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Kéményekből magasra csapó lángok 

A tapasztalatait később könyvben megörökítő nagyváradi orvos
1
 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. 

                                                
1

 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 1947-ben 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 hivatkozásában a harmadik kiadás oldalszámaira utal. 
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Ez tehát krematórium! Nem messze tőle a másik, sőt meglehetősen elrejtve, egy ligetben 

felfedezem a harmadik hasonló épületet is, ugyanolyan tűzokádó kéményekkel.” (10-11. o.) 

A negyedik birkenaui krematóriumot minden bizonnyal eltakarták előle az épületek és a 

lombok. 

Ha jól meggondoljuk, amennyiben egy ilyen kéményből hatalmas lángok csapnak ki, az 

joggal döbbenthet meg bárkit. 

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.”
2
 

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 

tananyag
3
 huszadik oldalán. 

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 a kéményekből kicsapni? 

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 sugallata 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 sem a 3., sem az 5. ábrán látható kéményen 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 ventilátorok segítségével kihajtott levegő ezt a hőmérsékletet a 

kémény szájánál elérné, a kemencék rácsai, amelyeken a koksz égett, ekkorra már régen 

szétolvadtak volna. 

Nagy lángot valószínűleg földgáz vagy könnyen párolgó kőolajtermék égetésével lehetett 

volna nyerni, viszont ezeket akkor nem csak Auschwitzban, de másutt sem igen használták 

                                                
2
 Lásd A holokauszt Magyarországon című honlapon: http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php 

3
 Lásd: http://dragon.klte.hu/~beneg/eges_elmelet.pdf 
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még a krematóriumokban.
4
 A lángban égés történik, ezért a ventilátorok 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. 

A Yad Vashem
5
 honlapján megtekinthetők az 1944 májusának végén - júniusának elején 

németek által a táborban készített képek, amelyek gyűjteményét Auschwitz Album néven 

szokták emlegetni.
6
 Több képen látható valamelyik birkenaui krematórium, három esetben

7
 

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 szövegből megtudjuk, 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. 

Az Auschwitz Album 17-20c. képe. 

 

Mindezek alapján határozottan kijelenthetjük, hogy dr. Nyiszli Miklós egész ott-

tartózkodása alatt a krematóriumok kéményéből semmiféle lángot nem látott kicsapni. Mert 

nem is láthatott. A halotthamvasztás technológiája teljes mértékben kizárja ezt a lehetőséget. 

                                                
4
 Napjainkban főleg égő gázzal hamvasztanak. 

5
 A Holokauszt Áldozatainak és Hőseinek Izraeli Emlékhatósága, Jeruzsálem. 

6
 Lásd: http://www1.yadvashem.org/exhibitions/album_auschwitz/home_auschwitz_album.html 

7
 A 17-20b, a 17-20c és 17-20d jelzésű képekről van szó. 
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Vajon miért állította mégis az ellenkezőjét? Úgy hitte talán, hogy tragikus emberi sorsok 

látványos szimbólumát faraghatja belőle? 

 

 

Nyiszli Mengele munkatársa lesz  

 

A válogatás befejeztével a munkára besoroltak közül dr. Mengele különszólítja 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 itt 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.”
8
 

 

                                                
8

 A nyilatkozat szövegét lásd a http://rodohforum.yuku.com/topic/2509/t/Miklos-Nyiszli-Hungarian-NI-

11710.html honlapcímen. Ugyanennek a honlapnak más helyein megtalálható a nyilatkozat német, valamint 

angol nyelvű változata is. 
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2. ábra. Az IG Farben auschwitzi vegyi üzemei.9 
 

Mivel nem valószínű, hogy a nyilatkozattal szemben a könyv állításait kellene hihetőbbnek 

tartanunk, megállapíthatjuk, hogy Nyiszli 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 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-fogoly
10

, 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.) 

Ehhez 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. 

                                                
9

 A kép a Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau (az Auschwitz-Birkenau Emlékmű és Múzeum) 

honlapjáról való. A Nyiszliről szóló írás megszületése idején még megvolt a következő címen  

http://www.auschwitz.org.pl/new/index.php?language=EN&tryb=stale&id=385 . Közben a Múzeum honlapját 

átszervezték. Ma ennek a képnek csak egy elmosódott és lekicsinyített változata látható a 

http://auschwitztourguide.com/the-responsibility-of-ig-farben/ címen. 
10

 A KZ a Konzentrationslager (koncentrációs tábor) német szónak egyik gyakori rövidítése. Néhol KL-ként 

jelölik. 
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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. A két 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 a 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, melyről 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 (más néven az Auschwitz II.) 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.
11

 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-parancsnokának
12

, 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 SS-

tisztet 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 

„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.” (35-36. 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 

                                                
11

 A kép a 9. jegyzetben említett múzeum honlapján volt. Ma (2011-ben) az eredeti címen  

(http://www.auschwitz.org.pl/new/index.php?language=EN&tryb=stale&id=391) már nem található. Újabb 

kereséssel sem sikerült a nyomára bukkanni. 
12

 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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tartózkodásáról nincs megjegyzés a könyvben), de a szöveg szerint Nyiszlivel 

ismeretlenekként mutatkoznak be egymásnak. 

A holokauszt Magyarországon című honlapon a „Ki kicsoda?” címszó alatt számos érintett 

ember rövid életrajzát megtaláljuk. Köztük van a Nyiszli Miklósé is. A szöveg 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.) 

Másnapra újonnan érkezett segítői 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 

hamvasztómencékhez szállították, és elégették. 

A vetkezőterem (a neve eredeti rajzokon hullaraktár) 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 

igen túlzottaknak bizonyulnak. 
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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 működési módja) című művében, amelyet a Beate 

Klarsfeld Alapítvány adott ki 1989-ben.
13

 Néhány fontosabbat idézek tőle, de a kommentárok 

nagyrészt az enyéim. Kezdjük a már említett termekkel. 

 

1. Tévesek a vetkezőterem és az ún. gázkamra méretei. 

Valódi nagyságukat már az alaprajzon (lásd a 4. 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 m
2
. 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 egészen 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 egy nagy véletlene folytán a sorsnak, innen mégis 

kikerülök, ezen sorokat, mint egyetlen élő szemtanú megírhassam!”
14

 

Vajon tényleg arra gondolt-e akkor, hogy csak ő lehet az egyetlen élő szemtanú? 

 

                                                
13

 Lásd a 473-475. oldalakon. A könyv szövege a világhálón is megtalálható: 

http://www.holocaust-history.org/auschwitz/pressac/technique-and-operation/ 
14

 Dr. Nyiszli Miklós: Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitz-i krematóriumban, nyomtatta Debrecen 

város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata, 1947, 36. oldal. 
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4. ábra. Ez Krema II. (vagyis a birkenaui egyes krematórium) földalatti részének és földszintjének az 

alaprajza. A világhálón csak a Krema III. (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.
15

 (T. K. A. megjegyzése.) 

 

3. Egy transzporttal 3000 ember érkezett egyszerre, és talán kissé szűkösen, de mind 

befértek a – mint láttuk, 210 négyzetméter területű – „gázkamrába”. 

Ez azt jelenti, hogy minden négyzetméterre 14,3 ember, egy emberre pedig 700 cm
2
 terület 

jutott. Ez nyilvánvaló 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 cm
2
 a 

területe. Pressac szerint a háromezret két és féllel kell elosztani, és akkor egy hihető számhoz 

jutunk. 

4. Nyiszli megfeledkezik a terem mennyezetének – mint Pressac mondja: 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. Mintha csak azt látná, amit akar. 

                                                
15

 Az alaprajzok a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának Auschwitz-Birkenau című honlapjáról 

valók.  

 Lásd:  http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/holocaust/auschwitz/auschwitz.html 

 Az alaprajz nem tüntette fel, melyik lehetett Nyiszli szobája. Ezt magam jelöltem meg a Holokauszt 

Magyarországon című honlap (lásd a 2. számú jegyzetet) virtuális krematóriumának megtekintése után, 

amelyen ez is megtalálható. – T. K. A. 
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5. A lyukacsos oszlopszerű csövekbe kívülről (a földalatti helyiség mintegy fél méterrel a 

talajszint fölé emelkedő tetejéről) „lila színű, babszem nagyságú szemcsékből álló anyagot” 

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 kezébe veszi 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, 

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 27
o
C-nál teljesen elpárolog, 

gáznemű állapotában valamivel könnyebb, mint a levegő
16

, 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 áramlott volna, 

amely nehezebb a levegőnél. A cián kisebb sűrűsége a függőleges irányban való gyors 

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.”
17

 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) tagjai „szíjakat hurkolnak a görcsösen ökölbe szorult csuklókra, úgy 

                                                
16

 Ha a levegő sűrűségét 1-nek vesszük, a gáznemű hidrogén-cianidé 0,93. In: Agency for Toxic Substances & 

Disease Registry ATSDR: Medical Management Guidelines  for Hydrogen Cyanide. Atlanta, USA (A 

mérgező anyagok és  a betegnyilvántartás irodája: Az orvosi kezelés irányelvei hidrogén-cianid hatása esetén). 

3. o.; világhálós címe: http://www.atsdr.cdc.gov/MHMI/mmg8.pdf 
17

 Lásd a nyilatkozat 10. pontját. 
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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 minden állítása 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 a II. és a III. krematóriumban.
18

 Kit akar dr. Nyiszli Miklós 

félrevezetni, és miért?”
19

 – 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 „vetkezőhelyiségnek”, sem a „gázkamrának” nevezett helyiségeket, soha nem járt 

bennük, hanem csak hallott róluk. Még két év sem telik 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. 

Csak egyetlen vonatkozásra térjünk vissza még egy pillanatra. 

A holokauszt Magyarországon című, már említett honlap virtuális krematóriumának 

megtekintésekor a 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.). Ha az előbbi idézet állítása igaz, akkor hogyan 

lehet, hogy nem említi a terem kettéosztottságát? És még nyomatékosabban vetődik fel a 

kérdés: Ezt az összesen 30 méter hosszú termet, amelyet a válaszfallal még le is rövidítettek, 

ezt látta ő kétszáz méter hosszúnak? Ugyanakkor az épületen kívüli távolságokat a 

legtöbbször pontosan határozta meg; Pressac meg is dicséri néhányszor érte. 

 

 

A megmérgezés néhány fontos tanúja 
 

Azt leszámítva, hogy a tárolt mérget nem szemcsékből állónak, hanem pornak mondták, az 

Auschwitz jegyzőkönyv
20

 szerkesztői sokkal pontosabban ismerték a Zyklon B tartalmát és 

tulajdonságait, mint Nyiszli Miklós, az orvos, noha kétséges, hogy Rudolf Vrba (más néven 

Walter Rosenberg) és Josef Lanik (azaz Alfred Wetzler), akiknek elbeszélésére az 1944. 

április 7-i auschwitzi szökésük után a dokumentum épült, már akkor 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.”
21

 

Az Auschwitz jegyzőkönyv a négy lyukacsos oszlopról nem említ semmit; szerzőik még úgy 

tudták, hogy „a kamra lapos mennyezetén három légmentesen záró ablak” van. Amikor a 

                                                
18

 Ezeket Nyiszli I. és II. krematóriumoknak nevezi, mert nem számítja azt, amelyik az auschwitzi alaptáborban 

épült, így Birkenauban kezdi a számozást. Vagyis az ő számozási módja eltér a leírások többségében találttól. 
19

 Jean-Claude Pressac i. m. 475. o. (Lásd a 13. sz. jegyzetet.) 
20

 Az Auschwitz jegyzőkönyv megtalálható például a Szegedi Tudományegyetem könyvtárának honlapján a 

következő címen: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/au_jegyz_1.html 
21

 Lásd az Auschwitz jegyzőkönyv 4. részében. 
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„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 ciánhidrogént, más nevén kéksavat (vegyi képlete HCN), egy -13,3 és 

+25,7
o
C 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 öntik, a fal lyukjain keresztül a gáz elönti a helyiséget, és megöli az oda 

beterelt, bezárt embereket. 

Nem lehet tudni, 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. Valószínű, 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 

cián-hidrogén 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.”
22

 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”.
23

 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 egyetem 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 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 

                                                
22

 Jean-Claude Pressac i. m. 484. o. 
23

 Rudolf Höss írásbeli tanúvallomása a nürnbergi perben.  

Lásd: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/hoess_v.html 
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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 a 

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 tekinthette meg egy új birkenaui krematórium „felszentelését”, 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 élt a költői szabadsággal, 

miközben azt írta. Élt a költői szabadsággal a tanúvallomásában is?”
24

 

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 

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
25

, akinek 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. 

                                                
24

 A Queen versus Zündel per jegyzőkönyve, 1636. oldal. Idézi Lars Adelskogh: En tom säck kan inte stå (Egy 

üres zsák nem áll meg magában). Nordiska förlaget, Svédország, 2007. 47., valamint a 151-155. o. 
25

 Rupert Butler: Legions of Death. The Nazi Enslavement of Europe. (A halállégiók. Európa leigázása a nácik 

által; első kiadása 1983-ban jelent meg.) Pen & Sword Books Limited, England, 2004, 234-237. o. 
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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 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.
26

 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.«  

                                                
26

 Lásd http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php?section=1&type=content&chapter=14_2_3 



 16 

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. 

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.”
27

 

 

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. 

                                                
27

 Idézi Lars Adelskogh i. m. 147. o. 
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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 „Treblinka 1942. július 24-én lett készen, és akkor kezdődött a 

zsidók odaszállítása”.
28

 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 együttérzését nyilvánítani a kihallgatás vezetőjével, 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. De azt talán elfelejtették közölni, 

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.”
29

 

 

                                                
28

 Lásd: http://en.wikipedia.org/wiki/Treblinka 
29

 A Rupert Butler könyvéből vett szövegrészleteket T. K. A. fordította. 
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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. 

 
 
5. ábra. Az Auschwitz II (az idézett könyv számozása szerint I.) 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 
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három megnyúlt tokkal bíró padlásablak. A képen jól látható a gépház is a kéménnyel.
30

 A kéményen 

itt sincs nyoma a négy vaskos villámhárítónak. Pedig a kép jóval azok „megolvadása” előtt készült. 

 

„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 

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 m
2
. A padlástér mindkét 

szélének hosszában a hasznosítható területből mindenképpen leszámíthatunk egy-egy fél 

métert (összesen mintegy 55 m
2
-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 m
2
-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) van egy makett, 

amely az Auschwitz II. krematórium (a birkenaui I-es) belsejét ábrázolja. Az a honlap, 

amelyről ezt lehoztam, így ír az épületről: „A Krema II. egy kétszintes T alakú téglaépület 

volt, amely padlástérrel és földalatti termekkel bírt.” 

 

                                                
30

 A kép Jean-Claude Pressac könyvéből való, lásd i. m. 335. o. 

A világhálón: http://www.holocaust-history.org/auschwitz/pressac/technique-and-operation/pressac0335.shtml 
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6. ábra. A Krema II. makettje.
31

 

 

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 

– négy métert kivonva a 11 méterből – hét méterre szűkült volna. A lakható felszín így 440 

m
2
, vagyis egy emberre 1,8 m

2
 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 

                                                
31

 A kép egyik lelőhelye: 

http://www.scrapbookpages.com/auschwitzscrapbook/2005Photos/KremaIIModel.jpg 
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elmeséljen”
32

. (A későbbi kiadások önkényes szerkesztői döntésre – hiszen Nyiszli már halott 

volt – a „dolgot” helyett „gazságot” írnak.) 

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 megjegyzi, 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 SS-

katona 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 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 
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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 

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.”
33

 

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
34

) 

elfogadható körülményeket nyújtott volna. 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 Krema III-ban (a birkenaui kettes krematóriumban) annyival több hellyel lehet számolni, 

hogy a Nyiszli és az ő boncoló tevékenysége által elfoglalt helyiségeket ott másra lehetett 

felhasználni. 
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 Lásd A holokauszt Magyarországon című honlapnak a krematórium földszintjét bemutató képe szövegét. 
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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. 

 

 

 
7. ábra. A Krema IV. (a birkenaui hármas krematórium)

35
 

 

Az utolsó két krematóriumnak nincsenek földalatti helyiségei, a tetejük pedig szinte 

egészen lapos (a dőlésszög itt csak kb. 15
o
-os volt), ezért – különösen ennyi embernek – 

lakásként szolgáló padlásterük lényegében még elméletileg sincs. Ha a 8. ábra lelőhelyén 

található rajzokat az említett módon matematikailag megvizsgáljuk, kiderül, hogy a padláson 

csak egy négyméteres sáv van középen, ahol egy felnőtt ember felegyenesedhet, s ha a Nyiszli 

által megadott számú valamennyi sonderkommandóst ide, erre a sávra akarjuk telepíteni, egy 

embernek mindössze egy és egy negyed négyzetméter jut. 
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8. ábra. A Krema IV. és a Krema V., vagyis a birkenaui III. és IV. krematóriumok alaprajza.

36
 

 

Az épület földszintjén szétnézve megállapíthatjuk, hogy az SS-katonák itt nem találhattak 

maguknak helyet, hacsak a hullaraktárban vagy éppenséggel valamelyik gázkamrában nem 

szállásolták el magukat. 

Az olvasók többsége nem ismeri a helyrajzi részleteket. Ezek pontos ismertetését Nyiszli 

Miklós is elkerüli, ezért azt tud elhitetni velük, amit akar. 

 

 

A halottak 
 

Nyiszli Miklós összefoglalja, hogy az Auschwitzban tapasztalt öldöklés során mely 

halálnemeknek lehetett a tanúja: gázhalál, máglyahalál, kloroformos injekciók okozta 

szívhalál, tarkólövés, foszforgránátos halál
37

, valamint a lángszórókkal történő kivégzés (189. 

o.). Valamennyi erőszakos halálnemmel elhunyt ember hulláját a krematóriumokban égették 

el, és ugyanez történt azokkal is, akik valamely természetesnek mondható ok miatt, például 

járványos betegségben (főleg tífuszban) pusztultak el. A könyv tanúsága szerint a legtöbb 

áldozatot a gázzal való gyilkolás szedte. Mindenekelőtt a Krema II (az egyes birkenaui 

krematórium) működését ismerteti, amelyben állítólag a boncterem és a szobája is volt. 

„A krematóriumban megszakítás nélkül, éjjel-nappal folyik a munka” – olvashatjuk a 28. 

oldalon. Nyiszli szerint „az égetőterem körülbelül százötven méter hosszú, világos, fehérre 

meszelt, betonpadlós helyiség, óriási vasrácsos ablakokkal” (38. o.). A valóságban a 

krematórium egész épülete kb. ötven méter hosszú, és ebből – mint Pressac is felhívja rá a 

figyelmet – a hamvasztó- vagy égetőterem mindössze harminc, vagyis szerzőnk a tényleges 

hosszának az ötszörösét veszi. Ugyanakkor azt is állítja, hogy itt „tizenöt égetőkazán nagy 

vöröstéglás építményekbe van külön-külön beágyazva” (38. o.). Valójában: öt égetőkemence 

volt, mindegyikben 3-3 égetőrekesszel; így jön ki a tizenötös szám.
38

 

Hogy a zavar még nagyobb legyen, a Szegedi Tudományegyetem említett honlapja – talán 

Nyiszlit is félreértve – azt írja; hogy itt „15 háromrészes kemence működött”, ami azt 
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jelentené, hogy 45 égetőrekesz lett volna összesen.
39

 Ez természetesen nem igaz, de ha 

alaposabban körülnéznénk az elérhető források között, talán még több – nyilván 

tanúbizonyságokra alapozott! – változatot is összegyűjthetnénk. Ugyanez a honlap a hármas 

és a négyes birkenaui krematóriumokról – amelyek az első kettőnél kisebbek voltak - azt 

állítja, hogy mindegyiknek „8 kemencéje volt”
40

. Ez nyilvánvalóan nyolc égetőrekeszt jelent, 

amelyek ott talán kettesével helyezkedtek egy-egy kemencében. 

A naponta elhamvasztottak számáról az Auschwitz jegyzőkönyv 4. részében ezt 

olvashatjuk: a két első krematóriumban a „kemencék kapacitása eléri a napi 2000 holttestet. 

(…) A kisebb krematóriumok ugyanazzal a metódussal dolgoznak, csak éppen feleakkora 

kapacitással. A négy krematórium összteljesítő képessége tehát naponta 6000 elgázosítás és 

elégetés.” (Az eredeti szöveg kiemelése.) 

Nyiszli, mint mondani szokták, másként emlékszik. Egy krematóriumnak szerinte „ötezer 

ember elégetése a napi kapacitása. Összesen négy krematórium dolgozik ugyanezzel a 

teljesítőképességgel. Húszezer ember megy át naponta a gázkamrákon, onnan a 

hamvasztókemencékbe.” (46. o.; a kiemelés tőlem – T. K. A.) Vagyis nemcsak a felépítés, a 

nagyság, a kémények, a személyzeti szálláslehetőségek vagy az elgázosítás általa leírt 

módjának a tekintetében nem lát különbséget a krematóriumok között, hanem az égetési 

kapacitáséban sem. Pedig Nyiszli ottani beteglátogatásain kívül arról is írt, hogy 1944 végén - 

1945 elején legalább egy hónapot ott lakott, de a szövege tanúsága szerint nem vette észre, 

hogy hol van. 

A korábbi periódusra visszatérve, Nyiszli szerint tehát naponta húszezer ember szállt 

füstbe a négy krematóriumból. De a fogvatartók ezzel sem tudták a gyilkolási igényeiket 

követni, ezért segítségül hívták a tábortól délnyugatra fekvő erdőcske nappal állandóan 

füstölgő, éjjel messzire világító máglyáit is. Ezek naponta öt-hatezer embert emésztettek el 

(77. o.), vagyis a tábor napi „összteljesítménye” meghaladta a huszonötezret.
41

 

Nyiszli láthatóan nem tudja, mióta létezik a négy birkenaui krematórium.
42

 De amikor a 

náluk tett első látogatásakor a különleges osztag tagjaitól (a sonderesektől) meghallgatja a 

krematóriumok építésének a történetét, kétségtelenül 1940-től számítja működésüket, mert 

arra gondol: „Azóta négy év telt el. Millió és millió ember szállt le vonatjáról a rámpán, és 

lépett be a krematóriumok kapuján.” (37. o.) 

Ha krematóriumokban tényleg éjjel nappal, megszakítás nélkül folyt a munka, és ha 

huszonnégy óra alatt valóban 20 000 embert hamvasztottak el az összesen létező 46 

(15+15+8+8) égetőrekeszben, és az égetés valóban húsz percet tartott, mint Nyiszli írja, akkor 

egy rekeszbe hat holttestet kellett volna egyszerre behelyezni. Húsz perc után, anélkül, hogy 

kissé hagynák lehűlni a kemencét, és kiszednék a hamvakat, a következő égetési ciklusra 

azonnal újabb hat-hat hullát kellett volna behelyezzenek. És ennek így kellett volna mennie 

heteken, hónapokon át. 

Amennyiben naponta folyamatosan 25 000 embert öltek volna meg, az áldozatok száma 

egy év alatt meghaladta volna a kilencmilliót, négy év alatt pedig a harminchatot. 

Persze Nyiszlitől is megtudjuk, hogy azért voltak üresebb periódusok, főleg amikor éppen 

nem érkeztek újabb deportált-szállítmányok, de azért könyvének utóhangjában megjegyzi: 

„Kétmillió ártatlan embert kísért a szemem a gázkamrákig.” (210. o.) Eközben egy fél 

esztendő sem telt el. Hány milliót számítsunk akkor végül is Auschwitz áldozatai közé? 
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A kezdeti hivatalos négymillióhoz való hosszas ragaszkodás után ma a legmakacsabb 

specialisták sem igen teszik már egymilliónál többre az ott megholtak számát, akik között 

nem csak zsidók voltak, és inkább a ragályos betegségek és a nélkülözések ragadták el őket, 

mint a közvetlen erőszak. 

Ideje lenne már megtudnunk minderről a teljes igazságot. 

Ez nem lesz könnyű. Nyiszli Miklós könyvének 1947-es kiadásában olvashatjuk: 

„…teljesen kiszorítottak Európából egy népet, a zsidó népet…”
43

 Ez egy féligazság volt, mert 

Európa számos országában nem is szándékoztak, ezért meg sem kísérelték kiszorítani őket. A 

könyv 2004-es magyarországi kiadásában ugyanez a szöveg – kétségtelenül az új kiadás 

szerkesztőinek aktuálisnak tekintett átírásában - már így hangzik: „…teljesen kipusztítottak 

Európából egy népet, a zsidó népet…” (99. o.)
44

 Ez egy rendkívül nagy hazugság, amint azt – 

pedig közülük sokan kivándoroltak Amerikába és Izraelbe – Európa valamennyi országában 

virágzó zsidó szervezetek léte is bizonyítja. 

 Ilyen módszerek mellett aligha juthatunk az igazsághoz vezető útnak még a közelébe sem. 

 

 

A máglyák füstje 

 

Egy kora délelőtt (szerzőnk könyvében nemigen szokás az időpont némileg 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. Hiszen 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. 
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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.”
45

 

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.
46

 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 Wieselnek a máglyákkal kapcsolatos élménye alig egy-két hónappal előzheti meg 

Nyiszli ottani látogatását. Őt és apját a rámpánál a munkaképesek csoportjába válogatták.
47

 

Ennek ellenére az ötös rendbe sorakoztatott oszlopot – vagy legalábbis annak egy részét – 

fogvatartóik 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 nagyobb gödörben 

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. 

Lássuk 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, 
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 Lásd az Auschwitz jegyzőkönyv negyedik részében.  
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 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. Ezért a filmben 

történteket és mondottakat egybevetettem a könyv svéd fordításával. Lásd Elie Wiesel: Natten; Gryningen; 

Dagen. Forum, Svédország, 1985, 28-38. o. 
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 Wiesel könyvében a baloldali oszlopba kerültek a munkára, a jobboldaliba pedig az azonnali megsemmisítésre 

szántak. Az irodalomban és a világhálón található anyagokban e kérdést illetően nagyfokú megosztottság 

tapasztalható; többnyire fordítva tudják. Itt nincs értelme ezt vitatni. 
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és viszi az SS-őrök sorfalai között a fáktól szegélyezett, kanyargós, körülbelül százötven 

méternyi úton a máglyához, amit csak az útjuk végén pillantanak meg, amint a fasorból 

kilépnek. (…) 

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 

halálordítások közt a lövés csupán egy csattanás. Egy csattanás, és a legtöbbször még élő 

áldozatot belelökik az árok tűztengerébe.” (75-76. o.) 

Wiesel filmjében (és könyvében) szó sincs semmiféle házról, nincs vetkezés, mindenki 

abban a ruhában halad a máglya felé, amelyikben megérkezett. Sem az SS, 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 belelökték 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 immár felnőttként, a helyzet leírása közben 

valamilyen módon reflektálni tudhatna a hajdani értelmetlen gondolatára. De semmi ilyesmi 

nem történik. Persze az is 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 közülük 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, és 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 véghezvitték. Lehet, hogy a különleges osztag tagjai voltak, de talán 

valószínűbb, hogy németek. A parancsot viszont mindenképpen németek adták ki rá. Egy 

ilyen cselekedet 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 
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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...”
48

 

 

Két objektív tény alapvetően ellentmond a máglyákról szóló történeteknek. Az egyik az, 

hogy egy gödörben nem lehet nagy tüzet rakni, mert akadozik az oxigén-utánpótlás. A tűz 

felfelé lobog, a felmelegedett levegő felfelé száll, és a tüzelő csak akkor tud égni, ha 

valamilyen módon friss levegő áramlik az aljához. Egyébként legfeljebb csak senyvedésről 

beszélhetünk. Jean-Claude 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.
49

 

A birkenaui gödrökben történő holttestégetések legfőbb akadálya azonban a talajvíz magas 

szintje volt. Érdemes megtekinteni például a 9. ábrán levő fényképet. Egy késő őszi tájat 

ábrázol, az előtérben egy hosszanti mélyedés van, a háttérben egy nyírfaliget. 

 

 
 
9. ábra. Alan Jacobs amerikai pszichoterapeuta, író és fotós 1979 és 1981 között a Cybrary of the 

Holocaust támogatásával fényképeket készített Auschwitz-Birkenauban. Ez egyike a képeknek. Angol 

nyelvű felirata magyarul így szól: „1944-ben, 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.”
50
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 Ez a szöveg a folytatásával együtt a világhálón sokfelé megtalálható. Lásd például: 

 http://www.hunsor.se/kitekinto/felszabadultunk050404.htm 
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 Robert Faurisson: Válasz Jean-Claude Pressacnak a gázkamrák kérdéséről (1994). Lásd a 

http://vho.org/aaargh/fran/livres6/RFPressacmag.pdf  világhálós címen. 
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 Lásd a http://remember.org/jacobs/LongPit.html címen a világhálón. Az egész képgyűjteményt bemutató 

honlap címe: http://remember.org/jacobs/. Vessük össze az adatokat: Nyiszli szerint ilyen gödrökben „csak” 

öt-hatezer holttestet égettek el naponta, és ő csak két, egyenként ötven méter hosszú árokról beszél. 



 30 

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 ezek egy gyékényfaj példányai, minden bizonnyal – amennyire a képről felismerhető –, a 

széleslevelű gyékényé. Ez a növény a sekély vízben érzi jól magát.
51

 Mindez azt bizonyítja, hogy itt 

egy vizenyős 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.”
52

 

Ezért kellett a tábor egész területét, részben a környékét is vízlevezető árkokkal behálózni, 

ahogy azt részletesen feltünteti a Das Konzentrations- und Vernichtungslages Auschwitz II 

(Birkenau) – Ausbaustand August 1944 című térkép.
53

 Ennek a hálózatnak egy részét látjuk a 

3. ábrán. 

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. 

Nyiszli Miklóstól pontosan megtudjuk a gödör, vagy talán inkább árok 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 a 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. 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. 

                                                
51

 Latin neve: Typha latifolia. 
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 Erläuterungsbericht zum Vorentwurf für den Neubau des Kriegsgefangenenlagers der Waffen-SS, Auschwitz 

O/S. RGVA, 502-1-233, p. 14. Idézi Carlo Mattogno: "Cremation Pits" and Ground Water Levels at Birkenau; 

 lásd: http://vho.org/tr/2003/1/Mattogno13-16.html 
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 A fájl neve AUSCHWITZ-BIRKENAU.png, A világhálón megnyitható. Ugyanoda jutunk 

ahttp://de.wikipedia.org/wiki/Datei:AUSCHWITZ-BIRKENAU.png címen is.  



 31 

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 szerezte, 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, illetve azt részben 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. Ott eddig miért nem zavarta vajon? 

 

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.”
54

 Ez a kettősség Nyiszli Miklós idejében is életben volt: miközben a barakkok 

feleslegesnek nyilvánított személyeit a krematórium említett szobájában tarkón lőtték, a 

betegeket ugyanakkor 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 
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végképp kiküszöbölte volna, mert akiket oda beutaltak, inkább egyenesen a krematóriumhoz 

szállították volna. A történet itt igencsak sántít, bár lehetséges, hogy – legalább is az 

elbeszélők képzeteiben – az illogikus magatartás német nemzeti sajátosság. Még fogunk látni 

rá néhány példát. 

Mint már 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 valamilyen 

zuhanyrózsákkal ellátott helyiségbe tereltek, hanem azokat is, akiket tarkólövéssel készültek 

leteríteni, függetlenül attól, hogy utána a krematórium hamvasztójába vagy a tüzes gödörbe 

kerülnek-e. Azokat is, akiknek a ruhája már semmit nem ért, csak a szemétbe volt jó, pedig 

égésével talán az is gyorsíthatta volna a holttest elhamvasztását. Úgy tűnik, mintha a halál 

előtti meztelenre vetkőztetés az emberekkel való kegyetlen bánásmód tartozéka lett volna 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 – 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. Például a máglya felé 

hurcoltak sem, akikről 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, mi történik velük. Főleg az öregek és a 

gyermekek.” Ezek az emberek Nyiszli leírása értelmében is képtelenné 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, közben talán kiabálást, 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 tarkónlövését jeleníti meg előttünk. Ezek az emberek többnyire igyekeznek 

ellenállni a kivégzőhelyre hurcolásnak, de valamennyi távol áll attól, hogy halálordítást 

hallasson. 

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. 
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10. ábra. „Nguyen Ngoc Loan tábornok egy Vietkong foglyot végez ki Saigonban" – Eddie Adams 

1969-ben Pulitzer díjat nyert fotója.
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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. 

 

 

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 
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volt, hogy az elgázosítottak ruháinak átkutatásakor azok értéktárgyai (főleg 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, 

akiknek ily módon lehetőségük volt élelmiszert és cigarettát a táborba csempészniük, lehetett 

üzletelni. Az árak természetesen a körülményeknek megfelelően rendkívül magasak voltak. 

(…) A drágaság mégsem játszott szerepet. Annyi pénzünk volt, amennyit csak akartunk.”
56

 

Mert bár az értéktárgyakat „a politikai osztálynak kellett átadni”, ezek „nagy részét az SS-

felügyelő vagy a kiválogatásnál dolgozó foglyok ellopták”.
57

 

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 már egy jó éve 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.” 

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 

vetkezőteremben 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 
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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 bennünket. 

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 SS-

ek 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 

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 az eredeti kiadásban ennél határozottabban hangzik: „Úgy a bejövetelnél, 

mint a kimenetelnél vannak motozások.”
58

 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
59

 zsákot, 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, 
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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. 

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.
60

 De akármelyik 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.
61

 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 behunyták 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 
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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 

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 

bonyolították le az üzletet, ha a közelben éppen nem voltak 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.
62

 

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 azt is említené, valószínűleg hasonló módon nyilatkozna a tábor úszómedencéjéről 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 kivéve az előbbiek likvidálásának a napját) nincs semmiféle konfliktus, 

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: 
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„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 írja, 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
63

 óriási farkaskutyája a krematórium 

kapujánál a drótkerítéshez ért, és azonnal kimúlt.”
64

 

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, 
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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 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
65

 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. 

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.) 
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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
66

…(…) Porig égett a III. és használhatatlanná vált 

géprombolás következtében a IV. krematórium.” (159. o.) 

 

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 tagjaira is, de Nyiszli a helyzetüket – legalábbis rövid 

távon – derűlátóan ítéli meg: 

„Harminc
67

 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.) 

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.”
68

 

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. 
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 A DEGOB (Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság), amely egy budapesti zsidó segélyszervezet volt, és 

„1945-46-ban a magyar holokauszt mintegy 5000 túlélőjének a személyes történetét rögzítették”, honlapjának 

Az SS orvosok című fejezetében Nyiszli Miklós életének ismertetésekor a lázadással kapcsolatban csak három 

SS haláláról tud. Lásd: http://www.degob.hu/index.php?showarticle=24#_edn42 
67

 Vajon miért éppen harminc, és miért csak annyi? Minden bizonnyal összekeveri őket azzal a harminccal, 

akikről a gyilkolások megszüntetése és a tizenharmadik kommandó elpusztítása után azt írja, hogy a táborból 

járnak majd be a krematóriumba, hogy a kórházban elhunytakat elégessék. 
68

 Auschwitz jegyzőkönyv 3. rész 
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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 most 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. 

 

 

Nyiszli Mengeléről 
 

Joseph Mengele SS-százados az auschwitzi koncentrációs tábor főorvosa volt. Általában 

fajbiológusként szokták őt emlegetni. 

A fajbiológia a Magyar értelmező kéziszótár szerint az „emberfajták öröklődő 

sajátosságaival foglalkozó tudományág”, illetve ennek „a fajelmélet céljaira eltorzított 

áltudományos változata”
69

 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.”
70

 De csak ilyen ismeretlen tartalmú 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.” (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.
71

 

A tábor főorvosának az ikrek rendellenességei és különösen a törpék iránti érdeklődését 

Nyiszli a német nép magasabb rendű volta bizonyításának igényeként magyarázza, mert 
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 I. m. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, 338. o. 
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 Ugyanott, 700. o. 
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 Különös, hogy Nyiszli Miklós könyve valamennyi kiadásának egyik bekezdésében „egysejtű és kétsejtű 

ikrekről” beszél. Ez egy nevetséges elírás. Egy orvostól elvárhatnánk, 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.) 
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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”
72

, 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? 

Nyiszlinek, saját leírása szerint lassanként sikerült jó intellektuális és emberi kapcsolatot 

kialakítania vele. 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 beszélgetései nem 

terjedtek ki olyasmire is, amelynek felidézésével Nyiszli meg tudná világítani, miben is álltak 

Mengele „kísérletei”? 

 

Egy nap Nyiszli Miklós megkéri főnökét, tegye lehetővé, hogy találkozhasson feleségével 

és tizenöt éves leányával, akik szintén Birkenauban vannak. Kap egy írásos engedélyt, 

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.
73

 (130-

131: 136. o.) 

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
74

 fogkeféket, szappant, körömollót, 

zsebkést, sűrűfésűt. 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 
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 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. 
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 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! – T. K. A, 
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 Íme, most megtudjuk, hogy az az „óriási raktárhelyiség”, amelyet sehol nem sikerült felfedeznünk a 

krematórium épületének alaprajzán, különböző osztályokra oszlott. 
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utóbbiak – mint már volt szó róla – egyenesen a krematóriumok „gázkamráiba”, illetve a 

máglyáknál működő SS-ekhez kerültek, akik belelőtték őket az állítólag parázstól izzó 

gödörbe. Arányuk Höß nürnbergi vallomásában, és azóta szinte minden holokauszt-

szakértőnél az Auschwitzba deportáltak hetven-nyolcvan százalékát tette ki.
75

 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.”
76

 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 is? 

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
77

 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.) 

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 
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 Rudolf Höß: idézett dokumentum 2. pont. Lásd a 23. sz. jegyzetet. 
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 Ugyanott, 7. pont. 
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 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 

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/holocaust/auschwitz/auschwitz.html
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úgynevezett cseh tábor, 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 továbbá nem 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
78

: »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 keverékének ez a 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.
79

 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.”
80

 (Egy lengyel 
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 Dr. Heinz Thilo a tábor egyik német orvosa volt. 
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bíróság aztán halálra ítélte, és 1948 januárjában kivégezték.
81

) 1944. május 11-től a tábor 

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. 

A könyvből úgy tűnik, hogy a koncentrációs tábor igazi döntéshozója és cselekvő 

tényezője dr. Josef Mengele volt, 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 ilyen 

ténylegesen készült volna, valahogy úgy kellett volna kezdődnie, hogy „a kapott parancsnak 

megfelelően” vagy „értelmében” történtek a benne említett fejlemények. Nyiszli azonban 

olyan látszatot kelt a könyvében, 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.
82

 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 

semmiképpen nem kerülhette volna el Nyiszli Miklós figyelmét.
83

 

Höß nürnbergi nyilatkozatában nem tesz említést ideiglenes auschwitzi visszatéréséről. 

Viszont egyértelműen leszögezi: „Minden elgázosítással végrehajtott tömegkivégzés az 

RSHA
84

 közvetlen parancsára, felelősségére és felügyelete alatt történt. Közvetlenül az 

RSHA-tól kaptam minden parancsot ezekre a tömegkivégzésekre.”
85

 

Josef Mengele viszont – Nyiszli könyve szerint – teljesen a saját rendelkezése alá vonta a 

tömeggyilkosságokat, és sem a táborparancsnok, sem pedig a Birodalmi 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. 

Fritz Bauernek, egy németországi zsidó ügyésznek 1958-ban sikerült megbízást kapnia 

arra, hogy több különböző kereset egyesítésével Frankfurtban egy közös Auschwitz-pert 

rendezzenek.
86

 Körözést adtak ki Richard Baerre is, és annak egyik munkatársa felismerte őt 
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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 váratlanul 

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.
87

 

Minden bizonnyal ezért 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. E 

sorok írója is azt javasolja az olvasónak, hogy minderről maga se gondoljon rosszat. 

Gondolataink (de mindenekelőtt szavaink) maradjanak mindig teljes mértékben „politikailag 

korrektek”, ahogy azt nyomatékosan elvárják ma tőlünk! Mint ahogy Nyiszli is elkerülte a 

politikai inkorrektség csapdáit. 

 

 

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.
88

 

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.
89

 

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.”
90

 

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.). 

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 
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munkaerejének felhasználásában.
91

 Az ipartelep méreteit a 2. ábra is érzékelteti, noha az 

egészet nem tudjuk áttekinteni rajta. Mintegy tizenkétezer foglyot foglalkoztatott.
92

 

Ugyanakkor 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.
93

 „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 Auschwitz-

Birkenaunak, 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 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.” 
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A fenti beállítások furcsa képet adnak a német hadsereg elit egységeinek tekintett SS-

kötelékek 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 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 

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 
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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 Berlin-

Dahlem-i intézet engem életben hagyjon?” (56. o.) 

Vajon hogy gondolja ezt? Az antropológiai intézet 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-at el tudunk e végezni. Mi erre azt feleltük, hogyha precíz tudományos munkát kíván, úgy 

átlag négy halottat tudunk naponta felboncolni. Ebbe bele is egyezett."
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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, 
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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.”
95

 (190-191. o.) 

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 egyáltalán 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 afelől, 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 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
96

 

épületének történetét.) „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 
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útban volt az SS védőszárnyai alatt Mauthausen koncentrációs tábor 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.) 

Ezek szerint alaptalan volt Nyiszlinek az a sokszor emlegetett félelme (vagy netán csak az 

olvasót rémisztgette ezzel?), 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 gyilkolászott, 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, két évi 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
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 – 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 szándékszik majd senki megölni; 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? Vagy netán a különleges osztag 
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aranykorongjaitól függetlenül is el tudták látni magukat? Akkor vajon mi késztette őket arra, 

hogy szövetkezzenek ebben az ügyben a sonderkommandóval? Vagy talán itt is csak a mese 

lólába tűnik elő? 

 

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!) tárva-nyitva. 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.
98

 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.) 

Tényleg nincs semmi, ami elárulja kilétüket? Vajon a többi „egyszerű, sorban álló KZ-

fogoly” 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 
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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.
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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.) 

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. 
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 A kép a http://www.scrapbookpages.com/AuschwitzScrapbook/History/Articles/Liberation2.html honlapról 

származik. (Scrapbookpages.com – a web site for Holocaust.) 
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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
100

 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. 

Nyiszli könyvéből nem tudjuk meg, hogy ő miért éppen az utolsó háromezres csapathoz 

csatlakozott. Az sem érthető, miért állítja be úgy, 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.
101

 Ő is ott maradhatott volna 

orvostársaival együtt, ha akar, de amint 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.
102

 Otto Frank, Anna Frank apja például a maradást 

választotta, és életben maradt.
103

 

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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 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 az előző jegyzetben említett honlap a 

 http://www.scrapbookpages.com/AuschwitzScrapbook/History/Articles/Liberation.html címen. 
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 Ezek az adatok is az előbbi jegyzetben említett honlapcímen találhatók. 
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 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? 
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 Lásd például a 100. jegyzetben megjelölt honlapon. 
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12. ábra. Gyermekek Auschwitzban a szovjetek érkezése után. Egy kép a Vörös Hadsereg által 

készített filmből.
104

 

 

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 !  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.”
105

 

Mint láthatjuk, dr. Nyiszli Miklós megérezte, hogyan kell az új, még nem egészen kiforrott 

helyzetben helyezkednie, és ez kétségtelenül meghatározta 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 

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. 
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 A kép az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeumának honlapjáról származik:  

     http://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=10005189&MediaId=832 
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 Dr. Nyiszli Miklós i. m. 1947, 162. o. 
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Helyszíni ismereteinek hiányosságai 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 az őrszemélyzet tagjai is csak akkor tartózkodtak a 

krematóriumokban, 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 valamennyi állítása szükségszerűen kérdésessé válik.  

Vajon Nyiszli Miklós számtalan hazugsága közül hogyan tudnánk kiválogatni az 

igazmondás  feltehetően létező morzsáit? 

 

 

UTÓSZÓ 
 

a. A HOLOKAUSZT  MÍTOSZA 

 

Nyiszli Miklós könyvét több nyelven kiadták, 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 újra megjelent, az Élet és 

Irodalom az évi június 25-i számának Könyvkritika rovatában közölt recenzió szerint Nyiszli 

„népe kínjainak krónikása” és „a szemtanúság hitelén alapuló tudást közvetít”.
106

 Az 

előbbiekben olvasható elemzések alapján kétségtelen, hogy ez a vélemény a szerző hamis 

beállításai előtti főhajtás volt. 

Kertész Imre már ezt megelőzően, április 23-án felolvasást tartott a Kongresszusi Központ 

Bartók termében a nagyváradi orvos frissen megjelent könyvéből, melyet az esemény 

méltatója „kitüntetett jelentőségű kötetnek” nevezett. „Kertész Imrétől megtudjuk – írta –, 

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 

szöveget. Közben felolvas egy részt a kötetből, arról, ahogy Mengele kiválasztja az orvost a 

feladatra: valóban, hátborzongatóan tényszerű.”
107

 Pedig ez egy olyan mozzanat, amelynek 

kitalált voltáról Nyiszli nürnbergi nyilatkozata a legfőbb bizonyság. 

 

Kertész Imre egyik előadásában
108

 mitologikusnak nevezi a koncentrációs táborok 

kérdését. Mindenekelőtt Auschwitz vált „egyetemes példázattá (…), amely puszta nevébe 
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 Vári György második könyvismertetője volt az akkori három közül.  Megtalálható a lap összetett keresőjében 

(a http://www.es.hu/kereses/osszetett/ címen), ha a 2004-es június 25-i számban például a „népe kínjainak 

krónikása” szabad szövegre kérdezünk. 
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 Martin Iringó: Kertész Imre felolvasása (Magvető kiadó, MKKE). Megtalálható a Litera irodalmi portálon, a 

következő címen: http://www.litera.hu/object.6bf33536-08b4-4e7b-a8d1-b892c6d252ef.ivy 
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 Kertész Imre: A táborok maradandósága – Előadás a Thália Stúdióban, 1990. A szerző valamennyi itt idézett 

írása  A száműzött nyelv című kötetből való, amely megtalálható Kertész digitalizált könyvei között a Petőfi 
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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, mert 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 – írja szerzőnk – 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 felteszi a kérdést, hogy 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.”
109

 Ezzel immár elég alapunk van arra, hogy végképp 

nevetségesnek nyilvánítsuk a történészek erőlködéseit. Hiszen ilyen magaslatokra ők 

bizonyosan nem érhetnek fel. 

 

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 Kertész
110

 – 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.” 

                                                                                                                                                   
Irodalmi Stúdió honlapján a http://www.pim.hu/object.BA8E8D47-06EC-43C5-BCFE-0C619A3DC5C4.ivy 

világhálós címen, valamint a következőn is: http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/KERTESZ/ A felhasznált 

szövegrészletek világhálós eredetűek lévén, lelőhelyük oldalszámaira nem tudunk utalni. 

A Kertész-idézetek valamennyi kiemelése a szerzőjüktől származik. 
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 Az utóbbi két bekezdés idézetei Kertész Imre „Hosszú sötét árnyék” című írásából valók. In: i. m. 
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 Innen kezdve visszatérünk „A táborok maradandósága” című Kertész-előadás szövegéhez. In: i. m. 
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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.” 

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”
111

.  

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: Nietschétől 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. 

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
112

 a cseh családi barakkokig, a Sonderkommandótól a 

krematóriumokat működtető ventilátorok gyári márkájáig.” 

A szemtanúi vallomások (amelyek közül csak néhányról volt szó ebben az írásban) még a 

helyszíneket is különbözőképpen, gyakran a bizonyítható tárgyi valósággal ellentétesen írják 

le, vagy nyilvánvaló módon hiányosan ismerik. Mint például Nyiszli Miklós is. 

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 
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 Thomas Mann: A kiválasztott. Fordította Jékely Zoltán. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1957. 161. o.  Az 

idézett szöveget a könyvben egy szerzetes mondja, aki a történetet leírja. 
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 Az első két birkenaui krematórium „kivégző helyiségének” volt némely leírás szerint fekete a fala. 
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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.”
113

 

Vagyis a végső megoldás jegyében ölni akar. A helyzet komoly, mert a nácizmus „ma is él és 

virul”
114

. 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”.
115

 

A „Holocaust füstje – írja Kertész Imre költőien – hosszú, sötét árnyékot borított Európára, 

miközben lángjai eltakarhatatlan jelet égettek az égboltra.”
116

 A krematóriumokban használt 

koksz, amely nem lánggal ég, hanem izzik csupán, valamint a talajvízzel teli birkenaui sáncok 

emésztő tüzének füstje és lángja borult Európára, illetve égetett el nem múló jelet az egére. 

Mind Nyiszli, mind Kertész részese tehát annak kiterjedt megegyezésnek, amely sohasem 

létezett jelek ismételt felidézésével igyekszik bizonyítani hamis vádjait. Ezekből ered a 

megtervezett „mítosz” lángja és füstje. Kertész szövegeinek sugallata szerint a történtek 

nyoma örökre eltörölhetetlen. Ezért civilizációnknak „tovább kell élnie” azok „súlyával és 

következményeivel”
117

. 

Sokan vannak e felfogás éltetői és haszonélvezői. Ezek arra törekednek, hogy hatalmas 

anyagi forrásaik és a birtokukban levő véleményformáló eszközök segítségével a politikát a 

szolgálatukba kényszerítsék, és különböző hamis mítoszok terjesztése által is (melyek között 

élen jár a holokausztról szóló) a hatalmukat erősítsék.  
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A nyugati világban jelentős sikert értek el. 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” nézet-

manipulátorok 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. 

Különös ez a párosítás: a koncentrációs táborokban történtek iránti tárgyszerű érdeklődés 

mellett – a „gyűlöletbeszéd” ügyesen kiagyalt fogalmának ürügyén – büntetendővé lenne 

teendő az önfitogtató homoszexuális kapcsolatok és a család közötti morális különbségtétel is. 

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. 

 

    Göteborg, 2008. 


