törekedtem, hogy megközelítéseim ne kifejezetten katolikus jellegűek
legyenek, hanem a közös keresztény felfogásból származzanak. Türelemmel olvastam el mások
nem éppen keresztény szellemiségű cikkeit (például amilyen a Vánky Farkasé volt), vagy egyes
írások ilyen jellegű részleteit is, mert nem tartottam célszerűnek, hogy hitvitába elegyedjünk
egy szórványvidéki magyar ökumenikus lap oldalain.
Most – azzal együtt, hogy a közösség zöme egyetértett a Nobelesdi mondandójával, elég
sokan gratuláltak is hozzá – a hovatartozásom érzésében valami nagyon megbillent. Ha
valakiket valóban „megbántott” az írásom, a tisztességes az lett volna, hogy szemtől szemben
számon kérik rajtam a nézeteimet, lehetőséget adva a dolgok nyílt tisztázására, és nem másokat
sikeresen terrorizálva, ilyen alattomos kiszorítósdival igyekezzenek engem lehetetlenné tenni.
Azt hiszem, nem is kell a két kezem minden ujja ahhoz, hogy megszámoljam, hányan voltak,
akik nyíltan foglaltak az ügyben állást előlem bujkáló vádlóimmal szemben.

35

Úgy tűnik, a tisztességes viták lehetőségei sajnos már elmúltak. A viszálykodás híve nem
vagyok. Nem kívánom, hogy bárki is lemondjon miattam funkcióiról, vagy hogy a stockholmi
presbitérium kiváljon az Egyháztanácsból (mint ahogy fenyegetőztek vele), és talán béketermő
lenne az is, ha Veress Zoltán, aki 2000 januárja óta ismeretlen okból nem ír az Új Kévébe, újra
visszatérne a laphoz. Ezt a szándékát tudtommal kifejezésre is juttatta, természetesen azzal a
kikötéssel, hogy én ne írjak bele többé.
Legyen hát béke. A svédországi magyarok nyugalmát a jövőben ne zavarja meg a
véleményem. Ha velem nem kell számolni többé, a nyáj farkasai nyugodtan visszavehetik
magukra ártatlan báránybőrüket, a rettegők pedig talán megkönnyebbülten letörölhetik végre
verejtékező homlokukat. Kezdődjön az áhított, minden áron elérendő egyetemes békesség új
korszaka.
Göteborg, 2003. május 5 – június1.
(Megjelent: Havi Magyar Fórum 2003. júliusi számában.)
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Szőcs Géza közbeszól
Még Magyarországon éltünk, amikor Budapesten összeismerkedtünk egy nálam fiatalabb
emberrel, aki a svéd fővárosban vagy a környékén élt. Emlékezetem szerint a tångagärdei
önképzőkörön is összeakadtunk néha egymással. A legszívesebben meg se említeném őt, de
miután maga is elolvasta az „Északi Magyar Gyülekezetek” 2002. decemberében megjelent Új
Kéve című lapját, amelyben a Kertész Imre Nobel-díját elemeztem, naponta-másnaponta
küldött nekem egy bíráló levelet, amíg meg nem fenyegettem, hogy ha nem hagyja abba ezt a
támadó dömpinget, feljelentem őt zaklatásért a rendőrségen. Az illetőt Stuber Györgynek hívják.
Igazság szerint restellem, hogy rövid ideig ugyan, de egy ilyen agresszív és primitív emberrel
tartottam kapcsolatot.
Az egyik levelében megírta nekem, hogy Szőcs Gézának elküldte az írásomat. Szőcs erre való
válaszul megjelent levele ugyancsak a Nobelesdi címet viselte, és a Népszava 2003. február 13-i
számában jelent meg, melynek Kárpát-medencei olvasói még nem ismerhették az én írásomat, mert az
csak 2003 májusában jelent meg Budapesten a Havi Magyar Fórumban, mintegy félévvel a svédországi
magyar lapban történt megjelenése után.

Íme, Szőcs Géza szövege:

Nobelesdi
Van – volt? – a sajátos magyar cím- és rangkórságnak, no meg nemzeti önképünknek, egy mármár trianoni léptékűvé fokozott kudarcélménye. Az idestova évszázada osztogatott irodalmi Nobel-díj.
Amit nem kap"tunk" meg.
Mellesleg: igazságtalanul. Mikszáthtól, Adytól, Babitstól, Kosztolányitól, Krúdytól, Füsttől
Weöresig számos brilliáns tollú írónk, költőnk osztozott Tolsztoj, Kafka, Dürrenmatt, Pound vagy
Borges sorsában.
Ne vizsgáljuk most a miérteket, s azt se, hogy Nobel-frusztrációnk miként hízott, gyarapodott,
növekedett napról napra. Ám érdemes felidézni néhány – jellegzetesen honi – hátsólépcsős technikát,
olyanokat, amilyenekkel tűrhetetlennek érzett lecsúszottságunkat szoktuk kompenzálni.
A második világháború és 1956 után iratok nélkül Nyugatra özönlő magyar menekültek
megjelenésével a németeknek soha nem hallott nevekkel kellett megbarátkozniuk. Emlékszünk még
„Georg von Lukács”-ra: nos, a von Szabók, von Kovácsok, von Téglások ármádiájának felbukkanása
után a von-t történelmileg használó családok mindinkább a szerény v. betű mögé vonultak vissza. És
mit ad isten? A v. egyszercsak megjelent a mieink neve előtt is. Mint a „vitéz” rövidítése. Mert magyar
vitéznek lenni jó – de az sem árt, ha adunk e címnek egy kis birodalmi csillogást.
Aztán gátat lehetne rekeszteni a számtalan máltai lovagrend lovagjaival is. Mikor már majdnem
mindenkiről kiderült, hogy lovag, Bucur Ildikó egy kolozsvári RMDSZ-gyűlésen bejelentette, hogy ő
meg lovagina, és talán ma sem érti, miért röhögött fel a terem.
Várva a „Goncourt emlékdíjas” magyar regények és az „Oscar emlékdíjas” hazai filmek
megjelenését, tudtam: ha ez így megy tovább, előbb-utóbb lesz „Nobel emlékdíjas” írónk is.
És ekkor megkapt"uk" a Nobelt. Az igazit. Nem az emlékdíjat.
Mikor a Svéd Királyi Akadémia-Magyar Irodalom meccsen már 90-0 volt az eredmény, akkor
Kertész Imre megszerezte csapatunknak az első pontot.
Sokan örültek ennek – végre egy nemzeti frusztrációval kevesebb – mások viszont fanyalogtak.
Egyeseket Kertész hangsúlyozott zsidó identitása zavart. Másokat a nyilatkozatai. Meg hogy a svédek
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nem az írói teljesítményt, hanem a témaválasztást honorálták. (Ami, ha önmagában igaz lenne, eddig
már többszáz Nobel-díjas Auschwitz-regény állna ott polcainkon.)
De mondja csak el mindenki, amit gondol – így helyes, vélekedtem magamban. S ha a nézetek
ütköznének, hát ütközzenek.
Itt tartottam, kedves Károly, amikor kezembe került az internetről Nobelesdi című írásod.
Miután ezt nyílt levélnek szánom, hadd tisztázzam mindazok számára, akik nem tudnák: azonos
vagy azzal a Tóth Károllyal, aki 1982 folyamán jelentős részt vállalt az Ellenpontok című erdélyi
szamizdat – Románia történetének egyetlen földalatti politikai folyóirata – előállításában.
Nos, kedves Károly, – Nobelesdid megtört egy olyan tabut, amit két évtizeden át hallgatólagosan
tiszteletben tartottunk. A hármunk – Ara-Kovács Attila, Tóth Károly és jómagam – közti íratlan
egyezségre gondolok, amely körülbelül így hangzik – vagy így hangzott – számomra: „A tény, hogy mi
hárman együtt vittük vásárra a bőrünket, s hogy egyazon börtönben rohasztottak volna el bennünket (kis
híja, hogy meg nem történt) – hallgatólagos szövetségesekké kovácsolt bennünket. E fegyverbarátság
okán, soha, de soha nem fordulunk egymás ellen – bármi történjék is, bármerre vezessenek is utaink."
Amin nem azt értem, hogy ne bírálhattuk volna – bíráltuk is – egymást, hol ezért, hol azért.
Csakhogy te most nem bírálatban részesíted Ara-Kovácsot, hanem morálisan kívánod aláásni a
hitelét – éspedig egy olyan kontextusban, s egy olyan logika mentén, amely már-már értelmezhetetlen.
Hogyan függ össze Ara-Kovács és az Ellenpontok Kertész Nobel-díjával?
Mepróbálom követni írásod logikáját.
Nem érted – írod – mit vár tőled Kertész Imre, mikor olyanokat nyilatkozik, hogy Magyarország
még nem nézett szembe a holokauszt kérdésével, elutasítva az ezzel kapcsolatos reflexiót.
Azt állítod, hogy nincs olyan ismerősöd, aki ne ismerné és ne érezné át a holokauszt tragikumát.
Hm.
No és ha Kertész nemcsak a te ismerőseidre gondolt? Hátha ő olyanokról is tud, akik másként
vannak ezzel. (Vagy nem ismerik, vagy nem érzik át.) De a kérdés, azt hiszem, nem ez. Hanem, hogy
végbement-e a nemzet részéről az a lelkiismeretvizsgálat, amelynek katartikus, feloldozó, megváltó
hatásaképp kijelenthetjük, hogy „mindenki” – az egész nemzet – „ismeri és átéli” a holokauszt
tragikumát.
Szerinted megtörtént (vagy meg sem kellett történnie) ennek a lelkiismeretvizsgálatnak.
Kertész szerint meg nem történt meg, holott meg kellett volna. Azt hiszem nem tévedünk nagyot,
ha azt gondoljuk: talán ezt várja tőled. Meg másoktól is. Talán mindig is ezt várta. Aztán megírta a
Sorstalanságot, mert úgy látta, hogy hiába vár. Nem tudom. Persze téged ez ingerel. Hiszen kétéves
voltál, mikor Kertészt deportálták. „Ismered és átérzed”, hogy min ment keresztül. Akkor meg „mit vár”
tőled? Nem érted, mondod.
És említed Anna Frankot, és hogy dr. Nyiszli Miklós könyve, Orvos voltam Auschwitzban,
„meglehetősen teljes” képet nyújt a koncentrációs táborról.
Én pedig azt gondolom, hogy Kertésznek a lágernaplókon kívül valami egyéb is hiányozhatott.
Talán egy regény. Olyan, amilyen a Jób lázadása című film volt. Egy magyar regény. Amit nem zsidó
orvosok írtak. És nem Anna Frank. Tudsz-e, Károly, ilyen magyar regényről? Vajon miért nem született
regény legalább Alapi Gáspár komáromi polgármesterről, egy keresztény emberről, aki elkísérte városa
zsidó polgárait a lágerig, és ott velük együtt pusztult el – mondván, hogy a polgármesternek ott a helye,
ahol városa polgárainak.
Ha írásod valóban erről szólna – hogy nem érted, mit akar „tőled” Kertész –, itt akár abba is
hagyhatnók. Csakhát az általad szignált dolgozat igazából nem ezt az álnaiv kérdést feszegeti.
Ehelyett megtudjuk, hogy egy haláltáborból szabadult zsidó gyermekorvos, vélhetően
szándékosan, tizennégy csecsemő halálát okozza a szatmárnémeti kórházban.
Az eset – mármint a szándékosság – bizonyítatlan, mint írod. No és ha bizonyított lenne? Akár
így, akár úgy: mi köze egy haláltáborban megőrült orvosnak Kertész Nobel-díjához?
Ezután az esetleírás után következnek a Kertész-művek, esztétikai kommentárjaid kíséretében.
Ezek naivitása megmosolyogtató. Így nem is igen foglalkozom velük. Már azt sem értetted meg: Kertész
regényében azt (is) honorálták, hogy őszinte. Hogy nem fokozza a borzalmat. Hogy nála nem üvöltöző
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SS-katonák lökdösik a vonatról épp hogy lerugdosott szerencsétleneket egyenesen a gázkamrákba,
hanem feltűnnek neki olyan apró részletek is, mint a gondosan megnyírt gyep, vagy mint egyes zsidók
előnytelen külseje. Puff neki! Egy láger-filmen ugye, csupa nemes arcélű, sugárzóan jóképű fogolynak
kell mutatkoznia, szemben a boxerkutya-fejű német őrmesterekkel, nemde? Csakhogy Kertész nem
giccset akart írni, hanem azt rögzíteni, ahogy a szem lát.
Ezután Neumann Ottó újságíróval foglalkozol. Elmeséled, hogy néhány évtizede egy
tömeggyilkos román „nemzeti hősről” írt cikket, felkérésre, a nagyváradi napilapban, pár éve pedig
Tőkést is megtámadta.
Én sem szeretem, ha Tőkést csak úgy támadgatják, de ezen a ponton teljesen elbizonytalanodtam:
mi az örödögről szól az írásod? Mi köze most már Neumannak és Tőkésnek is Kertészhez?
A következő bekezdés aztán mélységesen elszomorított és felháborított. Először nem is hittem a
szememnek: „Csak most, utólag tudom igazán felmérni, az eseményeket visszapergetve felismerni,
hogy Ara-Kovács Attila, akivel hajdan együtt készítettük Nagyváradon az Ellenpontok című szamizdat
lapot, milyen alaposan kidolgozott stratégiával készült magyarországi pozíciófoglalására. Csak nemrég
értettem meg, mire utalt a nyolcvanas évek közepén Budapesten, ahol akkor mindketten éltünk, amikor
– látva milyen lelki mélyponton vagyok – valami olyasmit ajánlott, hogy politikai tevékenységbe kellene
fogjak, ki kellene dolgoznom a magam politikai szerepét, és akkor minden sokkal könnyebb lesz. Nem
egészen értettem, hogy javaslata mire vonatkozik, de úgy véltem, követendő mintaként, talán az Erdélyi
Magyar Hírügynökségre gondol, amit ő alapított Magyarországra történt áttelepedése után, és amit
Hámos Lászlóék (a HHRF) erkölcsileg és anyagilag támogattak. Csak a kommunizmus összeomlása
táján kezdtem észrevenni, hogy nem erről van szó. A magyarországi úgynevezett demokratikus ellenzék,
amely számomra csak tiszteletreméltóan bátor kommunizmusellenes társaságot jelentett, az ő szemében
kezdettől fogva politikai szövetséges volt eljövendő pályafutása és megélhetése szempontjából. Már
önmagában az a tény is, hogy szamizdatot alapított, előnyt biztosított számára, és segítette a társaságba
való befogadását. Mint tudjuk, ma az SZDSZ tagjaként helyettes államtitkár a mostanra szelíd
szocialistává lett Kovács László minisztériumában, akinek „egész bandájáról”, vagyis az MSZMP
funkcionáriusairól ezelőtt tizenöt-húsz évvel csak gyűlölettel tudott beszélni.
Bizony nem mindegy, hogy „az ember kikkel cseresznyézik.”
Ha jól értem, itt sem többet, sem kevesebbet nem állítasz, mint hogy Ara-Kovács 1981-82-ben
Nagyváradon már tudta, mit kell tennie, hogy a 2002-es választások után SZDSZ-es helyettes államtitkár
lehessen?
Na jó, ha ezt nem is tudta, de annyi esze azért volt, hogy átlássa: Magyarországon poziciót foglalni
stratégiailag legjobban az Ellenpontokkal lehet. Kádár János és Harangozó Szilveszter altábornagy
Magyarországán.
Helyezkedett a fiú.
Lehet, már akkor sem volt hozzáértő, csak tendenciózus?
S ha nem meggyőződésből vállalta azt az embertelen kockázatot – amit te is vállaltál, de persze
te idealizmusból – akkor miért is? Majdani előnyökért.
De hiszen éppen ezt mondták a szekusok is. Csak pőrébben.
Hogy biztosan pénzért csináltuk az egészet.
Erre a szintre küzdötted le magad, kedves Károly.
Gondolom, egykori kihallgató-tisztjeink most jó nagyot röhögnek. Hogy lám-lám, miféle ethoszra
vezethető vissza egyik-másik ellenpontos karakánsága. Hát nem megmondtuk? Anyagi előnyökre. Jó
kis zsíros állások megszerzésére. Úgy húsz év múlva.
Szeretném, ha tisztán látnád: hosszú évek óta nem beszéltem Ara-Kováccsal, mégcsak nem is
voltam vele egy társaságban. Nézeteivel olykor egyetértek, máskor meg nem. Dehát így volt ez már
húsz évvel ezelőtt is.
A Kádár, Grósz, Németh, Antall, Boross, Horn, Orbán és Medgyessy kormányzatok egyébként
igenis többet tehettek volna az Ellenpontokban résztvett ellenzékiek érdemeinek elismeréséért, ideértve
Ara-Kovácsot, Tóth Károlyt, Keszthelyi Andrást és mindenki mást. De az, hogy ez nem történt meg,
egyikünket sem jogosítja fel az elmebajra és a morális önlepadlózásra.
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Bárki kapta is a Nobelt.
Amihez végképp nem tudom, hogyan kapcsolódik az Ellenpontok.
Hacsak nem arról van szó, hogy szerinted az „érvényesülés igénye” közös Neumannban, AraKovácsban és Kertészben. „A holokauszt áldozatait soha nem szabad elfelejteni, és természetes, hogy
mindig kegyelettel gondolunk rájuk. De a velük kapcsolatos agresszív kampány nem tisztességes célokat
szolgál. Mindenekelőtt a világ valódi problémáiról akarja elterelni a figyelmet. Minden bizonnyal az
érvényesülés igénye volt az, ami Kertész Imrét arra késztette, hogy maga is beszálljon ebbe a
kampányba.”
A fene egye meg, mért is kellett ezt a mocskos Kertészt deportálni – ha nem lett volna holokauszt,
most leshetné, mikor esik le neki a Nobel. Meg ha azt a pármillió zsidót is... – de vegyük csak a magyar
közel félmilliót: ha nem engedi őket a magyar kormány vagonba rakni, meg onnan-soha-visszatérésnincs munkaszolgálatra hajkurászni, no meg ha a nyilas testvérek nem hőbörögnek annyit, most kuss
lehetne a zsidóknak. Hát ezért is jobban meg kellett volna fontolni a dolgokat.
Kedves Károly – egykori barátságunkra való tekintettel, megteszem érted, hogy majd odaát nem
mutatom meg az írásodat néhány kollégának. Mondjuk Radnótinak, Szerb Antalnak, Halász Gábornak,
Pásztor Bélának, Sárközi Györgynek, Bálint Györgynek – no meg a „mieinknek”, Karácsony Benőnek,
Ligeti Ernőnek, Salamon Ernőnek sem. (Meg annak a tizenhét éves kolozsvári költő-fiúnak sem, tudod,
Albert Ervinnek hívták.)
Kedves Károly – elmebajodban nem csak magadat blamáltad, nemcsak az Ellenpontokat
helyezted különös megvilágításba, nemcsak azt a közvélekedést cáfoltad meg, hogy az erdélyi
tollforgatók közt nincs elvakultság. Írásod a magyar irodalmon belüli feszültségek oldódásához sem
igen járult hozzá – csak a Nobel-díj feletti örömünk elrontásához.
Aláírás: Szőcs Géza, író

40

Válasz Szőcs Gézának
a Nobelesdi című írásom ürügyén írt levelére
Kedves Géza, profi vagy. Igazi profi. Nagy szakértelemmel összeállított leveledet
iskolapéldaként lehetne használni a tendenciózus írásművészet titkainak oktatásában.
Szakértelmedet bizonyítja az is, hogy egy olyan írás kapcsán esel nekem, amelyik egyelőre csak
a világhálón hozzáférhető a hazai olvasó számára. Az újság elektronikus változatában el is
mondod, hogy ott találtál rá, de – gondolom, véletlenül – elfelejtetted közölni, hogy
amennyiben valaki nem csak a te válaszírásodra kíváncsi, akkor az enyémet a jobbik.net című
honlapon találhatja meg.
(Megj.: A Nobelesdi eredeti szövege csak a Szőcs Gézával való levélváltásunk után jelent
meg a Havi Magyar Fórumban, vagyis egy olyan lapban, ahol a Kárpát-medencei olvasó
hozzáférhetett. Az írás a jobbik.net honlapjáról hamarosan eltűnt.
Szőcs Géza nyílt levele 2003. február 13-án jelent meg – ugyancsak Nobelesdi címen – a
Népszavában. A válaszom közlését Petri Lukács Ádám, a Népszava publicisztikai rovatának a
vezetője visszautasította, végül a Magyar Nemzet Online Cenzúra a Népszavánál? címen,
Modor Ádám bevezetőjével március 3-án feltette a honlapjára. Szőcs Géza levele ma csak
lapkollekciókban található meg.)
Külön érdekesség, hogy a nyomtatott lap szövegéből az internet szó kimaradt, mintha a
szóban forgó esszém valami titokzatos, talán meg sem nevezhető forrásból „került” volna a
kezedbe. Egyébként írásom címét unzsenírt betű szerint átvetted, így a te Népszavában közölt,
nyílt levélnek nevezett irományod az első olyan nyomtatott anyag a Kárpát-medencében,
amelyik a Nobelesdi címet viseli. Gratulálok hozzá.
Valójában nem is Kertész Imre érdekel téged, mert ezt a kérdést röviden elintézed. Amit a
műveivel kapcsolatban mondok, az számodra „megmosolyogtató”, ezért mindjárt bevallod:
„nem is igen foglalkozol velük”. Azért észrevehetted volna, hogy amit mégis bírálva
megemlítsz, és úgy állítsz be, mint az én véleményemet szerzőnk Sorstalanság című könyvéről,
az a Magvető Kiadó több hajdani szerkesztőjének közös véleménye volt, én csak idézem, és
természetesen egyetértek vele. De nyugodtan aggódj csak: előbb-utóbb azért megjelenik otthon
is a Nobelesdi (mármint az enyém), és akkor az olvasónak (ha ugyan még nem vette a
fáradságot, hogy átrágja magát az eredeti műveken) módja lesz egybevetni Kertésznek a saját
szavaiból kitárulkozó világát azzal, amit te a „szakértő” gesztusával ex cathedra kinyilvánítsz.
Leveledből kikövetkeztethetően az én írásom második (nagyobbik) felét valószínűleg el sem
olvastad, mert annak tartalmára még csak nem is utalsz. Megakadtál ugyanis az általad a tabu
megtörésének nevezett eseménynél. Ez a leveled fő témája és mondanivalója, amiről ezenkívül
szólsz, az csak elmeállapotom milyensége érzékeltetésének baljós színezetű hátteréül szolgál.
Ez a tabu, „amit két évtizeden át hallgatólagosan tiszteletben tartottunk”, az általad szóban
és talán írásban is már emlegetett (Ara-Kovácsot is ideszámítva) hármunk „közti íratlan
egyezség”, amit így fogalmaztál meg: „A tény, hogy mi hárman együtt vittük vásárra a
bőrünket, s hogy egyazon börtönben rohasztottak volna el bennünket (…), hallgatólagos
szövetségesekké kovácsolt bennünket. E fegyverbarátság okán soha, de soha nem fordulunk
egymás ellen – bármi történjék is, bármerre vezessenek is utaink.”
Sajnos ki kell jelentenem, hogy ilyen egyezség közöttünk csak a te szavaidban létezett.
(Lehet, hogy Ara-Kováccsal beszéltetek ilyesmit, de én erről nem tudok.) Vagyis én e szent
fogadalomról csak a kijelentéseidből értesültem. Azt is le kell szögeznem, hogy én a tabukat,
ezeket a mesterséges képződményeket nem szívlelhetem. Azt, hogy az ember mit tegyen vagy
ne tegyen (illetve adott esetben mit nem tehet), azt a belső ítélőszéke kell meghatározza, amit
röviden lelkiismeretnek szoktak nevezni. Ezért biztos, hogy az általad vázolt egyezséget – ha
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jelenlétemben felvetődött volna a gondolata – én kapásból elutasítom, mert számomra
elképzelhetetlen egy erkölcsi alapot nélkülöző fegyverbarátság. Hiszen mi az, hogy „soha, de
soha” – „bármi történjék is”?! Milyen alapon várnád el, hogy cselekedeteitektől,
magatartásotoktól függetlenül eleget tegyek egy ilyen fogadalomnak? Miért kellene
életfogytiglani szövetséget tartsak veletek akkor is, ha éppen tisztességtelen terepre „vezetnek
utaitok”?
Régebben eltöprengtem azon, hogy tulajdonképpen mitől tartsz, miért kellene én ellened
forduljak? Ara-Kováccsal más a helyzet, ő már jóval hamarabb színt vallott, de nem is
igényelte, hogy ilyen fogadalmakat tegyek. Aztán lassan, részletekben választ találtam erre a
kérdésre, és ebben a legtöbbet a mostani „nyílt leveled” segített.
Az Ellenpontok idején az együttműködésünk kétségtelenül barátságos légkörben, általában
jó hangulatban zajlott veletek. De barátok nem voltunk. Veled nem is lehettem volna, mert
lényegében alig ismertelek, az a periódus pedig, amikor azt hittem, Ara-Kováccsal baráti
viszonyban vagyok, az az Ellenpontok-akció elejére már régen lezáródott.
Most úgy teszel, mintha a „tilalmat” először sértettem volna meg. Pedig tabutördeléseimnek
benned hosszú története van, amely végül a te mostani nyílt leveledhez vezetett. Lehet, hogy
már Az Ellenpontok rövid története című írásom megjelenésével kezdődött, amit a nagyváradi
Kelet-Nyugat közölt sorozatban 1991 elején (s amit később Bárdi Nándor, a kötet
főszerkesztője a szamizdatunk anyagának kiadásakor előszónak választott; lásd
ELLENPONTOK, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2000). Nekem nem szóltál, de úgy mondták,
hogy a rövid történet nem volt rokonszenves számodra. Kíváncsi lennék, vajon mit kifogásoltál
benne, mi volt az, ami sértett, hiszen csak tényeket mondtam el.
Két évvel később Nagyváradon találkozót tartottatok az Ellenpontok tizedik évfordulóján,
amire én nem tudtam elmenni. A Köztársaság című, azóta megszűnt magyarországi lap közölte
az ott elhangzottakat (1993/9. szám). Furcsállva láttam, hogy állításaitok egy része nem felel
meg a valóságnak. Ara-Kovács inkább apróbb dolgokhoz költött hozzá, vagy vett el belőlük
(ha összeollóznánk az idők folyamán lassan szaporodó nyilatkozatait, valószínűleg számos
egymásnak ellentmondó ellenpontoktörténet-kezdeményt tudnánk az anyagból kirakni), te
viszont a feleségem és az én szerepemmel kapcsolatos igaztalanságokat mondtál. Nem
hagyhattam szó nélkül. Ágoston Vilmos, a lap főszerkesztője mindkettőtöket megkeresett az én
hozzászólásommal (megjelent az 1993/19. számban), de egyikőtöknek sem volt semmi
megjegyeznivalója vele kapcsolatban. Számodra az eset az általad emlegetett fegyverbarátság
válságát jelenthette, hiszen mit okvetetlenkedem én a hamis állításaitok miatt.
Teltek az évek, és végeredményben nem történt semmi szamizdatunk mitológiájában. AraKovács továbbra is díszítette a történetét – főleg liberális személyekkel. Továbbra is Szőcs
Géza-féle Ellenpontokról beszéltek, noha Ara-Kovács Attila volt a kezdeményezője és a
főszerkesztője, Szőcs Géza-féle Memorandumot mondtak, noha ennek én voltam az
ötletgazdája és a szerzője. Pedig kezdettől fogva (tehát már Erdélyben is) a kettőtök kezében
futottak össze az információ terjesztésének a szálai.
A feleségemmel 1996 őszén írtuk meg válaszainkat a Tófalvi Zoltán kérdéseire. Az így
kikerekedett interjú végül az Északi változatok című kötetbe került, amely 2000-ben jelent meg
a marosvásárhelyi Mentor Kiadónál. Ebben felvetettük a feleségem Ellenpontok-beli
szerepének céltudatos elhallgatását (aminek indoklásához Ara-Kovács egész ideológiát
gyártott), én pedig elmondtam, hogy 1989-ben, amikor bevándorlókként Kanadába érkeztünk,
a montreali magyarok csodálkoztak ellenpontos voltunk szóbajöttekor. Meghívottként (különkülön) Ara-Kovács Attila is és te is jártatok náluk, de soha nem hallották tőletek, hogy más is
részt vett volna a folyóirat szerkesztésében. Édesapád, Szőcs István, amikor az interjút még a
könyv megjelenése előtt a Látó közölte, egy jegyzetében kissé megütközött ellenpontos
(fegyver)társaink velünk szembeni viselkedésén.
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Mindez, amit eddig elmondtam, s amit még elmondok erről a kérdésről, egyáltalán nem
tartozik az ártatlan nézeteltérések kategóriájába. Amikor én újra és újra rátok kellett szóljak,
hogy azt mondjátok, ami és ahogyan volt, ez bizony nem nézeteink eltérő voltát mutatja, azt
pedig különösen nem, mintha „másként emlékeznénk”, hanem erkölcsi silányságotok
bizonyítéka. És kétségtelennek tartom, hogy minden olyan alkalom, amikor felszólaltam a
hamis állítások és beállítások ellen, előtted csak a bűnlajstromomat szaporította.
Gondolom, azt sem bocsátod meg nekem soha, hogy miattam kissé át kellett írnod az
ELLENPONTOK kötethez készült utószavadat, mert az első változat felhasználásához – főleg
önmitizálásod miatt – én, a könyv anyagának sajtó alá rendezője, nem járultam volna hozzá.
Ennek ellenére még mindig maradt benne elég töltet ahhoz, hogy 2000 novemberében, azon a
kolozsvári találkozón, a főleg egyetemistákból álló közönség előtt, szinte egy egész estén át
vitázzunk róla. A rendezvényre betévedt egyik helyi lap szerkesztője másnap úgy fogalmazott,
hogy mi ketten „másként emlékeztünk”. Pedig szó sem volt közös emlékeink felidézéséről,
hiszen a beszélgetés során a te utószóbeli hamis állításaid nem az én emlékezetemmel, hanem
dokumentumokkal: az Ellenpontok szövegével, a magad és mások nyilatkozataival
konfrontálódtak. Minden bizonnyal én is hibás vagyok: szégyelltem kimondani, hogy itt
tudatos ferdítésekről van szó, inkább abban hittem, hogy az idézetek ütköztetéséből ez mindenki
számára világossá válik. Akkor még nem tudtam, hogy ez a szégyenlősség a veled való
szolidaritás utolsó morzsájának bizonyul.
Valahányszor eddig téged ért részemről „támadás”, mindig okosan hallgattál, de most, hogy
kimaradtál, hirtelen tűrhetetlennek találod, hogy Kertész Imre kapcsán Ara-Kovács
karrierizmusáról is elmondom az igazat, és nagy hirtelen kivont karddal és kifent nyelvvel, a
pártatlanság és a baráti szolidaritás lovagjának mezében a védelmére rohansz. Lehet, hogy akad
olyan, akit ezzel meg is tudsz téveszteni. Mindenesetre Ara-Kovácsnak a magyarországi
demokratikus ellenzék soraiba való készülődéséről részleteket is tudnék mesélni, de ezt a te
kedvedért meg nem teszem. Majd ha ő kér meg rá. Vagy esetleg egy ilyen nyílt levelekből álló
közös távrendezvényen, aminek a mottója – Lászlóffy Aladárt parafrazálva – például ez
lehetne: Hányan rohadtunk el húsz és harminc között.
Ha megpróbálok elvszerűséget keresni a magatartásod mögött, akkor kétségtelen, hogy az említett
tabuhoz találunk vissza, amely tiltja, hogy a nemzetével szembefordult Ara-Kovács Attilát valami rossz
szó érhesse. Magyarázzam meg, hogy ez a szembefordulás mit jelent? Megmagyarázom. Nem ismerem
a véleményedet a státustörvényről, de akármi lenne is, tény, hogy Trianon óta ez az egyedüli olyan
stratégiai elképzelés, amelynek a határok módosítása nélkül van némi esélye az országhatárokon kívülre
zárt magyar lakosság elfogyásának a lassítására. (Mert megakadályozni valószínűleg csak a valóban
igazságos határok tudnák. Máig sem értem, miért viszonyultál ez utóbbi gondolathoz olyan megvetően
az Ellenpontokban megjelent Erdélyt vissza, mindent vissza? című egyetlen önálló írásodban, amikor
„a határoknak primitív hitű és reményű tologatásáról” szóltál.) Az SZDSZ szerint erre a törvényre nincs
szükség, a dolgot rá kell bízni a szomszédos országok többségi népére. Vagyis minél hamarabb
elfogynak a magyar külpolitika és gazdaság számára amúgy is csak terhet jelentő kisebbségben élő
magyarok, annál hamarabb lehet majd mind jobb kapcsolatot kialakítani a szomszédjainkkal. A nemzeti
mivolthoz való ragaszkodás amúgy is csak régi idők atavisztikus törzsi maradványa.
Ara-Kovács Attila ezt a politikát szolgálja. Pedig valamikor így írt az Ellenpontokban:
– „Magyarország 1918-as feldarabolása, az azóta többször is megerősített helyzet és a területeken
kialakuló új élet talán minden szempontból, de a kisebbségi magyarság szempontjából mindenképpen
abnormális és tarthatatlan.”
– A hibás többek között „a félrevezetett nép, amely azt hitte, hogy élethosszan meg lehet élni
igazságtalan diktátumok jogtalan haszonélvezetéből.”

43

– „A helyzet ma ott tart, hogy a mai román kormányzat akként él vissza a népességcsere
lehetőségeivel, ahogy épp nem szégyell. A magyarországi kormányzat nem akar, az itteni magyarság
elnyomott vagy gerincetört vezetői pedig nem tudnak ez ellen semmit sem tenni. S így tehetetlenül
nézzük mind egész városok, megyerészek nyomtalan felszívódását…”
– „Az Erdély-probléma: egyetemes magyar probléma. Egyetemes magyar érdekekről van (…) szó.”
Ez bizony nem SZDSZ-szövegelés. Aki így elfelejti, hogy (átvitt értelemben) honnan jött, az saját
maga ássa alá a hitelét, nem pedig az, aki ezt észreveszi.

Felteszed a költői kérdést, hogy vajon mi köze van az általam említett személyeknek Kertész
Imréhez. Egy darabig a rovásomra rágódsz rajta, majd hirtelen „rájössz” a válaszra.
Természetesen eltorzítva. Mintha szerintem „az érvényesülés igénye” lenne közös, nem pedig
az az út, amelyen az érvényesülésüket keresik. Mert arról szól a példa, hogy mindnyájan
kiárusítják magukat. Ara-Kovács a meggyőződéseit adta el (azért olyan sok nem volt neki).
Van, aki a tehetségét bocsátja áruba. Kertész Imre a kitartását fektette be, miután rájött (vagy
jóakarói felvilágosították), mi az a téma, amivel sikert lehet aratni. Ugyanazt a jelenséget
illusztrálja mindahány. Te is látod ezt, de ha bevallanád, mivel tudnál engem támadni tovább?
Úgy állítod be, mintha Kertész gondolatai egész életében csak Auschwitz körül forogtak volna. Neki
erről egészen más a véleménye. 1997-ben a Lipcsei könyvdíj Az európai népek közötti megértésért
átvétele alkalmából elmondta, hogy mindaz, amit az 1948-as kommunista hatalomátvételtől kezdve az
‘56-os forradalom leverését követő időkig Magyarországon megélt, idézzük: „jelenvalóvá varázsolta
bennem azt a múltat, amit az emberi természet kegyelméből és a lét józan parancsszavára már-már
elfelejtettem”. Lágerélményeinek megírásával 1960-ban kezdett foglalkozni, és tizenhárom esztendő
alatt lett készen a könyv. Az viszont tény, hogy naplói és más könyvei tanúsága szerint azóta Auschwitz
központi, majdhogynem egyedüli kérdéssé vált számára.
Szerinted nem elég, ha az emberek ismerik és átérzik a holokauszt tragikumát. Azt vallod, hogy a
kérdés ez: „végbement-e a nemzet részéről az a lelkiismeretvizsgálat, amelynek katartikus, feloldozó
hatásaként kijelenthetjük, hogy »mindenki« – az egész nemzet – »ismeri és átéli«” ezt a tragikumot.
Tulajdonképpen átvetted Kertésznek Magyarországgal szembeni elvárásait. Ami lényegében azt jelenti,
hogy kollektíven kell megvizsgálnunk lelkiismeretünket, és amikor beláttuk, milyen súlyosak közösségi
bűneink, az együttes bűnbánat katartikus élménye felszabadító hatással lesz mindenkire. Ez nem lehet
egy egyszeri művelet, mert az egyszer elkövetett bűn az egész nemzetre kiterjedve értelemszerűen
nemzedékről nemzedékre öröklődik, tehát minden generációnak végig kell csinálnia a holokauszt
terhétől való megtisztulás szertartását.

Mondd, Géza, te megalapozottnak és emberinek tartod a permanens kollektív bűnösség és
bűntudat követelményét nemzetünkkel szemben – bármilyen alapon is? Hiszen a mai emberek
legnagyobb része akkor nem is élt még, a nemzet kortárs tagjainak is csak elenyésző kisebbsége
viselt valóban felelősséget azért, ami történt. Neked nem elég az események ismeretén alapuló
felháborodás és együttérzés, hanem egy soha véget nem érő bűntudattal szeretnéd népünket
megalázni? Jót akarsz, ugye: hogy a bűnbánat minden megismétlésénél átélhesse a
megtisztulást. És még engem nevezel elmebajosnak.
A Kertész Imrére irányuló minden rokonszenved ellenére azért annyira nem blamálod magad, hogy
egy szóval is kijelentsed: márpedig az írásai jók. Csupán ellene fordulsz azoknak, akik minőségi
igényekkel megkérdőjelezik a Nobel-díj megalapozottságát. Nem tudom, azon kívül, hogy ez jó ürügy
volt az én megtámadásomra, fűződik-e valami más érdeked is hozzá? Mert nem egyszerűen az történt,
hogy akkor támadtál, amikor ez egy tőled különböző személy (vagyis Ara-Kovács) védelmének tűnhet,
hanem biztosra mentél: immár erős hátteret képeznek számodra mindazok, akik az érdemtelen Nobeldíjat ünneplik. Ezzel az arakovácsok országába érkeztél, kedves Szőcs Géza. Érezd magad otthon.
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Mindnyájan tudjuk, hogy legalább kéttucatnyi ma élő, Kertésznél tehetségesebb író-költő
van Magyarországon (a határokon túliakat most ne is említsük), akik valódi esztétikai értékeket
alkottak. Nevetséges döntésével a Svéd Tudományos Akadémia kiérdemelte, hogy amennyiben
a legközelebbi száz esztendőben a díjat egyszer egy igazi magyar író (a főhangsúly nem a
magyaron, hanem az igazin van!) kapná meg, a kitüntetett megvetően visszautasítsa azt.
Én – mint írtad – megzavartam a Kertész Nobel-díja fölötti örömödet. Ez, ha jól megnézzük,
lényegében afölötti örömöt is jelent, hogy nem másvalaki kapta. Mondjuk valaki az
érdemesebbek közül. Vajon sajnálnom kellene-e, hogy megzavartam ezt az örömödet?
Az igazság az, hogy mindent mérlegre téve – különösen most, hogy ezzel a nyílt levéllel
hiteles lelki névjegykártyádat nyújtottad át nekem –, csak sajnálhatom, hogy végül hagytam
magam meggyőzni az Ellenpontok-akcióban való részvételre. Sokkal jobban megfizettem érte,
sokkal többet veszítettem vele (nemcsak személy szerint én, hanem a családom is), mint
amennyi haszonnal a magyarság számára végül is bírt. Persze ebben az esetben – többek között
– nem jött volna létre a Memorandum meg a Programjavaslat, és az Ellenpontokat a Szabad
Demokraták Szövetségének két jelenlegi oszlopos tagja, Ara-Kovács Attila és Keszthelyi
András kellett volna teljesen eluralja, akiknek a csillaga éppen most ível fel igazán, amikor a
párt két neves alapítója (Kis János és Hack Péter) jól megalapozott erkölcsi indokokkal kilépett
belőle.
Ha az Ellenpontok kimarad az életemből, ma nem kellene szégyenkeznem azon, hogy
valójában kikkel „társalkodtam” akkor.
Utóirat: Máskor, kedves Szőcs Géza, Tóth Károly helyett nevezz csak nyugodtan Tóth Károly
Antalnak. Egyrészt, mert ez a becsületes anyakönyvezett nevem, másrészt, mert így talán nem
kényszerülsz magyarázkodásra, hogy olvasóid megkülönböztethessenek a hasonló nevűektől.
Tóth Károly Antal
Göteborg
(Megjelent a Magyar Nemzet Online 2003. március 3-i, majd a Havi Magyar Fórum XI.
évfolyamának 5. számában, Budapest, 2003. május)

A Szőcsnek adott válaszom megjelenése
Ugyanott szerettem volna a válaszomat közölni, ahol a Szőcs írása is megjelent, vagyis a
Népszava publicisztikai rovatában. Ezért az írást egy levél kíséretében elküldtem Petri Lukács
Ádám rovatvezetőnek. Ezt a választ kaptam tőle:
Kedves Tóth úr,
cikkét megkaptam, köszönöm szépen. A helyzet azonban az, hogy Szőcs Géza Népszavában
megjelent cikke – bár kétségkívül az Ön írása kapcsán írta – számomra nem mint nyílt levél volt
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érdekes, hanem önálló gondolattartammal bíró írás, amelyben egy Magyarországon közismert
költő fejti ki egy apropó kapcsán a véleményét a díjakról, a közgondolkodás bizonyos elemeiről.
Ha ez nem egy ilyen publicisztika lett volna, hanem „nyílt levél” akkor nem hoztam volna le.
Így a reakcióját sem tudom publikálni.
Kérem, ne tekintse ezt személyes sértésnek, hanem legyen megértő: a Népszava egy országos
napilap, amelynek olvasóinak (sic!) csupán szerény hányada ismerheti az Ön konfliktusukat
(sic!), az Ön személyét, így nehezen képzelhető el, hogy ez az írás érdekelné őket annyira, mint
mondjuk a mostanában megjelenő publicisztikák, amelyek a fenyegető háborúról, az uniós
csatlakozás gazdasági aspektusairól vagy éppen a tervezett közoktatási törvényről szólna (sic!).
Természetesen, ha óhajtja, a „Szerintem... írja az olvasó” heti kétszer megjelenő
rovatunkban lehozzuk írásának egy rövidített változatát – amennyiben ezt igényli, kérem, húzza
meg az írást 3–4 flekkre, mivel ott sosem jelennek meg hosszabb írások.
Ha kéri, illetve ha felhatalmaz rá, írását elfaxolom Szőcs Gézának.
Üdvözli és jó egészséget kíván,
Petri Lukács Ádám
***

Modor Ádám9 közreműködésével a Magyar Nemzet Online 2003. március 3-án leközölte
a Szőcs Géza nyílt levelére (a költő maga nevezi így) adott válaszomat, valamint a Népszava
szerkesztőjének a közlést visszautasító sorait. Modor Ádám Cenzúra a Népszavánál? címen a
következő bevezetőt írta az összeállításhoz:
„A Népszava publicisztikai rovatvezetőjét, legalábbis egy tanulmány megjelentetése
kapcsán, áthatja az aggodalom, és az aczéli idők szerkesztői gyakorlata is visszaköszön –
derül ki lentebbi összeállításunkból.
Petri Lukács Ádám levelét áthatja az aggodalom. Aggódik a fenyegető háború miatt, a
közoktatási törvény miatt... A szerkesztő úr hivatkozik a Népszava olvadozó olvasótáborának
tájékozatlanságára, amikor sztaniolba csomagolt méregpiruláját felajánlja a Göteborgban élő,
emberi becsületében és írói minőségében is megtámadott Tóth Károly Antalnak. A személyes
bántásra adott választ, az aczélos korszak szellemét idézve, rövidítve tudná elképzelni lapjában
P. L. Á. Kéri a szerzőt, húzza meg írását, hogy az beférjen a „Szerintem... írja az olvasó” rovatba.
Petri Lukács Ádám szerkesztőhöz méltatlan együgyűségében nem tud különbséget tenni
vitapartner és olvasó között. Pedig jó volna, ha a régi latin mondás (ön)csonkítások nélkül
visszatérhetne a Népszava lapszerkesztői gyakorlatába: audiatur et altera pars (hallgattassék
meg a másik fél is).”

Modor Ádám történész, újságíró (elhunyt 2009-ben) elítélte a Népszava rovatvezetőjének a Szőcs Géza
levelére adott válaszom közlése elutasítását, és segítségemre volt, hogy az megjelenjen a Magyar Nemzet
Online egyik oldalán.
9
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A gyilkosok „felsőbbrendűsége”
Szép az, amikor érdemekben megőszült emberek tevékenységük gyümölcseiért kitüntetést kapnak.
Klein György10 és felesége, Klein Éva11 esetében tudományos munkával szerzett érdemekről van szó.
Mindketten Magyarországról származnak, de életük nagyobb részét Svédországban, a stockholmi
Karolinska Intézetben dolgozva töltötték, ahol az ottani egyetem Tumorbiológiai Intézetének alapítói
voltak. Mindketten akkor lettek nyolcvan évesek. Több tudományos akadémia tagjai voltak. A Magyar
Tudományos Akadémia – melynek egyikük tiszteleti12, másikuk külső tagja – az Akadémia Ezüst
Díjával jutalmazta őket. Ebből az alkalomból Garam Katalin interjút készített Klein Györggyel13,
amely „...három dolgot egyszerre már nem tudok csinálni...” címel jelent meg az Élet és Irodalom
2015. június 24-i számában.
Különös viszont, ha valamely kitüntetett egy ilyen alkalommal igaztalan dolgokat állít,
mindenekelőtt éppen annak az országnak a népéről, amely elismerésével megtisztelte őt.
Az ünnepelt itt a következőket mondta: „a magyar kultúrában felnevelkedett zsidók (...) számára
1944 legnagyobb traumáját nem a németek és a nyilasok okozták, hanem a magyarság zöme. Akik akkor
a magyar lakosság majdnem egytizedét (…) egész egyszerűen átadták, minden zokszó nélkül egy idegen
hatalomnak, kivégzés céljából.”
Az idézett kijelentés szerint a magyarok túlnyomó többsége készségesen szolgáltatta ki a zsidókat az
országot megszálló németeknek, mi több, ezt szándékosan tette, azzal a céllal, hogy kivégezzék őket.
Vagyis a magyar lakosság pontosan tudta, hogy mi fog történni az elszállított zsidókkal, ennek ellenére
közömbösen viselkedett. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egyetértett azok elpusztításával.
A vád igen súlyos. A tisztázáshoz vizsgáljuk meg egy kicsit az akkori körülményeket.
*
Köztudott, hogy a magyarországi zsidóság sorsa az ország német megszállását követően vált valóban
tragikussá. Addig a környező országokban már jóval korábban megindult üldözés során veszélybe került
emberek tízezrei találtak nálunk menedékre. Ez Hitler határozott nemtetszésével találkozott. Tilkovszky
Loránt történész így ír erről:
„A német kormány (1943) október 17-i jegyzéke a magyarországi zsidóságnak a gazdasági és a
kulturális életből való teljes eltávolítását, sárga csillaggal való megjelölését és deportálása haladéktalan
megkezdésének engedélyezését követelte a magyar kormánytól. A szorosabb német befolyás alatt álló
szomszéd országokban, Szlovákiában, Romániában, Horvátországban ez részben már nyáron
megtörtént; az ezekből – valamint annak idején Ausztriából – Magyarországra menekült zsidók száma
megközelítette a 100 ezret. A magyar kormány decemberi válaszjegyzéke elutasította a német
követelést: Magyarország a zsidókérdést belügyének tekinti, és saját módszereivel oldja meg.”14
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Klein György (Georg Klein), született 1925. július 28-án Budapesten, meghalt 2016. december 10-én.
Klein (Fischer) Éva, született 1925. január 22-én Budapesten.
12
Általában inkább tiszteletbeli tagokról szoktak beszélni, de az MTA honlapján a tiszteleti tag kifejezés található.
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Ebből az idézetből – noha benne az ott történtekre nincs semmi konkrét utalás – jegyezzük meg
Románia nevét, mert még vissza kell térnünk rá az Élet és Irodalomban megjelent interjú kapcsán.
Ugyanennek a könyvnek a következő fejezete a Magyarország a megszállás időszakában címet viseli,
és a téma vonatkozásában bennünket legjobban érdeklő periódusról szól. A fejezet zömét Ránki György
írta – egyébként ő a két kötetben megjelent mű főszerkesztője is –, ezért a következőkben reá
hivatkozunk, és őt idézzük. Ránki neves történész volt, maga is zsidó, így senki sem gyanúsíthatja azzal,
hogy a kor leírásában Magyarország nem izraelita lakosságát menteni akarván, annak cselekvési
lehetőségeiről magyarázó szándékkal torzított volna.
Az 1944. március 19-i megszállást kétségtelenül a magyar politikával szembeni fokozódó német
bizalmatlanság váltotta ki. Maga az akció az ország leigázását jelentette. Az erre vonatkozó „előzetes
német tervek (…) a hadsereg lefegyverzését tartották a helyzet stabilitása biztosítékának. Március 19-e
után Veesenmayer és mások is ellenezték ezt, mert úgy vélték, hogy összeegyeztethetetlen lenne a
szuverenitás látszatának megőrzésével…” (i. m. 1155-1156. o.) A látszat megőrzéséhez hozzátartozott
egy nekik engedelmes kormány kineveztetése is. Berlinben úgy vélték, hogy Sztójay Döme az akkori
Németország iránti csodálata, valamint politikai szűklátókörűsége következtében „tehetetlen bábúvá”
lesz „az új német követ és birodalmi megbízott, Magyarország tényleges irányítója, Edmund
Veesenmayer kezében.” (i. m. 1154. o.) Így is történt.
Veesenmayer arra törekedett, hogy „a megszállási rendszer olyan formáját vezesse be, mely
mentesíti a németeket a közvetlen közigazgatási és rendőri feladatoktól, s így viszonylag kevés katonát
vesz igénybe, ugyanakkor biztosítja, hogy a német politika legfőbb magyarországi céljai a kormányon,
a hadseregen és más magyar szerveken keresztül érvényesüljenek.” (i. m. 1154. o.) Sikerült is elérnie,
hogy a kormányba és a közigazgatás különböző szintjeire minél több számára megbízható ember
kerüljön. Ugyanakkor számos érzékenyebb helyen német „tanácsadókat” helyeztek el, akárcsak az ‘56os szabadságharc leverése után a szovjetek. Ezáltal a „németek áprilistól kezdődően szilárdan
ellenőrzésük alatt tartották az országot, s mintegy 2-3 hónapon át úgy tűnt, hogy a magyar szervek
segítségével zavartalanul biztosíthatják céljaikat.” (1158. o.) Katonai és gazdasági célkitűzéseiken túl
arra törekedtek, hogy „a megszállt országok s részben a többi csatlós ország példájára megvalósíthassák
(…) a magyarországi zsidó lakosság deportálását...” (i. m. 1155. o.)
Az említett 2-3 hónap sokak számára sorsdöntőnek bizonyult. Április közepén kezdődött a zsidók
gettókba zárása, május 15-én pedig elindultak velük észak felé az első vonatok. „Június végén Horthy
(…) a további deportálást lényegében leállította. A Pest környéki zsidóság elszállítását azonban még
Horthy tiltó parancsa ellenére is végrehajtották.” (i. m. 1162. o.) Gyakorlatilag csak a Budapesten élők
maradtak itthon. Az ő életük Horthynak az október 15-i sikertelen kiugrási kísérlete és az ezt követő
nyilas hatalomátvétel után – amely a németek támogatása nélkül nem történhetett volna meg – került
újból veszélybe.
A kérdés az, hogy az eddigiekben vázolt körülmények között a „magyarság zömének” vajon hogyan
sikerülhetett volna megakadályoznia azt, ami történt?
Ránki György így jellemzi a helyzetet: „A lakosság zöménél (…) elsősorban bizonyos közöny vagy
tenni nem merés mutatkozott, s csak lassan gyarapodott azoknak a száma, akik vállalták az
üldözötteknek nyújtott aktív segítség kockázatát.” (i. m. 1160. o.)
Biztos, hogy voltak közönyösek is, hiszen minden társadalom tagjainak egy része nem nagyon képes
az embertársaival való együttérzésre. De tekintettel arra, hogy már az ország megszállásakor több ezer
embert tartóztattak le a lehetséges politikai ellenfelek közül, a Gestapo pedig szabadon tevékenykedett,
inkább csak a nem közönyöseknek egy erőteljes fegyveres felkelése próbálkozhatott volna a helyzet
megváltoztatásával. Ki szervezte volna ezt meg? Honnan lett volna fegyver hozzá? A férfiak jelentős
része különben is a frontokon volt. Mint ismeretes, a megszálláskor a magyar hadvezetés úgy ítélte meg,
hogy a magyar katonaság gyenge fegyverzete miatt nem tud eséllyel szembeszállni a bevonuló német
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csapatokkal. Talán több esélyük lett volna a civileknek, akiknek legelőször a saját hatóságaikkal kellett
volna megütközniük? Az pedig hamis állítás – elhangzott bár nem egyszer –, hogy a háborús és
megszállt országban tömegtüntetésekkel lehetett volna eredményt elérni. Ezek minden bizonnyal a
résztvevők tömeges letartóztatását, a letartóztatottak deportálását és esetleg vérfürdőt eredményeztek
volna, nem pedig a gettók lakóinak megszabadítását. Hasonló körülmények között vajon miért nem
tüntettek például a franciák?
Az egyedüli lehetséges segítség akkor egyéni volt és személyre szóló, amelyet azért elég sokan
gyakoroltak, akiknek volt hozzá elég merszük. Ennél többet követelni utólag, elvonatkoztatva az akkori
helyzettől, alaptalan és jogtalan.
Klein György legsúlyosabb vádja szerint a „magyarság zöme” tudatosan küldte a halálba zsidó
polgártársait, hiszen „kivégzésük céljából” adta át őket a németeknek.
Ismét Ránki Györgynek adjuk át a szót: „1944. április 19-én a német külügyminisztériumban
megbeszélést tartottak a Magyarországon folytatandó gazdaságpolitika elveiről. (…) …a németek minél
nagyobb számú magyar munkaerő Németországba irányítására is igényt tartottak. Mindenekelőtt zsidó
kényszermunkások rendelkezésre bocsátását s Németországba deportálását írták elő.” (i. m. 1164. o.)
Munkára viszik őket – ez volt az, amit a magyarországi lakosság (beleértve a zsidókat is) a
deportálások céljáról tudott. Önmagában persze az is szinte elviselhetetlen volt, hogy jogfosztott
emberekként családostól kiszakítják őket otthonaikból, szülőföldjükről, de ezen felül egy ismeretlen
jövő bizonytalansága is ott lebegett fölöttük. Tudatos elpusztításuk szándéka azonban hiányzott a
köztudatból, mint ahogy a koncentrációs táborok működése sem volt ismeretes. Hiszen az akkor már
régen létező, ugyancsak munkára berendezett szovjet haláltáborokról sem igen szivárogtak még ki hírek.
Klein György a német megszállás után a budapesti Zsidó Tanács munkatársa lett. Valamikor 1944
júniusának közepe táján a főnökétől elolvasásra egy „rendkívül titkos” anyagot kapott. Ez az ún.
auschwitzi jelentés volt, amely két szlovák zsidó, Rudolf Vrba (más néven Walter Rosenberg) és Alfred
Wetzler (más néven Josef Lanik) elbeszélése alapján fogalmazódott.
A két férfi 1944. április 25-én érkezett az észak-szlovákiai Zsolnára (szlovákul Žilina), ahol sikerült
kapcsolatba lépniük az ottani földalatti zsidó szervezet személyiségeivel. Elmondták, hogy 18 nappal
azelőtt a birkenaui táborból szöktek meg, és leírást adtak az auschwitzi koncentrációs tábor felépítéséről,
valamint működéséről. Jelentésük értelmében a tábort valójában a zsidók módszeres kiirtására hozták
létre, és itt szerepel először az az állítás, hogy a munkaképtelenek likvidálására mérgező gázt használnak
a németek. A jelentést hamarosan eljuttatták Pozsonyba, Budapestre, majd a nyugati országokba is.15
Mint Klein György beszámol róla, több rokonának is beszélt arról, amit olvasott, de annak tartalmát
senki nem hitte el, lehetetlennek, kitalálmánynak vagy éppenséggel feszült idegek hisztérikus
termékének minősítették.16
Ekkorra a magyarországi deportálás zöme – a fővárost és környékét kivéve – már lezajlott. A
„magyarság többsége” tehát, amelynek tagjai „kivégzés céljából” adták át a zsidókat, köztük
szomszédaikat, ismerőseiket is a németeknek, valahonnan titokban megtudhatta azt, amit maguk a
zsidók még mindig nem hittek el: hogy a biztos pusztulásba viszik őket. De nemcsak megtudták, hanem
– mint Klein György állítja (és nem ő az egyedüli) – egyet is értettek vele. Talán még örültek is neki.
Azt hiszem, félreérthetetlenül megállapíthatjuk, hogy az a beállítás, mely szerint a „magyarok zöme”
közömbösen jóváhagyta a zsidók deportálását, noha tehetett volna valamit ellene, igazságtalan és hamis,

15
16

POLONIA: Auschwitz - Fuga di notizie. – (Magyarul: Lengyelország: Auschwitz - A hírek szökése)
Georg Klein i. m. 38-39. o.

49

az az állítás viszont, hogy ezt tudatosan, a zsidók megsemmisítése céljából cselekedte, egy rendkívüli
mértékben tisztességtelen és szándékosan megtervezett rágalom.
*
A birkenaui táborból megszökött Rosenbergnek és Laniknak a koncentrációs táborról szóló jelentése
több fontos emberhez is eljutott. Ennek hatására (valamint többek között a pápa és az amerikai elnök
javaslatára) Horthy Miklós kormányzó június végén koronatanácsot hívott össze, amely a zsidók
deportálásának a leállításáról döntött. Ennek eredményeként a budapesti zsidóság a magyar fővárosban
várhatta meg a háború végét.
*
A tények azt bizonyítják, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által kitüntetett interjúalanynak,
Klein Györgynek az Élet és Irodalomban megjelent, a románokról szóló dicsérete tulajdonképpen azt
méltányolja, hogy a románok nem adták ki az országukban élő zsidókat a németeknek, hanem inkább
saját kezűleg igyekeztek végezni velük. A „magyarság zöme” viszont elítélendő, mert ők az ország
megszállása után alkalmazott nyílt erőszakkal szemben tehetetleneknek bizonyultak. Ez az álláspont a
gyilkosok felsőbbrendűségének a nyílt elismerése.
Érdekes, hogy Kertész Imre számára is rokonszenvesebbek voltak az auschwitzi koncentrációs tábor
személyzetének tagjai (noha azok részéről fenyegette őt igazi veszély), mint a vonaton őket kísérő
magyar csendőrök. Érti-e valaki, hogy miért?
*
Klein György kétségtelenül tréfál, amikor az irodalmi Nobel-díj politikamentességéről, a bizottság
befolyásolhatatlanságáról beszél. Mintha a svédeknél teljességgel elképzelhetetlen lenne, hogy ebben
az esetben az esztétikai megfontolásokon túl bármilyen más szempont érvényesüljön. Győzködését még
viccesnek is tarthatná az ember, ha a valóság nem lenne meglehetősen szomorú.
Az általa érvként felhozott példa kissé erőltetett. Lehet, hogy Tage Erlander és De Gaulle
találkozásának korában valamivel több érvénye volt az állításainak, de hol van már az a világ (és az a
Svédország), amelyet a választás tisztaságának bizonyítékaként a mába szeretne idézni!? Talán érdemes
lenne dokumentumfilmet készíteni a Nobel-díj kiosztásának háttereiről is, ahogy egy amerikai
forgatócsoport feltárta a filmdíjakért folyó versengés kiábrándító kulisszatitkait.
Klein György ügyesen alkalmazza a figyelemelterelés módszerét, úgy tüntetve fel, mintha Kertész
Imre esetében a politika nem a kiválasztásban, hanem a díj odaítélésére adott reakciókban jelentkezett
volna. Szerinte Kertész Nobel-díjából „a magyar jobboldal” visszautasító reakciója kreált politikai
kérdést. Hiszen – sokan hirdetik így – minden jobboldali antiszemita, ezért nem tetszett nekik, hogy egy
magyar zsidó kapta ezt a kitüntetést.
Pedig a Svéd Akadémia nyilatkozata sem a szerző műveinek színvonalára utaló érvekkel indokolja
meg a díj Kertésznek ítélését: „Egy írói munkásságért, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának
szószólója a történelem barbár önkényével szemben”. Szó sincs itt esztétikai kritériumokról; ez a szöveg
költőien, de félreérthetetlenül fogalmazza meg a döntés alapjául szolgáló politikai okot, anélkül, hogy
szót ejtene a történet megírásának minőségéről.
Azért mégiscsak meggondolkodtató, hogy – különösen művészi teljesítményéhez képest – Kertész
Imre egy megdöbbentően gazdag kitüntetés-gyűjteménnyel rendelkezik. Gyakorlatilag minden
lehetséges magyar irodalmi elismerést megkapott, de a Nobel-díj elnyerése előtt alig ismerte őt a magyar
olvasóközönség. Kertész szerint ennek az emberek antiszemitizmusa volt az oka. A valóság viszont az,
hogy Kertész egy tizedrangú író, ezért nem olvasták, és ezért háborodtak fel sokan a díj odaítélésekor.
Az igazságérzetük szólalt meg, nem pedig a zsidóellenességük, mint ahogy ezt sokan beállítani
igyekeztek és igyekeznek. Ilyen alapon mondván mások fölött ítéletet, könnyű jobboldalinak,
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antiszemitának vagy bárminek bélyegezni bárkit, akár egy egész nemzetet. Ennek a lehetséges ítéletnek
eleve villogtatott Damoklész-kardja bizony sokakat késztetett már – nem csak Magyarországon, hanem
világszerte – az igazságról való megalázó hallgatásra.
Kertész Imre 2017-ben fejezte be tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen, de díjai, elismerései
többségét még ezt megelőzően szerezte: összesen 29 díjat és kitüntetést.
Azért én feltételezem, hogy Klein György sem gondolta, hogy ezeknek a díjaknak okvetlenül
közvetlen értékmérő szerepük van.
Hiszen mennyivel igazabb odaítélés lett volna és mennyivel másabb lett volna a fogadtatása, ha
például Molnár Ferenc, Déry Tibor vagy Örkény István kap Nobel-díjat a maga idején. Pedig ők is
magyar zsidók voltak, de igazi írók! Az ő műveiket már életükben is szinte minden magyarul olvasó
ember ismerte a Kárpát-medencében.
*
Némelyek szerint tehát elvárható lett volna, hogy a háborús viszonyok között és német megszállás
alatt élő magyar lakosság fegyverrel a kézben vet véget izraelita honfitársai elhurcolásának. Nem tették.
Valószínűleg ugyanez a „közöny” késztette „a magyarság zömét” arra is, hogy tétlenül elnézze, amint
a háború befejeztét követő másik (a szovjet) megszállás idején a „felszabadítók” mintegy hétszázezer
nem izraelita magyar honfitársát hamis vádakkal, vagy éppenséggel minden magyarázat nélkül a
Gulágra, vagyis a szovjet koncentrációs táborokba deportálják. Tudjuk, hogy ezeknek az embereknek
szintén csak töredéke maradt életben, az is inkább a csodával határos módon, és tért vissza szülőföldjére.
Klein György – mint az interjúban elmondta – éppen ebben az időszakban tájékozódott személyes
lehetőségei felől. Ismerősei elhívták „az első ideiglenes kommunista pártgyűlésre”. Az ott tapasztalt
légkör nem buzdította további részvételre, inkább úgy döntött, hogy Szegedre megy tanulni, majd egy
svéd-zsidó diákszövetség meghívása alapján Svédországba került, ahol tudományos munkája mellett a
évekig a Nobel-díj odaítélésében is részt vett.
*
Az interjúból azt is megtudhatjuk, hogy miközben mi, magyarok „kivégzés céljából” átadtuk
polgártársaink egy részét a németeknek, „voltak országok, például Románia, amelyek nem adták ki a
zsidókat. Sok bajuk volt, de nem adták ki őket.” A románok tehát ebben a kérdésben – erkölcsi
szempontból mindenképpen – magasabbrendűeknek bizonyultak nálunk, ezért Klein György
elismeréssel említi őket.
Persze ma már nem könnyű hozzájutni Lévai Jenő Zsidósors Magyarországon (Magyar Téka, 1948)
című könyvéhez, mely részletesen kitér a Romániában, főleg Moldvában, Bukovinában,
Bessszarábiában és Transznisztriában 1941-ben és -42-ben elkövetett tömeggyilkossságok
szörnyűségeire, amelyeknek igen nagy számú zsidó esett áldozatul. De elkerülhette a nyilatkozó
figyelmét Matatias Carpnak a román holokauszt történetéről szóló háromkötetes monográfiája, vagy
Jean Ancelnek a témára vonatkozó tizenkét kötetes dokumentumgyűjteménye is.
Azt viszont nehéz elképzelni, hogy egy olyan ember, aki feltehetőleg figyelmes a világban
történtekre, különösen, ha zsidókról van szó, ne vette volna észre a holokauszt ügyében Románia és
Izrael között 2003 júniusában kitört diplomáciai botrányt.
Egy román kormányközlemény azon év júniusának közepén határozottan leszögezte, hogy Románia
határain belül 1940 és 1945 között nem volt holokauszt.17 A jezuzsálemi Jad Vasem Intézet, mely a
17

A holokauszttal kapcsolatos román-izraeli csatározások anyaga megtalálható például a marosvásárhelyi Népújság
2003. június 16. és 19. közötti számaiban, a lap honlapjának archívumában.
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holokauszttal kapcsolatos tények feltárására alakult 1953-ban, visszautasította a román kormány állítását.
Az intézet akkoriban adta ki Jean Ancel egy munkáját, amely azt állítja, hogy az akkori román
területeken élő 760 ezres zsidó népességből mintegy 420 ezren estek áldozatul a holokausztnak. A
dokumentumok azt igazolják, hogy a román hatóságok közvetlenül vettek részt a zsidók kiirtásában. „A
történész szerint Románia volt a nácik egyetlen szövetségese, amely saját tervvel rendelkezett a
likvidálásukra, és amelynek hadserege tevékenyen részt vett gyilkolásukban – adta hírül az AP.”18
Közbelépett az izraeli külügyminisztérium is. Bekérették Románia nagykövetét, és felhívták a
figyelmet arra, hogy a román kormánynak helyesbítenie kell előző nyilatkozatát, hogy a kétoldalú
kapcsolatok ismét normális mederbe kerülhessenek.
Alig három nap telt el az előző kormánynyilatkozat óta, és máris megszületett az új. E szerint a román
kormány vállalja a román állam fél századdal korábbi felelősségét a holokauszt áldozataival szemben, s
továbbra is kész együttműködni a kérdést tanulmányozó nemzetközi intézményekkel. A nyilatkozat
megállapítja, hogy a román állam képviseletét 1940 és 1945 között ellátó kormányzók bűnösek voltak
abban, hogy háborús bűncselekményeket, pogromokat, a Dnyeszteren túli területekre történő
deportálásokat hajtottak végre. Tömegesen szállították át Románia zsidó lakosságának jeletnős részét a
román hadsereg által megszállt és ellenőrzése alatt tartott területekre, és a holokauszt gyászos
mechanizmusához tartozó diszkriminatív és tömeggyilkos módszereket alkalmaztak.
Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy a katonák mellett civilek is kivették a részüket a
kegyetlenségekben és a gyilkosságokban.
Ez volt az az időszak, amikor a zsidók Romániából Magyarországra menekültek, ahol az életük
biztonságban volt. Erre utal Tilkovszky Lorántnak az előbbiekben idézett szövegrészlete. A tények azt
bizonyítják, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által kitüntetett interjúalanynak az Élet és
Irodalomban megjelent, románokról szóló dicsérete tulajdonképpen azt méltányolja, hogy a románok
nem adták ki az országukban élő zsidókat a németeknek, inkább sajátkezűleg igyekeztek végezni velük.
A „magyarság zöme” viszont elítélendő, mert ők az az országuk megszállása után alkalmazott nyílt
erőszakkal szemben tehetetleneknek bizonyultak. Ez az álláspont a gyilkosok felsőbbrendűségének nyílt
elismerése.
Érdekes, hogy Kertész Imre számára is rokonszenvesebbek voltak az auschwitzi koncentrációs tábor
személyzetének tagjai (noha azok részéről fenyegette őt halálos veszély), mint a vonaton őket kisérő
magyar csendőrök. Érti-e valaki, hogy miért?

18

Hírrészlet a Népújság 2003. június 17-i számából.
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Kéményekből magasra csapó lángok
A tapasztalatait később könyvben megörökítő nagyváradi orvos 19 , 1944 májusában érkezett
Auschwitz-Birkenauba. Visszaemlékezésében leírja az eléje táruló tábor képét a magasfeszültségű
árammal telített drótkerítéssel, az őrtornyokkal, a kátránypapírral fedett barakkok rabruhába öltöztetett
lakóival. Míg a frissen érkezettek két csoportba válogatásánál várta, hogy rákerüljön a sor, volt ideje
nézelődni.
„…Az első, ami figyelmemet megragadja, és szinte magához szögezi, egy óriási, négyszögletes,
fölfelé keskenyedő, vörös téglából épített kémény, mely egy hatalmas, ugyancsak vörös téglából készült,
kétemeletes, gyárszerű épület végéből ugrik ki.
Furcsa formájú gyárkémény. Ami megdöbbent: a belőle feltörő nyolc-tíz méteres lángoszlop, a
kémény négy sarkán elhelyezett villámhárítók között. Találgatom, miféle pokol konyhája lehet az,
amiben ilyen nagy tűzre van szükség? Hamar ráeszmélek a válaszra. A krematóriumok országában
vagyok. Németországban, ahol tíz évig éltem, mint diák és orvos. Már akkorról tudom, hogy
krematóriuma van minden német kisvárosnak is.
Ez tehát krematórium! Nem messze tőle a másik, sőt meglehetősen elrejtve, egy ligetben felfedezem
a harmadik hasonló épületet is, ugyanolyan tűzokádó kéményekkel.” (10-11. oldalak – E fejezet
zárójeleiben Nyiszli 2004-ben megjelent könyvének vonatkozó oldalszámai találhatók.)
A negyedik birkenaui krematóriumot minden bizonnyal eltakarták előle az épületek és a lombok.
Ha jól meggondoljuk, amennyiben egy ilyen kéményből hatalmas lángok csapnak ki, azt joggal
furcsállhatja bárki.
Ezen a helyen összesen öt krematórium volt: egy Auschwitzban és négy a szomszédos Birkenauban.
Ha ezeket közösen számoljuk, akkor mind az ötöt római számokkal is meg lehet jelölni. Ha csak a
birkenauiakkal számolunk, akkor arab számokat használunk. A kétfajta megjelölést össze lehet
kapcsolni az első birkenaui krematóriumot II-nek vagy/és 1-nek, a másodikat III-nak vagy 2-nek lehet
nevezni stb. Ebben a dolgozatban csak a birkenaui építményeket veszem figyelembe, ezért csak a római
számokat használom. (T. K. A.)
A rámpán várakozókhoz közelebb eső két krematóriumban öt-öt kemence volt, mindegyik külön
ajtóval ellátott három-három (összesen tehát tizenöt) égetővel. „A kemencékben az égetés során
képződött füst és gáz a padló alatt vezetett csatornákon keresztül az épület előterében álló közös
kéménybe, onnan pedig a levegőbe távozott.”20

Nyiszli Miklós először a Világ című napilap 1946-os számaiban közölte sorozatban Dr. Mengele boncolóorvosa
voltam az auschwitz-i (sic!) krematóriumban címen megjelent visszaemlékezéseit. A lap ezt az anyagot 1947ben könyvben is kiadta; készült a „Debrecen város és a Tiszántúli egyházkerület könyvnyomda-vállalatában”.
Ennek szövege mind nyelvi, mind stilisztikai, mind pedig helyesírási szempontból sok kívánnivalót hagyott
maga után. A második kiadás 1964-ben jelent meg Bukarestben Orvos voltam Auschwitzban címen.
Szerkesztője alaposan megdolgozhatott azért, hogy kigyomlálja az említett hibákat. A könyv 2004-ben újra
megjelent Budapesten a Magvetőnél az eredeti címen, de a bukaresti kiadás szövegével. Ez az írás valamennyi
egyéb megjegyzést nélkülöző zárójeles hivatkozásában a harmadik kiadás oldalszámaira utal.
20
Lásd A holokauszt Magyarországon című honlapon: http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php .
Errre a címre kattintva megismerhetjük a krematórium történetét, szerkezetét és a makettje bemutatásakor a
benne végbemenő folyamatokat.
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A tüzelőanyag koksz volt, amint azt Nyiszlinek egy sonderkommandóssal kapcsolatosan tett
megjegyzése is igazolja. Miután meggyógyította, azt mondja róla: továbbra is „lapátolni fogja a kokszot,
és éleszteni a tüzet” a holttestek alatt (97. o.). Az orvos szobáját is ezzel fűtötték (195. o.), használata
tehát általánosan elterjedt volt a táborban.
A koksz azonban (akárcsak a grafit, a korom vagy a faszén) izzik, vagyis láng nélkül ég. „Ezeknél
az éghető anyagoknál a hő hatására történő pirolízis jelenség során nem szabadul fel éghető gáz alakú
bomlástermék, így az anyag égése közvetlenül a szilárd felületen zajlik” – olvashatjuk a Debreceni
Egyetem honlapján fellelhető Égéselmélet és oltóanyag ismeret című tananyag21 E3-as fejezetében.
A pirolízis hő hatására történő vegyi bomlást jelent. A fából – a koksszal ellentétben – égéskor
gyúlékony gázok szabadulnak fel, ezért lobog a tábortűz lángja. Az auschwitz-birkenaui
krematóriumokban – más források szerint is – kokszot használtak a halottak elhamvasztására. Akkor
vajon miféle lángot látott Nyiszli kicsapni a kéményekből?
Az első benyomásai leírásán kívül még négyszer olvashatunk ezekről a lángokról. Eleinte távolabbról
szemlélve a krematóriumokat, gyanakodva megjegyzi: „szeretném tudni, mi folyik a lángoló óriási
kémény tövében.” (28. o.) A cigánytábor felszámolásakor – írja Nyiszli – két krematórium kéményei is
„szórták magukból a lángot”. „Fényük megvilágította az egész tábort.” (121. o.) Szeptemberben „a
Beszkidek már hóval borított ormai felől” fúvó északi szél „meglobogtatja a krematóriumok
kéményének lángját”. (140. o.) Amikor az órákig tartó éjszakai sorakozóban kidőlt emberek „egy vödör
rájuk öntött hideg víztől magukhoz tértek, első pillantásuk” a koncentrációs tábor „fölött gomolygó
füstre és a krematórium kéményének lobogó lángjára esett.” A könyv szerzője hozzáteszi: „E két jel, a
füst és a láng tudatták velük, hogy a megsemmisítés kapui előtt állanak…” (143. o.)
Nyiszli véleménye szerint a kéményekből kicsapó lángok méretei egyenes arányban állnak a
meggyilkolt emberek számával: minél több elégetni való halott volt, annál nagyobb tüzet kellett a
kemencékben rakni.
Mint írja, a korfui zsidókat az utolsó emberig elpusztították. „Egész éjjel megfeszített erővel
dolgozott az üzem. Reggelre nem maradt belőlük egyéb, mint egy nagy halom piszkos, rongyos ruha a
krematórium udvarán. (…) Pillantásom a krematórium kéményére tévedt; a négyszögletű kémény négy
sarkán elhelyezett villámhárítók, ezek a hatalmas vasrudak a borzalmas tűztől megolvadtak és
legörbültek.” (96. o.)
Különös, hogy jelen írásnak az 1., a 3. és a 6. ábráin látható kéményeken nyoma sincs „hatalmas
vasrudakként” jellemzett villámhárítóknak.
A vas kb. 1530 C fokon olvad, és csaknem ekkora forróságra van szükség, hogy a saját súlyától
legörbüljön. Mire a ventillátorok segítségével kihajtott levegő ezt a hőmérsékletet a kémény szájánál
elérné, a kemencék rácsai, amelyeken a koksz égett, talán már szétolvadtak volna.
Nagy lángot valószínűleg földgáz vagy könnyen párolgó kőolajtermék égetésével lehetett volna
nyerni, viszont ezeket akkor nemcsak Auschwitzban, de másutt sem igen használták még a
krematóriumokban.22 A lángban égés történik, ezért a ventillátorok fújta tűz leginkább a kéményt fűtötte
volna, nem a kemence belsejét, különösen, hogy – mint közismert – a lángnak mindig a felső része a
legforróbb. Ezért az amúgy is elég magas kéményből kicsapó „nyolc-tízméteres” lángok nem a
holttestek elégetésének gyorsítását szolgálták volna – mint ahogy azt Nyiszli beállítja –, hanem csak
pazarolták volna a tüzelőanyagot.

21
22

Lásd: https://doksi.hu/get.php?lid=19598
Napjainkban főleg égő gázzal hamvasztanak.
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A Yad Vashem 23 honlapján megtekinthetők az 1944 májusának végén - júniusának elején a németek
által a táborban készített képek, amelyek gyűjteményét Auschwitz Album néven szokták emlegetni.
Több képen látható valamelyik birkenaui krematórium. Az első három esetében nagyon tisztán látszik
azok kéménye is. Nemhogy kicsapó láng, de egy füstfoszlány sincs fölöttük, noha ebben az időben
érkeztek tömegesen és folyamatosan a magyarországi zsidók. Ott látjuk őket a képeken. A csatolt szöveg
tudatja velünk, hogy a válogatásnál valamennyi munkaképtelennek minősített embert egyenesen a
krematóriumba tereltek, és ott meggyilkolták őket. A kéményeknek tehát – Nyiszli elmondása
értelmében – ontaniuk kellett volna a füstöt és a lángot.

1. ábra. 1944 nyara. Jobbra hátul látszik a birkenaui egyes számú krematórium.
Ez az Auschwitz Album egyik képe, melyen a vonaton ideszállított emberek
viszonylag higgadtan várakoznak a tábor katonai személyzetének rájuk vonatkozó
intézkedéseire.
Mindezek alapján kétségtelen, hogy dr. Nyiszli Miklós egész ott-tartózkodása alatt
semmiféle lángot nem látott, nem láthatott kicsapni a krematóriumok kéményéből. A
halotthamvasztás akkori technológiája kizárja ezt a lehetőséget.
Vajon miért állította mégis az ellenkezőjét? Úgy hitte talán, hogy tragikus emberi sorsok
látványos szimbólumát faraghatja belőle?

Nyiszli Mengele munkatársa lesz
23

A Holokauszt Áldozatainak és Hőseinek Izraeli Emlékhatósága, Jeruzsálem.
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A válogatás befejeztével a munkára besoroltak közül dr. Mengele külön szólítja az orvosokat.
Aztán „a körülbelül ötven orvost számláló csoporthoz lép, és jelentkezésre hívja fel azokat, akik
német egyetemen végezték tanulmányaikat, a kórboncoláshoz tökéletesen értenek, és jártasak
a törvényszéki orvostanban.” (12. o.) Ugyanakkor fenyegető gesztust tesz azok felé, akikről
kiderülne, hogy nem felelnek meg az elvárásoknak.
Senki nem jelentkezik. De dr. Nyiszli Miklós kilép a sorból, bemutatkozik, és válaszol
Mengelének a tanulmányaira, kórbonctani működésére vonatkozó kérdéseire.
A többiek gyalog indulnak be a táborba. Mengele „Opel-kocsijához lép, elfoglalja helyét a
vezetőülésen, és felém int, szálljak be. A hátsó ülésen egy SS-altiszt telepedik mellém.” (13. o.)
A tábor részekre tagolt; az egyik csukott vaskapunál SS-őr engedi be őket. A táborirodába
mennek, ahol kartotékot készítenek számára, aztán fürödni és fertőtleníteni viszik, majd számot
tetoválnak a karjára.
Helyzetét nem tartja aggasztónak, mert „Mengele orvosi munkát kér” tőle. „Bizakodással
tölt el az is – írja –, hogy valószínűleg dr. Mengele utasítására nem rabruhát, hanem kitűnő civil
ruhát kaptam. Ebből is látszik, hogy olyan beosztást szánt nekem, amelynél a jó külsőt is
megkívánják.” (16. o.)
A táborrészt, ahova került, Nyiszli „F kórháztábor”-ként említi (14. o.), ő maga az „F tábor
12-es kórházbarakkjának” (17. o.) orvosszobájában kap elhelyezést. Orvostársai valamennyien
rabok, még a „kórháztábor” főorvosa is. Lehangolja, amikor meglátja a barakk oldalához
ragasztott bonckamra primitív berendezését.

1947. október 8-án Nyiszli Miklós eskü alatt nyilatkozatot tett auschwitzi tapasztalatairól a
nürnbergi nemzetközi bíróságon. Ennek szövege eltér a könyv előbb idézett állításaitól. A
nyilatkozat első pontja ugyanis így szól:
„…1944. május 19-én egy nagy transzporttal Magyarországról az auschwitzi koncentrációs
táborba érkeztem. Ott tetvetlenítettek, dolgaimat elvették, és egy új fegyencruhát kaptam. 1944.
május 20-án Monowitzba érkeztem, az I. G. művek koncentrációs táborába. Monovitzban ismét
tetvetlenítettek bennünket, az új fegyencruháinkat elvették, és rongyos ruhákat kaptunk
helyettük. Másnap a sátorkaranténban voltunk. A következő napon beosztást nyertem a 8. sz.
barakkba, a 197. sz. betonkommandóhoz, amely az I. G. művek építkezési telepén dolgozott.
Körülbelül két hét múltán parancs érkezett, hogy orvosok, kik patológiában jártasak, nem
vonulnak többé ki a kommandókkal. Mi, két ilyen orvos Birkenauba, az F tábor 12-es
barakkjába lettünk szállítva. Ott tetvetlenítettek bennünket, és idegen civilruhákat kaptunk.
Rövid idő múltán dr. Mengele SS Hauptsturmführer rendeletére mint kórboncnokok a birkenaui
krematóriumban kellett dolgozzunk.”24
Ha megnyitjuk dr. Nyiszli Miklós DEGOB 25 honlapját, amelynek szövege a fogolytáborba
érkezéséről számol be, ezt olvashatjuk: „Nyiszlit 1944. május végén deportálták az aknaszlatinai
gettóból. Rövid birkenaui tartózkodás után az A-8450-es számú tetoválást kapta, majd a monowitzi
(Auschwitz III. vagy más néven Buna) kényszermunkatáborba osztották be egy betonozó
24

A nyilatkozat szövege a http://rodohforum.yuku.com/topic/2509/t/Miklos-Nyiszli-Hungarian-NI-11710.html
honlapcímen volt olvasható. Ez ma már nem nyitható.
25
Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság
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munkacsapatba. Körülbelül két héttel később ereje már fogytán volt, amikor júniusban valamennyi
fogoly orvost a tábor SS főorvosához rendelték. Az SS-százados Németországban végzett boncolóorvost
(patológust) keresett. Egy francia társával együtt a több évig Németországban praktizáló Nyiszli
megfelelt a követelményeknek. DEGOB-vallomásával számos részletében ellentmondó, a háború után
kiadott könyvében Nyiszli beszámolt róla, hogy ezután néhány napra a BIIf kórháztáborba vitték, ahol
Mengele előtt két hulla felboncolásával levizsgázott. Ezután a birkenaui zsidórámpa (Judenrampe)
baloldali végében álló II. számú krematóriumba vitték, ahol a parancsnok, Erich Muhsfeld SS-őrmester
a meggyilkoltak ruháival látta el, majd Mengele parancsára rendelkezésére bocsátott egy saját szobát.”
Néhány óra múlva érkezett meg dr. Mengele, aki szintén egy cca egy órás szóbeli vizsgának vetett alá
bennünket.”

Mivel nem valószínű, hogy a nürnbergi nyilatkozattal szemben az általa írott könyv állításait
kellene hihetőbbnek tartanunk, megállapíthatjuk, hogy Nyiszli minden bizonnyal nem maga
döntötte el, vajon jelentkezzen-e a felajánlott boncolóorvosi feladatra, nem beszélgetett el
Mengelével a rámpa mellett szakmai karrierjéről, Mengele nem tessékelte be az autójába és
vitte őt a „kórháztáborba”, hanem feltehetően az ipartelepen ledolgozott két hét után egy másik
orvostársával együtt berendelték őt Birkenauba, hogy mindketten orvosi munkát végezzenek.
Csak ekkor kaptak másoktól levetett civil ruhát, addig a táborlakók csíkos rabruháját viselték.
Maga a könyv is egy nyilatkozattal kezdődik, amely 1946 márciusában kelt Nagyváradon,
tehát jó másfél évvel megelőzi a nürnbergit: „Alulírott dr. Nyiszli Miklós orvos, A. 8450
tetoválási számot viselő volt KZ-fogoly26, e szerzésemben megjelenő művet, mely az emberiség
történetének legsötétebb lapjait foglalja magában (…), a valóságnak megfelelően, a legkisebb túlzás
és színezés mellőzésével írtam meg…” (7. o.)

26

A KZ a Konzentrationslager (koncentrációs tábor) német szónak gyakori rövidítése. Néhol KL-ként jelölik.
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2. ábra. Az IG Farben auschwitzi vegyi üzemei (a Buna-Művek). A kép az Auschwitz-Birkenau
Állami Múzeum Archívumából (Auschwitz-Birkenau State Museum Archives) származik.
Az ígérethez viszonyítva viszonyítva kissé különös az indítás, hiszen a szerző a táborba érkezését és
ottani elhelyezkedését nem éppen „a valóságnak megfelelően”, és nem minden „színezés” nélkül írta
meg. Kétségtelen, hogy a valóságelemeket a képzelete némileg átalakította. Ez eddig a lángot okádó
kémények láttatásán kívül például a vele történtek leírásában és a Mengelével való viszonyának
érzékeltetésében jelentkezett.
De térjünk vissza a könyvben elmondottakhoz. Nyiszlinek az F részleg 17. barakkjában már
harmadik napja nincs elfoglaltsága. Ekkor váratlanul érte jön Mengele, és ismét betessékeli őt a
kocsijába. Ezúttal csak ketten vannak, nincs kísérő. „Tíz percig haladhatunk a szövevényes drótkerítések
között, erősen őrzött kapukon ki, kapukon be, egyik táborrészből a másikba.” (29. o.) Végül az egyik
vaskapun át egy zöld pázsittal borított udvarra érnek. „Az udvaron homokos utak, zöld fenyőcsoportok
tennék barátságossá a helyet, ha nem lenne ott a nagy vöröstégla-épület és végében az óriási tűzokádó
kémény. A krematóriumok egyikében vagyunk.” (30. o.)
Ebbe a leírásba nyilvánvaló hiba csúszott. Megérkezése után a rámpán állva a távolból talán valóban
úgy tűnhetett neki (az 1. számú ábrán is ez a látszat), mintha a kémény a krematórium egyik végében
állna, a valóságban azonban az első két birkenaui krematórium kéménye középen található, és az
épülethez oldalról kapcsolódó gépházból emelkedik ki. Nyiszli most ott van a krematórium mellett, és
még mindig úgy látja, hogy a középen elhelyezkedő kémény az épület végében van?
A birkenaui első két krematórium egymásnak tükörképe, felépítésük azonos volt. A hármas és négyes
viszont ezeknél kisebb, Nyiszli mégis úgy tárgyalja őket az egész könyvben, mintha mind a négy
létesítmény minden szempontból egyforma lett volna. Mindkét utolsó krematóriumnak például két-két
kéménye volt, de ezt a tényt egyáltalán nem említi, mintha soha észre sem vette volna, pedig állítása
szerint többször is járt mind a kettőben.
Mengele bekíséri Nyiszlit az első krematórium épületébe, megnézik együtt azt a kellemesen
berendezett szobát, ahol az utóbbi ezentúl lakni fog, majd megmutatja neki a vadonatúj, modern
bonctermet, ahol dolgozik majd. A szomszédos szobában levő szekrények őrzik a vegyszereket és a
boncoláskor használt gumikesztyűket, ruhaneműeket. Nyiszli megérti, hogy a krematóriumban dolgozó,
foglyokból verbuvált különleges osztag tagja lett, akikről azt hallotta, hogy négy hónaponként kivégzik,
és másokkal helyettesítik őket. Felkiált: „Most már értem, miért kaptam civil ruhát! Ilyet hord a
Sonderkommando, az élőhalottak kommandója.” (31. o.)
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3. ábra. A birkenaui egyes krematórium, amely az elmondás szerint Nyiszli működésének a fő terepe
volt. A felvétel a táboron kívülről készült. A gépház, amelyből a kémény kiemelkedik, az épület
túloldalán található.27 Érdemes felfigyelni a vizesárokra, amelynek (vagy amelyeknek, mert mintha több
is lenne egymással párhuzamosan) még jelentősége lesz a továbbiakban.

Feladatai nem csak a boncteremhez kapcsolódnak. „A bonctani és laboratóriumi munkán
kívül köteles vagyok a négy krematórium százhúsz főnyi SS-személyzetét, valamint a
Sonderkommando nyolcszázhatvan főnyi személyzetét orvosilag ellátni. (…) Továbbá
rendszeres kezelésben kell részesítenem a krematóriumok területén a betegeket, ezért naponta
fel kell keresnem őket. Szabadon járhatok-kelhetek a négy krematórium között… reggel hét
órától este kilenc óráig.” (32. o.) A betegek számát jelentenie kell a krematóriumi személyzet
SS-parancsnokának28, noha egyébként ő egyedül és közvetlenül Mengelének van alárendelve.
A négy krematórium azonos voltának eszméjét követve ezek szerint mindegyikben 30-30
SS-katona teljesített szolgálatot, a rabokból álló, két műszakban dolgozó különleges osztag (a
sonderkommandó) pedig mindenütt 215 tagból állt. Nyiszli szerint valamennyiük számára a
krematórium biztosított szállást.
Különös, hogy amikor egyszer a halál okának megállapítása céljából egy meggyilkolt SStisztet kellett felboncolnia, dr. Nyiszli Miklós furcsállja, hogy egy árja hulláját érintheti, hiszen
„már szabad polgári életemben is eltiltottak a fajvédő törvények attól, hogy keresztény, illetőleg
árja betegeket kezeljek” (70. o.), de egy cseppet sem csodálkozik azon, hogy az SS
krematóriumbeli tagjainak egészsége fölötti őrködést a legteljesebb természetességgel őrá, a
páciensei által állítólag kiirtandó halálraítéltre bízzák. Hogyan lehet az, hogy az említett
szabályt kinn a társadalomban sokkal szigorúbban vették, mint benn a haláltáborban?
A nap folyamán két SS-altiszt tesz ismerkedő látogatást nála, a lenézendő KZ-fogolynál,
akiknek egyébként „a legalacsonyabb rangú SS-legény sem köszön” (32. o.), majd a
27
28

A kép a 9. jegyzetben említett múzeum honlapján volt.
Erich Mußfeldt őrmesterről van szó, akinek a családnevét Nyiszli Miklós következetesen Mussfeldnek írja. Más
források ugyancsak tévesen Muhsfeldtként említik. Lásd: http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Muhsfeldt
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„Sonderkommando főkápója és két kommandóvezető” következik, akik „civil ruhás, tisztára
kefélt, borotvált emberek”. (34. o.)
Ezután maga is meglátogatja nagy hálótermükben a sonderkommandósokat, akik jól élnek,
amíg meg nem ölik őket. „Az asztal megrakva minden jóval, amit a deportáltak tömege
bizonytalan útjára magával hozott. Van itt mindenféle konzerv, szalonna, szalámi, gyümölcsíz,
sütemények, csokoládé. A feliratokból látom, hogy ezek már magyarországi deportáltak
hátrahagyott élelmiszerei. (…) Szívjuk a finom cigarettákat, szintén magyar transzportáru. A
táborban egy cigaretta ára egy adag kenyér. Itt százas csomagokban fekszik az asztalon.” (3536. o.) Alkohol is van bőséggel. Ez utóbbinak az eredetére még visszatérünk.
Mindeközben szó sem esik arról az orvostársáról, akit nürnbergi vallomása szerint Mengele
vele együtt rendelt vissza a táboregyüttes Monowitz nevű részéből, az ipartelepről, hogy a
krematóriumban dolgozzanak. Már csaknem a könyv felénél tartunk, amikor Nyiszlire
„délutáni pihenője idején” rányit Mußfeldt őrmester, a krematóriumok SS-parancsnoka. És mint a
szerző írja, „három rabruhás ismeretlent taszigál a szobámba. A szerencsétlenekre mutat, és
közli velem, hogy kollégákat kaptam dr. Mengelétől.” Az egyik Fischer Adolf, a prágai
anatómiai intézet volt „bonc-szolgája” („már ötödik éve a KZ lakója”), a másik dr. Körner
József nizzai orvos („három éve KZ-lakó”), a harmadik dr. Görög Dénes „egyetemi magántanár,
a szombathelyi állami közkórház kórboncnoka”. Ez utóbbi lehetne a keresett monowitzi kolléga,
hiszen nagyjából egy időben érkezhettek Magyarországról (ennek KZ-beli tartózkodásáról
nincs megjegyzés a könyvben), de a szöveg szerint Nyiszlivel ismeretlenekként mutatkoznak
be egymásnak.

4. ábra. Az 1. számú birkenaui virtuális krematórium, mely lényegében megegyezik a közeli 2. számú
krematórium felépítésével. Az adatok szerint az épület kb. 104 méter hosszú és 52 méter széles volt.
Az égető terem volt a legnagyobb helyisége: 30 m hosszú és 11,24 m széles volt. Itt öt kemence volt,
mindegyik 3-3 égetővel. A birkenaui krematóriumokat 1942-ben kezdték építeni, és 1943-ban
fejezték be. Itt természetesen egy makettjét látjuk a háború végén elpusztult épületnek.
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5. ábra. Ez a birkenaui egyes krematórium földalatti részének és földszintjének az
alaprajza. A világhálón csak a birkenaui kettes rajza található meg. Ezt sikerült megfordítanom
és megkapnom a Nyiszli székhelyéül szolgáló krematórium hiteles vázlatát, ugyanis a két épület
– mint már említettem – egymás tükörképe. (T. K. A. megjegyzése.)

A holokauszt Magyarországon című honlapon a „Ki kicsoda?” címszó alatt számos érintett
ember rövid életrajzát megtaláljuk. Köztük volt a Nyiszli Miklósé is. Különös, hogy időközben
ennek is nyoma veszett. A szöveg azonban – mivel idejében leírtam – a feljegyzéseimben
megmaradt. Ez megemlíti, hogy az ő monowitzi tartózkodása idején Mengele boncolóorvost
keresett, majd így folytatja: „Egy francia társával együtt a több évig Németországban praktizáló
Nyiszli megfelelt a követelményeknek.” Ezek szerint talán dr. Körner lett volna a keresett
személy? De könyvében Nyiszli a szobájába behozott másik két boncnokkal együtt őt is
ismeretlennek nyilvánítja.
A boncterem munkájának főnöke továbbra is Nyiszli Miklós, és ő marad a krematóriumok
személyzetének az orvosa is. Az újonnan jöttekről ezt olvashatjuk a könyvben: „A munka gyors
elvégzésének lehetővé tételéért halászta ki őket dr. Mengele a D tábor mocskos barakkjaiból,
és küldte segítőtársamul az állandóan szaporodó boncolásokhoz. (…) Mengele utasítására
szobámat megosztom a jövevényekkel.” (94-95. o.)
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Újonnan érkezett segítői másnapra már „frissen vannak borotválva, ingük tiszta, ruhájuk új,
lábukon finom cipő, visszakapták emberi formájukat”. (98. o.)
Vajon Nyiszli miért hallgatja el a könyvében, miért rejtegeti, hogy ki volt a monowitzi
orvostársa?

Nyiszli Miklós némely szembetűnően téves állítása
Különös, hogy a német koncentrációs táborokban és mindenekelőtt Auschwitzban a
krematórium válik a tömeggyilkosság jelképévé. Pedig Nyiszli már megérkezése leírásakor
megjegyzi, hogy a krematórium valamennyi német város elengedhetetlen tartozéka. Nyilván
azért, mert a németek többnyire elhamvasztják a halottaikat. Önmagában véve a hamvasztók
léte nem bizonyítéka a szándékos emberölésnek, különösen egy olyan táborban nem, amelyben
nehezen elviselhető és a háború során mindinkább romló körülmények között sok ezer ember
zsúfolódott össze, ahol a szigorú tetvetlenítés ellenére tífuszjárványok dühöngtek, a talajvíz
pedig túlságosan magas volt a környéken ahhoz, hogy a nagyszámú halottat el tudják temetni.
A hamvasztás során keletkező anyagok szaga (mindenekelőtt az emberhús égése során
keletkező akroleiné, amint Nyiszli szakszerűen megállapítja a 11. oldalon) sem gyilkosságról
árulkodik, mint ahogy azok sugallták, akik számon kérték a környéken élőktől, hogy a szagot
érezve miért vették némán tudomásul az emberek elégetését.
A krematóriumok szerepének mitizálását szolgálja Nyiszli Miklósnak az a tragikus hangú
megállapítása is, hogy naponta sok ezer „ártatlan ember lelke száll el az óriási kéményeken”
(45. o.). Mint tudjuk, a lélek nem az emberi hullákból száll ki, hanem a halál pillanatában hagyja
el a testet. Márpedig senki sem került élve az égetőkemencékbe.
A könyvében mondottak tanúsága szerint Nyiszli szabadon járt-kelt a krematóriumban,
amelyben lakott, valamint a krematóriumok között is. Bejárása volt a gázkamrának nyilvánított
földalatti helyiségbe is. Tanúskodik arról, hogy oda terelték be a „fürdésre” vetkeztetett
embereket, ott gázzal megölték őket, a halottakat pedig egyenesen a hamvasztó kemencékhez
szállították, és elégették.
A vetkezőterem (a neve eredeti rajzokon hullaraktár, mintha csak a halottakat szállították
volna oda) szerinte körülbelül 200 (kétszáz!) méter hosszú „erősen kivilágított, fehérre meszelt
helyiség” volt, ahol – mint írja – számozott fogasok várták az érkezők ruháit. (40. o.) Innen egy
másik helyiségbe, a gázkamrába terelték őket. „Ez a terem is akkora, mint a vetkezőterem”állítja Nyiszli, vagyis szintén 200 méter hosszú. (41. o.)
A fennmaradt rajzok és a felrobbantott krematóriumok maradványai alapján ezek az adatok
igencsak eltúlzottak.
Nyiszli Miklós téves állításaival többen foglalkoztak, köztük Jean-Claude Pressac, az
úgynevezett „holokauszttagadók” kitartó bírálója is a Technique and operation of the gas
chambers (A gázkamrák technikája és működése) című művében, amelyet a Beate Klarsfeld
Alapítvány adott ki 1989-ben. Néhány fontosabb vonatkozást idézek tőle, de a kommentárok
nagyrészt az enyéim. Kezdjük a már említett termekkel.
1. Tévesek a vetkezőterem és az ún. gázkamra méretei.
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Valódi nagyságukat már az alaprajzon (lásd a 6. ábrát) található lépték segítségével is
kiszámíthatjuk, de A holokauszt Magyarországon honlap például pontos adatokkal szolgál. E
szerint a „vetkőző” csaknem ötven méter hosszú volt (vagyis a negyede annak, amit Nyiszli
megadott), és majdnem 8 méter széles. Területe 392 m2. A „gázkamra” hossza mindössze 30
méter volt, a szélessége pedig 7 méter. Vagyis a területe 210 négyzetméter.
2. Nyiszli szerint a két földalatti helyiség közvetlenül egymásba nyílik.
Idézzük: „Az SS utat nyit a sűrű tömegben a terem végén levő kétszárnyú tölgyfaajtóhoz.
Kinyitják. A meztelen emberek a következő, szintén kivilágított helyiségbe tódulnak.”(41. o.)
A valóság viszont az, hogy csak egy előtéren keresztül lehetett a második terem onnan jobbra
nyíló bejáratához jutni.
Nyiszli Nürnbergben a gázkamrában történtekre vonatkozó nyilatkozatának hitelességét
azzal támasztotta alá, hogy személyesen látta, amiről beszél, „gyakran kellett ugyanis
szemüvegeket és gyógyszereket a vetkezőteremből, amely a gázkamra mellett volt, az
elgázosítottak kézipodgyászaiból kiszedjek…” Vagyis az ott töltött hónapok során többször is
járt ott. Hogy lehet akkor, hogy nem vette észre a két terem közötti előszobát?
Igaz, a könyvében másként nyilatkozik. Ha hihetünk szövegének, akkor nem ő kellett
fáradjon az összegyűjtéssel. „Külön kommandó van itt, melynek az a feladata, hogy kinyissa a
gázkamrába került transzportok kézicsomagjait, mielőtt a ruhákkal és cipőkkel együtt
elszállítják, és a talált gyógyszereket összeszedje, nekem átadja. Én rendszerezem, illetve
hatásuk szerint csoportosítom őket.” (61. o.) Itteni szavai szerint nem valami kapott feladat,
hanem a felelősség viszi oda a két földalatti teremhez. Ezúttal Nyiszlinek nem a halála után
megjelent, a második kiadásból vett megszerkesztett mondatait, hanem az 1947-es kiadás
eredeti, ezért lélektanilag többet mondó szövegét idézem: „Nincs itt semmi dolgom, de mégis
leszálltam a halottak közé, mert népemmel és a világgal szemben kötelességfélét érzek, hogy
amit józanul nem remélhetek, de a sors egy nagy véletlene folytán innen mégis kikerülök, hogy
ezeket a sorokat, mint egyetlen élő szemtanú megírhassam!”
Vajon tényleg arra gondolt-e akkor, hogy csak ő lehet az egyetlen élő szemtanú?
3. Egy transzporttal 3000 ember érkezett egyszerre és bár szűkösen, de Nyiszli szerint mind
befértek a 210 négyzetméter területű „gázkamrába”.
Ez azt jelenti, hogy minden négyzetméterre 14,3 ember, egy emberre pedig 700 cm 2 terület
jutott. Ez persze képtelenség. Teljesen összeszorulva ennyi ember csak akkor férne el ebben a
helyiségben egymás mellett, ha átlagosan maximum 29,9 cm átmérőjű hengerszerű testeknek
megfelelő terjedelmet nyernének, ugyanis egy ilyen átmérőjű körnek 700 cm2 a területe. Pressac
szerint a háromezret két és féllel kell elosztani, és akkor egy hihető számhoz jutunk.
4. Pressac megemlíti, hogy Nyiszli megfeledkezik a terem mennyezetének hét beton
tartóoszlopáról, és csak a gázkibocsátó szemcséket befogadó oszlopszerű, lyuggatott falú
„négyszögletű vasbádog csövek” tűnnek a szemébe (41. o.), amelyekből a szerinte 200,
(valójában viszont csak 30) méter hosszú helyiségben összesen négy darab volt: 30 méterenként
(!) egy.
5. A lyukacsos oszlopszerű csövekbe kívülről (a földalatti helyiség mintegy fél méterrel a
talajszint fölé emelkedő tetejéről) „lila színű, babszem nagyságú szemcsékből álló anyagot”
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szórnak be – írja Nyiszli. A nürnbergi nyilatkozatában is azt mondja, hogy ez az anyag
„rózsaszín és lilás” volt. A holokauszt-szakértő Pressac pontosan ismeri a Zyklon B-t, és
kijavítja: a színük világos kékeszöld volt. Pedig Mengele boncolóorvosa Nürnbergben később
azt állította: „A befejezett elgázosítás után a Cyclon B szemcséket több esetben tartottam a
kezemben.” Különös, hogy látta és tapintotta őket, de a színükre „rosszul emlékszik”.
Közben kétségtelenül nem tudta, hogy ha valóban a kezébe vette ezeket a granulákat, az
életével játszott volna, hiszen a gáz kibocsátása belőlük hosszú ideig tartott, és belélegezve vagy
akár a bőrén át felszívódva őt is megmérgezhette volna. Nyiszlinek fogalma sincs arról, hogy
miféle anyag van a szemcsékben. A Zyklon B nevét egy ízben a klórral társítja (42. o.; ezért is
megrovást kap Pressactól), mint aki bizonytalan, hogy a „ciklon” vajon klórt tartalmaz-e, vagy
maga is egy sajátos vegyi anyag. A cián neve sem a könyvében, sem a nürnbergi
nyilatkozatában semmiféle formában nem szerepel.
Természetesen azt sem tudja, hogy a hidrogén-cianid, amely 27oC-nál teljesen elpárolog,
gáznemű állapotában valamivel könnyebb, mint a levegő, ezért téves elképzelése van a lyukas
csövekből kiáramló anyag viselkedéséről. Úgy véli, hogy „a lehullott gázszemcsék (sic!) előbb
közvetlen a betonpadló fölötti levegőréteget árasztják el halálos gőzölésükkel, és csak
fokozatosan telítik meg a helyiség magasabb levegőrétegeit”. (43. o.) Ezért – állította – a
halottak egy piramisszerű halomban feküsznek, mert az emberek egymásra kapaszkodva
törekednek a mérgező gáztól még mentes magasabban fekvő légrétegek felé.
Ez csak akkor történhetett volna így, ha a terembe olyan mérgező gáz áramlik, amely
nehezebb a levegőnél. A cián kisebb sűrűsége a függőleges irányban való terjedését segíti, és
semmiképpen nem azt eredményezi, hogy előbb az alsó légrétegeket tölti fel.
Nürnbergi nyilatkozatában Nyiszli ismerteti az elgázosítottakról felállított orvosi
diagnózisát: „A halál oka: a légzési centrum központi bénulása.” Ha valóban az történt a
gázkamrákban, mint amit ő elmondott, akkor a diagnózisa téves. Amikor a Zyklon B-ből
felszabaduló gáz, a hidrogén-cianid mérgezéses halált okoz, akkor nem a légzési központ bénul
meg, hanem a sejtek válnak képtelenekké az oxigén felhasználására, így a szervezet valamennyi
sejtjének a légzése leáll. Vagyis a cián nem a légzési központ működésének akadályozása révén
hat.
6. Logikai és technikai szempontból Nyiszli legostobább kijelentése a lenyírt hajtömeg
felhasználására vonatkozott: „A haj is értékes anyag, időzített bombákhoz szükséges. Száraz és
nyirkos levegőre egyformán táguló és zsugorodó (sic!) fonal a haj. Ez a képessége hozza
működésbe a bombák gyújtószerkezetét.” (45. o.)
A hajszál – főleg ha zsírmentesítik – valóban higroszkópos tulajdonságokkal bír. Száraz
levegőben megrövidül, nedvesben megnyúlik. Ezért lehet fontos alkatrésze a légnedvességet
mérő műszernek, a higrométernek.
A hajszállal „időzített” bomba felrobbanása nem egy előre meghatározott időponthoz,
hanem a légkör nedvességtartalmához, vagyis az időjáráshoz kötődik. Ezért a robbanás
bekövetkezhet például a bombát tároló helyiségben vagy akár a ledobási célpont felé haladó
gépen is.
7. Miután a bent lévők meghaltak, a termet nagyteljesítményű ventilátorokkal kiszellőztették,
utána vízsugarakkal lemosták a hullákat, majd a „különleges osztag” (a Sonderkommando)
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tagjai „szíjakat hurkolnak a görcsösen ökölbe szorult csuklókra, úgy vonszolják a víztől
sikamlós holttesteket a szomszédos helyiségben levő felvonókhoz. Négy nagy teherfelvonó gép
működik itt.” Ezek szállítják az alagsor szintjéről a földszinten levő égetőterembe a halottakat.
(44. o.)
Pressacot Nyiszli állításai közül az háborította fel a legjobban, hogy négy felvonóról beszélt.
Ez „HAMIS ÉS SZÁNDÉKOSAN FÉLREVEZETŐ” – írja nagybetűkkel. „Az építésvezetőség
valamennyi rajza, valamint a fennmaradt romok is azt bizonyítják, hogy EGYETLEN felvonó
volt az 1. és a 2. krematóriumban. Kit akar dr. Nyiszli Miklós félrevezetni, és miért?” – kérdezi.
Azt hiszem, Pressac igaztalanul vádolja Nyiszlit a felvonók számával való szándékos
megtévesztéssel. Nyiszli Miklós csak akkor nyilatkozhatott volna szándékos hamissággal erről
a részletről, ha valaha is látta volna. Az itt felsorolt téves állítások (még említhetnénk belőlük
a Pressac könyvében található néhány továbbin kívül is) azt bizonyítják, hogy a Dr. Mengele
boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban szerzője soha nem látta sem az általa
„vetkező helyiségnek”, sem a „gázkamrának” nevezett helyiségeket, soha nem járt bennük,
csupán csak hallott róluk. Még két év sem múlt el történtek után, amikor írásában olyan
élményekről számol be, amelyeknek a legapróbb részletei is természetes módon felejthetetlenek
maradnak egy ember számára. Ő viszont csak elnagyoltan vagy tévesen „emlékezik” rájuk.
Nyiszli Miklós tehát nem a felvonók számával akart bárkit is megtéveszteni, hanem az egész
történetével, amelyet hallomás alapján, a képzeletét is jócskán mozgósítva kombinált össze, és
írt meg úgy, mintha mindez a saját élménye, a saját megfigyelése lett volna.
A holokauszt Magyarországon című, már említett honlap virtuális krematóriumának képéhez
mellékelt szövegből a „gázkamrával” kapcsolatban megtudjuk, hogy „1943 végén a termet egy
fallal választották ketté, és a hátsó, kisebb teremben ölték meg az alacsony létszámú
csoportokat”. Saját leírása szerint Nyiszli ezt a termet nem csupán önszántából látogatta meg,
hanem légiriadók alkalmával is, mert ez volt a sonderkommandó óvóhelye; ilyenkor ide terelték
és bezárták őket (115. o.). Vajon miként magyarázható, hogy Nyiszli nem említi a terem
kettéosztottságát? Még érthetetlenebb, hogy ezt az összesen 30 méter hosszú termet, amelyet a
válaszfallal még le is rövidítettek, ő kétszáz méter hosszúnak látta. Ugyanakkor az épületen
kívüli távolságokat a legtöbbször pontosan határozta meg; Pressac meg is dicséri néhányszor
érte.

A megmérgezés néhány fontos tanúja
Leszámítva azt, hogy a tárolt mérget nem szemcsékből állónak, hanem pornak mondták, az
Szegedi Tudományegyetem könyvtára honlapján megtalálható Auschwitz jegyzőkönyvnek
(http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/au_jegyz_1.html) a szerkesztői sokkal
pontosabban ismerték a Zyklon B tartalmát és tulajdonságait, mint Nyiszli Miklós, az orvos.
Kétséges azonban, hogy Rudolf Vrba (más néven Walter Rosenberg) és Josef Lanik (azaz
Alfred Wetzler), akiknek elbeszélésére az 1944. április 7-i auschwitzi szökésük után az említett
dokumentum épült, már akkor ténylegesen többet tudtak volna róla. Mindketten túl fiatalok és
képzetlenek voltak ahhoz, hogy így fogalmazzanak: „Ez valószínűleg egy olyan
ciánkészítmény, amelyik bizonyos hőmérsékleten gázzá alakul át.” (Lásd az Auschwitz
jegyzőkönyv negyedik részét.) Ők a négy lyukacsos oszlopról nem említenek semmit; a szerzők
még úgy tudták, hogy „a kamra lapos mennyezetén három légmentesen záró ablak” van.
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Amikor a „fürdőhelyiség” megtelt, „gázálarcos SS-katonák másznak a tetőre, az említett
ablakokat kinyitják, és bádogdobozokból port szórnak a kamrába”. A szöveg szerint e
„procedúra után három perccel a kamrában mindenki halott”.
A Zyklon B valóban cián-hidrogént, más nevén kéksavat (vegyi képlete HCN), egy -13,3 és
+25,7oC között folyékony halmazállapotú, szobahőmérsékleten könnyen párolgó mérgező
anyagot tartalmazott. Már a huszadik század elejétől rovarirtásra (a ruhaneműek fertőtlenítésére,
főleg a tífuszt terjesztő tetvek pusztítására) használták a világ számos országában. A Zyklon B
gyártásakor a könnyebb kezelhetőség végett kovaföldből vagy gipszből készült szemcséket
itattak át vele.
Nyiszli szerint – mint láttuk – ezeket a szemcséket a belül üres, lyukacsos falú
bádogoszlopokba szórták, a fal lyukjain keresztül a gáz elöntötte a helyiséget, és megölte az
oda beterelt, bezárt embereket.
Nem lehet tudni, hogy az orvos honnan kaphatott a kezébe a „befejezett elgázosítás után”
ilyen szemcséket, hiszen a vasbádog oszlopok „a betonpadlótól a plafonig” nyúltak (41. o.), és
nem ejt szót arról, hogy a hordozó granulátumot, amelyből a hatóanyag már teljesen eltávozott,
az oszlopból valamilyen módon eltávolították volna, helyet adva ezáltal a következő gázos
kivégzéshez betöltendő Zyklon B számára. Lehetséges, hogy Nyiszli képzeletében ezek a
szemcsék a mérgező anyag szilárd változatai voltak, és végül teljesen elpárologtak.
Végül azonban megtalálták – legalábbis az első két birkenaui krematóriumra vonatkozóan –
a Zyklon-részecskék betöltésére a leglogikusabb, legkoherensebb magyarázatot, amely
feloldhatja hiányérzetünket amiatt, hogy Nyiszli könyvéből nem derül ki, miként tűnik el a ciánhidrogén hordozó anyaga a lyukacsos bádogcsövekből. Pressac egy 1945-ös tanúvallomásból
idéz: „Ezeknek az oszlopoknak, amelyek áthaladtak a tetőn, az oldala durva dróthálóból állt.
Ezen a hálón belül egy másik volt, amely finomabb drótból állt, és ezen belül még egy harmadik
is, nagyon finom drótból. Ezen a harmadik és utolsó dróthálón belül volt egy doboz, amelyet
fel lehetett húzni egy dróttal, hogy kiszedjék a szemcséket, amelyekből a gáz már eltávozott.”
(Jean-Claude Pressac i. m. 484. o.) A holokauszt Magyarországon honlap is lényegében ezt az
elképzelést ismerteti, amelynek némi időre volt szüksége a kikristályosodáshoz, hiszen Nyiszli
Miklós is a dróthálót még lyukacsos bádognak „látta”.
A deportáltak elgázosításának az Auschwitz jegyzőkönyv mellett, talán annál is biztosabb
és cáfolhatatlanabb forrásaként általában Rudolf Höß vallomását szokták tekinteni, aki mintegy
másfél évig az auschwitzi koncentrációs tábor parancsnoka volt. 1945. április 5-ére keltezett
vallomásában egyszerűen csak annyit ír, hogy a Zyklon B-t egy „kis nyíláson dobtuk be a
halálkamrába”. (Rudolf Höss írásbeli tanúvallomása a nürnbergi perben. Lásd a
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/hoess_v.html internetes címen.) Valamely
másik vallomásában azt a módszert is említette, amelyet aztán még sokan mások, hogy a gázt
a zuhanyrózsákon át juttatták be a terembe. Ehhez azonban külön felszerelés kellett volna,
amely a megfelelő mértékben felmelegíti a szemcséket, és a felszabadult cián-hidrogént a
csöveken át befújja az emberekre. Ilyen berendezés maradványaira vagy tervrajzára azonban
senki nem bukkant még. Mégis ez a variáció is tovább él. Például a szegedi egyetemi
könyvtárnak Auschwitz-Birkenau című honlapján is azt olvashatjuk, hogy a birkenaui hármas
és négyes krematóriumban „a mennyezetre szerelt zuhanyozón át itt is Ciklon B-kristályokat
szórtak be”. (Höß április 5-i írásbeli vallomásában is ciánkristályokról van szó, noha a kristály
szilárd anyag, s a ciánhidrogén csak mínusz 13,4 Celsius foknál szilárdul meg. Vajon ki
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fogalmazta ezt a szakmai szempontból is elfogadhatatlan angol nyelvű szöveget, és íratta alá a
volt táborparancsnokkal, aki egyébként nem is tudott angolul?)
Nyiszli Miklós szerint – mint erről már szóltunk – az első két birkenaui krematórium
mindegyikének 210 négyzetméteres, állítólag fürdőnek álcázott csarnokába háromezer ember
fért el. Mind az Auschwitz jegyzőkönyv, mind Rudolf Höß, mind pedig az ismeretterjesztőnek
mondott cikkek, kiadványok és honlapok zöme (a két itt említett magyar honlap is) azt állítja,
hogy azért kétezer embert tényleg sikerült oda betuszkolni. A Jegyzőkönyv így fogalmaz:
„Azért, hogy ennyi embert beszorítsanak, gyakran a kamrába lőnek, hogy a bent levőket arra
kényszerítsék, hogy előre húzódjanak.”
Mindenesetre, ha ezerrel leszorítjuk a betereltek számát, akkor nem tizennégynél is több
(mint a háromezres létszám esetén), hanem „csak” kilenc és fél ember jutott (volna?) egy
négyzetméterre, vagyis nagyon szorosan már akkor is befértek volna, ha testük a 29,9 cm-rel
szemben a 36,5 cm átlagos átmérőig terjedt. Kétségtelen, hogy felnőtt emberekkel, ha teljesen
összeszorultak volna is, ezt nemigen lehetett volna megvalósítani.

A Jegyzőkönyv egyik alapembere, Rudolf Vrba alias Walter Rosenberg, a
holokausztkérdések nemzetközi szakértője, angol, majd később kanadai állampolgár lett.
Kanadában sikeres ingatlankereskedő és ugyanakkor farmakológusként a vancouveri egyetem
adjunktusa is volt. Auschwitzi tapasztalatait Escape from Auschwitz: I Cannot Forgive (Szökés
Auschwitzból; Nem tudok megbocsátani) címen írta meg (1964), és mint szakértőt 1985-ben
meghívták tanúskodni Ernst Zündelnek, az egyik úgynevezett „holokauszttagadónak” a
torontói perében. Zündel ügyvédjének, Douglas Christie-nek köszönhetően Vrba/Rosenberg itt
találkozott életében először az állításaira vonatkozó keresztkérdésekkel. Többek között
kénytelen volt beismerni, hogy leírása ellenére az általa megadott időpontban (1943
januárjában) Himmler valóban nem járt Auschwitzban, és már csak azért sem vehetett részt egy
új birkenaui krematórium „felszentelésén”, mert akkor az ottaniak egyike sem volt még készen.
Bevallotta, hogy soha nem járt a gázkamrák tájékán, noha úgy írt, mintha jelen lett volna
legalább egyikük használatbavételekor. Mindaz, amit az elgázosításokról állított, főként mások
elmondása alapján jutott a tudomására, és elismerte, hogy könyve megírásakor „élt a költői
szabadsággal”.
Az államügyész, aki eredetileg maga kívánta, hogy Vrba, a neves szakértő ott legyen a
tárgyaláson, a végén nem állta meg, hogy meg ne kérdezze tőle: „Ön az I Cannot Forgive című
könyvéről szólva többször mondta Christie úrnak, hogy miközben azt írta, élt a költői
szabadsággal. A tanúvallomásában is élt a költői szabadsággal?” (Lásd a Queen versus Zündel
per jegyzőkönyvének 1636. oldalán. Idézi Lars Adelskogh: En tom säck kan inte stå; magyarul:
Egy üres zsák nem áll meg magában. Nordiska förlaget, Svédország, 2007. 47., valamint a 151155. o.)
Rudolf Vrba (Walter Rosenberg) ezen a tárgyaláson látványosan elveszítette a
szavahihetőségét.

Különösen mivel Nyiszlivel kapcsolatban még vissza kell térnünk hozzá, érdemes azt is
megvizsgálnunk, hogy mennyire hihetünk (teljes nevén) Rudolf Franz Ferdinand Höß
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szavainak, aki 1942 májusa és 1943 novembere között az auschwitzi koncentrációs tábor
parancsnoka volt. Ehhez röviden fel kell idéznünk a háború után vele történteket.
Höß a háború befejeztével Németország északi vidékén, Schleßwig-Holstein szövetségi
államban rejtőzködött álnéven. Elfogásának történetét egy angol szerző, Rupert Butler írta le.
(Legions of Death. The Nazi Enslavement of Europe. Pen & Sword Books Limited, England,
2004, 234-237. o. A könyv első kiadása 1983-ban jelent meg. Címének magyar jelentése: A
halállégiók. Európa nácik általi leigázása.) A szerzőnek számtalan könyve jelent meg a német
nemzetiszocializmus időszakáról.
„Égő bosszúszomj irányult azok ellen, akik Hitler hírhedt keleti politikáját végrehajtották.
De ezt nem lehetett rögtön eloltani. Erre Rudolf Höß, Auschwitz parancsnoka esetében több
mint egy évet kellett várni a háború befejezése után. (…)
Hößt először 1945 májusában tartóztatták le több százezer más némettel együtt. De nem
ismerték fel, így csakhamar elengedték, és egy farmon kezdett dolgozni. Mindenesetre nem
feledkeztek meg róla. Az angol kémelhárítás harctéri biztonsági részlege fokozottabban keresni
kezdte. A részleg személyzetének hamarosan a Schleswig-Holsteinban fekvő Heide városának
egyik lakótömbje keltette fel a figyelmét.
Bernard Clarke, egy angol zsidó, aki tizedesi rangban szolgált a 92. harctéri biztonsági
részlegnél, és aki már részt vett Martin Bormannak, a hajdani náci párt ravasz titkárának
eredménytelen keresésében, ma pedig Dél-Angliában működő sikeres üzletember, meséli:
»Tudtuk, hogy Hanna Höß asszonynak a fiával és lányával együtt van egy emeleti
lakása ebben az épületben, továbbá azt is, hogy Höß havonta egyszer be szokott osonni
hozzájuk, hogy lássa őket. A napi huszonnégy órás megfigyelés azonban még az
árnyékát sem tudta felfedezni.
Mindazonáltal Höß valahogyan bement és valahogy találkozott a családjával. A hírek
a rendelkezésünkre álló informátorok, a szerencsétlen németek hada révén jutottak
hozzánk, akik buzgón igyekeztek a megszálló hatalom oldalán állni, és még arra is
készek voltak, hogy egy marhahúskonzervért vagy egy csomag cigarettáért elárulják
szomszédaikat és barátaikat.
Nyilvánvalóan eljött a cselekvés ideje…«
Höß asszony 1946. március 11-én du. 5 órakor a bejárati ajtót hat angol egyenruhás
hírszerző szakember előtt nyitotta ki, akiknek a legtöbbje magas volt és fenyegető, és
valamennyien gyakorlottak voltak a kitartó és könyörtelen nyomozás legkifinomultabb
technikáiban.
Nem alkalmaztak fizikai erőszakot a családdal szemben; erre nem is igen volt szükség. A
feleséget és a gyermekeket elválasztották egymástól, és külön-külön őrizték őket. Clarke
szándékosan visszafogott és társalgási hangnemben beszélt.
Jóindulatúan kezdte: »Én tudom, hogy a férje a múlt éjszaka meglátogatta.«
Höß asszony csak ennyit válaszolt: »Hónapokkal ezelőtt eltűnt, azóta nem láttam.«
Clarke még egyszer próbálkozott, szelíden, de a hangjában szemrehányással: »Maga tudja,
hogy ez nem igaz.« Majd a modora hirtelen megváltozott, és üvölteni kezdett: »Ha nem vallja
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be, átadjuk magát az oroszoknak, akik majd kivégzőosztag elé állítják. A fiát majd Szibériába
viszik.«
Ez az elégnél is többnek bizonyult. Az összetört Höß asszony végül elárulta a magát most
Franz Lang néven nevező hajdani auschwitzi parancsnok hollétét. A fiú és a leány megfelelő
megfélemlítésével pontosan ugyanazt az információt kapták.”
A Höß házaspárnak „Dachauban megszületett a negyedik, Auschwitzban pedig az ötödik
gyermeke” – olvashatjuk A holokauszt Magyarországon című honlapon. (Lásd
http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php?section=1&type=content&chapter=14_
2_3) Vajon az öt közül melyik kettő élt ekkor az édesanyjával? És hány évesek lehettek, amikor
kihallgatóik anyjuktól és feltehetőleg egymástól is elkülönítve „megfélemlítették” őket, míg el
nem árulták az apjukat?
„Hóvihar volt, amikor éjfél felé a mintegy harminc emberből álló, a katonai kormányzat
tisztjeit is magába foglaló, orvosi személyzettel és katonasággal megerősített konvoj megkezdte
útját a magányos ház felé (…)
Clarke és Cross kapitány csendben előrementek, a tizedes csőre töltötte a szolgálati
revolverét…”
A kopogásra egy idős asszony nyitott ajtót, aki tagadta, hogy kívüle más is lenne a házban.
Valóban nem találtak senkit. Clarke javasolta, hogy nézzék meg az istállóépület tömbjét is.
„Ez magába foglalta a marhák levágására szolgáló termet, ahol óriási munkaasztalok
voltak. A katonaság nekilátott, és módszeres keresésbe fogott, amely a számos beugró egyikében
ért véget.
Clarke élénken idézte fel a történteket: »Az emberünk egy háromszintű hálóhely felső
priccsén feküdt, és új selyempizsama volt rajta. Később rájöttünk, hogy elvesztette a cianid
kapszulát, amelyet sokan közülük hordtak. Nem mintha sok esélye lett volna a használatára,
mert egy rúd alakú zseblámpát vertünk a szájába.«
Höß már a brit egyenruha látványára ordított rémületében.
Clarke üvöltött: »Hogy hívnak?«
Minden alkalommal, amikor »Franz Lang« volt a válasz, Clarke keze a foglya arcába vágott.
Negyedjére Höß megtört, és beismerte, ki ő.
A beismerés hirtelen felszabadította a letartóztató különítmény zsidó tizedeseinek a
gyűlöletét, akiknek a szülei egy Höß által aláírt parancs következtében haltak meg
Auschwitzban.
A foglyot lerántották a felső ágyról, és a pizsamát letépték a testéről. Meztelenül a vágóhíd
egyik asztalára vonszolták, és Clarke-nak úgy tűnt, hogy ott az ütések és az ordítások nem
akarnak véget érni.
Végül a tiszti rangban levő orvos sürgette a kapitányt: »Hívja el onnan őket, hacsak nem
akarja, hogy egy hullát vigyünk magunkkal.«
Egy takarót dobtak Hößre, és Clarke kocsijához hurcolták, ahol a tizedes egy jókora adag
whiskyt erőltetett le a torkán. Ezután Höß megpróbált aludni.
70

Clarke szolgálati botját bedöfte a férfi szemhéja alá, és németül ráparancsolt: »Tartsd
nyitva a malac szemeidet, te disznó.«”
Ekkorra valószínűleg már szétverték a heréit, mint ahogy ezt akkoriban az angolok és az
amerikaiak az ilyen letartóztatásokkor vagy az azokat követő „kihallgatások” alatt szokták.

Edward E. van Roden amerikai bíró egy olyan bizottság tagja volt, amelyet azért rendeltek
ki, hogy kivizsgálja három koncentrációs tábor (Buchenwald, Flossenbürg és Dachau) vád alá
helyezett korábbi őreivel, valamint amerikai foglyok lelövésével vádolt katonákkal szemben a
törvényszéki eljárások során alkalmazott módszereket. Megállapításait 1949. január 9-én a
Washington Daily Newsban közölték. Így írta le azokat a módszereket, amelyek a vádlottakat
„beismerésre” késztették:
„Egyes személyeknek megengedték, hogy magukat papoknak feltüntetve gyóntassanak és
bűnbocsánatot osszanak; a foglyokat körmük alá vert égő szálkákkal kínozták, kiverték a
fogaikat és eltörték állkapcsukat, magánzárkába helyezték őket, és az éheztetéshez közeli
fejadagokat adtak nekik… A tanúvallomásként elfogadott nyilatkozatokat olyan emberektől
kapták, akik előbb három, négy vagy öt hónapig ültek magánzárkában… A kihallgatók szokás
szerint fekete csuklyát húztak a vádlott fejére, majd bokszerrel ütötték az arcát, rúgták és
gumitömlővel verték őt… A 139 német közül akiket megvizsgáltunk, kettő kivételével
mindegyiknek gyógyíthatatlanul szétrúgták a heréit. Ezek voltak a mi amerikai kihallgatóink
szokásos eljárásai… Erős férfiak roncsokká törtek meg, akik készek voltak elmotyogni a vádlók
által igényelt vallomást.” (Svédül idézi Lars Adelskogh i. m. 147. o.)
De térjünk vissza Butler szövegéhez:
„A különítmény reggeli három körül érkezett vissza Heide városába. A hó még kavargott,
de a takarót letépték Hößről, és az kénytelen volt teljesen meztelenül menni a börtönudvaron át
a cellájáig.
Három napig tartott, amíg összefüggő nyilatkozatot sikerült kiszedni belőle. De amikor
egyszer beszélni kezdett, senki nem tudta többé visszatartani.”
Gondolom, az olvasónak sincsenek illúziói, mi történhetett ez alatt a három nap alatt, hogy
a fogoly végül „megállíthatatlanul” elkezdett vallani. Bár az amerikai és angol módszerekről
igen kevés jutott a nyilvánosság tudomására, a szovjet kirakatperek módszereit viszont elég
behatóan ismerjük ahhoz, hogy megértsük: kitartással előbb-utóbb mindenkinél el tudják érni,
hogy bármit beismerjen, és mintsem hogy tovább tűrje a kínt, szavaival inkább segít megfonni
a kötelet, amelyre majd felakasztják. Az legalább meghozza a békét.
Höß bevallotta, hogy miután 1941 júniusában parancsot kapott, hogy „könnyítse meg” a
zsidók teljes kiirtását, meglátogatta Treblinkát, hogy tapasztalatokat szerezzen az ottani
kivégzési módszerekről. Treblinkában szénmonoxidot (egészen pontosan dízelmotorok
kipufogó gázait) használtak erre a célra, de az elégtelen eredmények hatására megszületett
benne, Hößben a Zyklon B ciángázával való gyilkolás gondolata. (Lásd a vallomás 6. pontját.)
„A gázzal való tömeges kivégzések 1941 nyarán kezdődtek, és egészen 1944 őszéig tartottak.”
(4. pont)
A valóság viszont az, hogy „Treblinkát (…) 1942 júliusában nyitották meg”. A zsidók első
csoportja a varsói gettóból „1942. július 22-én érkezett Treblinkára”. (Lásd:
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Treblinka) Eszerint Höß Treblinka létrejötte előtt egy évvel
szerezte ott azokat a tapasztalatokat, amelyek őt a cián használatának az ötletéhez vezették.
Vajon kinek az agyában születtek meg azok a gondolatok, amelyeket neki a vallomásában
össze kellett foglalnia? Meg akarták találni, kinek az ötlete volt a rovarirtó szer ciántartalmának
tömeggyilkosságra való felhasználása, és Hößt sikerült rávenniük, hogy magára vállalja azt.
Pedig bizony jó lenne tudni, hogy az écesz valójában kinek a fejében született.
Mindezek után Butler nem átallja a kihallgatás vezetőjével való együttérzését nyilvánítani,
és tolmácsolni annak véleményét a kihallgatott személy kettéhasadt lelkületéről:
„Az ember, aki a legtöbbet szenvedett a kihallgatás alatt, az nem a fogoly volt, hanem
Bernard Clarke.
Ő így emlékezik:
»Az elfogás előtt a hajam koromfekete volt. Három nap múlva középen egy fehér sáv
jelent meg hirtelen, amely megmaradt, míg a hajam többi része is fehérré nem lett.
Ez nem az események túlzott megterhelésének a következménye volt. De Höß büszkén
ismételte a foglyoknak adott utasításait, hogy ássanak gödröket, amelyekbe aztán
belelőtték őket. Felfedte, hogyan gyújtották meg a testeket, és a belőlük kiszivárgott zsírt
hogyan öntötték a többire.
A bűntudat egyetlen nyoma nélkül ismerte be, hogy mintegy kétmillió halottért felelős,
és hogy gyakorta napi tízezer embert is megöltek.
És ennek az embernek a feleségéhez és a gyermekeihez írt leveleit nekem kellett
munkaköri feladatként cenzúráznom. Néha elszorult a torkom. Két különböző ember
volt ebben az egy emberben. Az egyik brutális, és semmi tekintettel nem volt az emberi
életre. A másik lágy volt és szeretetteljes.«”
Vagyis Bernard Clarke-ot rendkívül megviselte mindaz, amit áldozatából végül sikerült
kivernie-kikínoznia.
Mint a könyv szerzője megállapítja, megtörése után „Höß egyetlen egyszer sem próbált meg
kibújni a felelősség alól, és nem tagadta, amit tett.” Vallomása azonban a logikai
lehetetlenségeket és az ellentmondásokat leszámítva is a helyzet természetéből fakadóan
jogilag semmis, mert súlyos kényszer hatása alatt jött létre.
Nem kizárt, hogy beismerésében egy vádalku is szerepet játszott. Höß nem vádlottként,
hanem tanúként jelent meg a nürnbergi katonai törvényszéken. Amennyiben ebben előzetesen
megegyeztek vele, talán könnyebben rávették a vallomásra. (A vallomását lásd az előbbiekben.)
De azt talán elfelejtették közölni vele, hogy Churchill felfogásának megfelelően a háborús
bűnösöket általában ott ítélik el, ahol a bűneiket elkövették, és ezért őt ki fogják adni a
lengyeleknek.
Rupert Butler könyvének szavaival fejezzük be a Hößről szóló ismertetést:
„Látszólag érzéketlenül hagyta a halálos ítélet, amelyet perében egy különleges lengyel
bíróság hozott. (…) Rudolf Hößt 1947. április 7-én az auschwitzi tábor területén a mellett a ház
mellett akasztották fel, amelyben a feleségével és a gyermekeivel élt.”
72

(A Lars Adelskogh és a Rupert Butler könyvéből vett szövegrészleteket T. K. A. fordította.)

A krematórium hány szintjéről
Mint ennek az írásnak az elején láttuk, Nyiszli első benyomása a krematóriumról az, hogy
annak kéménye „egy hatalmas (…) kétemeletes gyárszerű épület végéből ugrik ki.” A
beszámolóját magyarul írta, amely minden bizonnyal az anyanyelve volt. A „kétemeletes” szó
a magyarban háromszintes épületet jelöl, amelynek van egy földszintje, és erre épült még két
emelet. A megnevezés nem veszi figyelembe a föld szintje alatt húzódó pince vagy alagsor létét,
illetve hiányát.
Ha megnézzük a 3. ábrán látható, a könyve szerint Nyiszli Miklósnak mintegy félévig
otthonául szolgáló krematórium képét, kétségtelenül igazat kell adnunk A holokauszt
Magyarországon című honlap ezt az épületet leíró szövegének: „Német stílusú földszintes
épület, meredek magas tetővel, amelyet sűrűn borítottak tetőablakok.”
Miután az SS-altisztek látogatását követően a különleges osztag (a Sonderkommando)
vezető emberei is ismerkedni járnak nála, meghívják őt vacsorára, hogy „a többi bajtársakkal
is” (34. o.) megismerkedjen. Nyiszli velük tart. „Itt is az ideje a vacsorának – írja. – Felmegyek
velük a krematórium első emeletére, az ott berendezett személyzeti szállásra.” (35. o.)
Ha a személyzeti szállás az „első emeleten volt”, ahová a saját földszinti szobájából ment
fel, hol volt akkor a második emelet? Kétségtelen ugyanis, hogy az itt említett első emelet csakis
a padlástér lehetett; Nyiszli feltehetően kétszintesnek nézte az épületet, de kétemeletest mondott.
A padlástér berendezésére vagy átalakítására vonatkozó rajz sehonnan nem került elő. Vagyis
nincs dokumentáris bizonyítékunk arról, hogy mi volt a padláson.
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6. ábra. A Birkenau 1. krematórium 1943. február 20. vagy 22-én készített fényképe. A
baloldali kettős ablak a Nyiszli Miklós szobájáé lenne, ugyanennek az oldalsó homlokzatnak a
jobb oldalán a tüzelőanyag-raktár ajtaja látszik. A tetőn megfigyelhető három megnyúlt tokkal
bíró padlásablak. A képen jól látható a gépház is a kéménnyel. A kéményen itt sincs nyoma a
négy vaskos villámhárítónak. Pedig a kép jóval azok „megolvadása” előtt készült. (A kép J-C
Pressac könyvéből való, lásd i. m. 335. o.)
„Óriási csarnok, két oldalán kényelmes, egyszemélyes fekhelyek sorakoznak. (…) Vakító
fényárban úszik az egész csarnok. Itt nem takarékoskodnak a világítással, mint a KZ
barakkjaiban. Végigmegyünk a fekvőhelyek hosszú sorai között. Csak a fél kommandó van a
szálláson. Másik fele, száz ember, éjjeli szolgálatos” – írja Nyiszli. És noha már orvosi vizitjei
miatt is rendszeresen meg kellett ott fordulnia, egy szót sem ír sehol arról, hogy mindez
valójában padlástér, ahova az egyik (a gépház felőli) oldalon hat, a másikon hét apró
padlásablak meglehetősen gyér fényt bocsáthatott be (bár ki tudja, a helyiség talán nappal is
villanyfényben úszott), hogy a tető 45 fokos szögben lejt (szögmérővel megmérhető az 5. ábrán),
és ezért a szélektől csak több mint másfél méternyire lehet felegyenesedni, hiszen az ember, a
padló és a tető egy egyenlőszárú derékszögű háromszöget zár be. Vagyis egy adott ponton a
tető magassága megegyezik az illető pontnak a terem hozzá közelebb eső szélétől mért
távolságával.
A 4. ábra és a rajta levő lépték segítségével megismerkedhetünk a krematórium különböző
részeinek méreteivel. Ha lemérjük hány milliméter hosszú a 30 métert feltüntető lépték, akkor
egyszerű hármasszabállyal ki tudjuk számítani, hogy az épület bármely részletének
milliméterben mért hossza a valóságban hány méternek felel meg. Az eredmény nem
tökéletesen pontos, de a szakirodalomból ismert méretű helyiségeken végzett ellenőrző
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számítások bizonyítják, hogy a valóságtól való eltérés jelentéktelen. Így meghatározva, a
krematórium voltaképpeni épületének és ezáltal a padlásának (vagyis az „első emeletnek”) a
hossza csaknem 55 méter, szélessége kb. 11, a felülete tehát 605 m2. A padlástér mindkét
szélének hosszában a hasznosítható területből mindenképpen leszámíthatunk egy-egy fél métert
(összesen mintegy 55 m2-t), de tovább szűkíti a teret, hogy ennek a krematóriumnak az „első
emeletén, a legénységi szállástól elkerítve asztalosműhely van; három asztalos végzi benne az
üzemnek szükséges munkát.” (108. o.) Ez is elvehetett legalább 20 m2-t. Kétséges, hogy a
gépház padlástere alkalmas lehetett volna lakhatásra vagy valamilyen állandó tevékenység
céljára, már csak a kémény térfoglalása, valamint az ottani, feltehetően magas hőmérséklet
miatt sem.
Mint tudjuk, 215 ember talált itt szállásra. A fenti levonásokkal legfeljebb 530 m 2 állt
rendelkezésükre, vagyis mintegy 2,5 négyzetméter személyenként. Ez nemigen tette lehetővé
további bútorzat (asztalok, székek) beállítását. Márpedig Nyiszli első látogatásáról írt
visszaemlékezése alapján (lásd előbb) nem úgy tűnik, mintha az itt lakók az ágyukon ülve
költötték volna el táplálékukat.
Az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeumában (Washington) valamint a
lengyelországi Auschwitz Múzeum Emlékhelyen van ugyanannak a makettnek egy-egy
példánya, amely az Auschwitz II. krematórium (a birkenaui 1-es) belsejét ábrázolja. A honlap,
amelyről ezt lehoztam, így ír az épületről: „A Krema II. egy kétszintes T alakú téglaépület volt,
amely padlástérrel és földalatti termekkel bírt.”

7. ábra. A Krema II. (a birkenaui 1-es) makettje. A fényképe néhány más felvétellel együtt
többek között ezen a címen található:
http://furtherglory.wordpress.com/2011/08/19/holocaust-gas-chambers-were-designed-bytopf-und-sohne-company-who-knew/
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A két szint kétségtelenül az épület földszintjére, valamint a padlástérre vonatkozott, nem
pedig a földalatti helyiségekre.
A makett szerint a padlásteret oszlopoktól tartott belső fal tette lakályosabbá, minden
bizonnyal mindkét oldalon. Ha valóban így volt, ez még jobban csökkentette a kihasználható
felületet, és teljesen elzárta a padlásablakokon bejutó fény útját. Két méter magas fal
megépítése esetén mindkét oldalon 2-2 méternyi felület reked kívülre, és maga a lakóhelyiség
szélessége – négy métert kivonva a 11 méterből – hét méterre szűkült volna. A lakható felszín
így 440 m2, vagyis egy emberre 1,8 m2 jut. Keskeny fekhelyekkel még így is megvalósítható
az ágysorok közötti (bár nemigen kényelmes) közlekedés.
Még ezután sem kizárt tehát, hogy a „sonderkommandós fűtött, levegős, tiszta helyiségben,
tiszta ágyban, puha párnán, meleg takaró alatt alszik, kitűnő az ellátása, kitűnő a ruházata. Van
mit szívjon és van, mit igyék. Talán ezért nem embertelenedik el, mint a tábor piszkos
bokszaiban, tetvek között fetrengő, éhségtől elkínzott emberek, akik egymást marcangolják egy
leejtett kenyérdarabért vagy fél krumpliért.” (66-67. o.)
Nyiszli egy megjegyzésével azonban megint összezavarja a képet: „…felmentem a
Sonderkommando konyhájára, ahol Michelnek, a francia nemzetiségű szakácsnak mindég
akadt néhány jó falatja a látogatói számára.” (119. o.) „Fent”, vagyis a padlástérben ezek szerint
még konyha is volt! A végén kiderülhet, hogy talán az ebédlő sem hiányzott!
A krematóriumban lakók a könyvben leírtak szerint igencsak el vannak szigetelve a
külvilágtól. A kapunál tábla hirdeti, hogy „a belépés idegennek, de még az idegen SS-nek is
tilos!” (39. o.) A Sonderkommando tagjai a „krematórium területét nem hagyhatják el…” (29.
o.) A zárlat még az ottani SS-katonákra is vonatkozik: „Ők csak, mint zárt csoport távozhatnak
innen egy tiszt vezetésével; úgy is kell ide visszatérniük!” (118. o.) Az elővigyázatosság oka:
nehogy valaki egy illetéktelennek „minden titokban tartott dolgot elmeséljen”. (A későbbi
kiadások önkényes szerkesztői döntésre – hiszen Nyiszli már halott volt – a „dolgot” helyett
„gazságot” írnak. Vesd össze a könyv 1947-es kiadásának 93. oldalán levő szöveggel.)
Mindezek alapján teljesen logikus, ha a főzést is házon belül intézik el, bár az itt készült jó
táplálékhoz, amely alapvetően különbözött attól, amit a tábor többi rabja kapott, a nyersanyagot
naponta be kellett szállítani. Erről Nyiszli nem tesz említést. Itt jegyzi meg, hogy „néhány ízes
falatért keresem fel kis konyhájában a jó Michelt”. (119. o.)
„Kis konyhájában”! Vajon mennyire lehetett kicsi az a konyha, amelyben a „különleges
osztag” 215 tagjának és valószínűleg a krematóriumhoz beosztott harminc SS-nek is főztek?
Bizony a mesék birodalmában vagyunk. Ennyi embernek ilyen sok célra csak egy
többemeletes épületben találhattak volna teret. Különösen, ha tudomásul vesszük, hogy a
krematóriumnak még egy „óriási raktára” is volt valahol. Ez akkor derül ki, amikor Nyiszlinek
a különleges osztag tagjai jó körülményeiről azok jószívűsége jut az eszébe:
A krematórium udvarának kapuja előtt „dolgozik már napok óta egy ötszáz főből álló női
útépítő kommandó” – írja egy helyütt. A szigorú szabályok ellenére az őket őrző néhány SSkatona beleegyezésével a sonderesek ételt, cigarettát, ruhaneműt hordanak ki a nőknek. Mindezt
nem az úgynevezett Kanadából, vagyis a tábor raktárbarakkjaiból szerzik, ahova a deportáltak
megérkezésekor elszedett csomagok tartalma került – hiszen azok nem a krematóriumok
területén vannak, ezért oda csak különleges engedéllyel mehetnének, ha egyáltalán beengednék
76

őket –, hanem a saját épületükből hordják ki, ugyanis a „krematórium óriási raktárában van
bőven ruha, cipő, harisnya”, nyilván olyan holmik, amelyek az „elgázosítottaktól” maradtak.
Nyiszli hozzáteszi: „Több ezerre becsülöm azoknak a számát, akiket a Sonderkommando
megsegít.” (67. o.)
Megpróbálunk majd utánanézni, hol lehetett ez az „óriási” raktárhelyiség.

Hát a harminc SS-legény?
Ha – mint Nyiszli állította – százhúsz SS tartozott a négy birkenaui krematóriumhoz, akkor
– mint már kiszámoltuk – egybe harminc jutott. Vajon hol pihentek, ettek, aludtak ezek az
emberek? Hiszen állandó jelleggel abban az épületben éltek, amelyik egyúttal a munkahelyük
is volt. Mivel a padlástér – mint láttuk – szinte többszörösen is foglalt volt már, az SS-katonák
kétség kívül csak a földszinten tanyázhattak. Ezt igazolja Nyiszli egyik mondata is: „Miután a
beteglátogatást az SS-szálláson befejezem, felmegyek a Sonderkommando szállására.” (61. o.)
Az alaprajz segítségével (lásd a 4. ábrát) végzett helyszíni szemlét kezdjük attól a pillanattól,
amikor Nyiszli először érkezik a krematóriumba. Nincs leírás arról, hogy Mengelével hogyan
jutottak be az épületbe; szinte egyből Nyiszli szobájában vannak. „Innen – olvashatjuk a
könyvben – egy homályos, hosszú folyosón áthaladva újabb helyiségbe érünk. Világos,
kétablakos, legmodernebb típusú boncteremben vagyunk.” (31. o.) A folyosó az lehet, amely a
szobát a hamvasztóval (ahogy Nyiszli mondja: égetővel) összeköti. Ennek hossza (az
előbbiekben vázolt számítások szerint) csaknem 9 m volt, és ablak nélküli lévén, valóban
homályos lehetett. Nagyon különös viszont, hogy sem itt, sem később lényegében nem esik
szó arról, hogy az orvosnak a lakószobája és a boncterem között szükségszerűen át kellett
haladnia az égetőtermen és a kivégzőhelyiségnek mondott részen.
Eltöprenghetünk, hogy vajon miért nem találunk erről leírást? Az égetőteremről többször is
olvashatunk, de arról, hogy a szerzőnek mindennap többször is át kellett haladnia rajta, arról
nem. Két kissé homályos kivétel van: egyszer említi, hogy egy meg nem határozott helyről a
szobájába tartva át kell haladnia „a kazántermen” (147. o.), egy másik alkalommal pedig, hogy
orvoskollégáival a boncterem felé tartva „az égetőtermen megyünk keresztül” (160, o.). Ez
utóbbi úgy hangzik, mintha más úton is mehettek volna, de kivételesen ezt választották. A
vázlaton „kivégzőhelyiség”-ként megjelölt szobáról viszont elmondja, hogy a boncterem
mellett található, és hogy ott tarkólövéssel végeztek ki embereket.
A boncoláshoz szükséges kellékeket tartalmazó szekrények valószínűleg a rajzon a
boncteremtől jobbra feltüntetett helyiségben álltak, abban, amely az „aranyolvasztó” fölött volt.
A holokauszt Magyarországon című honlap eligazít néhány apróbb részletben: „Az égetőből
nyílt a tüzelő és a szénraktár, és egy kis folyosó, amelynek túloldali falán volt a szolgálatvezető
(Kommandoführer) irodájának bejárata, valamint a WC és a fehércsempés, tízszemélyes
zuhanyozó ajtaja.” Ezek szerint Nyiszli a szolgálatvezető irodáját kapta meg saját szobául.
Találgassunk. Az attól balra látható kis vonalkázott rész esetleg a padlástérbe vezető létrát (vagy
lépcsőt) ábrázolja, mellette a vécé következett, és a két kissé nagyobb helyiség egyike a
zuhanyozó, a másik talán a vetkőző lehetett.
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Az Auschwitz jegyzőkönyv szerzői a különleges osztagot így írták le: „A Sonderkommando
legénysége elkülönülten élt. A belőlük áradó szörnyű hullaszag miatt sem érintkeztünk velük.
Mindig piszkosak voltak, rongyosak, teljesen elvadultak, brutálisak és erőszakosak.”
Alig két hónappal később dr. Nyiszli Miklósnak már egészen más benyomásai vannak róluk.
Mind az egyéniségük, mind életmódjuk alapvetően más lett. Mintha időközben a rájuk
vonatkozó szabályok és az életkörülményeik is lényegesen megváltoztak volna. Ismét a
könyvből idézünk: „…fehércsempés, tízszemélyes zuhanyfürdő áll itt a Sonderkommando
rendelkezésére. Akik hullákkal dolgoznak, azoknak gyakran kell tisztálkodni. Kétszer naponta
kötelező a fürdés, ezt szívesen vállalja mindenki.”(60. o.)
Mivel az említett folyosón kívül másutt nemigen van nyoma hasonló mellékhelyiségeknek,
a jelek szerint ez volt az egyedüli vécé, amely 245 ember rendelkezésére állt, és a tízszemélyes
zuhanyozót is közösen használta az SS és a „különleges osztag” valamennyi tagja, naponta
kétszer. Bár sorbaállás szükségszerűen kellett legyen, úgy látszik, mindez mégis
zökkenőmentesen működött, mert Nyiszli semmi problémát nem említ velük kapcsolatban.
Miközben így szétnéztünk a krematórium földszintjén, furcsa módon nem bukkantunk
nyomára az SS-legények szálláshelyének. Azért nekik is kellett valahol lakniuk. Tekintettel az
ottani sok jövésre-menésre, nem valószínű, hogy az égetőkemencék előterében helyezték volna
el ágyaikat. A gépházba ugyan – ha pontos a rajz – a kémény körül szűkösen elfért volna
harminc ágy, de kétséges, hogy a hely (különösen hogy itt a leírások szerint az elgázosítottak
nem hasznosítható holmijának elégetésére szolgáló kályhák is voltak) elfogadható
körülményeket nyújtott volna. (Lásd A holokauszt Magyarországon című honlapnak a
krematórium földszintjét bemutató képe szövegét.) Ennél már jobb helyzetben lehettek a tábor
foglyaiból összeállított Sonderkommando tagjai is a padlástérben. És ne feledjük, hogy az
„óriási raktárnak” sem akadtunk nyomára. Vajon honnan varázsolták elő a
sonderkommandósok az útépítőknek ajándékozott különböző javakat?
De képzeljük csak el: még saját helyiséggel bíró borbély is létezett. „Hajnyírásra,
borotválkozásra a krematórium épületében levő SS-borbélyműhelybe járhatok” – írta Nyiszli.
(31-32. o.)
Mengele kórboncnokának könyvéből olyannak tűnik ez az épület, akár egy feneketlen zsák,
amelybe minden belefér.
A birkenaui kettes krematóriumban annyival több hellyel lehet számolni, hogy a Nyiszli és
az ő boncoló tevékenysége által elfoglalt helyiségeket ott másra lehetett felhasználni.
Nyiszli úgy tekinti, mintha a Krema IV. és a Krema V. (vagyis a hármas, illetve négyes
birkenaui krematórium) mindenben ugyanolyan lett volna, mint az első kettő. Még csak
véletlenül sem fogalmaz meg néminemű különbséget, pedig állítása szerint „betegellátási
teendőit” minden nap ott is elvégezte (68. oldal), sőt, amikor 1944 őszén első tanyáját
„lebontották” (mint látni fogjuk, valójában nem is bontották le), orvostársaival és a boncoláshoz
szükséges felszereléssel együtt átköltözött az utolsó krematóriumba.
Lássuk, hogy nézett ki ez a két épület. A Krema IV. képét másolom ide, mert az V-öst a
rendelkezésre álló fotón a fák lombjai nagyrészt eltakarják.
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8. ábra. A hármas számú birkenaui krematórium
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/holocaust/auschwitz/krema3.html

9. ábra. A Krema IV. és a Krema V., vagyis a birkenaui III. és IV. krematóriumok alaprajza.29
1

A kép lelőhelye: http://www.shamash.org/holocaust/photos/images/Krema4.jpg:

29

Az alaprajz a Szegedi Tudományegyetem könyvtárának Auschwitz-Birkenau magyar honlap címû
oldaláról való. Lásd: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/holocaust/auschwitz/krema3.html
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A máglyák füstje
Egy kora délelőtt (szerzőnk könyvében nem szokás az időpont közelebbi, mondjuk hónap
szerinti megjelölése) „telefonutasítás érkezett számomra – írja Nyiszli –, hogy haladéktalanul
menjek ki a máglyához, és az ott felgyülemlett gyógyszereket meg szemüvegeket hozzam be a
Krema I-be. Ezeket ugyanis itt osztályozzák, és innen szállítják el”. (73. o.)
A máglyák a leírások szerint árokszerű gödrök voltak, amelyekben hatalmas tűz égett, és a
tábor meggyilkolt foglyainak egy része bennük vált hamuvá. Mivel ezek a negyedik birkenaui
krematórium közelében, de a voltaképpeni tábor határain kívül feküdtek, Nyiszlinek a
megbízatás végrehajtásához különleges engedélyt kellett „az irodában” beszereznie a maga és
két fogoly segítője számára.
De vajon miért küldték éppen őt a gyógyszerek beszállításához? Hiszen – mint írja – „a
krematóriumbeli SS-ek teljesítenek itt szolgálatot, és itt dolgozik a II-es krematórium hatvan
embere, a Sonderkommando ide beosztott emberei. Ez a nappali szolgálati csoport. A
kommandó reggel héttől este hétig dolgozik, akkor leváltja az éjjeli csoport hatvan embere;
ezeket a IV-es krematórium szolgáltatja.” (74. o.) A beszállítást elvégezhették volna a
különleges osztag hazatérő tagjai, míg rá csak a gyógyszerek szakszerű csoportosítása
hárulhatott volna – mint ahogy az a könyve szövege szerint a krematóriumokban összegyűlt
anyag esetében is történt.
Igen különös, hogy ennek a feladatnak az elvégzésére Nyiszli Miklós csak egyetlen egyszer
kapott megbízást. Pedig – mint megtudhattuk – naponta öt-hatezer áldozat hamvadt el itt a
tűzben. Az innen szálló „fekete füstoszlop” az egész táborban látható volt „a nappal és az
éjszaka minden órájában. Nappal sűrű felhőként takarta a birkenaui erdő fölött az eget, éjjel
mintha a pokol tüze lenne, világította meg a környéket.” (73. o.) Ezért itt folyamatosan
nagymennyiségű készletnek kellett felgyűlnie. De doktor Mengele a váradi orvost mégiscsak
egyetlen egy alkalommal küldi el ide.
Mintha csak azért tette volna, hogy Nyiszli ezt is lássa, és tanúskodhasson róla, ha ennek
eljön az ideje. Akkor is kimenti majd őt (és orvostársait is) a halálból, amikor a két utolsó
különleges osztag négyhónapos ideje lejártával azok tagjait kivégezik. Nyiszli mindkét
alkalommal meg volt győződve arról, hogy ütött az utolsó órája, és amikor az orvosokat az
osztag halálos ítéletének végrehajtása előtt kiszólítják, úgy érzi, hogy csak haladékot kapott.
Pedig Mengele – majd látni fogjuk – úgy tűnt el az oroszok közeledtekor a táborból, mintha
megfeledkezett volna arról, hogy Nyiszlit – a „titkok” titokként való megmaradása érdekében
– el kellett volna tétetnie láb alól. Meglehet, hogy ha nem sikerült volna meglépnie, valóban
főleg Nyiszli tanúvallomása alapján akasztották volna fel.
Az Auschwitz jegyzőkönyv soraiból az derül ki, hogy hullák nyírfaliget mögötti szabadtéri
égetésével a krematóriumok megépítésekor felhagytak. Addig az ott lévő két „bunkerben”
(átalakított parasztházban) folyt volna az elgázosítás. „1943. február végén kezdte meg
működését az újonnan felépített krematórium és gázkamra Birkenauban. A nyírfaligetben
abbahagyták az elgázosítást és a hullaégetést, s ettől az időponttól kezdődően az erre a célra
létesített 4 krematóriumban végezték ezt a tevékenységet. A nagy árkot a nyírfaligetben
lefedték, s a talajt elegyengették. A hamut korábban is már trágyázásra használták a harmansei
gazdaságban, s így ma már alig találhatók meg a tömeggyilkosság nyomai.” (Idézet a
Jegyzőkönyv negyedik részéből.)
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A szöveg szinte azt sugallja, hogy – már egy év után! – kár is keresni ezeket a nyomokat.
De mintegy két hónappal Vrba és Lanik szökése után néhány tanú szerint a máglyák újból
(vagy mégiscsak?) működnek. Egyikük a későbbi Nobel békedíjas Elie Wiesel, aki tizenötödik
életévét már betöltötte, amikor 1944 májusának második felében családjával ebbe a táborba
deportálták. Ő is mindjárt „észreveszi” a krematóriumok kéményéből feltörő lángokat. Ez –
mint az első fejezetben láthattuk – egy hamis állítás. Márpedig ha valaki hazugsággal indít,
annak csak gyanakodva fogadhatjuk minden további kijelentését. Bár még korántsem értünk
kiértékelésének a végére, a Nyiszli esete már eddig is bőséges bizonyítékot tár elénk ennek a
következtetésnek a megalapozottságáról.
Elie Wiesel élményeit és szavait a Mondani a mondhatatlant című, 1995-ben róla készült
magyar filmből idézem. A film szövegének nagy része Wiesel írásaiból származik, legtöbbjük
Az éjszaka című könyvéből, mint azt a svéd kiadással általam végzett egybevetés is igazolja.
(Elie Wiesel: Natten; Gryningen; Dagen. Forum, Svédország, 1985, 28-38. o.)
Elie Wieselnek a máglyákkal kapcsolatos élménye alig egy-két hónappal előzheti meg
Nyiszli ottani látogatását. Őt és apját a rámpánál a munkaképesek csoportjába válogatták.
Ennek ellenére az ötös rendbe sorakoztatott oszlopot – vagy legalábbis annak egy részét – fogva
tartóik mindjárt a halálba küldték.
A filmből idézünk:
„Egy fogoly futott el mellettünk.
- Most örültök? Szerencsétlenek. A krematóriumba kerültök.
Úgy látszik, a fogoly igazat beszélt, mert nem messze tőlünk egy gödörből lángok kígyóztak
fölfelé. Hatalmas lángok. Valamit égetnek ott.”
Nem világos, miért keveri össze Wiesel a krematóriumot a máglyával. Itt – könyvének
szövege szerint – két gödörről volt szó, az egyikben gyermekek égtek, egy nagyobban pedig a
felnőttek.
Nyiszli szerint a helyszínen „egy szalmatetős, hajdan sárgára meszelt parasztház áll, csukott
zsalugáterekkel”; ez nyilván az egyik „bunker”, amelyet az Auschwitz jegyzőkönyv szerint
gázkamraként használtak. Most szó sincs gázról, az épület csak vetkezésre szolgál. Kövessük
az ő leírását:
„Körülbelül ötezer lelket számláló tömeg áll rémült dermedtségben az udvaron. Körülöttük
sűrű SS-őrlánc, pórázon tartott óriási vérebekkel. Három-négyszázan kerülnek egyszerre a
vetkezőbe. Sűrű botütésektől nógatva, ledobálják magukról a ruhát, és meztelenül kilépnek a
ház túlsó oldalán levő ajtón, hogy helyet adjanak az utánuk következő áldozatoknak.
Amint az ajtón kilépnek, idejük sem jut arra, hogy körülnézzenek, helyzetük borzalmasságát
még fel sem foghatják, máris karon ragadja őket egy-egy sonderkommandós, és viszi az SSőrök sorfalai között a fáktól szegélyezett, kanyargós, körülbelül százötven méternyi úton a
máglyához, amit csak az útjuk végén a fasorból kiérve pillantanak meg. (…)
Amint a szerencsétlen áldozat kiér a fasorból, a máglya mellől két másik sonderes ragadja
karon, és tizenöt-húsz méteren át az SS-lövész fegyvere elé vonszolja. Itt, a borzalmas
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halálordítások közt a lövés csupán egy csattanás. Egy csattanás, és a legtöbbször még élő
áldozatot belelökik az árok tűztengerébe.” (75-76. o.)
Wiesel filmjében (sem könyvében) szó sincs semmiféle házról, nincs vetkezés, mindenki
abban a ruhában halad a máglya felé, amelyikben megérkezett. Sem az SS-ről, sem a különleges
osztag tagjairól, sem pedig erőszakos ráhatásokról itt nem esik említés, az emberek mintha
valamiféle kötelességtudatból bandukolnának a parázsló-lángoló gödrök felé. A csoport a
kaddist, a zsidó halotti imát kezdi mondani. A szöveg a kiszolgáltatottság miatti szomorúság és
a beletörődés hangulatát árasztja. Mindenki zokogott.
Lassan mind közelebb jutottak az árok széléhez. Nem tudni, Wieselék mentek-e az élen,
vagy az előttük levő sorok közben sorra belehulltak a tűzbe. Ha ez utóbbi történt, teljes
bizonytalanságban vagyunk, hogy maguktól ugrottak-e bele, vagy pedig voltak ott valakik, akik
belökték őket.
„Egyre közelebb kerültünk a gödörhöz, ahonnan pokoli forróság csapott meg. »Én
nekimegyek a villanydrótnak, mondtam apámnak. Még az is jobb, mint órákig haldokolni a
tűzben.«”
Különös egy szöveg. Az ember azt gondolná, hogy egy tizenöt éves fiú nem lehet annyira
ostoba, hogy azt higgye: a parázs- és lángtengerben még órák hosszat fog szenvedni, míg
meghal. Vagy ha mégis az, akkor legalább felnőttként, a helyzet leírásakor valamilyen módon
reflektálhatna hajdani értelmetlen gondolatára. De semmi ilyen nem történik. Persze lehet, hogy
mindez csak egy stilisztikai kreálmány a tájékozatlan olvasó nagyobb elborzasztására.
Aztán hirtelen megtörténik a csoda: „Két lépésnyire a gödörtől ránk parancsoltak, hogy
kanyarodjunk jobbra.” A barakkokhoz vezették őket, ahol le kellett vetkőzzenek, majd
megnyírták és fertőtlenítették őket. Itt már megtapasztalták mások erőszakos fellépését:
botokkal felfegyverzett foglyok igen durva módon serkentették őket a gyorsabb mozgásra.
Lényegében az történt tehát, hogy lelki megkínzásuk céljából előbb kivitték őket a
nyírfaligeti máglyákhoz, majd – mint amikor a halálra ítéltnek megkegyelmeznek – visszavitték
őket a tábor területére. Az persze továbbra sem világos, hogy vajon nem égettek-e el legalább
néhányat a csoportjukból is.
Vissza kell még térnünk Elie Wiesel egy mondatához, amelyet a kisebbik égő gödörhöz való
közeledésükkel kapcsolatban írt le: „Egy teherautó állt meg a gödör szélénél, és beleöntötte a
rakományát. Gyerekek voltak. Egészen kis gyerekek. Csecsemők! Igen. Láttam. A saját
szememmel láttam a gyerekeket a lángokban.”
Erre a Nobel békedíjas emlékiratíró az egyedüli tanú. Soha senki más ilyet nem említett,
pedig a mellette levők is kellett lássák, akik ha nem érték is meg a háború végét, elmondhatták
volna másoknak. Például a másik nagy tanú, dr. Nyiszli Miklós is értesülhetett volna róla, és
idézhette volna hallomásból.
Nem tudhatjuk – hiszen a leírásból ez sem derül ki –, hogy a tüzes gödörbe borított
csecsemők éltek-e még, vagy már halottak voltak.
Elie Wiesel tehát az esetet a saját szemével látta. Nem említi, hogy kik lehettek azok a
személyek, akik ezt elkövették. Talán a különleges osztag tagjai voltak, de valószínűbb, hogy
a németek. A parancsot viszont mindenképpen németek adták ki rá. Egy ilyen cselekedet
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megtervezőit és végrehajtóit csak gyűlölni lehet. Wiesel a gyermekekről szóló történetével
igazolja azt a gyűlöletet, amelyet Ilja Grigorijevics Ehrenburg, aki költő, író, de főleg Sztálin
hithű propagandistája volt, így fogalmazott meg „Gyilkolj!” című háborús röplapjában:
„Öljetek! Dicső szovjet harcosok, öljetek! A németek nem emberi lények... Az a szó, hogy
»német« a mai naptól legyen a legnagyobb szitokszó, amit a szátokra vesztek... Ölnöd kell, és
ha nem öltél meg legalább egy németet a mai nap, akkor ez a napod kárba veszett...” (Ezt a
szöveget és a folytatását lásd például a http://gondola.hu/cikkek/41379 világhálós címen)

Két tény alapvetően ellentmond a máglyákról szóló történeteknek. Az egyik az, hogy
gödörben nem lehet nagy tüzet rakni, mert akadozik az oxigén-utánpótlás. A tűz felfelé lobog,
a felmelegedett levegő felszáll, és a tüzelő csak akkor tud égni, ha valamilyen módon friss
levegő áramlik a gödör aljához. Egyébként legfeljebb csak senyvedésről beszélhetünk. JeanClaude Pressac, hogy maga előtt is bebizonyítsa az ilyen tűz hatékonyságát, egy gödörben
többször is megpróbált egy döglött nyulat elégetni. Nem sikerült neki, ezért nem sokat
dicsekedett a kísérletével. (Robert Faurisson: Válasz Jean-Claude Pressacnak a gázkamrák
kérdéséről, 1994., 19. oldal.)
A birkenaui gödrökben történő holttestégetések legfőbb akadálya azonban a talajvíz magas
szintje volt.

Érdemes

megtekinteni

a

világháló

http://remember.org/jacobs/LongPit.html

címén megnyíló színes fényképet. Egy késő őszi tájat ábrázol, az előtérben egy hosszanti
mélyedés van, a háttérben egy nyírfaliget. Alan Jacobs amerikai pszichoterapeuta, író és fotós
1979 és 1981 között a Cybrary of the Holocaust támogatásával fotókat készített AuschwitzBirkenauban. Ez egyike a képeknek. Angol nyelvű felirata magyarul így szól: „1944-ben,
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amikor a négy birkenaui krematórium már nem volt képes lépést tartani a megsemmisítéssel,
naponta mintegy húszezer holttestet ebben vagy más hasonló gödörben égettek el. Ezek a
gödrök hozzávetőlegesen 100 méter hosszúak voltak.”
A hosszú gödör megörökített részletén a talajt sekély víz borítja. A víz zöld színét a benne
levő moszatok adják (minden bizonnyal főleg békanyál), és ez a víz tartós jelenlétét bizonyítja,
kizárt tehát, hogy egy eső utáni ideiglenes vízfelületet látnánk. Kissé távolabb nagyobb
növényeknek a vegetációs időszak után visszamaradt részei vannak. A Göteborgi Egyetem
növénytani tanszékének egyik tanára szerint (személyesen kérdeztem meg őt ) ezek egy
gyékényfaj példányai, minden bizonnyal – amennyire a képről felismerhető – a széleslevelű
gyékényé. Ez a növény a sekély vízben érzi jól magát. Mindez azt bizonyítja, hogy itt egy olyan
területről van szó, ahol a talajvíz szintje az év folyamán többnyire magasabb, mint a mélyedés
alja. Ebben a gödörben tehát, mint ahogy a közelében lehetséges többi hasonlóban sem, soha
senki nem rakott, mert nem is rakhatott nagy tüzeket.
Egy 1941. október 30-án kelt, a tábor tervezésére vonatkozó német szakértői jelentés a
helyszínről ezt állapította meg: „A talaj jellemzői igen rosszak. A humusztalaj alatt márga és
meszes agyag található, beágyazott kaviccsal és kisebb kiterjedésű földalatti homokpadokkal.
A talajvíz szintje 30 centiméter és 1,2 méter között változik. A terep jelenleg mocsaras.” A
magas talajvízszint miatt kellett a tábor egész területét, részben a környékét is vízlevezető
árkokkal
behálózni.
A
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AUSCHWITZBIRKENAU.png címen megnyíló részletes Birkenau-térkép feltünteti ezeket. Ilyen árkokból
láttunk egy részletet a 3. ábrán is.
A Mondani a mondhatatlant című filmen, miközben a narrátor Elie Wiesel könyvéből idézi,
hogy közvetlen a táborba érkezésük után apjával és más fogolytársaikkal miként közeledtek az
izzó gödörhöz, a filmen a szöveg írója letér az útról, és közelebbről megnéz egy nagyobb tócsát.
A tócsa vizének szintje néhány milliméterrel van lejjebb, mint a növényzettel benőtt környező
talajé, és néhány centiméterrel, mint az az út, amelyről a „főhős” odajutott. A nézőnek az az
érzése, mintha Wiesel szövegének a karikatúráját látná a képernyőn. Kétségtelen, hogy a
napsütéses szép nyári felvételen nem eső-, hanem talajvíz tölti ki az ismeretlen mélységű gödröt.
Nyiszlitől pontosan megtudjuk az általa látott (?) mélyedés méreteit: „A máglya ötven méter
hosszú, hat méter széles és három méter mély árok, telve égő holttestek százaival. (…) Ettől az
ároktól ötven méternyire egy másik, ugyanilyen árok van teljes üzemben.” (76. o.)
Ebbe a három méter mély árokba hulltak bele az áldozatok. Csakhogy ha ez valóban
megtörtént, akkor nem a tűzbe, az izzó parázsba, a hamvadó holttestekre, hanem az összegyűlt
vízbe lőtték őket bele a németek.

A „halálordítások”
Nem tudni, mennyi idővel Nyiszli krematóriumba költözése után történhetett a könyvéből
idézett következő eset.
„Már estefelé jár az idő. Mengele eltávozott. Egyedül vagyok súlyos gondolataimmal. Szinte
gépies mozdulatokkal teszem helyükre a boncolásnál használt műszereket, kezet mosok,
átmegyek a munkaterembe. Cigarettára gyújtok és leülök, hogy kissé megnyugodjak. Ekkor
velőtrázó sikoly hasít agyamig. Közvetlen utána csattanás, majd nehéz test zuhanása hallik.
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Figyelek, feszülten várom a következő perceket. Egy perc sem telt bele, és újabb borzalmas
sikoly, újabb csattanás, újra zuhan egy test. Hetven halálsikolyt, hetven csattanást és
ugyanannyi zuhanást számolok meg. Nehéz léptek távoznak, elcsendesül minden.
A boncterem melletti helyiség – külön bejárata van az előcsarnokból – a lejátszódott
borzalmas tragédia színhelye. Üres, betonpadlós félsötét szoba. Vasrácsos ablaka a hátsó
udvarra néz. Hullakamrának használom. Itt tartom a hullákat, amíg a boncolásnál sorra kerülnek,
boncolás után is iderakják, míg el nem égetik őket. A szoba bejárata előtt halomba rakott
piszkos, szakadt női ruhák, rongyos facipők, szemüvegek, száraz kenyérdarabok hevernek a
földön. A KZ-nők jellegzetes holmijai.
Belépek a szobába. A hallottak után el voltam készülve, hogy valami rendkívüli látvány
fogad, de a szemeim elé táruló kép mindennél irtóztatóbb, amint a félhomályos helyiségben
körülnézek. Hetven fiatal, meztelen női test véres hullája fekszik előttem.” (57-58. o.)
Egy sonderkommandóstól tudja meg, hogy ezek az egyik táborrész aznapi „kiszelektáltjai”.
Nyiszli a táborra vonatkozó számos értesülést mindjárt Birkenauba érkezésekor a saját
barakkfelügyelőjétől szerzett, aki birodalmi német volt, és bankrablói „civil foglalkozása”
révén lett maga is Auschwitz foglya. (17. o.) Tőle tudta meg, hogy hetenként „szelektálják” a
barakkok lakóit. A kiválogatás pontos kritériumai nem ismeretesek, de feltehetően azokat
távolítják el, akiknek valamilyen okból csökkent a munkaképessége. A könyvben többször is
használt kifejezéssel élve: likvidálják őket.
A nagy szelektálás természetesen már a táborba érkezők vonatról való leszállásakor
megtörténik. A tanúskodók és a hivatalos felfogás szerint a szó mindkét esetben a rabok két
csoportra osztását jelenti: az egyiknek a tagjait a németek máris elpusztítják, a másikénak még
adnak valami haladékot, amíg munkaerejüket fel tudják használni.
Kiderül, hogy az előbb elmondott eset sűrű rendszerességgel ismétlődik. „Este hét óra körül
mindennap teherautó fordul be a krematórium kapuján. Hetven-nyolcvan nőt vagy férfit hoz
likvidálásra. Ezek a KZ napi kiszelektáltjai. A barakkokból és a kórházakból kerülnek ide.”
(112. o.) Ezeket tarkólövéssel végzik ki – írja Nyiszli –, amit „akkor alkalmaznak, ha az
áldozatok száma nem haladja meg az ötszázat. A gázkamrák nagyüzemét ugyanis csak nagyobb
tömegek elpusztítására veszik igénybe.”(106. o.)
Vajon hogy történhetett, hogy az épületben lakó, ott szabadon közlekedő nagyváradi orvos
csak véletlenszerűen figyelt fel azokra a zajokra, amelyek hetven-nyolcvan ember lelövését
kísérték, vagy meg is előzték. Hiszen ő maga írja le a következő sorokat is: „Amikor az autó a
kapun befordul, a halálfélelem borzalmas sikolyával és ordításával telik meg az udvar. A halálra
kiszemeltek tudják, hogy a krematórium kéményének árnyékából nincs menekvés!”
A továbbiakban így vall az esemény reá gyakorolt hatásáról: „Nem akarom látni ezeket a
jeleneteket. Rendszerint a krematórium udvarának legtávolabbi részébe húzódom, egy kis
fenyőligetbe, itt ülök le. Ide nem hallatszik a fegyverek csattanása, a sikoly is csak tompán ér
fülemhez.” (112. o.)
Ezek szerint mindez nem csak a boncterembe, hanem – ha ilyenkor onnan is kivonult – a
szobájába is behallatszott. Vajon ott eddig miért nem zavarta?
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A Rudolf Vrba és Josef Lanik beszámolója szerint a barakkokban a szelektálás már a
krematóriumok megépítése előtt megkezdődött. Ekkor a kiszemelt áldozatokat a nyírfaligetbe
vitték, ott az átalakított két parasztházban gázzal megölték („elgázosították”), majd egy
gödörben elégették őket. Ugyancsak ekkortájt rendeztek be egy kórházbarakkot, amely „nem
volt más, mint a halálra várók gyűjtőhelye. Minden munkaképtelen foglyot a kórházba küldtek.”
(Auschwitz jegyzőkönyv II. rész.)
Ez a kettősség Nyiszli Miklós idejében is életben volt: miközben a barakkok feleslegesnek
nyilvánított személyeit a krematórium említett szobájában tarkón lőtték, ugyanakkor a
betegeket a kórházba szállították, és legalább egy darabig ott tartották, noha valójában
„élőhalottak a kórház ápoltjai. Nagyon súlyos betegnek kell lennie annak, aki a KZ-ben
kórházba kerülhet…” (21. o.) Egy logikusan végrehajtott szelekciós program a kórházat
végképp kiküszöbölte volna, mert azokat, akiket oda beutaltak, a leírtak logikája szerint
egyenesen a krematóriumhoz kellett volna szállítani. A történet itt igencsak sántít, bár
lehetséges, hogy – legalább is az elbeszélők képzeteiben – az illogikus magatartás német
nemzeti sajátosság.
Mint említettük, a kórházban is szelektáltak. Akiket innen gyűjtöttek össze, legtöbbször
olyan súlyos betegek, hogy saját erőből nem képesek kiszállni a tehergépkocsiból. Ilyenkor
lényegében az történik, mint Elie Wiesel elmondásában a megégetésre szállított csecsemőkkel.
A magatehetetlen embereket a teherautó kiborítja a krematórium betonudvarára. Ezt dr. Nyiszli
Miklós a saját szemével látta. (113. o.) Ezután a különleges osztag emberei leszedik a betegek
ruháját, és a meztelen halálraítélteket behordják az épületbe egy SS-legény lövésre kész
revolvere elé.
Láthatjuk, hogy a németek nem csupán azokat vetkeztették le, akiket valamely
zuhanyrózsákkal ellátott helyiségbe tereltek, hanem azokat is, akiket tarkólövéssel készültek
leteríteni, függetlenül attól, hogy utána a krematórium hamvasztójába vagy a tüzes gödörbe
kerülnek-e. Ezek szerint még akkor is, ha az a ruha már semmit nem ért, csak a szemétbe volt
jó, pedig égésével talán az is gyorsíthatta volna a holttest elhamvasztását. Úgy tűnik, hogy a
halál előtti meztelenre vetkőztetés az emberekkel való kegyetlen bánásmód tartozéka volt a
Harmadik Birodalom koncentrációs táboraiban. Mintha a németek a génjeikben hordoznák a
mások megalázásának a hajlamát.
Nyiszli könyvében valamennyi tarkólövést egy szörnyű halálordítás előz meg. Nem csak a
krematórium kivégzőhelyiségében történik ez így, hanem a máglyáknál is. Ott is – mint már
idéztük – „a borzalmas halálordítások közt a lövés csupán egy csattanás”.
Hogy ez valóban történhet-e így, annak megítéléséhez megfelelő tapasztalatra lenne szükség
(ami nekünk nincs), de a lélektani megközelítés is segíthet a viselkedés valószínű módjának a
megítélésében. Halálfélelmében inkább akkor ordít az ember, ha meglepetésszerűen éri a közeli
halál bizonyossága. Minden helyzetben egyéni módon reagálunk, tehát lehet olyan is, aki úgy
nyilvánul meg, ahogy a könyv szerzője leírta. De azok az emberek, akik valóban tudják, mi vár
rájuk, ha krematóriumba szállítják őket – mint Nyiszli állítja róluk –, inkább a néma
tehetetlenséget élnék meg, mint a hangosan megnyilvánuló rémületet vagy felháborodást. Ezért
nem hihető, hogy a pisztoly eldördülése előtt kivétel nélkül minden egyes ember egy
borzalmasat ordítana. Ez vonatkozik a máglya felé hurcoltakra is. Róluk ezt olvashatjuk:
„…Az emberek nagy része ellenállás nélkül engedi, hogy a vetkezőtől a máglyához hurcolják.
Az áldozatok a félelemtől annyira megbénulnak, úgy megdermednek, hogy talán nem is tudják,
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mi történik velük. Főleg az öregek és a gyermekek.” Ezek az emberek Nyiszli leírása
értelmében is képtelenekké váltak az ordításra. A szöveg így folytatódik: vannak „azonban
fiatalok, akik létfenntartási ösztönük minden kétségbeesett erejével próbálnak ellenállni”. (77.
oldal) Az ilyen ellenállás azonban a szabadulásukra tett erőfeszítést, talán kiabálást is, de nem
halálordítást jelent.
Andrzej Wajda a Katyń című filmjében (2007) nem nyúlt ilyen látványos, de valójában
illogikus, az emberi természettel ellenkező fogáshoz. A több mint húszezer lengyel
katonatisztnek és értelmiséginek a szovjet katonaság általi lemészárlását felidézve, csak
néhánynak a tarkón lövését jeleníti meg előttünk. Ezek az emberek többnyire igyekeznek a
kivégzőhelyre hurcolásnak ellenállni, de távol vannak attól, hogy halálordítást hallassanak.
A 10. ábrán egy híres képet látunk, amelyen egy valódi kivégzés történik. A főbelövés előtti
pillanatban vagyunk. Az áldozat arca eltorzul, szemét szinte egészen lehunyja, úgy várja a halált.
Az ordításra való belső késztetésnek nyoma sincs.

10. ábra. „Nguyen Ngoc Loan tábornok egy Vietkong foglyot végez ki Saigonban" – Eddie
Adams 1969-ben Pulitzer díjat nyert fotója. (Lásd a https://www.bbc.com/news/world-uscanada-42864421 internetcímen.)
A nagyváradi orvos visszaemlékezésének ezt a részletét is megkomponálta. Az egy ordítás
– egy csattanás – egy puffanás áldozatonkénti ismétlésével, egy tragikus helyzet ábrázolásának
szándéka ellenére, annak a karikatúráját rajzolta meg. Minden egyes főbelövendőnek a revolver
dörrenését megelőző halálordítása éppoly kitaláció, mint a krematóriumok kéményéből kicsapó
többméteres lángok. Ez is az olvasó érzelmi manipulációjának a része, amellyel Nyiszli
nyomatékosítani szeretné, hogy a könyvébe foglalt tapasztalatok valósak.
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Az aranykorongok
Az aranynak némely visszaemlékezés szerint nagy szerepe volt a koncentrációs tábor
életében.
A nemesfémek útja ott kezdődött, hogy a ruhájuktól megfosztott deportáltak értékei (akár
rabruhát kaptak helyette, akár a meztelen halál várt rájuk) fogvatartóikhoz kerültek. Ékszerek,
aranytárgyak, drágakövek, dollárok cseréltek gazdát. „Mérhetetlen kincsek birtokába jutnak így
a németek.” (46. o.)
Vrba és Lanik leírása szerint a sonderkommandó tagjai révén a tábor fogoly lakói is
részesedtek a rablott javakból. „A nyírfaligetbe küldött transzportoknál – még ha csomagjaikat
Auschwitzban kellett is hagyniuk – nagy mennyiségű külföldi valuta volt, főleg papír- és
aranydollárok, s hihetetlen mennyiségű arany és drágakő, valamint élelmiszer. Annak ellenére,
hogy az értéktárgyakat természetesen le kellett adni, mégis elkerülhetetlen volt, hogy az
elgázosítottak ruháinak átkutatásakor azok értéktárgyai (főleg az aranydollárok) az ott dolgozó
zsidókhoz kerüljenek. Így jelentős anyagi eszközök jutottak a táborba, s ezen kívül sok
élelmiszer is. Magától értetődik, hogy pénzért szinte semmit nem lehetett a táborban venni, de
az SS-katonákkal és a lágerben különböző szakmunkára alkalmazott civilekkel lehetett
üzletelni, mert azoknak lehetőségük volt élelmiszert és cigarettát a táborba csempészni,. Az
árak természetesen a körülményeknek megfelelően rendkívül magasak voltak. (…) A drágaság
mégsem játszott szerepet. Annyi pénzünk volt, amennyit csak akartunk.” (Auschwitz
jegyzőkönyv, III. rész.) Mert bár az értéktárgyakat „a politikai osztálynak kellett átadni”, ezek
„nagy részét az SS-felügyelő vagy a kiválogatásnál dolgozó foglyok ellopták” (ugyanott, VII.
rész).
Ha ez így történt, nem lehetett valami szigorú a felügyelet. A jelek szerint az SS-katonák
egészen jó viszonyban lehettek a rabokkal, ha a csempész szerepére vállalkoztak nekik, ráadásul
olyan pénzért, amelyet akár önkényesen és viszontszolgáltatás nélkül is elvehettek volna tőlük.
A kölcsönös titoktartás is légmentesen működhetett, hiszen nincs arról hír, hogy a tábor
vezetősége bár egyetlen alkalommal kincskereső általános motozást rendelt volna el.
Nagy kérdés, hogy vajon csak a különleges osztag emberei vették-e hasznát az említett
módon szerzett pénznek, valamint azok, akik a ruhák válogatásánál dolgoztak (mint Rudolf
Vrba is), vagy a vásárolt árukból jutott a többi fogolynak is?
Abból ítélve, hogy a szöveg nyírfaligeti „elgázosításokra” utal, mindez még a birkenaui
krematóriumok megépítése előtti időkre vonatkozhatott. Az Auschwitz jegyzőkönyv nem szól
arról, hogy később hogyan használták fel a tábor foglyai elhullt rabtársaik értékeit, noha a két
szerzője szökésének időpontjában egy jó éve már az új rendszer működött.
Nyiszli Miklóstól tudjuk meg a folytatást, bár szerinte mindig is úgy történt, ahogy ő
elmondja.
Ő ismeri azt az aranyforrást is, amelyről Vrbáék nem emlékeznek meg. A halottakat a
„foghúzó kommandó nyolc embere” várja a kemencék előtt, kezükben a fogászati aranyhidak
kifeszítésére szolgáló eszközökkel. „Az aranyfogak sósavas oldattal telt cinkvederbe kerülnek,
amíg a csont- és húsrészeket a sósav lemarja.”
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Ha a veder cinkből vagy cinkezett, esetleg cinezett (vagyis ónnal bevont) vasbádogból
készült, a sósav hamarosan szétrágta volna, mert mindhárom fémmel reakcióba lép. Vajon
miféle sósavas oldattal teli vödröket láthatott akkor Nyiszli Miklós?
„A halottakon látható egyéb arany, platinatárgyak: gyöngyök, nyakláncok, gyűrűk külön erre
a célra szolgáló csukott ládába kerülnek. A fedelén levő nyíláson dobják be az értéktárgyakat.
Az arany súlyos fém. Nyolc-tíz kilóra becsülöm, ami egy krematóriumban naponta összegyűl.”
(45. o.) Most sem tesz különbséget a birkenaui krematóriumok között: „Napi 30-35 kiló
színaranyat »termelnek ki« a négy krematóriumban felgyűlő aranyfogakból és értéktárgyakból.”
(63. o.) Ha egyforma a halotthamvasztó kapacitásuk, mint ahogy ezt Nyiszli „látja”, akkor az
aranybegyűjtő teljesítményük is hasonló kell legyen.

Az arany egy része – „sokszor több, sokszor kevesebb” – a foghúzó kommandó tagjainak a
zsebébe kerül. „Attól függ, az SS-őrök közelednek-e vagy távolodnak a munkahelytől.
Ugyanezt cselekszi az ékszerekkel, ruhába varrt drágakövekkel, aranypénzekkel a vetkező
teremben dolgozó kommandó is, amely a hátrahagyott kézipoggyászokból és ruhákból szedi ki
az értéktárgyakat. Nagyon veszélyes, sőt életveszélyes művelet ez, mert az SS-őrök mindenhol
jelen vannak, és szigorúan vigyáznak a Harmadik Birodalom tulajdonába átment értékekre.
Különösen a drágakövekre és aranyra.” (64. oldal)
A 4. ábrán a krematórium alagsorában van egy „aranyolvasztó” feliratú helyiség, az „iroda”
mellett. Mivel az auschwitzi II. és III. (vagyis a birkenaui egyes és kettes) krematóriumok
lényegében azonos felépítésűek, ebből az következne, hogy mindkettőben van egy hely, ahol
az arany feldolgozásával foglalkoznak. Nyiszli beszámolójában viszont a II. krematórium
„boncteremnek használt helyiségét” a III-ban „az aranyöntöde foglalja el”, ahol három
aranyműves dolgozik. Ezt talán ugyancsak saját szemével is látta, amikor ottani betegeit
látogatta. (63. o.) Vagyis az ő tanúsága szerint ez volt az egyetlen ilyen műhely.
„A megszerzett aranyat a Sonderkommando emberei is az olvasztóba vitték.” Az orvos
minden magyarázat nélkül hozzáfűzi: „A legszigorúbb ellenőrzés is adott módot arra, hogy
odakerüljön.” Az arany korong formájában jutott vissza beszerzőihez. (64. o.) „Így született
meg már az első Sonderkommandónál (sic!) a fizetési eszköz, a 140 grammos aranykorong. Az
olvasztóban nincs kisebb grafittégely, tehát nincs kisebb aranykorong sem.” (65. o.)
Fogadjuk el, hogy az auschwitzi koncentrációs táborban nem elképzelhetetlen, hogy a
foglyok a zsebükben aranydarabokkal járkálnak. Marad azért néhány kérdés, amely
elgondolkoztathat minket.
Például hogyan vihették át az aranyat abba a krematóriumba, ahol az aranyművesek voltak,
hogyha engedély nélkül ki sem mozdulhattak abból, amelyikben laktak? Ha még az ottani SSek is – mint láttuk – csak csoportosan, egy altiszt vagy tiszt vezetésével hagyhatták el
tanyájukat? Ugyanezek a nehézségek fennálltak akkor is, amikor vissza akarták csempészni az
aranykorongot.
Hogy lehet az, hogy az aranyművesek csak 140 grammos egyenkorongot tudtak önteni? Ha
a grafittégelyek egyformák voltak is, miért nem lehetett egyet-egyet csak félig vagy harmadáig
megtölteni? Hiszen – mint látni fogjuk – így 14 deka arannyal fizettek egy zsáknyi (vajon az a
zsák milyen nagy lehetett?) enni- és innivalóért! Mintha a tégely nagysága eleve
89

meghatározhatta volna a fizetőeszköz nagyságát, mintha nem lehetett volna másként tenni, mint
az olvadt fémmel egészen teletölteni azt.
Egyébként a németek Nyiszli által is vázolt nagy aranyéhsége és a „német rendszeretet” (pl.
40. o.) ellenére jelentős lazaság uralkodhatott a műhelyben, ha senki nem ellenőrizte az
öntvények készítését és az elkészült korongok számát.

Az eddig említetteknél azonban „nehezebb művelet volt az arany értékesítése, illetőleg
elcserélése hasznos holmira”. Nyiszli szerint nem a különleges osztag tagjai kockáztattak sokat,
mert őket mindenképpen kivégzik. „Halálraítéltnek lenni és ilyen munkát végezni: testet, lelket
felőrlő, sokakat tébolyba kergető helyzet! Könnyebbé, elviselhetőbbé kell tenni az életet e rövid
időre! Arannyal ez itt is elérhető.” (64. o.) Viszont aki „az aranyért valamit cserébe ad, az
kétszer játszik az életével. Először, amikor a KZ-t körülvevő négyszeres (sic!) SS-őrláncon
áthozza a kint is nehezen kapható és csak jegyre beszerezhető holmit, másodszor, amikor az
aranyat keresztülviszi az őrláncokon. Menet is, jövet is megmotozhatják.” (65. o.) Az utóbbi
mondat a könyv első kiadásában ennél határozottabban hangzik: „Úgy a bejövetelnél, mint a
kimenetelnél vannak motozások.” ( Dr. Nyiszli Miklós i. m. 1947, 53. oldal.) A későbbi kiadás
szerkesztője a mondat nyelvi-esztétikai átalakításával egy időben visszafogta a helyzetben rejlő
veszély kézenfekvő voltának érzékeltetését.
Magát a tranzakciót Nyiszli így írja le:
„Az arany tehát egy sonderkommandós zsebében elindul a krematórium kapujáig. A
kommandós az őrt álló SS-hez megy, pár szót vált vele. Az megfordul, és eltávozik a kaputól.
A krematórium előtt futó vasútvonalon húsz-huszonöt emberből álló lengyel pályamunkás
csoport dolgozik egy munkavezetővel. Egy intés, a munkavezető már hozza is az
összehajtogatott zsákot (különös ez a szóhasználat; egy üres zsákot szoktak – csak azt lehet –
összehajtogatni – T. K. A.), átveszi a papírba csomagolt aranykorongot. A zsák a kapun belül
van. A vasutas másnapra újabb megrendelést vesz fel.
A sonderkommandós a kapu melletti őrbódéba megy. Kivesz a zsákból száz darab cigarettát,
egy üveg pálinkát. Az SS is a házikóba lép. Gyorsan zsebre teszi az üveget, a cigarettákat, és
elégedett, mert az SS csupán két cigarettát kap naponta, pálinkát semmit. Itt pedig a cigaretta
és a pálinka nagyon szükséges élvezeti cikk és kábítószer. Cigarettázik és iszik az SS és a
Sonderkommando is. Ömlik ezen az úton ide mindenféle áru, ami szükséges, főképpen vaj,
sonka, hagyma és tojás. Ilyesmiket nem hoznak a transzportok. Az aranyszerzés kollektív
alapon történik, így történik a behozott cikkek elosztása is. A krematórium parancsnoka,
valamint a többi altisztek is megkapják cigaretta-, pálinka- és élelemadagjaikat bőségesen.
Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna semmiről, nem is akar, mert előnye van belőle
mindenkinek. Az SS-őrök a krematóriumban külön-külön jól kezelhetők. Egymástól félnek
csupán. A Sonderkommando nem árul be senkit, ebben biztosak. Ezért van, hogy az SS-nek
szánt cigarettát, pálinkát, élelmet mindegyiknek négyszemközt, külön-külön adja át a
Sonderkommando megbízottja.” (65-66. o.)
Ez a történet olyan, mint egy mese. Kétségtelenül az is. Vegyük sorra a benne levő
legnehezebben tisztázható momentumokat.
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A kapunál posztoló SS-őr nyilván mindent tud. A kimenő aranykorongról is és a bejövő zsák
tartalmáról is. Az SS-őrök természetszerűen váltják egymást, tehát többen is kellett ismerjék a
kapunál folyó csereberét. Mivel nem csak megengedték, hanem bizonyos mértékig – a belőle
származó személyes hasznuk miatt – cselekvően részt vettek benne, maguk is kockázatot
vállaltak. De sohasem buktak le, mert Nyiszli mindenről pontosan értesült, és az SS-ek
lebukásáról nincs szó a könyvében.
SS-őrök természetesen nem csak a krematórium kapujánál voltak. A tábort két koncentrikus
körben őrtornyok vették körül; ezek a kis és a nagy őrláncot alkották. A tornyok közötti távolság
az Auschwitz jegyzőkönyv szerint 75 méter volt, Nyiszli Miklós viszont ezt 30-40 méternek
látta: „A kerítések mentén, egymástól 30-40 méter távolságra, emeletes tornyok teszik
jellegzetessé a helyet. Őrtornyok. Mindenikben zöld egyenruhás SS-katona könyököl állványra
szerelt gépfegyverére.” (8. o.) De akármelyik adat felel is meg a valóságnak, a közeli
tornyokban ülő őrök jól láthatták, mi történik a krematórium kapujánál, hiszen mintegy 80-90
méternyire voltak a helyszíntől. Egy gyakran ismétlődő történés semmiképpen nem kerülhette
el a figyelmüket. Netán ők is be voltak avatva az ott folyó „árucserébe”? Talán még részesedtek
is belőle?
Ha ehhez hozzávesszük, hogy a négy krematóriumban állítólag százhúsz SS tanyázott, és
feltételezzük, hogy a megfelelő helyiségek hiánya ellenére valóban találtak valami módját az
ottlakásnak, az altisztjeik különszoba híján a legénység előtt kellett elfogyasszák azt az italt és
ételt, amelyet a különleges osztag jóvoltából kaptak. A könyvből nem derül ki világosan, de
feltételezhető, hogy az ottani SS-legénység is részesült az aranyon szerzett zsákmányból.
Ezért képtelenség azt állítani, hogy az SS előtt ebben a kérdésben titkot lehetett volna tartani.
Inkább úgy néz ki, mintha az SS és a Sonderkommando egyfajta szövetségben lopta volna el
az arany egy részét a Harmadik Birodalomtól, és értékesítette volna hiányt szenvedő igényeinek
kielégítésére. E nélkül hogyan kerülhettek volna szinte naponta széleskörű kiosztásra mind a
négy krematóriumban az állítólag nagy kockázattal megszerzett javak? Valószínűleg izgalmat
akart kelteni az olvasóban Nyiszli, amikor azt állította: az aranyat annak függvényében vágták
zsebre a foghúzó kommandó tagjai, hogy az SS-őrök éppen közeledtek vagy távolodtak a
munkahelyüktől. Ha minden úgy történt, ahogy a könyvben olvashatjuk, akkor az őrök be
kellett hunyják a szemüket minden egyes aranydarab zsebbe süllyesztésekor.
Érthetetlen, hogy miért kellett cigarettát is vásárolni az aranykorongok értékéből! Hiszen
(Nyiszli szerint) naponta ötezer ember pusztult el minden egyes krematóriumban. Az ezektől
összegyűjtött dohánynemű hosszú ideig fedezhette az ott élők szükségleteit. És kétségtelenül
képtelenség, hogy miközben a táborban a német katonák csak két szál cigarettát kaptak naponta,
a foglyokból verbuvált különleges osztag dúskált a füstölnivalóban. Vajon miért kivételeztek
volna velük?
Különös, hogy a lengyel ellenállási mozgalom dokumentumaiban nincs szó az ottani
társadalomban feltűnt nagyszámú aranykorongról. Valószínűleg a Gestapo sem értesült
ilyesmiről, mert ha igen, nem maradt volna el a német hatóságok reakciója. Pedig az üzlet
összességében nagy tételre rúghatott, hiszen a Nyiszli által leírt esetben is a cserét lebonyolító
sonderkommandós már másnapra új megrendelést adott. Azt is láttuk, hogy a váradi orvos
szerint az aranykorongokkal való kereskedés már az első Sonderkommando idején
megkezdődött, az ő auschwitzi fogsága idején pedig már a tizenkettedik különleges osztag
működött. Mivel ezeket a csoportokat állítólag négyhavonként kivégezték, az „aranykorongért
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árut” akciónak már négy esztendeje kellett folynia. Végül is hogyan lehetséges, hogy
mindvégig titokban maradt?
Nyiszli meséjében kézenfekvő megoldás volt, hogy éppen a krematórium bejáratánál
dolgozott egy csapat lengyel pályamunkás. Töprenghetünk, vajon hogyan és kivel bonyolítják
le az üzletet, ha a közelben éppen nem lettek volna naponta visszatérő lengyel munkások?

„Ezerkilencszáznegyvennégy november 17-én, a kora reggeli órákban – írja Nyiszli – egy
SS-altiszt nyit be szobámba, és bizalmasan közli velem, hogy a Birodalom Vezérének
utasítására a KZ-ek területén szigorúan betiltották az emberölés minden formáját.” (182. o.) A
hír igaznak bizonyult, de – mint később kiderült – a tilalom a közbűntényesekre nem
vonatkozott. A következő év január elsején száz lengyel férfit szállítanak a krematóriumhoz,
majd miután főbe lőtték őket, száz lengyel nővel érkezik egy szállítmány. (Vajon miért
pontosan száz-száz mindkét esetben?) Nyiszli Miklós a férfiak érkezésekor bemegy a vetkező
terembe, és érdeklődik, kit miért tartóztattak le. Az egyikük „árdrágítás miatt került a KZ
börtönébe: fél kiló vajat vásárolt jegy nélkül.” (194. o.)
Az aranykorongokért többek között vajat is vettek a koncentrációs tábor ügyeskedő tagjainak
a lengyelek, de soha nem buktak le. Itt egy férfi a saját részére vásárolt „illegálisan”, és az
életével fizet érte. Az embernek mindkét állítás hitelességével kapcsolatban joggal támadnak
kétségei.

Az ellenséggel összezárva
Nyiszli Miklós már túl van a kórházbarakk melletti teremben tartott „vizsgaboncolásán”, de
még nem értesítették arról, hogy kórboncnoki feladatot kap a krematóriumban. Erre az
időszakra vonatkoznak alábbi sorai:
„Már harmadik napja nincs elfoglaltságom. Megkapom az orvosnak kijáró ételadagokat.”
A mondat megfogalmazásából úgy tűnik, mintha az orvosok külön kosztot kapnának,
nyilván jobbat, mint egy közönséges táborlakó. Máshol viszont azt írja a 12-es kórházbarakk
orvosairól, hogy „már három éve eszik a KZ vadgesztenye-lisztből készült, fűrészporral hintett
kenyerét” (21. o.). Vajon ez lenne az „orvosnak kijáró” étel? S ha igen, vajon miért nincs egy
szava sem arról az időről, amikor ő kapta azt?
De folytassuk az egy bekezdéssel előbb megkezdett idézetet: „Fekhelyemen pihenek, vagy
egy padon üldögélek az »F« tábor szomszédságában levő sportpályán. Ilyen is van az
auschwitzi koncentrációs táborban, de csak prominens, birodalmi német foglyok használhatják.
Vasárnaponként itt élénk sportélet folyik, máskor csendes a nagy tér. Csupán egy drótkerítés
választja el az I. számú krematóriumtól.” (28. oldal)
Ha a tábor úszómedencéjét említené, valószínűleg hasonló értelemben nyilatkozna arról is.
A krematóriumba való bekerülésével – legalábbis az ő felfogása szerint – az ottani
„különleges osztag” tagja lesz. Lényegében különleges helyzet birtokába jut így. Az épület
lakói a könyv tanúsága szerint a legnagyobb békében élnek. A Sonderkommando és az SS
között (természetesen az előbbiek likvidálásának a napját kivéve) nincs semmiféle konfliktus,
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mondhatni, még feszültség sem. Nem együtt, hanem külön-külön, de mégis közösen élvezik a
fogolyszállítmányoktól rabolt aranyon szerzett ételt és italt. Még az a tény sem zavarja fel a
kedélyeket, noha alkalomadtán igazán zavaró lehetett, hogy az állandóan ott-tartózkodó több
mint kétszáz ember, rab és rabtartó egyaránt az épület egyetlen vécéjére jár.
Ezt a témát a könyv olvasása során megismert sok szörnyűségtől igencsak eltérő, szinte idilli
képpel zárhatjuk:
„Még korai az idő a vacsorához. A sonderesek szabályos futball-labdát hoznak elő. Feláll a
mezőny: »SS kontra SK«. A krematóriumi őrség áll az egyik, a Sonderkommando a másik
oldalon. Rúgják a labdát. Hangos nevetés zaja árasztja el az udvart. Az SS-ekből és
sonderesekből álló nézőközönség drukkol, biztatja a játékosokat, mintha csak egy békés
kisváros sportpályáján lennénk.” (59. oldal)
Az ember nem is gondolná, hogy ilyen önfeledt hangulat jöhet létre olyanok között, akik
állítólag biztosan tudják, hogy rövidesen meg fognak halni, és azok között, akik a köztudomás
szerint meg fogják őket gyilkolni.

A Sonderkommando lázadása. Az utolsó különleges osztag
Ebben az időben – mint már szóltunk róla – a tábor megalapításától számított tizenkettedik
különleges osztag (Sonderkommando) dolgozott a krematóriumokban. Ezekről az osztagokról
Nyiszli Miklós azt írta, hogy a „krematórium területét nem hagyhatják el, s négyhavonként –
amikor már sok titok birtokába jutottak – likvidálják őket. Eddig így járt minden
sonderkommandó, amióta a KZ fennáll. Innen élve még nem került ki senki, hogy hírül adja a
világnak, mi történik már évek óta e borzalmas falak közt.” (29. o.) Ezután a németek új
osztagot jelölnek ki, amelynek „első munkája: az előttük jártak elégetése”. (62. o.)
A tizenkettedik számára közeledett a négyhónapos periódus vége. Elhatározták, hogy
fegyvereket kerítenek, és még mielőtt megsemmisítenék őket, kitörnek a táborból.
Véletlenszerű segítség is érkezett.
Légitámadáskor leterelik őket a „gázkamrába”, és rájuk zárják az ajtót. Ilyenkor minden fény
kialszik, a tábor sötétbe borul, hogy nehezebben válhasson az ellenséges bombázók célpontjává.
Másnap reggel beteglátogató körútján Nyiszli a II. számú birkenaui (a hármas auschwitzi)
krematóriumban tartózkodik. Így ír a történtekről: „A sonderesek ottani főkápója bizalmasan
közli velem, hogy az éjjeli légiriadó sötétjében partizánok közelítették meg a tábort. A
krematórium udvarát körülzáró drótkerítést egy kevésbé feltűnő helyen átvágták, és a nyíláson
három géppisztolyt, lőszert és húsz kézigránátot dugtak be. A Sonderkommando emberei már
a kora reggeli órákban megtalálták, és biztos rejtekhelyre tették.” (116. o.)
Ez a hír több kérdést vet fel. Mindenekelőtt: hogyan vágták át a drótkerítést? Mert hiszen
„állítólag 6000 volt” feszültségű áram van bennük. Ez biztos – mondja a szerző –, „mert saját
szememmel láttam, hogy Oberschaarführer Mussfeld ( helyesen: Mußfeldt – T. K. A.) óriási
farkaskutyája a krematórium kapujánál a drótkerítéshez ért, és azonnal kimúlt.” ( Dr. Nyiszli
Miklós i. m. 1947, 79-80. o.)
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Különös, hogy az előző bekezdés idézett szövegeit csak az 1947-es kiadásban találjuk meg,
a szerkesztő ezt a részt a későbbiekben valami miatt kihagyta. Talán indokolatlannak találta,
hogy a krematóriumnak a tábor belseje felől nyíló kapujánál is magasfeszültségű áramot
alkalmazzanak.
Nyiszli előtt egy halott boncolásakor is igazolódik a kerítés árammal való telítettségének a
ténye: „Azonnal felismerem a magasfeszültségű áram okozta halált. Könnyen felismerhető a
kicsiny, kerek bőrpörkökről és körülöttük a vöröseslila bőrszínezésekről.” (25-26. o.)
A partizánok, akik a fegyvereket hozták, kívülről jöttek, és két őrláncon kellett
keresztüljutniuk. Az hihető, hogy a sötétben nem vették őket észre, de a világítás kikapcsolása
nem áramtalaníthatta a jóval nagyobb feszültségű elektromossággal töltött drótkerítést is. Nem
csak azért, mert nem használhattak egy kapcsolót mindkét célra, hanem mert ez esetben – a
fény hiányát is kihasználva – a légiriadó alatt sokan megszökhettek volna a táborból. Ha tehát
a drótok árammal voltak tele, a behatolóknak olyan szerszámaik kellett volna legyenek,
amelyek nyelét hatezer volt feszültségű áramot szigetelni képes anyag borította. Ez a nem
elektromos szakértőkből álló partizáncsoport esetében nehezen elképzelhető.
De tételezzük fel, hogy a partizánok a tömény sötétségben mindezt valóban megtették
anélkül, hogy bármi bajuk esett volna. A szerencsés körülmények végül abban összpontosultak,
hogy másnap reggel a fegyvereket a különleges osztag tagjai látták meg először. Talán abban a
kis ligetben voltak elrejtve, amely e krematórium udvarának észak-nyugati részén volt található.
Az őrök is észrevehették volna őket (akár a fegyvereket, akár elszállítóikat), hiszen a kis őrlánc
ott húzódott a közeli kerítés túloldalán. A krematórium őrsége sem figyelt fel, amikor a talált
tárgyakat belopták az épületbe. Szinte csoda az egész történet. Ez reményt is ébresztett a
szervezkedőkben, gondolván, hogy az akkor igen gyakori légiriadók alkalmával újabb
fegyversegélyben részesítik majd őket a partizánok, akik „sejtelmük szerint” huszonöt-harminc
kilométerre ütöttek tábort. (116-117. o.)
Aztán eljött október 6-a. A könyvből kiderül, hogy a Sonderkommando nyolcszázhatvan
embere aznap éjszaka szándékozott végrehajtani a kitörést. „A fegyverek az auschwitzi Unió
(pontos neve: Weichsel Metall Union Werke; egyike a tábor lakóit foglalkoztató
nagyüzemeknek – T. K. A.) gyárból kerültek ide. Az Unió kizárólag muníciógyártásra
berendezett nagyüzem, lengyelországi zsidó rabnők dolgoznak benne. A fegyverek közt van
vagy száz darab, nagy robbanóerejű ekrazitos szelence, a németek vasúti sínek robbantására
használják. Ezen kívül öt géppisztoly és húsz kézigránát. Ebből áll a fegyverkészlet. Ez
elegendő is tervünkhöz…” (146-147. o.)
Kora délután Nyiszliék a boncteremben tevékenykednek. Hirtelen robbanások hallatszanak
kintről és fegyverropogás.
Nyiszli árulásra gyanakszik, vagy pedig arra, hogy mivel éppen letelt a kommandó négy
hónapja, az SS a szokásos likvidálási akcióba kezdett. (Furcsa lenne, ha a sonderesek a
kitöréssel tényleg megvárták volna az utolsó napot.) Szabályos csata alakult ki, mindkét oldalon
halottakkal. A birkenaui hármas (vagyis az auschwitzi négyes) krematóriumban hatalmas
robbanás veti szét a tetőt. Az egyes (azaz kettes) krematórium épületéből a kommandó kitört,
és közülük tizenkettőnek sikerült „az előre átvágott villamos árammal telített drótkerítésen
keresztül” elmenekülnie.
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Itt újra előbukkan a kérdés: miként vágták el a kerítés drótját? Voltak vajon olyan periódusok,
amikor nem volt áram benne? Ilyesmiről egy szót sem ejt a könyv. És vajon mikor vágták át?
Fényes nappal-e, miközben az őrök tétlenül és kíváncsian nézték őket a tornyokból? Éjszaka-e,
amikor „nagy ívlámpák százai vakító fényt szórnak a betonoszlopokról”? (13. oldal) Vagy
netán légiriadó idején, amikor a lámpákat eloltották ugyan, de az egész különleges osztagot ott
tartották a gázkamrában? Másutt bezzeg azt írja, hogy a „kerítéshez közeledni nem tanácsos. A
sűrűn elhelyezett őrtornyokból figyelmeztetés nélkül adnak le egy gépfegyversorozatot arra,
aki a neutrális zónába téved.” (28. o.)
Az épületekben összeszedik az élve maradottakat; az orvosokat is a boncteremből. Nyiszli
lefesti, amint a többiekkel együtt ott fekszik hason az udvaron, és várja, hogy tarkón lövik. De
megérkezik Mengele, aki utasítást ad az orvosok kiparancsolására, és csak az ő távozásuk után
kezdenek kaszabolni a fegyverek. (150-152. o.)
„Megmenekülésem nem okoz sem örömöt, sem megkönnyebbülést. Hiszen csak halasztást
kaptam. Ismerem dr. Mengelét és az SS-mentalitást.” – írja Nyiszli. „Tudatában vagyok
munkaköröm fontosságának, és azt is tudom, hogy pótolhatatlan vagyok. A KZ-ben rajtam
kívül nincs boncolóorvos, aki az itteni követelményeknek megfelelne.” (152-153. o.)
Kissé nagyképű kijelentések. Hiszen Nyiszli szaktudásban talán csak a könyökéig ért volna
dr. Görög Dénesnek, a szombathelyi egyetemi magántanárnak, aki Auschwitzban állítólag az ő
beosztottja volt, és akit a váradi orvos önnön bevallása szerint igen rossz állapotban talált,
amikor a Németországba való visszavonulásukkor sorsára hagyta őt. (201-203. o.)
Végül azokat is visszahozták, akiknek sikerült elmenekülniük. (158. o.) A könyv szerint a
különleges osztag lázadásának mérlege: „Meghalt nyolcszázötvenhárom fogoly.” (Heten
maradtak élve: a három orvos és a boncszolga, egy kezelőmérnök, egy generálfűtő és egy
mindenes.) „Elpusztult hetven SS-katona…(…) Porig égett a III. és használhatatlanná vált
géprombolás következtében a IV. krematórium.” (159. o.)
A DEGOB (Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság), amely a budapesti zsidó
segélyszervezet volt, és „1945-46-ban a magyar holokauszt mintegy 5000 túlélőjének a
személyes történetét rögzíteték,” honlapjának Az SS orosok című fejezetében Nyiszli Miklós
életének ismertetésekor a lázadással kapcsolatban csak három SS haláláról tud. Lásd:
http://www.degob,hu/index.php?showarticle=24#_edn42.

Másnap az orvosok rossz hangulatban vonultak a boncterembe. Addigi társaikat már éjfélre
elégették. Az események megrázó hatással vannak a tábor történetében immár tizenharmadik
különleges osztag frissen besorozott, számban igencsak lecsökkent tagjaira is, de Nyiszli a
helyzetüket – legalábbis rövid távon – derűlátóan ítéli meg:
„Harminc (valószínűleg a gyilkolások beszüntetésére vonatkozó rendelkezés miatt ilyen kis
számú – T. K. A. ) új sonderkommandós ül dermedt csendben, vagy hever halott bajtársaik
ágyán, a krematóriumban eltöltött első nap véres tragédiájától rémülten. Néhány napig tart csak
ez az állapot. Majd jelentkezik náluk is az étvágy, ők is megkívánnak majd egy-egy jó falatot.
A dohányzás is enyhíti a rájuk nehezedő nyomást. A pálinkában pedig a leghatásosabb és
legáldottabb gyógyszert fogják megismerni. Az alkohol néhány órára kigyógyítja az embert a
krematórium-betegségből.” (160. o.)
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A felkelés híre elterjedt a táborban. „Páratlan esemény volt ez! Egyetlen a KZ-k
történetében.” – kiáltott fel Nyiszli Miklós. (159. o.) Pedig csaknem két évvel korábban
készülődött már egyszer egy hasonló akció, de árulás következtében leleplezték. Erről Rudolf
Vrba és Josef Lanik számoltak be: „1942. december 17-én 200 fiatal szlovák zsidót, akiket
»Sonderkommandóként« alkalmaztak az elgázosításnál és elégetésnél Birkenauban, kivégeztek.
A kivégzés oka felkelés előkészítése és szökési kísérlet volt.” ( Auschwitz jegyzőkönyv 3. rész.)
Az Auschwitz jegyzőkönyv szerzői nem tudnak arról, hogy a különleges osztag tagjait
szabályos időközönként kivégezték, és másokkal helyettesítették volna. A táborban történt sok
szörnyűségről való tudás motívuma náluk egyáltalán nem szerepel senki „likvidálása”
indokaként. Ez igen különös. Vajon hogy lehet az, hogy Vrba és Lanik, akik elég hosszú időt
töltöttek a koncentrációs táborban, nem értesültek arról, amit Nyiszli már szinte az első
táborbeli napon megtudott, és majd mint szemtanú beszéli el az utolsó két ilyen osztag
elpusztítását? Hiszen Vrbáék szökésekor a Nyiszli-féle időszámítás szerint az előzők sorozatos
kiirtása után már a tizenegyedik sonderkommandónak kellett működnie.
Azért nem lepődhetünk meg, hogy miután 1944. november 17-én egy SS-altiszttől megtudja:
Hitler parancsára befejezik az emberölést a koncentrációs táborokban, Nyiszli újból készülni
kezd a halálára, hiszen a tömeggyilkosságok befejeződésével a különleges osztag egyrészt
feleslegessé vált, másrészt a németeket kompromittáló túl sok titok birtokába jutott, tehát
hamarosan pusztulnia kell.
Nemsokára valóban összegyűjtik a négy krematóriumból a sondereseket. „Négyszázhatvan
ember van együtt. Várja a halálát” – írja Nyiszli, aki valószínűleg elfelejtette, hogy a hármas
birkenaui krematórium felrobbant, a négyest is használhatatlanná tették a felkeléskor, tehát
kizárt, hogy a tizenharmadik osztag is teljes létszámú lett volna. Vagyis nem lehetett
négyszázhatvan tagja.
Most is megtörténik a csoda: az orvosokat – nyilván megint Mengele parancsára – ismét
kiszólítják.
„Szegény bajtársainkat az éj folyamán a közeli erdőbe hurcolták, és lángszórókkal végeztek
velük.
Mi négyen megmaradtunk. De most sem életünk kímélése volt a cél, hanem a szükség, mert
munkakörünk betöltésre szorul. Nem öröm és megkönnyebbülés ezúttal sem, csak haladék,
amit dr. Mengelétől kaptunk.” (189. o.)
A munkakörre való hivatkozás azonban egyáltalán nem válik be, mert nem kapnak többé
feladatot. „Helyünket sehol nem találva céltalanul járunk-kelünk a hideg, néma falak között. A
szörnyű csendben lépéseink kongása szinte hasogatja a fülemet. Nincs semmi elfoglaltságunk.
Tétlenül múlnak a napok, és virrasztással telnek az éjszakák. Négyen maradtunk az épületben.
A harminc alkalmi munkás nem Sonderkommando, a KZ-ben van szállásuk, és csak
másodnaponként járnak ide, hogy a tábor kórházainak halottait elégessék.” (190. o.)
Az emberölést tiltó rendelettel kapcsolatban megjegyzi: „Ha nagyon elkésve érkezett is,
mégis életben marad néhány ezer a hatmillió lélekből, akiket a fasizmus Európa-szerte
elhurcoltatott…” (183. o.)
Lassan már megszokjuk, hogy dr. Nyiszli Miklós kijelentései hadilábon állnak a valósággal.
A számok vonatkozásában is, természetesen.
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Nyiszli Mengeléről
Joseph Mengele SS-százados az auschwitzi koncentrációs tábor főorvosa volt. Általában
fajbiológusként szokták őt emlegetni.
A fajbiológia a Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, 338. o.)
szerint az „emberfajták öröklődő sajátosságaival foglalkozó tudományág”, illetve ennek „a
fajelmélet céljaira eltorzított áltudományos változata” (338. o.) Nyiszli kizárólag ez utóbbit
kapcsolja Mengeléhez: „Az »uralkodásra hivatott«, a »felsőbbrendű faj« szaporodásának
előmozdítása a »nagy cél«. Pontosabban az, hogy a jövőben minden német anya lehetőleg
ikreket szüljön.” Ezt a tervet a „Harmadik Birodalom bomlott eszű fajteoretikusai agyalták ki.
A kísérletek keresztülvitelét pedig dr. Mengele vállalta…” Mivel orvosként tanúja főnöke
foglalatosságainak, sőt maga is együtt dolgozik vele, azt lehetne várni, hogy megtudjuk tőle,
miféle „kísérletekről” van szó. Hiszen egy tudományos kísérlet valamely „természeti folyamat
előidézése tudományos megfigyelés végett.” (Az előbb idézett mű 700. oldalán.) De csak ilyen
általánosságokról olvashatunk tőle: ez „a gonosztevő hosszú órákig ül mellettem,
mikroszkópok, lombikok, epruvetták között, vagy áll óraszám a boncasztalnál vérfoltos
köpenyében, véres kezekkel, és vizsgál, kutat megszállottan. A germán faj szaporítása a cél.”
(Nyiszli Miklós könyvének 2001-ben megjelent kiadásából, fő idézetforrásunkból, 51. o.)
Nyiszli a legtöbbet az ikerkutatásról beszél, kétségtelenül azért, mert az ikrek szerveit
(miután Mengele állítólag megölette vagy saját kezűleg megölte őket – lásd pl. 49. o.) neki kell
majd kipreparálnia. Vagyis itt semmilyen természeti folyamat előidézéséről, tehát kísérletről
szó nincs. Az ikrek szervezetének tanulmányozása némi élettani, de inkább csak anatómiai
jellegű vizsgálatokat tesz lehetővé.
Ha Mengelét valóban az ikerszülések érdekelték volna, akkor nem az utódokat, hanem az
anyákat kellett volna tanulmányoznia, a peteérést, a megtermékenyített sejt osztódását és azokat
a tényezőket, amelyek az embrió megkettőzését vagy a kettős peteérést segítik elő.
A tábor főorvosának az ikrek rendellenességei és különösen a törpék iránti érdeklődését
Nyiszli a német nép magasabb rendű volta bizonyításának igényeként magyarázza, mert
szerinte azt igyekszik kimutatni, hogy a zsidó nép „többezer éves léte folyamán törpékké és
nyomorékokká degenerálódott”. (99. o.) Ehhez azonban pontos statisztikai adatokat kellene
csatolni, és úgy küldeni el a jelentéseket a munkát irányító-regisztráló „Berlin-Dahlem-i
fajbiológiai és embertani intézetbe”. (Dahlem egy városnegyed Berlin déli felében. Számtalan
kulturális és tudományos intézmény székhelye található ott ma is. E sorok írójának az itt említett
intézetet nem sikerült azonosítania.) Márpedig a könyvben utalás sincs arra, hogy az egyes
esetek leírásán túl azon emberek összesített száma is szóba került volna, akik közül az ikrek és
a törpék kikerültek. Márpedig e nélkül nem lehetséges az említett értelemben vett „fajbiológiai
következtetés”.
Vajon tényleg olyan ostoba lett volna Mengele, hogy azt higgye: semmibe véve a
tudományos munka kívánalmait, kiragadott minták alapján fejlődési rendellenességet
tulajdoníthat egy egész népnek?
Különös, hogy Nyiszli Miklós könyve valamennyi kiadásának egyik bekezdésében
„egysejtű és kétsejtű ikrekről” beszél. Ez egy nevetséges elírás. Egy orvostól elvárhatnánk,
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hogy pontosan használja a szakkifejezéseket: az egypetéjű ikrek egy megtermékenyített pete
osztódása során kettéváló, eredetileg egyetlen embrióból keletkeznek (ezek mindig azonos
neműek), a kétpetéjű ikrek két egy időben érő petesejt megtermékenyítése útján fogannak (ezek
gyakran különneműek). (123. o.)
Nyiszlinek, saját leírása szerint lassanként sikerült jó intellektuális és emberi kapcsolatot
kialakítania főnökével. Ezt írja: „Hosszú vitadélutánokat töltök el dr. Mengelével egy-egy
homályos probléma tisztázására. A boncteremben és a laboratóriumban nem a KZ-fogoly
alázatos szerepét töltöttem be, hanem, akárcsak egy orvosi konzíliumon, mint teljesen
egyenrangú orvos magyaráztam és védtem meg álláspontomat, vagy cáfoltam Mengele kifejtett
nézeteit, ha azokat nem tettem magamévá. (…) dr. Mengele, aki előtt még az SS-ek térde is
remeg a félelemtől, egy élénk vitánk alkalmával cigarettával kínált meg, és amikor a
laboratóriumot elhagyta – köszönt.” (127. o.)
Hogyan lehetséges, hogy ezeknek a „hosszú vitadélutánoknak” a beszélgetéseit idézve
Nyiszli valójában nem világítja meg, miben is álltak Mengele „kísérletei”?

Egy nap Nyiszli Miklós megkéri főnökét, tegye lehetővé, hogy találkozhasson feleségével
és tizenöt éves leányával, akik szintén Birkenauban vannak. Írásos engedélyt kap, amellyel
szabadon mozoghat a táborban. Nem csak Mengele papírja kelt jó hatást, és egyengeti útjait,
hanem azok a csomag cigaretták is, amelyeket megfelelő helyeken bizonyos személyeknek ad.
A németek hálásak foglyuknak, hogy ilyen ajándékot kapnak tőle. (130-131: 136. o.) Akárcsak
Ceauşescu idején Romániában, amikor már egy-két doboz Kent cigaretta is segített simábban
lebonyolítani bármilyen hivatalos intéznivalót. Különös, hogy Hitler idején mennyire
balkanizálódtak a németek! Ráadásul egy koncentrációs tábor őrszemélyzete is!
A keresés sikerrel járt. „Nagy esemény volt a krematóriumban, hogy megtaláltam
feleségemet és gyermekemet. A ruhaosztályról meleg ruhákat, fehérneműt, harisnyákat
csomagoltam egy hátizsákba. A toalett-osztályról fogkeféket, szappant, körömollót, zsebkést,
sűrűfésűt. (Megjegyzés: Lám most megtudjuk, hogy az az „óriási raktárhelyiség”, amelyet
sehol nem sikerült felfedeznünk a krematórium épületének alaprajzán, több osztályra oszlott –
T. K. A.) Mindenből legalább tíz darabot vettem magamhoz. Gyógyszereket, vitamintablettákat,
sebkenőcsöt, kötszert, mindent, ami hasznos lehet. Kockacukrot, vajat, barackízt, kenyeret,
mindenből annyit, hogy másoknak is jusson! Így indultam el a C táborba. Mindennap ott voltam,
mindég tele tarisznyával!” (134. o.)
Egy napon, amikor megtudta, hogy az a táborrész, amelyben családtagjai laktak, likvidálás
alá kerül, rábírta őket, hogy jelentkezzenek munkára egy „igazi munkatáborba”, ne maradjanak
itt a „megsemmisítő táborban”. Ez az akció is sikerült (138. o.). Az anya és a leánya még
idejében elutazott, és így a háború után a család tagjai Nagyváradon viszontláthatták egymást.
Nem utolsó sorban dr. Mengelének köszönhetően.
A könyv szerint Auschwitzban Josef Mengele volt az élet és a halál legfőbb ura. Ez a szerepe
már az emberi szállítmányok megérkezésekor megmutatkozott: ő volt az, aki eldöntötte, ki
kerül a munkaképesek, ki pedig a munkára alkalmatlanok csoportjába. Ez utóbbiak – mint már
volt szó róla – egyenesen a krematóriumok „gázkamráiba”, illetve a máglyáknál működő SSekhez kerültek, ahol belelőtték őket az állítólag parázstól izzó gödörbe. Arányuk Höß nürnbergi
vallomásában, és azóta szinte minden holokauszt-szakértőnél az Auschwitzba deportáltak
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hetven-nyolcvan százalékát tette ki. (Lásd Rudolf Hößnek az első részben említett nürnbergi
tanúvallomása 2. pontját.) Vagyis minden száz emberből hetven-nyolcvan túl fiatal, túl koros
vagy beteg volta miatt nem volt alkalmas a munkavégzésre. Meglepő arány.
Höß azt vallotta, hogy „Auschwitzban két SS orvost foglalkoztattunk, akik felülvizsgálták a
beérkező fogolyszállítmányokat.” (Lásd vallomásának 7. pontját.) Nyiszli – bár több német
orvos volt a táborban – nem ejt szót arról, hogy ezt a munkát más is végezte volna. Mengele, a
tábor főorvosa „minden szerelvény érkezésénél jelen van. Ő a szelektáló orvos.”(10. o.) Ha kell,
„félnapokat áll a zsidórámpán, ahova naponta már négy-öt szerelvény fut be magyarországi
deportáltakkal”. (25. o.) Jobbra vagy balra mutató intésével egyedül ő döntötte el az érkező
sorsát. No, nem valamiféle vizsgálat, hanem egyszerű ránézés alapján. Ezt akkor is személyesen
végezte, ha már nem is szelektált, hanem egész vonatrakományokat egyenesen a halálba küldött.
(80. o.; 163-164. o.)
A tábor barakkjaiban folyó mindennapos szelektálásról már szóltunk; ezt Nyiszli nem hozza
közvetlen kapcsolatba Mengele személyével, de kétségtelenül nem történhet függetlenül tőle.
Közvetlen beavatkozására főleg nagyobb akciók esetében van szükség. Például ha valamilyen
veszélyes járvány (tífusz, skarlát) üti fel valahol a fejét. Ilyenkor elrendeli, hogy mind az érintett
barakknak, mind pedig a szomszédosaknak a lakóit, beleértve az egészségeseket is,
„likvidálják”. Egy-két ilyen akció után „a barakkok orvosai idejében észbe kaptak, és ha valahol
fertőző betegség ütötte fel a fejét, óvakodtak azt az SS orvosi hatóságának tudomására hozni.
Lehetőleg elrejtették az ilyen betegeket a barakk valamely félreeső bokszában, és ott ápolták
szűkös lehetőségek szerint, de kórházba nem utaltak senkit”, hogy így megakadályozzák
Mengele „széles alapon történő járványmegfékezéseit” (82-83. o.).
Tekintettel azonban a mindennapos sorakozókra, igen kétes, hogy a betegeket valóban volt
esélyük elrejteni. Hiszen ha „halottjai vannak a barakknak – mindennap akad öt-hat, néha tíz is
–, szintén szerepelnek a számbavételnél. Ott állanak a holtak is a sorok végén, két-két fogoly
támogatja őket, míg a számbavétel tart, mert élve vagy halva, de a létszámnak találnia kell!”
(19. o.) Vajon sikerülhetett-e „észrevétlenül” támogatni a súlyos betegeket?
Nyiszli leírja, hogy amikor a csehországi zsidók között vérhas- és tífuszjárvány tört ki,
Mengele parancsot adott a táborrészleg felszámolására. Itt – ellentétben más táborrészekben
alkalmazott gyakorlattal – még meghagytak ezerötszáz munkaképes férfit és nőt, a csehek nyolc
orvosa pedig, kiket „dr. Epstein közbenjárására dr. Mengele életben hagyott, részben az utóbbi
hetek testet-lelket felőrlő munkájában, amit a betegeik veszélyt, fáradságot nem ismerő
ápolásával fejtettek ki, egészségileg, idegileg teljesen leromlottan, részben kiütéses tífusztól
fertőzötten, mint ápoltak kerültek az F tábor kórházbarakkjaiba.” (81. o.; megjegyzés: Berthold
Epstein professzor, neves prágai zsidó gyermekgyógyász a tábor fogoly orvosaként főleg az
auschwitzi
cigánytábor
gyermekeinek
a
betegségeivel
foglalkozott.
Lásd:
http://en.wikipedia.org/wiki/Berthold_Epstein)
Az a következetlenség, amely szerint Mengele úgymond a járvány megfékezése érdekében
könyörtelenül elpusztíttatta a tífuszos betegek közelében élő egészségeseket, viszont egy fogoly
orvos kérésére tífusszal fertőzöttek kórházi ápolását rendeli el, elképesztő ellentmondás és
teljességgel valószínűtlen. Nyiszli első állítása – ennek az igaz volta a kétségesebb – kizárja a
másodikat. Szándékosan hamis beállítását bizonyítja az a kijelentése is, amely szerint a cseh
tábor pusztulása után „egy papírlappal szaporodott a KZ irattára. A papírlapon rövid jelentés
állt: »Az auschwitzi koncentrációs tábor csehektől lakott része, az úgynevezett cseh tábor,
99

kiütéses tífusz-megbetegedések nagyarányú előfordulása miatt likvidáltatott.« Aláírás: dr.
Mengele Hauptsturmführer. I. Lagerarzt.” (81. o.)
Ha valaha egy ilyen jelentés előkerült volna, akkor könyvek, tanulmányok és honlapok
tucatjai idézték volna már, és szüntelenül hivatkoznának rá napjainkban is. De ilyen
dokumentumot senki nem talált, noha a koncentrációs tábor irattára meglepő épségben
megőrződött, és az utóbbi időben kutatható.
Nyiszli Miklósnak nem is állhatott módjában, hogy Mengelének egy ilyen jelentését
elolvassa, még ha az írt volna is ehhez hasonlót. Ezt már a kapcsolatuk természete is kizárta.
Nyilvánvaló, hogy Nyiszli Miklós a jelentést csak kitalálta. Vajon miért? Talán hogy igazolja:
a csehországi zsidók az auschwitzi táborban nem betegségekben haltak meg, hanem a Mengele
irányította tömeggyilkosság áldozatai lettek?
Nyiszli számára Mengele a tábor abszolút ura. A könyvben rajzolt helyzetkép értelmében
senkinek nem tartozott felelősséggel. Az olvasónak az a benyomása, hogy az auschwitzi
koncentrációstábor-együttesnek talán nem is volt parancsnoka. Mengele következő, jócskán
autokratikus megjegyzése is azt sugallja, mintha a német hadseregben a függelmi viszonyok
hiányosan működtek volna:
„Dr. Mengele felemelkedik helyéről, és mint aki döntött a kérdésben, azt mondja dr.
Thilónak (német orvostársának – T. K. A.): »Nem vagyok abban a helyzetben, hogy tovább
tápláljam a C-tábor legyengült lakóit! Két héten belül likvidálom őket!«”
Mármint hogy ő nincs abban a helyzetben. Mintha a saját pénzéből tartotta volna őket, és
most ezt megunta.
Nyiszli hozzáteszi: „Gyakran folynak jelenletétemben ilyen természetű beszélgetések. Úgy
tárgyalják a KZ legbizalmasabb ügyeit, mintha ott sem lennék. Élőhalott vagyok, nem számítok,
nem is létezem.” (135. o.)
A beavatottság és a lenézettség furcsa keverékére utaló ezen kommentárja nem egészen
egyezik azzal, amit a saját helyzetéről másutt ír. Viszont illik Mengele itt idézett vérszomjas
szövegéhez, amelynek hatására a nagyváradi orvos a feleségét és a leányát, akik a C-tábor lakói
voltak, állítólag sietett rávenni, hogy kérjék egy másik, egy biztonságosabb táborba való
áthelyezésüket.

Hol a táborparancsnok?
Mint láttuk, Höß nürnbergi nyilatkozata szerint ő volt az, aki kidolgozta a Zyklon B-vel való
gyilkolás módszerét, és személyesen ellenőrizte annak hatékonyságát. Elméletben az utódai
kellett örököljék a tömegpusztítás irányításának a feladatát.
Rudolf Franz Ferdinand Höss 1940. május 1. és 1943. december 1 között töltötte be
Auschwitz parancsnoki tisztét. Ekkor a koncentrációs táborok közötti ügyek egybehangolására
létrehozott hivatal élére nevezték ki. Őt követően, 1944 májusáig Arthur Liebehenschel
következett, aki „lépéseket tett az életkörülmények és az életben hagyott foglyokkal szembeni
bánásmód javításáért. Módszerei miatt elégedetlen felettesei leváltották.” (Lásd: Egy lengyel
bíróság később halálra ítélte, 1948 januárjában végezték ki. 1944. május 11-től a tábor
100

felszámolásáig Richard Baer volt a parancsnok. Nyiszlinek, ha nem találkozott is vele, legalább
hallania kellett volna róla. De a könyvében sem névvel, sem név nélkül szó nem esik az
auschwitzi táboregyüttes egyetlen parancsnokáról sem. Mintha nem is léteztek volna.
Visszaemlékezéséből úgy tűnik, hogy a koncentrációs tábor igazi döntéshozója és cselekvő
tényezője dr. Josef Mengele lett volna, noha Baernek SS-őrnagyi (Sturmbannführer),
Mengelének viszont csak századosi (Hauptsturmführer) rangja volt. A funkciójuk azonban
legalább annyira különbözött, mint a rangjuk, ezért a katonai szabályok értelmében a tábor
főorvosa csak a parancsnok jóváhagyásával hozhatott bármiféle intézkedést. Ezért igencsak
nevetséges az a Mengele szájába adott kijelentés, amely szerint ő „nincs abban a helyzetben”,
hogy táplálja a C-tábor lakóit. A cseh tábor likvidálásáról szóló jelentésnek pedig, ha egy ilyen
ténylegesen készült volna, valahogy úgy kellett volna kezdődnie, hogy „a kapott parancs
értelmében” történtek a benne említett fejlemények. Vajon Nyiszli miért kelt olyan látszatot,
mintha az egész koncentrációs tábor mindenekelőtt Mengelének lett volna alárendelve?
Bonyolítja a helyzetet, hogy némely forrás szerint a magyarországi zsidók „megsemmisítése”
idejére (amelyet e forrásokban Höß-akciónak neveznek) Baer mellett az említett célra irányuló
rendkívüli meghatalmazással, egészen más munkaköre ellenére Rudolf Höß is ott lett volna a
táborban. A holokauszt Magyarországon honlapon ez Eichmann kérésére, a wikipedia
(http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_H%C3%B6%C3%9F)
szerint
viszont
Himmler
kívánságára történt. Hößről (aki egyébként SS-alezredes: Obersturmbannführer volt) Nyiszli
könyve éppúgy nem ejt egy szót sem, mint ahogy Baerről sem. Pedig ha valóban ott volt a
táborban és valóban azzal a feladattal, amelyet némelyek tulajdonítanak neki, úgy nem
kerülhette volna el Nyiszli Miklós figyelmét.
A táborparancsnokok vonatkozásában folyt kavarást illusztrálja az is, hogy Vrba és Lanik
szerint, akik tudomásunk szerint április 7-én szöktek meg Auschwitzból, a „jelenlegi
lágerparancsnok neve: Höss” (Auschwitz jelentés, 6. rész). Pedig ekkor már negyedik hónapja
Liebehenschel töltötte be ezt a funkciót, Hößnek az ideiglenes visszatérése pedig csak a
magyarországi zsidók május 15-én kezdődő deportálása után lehetett volna esedékes.
Höß nürnbergi nyilatkozatában nem tesz említést ideiglenes auschwitzi visszatéréséről.
Viszont egyértelműen leszögezi: „Minden elgázosítással végrehajtott tömegkivégzés az RSHA
közvetlen parancsára, felelősségére és felügyelete alatt történt. Közvetlenül az RSHA-tól
kaptam minden parancsot ezekre a tömegkivégzésekre.” (Lásd a vallomásának 4. pontját. Az
RSHA = Reichssicherheitshauptamt, vagyis a Birodalmi Biztonsági Főhivatal. Ennek
Reinhardt Heydrich, majd Ernst Kaltenbrunner volt a főnöke.)
Josef Mengele viszont – Nyiszli könyve szerint – teljesen a saját rendelkezése alá vonta a
tömeggyilkosságokat, és sem a táborparancsnok, sem pedig a Biztonsági Főhivatal parancsaira
nem volt szüksége, hogy ilyen ügyekben eljárjon. Olyan volt, mint egy egyszemélyes
szabadcsapat a német haderőben.
Richard Baer nevét általában megtaláljuk az illetékes honlapokon a világhálón, A magyar
holokauszt története honlapjának Ki kicsoda? rovatából viszont furcsa módon hiányzik. Ebben
a rovatban száztizennégy személyt említenek meg. Vajon miért nem fért melléjük Auschwitz
utolsó parancsnoka is?
Baer sikeresen elkerülte a háború befejezését követő pereket, és Hamburg mellett álnéven
erdőmunkásként dolgozott.
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Fritz Bauernek, egy németországi zsidó ügyésznek 1958-ban sikerült megbízást kapnia arra,
hogy több különböző kereset egyesítésével Frankfurtban egy közös Auschwitz-pert
rendezzenek. Körözést adtak ki Richard Baerre is, és annak egyik munkatársa felismerte őt az
újságban megjelent fénykép alapján. Baert 1960 decemberében tartóztatták le. Kihallgatásai
során határozottan és kitartóan tagadta, hogy Auschwitzban gázzal öltek volna meg embereket.
Végül a tárgyalást megelőzően, 1963 júniusában a fogdában állítólag váratlan szívroham
végzett vele. Fritz Bauer ügyész utasítására Baer testét elhamvasztották, még mielőtt a halál
okát orvosilag megállapították volna. Már nem tudhatjuk meg, miben hunyt el valójában. (A
történetet lásd például a http://www.cwporter.com/b1.htm internetcímen)
Minden bizonnyal itt keresendő, miért hiányzik az ő neve A holokauszt Magyarországon
névsorából. A honlap készítői talán úgy vélték, hogy valaki még rosszat gondolhatna az
egyébként mindig makkegészséges Baer hirtelen haláláról és halálának gyorsan
kideríthetetlenné lett okáról.

Miféle tábor?
Egészen 1960 nyaráig valamennyi német koncentrációs tábort a német célszerűséggel
megszervezett megsemmisítés helyszínének tekintettek. E felfogás szerint a cél a nácizmus
politikai ellenfeleinek, az értelmi fogyatékosoknak, a homoszexuálisoknak, a cigányoknak, de
mindenekelőtt a zsidóknak a maradéktalan fizikai elpusztítása volt. Ez eredetileg valamennyi
táborra kiterjedt volna. Voltak tanúk, akik például Buchenwaldot is az elgázosítás egyik
fontos központjának nyilvánították; olyan is akadt, aki „saját szemével látta” ott azt a soha
nem létezett berendezést, amely a Zyklon B-szemcsékből felszabaduló ciángázt az ottani
gázkamrába juttatta. (Georges Hénocque abbé: Les Antres de la Bête – azaz magyarul: A
fenevad odúi. G. Durassie et Cie, Paris, 1947. Idézi Robert Faurisson 1980-ban megjelent
Mémoire en défense – a. m.: Védőirat című könyvének 192. és az azt követő oldalain.)
Dr. Martin Broszat nyugatnémet történésznek 1960 augusztusában a Die Zeit magazinban, a
tekintélyes müncheni Institut für Zeitgeschichte (Jelenkori Történeti Intézet) nevében,
megjelent Keine Vergasung in Dachau című cikke ebben a kérdésben döntő fordulatot hozott.
Ennek az írásnak a fő mondanivalója az, hogy gázzal végrehajtott tömeggyilkosságok csak a
német birodalom újonnan elfoglalt keleti részeiben történtek, de magában a voltaképpeni
Németországban nem. A németországi táborokban is sokan pusztultak el, de ez a katasztrofális
higiéniai és ellátási viszonyoknak volt tulajdonítható. Az új felfogást világszerte hamar
elfogadták, és ettől kezdve tekintették Auschwitzot a zsidók megsemmisítése fő központjának.
( Dr. Martin Broszat: No Gassing in Dachau. Azaz: Nem volt elgázosítás Dachauban).
Dr. Nyiszli Miklós már 1946-ban, amikor a visszaemlékezéseit írta, így indokolta a felesége
és leánya Auschwitzból való elutazásának sürgetését: „E héten két 3000-es transzport indul a
„C” táborból nyugatnémet-országi hadiüzemekbe. Ezek az üzemek a legjobb munkahelyek,
mert itt a lakás, étkezés, bánásmód nem a megsemmisítést célozza, hanem a munkások jó
kondícióban tartását, minél nagyobb munkateljesítmény elérésére.” (Dr. Nyiszli Miklós i. m.
1947, 106. o.)
Auschwitz-Birkenau a főleg délről és keletről érkezett emberi szállítmányok elosztóhelye,
átmeneti állomás volt: innen küldték őket más németországi munkatáborokba. Naponta
„többezres transzportok” indultak tovább (80. o.).
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Az auschwitzi táboregyütteshez tartozó Monovitzban 1942 októberében hozták létre az I. G.
Farbenindustrie AG helyi részlegét, amely az ország számára létfontosságú termékeket:
szintetikus benzint és műgumit gyártott, és a cégek között élen járt a tábor lakói munkaerejének
felhasználásában. Az ipartelep méreteit a 2. ábra is érzékelteti, noha az egészet nem tudjuk
áttekinteni rajta. Mintegy tizenkétezer foglyot foglalkoztatott.
Ezzel egyidőben az altáborok egész rendszere tartozott Auschwitzhoz. Az Egyesült Államok
Holokauszt Emlékmúzeumának honlapjáról például megtudjuk, hogy 1942 és 1944 között az
SS-hatóságok harminckilenc ilyen altábort hoztak létre. (A következő adatok az Egyesült
Államok Holokauszt Emlékmúzeumának Holokauszt Enciklopédiájából valók – lásd:
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005189). Egy részük, mint Budy,
Rajsko, Tschechovitz, Harmense és Babits a hivatalosan »fejlesztési« övezetként megjelölt
területeken létesültek. Mások, mint Blechhammer, Gleiwitz, Althammer, Fürstengrube,
Laurahuette és Eintrachthuette Felső Sziléziában, a Visztulától északra és nyugatra feküdtek.
Néhány altábor Morvaországban volt, mint Freudental és Brünn (Brno). Azok az altáborok,
amelyek mezőgazdasági javakat termeltek vagy dolgoztak fel, az ügyintézés terén AuschwitzBirkenaunak, míg azok, amelyekben a foglyok ipari termeléssel vagy fegyvergyártással
foglalkoztak, Auschwitz-Monovitznak voltak alárendelve.”
Auschwitz lakói ugyanakkor „hatalmas farmokon dolgoztak, mint amilyen például a rajskói
kísérleti mezőgazdasági állomás volt. Szénbányákban, kőfejtőkben, a halászatban és különösen
fegyveripari üzemekben dolgoztatták őket, mint amilyen az SS tulajdonában levő, 1941-ben
alapított Deutsche Ausrüstungswerke volt.”
Egy ilyen rendkívül elágazó gazdasági tevékenység tényeit ismerve, ki meri azt állítani, hogy
Auschwitz nem volt munkatábor?! Hogy ennek a létesítménynek az egyedüli célja a zsidóknak
a föld színéről való eltüntetése volt?
Hogy lehet az, hogy ugyanaz a német rendszer, amely a voltaképpeni Németországban
gazdasági érdekek alapján Nyiszli szerint is viszonylag tűrhető ellátást és életbiztonságot
nyújtott a táborok foglyainak, Auschwitzban semmibe vette a saját anyagi érdekeit, és csak
azon főtt volna a feje, hogyan zúdítsa minél több ember hamuját a Visztulába? (46. o.)
Mielőtt megölték volna őket, még pokollá tették az életüket. Ebben a fő szerepet a kápók
játszották, akik mindenben szabad kezet kaptak az SS-től.
Nyiszli például leírja, hogy hajnali háromkor már felverik a foglyokat, és sorakozóra hajtják
őket. Ütlegelik és más válogatott kínzásokkal gyötrik őket, míg reggel hétkor az SS-altiszt meg
nem érkezik. (18-19. o.) A németek tehát szó nélkül elnézték, hogy a foglyok közül általuk
kinevezett elöljárók naponta órákon át azoknak a munkaképtelenné tevésén munkálkodjanak,
akiknek a munkájára pedig szükségük lenne.
A kápók kegyetlenségéről és a németek ezzel szembeni közömbösségéről az Auschwitz
jegyzőkönyvben is olvashatunk. A 2. részből idézzük: „Sokakat a felügyelők, az ún. kápók (…)
minden ok nélkül egyszerűen agyonütöttek.” A 6. részben újra találkozunk azzal az állítással,
hogy a kápó munka közben bármikor megölhet egy foglyot. A 3-ban pedig még több részlettel
ismerkedhetünk meg: „Nem volt ritkaság – s ez a többi fogolynál sem keltett feltűnést –, hogy
az egyik a másikat megölte. Egy fogoly megölése nem számít bűncselekménynek. Egyszerűen
csak nyilvántartásba veszik, hogy az ilyen és ilyen számú fogoly meghalt. Az, hogy milyen
módon következett be a halál, teljesen mellékes.” A gyilkosság tehát semmi felelősségre
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vonással nem jár, ezért következménye nincs. A munkából így kiesett egyént helyettesítik az
állandóan érkező utánpótlásból. Az emberölés ebben a közegben tehát sem erkölcsi, sem
gazdasági jelentőséggel nem bírt.
E jelenség csúcsát ugyancsak a Jegyzőkönyv 3. részében találjuk: „Egyszer magam is jelen
voltam egy esetnél, amikor egy Jossel nevű fiatal lengyel zsidó elmagyarázta egy SS-katonának
»a gyilkolás helyes módját«, s szemléltetés végett puszta kézzel, fegyver nélkül megölt egy
zsidót.”
A fenti beállítások furcsa képet adnak a német hadsereg elit egységeinek tekintett SSkötelékek működéséről. Lám, a koncentrációs táborban úgy tartották a fegyelmet, hogy szabad
kezet adtak a kápóknak, és szórakozottan elnézték, amint a rabok egymást ölik.
Az igazi gyilkolást azonban – Nyiszli Miklós és más hasonló tanúk szerint – maguk a
németek végezték, mindenekelőtt a „gázkamrákban”. Több egymásnak és az elméleti
lehetőségeknek is ellentmondó leírás van arról, hogyan alkalmazták a Zyklon B-t emberek
tömegeinek az elpusztítására. Ha a németeket valóban az emberirtás vágya vezette, érthetetlen,
hogy miért nem a birtokukban levő (de a második világháborúban nem alkalmazott), könnyen
kezelhető, gyorsan ható harci gázokat használták erre a célra? Hiszen ez lett volna a kézenfekvő
és a logikus.

Nyiszli „cselei”
Már túl vagyunk azokon az eseteken, amikor egy barakkban kitört járvány miatt likvidálták
annak és két szomszédságában fekvőnek is a lakóit, majd – ugyancsak fertőző betegség miatt –
a cseh tábor foglyait is.
Mengele az egyik kórházbarakkból két női hullát küld Nyiszlinek boncolásra.
„A diagnózis rovatban – írja a nagyváradi orvos – hastífusz, az elhalálozási ok rovatában
szívgyengeség szerepelnek, mindkét esetben kérdőjellel ellátva.
Azonnal határozok! Abból, hogy dr. Mengele tőlem a két hulla kórboncolásának
eredményeként tífusz diagnózist kapjon, nem lesz semmi!” A kérdőjelek azt bizonyítják, hogy
Mengele nem biztos a dolgában. Nyiszli nyilván nem akarja, hogy a kórok miatt újabb
likvidálások kezdődjenek.
„Elvégzem a boncolást, mindkét hullánál a vékonybelek a háromhetes hastífusz fekélyes
állapotát mutatják. A lép is duzzadt mindkettőnél. Tífusz forog itt is fenn mindkét esetben!”
(83. o.)

Mikor Mengele megérkezik, Nyiszli elmondja a diagnózisát: „vékonybélgyulladás, a belek
kiterjedt fekélyesedésével.” Előadást tart a tábor főorvosának a tífusz, valamint a vékonybél
gyulladásakor keletkezett fekélyesedés különbségéről. Itt a gyulladás „valószínűleg
húsmérgezéstől ered.”
Nyiszli lebecsülendőnek tartja főnöke szaktudását: „Dr. Mengele fajbiológus és nem
kórboncnok. Nem volt nehéz elfogadtatni vele diagnózisomat. A csalódás azonban ingerültté
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tette, és felém fordulva, annak a nézetének adott kifejezést, hogy azok az orvosnők, akik ilyen
durva tévedést követnek el a betegségek megállapításánál, sokkal inkább hasznára vannak a
KZ-nek, ha követ hordanak, mint a kórházban, ahol téves diagnózis következtében betegek
halnak meg, holott megmenthették volna őket.” (84. o.)
Vajon mi történt a halált osztogató Mengelével, hogy az előzményekhez viszonyítva
váratlanul a beteg foglyok megmentésének vágya nyilvánul meg szavaiban, és halálukat a
koncentrációs tábor veszteségének tekinti? Nyiszli cinizmusnak nevezi Mengele kirohanását
(85. o.), pedig a cinizmus nem indulatokkal, hanem közönyösséggel vagy éppen gúnnyal jár. A
könyv szerzője kétségtelenül hamisan állítja be az esetet. Talán azért, mert lélektanilag képtelen
következetesen végigvezetni saját „írói művének” logikai fonalát.

Egy napon Nyiszli Miklós két tíz éven aluli cigány ikerpár hulláját kapja boncolásra.
Mindkettőnél ugyanazt észleli:
„A szív bal kamrájának külső falán tűszúrástól eredő kicsiny, kerek, halványvörös folt, színe
alig üt el a környezet színétől. Nem csalódhatok! Tűszúrás; nagyon finom tűvel ejthették.
Természetesen injekciós tű. Injekciót kapott a gyermek, de milyen okból? (…) Megtudom
mindjárt. Felnyitom a szívet, feltárom a bal kamrát. A szív bal kamrájában levő vért a
boncolásnál kikanalazzuk és lemérjük. Ez az eljárás itt nem alkalmazható, mert a vér kemény,
alvadt csomóvá állt össze. Csipesszel szétválasztom a vércsomót, megszagolom. Kloroform
jellegzetes, erős szaga csapja meg az orromat. Kloroforminjekciót kapott a szívébe!” A
kloroform hatására a szívkamrában megalvad a vér, és ez a vérkeringés leállításával azonnali
halált okoz.
„Térdem remeg az izgalomtól – írja. – Felfedeztem a Harmadik Birodalom
orvostudományának legsötétebb titkát. Itt tehát nem csupán gázzal, hanem a szívbe adott
kloroforminjekciókkal is ölnek! Verejték üt ki homlokomon.” (53. o.)
Vagyis nem Mengelének vagy az auschwitzi koncentrációs tábor SS-orvosainak, hanem a
Harmadik Birodalom, tehát egész Németország orvostudományának egyik szörnyű gyilkolási
módszerét fedezte fel!
A felvett boncolási jegyzőkönyvbe nem írja be a szívvel kapcsolatos észrevételeit. „Nem
vagyok gyáva – állapítja meg. – Idegzetem erős. (…) De most fázós ijedtség fut rajtam végig.
Ha dr. Mengele sejtené, hogy ismerem injekcióinak titkát, tíz orvos is jelen lenne a politikai
SS-től, hogy megállapítsa beállott halálomat!” (54. o.)
Összesen öt ikerpár dossziéit adja át Mengelének, amelyek a Nyiszli konzerválta érdekesebb
anatómiai részletekkel együtt eljutnak majd a Berlin-Dahlem-i antropológiai intézetbe, ahonnan
a tábor főorvosa mindig hálás köszönőlevelet kap értük.(55. o.)
Nyiszli eltöpreng, vajon mennyi mindent kell még némán tudomásul vegyen, míg egyszer
őt is eléri a vég? „Tudtam, mikor ide beléptem, de most már ennyi titok birtokában, kétségem
sincs felőle, hogy élőhalott vagyok. Elképzelhető-e az, hogy dr. Mengele vagy a BerlinDahlem-i intézet engem életben hagyjon?” (56. o.)
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Vajon hogy gondolja ezt? Az antropológiai intézetnek Mengelével cinkos vérszomjas urai
adják majd ki agyonlövetésére a parancsot? Netán kommandót küldenek a kivégzésére? Bizony
minden kitelik a német tudományos intézetektől.
A Deportáltakat Gondozó Országos Bizottságnak (DEGOB) adott nyilatkozatában Nyiszli azt
mondta, hogy egy éjjel Mengele a krematórium épületében számára kialakított modern
boncterembe hívatta. "A boncterem melletti munkateremben SS őrizet alatt pedig 14 cigányiker
várakozott, keservesen sírdogálva. Dr. Mengele egy szót sem közölt velük, 10 ccm-es fecskendőt készített
elő, ugyanúgy egy 5 ccm-est. Egy dobozból evipant, a másikból 20 ccm-es üvegcsében kloroformot
rakott a műtőasztalra. Ezek után bevezették az első ikert, 14 éves leányka volt. Dr. Mengele
megparancsolta, hogy vetkőztessem le és tegyem fel a boncasztalra. Ennek megtörténte után jobb
karjába intravénásan evipant fecskendezett be. A gyermek elalvása után kitapogatta a bal szívkamrát és
befecskendezett 10 ccm kloroformot. A gyermek egyetlen egy rángás után halott volt, majd dr. Mengele
a hullakamrába vitette. Így következett ezen az éjszakán mind a 14 ikernek a meggyilkolása. Dr. Mengele
megkérdezte tőlünk, hogy 7-8 személy boncolását el tudjuk-e végezni naponta? Mi erre azt feleltük,
hogyha precíz tudományos munkát kíván, úgy átlag négy halottat tudunk naponta felboncolni. Ebbe bele
is egyezett." (Lásd a http://www.degob.hu/index.php?showarticle=24#_edn42 Nyiszlire

vonatkozó részét.)
Ezek szerint minden másként történt. Nyiszli nem éles boncorvosi szemével fedezte fel a
szívbe adott injekció nyomait, hanem látta, amikor beadták azt. Nem szaglószervi úton jött rá,
hogy az mit tartalmazott, hanem leolvasta a nevét a műtőasztalra helyezett üvegcséről. Mengele
a németek „sötét titkát” nem rejtegette előtte, hanem zavartalanul gyakorolta a szeme láttára.
Ráadásul olyan természetességgel, amelyben úgy tűnhetett: Nyiszlinek semmi oka nem volt
arra, hogy remegjenek a lábai. Aztán nem tíz cigánygyermeket öltek meg így, hanem
tizennégyet. Az ilyen számokat egy némileg érzékeny ember nehezen tudja eltéveszteni.
Az injekciókat a DEGOB-nyilatkozat szerint Mengele személyesen adta be. Ilyet egy főnök
csak akkor tesz, ha élvezi a gyilkolást. Egyébként erre alárendeltjét utasította volna, akit ez
esetben dr. Nyiszli Miklósnak hívtak. Ez önmagában is jelentős indok lett volna arra, hogy a
nagyváradi orvos a könyvében átírja a mesét.
Legyünk jóhiszeműek: hátha csak azért született ez a történet, mert a levegőt is átitatta a
németellenes háborús propaganda, és szinte kötelesség volt mindenről rosszat mondani, ami
német.

A táborélet vége
Auschwitz végnapjai közelednek. „Egy napon – írja Nyiszli –, egészen váratlanul,
megérkezik dr. Mengele. Szobánkban keres fel, ahol napok óta nincs tennivalónk. Közli velünk,
hogy magasabb rendeletre az auschwitzi KZ-et teljesen likvidálják. Ezúttal nem a lakóit, hanem
az intézményt érti alatta. A krematóriumok közül kettő lebontásra kerül, a harmadik egyelőre
megmarad a láger halottainak elégetésére. Mi négyen, a boncterem felszerelésével, a muzeális
készítményekkel és irattárral a IV. krematóriumba költözünk. Az marad üzemben. Az I. és a II.
krematóriumot azonnal lebontják. A III. krematórium tudvalevően a Sonderkommando október
6-i zendülésekor teljesen leégett.” Másnap néhány óra alatt befejeződik a költözködés. „Az
éjszakát már a IV-ben töltjük.” (190-191. o.) Ne feledjük, hogy ez a szöveg krematóriumok
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birkenaui számozását használja. Ha Auschwitz egészét nézzük, valamennyinek eggyel nagyobb
száma volt.
Nem világos, mi értelme van a bonctermet a négyesbe költöztetni, hiszen minden jel arra
mutat, hogy már nincs rá szükség, a három orvos, valamint az asszisztensük munka nélkül
tengődik. Aztán miféle „muzeális készítményeket” szállítottak át új lakóhelyükre, ha azokat
eddig mind a Berlin-Dahlem-i antropológiai intézetbe küldték?
A legkérdésesebb azonban a négyes krematóriumba való átköltözésük valódisága.
Nyiszli leírása alapján az első két krematóriumban is nehezen igazodnánk el, de azok
belsejéről legalább tényleg van némi fogalma. Teljesen bizonyos azonban, hogy a négyes (no
meg az októberben leégett azonos felépítésű hármas) krematóriumba, melyekről, mint láttuk,
teljesen téves képzetei voltak, Nyiszli Miklós soha nem tette be a lábát. Ezért tökéletes
bizonytalanságban maradunk a felől, hogy ha a birkenaui egyes krematóriumból tényleg
távoznia kellett, akkor onnan a valóságban vajon hová költözött?
Ismét övé a szó:
„Történelmi pillanat volt az, amikor másnap reggel ezer emberből álló fogolycsoport
érkezett az I. krematórium udvarára, és csoportokra osztva megkezdték a véres múltú épület
lebontását.
Boldog pillanat: A Harmadik Birodalom pusztulását hirdeti, amint a nagy, vöröstéglás falak
egymás után omlanak a földre egy-egy dinamitpatron robbanása után.”(192. o.)
Mindez 1944 végén történik, mert csak egy oldallal később, a 193-on ezt olvashatjuk:
„…kétségek és remények között köszöntött be ezerkilencszáznegyvenöt január elseje.”
A holokauszt Magyarországon című honlap mindezt másként tudja. (Kattintsunk az ottani
Virtuális krematórium feliratra, majd nyissuk meg az auschwitz-birkenaui II. krematórium,
épületének történetét. Ez megfelel a birkenaui egyesnek, ahol sokáig Nyiszli székhelye volt.)
„A II. krematórium berendezéseinek leszerelése 1944. november 25-én kezdődött. Az
égetőkemencéket, a ventillációs rendszert és a generátorokat a Birodalomba szállították. Az
épületet az SS 1945. január 20-án felrobbantotta.”
Vagyis Nyiszli – hiába állítja – nem látta a krematórium lebontását. Messziről talán észlelte
a sok ember nyüzsgését, akik leszerelték, kihordták, és szállításra előkészítették az említett
berendezéseket. De kár bizonygatnia, hogy szemtanúja volt az épület bontásának, mert a falak
csak a következő év január 20-án dőltek össze. No, nem az örvendező foglyok lelkes
tevékenysége, hanem az SS robbantása következtében. Nyiszli ekkor már harmadnapja útban
volt az SS védőszárnyai alatt Mauthausen koncentrációs tábora felé. Még hét nap, és a szovjet
hadsereg elérte Auschwitzot.

„Napokig nem történik semmi. Tétlenül magunkba roskadunk, vagy folytatjuk a céltalan
bolyongást” – írja Nyiszli. (192. o.) Eljön ’45 januárja, és a helyzet lényegében nem változik:
„csendben, eseménytelenül múlnak a napjaink”. Aztán egy tárgyilagos, majdnem közömbös
megjegyzés arról, hogy a váradi orvos patrónusa és állítólagos potenciális gyilkosa már nincs a
táborban: „Dr. Mengele – úgy hallottuk – eltávozott Auschwitzból. Új orvosa van a KZ-nek…”
(195. o.)
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Ezek szerint alaptalan volt Nyiszlinek az a sokszor emlegetett félelme, hogy a látott
szörnyűségekről való tudása miatt Mengele előbb-utóbb végez majd vele is, akárcsak minden
eddigi Sonderkommandó tagjaival. Amikor az orvosokat kétszer is kihívta a halálra ítélt
különleges osztagnak az SS által összeterelt emberei közül, akkor azok nem „haladékot kaptak”
tőle, nem „szüksége volt rájuk”, hanem talán nem is akarta őket megöletni?
Vajon miért nem? Hiszen – saját leírása szerint – Nyiszli többet tudott, mint az osztag
közönséges tagjai, és éppen magasabb intelligenciája révén a németek elleni tanúskodása
feltehetően nagyobb súllyal bírhatott volna, mint azoké. Hogyan lehetett olyan ostoba a
„gonosztevő orvos”, aki a legkülönbözőbb – nem utolsó sorban biztonsági – okokból állandóan
gyilkolt, hogy élve hagyta azt az embert, aki talán a legterhelőbb vallomást tehette volna róla?
Végül is felelőtlenség volt részéről, hogy valamilyen gyilkos búcsú nélkül csak úgy eltűnt a
koncentrációs táborból.
Pedig Nyiszli szerint még a krematóriumok SS-személyzete is joggal félthette saját
feljebbvalóitól az életét. Nem véletlen, hogy csak zárt csoportként, egy tiszt vezetésével
távozhattak munkahelyükről, és ugyanígy kellett vissza is térniük! „Nem sok különbséggel
sonderkommandósok ők is. Úgy tudom, kétévi szolgálat után egy SS-táborba kerülnek. Abban
a táborban szokta elintézni, illetőleg likvidálni a Harmadik Birodalom a fegyelemsértő vagy túl
sokat tudó SS-embereit.” (118-119. o.)
„Némán, magunkba roskadtan várjuk a véget. Rossz jel számunkra – írja Nyiszli –, hogy
Oberschaarführer Mussfeld – mintha kicserélték volna – kerüli a velünk való találkozást. Érzi
már ő is, hogy végigjátszotta szerepét. Nincs tovább: a tragédiának vége, őt is utoléri a véres
titkok hordozóinak végzete. Naphosszat ül szobájában, zárt ajtó mögött, és csillapíthatatlan
mohósággal iszik, hogy az alkohol bódulatában ne emlékezzen a véres múltra és ne gondoljon
holnapi sorsára.” (190. o.)
Az SS-őrök „már végleg az alkohol bódulatába menekülnek. Alig akad józan pillanatuk.”
Egy este Mußfeldt őrmester támolyogva lép be az orvosok szobájába. „Jó estét, fiúk! Ti
nemsokára mind megdöglötök, de utána mi következünk!” – idézi Nyiszli, majd hozzáteszi: „A
részeg ember őszinte szavaiból tudtam meg, amit eddig csak sejtettem: őreink együtt pusztulnak
velünk!” A szövegösszefüggés szerint egyértelmű, hogy ez a német felsőbbség parancsára fog
bekövetkezni (191-192. o.), mert hiszen „maradéktalanul el kell, hogy pusztuljon a borzalmak
minden szemtanúja és szereplője”. (183. o.)
Pedig nem így történt. Nyiszli Miklóst továbbra sem kívánja majd senki megölni. Így ő némi
– mint látni fogjuk, jórészt önként vállalt – viszontagság után visszanyeri a szabadságát.
Mußfeldtet viszont a krakkói lengyel bíróság halálra ítélte, és 1948 januárjában felakasztották.
Fejtörésre ad okot, hogy ha az SS – mint olvashattuk – nem kap semmiféle szeszes italt, az
aranyforrás pedig a gyilkolások 1944. november 17-én történt felfüggesztése óta elapadt, akkor
honnan jutottak alkoholhoz az őrszemélyzet tagjai, ráadásul olyan nagy mennyiséghez, hogy a
végső időkben (mint Nyiszli tanúsítja) szinte szüntelenül részegek voltak? Talán ilyen sokat
tudtak tartalékolni még az aranyidőkből? Netán a különleges osztag aranykorongjaitól
függetlenül is el tudták látni magukat? Akkor vajon mi késztette őket arra, hogy szövetkezzenek
ebben az ügyben a Sonderkommandóval?
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Már a távoli fegyverdörgés is jelezte, hogy közeledik a front. A nagyváradi orvos így ír az
auschwitzi utolsó órákról:
„Január 17-én, bár nem voltam fáradt, este korán lepihentem. Hamar elaludtam a
kokszkályha kellemes melegétől. Éjfél felé járhatott az idő, amikor hatalmas robbanások, vakító
fények, gépfegyverek kerepelése riasztott fel álmomból. Ajtók csapódását hallom, rohanó
léptek távolodnak a betonfolyosón. Kiugrok ágyamból, tudni akarom, mi történik körülöttem.
Felszakítom szobánk ajtaját. A kazánteremben égnek a lámpák, az SS-ek szobái (sic!) tárvanyitva. A menekülés jelei ezek.
Nyitva van a krematórium nagy, kétszárnyú tölgyfaajtaja is. Az őrök közül sehol senki.
Pillantásom az épületet körülvevő őrtornyokra téved. Nyolc hónap óta most látok először üres
őrtornyokat!
Visszarohanok szobámba, felverem társaimat, és eszeveszett gyorsasággal öltözködni
kezdünk. Fel a nagy útra! Az SS elmenekült! Egy percig sem maradhatunk ezen a helyen, ahol
nyolc hónap minden órájában a halálra készültünk. Az oroszokat itt nem várhatjuk be, mert nem
tudjuk, nem kerülünk-e visszavonuló SS-utóvédek kezei közé. Ha itt találnak, semmi kétség:
végeznek velünk.
Felöltözünk. Jó ruhánk, pulóverünk, télikabátunk és, ami tizennyolc fokos hidegben a
legfontosabb: kitűnő cipőnk van. Egykilós húskonzervet vesz magához mindenki. Gyógyszerrel,
cigarettával tömjük meg zsebeinket.” (195-196. o.)
Első olvasásra arra gondolhatnánk, hogy mivel az SS eltűnt, utóvédjeinek elkerülése céljából
a legkézenfekvőbb azt tenni, amit a különleges osztag lázadásakor terveztek: megkeresik a
lengyel partizánokat az erdőben, akiknél biztonságra lelnek, amíg meg nem érkeznek a
„felszabadító” szovjet seregek.
„A felszabadultság boldog érzésével indulunk útnak” – írta eredetileg a szerző. (i. m. 1947,
153. o.) A későbbi kiadásokban a szerkesztő ezt a „felszabadulás boldog érzésévé” alakította.
Kissé sutább az utóbbi megfogalmazás, de ha tényleg a szabadságba mennek, ez is elfogadható.
Nyiszli következő mondatai azonban így szólnak: „Irány a birkenaui KZ! Két kilométer
távolságra van a krematóriumoktól.”(196. o.)
A krematóriumok – noha a szélen helyezkedtek el – lényegében részei voltak a koncentrációs
tábornak, az udvaruk kerítésén túl már ott kezdődött a barakkok sora. De az orvosok állítólagos
szállásaként szolgáló krematórium és a tábor bejárata között, ahol előzőleg a deportáltakkal teli
szerelvények befutottak, valóban csaknem két kilométer volt a távolság. Tekintsük úgy, hogy
Nyiszli erre gondolt.
„Fekete tömeg állt a tábor kapuján kívül. Menetoszlopban vannak. Parancsra várnak, hogy
induljanak.” Nyilván az SS-ek parancsára, akik ezek szerint mégsem menekültek mind el. De
téved, aki arra gondolna, hogy a Nyiszli és csapata elkerülni igyekszik őket.
„Háromezerre becsülöm a foglyok számát. Gondolkodás nélkül közéjük állunk. A legjobb
megoldásnak ezt találom. Egyetértenek velem társaim is. Itt a tömegben nem ismer fel senki.
Megszűntem sonderkommandós lenni! Nem vagyok sötét titkok ismert hordozója: a biztos halál
nem függ többé a fejem fölött. Egyszerű, sorban álló KZ-fogoly vagyok, és együtt menetelek a
tömeggel.”(196. o.)
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Tényleg nincs semmi, ami elárulja kilétüket? Vajon a többi „egyszerű, sorban álló KZfogoly” is rabcsíkok nélküli civil ruhát és „kitűnő cipőt” kezdett hordani hirtelen, mint ők?
Hiszen még a kápóknak is csíkos volt az öltözéke, amint azt Kertész Sorstalanság című
könyvének filmváltozatában is láthattuk, márpedig a kosztümök tervezői biztosan utánanéztek,
hogy a filmbeli ruházat valósághű legyen. Aztán hogy lehet, hogy a havas úton az előttük járó
csoport nyomában gyalog menetelve azt látják, hogy „mindenhol (…) lábakról lemaradt facipők
hevernek”? Gazdáik talán menet közben cserélték fel őket „kitűnő cipőkre”?
„Mindenki menekül. Nem sokáig hurcolnak már bennünket! Az oroszok egy-két napon belül
utolérnek. Az SS biztosan magunkra hagy valahol” – írja Nyiszli derűlátóan. Majd mintegy
döntése magyarázataként és önmaga biztatásaként hozzáteszi: „Az ide-oda húzódó arcvonalak
között egyelőre a legbiztonságosabb velük tartani.” (197. o.)
Gyalog mennek kétszáz kilométert a ratibori állomásig, majd onnan vonattal a mauthauseni,
végül a Melk an Donau-beli koncentrációs táborba.

11. ábra. Annak az 5800 embernek egy csoportja, akik a németek távozása után Birkenauban
maradtak
a
szovjetek
megérkezéséig.
(A
kép
a
http://www.scrapbookpages.com/AuschwitzScrapbook/History/Articles/Liberation2.html
honlapról származik)

Nyiszli szerint Ratiborig kétezerre apadt le a vonuló rabok száma. Ezer embert lelőttek az
őket kísérő SS-zászlóalj tagjai, mert aki nem volt képes tovább menni, annak pusztulnia kellett.
Az előttük elvonult csoportok nyomában jártak. „Kilométereken keresztül nem változik a kép.
Hullák. Minden ötven lépésre egy halott. Nem bírták a menetelést, és aki kiállt a sorból, azt
egyszerűen főbe lőtték.” (198. o.)
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Érdekes, hogy a nagyváradi orvosnak, noha eddig folyton a szükségszerűen bekövetkező
közeli haláláról beszélt, még csak eszébe sem jutott, hogy ebben a helyzetben ez vele is
megtörténhetne.
Mire Mauthausenbe érnek, újabb ötszáz ember esett áldozatul, ezúttal főleg a betegségnek
és a fagyhalálnak. Vagyis azoknak a társaknak, akikkel együtt indult Birkenauból, csak a fele
érkezik meg ebbe a táborba.

A január tizennyolcadikára virradó éjszakáról Nyiszli hatásos képet igyekszik festeni: nagy
robbanások, fények, gépfegyverek kattogása, rohanó léptek, az SS tárva hagyott ajtai. „Az SS
elmenekült!” Mintha támadás érte volna a tábor őreit, és az oroszok talán már itt vannak a
kapuban.
Nem lehet tudni, hogy a harci zaj és a kísérő fényjelenségek mitől származtak, de a szovjet
csapatok csak kilenc nap múlva érkeztek oda. Tény azonban, hogy a németek azon a napon már
hajnaltól kezdve azon dolgoztak, hogy kiürítsék az auschwitzi koncentrációs tábort. A mintegy
hatvanhétezer akkori fogolyból hatvanezren választották, hogy a németekkel tartanak
nyugatnak az ottani koncentrációs táborok (Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen,
Mauthausen) felé. Több mint hétezren inkább azt választották, hogy bevárják a szovjet
csapatokat. Az adatok Danuta Czech Auschwitz Kalendarium című könyvéből valók (német
kiadása: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939–1945,
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1989), idézi a 11. kép alatt említett honlap, ha elhagyjuk
a kettes számot belőle.
Nyiszli könyvéből nem tudjuk meg, hogy ő miért éppen az utolsó háromezres csapathoz
csatlakozott. Az sem érthető, miért állítja, hogy amikor az „utolsó SS is elhagyja a tábort” és
„a kapu melletti központi kapcsolóval” kioltja a világítást, üres lesz a láger, nem marad senki
benne. Pedig 4228 nő és leány, 169 fiú (összesen 611 gyermek) és mintegy négyezer férfi
maradt a táboregyüttes különböző részeiben. (Lásd az előbbi hivatkozást.) Ő is ott
maradhatott volna orvostársaival együtt, ha akar, de mint Elie Wiesel és az apja tették, ők is a
németekkel való távozást választották. Pedig Elie Wieselnek két nappal azelőtt operálták a
lábát, és az orvos azt ajánlotta, maradjon a táborban. Ha ezt választják, az apja talán nem hal
meg vérhasban röviddel Buchenwaldba érkezésük után. (Elie Wiesel i. m. 80-109. o. Különös,
hogy Wiesel szerint a tábor minden részlegén idejében készülődtek az evakuálásra. Vagyis
csak Nyiszli nem értesült róla előre?) Otto Frank, Anna Frank apja a maradást választotta, és
életben maradt.
A visszamaradtak között sok volt az ápolásra-gyógyításra szoruló beteg, akik közül, mind
az oroszok odaérkezése előtt, mind pedig utána is nagyon sokan meghaltak. Dr. Nyiszli Miklós,
aki állítása szerint nagyon tartott a népéhez, nem tartotta kötelességének, hogy orvosként
megpróbáljon segíteni rajtuk, hanem inkább a bőrét igyekezett menteni. Közben úgy tesz,
mintha a tábor teljesen kiürült volna, és a „felszabadítókra” való várakozás helyett – mint tőle
tudjuk: a boncteremben vele együtt dolgozó orvostársaival együtt – azokra bízta magát, akik
állítólag egész népüket az utolsó emberig ki akarták pusztítani.
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12. ábra. Gyermekek Auschwitzban a szovjetek érkezése után. Egy kép a Vörös Hadsereg által
készített filmből. A kép az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeumának honlapjáról származik:

http://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=10005189&MediaId=832

Könyvének utolsó fejezetében, Németország teljes összeomlása után szerzőnk így ír:
„A szabadságszerető népek megtörték a Harmadik Birodalom büszke gőgjét, és új irányt
szabtak a népek életének.” (208. o.)
Az első kiadásban e mondat után a következő, a későbbiekből kimaradt szöveg volt:
„Három nagy Férfiú formálja és alakítja a világ népeinek jellemét és biztosítja jövőjét:
S t a l i n (sic!) ! Az orosz nép lángeszű vezetője, R o o s e v e l t Franklin Delano, az Egyesült
Államok bölcs elnöke, valamint C h u r c h i l l , a britek oroszlánja.” (1947-es kiadás, 162. o.)
Mint láthatjuk, dr. Nyiszli Miklós megérezte, hogyan kell egy új, még nem egészen kiforrott
helyzetben helyezkednie, és ez, úgy tűnik, befolyásolta könyvének tartalmát is.

A képzelet szüleményei
Nyiszli Miklósnak az eddigi fejezetekben feltárt hamis állításai semmivé teszik azt a
bizalmat, amelyet a gyanútlan olvasó előlegezhet neki. Pedig a lista nem teljes, mert csak a
legfontosabb vonatkozásokat elemeztük, és megjegyzés nélkül hagytuk az apróbbakat. De
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ennyiből is megállapíthatjuk, hogy nem a saját tapasztalataira, hanem mások elmondásaira
építette a könyvét, amelyeket aztán saját képzeletének termékeivel egészített ki.
Ismeretei olyanoktól származtak, akiknek – feltehetően ugyancsak hallomásból – az első két
birkenaui krematóriumról voltak némi információik, de a másik kettőről lényegében maguk
sem tudtak semmit.
Helyszíni ismereteinek hiányosságai azt bizonyítják, hogy Nyiszli soha nem lakott egyik
krematóriumban sem, és ha valóban boncolt is Mengelének, akkor ezt valószínűleg csak a
kórháztábor primitív berendezésű bonckamrájában tehette. A különleges osztag – amely
szerinte több mint nyolcszáz személyből állott, és akiket gondolatban beköltöztetett a
krematóriumokba, ahol azok el sem fértek volna –, minden bizonnyal a tábor barakkjaiban
lakott, mint ahogy nem sokkal az ő Birkenauba érkezése előtt megfogalmazott Auschwitz
jelentésben is olvashatjuk. Tagjait onnan rendelték azokra a helyre, ahol éppen szükség volt
rájuk.
Feltételezhető, hogy a krematóriumokban az őrszemélyzet tagjai is csak akkor tartózkodtak,
amikor szolgálatban voltak, egyébként – mint valamennyi SS – ott lakhattak a tábor keleti
oldalánál levő laktanyájuk épületeiben. Bizonyos, hogy harminc SS minden egyes
krematóriumban való állandó tartózkodása teljesen felesleges és értelmetlen lett volna.
A hamis adatok és tények mellett az egymásnak is ellentmondó nyilvánvaló képtelenségek
azok, amelyek alapvetően megkérdőjelezik a Nyiszli által mondottak hitelességét. Eljárásának
lényege: a másoktól vett mendemondákat a maga hozzáköltéseivel egyesítette, és az eredményt
saját tapasztalataként a személyével igazolta. Ezzel oly mértékben hiteltelenné tette magát,
hogy állítása szükségszerűen kérdésessé válik.

UTÓSZÓ
a. A HOLOKAUSZT MÍTOSZA
Nyiszli Miklós Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitz-i krematóriumban című,
eddig három kiadásban magyarul megjelent könyvét több nyelvre lefordították, és ma is
olvassák a világban, számos szakértő pedig forrásként idézi. Van, aki vitatkozik némely
állításával, de általában elismeréssel említik a művet. Amikor a Magvető Kiadónál 2004-ben
harmadjára jelent meg, az Élet és Irodalom az évi június 25-i számának Könyvkritika rovatában
Vári György közölt róla recenziót. (Előfizetéssel talán ma is meg lehet a hetilap honlapján
közelíteni.) Vári szerint Nyiszli „népe kínjainak krónikása” és „a szemtanúság hitelén alapuló
tudást közvetít”.
Kertész Imre már ezt megelőzően, április 23-án felolvasást tartott a Kongresszusi Központ
Bartók termében a nagyváradi orvos frissen kiadott könyvéből, melyet az esemény méltatója
„kitüntetett jelentőségű kötetnek” nevezett. (Lásd: Martin Iringó: Kertész Imre felolvasása.
Megjelent a Litera irodalmi portálon. Elérhető a https://litera.hu/magazin/tudositas/kerteszimre-felolvasasa-magveto-kiado-mkke.html címen.) „Kertész Imrétől megtudjuk” – írta a
jegyzet írója – „ ,hogy ő 1946-47-ben ismerte meg a szöveget, ekkor közölte ugyanis egy nívós
napilap, a Világ, napi bontásban. Nagy érdeklődéssel olvasta, mert igaznak, hitelesnek tartotta
a mondanivalóját. Közben felolvas egy részt a kötetből arról, ahogy Mengele kiválasztja az
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orvost a feladatra: valóban, hátborzongatóan tényszerű.” Pedig ez egy olyan mozzanat,
amelynek kitalált voltáról Nyiszli nürnbergi nyilatkozata a legfőbb bizonyság.
Kertész Imre valamennyi itt idézett írása A száműzött nyelv című kötetéből való, amely
például a http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/KERTESZ/ internetcímen megtalálható. Az idézett
szövegrészletek világhálós eredetűek lévén, lelőhelyük oldalszámaira nem tudunk utalni. A
szerző a Thália Stúdióban 1990-ben tartott, A táborok maradandósága című előadásában
mitologikusnak nevezi a koncentrációs táborok kérdését. Mindenekelőtt Auschwitz vált
„egyetemes példázattá (…), amely puszta nevébe foglalta a náci koncentrációs táborok teljes
világát, az egyetemes szellem efölötti megrendülését, és amelynek mitikussá emelt színterét
fenn kell tartani…”
Meglepő, hogy Kertész, aki bevallottan hitetlen, egyetemes szellemről beszél, noha ezzel a
kifejezéssel a világegyetem Urát szokás jelölni. Feltehetően az egyetemes emberiség szellemére
utal, de ezzel kapcsolatos felfogásának egy bizonyos kettőssége – mint látni fogjuk – más
kijelentésében is jelentkezik.
A történelem által felhalmozott tények – mondta az előadó – fontosak, „de megmaradnak
puszta nyomozati adattárnak, ha e tényekkel megbirkózni a történelem nem képes. Márpedig
azt látjuk, hogy nem képes, talán mert nem rendelkezik egyetemes elrendező szemlélettel,
mondjuk ki: filozófiával.”
Természetesen nem az itt kissé megszemélyesített történelemnek, hanem a történészeknek
kellene alaposan kidolgozott helyes szemléletük legyen az élet alapvető dolgairól, egyetemesen
érvényes viszonyulásuk a tényekhez. Nem tudni, vajon Kertész pontosan mit kér számon
rajtuk? Úgy tűnik, hogy csak a maga saját „elrendező szemléletét”, amely nélkül az események
nem válnának mítosszá, hanem megmaradnának történelmi tényeknek.
A holokausztból a szó igazi, ősi értelmében vett mítoszt (Kertész szavaival szólva) a
„befogadó képzelet” teremt, ha azt „etikai életünk, etikai kultúránk” részévé tudja tenni. A
Nobel-díjas író a Hosszú sötét árnyék című írásában felteszi a kérdést: vajon van-e az
irodalomnak szerepe abban, hogy a holokauszt képzete „gyökeret verjen a legtágabb értelemben
gondolt európai, azaz nyugati civilizációban élő ember szellemi világában, hogy mellőzhetetlen
tartozéka legyen mítoszának.” A válasza: „amíg az ember álmodik – akár rosszat, akár jót –,
amíg az embernek alaptörténetei, világmeséi, mítoszai vannak, addig irodalom is van.” Ezzel
valójában csak megfordítja a feltett kérdést, de optimista hangvételénél fogva tekintsük
egyértelműen igenlőnek. Azt az állítást, hogy amíg mítoszok vannak, irodalom is van,
értelmezzük úgy, hogy igenis, az irodalom a holokausztot is a mítoszok közé képes beépíteni.
Különösen, hogy a szövegíró hozzáteszi: a holokausztról, „erről a felfoghatatlan és
áttekinthetetlen valóságról egyedül az esztétikai képzelet segítségével alkothatunk valóságos
elképzelést.”
Ez utóbbi kijelentése ugyancsak a történészeknek szánt fricska, hiszen azok nem csupán
filozófiai hozzáállásuk hiányosságai miatt, hanem esztétikai képzeletet nélkülöző racionális
beállítottságuk következtében sem képesek felfogni vagy értelmezni a holokausztot, és ezért
kétségtelenül nem is illetékesek szólni róla. Érdemes felfigyelni a következtetésére: mivel a
holokausztról „egyedül az esztétikai képzelőerő révén nyerhetünk elképzelést (…) az, amit így
elképzelünk, már nem pusztán a Holocaust, hanem a Holocaustnak a világtudatban tükröződő
etikai következménye.” Ezzel immár elég alapunk van arra, hogy végképp nevetségesnek
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nyilvánítsuk a történészek erőlködéseit. Hiszen ilyen magaslatokra ők bizonyosan nem érhetnek
fel.
De visszatérve A táborok maradandósága című előadásához: Kertész Imre úgy beszél a
világot formáló szellemi erőkről, mintha valami ki nem mondott, meg nem határozott, de
lényegében belőlünk származó metafizikai jellegük lenne. Mintha a lényegükről nem is lehetne
szólni, csak mítoszteremtő hatásuk derengi át mindennapjainkat sejtelmesen.
Az ember „dialogikus lény” – állapítja meg – de azt, amit „elmond, panaszai, gyötrelmei
nem puszta ábrázolásának”, hanem „tanúságtételnek is szánja, s titokban (…) azt akarja, hogy
e tanúságtétel minőséggé, e minőség pedig törvényformáló szellemi erővé váljon.”
Aki Auschwitzról tanúságot tesz – folytathatjuk magunk is a gondolatot – olyan minőség
létrehozására törekszik, amely szellemi erővé válva az életünket irányító törvénynek ad életet.
A költő – aki minden bizonnyal a mítosz megalkotója – „sohasem véthet e törvény ellen, mert
akkor műve igazolhatatlan, vagyis egyszerűen rossz lesz.”. Ez a „megfoghatatlan s mégis
mindennél hatékonyabb” törvény nemcsak „irányítja szellemünket”, de azt „szakadatlanul mi
magunk” tápláljuk „eleven életünkkel, hiszen különben nem létezne”.
Kertész a „törvényt” egy Thomas Manntól kölcsönzött kifejezéssel az „elbeszélés
szellemének” nevezi. „Ez dönti el, hogy mi és hogyan kerül be a mítoszba, hogy mi marad meg
egy civilizáció történettárában, annak ellenére, hogy ezt oly gyakran szeretnék eldönteni inkább
az ideológusok.” Szinte sohasem sikerül azonban ezt megtenniük. „A mítoszról valami más
dönt, valami titkos és közös elhatározás, ami nyilván valódi lelki motívumokat tükröz, amiben
megjelenik az igazság. Mindennapi életünk horizontját ezek a történetek határolják, ezek a –
végső soron – jóról és rosszról szóló történetek.” (A Kertész-szövegekben itt minden kiemelés
a szerzőtől való.)
Thomas Mannál megismerjük az „elbeszélés szellemének” működését, azt a módot, ahogy
az meghatározza „egy civilizáció történettárát”: „mert hisz a történetet ismerem, s úgy kell
elbeszélnem, amint azt Isten saját dicsőségére történni engedte”. (Thomas Mann: A kiválasztott.
Fordította Jékely Zoltán. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1957. 161. o. Az idézett szöveget a
könyvben a történetet leíró szerzetes mondja.)
Ez a kijelentés és vele az „elbeszélés szelleme” is Kertésznél csak kiürült formában élhet
tovább, mert az ő szövege már előzőleg mint tényre emlékeztet minket: Nietzschétől tudjuk,
hogy meghalt az Isten. Ezért – írja – „igen súlyos probléma lett (…), hogy kinek tartozunk
számadással.” Vajon beszélhetünk-e még az „elbeszélés szelleméről” a Thomas Mann-i
értelemben, ha a történetet nem mondhatjuk el többé úgy, „ahogy azt Isten történni engedte”,
hiszen nincs is Isten? Lehet, hogy a mítoszról továbbra is „valami titkos és közös elhatározás”
dönt, de ez inkább olyan emberek lelki motívumait „tükrözheti”, akik a maguk szellemi énjét
igyekeznek az eltagadott Isten helyébe tenni, és ezért kétséges, hogy e folyamatban vagy e
folyamat végén egy pillanatra is „megjelenik az igazság”. Ahogy Kertész mondja: „a
mindannyiunk szívében-fejében szakadatlanul formálódó szellem foglalta el isten szellemileg
kitapinthatatlan helyét…” A mi személyes és hitetlen „formálódó” szellemünk. Ez „az a
képletes tekintet, amit magunkon érzünk s mindent e szellem fényében teszünk, vagy nem
teszünk”.
A végén még azt hisszük majd, hogy a magunk fényében is ragyoghatunk.

115

Egy ilyen alapokon létrejött mítoszról jelenti ki Kertész Imre: „Auschwitz tökéletesen feltárt,
és éppen ezért zárt és immár érinthetetlen struktúra. Egyaránt vonatkozik ez mind térbeli, mind
időbeli dimenziójára. (…) eltávolodva áll előttünk, akár egy pontosan kipreparált ásatási lelet,
egy valamennyi részletében ismeretes, végleges történet, amelyre joggal alkalmazhatjuk az
elbeszélői múltat. Térbelileg pedig e történetnek ismerjük minden zegét-zugát, a fekete faltól a
cseh családi barakkokig, a Sonderkommandótól a krematóriumokat működtető ventillátorok
gyári márkájáig.” (A „fekete fal” utalás arra, hogy némely leírás szerint első két birkenaui
krematórium „kivégző helyiségében” volt ilyen a fal.)
A szemtanúi vallomások (amelyek közül csak néhányról volt szó ebben a Nyiszliről szóló
írásban) még a helyszíneket is különbözőképpen, gyakran a bizonyítható tárgyi valósággal
ellentétesen írják le, vagy nyilvánvaló módon hiányosan ismerik.
De ha a történetek térbeli elhelyezéséről tényleg mindent tudnánk is, akkor sem ismerjük,
hogy valójában mi és hogyan történt, mert erről sem tárgyi, sem dokumentáris bizonyítékok
nem léteznek, a megítélés alapjait csak az ellentmondásos tanúvallomások képezik. Az így
kialakult kép stabilizálásában ezért lesz nagy jelentősége a mítosszá nyilvánításnak, mert ennek
nevében feleslegesekként lehet feltüntetni a vizsgálódó szakembereket.
Nem kétlem, hogy hajdan a mítoszokat a transzcendens valóságot ismerő embernek az
„esztétikai képzelete” hozta létre, és ebben valóban szerepe lehetett a jóról és rosszról szóló
meggyőződéseknek vagy akár álmoknak is, mint ahogy Kertész írja. Ezért az „egyetemes
szellemtől” nem függetlenül létrejött mítosz magában hordta az igazságot, még ha egészében
véve nem volt is maga az igazság.
Azóta sok minden megváltozott. A hitetlensége miatt magára utalt emberi szellem a hamis
táplálékot is készségesen hajlandó elfogadni. A mai mítoszok pedig nem az erkölcsi jó és rossz
ismeretén alapuló esztétikai képzelet, hanem a gyakran gonosz indulatokból és érdekekből
táplálkozó furfangos fantázia termékei. A velük szembeni kifogások elhárítása céljából „zárt és
immár érinthetetlen struktúráknak” lehet nyilvánítani őket. Ha megfelelő hatalmi háttér áll
mögöttük, akkor bátor politikai kijelentéseket lehet megengedni velük kapcsolatban, mint
Kertész is tette, amikor azt mondta: „a mítosz Auschwitzról szóló döntése ma már
végérvényesnek látszik”.

b. HATALMI PRAKTIKÁK
Nemcsak egyének és csoportok, hanem egész népek sakkban tartásának (legalábbis első
fokon) legfontosabb eszköze, fegyvere napjainkban az ideológiai minősítgetésük. A használt
jelzők a „szélsőjobboldalinak” mondott repertoárból származnak. A legsúlyosabb és társadalmi
következményekkel is járó az antiszemitizmus vádja, amelynek kiérdemléséhez például az is
elegendő, ha valaki (bármily indokoltan) kételkedik Nyiszli Miklós igazmondásában.
Különösen hogy ez Auschwitz halhatatlan mítoszában való kételkedés megnyilvánulása.
Kertész Imrétől megtudhatjuk, hogy a mai és a „klasszikus antiszemitizmus” között nincs
„semmiféle szerves összefüggés. Korunk nem az antiszemitizmus kora, hanem Auschwitzé. És
korunk antiszemitája immár nem a zsidóktól ódzkodik, hanem Auschwitzot akarja.” (Részlet A
Holocaust mint kultúra című írásából.) Vagyis a végső megoldás jegyében ölni akar. A helyzet
komoly, mert a nácizmus „ma is él és virul” (idézet A boldogtalan 20. századból).
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Magyarországon is, amint az oroszok kivonultak, „a börtönfalak leomlottak, a romok közti
hangzavarban újra felharsan az Auschwitz utáni, azaz az Auschwitzot igenlő antiszemitizmus
rekedt üvöltése”.
Kertész szerint Auschwitz „körvonalai nem hogy elenyészni nem tudnak, de paradox módon
inkább egyre tágulni és növekedni látszanak”. Ez a kijelentés egyértelműen arra utal, hogy az
idő múlásával tudatunkban egyre nagyobb súlyt kap a jelentősége, miközben mitikus vonásai
megerősödnek, „a Holocaust ugyanis – lényegi jellemvonása szerint – nem történelmi
esemény”. (A Holocaust mint kultúra).
A „Holocaust füstje – írja Kertész Imre költőien – hosszú, sötét árnyékot borított Európára,
miközben lángjai eltakarhatatlan jelet égettek az égboltra.” Kertész szövegeinek sugallata
szerint a történtek nyoma örökre eltörölhetetlen. Ezért civilizációnknak „tovább kell élnie” azok
„súlyával és következményeivel”. (A Holocaust mint kultúra)
Az emberek többsége retteg, nehogy antiszemitának nevezzék, mert e minősítésnek az
életüket érintő súlyos következményei lehetnek. Vannak egész népek, akiket már létük miatt is
előszeretettel bélyegeznek így meg. Közéjük tartozunk mi, magyarok is. Ezért sokan
igyekeznek elhallgatni véleményüket a rágalmat és a gyűlölködést ellenük fegyverként
használókról. Az sem véletlen, hogy mind Elie Wieselt, mind pedig Kertész Imrét – mintegy
„ellenbizonyítékként” – a németek javasolták Nobel-díjra.
Egy nép tagjainak a szolidaritása, nemzeti összetartozásuk érzése a „mérvadó” nézetmanipulátorok szerint legalábbis a nácizmus határait súrolja. Ezt az antant országok esetében
nem ítélik meg olyan szigorúan, de az igazi kivételt a zsidók képezik. Az ő kivételességüket
történelmük, választott nép voltuk, no meg magukról vallott rendkívüli intelligenciájuk mellett
éppen a holokauszt-mítosz igazolja. Együvé tartozásukra, megkérdőjelezhetetlen közös
érdekeikre frazeológiájuk szerint mindenekelőtt ez nyomja rá a hitelesítés pecsétjét. Mindazok,
akik ezt a különbségtételt kifogásolják, és maguknak az összetartozás hasonló jogát igénylik, a
potenciálisan véreskezű antiszemiták közé soroltatnak, mert ezek is „egy újabb Auschwitzra
készülődnek”.
„Holokauszttagadóknak” nevezték el azokat, akik tisztában vannak mindazzal a sok
szenvedéssel, amelyben a deportáltaknak a koncentrációs táborokban részük volt, továbbá azzal
is, hogy a járványok és a háború folyamán mindinkább rosszabbodó ellátás következtében igen
sokan meghaltak közülük, de a manipulált tanúvallomásokra épülő „holokauszt”- mítosz helyett
azt szeretnék megismerni, ami ott és akkor valóban történt. Ezek a történészek és más
szakemberek felülvizsgálni, revideálni akarják a történtekre vonatkozó állításokat, ezért
revizionistáknak mondják magukat.
Tudomásul kell venni végre, hogy az is az emberiség és az emberiesség elleni
bűncselekmények közé tartozik, amikor valamely megtörtént eseményt felnagyítva,
hazugságokkal iszonyatossá rajzolva, a bűnösséget még a vétlenek vétlen utódaira is
kiterjesztve más népek ellen gyűlöletet szítanak. Mint teszik azt számos évtized óta mindmáig
igen sokan.
Kontinensünk számos országában törvény védelmezi az ilyen bűntettet elkövetőket, és
börtönnel sújtják azt, aki arra vetemedik, hogy az igazságot keresse. Születő „szép új
világunkban” nemzetközi törvénnyel kívánják ezt megerősíteni, és általánossá tenni.
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Nagy erők működnek ma, hogy a hatalmi tényezőknek való engedelmesség kicsikarása
jegyében mindenekelőtt az igazságról és a tiszta erkölcsről való gondolkodás tilalmára építsék
a még megalkotás alatt álló új „európai birodalom” lelki világát.

(A Dr. Nyiszli Miklós, a „tanú” című írást 2008-ban készítettem Göteborgban a Dr.
Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban a 2004-ben megjelent harmadik,
frissített kiadású kötete alapján. A szövegemet 2014-ben öt részben közölte a havonta
megjelenő KAPU című budapesti folyóirat. T.K.A.)
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