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I, the undersigned Nyiszli Miklós, M.D.,
ex-prisoner of the K.Z., bearer of tattoo
number A-8450, hereby declare that in the
work now published, the creation of my
own hand, a work which contains within it
the darkest pages in the history of
humanity, free from all emotion and in
strict conformity with the truth, and
without the slightest exaggeration or
embellishment, I write as the direct
spectator of, and participant in, the activity
of the crematoria and cremation pyres of
Auschwitz, into whose flames vanished
millions of fathers, mothers and children.

Alulírott dr. Nyiszli Miklós orvos, volt – A.
8450 tetoválási számot viselő – K. Z. fogoly,
e szerzésemben megjelenő művet, mely az
emberiség történetének legsötétebb lapjait
foglalja magában, minden indulattól
mentesen, a valóságnak megfelelően, a
legkisebb túlzás és kiszínezés mellőzésével
írtam meg, mint közvetlen szemlélője és
szereplője az auschwitzi krematóriumok és
máglyák munkájának, melyeknek tüzeiben
apák, anyák és gyermekek milliói enyésztek
el.

As chief physician of the crematoria of
Auschwitz, I drew up innumerable autopsy
and forensic medical reports and signed
them with my tattoo number. These
documents were countersigned by my
superior, Dr. Mengele, and then shipped by
me to the address of the Institut für
rassenbiologische und anthropologische
Forschungen2 in Berlin-Dahlem, one of
the world’s most illustrious medical
centers. They should still be discoverable
to this day in the archives of that great
research institute.

Mint az auschwitzi krematóriumok I. orvosa,
számtalan boncolási és törvényszéki
orvostani jegyzőkönyvet szerkesztettem és
láttam el tetoválási számom kézjegyével.
Ezen okmányokat főnököm, dr. Mengele
ellenjegyezte, így lettek általam, a BerlinDahlem Institut für rassenbiologische und
anthropologische Forschungen címén a világ
egyik legelőkelőbb orvosi fóruma számára
postázva. Ma is fellelhetők kell legyenek a
nagy kutatóintézet irattárában.

In writing this work I do not aim at literary Munkám megírásával nem törekszem
success. I was a doctor, not a writer, when irodalmi sikerre. Nem író, orvos voltam,
I experienced these horrors exceeding all
midőn a minden képzeletet fölülmúló
1
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In Hungarian the family name precedes the given name.
“Institute for Racial-Biological and Anthropological Studies.” In German in the original. The institute’s
correct full name was Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, or The
Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity, and Eugenics.

imagination, and as I undertake now to
describe them, I write with the pen of a
doctor, not a reporter.

borzalmakat átéltem és most, midőn leírásra
kerültek, nem a riporter, hanem az orvos
tollával írtam meg azokat.

At Oradea-Nagyvárad, in the month of
March 1946

Kelt Oradea-Nagyvárad, 1946. március
havában.

Dr. Nyiszli Miklós

Dr. Nyiszli Miklós

CHAPTER I

I. Fejezet

In a late afternoon in May, in a closed
freight car with windows covered with
barbed wire, the smell of ninety dirty
people crammed together is unbearable
enough already, let alone the stench of the
buckets of excrement filled to the brim.

A forró, májusi délutánon már
kibírhatatlanná vált a szögesdrótokkal
behálózott ablakú, csukott teherkocsiban a
kilencven összepréselt ember mosdatlan
kigőzölgése, valamint a színültig telt
ürülékes vedrek bűze.

It is a train for deportees, a train made up
of forty wagons like this one; already it is
the fourth day it has been traveling,
kilometer after kilometer, first through
Slovak territory, then through the
Generalgouvernement, bearing us within it
toward a still-unknown destination. In the
convoy is the first group of the million
[egymillió] Hungarian Jews condemned to
extermination. The Tatra mountains are
behind us. We race at full speed toward
Lublin, then comes Krakau. During the
war, both cities became centers of
concentration, that is, centers of
extermination [megsemmisítőhelye] for the
anti-Nazi citizens of Europe, whom the
representatives of the new European order
dragged here from the territories they
occupied.

A deportáltak vonata, negyven ilyen kocsiból
álló szerelvény, már negyedik napja rója
Szlovákia, majd a Generalgouvernement
földjén a kilométereket, és visz bennünket
előttünk még ismeretlen célja felé.
Magyarország egymillió főnyi,
megsemmisítésre ítélt zsidóságának első
csoportja van a vonaton. Mögöttünk marad a
Tátra. Átrohanunk Lublinon, majd Krakau
következik. A háború folyamán mindkét
város hírhedtté vált gyűjtőhelye, illetőleg
megsemmisítő helye Európa náciellenes
polgárainak, kiket az európai – új rend –
képviselői hurcoltak ide az általuk megszállt
területekről.

Leaving Krakau, our train runs along for
give or take an hour before coming to a
stop at an imposing station. A sign in
gothic lettering declares the name of the
station: Auschwitz. To us it is merely a
name. We have never heard of it, whether
in connection with the railways, or in any
other regard.

Krakaut elhagyva, alig egy órát fut vonatunk,
hogy egy nagyobb állomáson megálljon. Gót
betűs felirat adja tudtunkra, hogy az állomás
neve: Auschwitz. Nevénél nem jelent többet
számunkra. Hírét soha nem hallottuk sem
vasúti, sem egyéb viszonylatban.

Around our train, as I watch through the
cracks, there is a great coming and going.

Vonatunk körül, amint azt a vagon résein
keresztül megfigyelem, nagy a jövés-menés.

Our previous SS guards get off. A new
group takes their post. In the same way,
the railway personnel for the trip depart as
well. As I gather from snatches of
conversation, we are almost at the final
destination of our voyage.

Eddigi SS őreink leszállnak. Helyüket új
őrség foglalja el. Úgyszintén elhagyja helyét
a vonatkísérő vasúti személyzet is. Mint az
elejtett szavakból is következtettem, utunk
végcélja előtt vagyunk.

The train sets off again, and after a run of
some twenty minutes it once more comes
to a stop with a long blast of its whistle.

A szerelvény elindul és mintegy húszpercnyi
út után szirénájával hosszan búgatva, megáll.

I find a crack from which I can look
outside again. All around is a plain of
yellow clay, an arid terrain, as the land of
eastern Silesia generally is. Only an
occasional leafy thicket and the twisting
course of the Vistula River break the
monotony here and there. The area that
opens out before me is enclosed in pillars
of reinforced concrete placed in regular
files, along which are strung numerous
lines of barbed wire. Porcelain isolators
and signs placed at frequent intervals
reveal that the wires are carrying a high
voltage current. The concrete pillars form a
quadrangle within which there are
hundreds of barracks with tar paper roofs,
painted green, which form long straight
streets.

Rést találok, ahol ismét kinézhetek. Köröskörül sík, sárgaagyagos, kopár a vidék, mint
a kelet-sziléziai tájak általában. Csak
helyenként bontja meg az egyhangúságot
egy-egy zöldellő lugas, vagy a Visztula folyó
kanyargós vonala. Az elém táruló sivár
terület a látóhatárig körül van kerítve
szabályos sorokban elhelyezett
betonoszlopokkal, rajtuk többsoros
szögesdróthuzal. Porcelánszigetelésük és a
sűrűn elhelyezett feliratok elárulják, hogy
magasfeszültségű árammal vannak telítve. A
betonkerítések nagy négyszögeket alkotnak,
ezeken belül zöldre festett, kátránytetős
barakkok százai állanak, hosszú, egyenes
utcákat képezve.

Inside the fences I see figures in the striped
uniforms of prisoners. They are carrying
unfinished planks. Another group of men
marches in regular files with shovels on
their shoulders. Further in the distance,
large bales are being loaded onto trucks.
Along the fences, at a distance of 30-40
meters from each other, elevated towers
reveal the character of the place. Guard
towers! On each of them, a soldier in a
green uniform rests his elbows on a
machine gun mounted on a tripod. This is
the Concentration Camp Auschwitz, or as
the Germans say—they love to abbreviate
everything—K.Z., pronounced “Kacett”!3

A drótokon belül csíkos, rabruhás alakokat
látok. Deszkalapokat cipelnek. Másik
csoport emberei vállukon ásókkal, szabályos
sorokban menetelnek. Odébb teherautókra
raknak nagy bálákat. A kerítések mentén,
egymástól 30-40 méter távolságra, emeletes
tornyok teszik jellegzetessé a helyet.
Őrtornyok! Mindenikben zöld egyenruhás
SS katona könyököl állványra szerelt
gépfegyverére. Ez az auschwitzi
koncentrációs tábor, vagy ahogy a németek
mondják, ők mindent rövidíteni szeretnek;
K. Z. Ejtsd: Kácett!
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Phonetic Hungarian transcription of the German Kazett which in turn is the German pronunciation for the
letter names K and Z. “K.Z.” itself is an abbreviation for Konzentrationslager (concentration camp).

The knowledge is not reassuring, but the
for the moment nervous curiosity
overwhelms the sense of fear.

Nem biztató tudat, de a kíváncsiság
feszültsége egyelőre elnyomja a félelem
érzéseit.

I look around me at my companions in the
wagon. Our group is made up of 26
doctors, 8 pharmacists, our wives, our
children, a few older people, men and
women, parents of our colleagues. Seated
on baggage or on the floor, they stare into
empty space with weary, anxious faces.
Perhaps they are gripped by a terrible
presentiment, but in the bustle of arrival
even this does not cause them to stir. Some
of the children are sleeping, others are
eating scraps of leftover food, for the most
part bread. Those who lack even this
comfort pass dry tongues helplessly over
lips chapped with hunger and thirst.

Körülnézek vagontársaimon. Csoportunkat
26 orvos, 8 gyógyszerész, feleségeink,
gyermekeink, néhány agg férfi és nő,
kollégáim szüleit képezik. Csomagjaikon
vagy a padozaton ülve, gondterhelt, fáradt
arccal néznek a semmibe. Talán a
balsejtelem az, ami még az érkezés
izgalmában sem zökkenti ki őket
apátiájukból. A gyermekek egy része alszik,
néhányan a maradék élelemből falatoznak,
többnyire kenyeret. Akinek ez sem jut már,
hasztalan húz végig száraz nyelvecskéjével,
szomjúságtól és éhségtől kicserepesedett
ajkain.

The sand outside squeaks beneath heavy
footsteps. Loud orders break the monotony
of waiting. The padlocks on the wagons
are opened. The door slides open on one
side and immediately the order sounds out:
Leave the large baggage inside, everyone
down off the train with their own hand
luggage! We reach our children and our
wives down in our arms from the meterand-a-half high wagon. Soon we are lined
up before the train.

Súlyos léptek alatt csikordult a homok.
Hangos vezényszavak szakítják meg a
várakozás egyhangúságát. A vagonok
lakatjait nyitják. Az ajtó oldalra gördül és
már hangzik is a parancs: csomagokat
benthagyni, kézicsomaggal mindenkinek
kiszállni! Karjainkban szedjük le a másfél
méter magas vagonokról gyermekeinket és
nőinket. Már sorba is állítanak bennünket a
szerelvény előtt.

Before us stands a young SS officer with
glossy black boots and a gold rosette.
Clearly he is in charge, the soldiers waiting
on his commands. I don’t know SS ranks,
but from the Rod of Asclepius badge on
his arm, I presume that he is a doctor.

Szemben velünk fiatal, lakkcsizmás,
aranyrozettás SS tiszt áll. Láthatólag utasítást
ad a parancsaira váró katonáknak. Az SS
rangjelzést még nem ismerem, de a tiszt
karján levő aescu-lap jelvényről sejtem, hogy
orvos.

Later I learn that he is an SSHauptsturmführer.4 His name is Doctor
Mengele, and he is the chief physician of
Concentration Camp Auschwitz [az
auschwitzi koncentrációs tábor első
orvosa]. He is present on the ramp at the
arrival of every train. He is the doctor who

Később megtudtam, hogy SS főrohamvezető.
Neve: Dr. Mengele és az auschwitzi
koncentrációs tábor első orvosa. A rámpán
minden szerelvény érkezésénél jelen van. Ő
a szelektáló orvos. Hogy mi a szelektálás
auschwitzi értelemben, annak egyes
mozzanatait perceken belül átéltük. A többi
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Nyiszli here uses főrohamvezető, the literal Hungarian equivalent of the German Hauptsturmführer (“head
storm leader”). The rank is equivalent to that of captain in traditional armies.

makes the selections. In a few short
minutes we will discover what a selection
is at Auschwitz. The other phases of the
process we only get to know later, each
according to his fate.

mozzanatot csak később, ki-ki végzete
szerint ismerte meg.

And now it begins! Hurriedly the SS
guards separate the men from the women,
and the children under 14. The latter
remain with their mothers.

Kezdődik is! Az SS őrség sietve
különválasztja a férfiakat, nőket és a 14 éven
aluli gyermekeket. Ezek anyjukkal
maradnak.

In this manner the long formation in front
of the wagons divides into two parts. We
are suddenly separated from our families.
The guards respond to our anxious
questions in a reassuring tone. “It’s
nothing,” they say. “We’re taking you to
have a shower at the disinfection area,
that’s the rule here, and then everyone will
see their family again.”

A hosszú front a vagonok előtt így kettévált.
Nyugtalan érzés fog el bennünket. Máris
elszakadtunk családunktól. Az örök
megnyugtató hangon válaszolnak aggódó
kérdéseinkre: „Semmi az egész” – mondják.
„Fürödni, fertőtleníteni megyünk, itt az a
rend, utána mindenki összekerül ismét
családjával.”

Until the selection of the group, four
thousand people strong, is completed, I
have time to look around myself. In the
light of the fading day, the landscape I saw
from inside the wagon now leaps to life.
Here there is much more to see. The first
thing that draws my attention—rivets it, so
to speak—is a gigantic square chimney,
tapering toward the top and built of red
bricks, which emerges from the the top of
a factory-like, two-story building, also
built of red bricks.

Amíg a szétválasztás a négyezer főnyi
csoportnál befejeződik, van időm körülnézni.
Az alkonyodó nap fényében plasztikusan
domborodik ki a vagonrésen látott kép. Itt
még többet látok. Az első, ami figyelmemet
megragadja és szinte magához szögezi, az
egy óriási, négyszögletes, fölfelé
keskenyedő, vöröstéglából épített kémény,
mely egy hatalmas, ugyancsak vöröstéglából
készült, kétemeletes, gyárszerű épület
végéből ugrik ki.

It’s a strange shape for a factory chimney,
but what is really impressive is the column
of fire 8-10 meters high [a 8-10 méteres
lángoszlop] which gushes from its mouth
between the lightning rods at its four
corners. I try to imagine what kind of
hellish kitchen it could be to need such a
fire. Then it comes to me. I am in
Germany, the land of crematoria, where I
spent ten years as a student and doctor. I
know that every last little German city has
its crematorium.

Furcsa formájú gyárkéménynek látszik, de
ami megdöbbent, az a 8-10 méteres
lángoszlop, mely száján, a négy sarokra
elhelyezett villámhárítók között tör elő.
Találgatom, miféle pokol konyhája lehet az,
amiben ilyen nagy tűzre van szükség? Hamar
ráeszmélek. A krematóriumok országában,
vagyok, Németországban, ahol tíz évig éltem
mint diák és orvos. Ismeretes előttem, hogy
krematóriuma van minden német
kisvárosnak is.

So it is a crematorium! Not far from it is
another, and beyond, in a grove [egy

Ez tehát krematórium! Nem messze a tőle a
második, sőt egy lugasban, meglehetősen

lugasban] which partly hides it, I spot a
third similar building, all with the same
fire-spewing chimneys [ugyanolyan
tűzokádó kéményekkel].

elrejtve, felfedezem a harmadik hasonló
épületet, ugyanolyan tűzokádó kéményekkel.

A gentle breeze carries the smoke toward
us. A nauseating stench of burning flesh
and singed hair strikes my nostrils. A
familiar smell! Burning human flesh emits
an acrolein smell just like that of church
candles made of carrion tallow.

Enyhe szél felénk hozza a füstöt. Égő
húsnak, pörkölődő hajnak émelyítő szaga üti
meg orromat. Ismerős szag! Égő emberhús
akroleint árasztó szaga, akárcsak a
dögfaggyúból készült templomi gyertyáké.

There’s much to reflect on in that, but
already the second phase of selection is
underway. Men, women and children
parade in single file before the selection
committee. At a gesture of the selecting
physician—I will call him now by his
name, Dr. Mengele—we form ranks again,
to the left or to the right. Now we find
ourselves in two groups, one on the left
and one on the right. In the group on the
left, I notice, are mostly the old, the
crippled, the sickly, and women with
children under fourteen. In the group on
the right, those able to work. Among them
I see my wife and my fourteen-year-old
daughter. We have no chance to exchange
words now. We wave to one another.

Töprengésemnek még tág tere lenne, de
következik a szelekció második mozzanata.
Libasorban vonulnak el a férfiak, nők,
gyermekek a szelektáló bizottság előtt. – A
szelektáló orvos, most nevén nevezem, dr.
Mengele intésére jobbra, vagy balra
sorakoznak fel ismét. Két csoportban
vagyunk tehát, egy jobb és egy bal
csoportban. A bal oldali csoportban, mint
megfigyelem, főleg öregek, nyomorékok,
véznák és nők vannak, tizennégy éven aluli
gyermekeikkel. A jobb oldali, a munkabírók
csoportja. Itt pillantom meg nőmet és
tizennégy éves leánykámat. Beszélgetésre
már nincs alkalom. Integetünk egymásnak.

Those unable to walk, the sick, the old, the
mad, are loaded onto Red Cross trucks. A
few of my older doctor colleagues ask to
go with them as well. The trucks set off
first. Then the group on the left, in lines
five abreast, at a slow pace and under an
escort of SS guards. In a few minutes, they
disappear from our view beneath the trees
of a small woodlot. The group on the right
stays put. Dr. Mengele orders the doctors
to form a group to one side. When this is
done, he approaches the group, about fifty
doctors in all, and calls on any doctors who
did their studies in a German university,
are thoroughly versed in pathological
anatomy, and who also practice forensic
medicine to step forward.

A járni nem tudó betegeket, öregeket,
elmebajosokat vöröskeresztes autókra rakják.
Felkérőzködik néhány öreg orvostársam is.
Elsőknek az autók indulnak el. Utána a bal
oldal megy, ötös sorokban, lassú léptekben,
néhány SS őr kíséretében. Néhány perc
múlva el is tűnnek szemeink elől az egyik
lugas fái alatt. A jobb oldal még áll. Dr.
Mengele az orvosokat szólítja fel külön
csoportosulásra. Mikor ez megtörténik, a
körülbelül ötven orvost számláló csoporthoz
lép és jelentkezésre hívja fel azon orvosokat,
kik német egyetemen végezték
tanulmányaikat, a kórboncoláshoz
tökéletesen értenek, a törvényszéki
orvostanban pedig jártasak.

“But it would be best that you take care,”
he adds, “to comply with these
prerequisites, because…” And then
follows a menacing, eloquent gesture. I
look at my colleagues to my left and right.
Perhaps there are no specialists among us?
Or are they frightened by the threat? No
one steps forward. No matter, I have
decided! I leave the line, stand before
Mengele and introduce myself. He
interrogates me thoroughly. He asks me
where I did my university studies, where,
and with what professors I studied
pathological anatomy, where I have
practiced forensic medicine, how long I
have worked in that field, and so on. I must
have satisfied him with the precision of my
answers. He orders my colleagues to return
to the group on the right, and these now set
off marching along the right-hand way, the
way to life, toward the camp… for now I
can reveal what I still did not then know.
The group on the left, only minutes after
its departure, had passed through the doors
of one of the crematoria. And from there
there was no return.

– Jó lesz azonban vigyázni – mondja –,
hogy a követelményeknek meg is feleljenek,
mert… – és utána fenyegető, sokatmondó
mozdulat következik. Jobbra-balra figyelem
társaimat. Talán nincs szakember közöttük?
Vagy a fenyegetéstől ijedtek meg? Nem
jelentkezik senki! Mindegy! Már döntöttem
is! Kiugrok a sorból, elé állok és
bemutatkozom. Alapos kikérdezésnek vet
alá. Megkérdi, hol folytattam egyetemi
tanulmányaimat? Hol, melyik tanárnál
tanultam kórbonctant? Hol szereztem
törvényszéki orvostani ismereteimet?
Mennyi ideig működtem e szakon? stb.
Mindenre precíz és számára kielégítő választ
adhattam, mert azonnal különállított.
Kollégáimat pedig visszaparancsolta a jobb
oldaliak csoportjába és elindította őket, a
jobb oldaliak útján, az élet útján, a táborba,
mert most már elárulom, amit akkor még
nem tudtam. A bal oldali csoport, az indulás
után néhány perccel, a krematóriumok
egyikének kapuján lépett be. Onnan pedig
nem volt visszatérés!

CHAPTER II

II. Fejezet

As soon as I am alone, my thoughts turn to Ahogy itt állok most már egyedül, a végzetre
fate and to Germany, the land where I
gondolok és Németországra, ahol annyi évet
spent so many years, the best years of my töltöttem el, fiatalságom legszebb éveit!
youth!
Above my head the stars are already out in
the sky. High above my head I see the Big
Dipper, just as it is at home in Hungary.
The cool air of the evening breeze might
even be refreshing, if only it were not
blowing toward me the acrolein stench of
burning corpses from the crematoria of the
Third Reich.5

Fejem fölött már csillagossá válik az ég. A
Göncölszekér magasan fejem fölé került,
akárcsak odahaza, Magyarországon. Az esti
széltől lehűlt levegő felüdítene kissé, ha nem
fújná felém a III. Birodalom
krematóriumaiból az égő halottak szagát, az
akroleint.

From the concrete pillars, hundreds of arc

A betonoszlopokról vakító fényt szórnak a

5

Nyiszli never uses the German expression Drittes Reich but rather always the Hungarian translation III.
Birodalom.

lamps send out a dazzling light. Beyond
the chain of lights, however, it is as if the
air has become condensed. It covers the
camp like a heavy shroud and one can
barely discern the silhouettes of the K.Z.
barracks.

nagy ívlámpák százai. A fénylánc mögött
azonban, mintha összesűrűsödött volna a lég.
Mint nehéz fátyol fekszi meg a tábort és csak
halványan rajzolódnak ki belőle a K. Z.
barakkok sziluettjei.

The ramp is now deserted, only a few
inmates in prison stripes are stirring here
and there, loading the baggage left in the
wagons onto trucks. In the darkness, the
forty empty wagons, bearers of our
destiny, merge ever more into the gloom of
the landscape and the objects around us.

Már elnéptelenedett a rámpa, csak néhány
rabruhás fegyenc csinál némi zajt, amint a
vagonokban hátrahagyott csomagokat rakja
teherautókra. A negyven üres vagon, sorsunk
hordozói, a sötétben mindjobban összeolvad
a körülöttünk lévő tárgyak és a vidék
homályával.

Dr. Mengele gives some last instructions to
the SS soldiers still waiting there, then gets
into the driver’s seat of his Opel-model car
and motions for me to get in behind. The
back seat is already occupied. Beside me
sits an SS enlisted man. We set off.

Dr. Mengele is kiadta a még ott várakozó SS
katonáknak utolsó utasításait, majd Opel
kocsijához lép, elfoglalja helyét a vezető
ülésen és int nekem, hogy szálljak be. A
hátsó ülésen foglalok helyet. Mellém egy SS
altiszt kerül. Elindulunk.

Our car is tossed about on the camp’s
bumpy, clay roads, which are much worn
by the spring rains. The brilliant arc lamps
along the fences flash swiftly past us. We
stop before a closed iron gate. From the
guardhouse, an SS enlisted man rushes to
open the way for Dr. Mengele’s familiar
car. We proceed for a few hundred more
meters along the camp’s main street
between barracks lined up on either side,
then come to a stop before a rather more
elegant building.

Kocsink rázkódik a tábor agyagos és a sok
tavaszi esőtől kimosott, hepehupás útjain.
Gyorsan villannak el mellettünk a
drótkerítések fényes ívlámpái. Rövid ideig
megyünk csupán. Csukott vaskapu előtt
állunk meg. Az őrszobából már siet is az SS
altiszt, hogy utat nyisson dr. Mengele ismert
kocsijának. Még néhány száz métert
haladunk a tábor főútvonalán, a kétoldalt
sorakozó barakkok között, míg az egyik
ápoltabb épület előtt megállunk.

Dr. Mengele gets out of the car. I get out
after him. “Camp Office” [Táboriroda] I
hastily read on a sign posted at the
entrance. We go inside. Several intelligentlooking individuals in prison clothes are
sitting at desks. They all leap to their feet
and stand stiffly to attention without
speaking at their places.

Dr. Mengele kiszáll. Utána kiszállok én is.
„Táboriroda” – olvasom gyorsan a bejáratnál
elhelyezett táblán. Belépünk. Több, rabruhás,
intelligens arcú egyén ül íróasztaloknál.
Valamennyien felugranak helyeikről és
szótlanul merev vigyázzba állanak.

Dr. Mengele calls over a close-shaved
inmate in prison uniform of about fifty
years old. I stand quietly a few meters
behind them. I cannot catch what they are
saying. Dr. Sentkeller—for that is his

Az egyik ötven év körüli, rabruhás, kopaszra
nyírt foglyot szólítja dr. Mengele. Pár
méterrel mögöttük állok. Nem értem, mit
beszélnek. Dr. Senkteller, mint később
megtudom, ez a neve a fogolynak és az „F”

name, as I later learn—head doctor of
Camp Hospital “F”, nods understandingly.
He calls me to him and accompanies me to
the desk of another inmate worker. There,
the clerk draws out some pre-printed cards.
He asks me for my personal data and
records them in a large volume. He passes
the completed cards to an SS escort. We go
outside. I bow my head before Dr.
Mengele as we pass, at which Sentkeller,
more ironically than angrily, barks at me
not to play at social niceties here, but
rather get used to the fact, and fast, that
this is a concentration camp!

kórháztábor főorvosa, megértően bólint.
Magához int és egy másik fogoly
íróasztalához kísér. Ott nyomtatott kartotékot
vesz az írnok elő. Megkérdezi adataimat és
bevezeti egy terjedelmes könyvbe. A
kitöltött kartotéklapot a kísérő SS kezébe
adja. Már indulunk is kifelé. Meghajtom
fejemet dr. Mengele előtt, mire dr. Senkteller
inkább gúnyosan, mint haragosan reám
kiabál, hogy hajlongásommal ne játsszam itt
a szalonok emberét, hanem szokjam meg
mihamarabb, hogy ez itt egy K. Z.!

I proceed to a third barrack, alone with my
escort. There the sign reads “Bath and
Disinfection” [fűrdő és fertőtlenítő]. My
escort hands me over to his colleague
there, along with my card. Two inmates in
prison uniforms approach me. They take
away my little doctor’s bag. They search
my pockets and then ask me to undress. A
barber arrives. He crops my hair close,
shaves me all over and then sends me
under a shower. They wash my head with a
solution of calcium chloride. My eyes burn
so badly that it takes several minutes
before I can reopen them. In another room
I receive a grey jacket and a pair of striped
black trousers in place of the clothes I
handed over earlier. My shoes they return
to me, after having immersed them in a tub
full of calcium chloride solution. I put on
the clothes. They fit me well, as if they had
been tailor-made for me! Who knows what
companion in misfortune once wore them!
An inmate rolls up the left sleeve of my
jacket, reads the number found on my card,
and with practiced speed lays down along
my arm innumerable needle pricks with a
little device filled with ink. Where the
needle punctures an indistinct blue stain
begins to form. The prisoner reassures me.
The skin may be a little inflamed for now,
but that passes in a week or so and the
numbers become clearly visible. So I too

Csupán a harmadik barakkig megyek
kísérőmmel. Ott fürdő és fertőtlenítő felírást
olvasok a táblán. Őröm átad egy társának
kartotékommal együtt. Két rabruhás lép
hozzám. Elveszik kis orvosi táskámat.
Kikutatják zsebeimet és felszólítanak a
vetkőzésre. Borbély kerül elő. Kopaszra nyír.
mindenhol leborotvál és az egyik zuhany alá
küld. Klórmeszes oldattal törlik le fejemet.
Annyira égeti szemeimet, hogy percekig tart,
míg kinyithatom. Egy másik helyiségből új,
szürke zakót és csíkos fekete nadrágot kapok
a leadott ruhám helyett. Cipőimet, miután
klórmeszes vízzel telt medencébe merítették,
visszaadják. Felveszem a ruhát. El van
találva, mintha reám szabták volna! Ki tudja,
melyik sorstársam viselte? Az egyik
rabruhás felgyűri bal karomon a kabátom
ujját, leolvassa a kartotékomon levő számot
és egy tintakuliszerű készülékkel,
begyakorolt gyorsasággal, karomon
számtalan szúrást ejt. A szúrások helyén
összefolyó; kék festékfolt keletkezik.
Megnyugtat. Kissé gyulladásba jön majd a
bőr, de egy hét múlva feltisztul és a számok
tisztán láthatókká válnak. Tetoválva vagyok
és én, dr. Nyiszli Miklós, e néven
megszűntem létezni. „A-8450.” számú K. Z.
fogoly lettem.

am tattooed, I, Dr. Nyiszli Miklós; I cease
to exist under my own name and become a
mere number, A-8450, a prisoner of the
K.Z.
Suddenly the memory of another formal
act of inscription comes to mind. Fifteen
years earlier the Dean of Medicine of the
Friedrich-Wilhelms-Universität in Breslau
had shaken my hand and, wishing me good
luck and a prosperous future, conferred
upon me my doctor’s diploma, cum laude.

Hirtelen egy másik aktus jut eszembe.
Tizenöt évvel ezelőtt történt, hogy a breslaui
Frigyes Vilmos Egyetem orvosi fakultásának
dékánja kezet szorított velem és szerencsés
jövőt kívánva, átnyújtotta kitüntetéses
diplomámat.

CHAPTER III

III. Fejezet

I am left in a strange state of inner turmoil,
but I have never been one to give in to
empty despair. No matter! I must adapt
myself to whatever my situation brings. I
must not despair! I must not become
sentimental! I must neither see too much,
nor yet be too sober! And yet I am indeed
clearly sober, for I am saying such things
to myself.

Különös lelkiállapotban vagyok, de az
életemet sohasem töltöttem hiábavaló
kétségbeeséssel. Mindegy! Bele kell éljem
magam mindenbe, amit helyzetem parancsol.
Nem szabad kétségbeesnem! Nem szabad
érzelgősnek lennem! Látnom sem szabad,
úgyszintén józannak sem szabad lennem!
Józan vagyok pedig teljesen, mert ilyesmiket
mondok magamnak.

My situation for now is not the worst it
could be! Dr. Mengele wants to give me a
medical job. Probably I’ll be taking the
place, at least in part, of a German
pathologist or forensic specialist from an
institute in some German town who’s been
drafted into the army. I am also
encouraged by the fact that, presumably on
Dr. Mengele’s orders, I have been given
not a prisoner’s uniform but rather an
excellent civilian suit. It follows that the
position reserved for me is one that
requires a neat appearance. But this is just
speculation. We shall see.

Helyzetem pillanatnyilag nem is a
legrosszabb! Dr. Mengele orvosi munkát kér
tőlem. Valószínűleg egy hadba vonult, német
kartársam kór-boncnoki vagy törvényszéki
orvos funkcióját kell, legalább részben
elvégeznem, valamelyik német város
intézetében. Bizakodással tölt el az is, 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.
Ezek csupán feltevések. Majd elválik.

From the bath building, accompanied by a
new escort who carries my card in his
hand, I pass into the barrack which stands
opposite and which bears the number 12
on its front. It’s a building around 100
meters long. The interior forms a large
hall. Along both sides of the hall run lines
of three-tier bunks made of unfinished

A fürdőből új kísérővel, kezében a
kartotékom, átmegyünk a szemben lévő
barakkba, mely a 12-es számot viseli
homlokzatán. Körülbelül száz méter hosszú
épület. Belül csarnokot képez. A csarnok két
oldalán háromemeletes, csupasz gerendákból
és deszkákból összerótt, rekeszekre osztott
fekvőhelyek, tömve betegekkel. Az „F”

beams and planks, divided into
tábor 12-es kórházbarakkjában vagyok.
compartments crowded with patients. I am
in Camp “F”, hospital barrack 12.
My SS escort hands my card to an inmate,
a chubby faced older man who hurriedly
stands to attention to receive it. My escort
departs, and we two shake hands. We
introduce ourselves. He is the supervisor of
barrack 12. He makes me comfortable in a
small room off the big hall and tells me the
story of his life, as prisoners always do.

Kartotékomat SS kísérőm átnyújtja egy
elénk siető, pufók arcú, idősebb fogolynak,
ki azt vigyázzállásba meredve veszi át.
Kísérőm távozik, mi ketten kezet szorítunk.
Bemutatkozunk egymásnak. Ő a 12-es
barakk felügyelője. Leültet kis szobájában,
mely a nagy csarnoktól van elkülönítve és
fegyencszokás szerint elmondja
élettörténetét.

He is a German from the Reich6
[birodalmi]. He is fifty years old and by
profession, in civilian life, a bank robber.
He explains that he always worked alone.
His last job was a bank robbery in grand
style. He robbed one of the main banks of
Düsseldorf in broad daylight. He lived for
three years on the money until he was
denounced by his wife, who had separated
from him. He did a ten-year sentence in the
Moabit prison.7 Upon his release, the
political SS were waiting for him as he
came out the prison gates, and he next
became a prisoner of K.Z. Auschwitz. He
has been in custody here for five years
now.

Birodalmi német. Kora ötven év, civil
foglalkozása bankrabló. Elmondja, hogy
mindig egyedül dolgozott. Utolsó munkája
egy nagyszabású bankrablás volt. Az egyik
düsseldorfi nagybankot rabolta ki fényes
délben. Három évig élt a pénzből, míg
különváltan élő felesége beárulta. Tíz évig
ült a moabiti fegyházban. Kiszabadulásakor,
amint a fegyház kapuján kilépett, a politikai
SS várt reá és az auschwitzi K. Z. foglya lett.
Öt éve van itt őrizetben.

On the breast of his striped shirt, just
above his heart, he wears a badge with a
green number on a white background. A
green badge in the K.Z. is the insignia for a
professional criminal. He explains the
other prisoner insignia to me: a red badge
is for political prisoners, while brown is
for Jehovah’s Witnesses, Sabbatarians and
Baptists. The notoriously work-averse and
prostitutes are blue. A black badge is for
homosexuals charged under paragraph
175. A white letter “A” embroidered on a
black ribbon on the sleeve stands for Arzt,

Mellén, a csíkos blúzon, szíve fölött
zöldparolis számot visel fehér alapon. A zöld
paroli a K. Z.-ben a hivatásos bűnözők
jelzése. Megismerteti velem a K. Z. foglyok
egyéb jelzéseit is. így a piros paroli politikai,
a barna a bibliakutatók, szombatosok,
baptisták jelzése! A notórius munkakerülők,
prostituáltak színe kék. Fekete jelzése van a
175. §-t kimerítő homoszexuálisoknak. A
karon levő fekete szalagra hímzett, fehér „A”
betű Arzt-ot, orvost jelent, de ilyen jelzést
kevesen, csak a K. Z.-ben orvosi pozíciót
betöltő fogolyorvosok kapnak.

6

7

That is, a German from Germany proper, as opposed to Germans from other German-speaking countries or
areas.
A famous prison in the “Moabit” area of Berlin.

or doctor, but there are few of these since
only imprisoned doctors actually holding
the position of doctor in the K.Z. receive
them.
It is already past midnight, but curiosity
keeps fatigue at bay. I listen intently to
every word of the barrack supervisor. He
knows the complex organization of the
K.Z. He knows by name the commanding
SS officers for every part of the camp. He
knows the the prominent prisoners8 who
have a position here. I discover that K.Z.
Auschwitz is the largest extermination
camp [megsemmisítő tábora] of the Third
Reich and not a labor camp! He speaks of
the selections,9 which take place every
week in the hospitals and the barracks of
the camp, when they load hundreds of
selected prisoners onto trucks and carry
them to the crematoria situated a few
hundred meters away.

Már éjfél is elmúlt, de a kíváncsiság elűzi
fáradságomat. Lesem a barakkfelügyelő
minden szavát. Ismeri a K. Z. bonyolult
organizációját. Név szerint ismeri az összes
táborrészek SS parancsnokait. Ismeri a
foglyok pozíciókat betöltő prominenseit.
Megtudom, hogy az auschwitzi K. Z. a III.
Birodalom legnagyobb megsemmisítő tábora
és nem munkatábor! Beszél a kórházakban
és a tábor barakkjaiban hetenként
végbemenő szelektálásokról, amikor a
kiszelektáltak százait rakják teherautókra és
viszik a néhány száz méterre levő
krematóriumokba.

From his stories I learn about life in the
barracks, where 800 to 1000 people are
massed together in cramped, cagelike,
comfortless boxes.10 The feet of one rest
on the head of another, or on a neck or a
chest, they lie lengthwise and crosswise
and back-to-front on their miserable
pallets. Deprived of any trace of humanity,
they punch and kick and bite one another
to secure a space of just a few centimeters
[more] for their brief sleep.

Elbeszéléséből megismerem a barakkok
életét, amelyekben 800-1000 személy van
összezsúfolva a szűk, ketrecnek is
kényelmetlen bokszokban. Lábukat egymás
fején, nyakán, mellén tartva feküsznek
hosszában, keresztben, visszájára
nyomorúságos fekhelyeiken. Minden emberi
mivoltukból kivetkőzve ütik, rúgják,
harapják egymást, hogy rövid alvásukhoz pár
centiméter helyet biztosítsanak.

Indeed, the night’s sleep is finished already
by three in the morning. The work-detail
bosses,11 cudgels in hand, drive the men
from their beds. They pour outside,
jostling each other at the door of the
barrack, and are soon standing in lines.
And now begins the most dehumanizing

Az alvás ugyanis már hajnali három órakor
véget ér. Gumibotos felvigyázók verik ki az
embereket fekhelyeikről. Egymást taszítva
tódulnak ki a barakk kapuján és már
sorokban állanak. Kezdődik a K. Z.
legembertelenebb műsorszáma, az: Appel,
magyarul sorakozó! Ötös sorokban állanak a

8
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Nyiszli uses the German term Prominente, rendered in Hungarian as prominens.
Nyiszli does not directly use the German term Selektion, but rather always the Hungarian szelektálás.
Thus in the original: bokszokban, from bokszok-, plural of boksz (“box”) and the locative case ending -ban.
The expression as a whole presumably refers to the three-tier bunks mentioned earlier.
Nyiszli here uses the Hungarian felvigyázók (“bosses” or “overseers”), presumably as a translation of the
camp slang term Kapo, or work-team leader.

song and dance in the whole K.Z.
repertoire: Appel,12 or “roll call”
[sorakozó]. The inmates stand in five rows.
They begin to put themselves in order. The
barrack clerk places the taller ones in the
front row, the shorter ones behind. Another
“prominent” arrives, the room duty
leader.13 Raining blows heavily down with
his fists he drives the tall prisoners to the
back and brings the short ones to the front
again. Finally the barrack supervisor
himself emerges from the barrack, well fed
and well dressed. Striped uniform freshly
washed and pressed, he strikes a
Napoleonic pose before the formation,
inspects the front line, does he not observe
a fault somewhere? He most certainly
does. He launches himself at some men
wearing glasses in the front row, slugs
them on the chin with his fists and sends
them to the back. Why? No one knows! No
one even thinks about it. This is the K.Z.
and no one expects a rhyme or reason for
anything.

foglyok. Kezdődik a rendbeszedés. A
barakkírnok az első sorba teszi a magas
növésűeket, hátra az alacsonyakat. Jön egy
másik prominens, a szobaszolgálatos. A sűrű
ökölcsapások között hátratereli a magasakat
és ismét előre az alacsonyakat. Végre kilép a
barakkból a jól táplált, jól öltözött
barakkfelügyelő. Frissen mosott, vasalt
csíkos ruhában, napóleoni pózban megáll a
sor előtt, végignéz az arcvonalon, nem-e talál
valahol hibát? Hogyne találna. Nekiiramodik
és öklével állon vág néhány szemüveges
embert, kik az első sorban állanak és a hátsó
sorokba löki őket. Hogy miért? Senki nem
tudja! Nem is gondolkozik rajta. Ez itt K. Z.
és nem keresi senki, semminek a
magyarázatát, célját.

And so it goes for hours. Fifteen times the
roll is counted, this way then that way,
forwards and backwards along the rows. If
a line is not straight, the entire barrack
must squat for half an hour with their arms
raised. Soon everyone’s legs are shaking
with exhaustion. Even in summer the dawn
hours at Auschwitz are cold. The light,
striped material of the uniforms protects
neither from the rain nor from the chill, yet
roll call always begins at first light and
continues until 7 a.m., when the SS
enlisted man arrives.

Így megy ez órákon át. Tizenötször is
végigszámolják, oda-vissza, előre-hátra a
sorokat. Ha nem egyenes a sor, félóráig
guggol az egész barakk magasba tartott
kezekkel. Már mindenkinek remeg a lába a
fáradságtól. Az auschwitzi hajnalok nyáron
is nagyon hűvösek. A vékony, csíkos,
vászonruha nem véd sem esőtől, sem
hidegtől, pedig a sorakozó mindig hajnalban
kezdődik és reggel 7 órakor ér véget, mikor
az SS altiszt megérkezik.

The barrack supervisor, loyal servant of
the SS and almost always, in every
barrack, a green-badged ruffian, stands to
attention and reports on unit strength. The
SS man too goes along the lines. He tallies

A barakkfelügyelő az SS-ek hű kiszolgálója,
majd minden barakkban zöldparolis bandita
vigyázzba mered és jelenti az állományt. Az
SS katona is végigmegy a sorok előtt.
Megszámolja az oszlopokat és beírja
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In German in the original, correctly Appell.
Nyiszli here uses a Hungarian translation [szobaszolgálatos] of the German Stubendienst (“room duty”), the
name for a prisoner in charge of ensuring that barracks are kept clean and orderly.

up the columns and records the headcount
in a notebook. If the barrack has any
dead—there are 5 or 6 each day,
sometimes as many as 10—they too figure
in the roll call. They must stand there at
the end of the row, propped up on either
side by a pair of prisoners, as long as the
counting goes on, for dead or alive the
headcount must add up! It sometimes
happens that the Kommando14 tasked with
corpse removal, overwhelmed with work,
does not show up for two or three days
with their hand-drawn cart to take away
the dead. And so the latter must be present
at every counting until they are finally
taken away and removed from the roster.

noteszébe a létszámot. Ha halottja van a
barakknak, ami mindennap akad 5-6, néha
10 is, szintén szerepelnek a számbavételnél.
Ott kell álljanak ők is a sorok végén, két-két
fogolytól támogatva, míg a számbavétel tart,
mert élve, vagy halva a létszámnak találni
kell! Megtörténik, hogy túl nagy
igénybevétel folytán a hullaszállító
kommandó két-három napig sem jön elő,
hosszú emberektől vont szekerével, hogy a
halottakat elszállítsa. Minden
összeszámolásnál jelen kell legyenek, míg
elviszik őket és az állományból törlik
számukat.

After what I have heard, I am glad to have
[had] the courage to improve my lot. By
speaking up to Dr. Mengele, I have
obtained just the assignment I wanted. I
have obtained an assignment as doctor, and
from my first day here I have managed to
avoid sinking into the squalor of the crowd
in the quarantine camp barracks. Thanks to
my civilian clothes I have preserved my
human aspect and tonight I will sleep in a
properly made bed in the clean doctor’s
room of hospital barrack 12.

Azok után, amiket hallottam, elégedettség
tölt el, hogy volt bátorságom a sorsot
korrigálni. Vállaltam a dr. Mengele által
kívánt feladatot. Orvosi pozícióba kerültem
és már az első napon sikerült elkerülnöm,
hogy elmerüljek a tömegekkel, a quarantaine
tábor barakkjainak mocskában. Megtartottam
civil ruhám által emberi külsőmet és ma éjjel
megvetett ágyban alszom a 12-es
kórházbarakk tiszta orvosszobájában.

Wake-up call is at seven a.m. The doctors,
myself among them, line up in front of the
barrack along with the rest of the hospital
personnel. We are counted. The entire
operation lasts two, three minutes. The
sick are counted in their boxlike bunks,
along with those who have died during the
night. The bodies of the dead still lie
among the sick.

Reggel hét órakor ébresztő. Az orvosok,
köztük én is, valamint a többi kórházi
személyzet, barakkunk előtt sorakozunk fel.
Számba vesznek bennünket. Két-három
perces dolog az egész. Számba veszik
bokszaikban a betegeket, úgyszintén az éj
folyamán elhaltakat. Hulláik még együtt
fekszenek a betegekkel.

At breakfast, which we eat apart in our
room, I get to know my medical
colleagues. The chief physician of hospital
barrack 12, Dr. Levy, is professor at the
University of Strasbourg; his deputy, Dr.

A reggelinél, mit szobánkban fogyasztunk el,
megismerkedek orvostársaimmal. A 12-es
kórházbarakk főorvosa: dr. Lewy, strassburgi
egyetemi tanár. Helyettese: dr. Grósz,
zágrábi egyetemi tanár, mindkettő
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A German military term meaning a work detail. Nyiszli here uses the assimilated Hungarian equivalent,
kommandó.

Gross, professor at the University of
Zagreb. Both are internists. In the field of
medical research they are eminent figures
on a European scale.

belgyógyász. Az orvosi kutatótudomány
terén európai viszonylatban is kimagasló
személyiségek.

Here in the K.Z., ignoring danger and
fatigue, putting aside their own personal
tragedies, they seek to heal and to alleviate
suffering, despite lacking adequate
instruments and serious drugs and despite
working in the complete absence of proper
sterilization and antiseptics, in an
environment, K.Z. Auschwitz, where
within three to four weeks even those who
arrive in the best physical condition break
down under the weight of hunger, squalor,
corporal punishment and hard labor. (How
much the worse for those who have an
underlying organic illness!) These are men
and doctors through and through, one
hundred percent, [in a place] where it is
difficult to remain a man and more
difficult still to be a doctor.

Itt a K. Z.-ben, veszélyt, fáradságot nem
ismerve, saját tragédiájukat háttérbe szorítva,
gyógyítani, enyhíteni Igyekeznek hiányos
műszerekkel, komoly gyógyszerek nélkül, az
asepsis és antisepsis teljes hiányával, olyan
környezetben, mint az auschwitzi K. Z., ahol
három-négy hét alatt összeroppan az
éhségtől, piszoktól, testi fenyítésektől, nehéz
munkától a legjobb kondícióban idekerült
egyén is. Hát még azok, kiknek szervi
megbetegedésük is van. Százszázalékos
emberek és orvosok ezek, ahol legnehezebb
embernek maradni és még nehezebb
orvosnak lenni.

Subordinate to them, eagerly following
their example, is the six-member medical
team. They are French and Greek doctors,
of more recent vintage, kind-hearted and
caring. For three years now they have
eaten the bread of the K.Z., bread made
with horse-chestnut flour cut with sawdust
[vadgesztenyelisztböl készült, fűrészporral
hintett kenyerét]. Their mothers, their
wives, their children were all liquidated,
that is, cremated, within hours of arrival.
Even if they wound up on the right-hand
side, as fit for work, they could only have
supported the ordeal for three or four
months at most before being selected and
disappearing into the flames of the
crematoria.

Lelkesen követi példájukat a hat főből álló
alorvosi csoport. Kedves, előzékeny,
fiatalabb évjáratú francia és görög orvosok.
Már három éve eszik a K. Z.
vadgesztenyelisztből készült, fűrészporral
hintett kenyerét. Szüleik, feleségeik,
gyermekeik már érkezésük órájában lettek
likvidálva, azaz elégetve. Ha a jobb oldalra
kerültek, mint munkaképesek, legfeljebb
három-négy hónapig bírták a
megpróbáltatásokat és mint kiszelektáltak
enyésztek el a krematóriumok tüzében.

Even with the consciousness of all these
horrors—accepted out of apathy or mere
habituation, I do not know—even with the
heavy burden of despair at their own fate,
they strive with selfless dedication to help
the walking dead who come into their

E borzalmak tudatában is, nem tudom,
belefásulva vagy megszokva, saját sorsuk
reménytelenségének nagy terhével is,
legmélyebb odaadással igyekeznek a
kezükbe került élőhalottakon segíteni. Mert
élőhalottak a kórház ápoltjai. Nagyon súlyos

beteg kell az legyen, aki a K. Z.-ben
hands. For indeed the patients in the
hospital are the walking dead. You have to kórházba kerülhet.
be very sick to be admitted to the hospital
in the K.Z.
Withered to the bone, starved down to 30
kg, they are true walking skeletons, bellies
fearfully bloated from hunger, mouths full
of sores, implacably gripped by diarrhea,
dried-up, yellow-skinned shadows of men.
Their bodies are covered with disgusting,
rampantly spreading phlegmons and
festering abscesses. Such are the patients
in the hospital of the K.Z.! It is these that
we must help!

Csontig kiszáradt, harminc kilóra fogyott,
valóságos mozgó csontvázak, az éhségtől
ijesztően felpuffadt, kisebzett szájú,
csillapíthatatlan hasmenésben szenvedő,
kiszáradt, sárga bőrű árnyékok. Undorító,
nagy kiterjedésű flegmonék-kal, gennyes
tályogokkal borított testek. Ezek képezik a
beteganyagot a K. Z. kórházaiban! Ezeken
kell segíteni!

CHAPTER IV

IV. Fejezet

I still do not have a job to do. I look
around a bit at Camp “F” in the company
of a French doctor. One thing that
immediately catches my interest is a shedlike structure attached to one side of
barrack 12. It is made of unfinished planks,
and a man-length table, a chair, a wooden
box with compartments containing
dissecting instruments, and a zinc bucket
in one corner constitute its only inner
furnishings. As my colleague informs me,
it is an out-of-service dissecting room, the
only one in the entire camp. They used to
use it long ago. Currently he does not even
know of a specialist able to do autopsies in
the camp. It’s not out of the question,
however, that my presence here might
depend on some plan of Dr. Mengele’s and
that my arrival thus means the return to
operation of the dissecting room.

Még nincs elfoglaltságom. Kissé körülnézek
egy francia orvoskollégám kíséretében az ,F”
táborban. Ami érdeklődésemet azonnal
felkelti, egy. a 12-es barakk oldalához
ragasztott, kamraszerű épület. Csupasz
gerendákból készült, ember-hosszúságú
asztal, egy szék, rajta rekeszes fadobozban
tetemboncoláshoz használatos műszerek, a
sarokban egy cinkveder, képezik a kamra
belső berendezését. Mint kollégám informál,
ez egy használaton kívül helyezett
bonchelyiség. Az egész táborban az
egyetlen. Nagyon régen használták. Jelenleg
nem is tud szakemberről, aki boncolhatna.
Nem tartja kizártnak azonban, hogy az én
itteni jelenlétem dr. Mengele oly tervével
lehet összefüggésben, ami a boncolóhelyiség
újbóli üzembe helyezését jelentheti.

That latter possibility cools my enthusiasm
somewhat. I had imagined a modern
dissection hall as the scene for my
activities, not this shed in a concentration
camp. In all my career, not even at rural
exhumation sites or while doing obligatory
autopsies at suicide or murder sites have I
ever performed my work in such primitive

Ez a lehetőség kissé lehűti fantáziámat.
Modern boncolóhelyiséget képzeltem el
működésem színhelyéül, nem ezt a táborbeli
kamrát. Praxisomban, vidéki
exhumálásoknál, öngyilkosoknak vagy
meggyilkoltaknak helyszínen kötelező
boncolásainál sem végeztem munkámat ily
primitív környezetben, ily hiányos

circumstances with such inadequate
instruments.

műszerekkel.

I have an accommodating temperament,
however, and I can warm to this situation
too. After all, in the K.Z. this is a first-rate
assignment! What I don’t understand is
just why they gave me a new set of civilian
clothes only to have me do my work in a
filthy shed. I see a certain contradiction
there, but I don’t worry my head too much
over it.

Megalkuvásos természet vagyok,
megbarátkozom ezzel a lehetőséggel is. K.
Z.-ben ez is elsőrangú ténykedés! Csak azt
nem értem, miért adták reám a piszkos
kamrában végzendő teendőimhez az új civil
ruhát? Itt. valami ellentmondást látok, de
nem töprengek rajta.

I look across the wire fence with my
colleague. In the next section of the camp I
see dark-faced children at play, running
about naked, their voices buzzing. Women
with brightly colored clothes and racially
mixed features, half-naked men, old and
young, who sit jumbled together on the
ground, or stand in groups talking or
watching the children at play. This is the
famous Gypsy camp! The racial science of
the Third Reich has declared Gypsies an
inferior people, harmful from a racehygienic point of view. On the basis of this
classification, they have been dragged here
from all the territories under the German
Reich and made prisoners of the K.Z.
Because they are Catholic, they enjoy the
advantage of living in the family camp.
Old, young, children, all mixed up
together, wherever they want to be. There
are around 4,500 of them. They do no
work, the only service they provide is to
act as barrack and camp overseers in the
Jewish barracks in the adjacent section of
the camp, a task they perform with a
cruelty surpassing human imagination.

Kartársaimmal átnézünk a drótkerítésen. A
szomszédos táborrészben zsibongó, fekete
arcú, meztelenül szaladgáló, játszadozó
gyermekeket látok. Tarka ruhás, kreol arcú
nők, félig meztelen férfiak, fiatalok, öregek
vegyesen a földön ülve, vagy csoportokban
állva beszélgetnek, vagy a gyermekek játékát
figyelik. Ez a híres cigánytábor! A III.
Birodalom fajkutató tudománya ezt a népet
alacsonyrendűnek osztályozta. Fajvédelmi
szempontból károsak. Ilyen minősítés
alapján az egész német birodalom területéről
idehurcolták őket és a K. Z. foglyai lettek.
Katolikus vallásukra való tekintettel azon
előnyt élvezik, hogy családi táborban élnek.
Öregek, fiatalok, gyermekek vegyesen és
együttesen. Ki hol akar. Körülbelül 4500-an
vannak. Nem dolgoznak, csupán a
szomszédos táborrész zsidóktól lakott
barakkjaiban töltenek be barakk- és
táborfelügyelői szolgálatot, emberi
fantáziával el nem képzelhető
kegyetlenséggel.

The Gypsy camp has a point of special
interest, the experimental barrack [kísérleti
barakk] located there. Professor Dr.
Epstein, professor publicus ordinarius at
the University of Prague and a pediatrician
of world renown, is chief of the research
lab. He has been a prisoner of the K.Z. for
four years already. His assistant is Dr.

A cigánytábornak van egy érdekessége, az
ott elhelyezett kísérleti barakk. Prof. dr.
Epstein, a prágai egyetem nyilvános rendes
tanára, világhírű gyermekgyógyász a
kutatólaboratórium vezetője. Már négy éve
K. Z. fogoly. Asszisztense: dr. Bendel, a
párizsi orvosi fakultás docense.

Bendel, lecturer in the faculty of medicine
at Paris.
The experiments underway there are
divided into three groups. The first is twin
studies, which have recently become
fashionable around the world due to the
birth of the Canadian quintuplets.15 The
second is an inquiry into the physiological
and pathological causes of dwarfism. The
third is a study of Noma faciei, or so called
water cancer16, a gangrenous disease of the
face, seeking to identify its cause and to
develop related medical treatments.

Az itt folyó kísérletek három csoportra
tagozódnak. Az egyik a világszerte divatossá
vált ikerkutatás, ami a kanadai ötösikrek
születésétől kapott lendületet. A másik a
törpenövés élettani és kórtani okainak
bevizsgálása. A harmadik a Norma faciei,
vízirák, vagy arcüszök betegségnek a
keletkezési okait és orvosi kezelését
magában foglaló kutatás.

In normal practice one sees this terrible
disease only very rarely. All the more
reason to study it here, then, since it occurs
en masse among the children of the Gypsy
camp. Indeed this fact provided the initial
impetus for the research, the concrete
results of which will be groundbreaking
findings for medical science.

E borzalmas betegség a praxisban csak
nagyon elvétve fordul elő. Annál inkább volt
tömegesen megállapítható a cigánytábor
gyermekein. Ez adta az impulzust a
kutatómunka bevezetésére, aminek konkrét
eredménye úttörő megállapítás lett az
orvostudományban.

Hereditary syphilis [syphilis] is detected in
the majority of the Gypsy children. Typhus
[typhus], diphtheria [dyphtheria], scarlet
fever [sarlach], measles [kanyaró] and
even malnutrition are merely cofactors
which prepare a fertile ground for the
development of Noma, but only among the
children of the Gypsy camp, for these
same ground-preparing factors are the
order of the day among the children in the
Czech, Polish and Jewish sectors of the
camp as well. Noma has not, however,
been demonstrated in the absence of
hereditary syphilis during the course of the
research. It thus appears indisputable that
Noma is related in some way to hereditary
syphilis. This finding is with contrast to
the prevailing medical view according to
which Noma appears above all in

A cigánygyermekek nagy részénél ugyanis
kimutatható volt az öröklött szifilisz. A
tífusz, diftéria, skarlát, kanyaró, valamint
rosszultápláltság csupán kedvező talajt
előkészítő tényezők a noma betegség
fellépésére, de csak a cigánytábor
gyermekeinél, mert ugyanezek a kedvező
talajt előkészítő tényezők napirenden vannak
a cseh, lengyel, zsidó táborrészek
gyermekeinél is. Noma betegség azonban
öröklött szifilisz híján egyáltalán nem volt a
kutatások folyamán kimutatható. Ez a
megállapítás ellentétben áll az eddigi orvosi
felfogással, miszerint a noma, főleg kanyaró,
skarlát, tífusszal kapcsolatban lép fel.
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Nyiszli here refers to the birth of the Dionne quintuplets in Canada in 1934; their survival was a medical first
and created an international sensation.
Nyiszli here uses the word vízirák, a direct translation of Wasserkrebs (“water cancer”), a German lay term
for noma faciei. In English the disease is also referred to by the names cancrum oris and gangrenous
stomatitis.

connection with measles, scarlet fever and
typhus.
On the basis of this general conclusion a
treatment method has been developed
which promises a certain cure; it consists
of a combination of neosalvarsan and
inoculation with malaria.

Ezen nagy horderejű megállapításnak alapján
alakult ki egy kezelési metódus, ami biztos
gyógyulást ígér; lényege a neosalvarsan és
maláriaoltás kombinációja.

Dr. Mengele visits the experimental
barrack every day. He takes part in the
research with keen interest, working
together with two prominent doctors and a
painter named Dina17 who prepares, with
great skill, the drawings needed for the
work. She is from Prague, and she has
been in the Czech camp for three years. As
Dr. Mengele’s associate, she enjoys certain
advantages. She is counted among the
“prominent”!

Dr. Mengele mindennapos látogatója a
kísérleti barakknak. Legnagyobb
érdeklődéssel veszi ki részét a munkából,
együtt dolgozva a két orvosprominenssel és
egy Dina nevű festőmüvésznővel, ki a
kutatómunkához szükséges rajzokat készíti,
igazán nagy művészettel. Prágába való,
három éve lakója a cseh tábornak. Mint dr.
Mengele munkatársa, bizonyos
kedvezményeket élvez. Prominensnek
számít!

CHAPTER V

V. Fejezet

Dr. Mengele, chief physician of K.Z.
Auschwitz [az auschwitzi K.Z. első
orvosa], is indefatigable in the exercise of
his duties. He spends long hours at the
experimental barrack in the Gypsy camp
immersed in his work. He stands half the
day on the Judenrampe18, where already
four to five trainloads of deported
Hungarians are arriving per day.

Dr. Mengele, az auschwitzi K. Z. első orvosa
fáradhatatlan funkciói betöltésénél. Órákat
tölt a cigánytábor kutatóbarakkjában, nehéz
munkába merülve. Félnapokat áll – a
zsidórámpán –, ahova már négy-öt
szerelvény fut be naponta magyarországi
deportáltakkal.

The transports march past, one after the
other, in long lines five abreast, under SS
escort. They are marching far from where I
stand, but even through three or four layers
of barbed wire fencing I can see by their
elegant attire, by their long coats and
smart-looking hand luggage, that they have
been hauled out of some large city where
they had created a life of culture and
prosperity for all. That was their crime!

Hosszú, ötös sorokban lépkednek SS
kísérőikkel újabb és újabb transzportok.
Távol menetelnek a helytől, ahol állok, de
három-négy drótkerítésen keresztül is
megismerem elegáns ruháikról,
ballonkabátjaikról, csinos kézitáskáikról,
hogy valamelyik nagyváros dobta ki őket,
melyben kultúrát és jólétet teremtettek
mindenkinek. Ez volt a bűnük!

Still, Dr. Mengele has time to find work

Van ideje dr. Mengelének arra is, hogy

17
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Dinah Gottliebová.
Nyiszli here uses the word zsidórámpa, a direct translation of German Judenrampe (“Jews’ ramp”), an
informal name for the railway ramp at Auschwitz-Birkenau where trains carrying deportees arrived.

for me as well. A long hand-drawn cart
pulls up before the dissection shed. The
cadaver-transport team unloads two bodies
from the cart. Written on their chests, in
blue-colored chalk, are the letters Z.S., an
abbreviation for zur Sektion.19 And that
means: to be dissected! I get the barrack
overseer to assign me an intelligent French
prisoner from barrack 12, and with his help
I place one of the bodies on the table. It
has heavy, black wire cable around its
neck. This one either hanged himself, or
was hanged. I make a summary
examination of the second cadaver as well.
I immediately recognize the signs of death
by high-voltage electrocution. It is easily
recognizable by the small round crusts of
burnt skin, as well as by the reddishpurplish discoloration of the skin around
them. Here again I ask myself which of
two cases it might be: did he run against
the electrified fence of his own will, or was
he thrown into it? In the K.Z. both
alternatives are equally common.

velem foglalkozzon. Hosszú, emberektől
vont szekér áll meg a bonckamra előtt. A
hullaszállító csoport két hullát tesz le a
kocsiról. A hullák mellén kék színű,
bőrkrétával írott Z. S. betűk – zur Sektionnak
a rövidítése. Azt jelenti: boncolandó! A 12es barakkból egy értelmes francia foglyot
kapok a barakkfelügyelőtől és segítségével
az egyik halottat elhelyezem az asztalon.
Fekete, erős kábeldrót van a nyakán. Ez vagy
felakasztotta magát, vagy akasztották.
Futólagosan megvizsgálom a másik halottat
is. Azonnal felismerem a nagyfeszültségű
áram által bekövetkezett halált. Könnyen
felismerhető a kicsiny, kerek bőrpörkökről,
valamint az azokat körülvevő vöröseslila
bőrszíneződésekről. Itt is azt találgatom,
hogy melyik eset a kettő közül? A villany
drótkerítésnek ment-e önként, vagy oda
lökték? A K. Z.-ben mindkét lehetőség
egyformán gyakori.

Whether suicide or murder, the formalities
to be observed are the same. At evening
roll call the deceased is stricken from the
roll, the body is loaded onto the cadavertransport cart and taken to the mortuary.
From there, a truck carries some fifty to
sixty bodies per day to one of the
crematoria.

A formaságokat egyazon eljárás szerint
intézik el, akár öngyilkos lett, akár megölték.
Az esti számbavételnél törlik az
állományból, felrakják a hullaszállító
kocsira, a hullakamrába kerül. Onnan
naponta ötven-hatvanad magával teherautó
viszi a krematóriumok egyikébe.

Dr. Mengele has assigned the two cadavers
to me as a test. He tells me beforehand that
I should be careful to live up to what I
have undertaken. I will be careful.

A két halottat vizsgaanyagul szánta nekem
dr. Mengele. Előre megmondta, hogy
vigyázzak, meg is feleljek annak, amire
vállalkoztam. Vigyázni fogok.

An automobile roars outside, within
barrack 12 the command rings out:
“Attention!” Dr. Mengele has arrived,
accompanied by two high-ranking SS
officers. They listen to the reports of the
barrack overseer and the head physician.
Then they make straight for the dissection

Autóberregés, a 12-es barakkban vigyázz-t
kiáltanak. Dr. Mengele érkezett két magas
rangú SS tiszt kíséretében. Meghallgatják a
barakkfelügyelő és a barakkfőorvos
jelentését. A bonckamrához tartanak
egyenesen, nyomukban az F-tábor
prominens fegyencorvosai. Jelen vannak,
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room, the prominent inmate doctors of
Camp F behind them. They stand in
attendance as if in the anatomical theater
of a great scientific institute as a
particularly interesting case goes under the
scalpel. I see on their faces an intense
interest in the autopsy, as well as curiosity
regarding my own competence. I am to
undergo an examination before an
exalted—and rather perilous—tribunal. I
feel almost as if my prisoner colleagues are
worried for me.

mint egy nagy tudományos intézet
kórbonctani osztályán, mikor nagyon
érdekes eset kerül kés alá. Látom arcukon a
feszült érdeklődést a boncolás iránt,
úgyszintén a tudásom iránti kíváncsiságot. Itt
magas, de inkább veszedelmes fórum előtt
vizsgázok. Szinte érzem, hogy fogoly
kollégáim izgulnak értem.

Apart from myself, no one here knows that
for three years, working directly from
cadavers, I studied every form of suicide
as assistant to His Excellency Professor
Dr. Strassman [Prof. dr. Strassmann
őexcellenciája] at the Institute of Forensic
Medicine in Breslau [Boroszló]. What I
knew then, present-day prisoner number
A-8450, doctor of the K.Z., knows too.

Nem tudja kívülem senki, hogy három év
hullaanyagából dolgoztam fel az
öngyilkossági esetek minden formáját a
boroszlói törvényszéki orvostani intézetben
mint prof. dr. Strassmann őexcellenciája
munkatársa. Amit akkori énem tudott, tudja a
jelenlegi is. az – A. 8450. sz. K. Z. orvos.

I get down to work on the dissection: I
open the cranium, the thoracic cavity, the
abdominal cavity. I extract all the organs,
demonstrate all the anomalies present. I
rapidly answer the various questions that
crop up frequently as I work. The look of
satisfied interest on their faces and the
friendly glances they send toward me
convince me that my examination has gone
well. I dissect the second cadaver also. Dr.
Mengele instructs me to prepare reports on
the autopsies. He will send for them
tomorrow. The SS doctors depart. I remain
chatting with my fellow inmate doctors.
Up till now they have been courteous
toward me; now they accept me into the
circle of the prominent.

Hozzáfogok a boncoláshoz, feltárom a
koponyát, a mellkast, a hasüreget. Kiszedem
az összes szerveket, minden rendellenességet
bemutatok. A közbevetett kérdésekre,
ilyenek sűrűn hangzanak el, gyorsan
válaszolok. Az arcokon kielégített
érdeklődés és a felém küldött jóindulatú
pillantások tudatják velem, hogy a vizsgám
sikerült. Felboncolom a másik halottat is. Dr.
Mengele felszólít a boncolási jegyzőkönyvek
elkészítésére! Holnap utánaküld. Távoznak
az SS orvosok. Fogolykollégáimmal még
elbeszélgetek. Eddig udvariasak voltak
hozzám, most már befogadtak a prominensek
körébe.

The next day I receive three more cadavers
for autopsy. My audience today is the
same, but the mood is more relaxed. I am a
known quantity now. Today there is more
interest, more breaking in with comments,
and a lively discussion arises concerning

Másnap még három halottat kapok
boncolásra. A nézőközönségem ma is
ugyanaz, de a hangulat meghittebb. Ma már
ismerős vagyok. Ma több az érdeklődés, több
a hozzászólás és egyes tudományos kérdés
eldöntésénél élénk vita keletkezik.

the solution of a certain scientific question.
After the departure of the SS doctors, some
young Greek and French doctors come to
meet me. They ask me to introduce them to
the techniques of lumbar puncture. They
want me to let them practice on the
cadavers. I gladly comply with their
request. I am deeply impressed that even
here, behind the barbed wire of the K.Z.,
they manifest such a lively interest in the
profession. They practice diligently, and
after five or six attempts the lumbar
puncture is a success. They depart proudly,
faces beaming.

Az SS orvosok távozása után néhány fiatal
görög és francia orvos a látogatóm.
Megkérnek, vezessem őket be a
hátgerinccsapolás technikájába. Engedjem
meg, hogy azt a hullákon megcsinálják.
Kérésüknek szívesen teszek eleget. Mély
benyomást tesz reám, hogy a K. Z. drótjai
között is, ily élénk a szakma iránti
érdeklődésük. Szorgalmasan próbálgatják,
öt-hat kísérlet után sikerül is a
lumbálpunkció. Büszkén, ragyogó arccal
távoznak.

CHAPTER VI

VI. Fejezet

For three days now I have had no work to
do. I receive the rations due to a doctor; I
relax on my bunk, or sit on a bench in the
sports field located next to Camp “F”. Yes,
such a thing exists in Concentration Camp
Auschwitz, but only the Prominente,
German prisoners from the Reich, may use
it. On Sundays, there is lively sports
activity here. The rest of the week, the
great field is silent. Just a single wire fence
separates it from Crematorium I. I would
love to know what is going on at the foot
of its gigantic, blazing chimney [lángoló,
oriasi kémény]. From where I am sitting I
can’t see very much. To approach the
fence would not be advisable, for a hail of
automatic gunfire will be sent down
without warning from the closely spaced
watchtowers upon anyone who blunders
into the neutral zone [a neutrális zónába].

Már harmadik napja nincs elfoglaltságom.
Megkapom az orvosnak kijáró ételadagokat.
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 használják.
Vasárnaponként itt élénk sportélet van.
Máskor csendes a nagy tér. Csupán egy
drótkerítés választja el az l-es számú
krematóriumtól. Nagyon szeretném tudni, mi
folyik a lángoló, óriási kémény tövében.
Ülőhelyemről nem sokat látok. A kerítéshez
közeledni nem tanácsos, mert figyelmeztetés
nélkül adnak le egy gépfegyversorozatot a
sűrűn elhelyezett őrtornyokból arra, aki a
neutrális zónába téved.

All I can see is that men in civilian clothes
are lining up in the crematorium courtyard
before the big, red-brick building. There
might be two hundred of them. In front of
the group stand a few SS soldiers. I
presume that roll call and headcount is
underway there. They are changing the
crematorium personnel, day shift replacing

Annyit megfigyelek, hogy a krematórium
udvarán, a nagy vöröstéglás épület előtt, civil
ruhás férfiak sorakoznak fel. Lehetnek vagy
kétszázan. Arcvonaluk előtt néhány SS
katona áll. Sejtem, ott most sorakozó és
számbavétel folyik. A krematórium
személyzetét váltják le, az éjjeli csoportot a
nappaliak. A krematóriumban megszakítás

night shift. Work goes on in the
crematorium without interruption night
and day. From an old prisoner, I learn that
the crematoria personnel are classified as
Sonderkommando, that is, a Kommando
assigned to special work. They get
excellent food and excellent civilian
clothing. In return, they do the most
horrible of jobs. They are not permitted to
leave the crematorium compound, and
every four months, when they have
become familiar with its many secrets,
they are liquidated. So it has been for
every Sonderkommando for as long as the
K.Z. has existed. No one has ever yet
escaped from those terrible buildings to
tell the world of what has been going on,
for years now, within their walls.

nélkül, éjjel és nappal folyik a munka. Egy
öreg fogolytól tudom, hogy a krematóriumok
személyzete „Sonderkommando”-nak, azaz
különleges munkára beosztott kommandónak
van minősítve. Kitűnő ellátásuk, kitűnő civil
ruhájuk van. Ennek ellenében a
legborzalmasabb munkát végzik. A
krematórium területét nem hagyhatják el és
négyhavonként, midőn már sok titoknak
ismerőivé válnak, likvidálják őket. Eddig így
járt minden Sonderkommando, amióta a K.
Z. fennáll. Nem is került ki senki e
borzalmas épületekből, aki a világnak hírt
adott volna arról, ami az épületek falain belül
már évek óta történik.

I return to barrack 12 just in time to
encounter Dr. Mengele. He arrives in an
automobile. He is greeted by the barrack
overseer. He sends for me! He tells me to
get in! This time I do not have an escort. I
cannot even say goodbye to my colleagues.
We set off, but then stop in front of the
camp office. Dr. Mengele calls Dr.
Sentkeller hurrying over, and asks him for
my card. Moments later it is in his hands.

Éppen idejére térek vissza a 12-es barakkba,
hogy dr. Mengelével találkozzak. Autón
érkezik. A barakkfelügyelő fogadja. Engem
hívat! Felszólít, szálljak be! Ezúttal nincs
kísérőm. Kollégáimtól búcsúzni sem tudok.
Elindulunk, de a táboriroda előtt megállunk.
Dr. Mengele odaszól az elősiető dr.
Senktellernek, a kartotékomat kéri.
Pillanatok múlva kezében van.

For ten minutes we move among the maze
of fences, through gates, heavily guarded
front and back, from one part of the camp
to another. Only now do I see just how
enormous in scale the K.Z. is! Very few
prisoners ever have the chance to see this,
for the majority of them perish in the same
sector of the camp they first arrive in. At
times Auschwitz concentration camp has
held prisoner as many as 500,000 people
[500.000 embert] within its electrified
barbed wire. My reflections are abruptly
interrupted by Dr. Mengele. He calls back
to me: “It’s no sanatorium where I’m
taking you, but it will be a quite tolerable
position.”

Tíz percig mehetünk a szövevényes
drótkerítések között, erősen őrzött kapukon
ki, kapukon be, egyik táborrészből a
másikba. Most látom csak, mily óriási
méretű a K. Z.! Csak kevés fogolynak van
lehetősége, hogy ezt láthassa, mert legtöbben
abban a táborrészben pusztulnak el, ahova
megérkeztek. Az auschwitzi koncentrációs
tábor néha 500000 embert is tartott fogva,
villanyárammal telített drótjai között.
Szemlélődésemben váratlanul félbeszakít dr.
Mengele. Hátraszól: – nem egy szanatórium,
ahova viszem, de egész tűrhető helyzete lesz.

We exit the camp and proceed along the

Elhagyjuk a tábort, a zsidórámpa mellett

Judenrampe for three hundred meters. The
car slows, the horn sounds. A large iron
gate opens in the fence. Beside the gate
stands a guard post. We pass through and
arrive in a spacious, well-kept courtyard
covered with green lawn. The sandy
pathways and green fir groves
[fenyőlugasok] of the courtyard would
make it a welcoming place were it not for
the large red-brick building there and the
enormous, flame-spewing chimney [óriási,
tűzokádó kémény] at one end. We are at
one of the crematoria! We get out of the
car! An SS hurries over briskly, presents
himself to Dr. Mengele. Crossing the
courtyard, we pass through a large door
into the crematorium building. “Is the
room ready?” Dr. Mengele asks our SS
escort. The latter answers yes, and we
make our way there directly. They enter, I
follow behind them. We are in a freshly
whitewashed room. Overlooking the
courtyard is a large bright window with
heavy iron bars over it. The furniture of the
room makes an almost weird impression
after the barrack room in the camp. A
white bed, a white wardrobe, a long table
and some chairs make up the room’s
furnishings. On the table is a red velvet
tablecloth, and underfoot, on the concrete
floor, are splendid carpets. I see they’ve
been expecting me. The men of the
Sonderkommando have painted the room
and furnished it from the chairs and tables
and tablecloths left behind by the
transports which have been destroyed here,
along with a pinewood bed made in the
local woodworking shop [házi
asztalosműhelyben] and a wardrobe.

haladunk háromszáz métert. Az autó lassít,
tülköl. A drótkerítésből nagy vaskapu nyílik
ki. A kapuban őrség áll. Befordulunk és egy
tágas, tiszta, zöld pázsittal borított udvarra
érünk. Az udvaron homokos utak, zöld
fenyőlugasok tennék barátságossá a helyet,
ha nem lenne ott a nagy vöröstéglaépület és
végében az óriási, tűzokádó kémény. A
krematóriumok egyikében vagyunk!
Kiszállunk! SS siet elénk, lejelentkezik dr.
Mengelének. Az udvaron áthaladva, nagy
ajtón, a krematórium épületébe lépünk. –
Készen van a szoba? – kérdi dr. Mengele SS
kísérőnket. Az igennel felel és egyenesen
odatartunk. Belépnek, mögöttük állok.
Frissen meszelt helyiségben vagyunk.
Világos, nagy ablaka az udvarra néz, erős
vasrács van rajta. A szoba bútorzata, szinte
szokatlanul hat a táborbeli barakkszoba után.
Fehér ágy, fehér ruhaszekrény, egy hosszú
asztal és székek képezik a szoba
berendezését. Az asztalon vörösbársony
terítő, a földön, a padló betonból van, szép
szőnyegek. Úgy látom, ezek itt vártak reám.
A Sonderkommando emberei kifestették és
az itt elpusztult transzportok hátrahagyott
székeiből, szőnyegeiből, asztalterítőiből,
valamint a házi asztalosműhelyben készült
fenyőfaágy és szekrénnyel rendezték be a
szobát.

From there, passing through a long, dark
corridor, we arrive in another room. We
are in a bright, double-windowed
dissection hall of the most modern type.
The floor is of reddish concrete, and in the
middle of the room, on a grey concrete
base, stands a marble-slab dissecting table

Innen egy homályos, hosszú folyosón
áthaladva, újabb helyiségbe érünk. Egy
világos, kétablakos, legmodernebb típusú
boncteremben vagyunk. Vörös színű
betonpadló, a helyiség közepén szürke,
betonállványra szerelt, márványkőből
faragott boncasztal, lapján számos

with numerous drainage canals cut into its
surface. Installed near the edge of the table
is a tub with nickel-plated taps. Three
porcelain sinks are mounted along the
wall. The walls are painted with a lightgreen, oil-based paint. In the windows,
behind the iron bars, green-meshed screens
keep the flies and mosquitos out.

lefolyóval. Az asztal széléhez vízmedence
van építve, nikkelcsapokkal. A falra szerelve
három porcelánmosdó. A falak olajfestékkel
vannak világoszöldre festve. A nagy ablakon
vasrács, fölötte zöld színű háló, a legyek és
szúnyogok ellen.

From the dissection hall we step into the
room next door. This is the laboratory
[munkaterem], an elegant room fitted out
with gleaming furniture. In the middle of
the room stand comfortable armchairs and
a long worktable covered with a gray
cloth. On the table I count three
microscopes. A broad, tall bookcase stands
in one corner, filled with technical works
in the latest editions. A glass cabinet also
stands in the room, full of chemicals. On
top of all that, there is a linen closet
containing gowns, aprons, towels and
rubber gloves. What unfolds before me is a
perfect replica of the anatomical institute
of a big modern city.

A boncteremből a következő helyiségbe
lépünk. Ez a munkaterem, elegáns, politúros
bútorokkal berendezett helyiség. Kényelmes
karosszékek, hosszú munkaasztal áll a
helyiség közepén, szürke posztóval van
leborítva. Az asztalon három darab
mikroszkópot számolok meg. Széles, nagy
könyvszekrény áll az egyik sarokban, telve
legújabb kiadású szakkönyvekkel. Üveges
szekrény is van a helyiségben, tele
vegyszerekkel. Van ezenkívül egy
fehérneműs szekrény, köpenyek, kötények,
törülközők, gumikesztyűk állnak benne. Egy
nagyvárosi, modern kórbonctani intézet
tökéletes mása, ami elém tárul.

I try to take this all in, but I am paralyzed
with terror. I had realized immediately,
even as I passed through the main gate,
that I was passing along the way toward
death. Toward a slow death, yawning
before me in its dizzying, bottomless
depths. I feel it, I am done for.

Mindezeket látom, de a rémület dermedtté
tesz. Azonnal tisztában voltam vele, amint a
kapun átléptem, a halál útjára léptem. A
lassú haláléra, mely megnyitotta előttem
szédítő mélységeit. Érzem, elvesztem.

Now I understand why I received civilian
clothes. They are worn only by the
Sonderkommando, the Kommando of the
walking dead.

Most már értem, miért kaptam civil ruhát.
Ilyet hord a Sonderkommando, az
élőhalottak kommandója.

My boss prepares to leave. He advises the
SS that, with regard to my duties, I am
subordinate to him alone. The
crematorium’s SS personnel have no
authority over my person. My meals will
be provided by the SS kitchen. I may
supplement my clothes and linens from the
storeroom. For haircuts and shaves I may
go to the SS barber shop found in the

Főnököm távozni készül. Az SS-nek tudtára
adja, hogy szolgálatilag egyedül neki vagyok
alárendelve. – A krematórium SS
személyzete sem rendelkezik személyemmel.
Étkezésemről az SS-konyha gondoskodik.
Ruházatomat, fehérneműmet a raktárból
pótolhatom. Hajnyírásra, borotválkozásra a
krematórium épületében levő SS
borbélyműhelybe járhatok. A reggeli és

crematorium building. I do not have to be
present at morning and evening roll call!

esteli számbavételnél nem kell jelen legyek!

Apart from anatomical and laboratory
work, I am required to provide medical
attention for the 120-man strong SS
contingent assigned to the four crematoria,
as well as for the 860-man strong
Sonderkommando. The necessary
medicines, instruments and dressings are at
my disposal in sufficient quantities. For
ongoing patient care, I am required to visit
the individual crematoria once per day—
and in case of necessity, even twice—to
call on the sick where they lie. I am free to
come and go among the four crematoria. I
may move about without any escort from 7
in the morning until 9 at night. Every day I
must report the number of bedbound and
ambulatory sick to the commander of the
SS and Sonderkommando units,
Oberscharführer Mussfeld.

A bonctani és laboratóriumi munkán kívül
köteles vagyok a négy krematórium 120
főnyi SS személyzetét, valamint a
Sonderkommando 860 főnyi személyzetét
orvosilag ellátni. Szükséges gyógyszerek,
műszerek, kötszerek elegendő mennyiségben
állanak rendelkezésre. A betegek rendszeres
ellátása végett naponta egyszer, szükség
esetén kétszer is köteles vagyok az egyes
krematóriumokban fekvő betegeket
felkeresni! Szabad járás-kelésem van a négy
krematórium között. Minden kíséret: nélkül
közlekedhetek reggel 7 órától este 9 óráig. A
fekvő és fentjáró betegek számát naponta
jelentenem kell az SS és a Sonderkommandó
parancsnokának, Oberschaarführer
Mussfeldnek.

I listen, paralyzed, to the list of my rights
and duties. Under such terms I would be
the leading Prominente of the K.Z., were it
not that I am to be part of the
Sonderkommando and that all this is to
happen within Krema I.20

Bénultan hallgatom jogaim és kötelességeim
felsorolását. A K. Z. első prominense
lehetnék ilyen körülmények között, ha nem
lennék a Sonderkommandóban és nem lenne
mindez a Krema l-ben.

Dr. Mengele departs without saying
farewell. An SS, even of the lowliest rank,
does not exchange greetings with a
prisoner of the K.Z. I close the door of the
dissection hall, taking the keys with me. I
am responsible for everything here now.

Köszönés nélkül távozik dr. Mengele. A K.
Z. fogolynak a legalacsonyabb rangú SS
egyén sem köszön. Bezárom a boncterem
ajtaját, a kulcsokat magamhoz veszem. Itt
már mindenért én felelek.

I go to my room and sit down to collect my
thoughts somewhat. A difficult task! I start
at the beginning. The image of my
abandoned home rises before me, the
sunny little house on the terrace with its
pleasant rooms where I passed so many
difficult hours caring for my patients—
difficult, but with the satisfaction of being

Szobámba megyek és leülök, hogy kissé
rendbe szedjem gondolataimat. Nehéz
feladat! Az elején kezdem. Elhagyott
otthonom képe jelenik meg előttem, a
napsütötte, teraszos kis ház, kellemes
helyiségeivel, ahol annyi nehéz órát
töltöttem betegeim gyógyításával, de a
segíteni tudás kielégültségével és annyi

20

“… nem lenne mindez a Krema I-ben.” Nyiszli here uses the Auschwitz camp slang Krema I, short for
Krematorium I. Modern scholarship now identifies this building as Krematorium II, saving the name
Krematorium I for the disused crematorium at the Auschwitz main camp.

able to help—and so many happy hours
surrounded by my family.

boldog órát családom körében.

It has been a week already since we were
separated; where could they be, I wonder,
in this hundred thousand-headed throng,
nameless, like everyone else locked up in
this gigantic prison? Has my fifteen-yearold daughter managed to stay with her
mother? Have they been separated from
each other? What will become of my aged
parents, for whom I have worked, with so
much love, to make their twilight years
carefree? What will become of my little
sister, lovely, gentle-hearted girl, to whom
I have been a father in place of our sickly
father? How good it was to love them, how
good it was to help them! Not for a
moment do I doubt their fate. They too are
en route, in one of the trains made up of
forty ramshackle wagons, here to the death
camp Auschwitz—to the Judenrampe—
where, at a mechanical gesture from my
learned boss Dr. Mengele, my parents will
turn to the left, and my little sister also, to
the left, for even if the judgment for her
should say to the right, she undoubtedly
will ask, hands joined in supplication, that
they permit her to go with our mother.
They will grant her permission and she
will thank them for it with warm words
and with tears in her eyes.

Már egy hete, hogy elváltunk, vajon hol
lehetnek a százezres tömegekben, névtelenül,
ahogy ez a gigantikus börtön mindenkit
magába zár? Sikerült-e a tizenöt éves
gyermeknek anyjával maradni? Nem
szakadtak-e el egymástól? Mi lehet öreg
szüleimmel, kiknek alkonyodó éveit annyi
szeretettel tettem gondtalanná? Mi van
húgommal, a szép, érzékeny lelkű leánnyal,
kinek beteg apánk helyett apja voltam. Olyan
jó volt őket szeretni, olyan jó volt rajtuk
segíteni! Egy pillanatig sem kételkedem
sorsukat illetőleg. Útban vannak ők is a
rozoga, negyven vagonból álló szerelvények
egyikén, ide az auschwitzi megsemmisítő
tábor – zsidórámpájára –, ahol tudós
főnököm, dr. Mengele gépies intésére balra
térnek szüleim, de balra fog térni húgom is,
mert számára, ha jobbra is szólna az ítélet, ő
bizonyára összetett kézzel fogja kérni, hogy
engedjék őt anyánkkal menni. Engedni
fogják és ő könnyes szemekkel, meleg
szavakkal fogja azt megköszönni.

News of my arrival has spread quickly
among the SS personnel of the crematoria
and among the Sonderkommando. They
come to my room to call upon me, one
after the other. Some SS NCOs open the
door. Two grimly martial
Oberscharführers of enormous stature
enter. I know that my demeanor at this
moment will determine their future attitude
toward me. I think of Dr. Mengele’s order,
I am subordinate only to him!
Accordingly, I treat the visit as strictly
private in nature, an act of courtesy. I do
not leap up, as per K.Z. regulations, to

Érkezésem híre hamar elterjedt a
krematóriumok SS személyzete és a
Sonderkommandósok között. Jönnek is a
szobámba látogatók egymásután. SS
altisztek nyitják az ajtót. Két marcona
külsejű, óriás termetű Oberschaarführer lép
be. Tudom, hogy mostani viselkedésem
fogja eldönteni jövőbeni magatartásukat
irányomban. Dr. Mengele parancsára
gondolok, csak neki vagyok alárendelve! A
látogatást tehát kizárólag magán természetű,
udvarias aktusnak tekintem. Nem ugrok fel
K. Z. előírás szerint, hogy magamat
vigyázzba vágva jelentkezzem, hanem ülve

present myself standing at attention, but
rather remain seated; thus welcoming
them, I invite them to sit down.

maradok, úgy üdvözlöm, de hellyel kínálom
őket.

They stop in the middle of room and stare,
sizing me up intently. I sense the
importance of the moment. Now I face the
test of first impressions! It appears I don’t
do badly, for the muscles over their high
cheekbones lose their rigid tension, and
with a nonchalant motion they sit down.

Megállnak a helyiség közepén, vizsgálódva
néznek végig rajtam. Érzem a pillanatok
fontosságát. Most vizsgázom az első
benyomásból! Úgy látom, nem ütött ki
rosszul, mert az arcizmok kiálló
pofacsontjaikon engednek a merevségből és
hanyag mozdulattal leülnek.

Our conversation moves within a very
narrow ambit. How was my journey? How
did I wind up in the K.Z.? They cannot ask
such questions, for my answers might
embarrass them. And of politics, the war,
the conditions prevailing in the K.Z., of
these things I cannot speak. But I am not
flustered, for my years of study in
Germany before the war provide plenty of
material for discussion.

Nagyon szűkre szabott keretek között mozog
beszélgetésünk. Hogy milyen volt az utam?
Miért kerültem a K. Z.-be? Nem kérdezhetik,
mert válaszom feszélyezné őket. Politikáról,
a háborúról, a K. Z.-ben uralkodó
állapotokról én nem beszélhetek. Zavarba
nem jövök mégsem, mert a békebeli
Németországban eltöltött tanulmányi éveim
bő anyagot szolgáltatnak társalgásunkhoz.

We become completely absorbed in
conversation. It impresses them that I
speak their language more perfectly than
they do. They do not even understand
some of my expressions, though they try to
avoid showing it. I know them well: their
country, their cities, their family life, their
moral and religious conceptions. The
conversation is not difficult for me. I can
see that my oral examination has gone
well, for they leave smiling.

Egészen belemelegedtünk a beszélgetésbe.
Impresszionálja őket, hogy nyelvüket
nívósabban beszélem, mint ők. Nem is értik
néhány kifejezésemet, de óvakodnak azt
elárulni. Jól ismerem országukat, városaikat,
családi életüket, erkölcsi és vallási
felfogásukat. Nem esik nehezemre a
társalgás. Mint látom, szóbeli vizsgám is
sikerült, mert mosolyogva távoznak.

Other visitors arrive. Men in civil clothes,
neatly groomed and shaven. The head
Kapo21 of the Sonderkommando and two
Kommando leaders22 enter my room.
Another courtesy call! They’re the ones
who arranged my room with their men,
they’d heard of my arrival, they invite me
to dinner so I can get to know the rest of
the crew as well.

Más látogatók jönnek. Civil ruhás, tisztára
kefélt, borotvált emberek. A
Sonderkommandó főkápója és két
kommandóvezető lépnek szobámba.
Ismerkedési látogatás ez is! Ők rendeztették
be embereikkel szobámat, hallottak
érkezésemről, vacsorára invitálnak, hogy a
többi bajtársakkal is megismerkedjek.

21
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“Főkapója,” a direct Hungarian translation of German Hauptkapo (“head Kapo”).
“Kommandóvezető,” for German Kommandoführer (“Kommando leader”).

Just then it was indeed time for dinner. I
go with them up to the first floor23 of the
crematorium, to the quarters arranged for
the personnel there. It is an enormous hall,
lined on either side with comfortable
single beds. The bunks are made of
unpainted wood, but each is richly covered
with cushions and silk coverlets in
different styles and colors. This brilliantly
colorful bedding stands in sharp, even
jarring contrast with the surroundings. It
was never meant for this place! It is from
the belongings left by the transports
brought here. Such is the privilege of the
Sonderkommando that they could take
such things from the storerooms and use
them.

Éppen itt az ideje a vacsorának. Fel is
megyek velük a krematórium első emeletére,
az ott berendezett személyzeti szállásra.
Óriási csarnok, két oldalán kényelmes,
egyszemélyes fekhelyek sorakoznak.
Festetlen fából vannak az ágyak készítve, de
mindegyikben különböző formájú és színű
díszpárnák és selyempaplanok virítanak.
Éles, sőt kiabáló ellentétben állanak e
színpompás ágykellékek a környezettel. Nem
is ide készültek! Idehurcolt transzportok
hátrahagyott holmijai. A
Sonderkommandónak jár annyi kiváltság,
hogy a raktárakból felhozhatták és
használhatják ezeket.

The whole room is flooded with dazzling
light. They do not economize on lighting
here like in the barracks of the K.Z. We
pass between the long rows of beds. Only
half of the Kommando is in the quarters,
the other half, one hundred men, is on the
night shift. They are at work. Of the men
here, some are already lying down, or even
asleep. Some are reading books. There are
plenty of them! We are a book-reading
people! Every deportee brings a few, each
according to his or her intellectual level.
But this too is a privilege, the fact that the
Sonderkommando can keep books for
themselves and read them. In the K.Z. it’s
twenty days in the standing cell for anyone
caught reading, if they don’t just beat you
to death.

Vakító fényárban úszik az egész csarnok. Itt
nem takarékoskodnak a világítással, mint a
K. Z. barakkjaiban. Ellépünk a fekvőhelyek
hosszú sora között. Csak a fél kommandó
van a szálláson, másik fele, száz ember éjjeli
szolgálatos. Munkában vannak. Az emberek
egy része már lepihent, alszik is. Néhányan
könyvet olvasnak. Van belőle elég!
Könyvforgató nép vagyunk! Minden
deportált hoz belőle szellemi nívójának
megfelelően. Ez is kiváltság, hogy a
Sonderkommando könyveket vehet magához
és olvashat. A K. Z.-ben húsznapi állóbörtön
jár annak, kit olvasáson érnek, ha agyon nem
verik.

The table is waiting for us spread with a
silk-brocade cloth. Fine, monogrammed
china, silver tableware, porcelain jugs, this
too is all stuff from the transports. The
table is piled with every delicacy, all that a
deported people have brought with them
on an uncertain journey. There are
preserves, smoke-cured bacon [szalonna],

Selyembrokát szövettel terített asztal vár
reánk. Monogramos finom porcelántányérok,
ezüst evőeszközök, porcelánkannák, mind
transzportholmik ezek is. Az asztal tele van
rakva minden jóval, amit egy deportált nép
bizonytalan útjára magával hozott. Van itt
mindenféle konzerv, szalonna, szalámi,
gyümölcsíz, sütemények, csokoládé. A
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In the European manner, “first floor” (első emelet) here refers to the first floor above ground level, i.e., the
second floor of American English. Nyiszli’s room is on the ground level.

salami, marmalades, pastries, chocolate.
From the labels I see that these things are
provisions left behind by Hungarian
deportees. Perishable foods pass, by right
of office, to any legitimate successors still
among the living, that is, to the
Sonderkommando. Sitting around the table
are the head Kapo, the engineer, the chief
stoker, the captain of the tooth-pulling
Kommando, the director of the gold
refinery. The welcome they extend is a
hearty one. They offer generously from
everything they have. There’s more where
it came from! The transports from
Hungary keep coming one after another.
They bring plenty of everything!

feliratokból látom, hogy ezek már
magyarországi deportállak hátra hagyott
élelmiszerei. A romlandó élelmiszerek
hivatalból a jogutódoknak, az egyelőre
életben lévőknek, a Sonderkommandónak
járnak. Főkápó, mérnök, generáltüzelő, a
foghúzó kommandó parancsnoka, az
aranyöntöde vezetője ülnek az asztalnál. Igen
barátságos a fogadtatás. Mindenükből
szívesen kínálnak. Van miből! Egymást
követik a magyarországi transzportok. Hoznak mindenből bőven!

I swallow each mouthful with difficulty. I
can’t help thinking of my companions in
fate, driven from their homes, who in the
last hours before deportation had gathered
together or prepared provisions for the
journey while shedding bitter tears. They
had suffered from hunger, but they ate
nothing along the entire way in order to
have something in reserve for their elderly
parents and for their children should harder
days come later. But harder days never
came! The food was left here, untouched,
in the undressing room24 of the
crematorium.

Nehezen nyelem a falatokat. Eszembe jutnak
otthonukból kiüldözött sorstársain), kik
elhurcolásuk előtt az utolsó órákban szedték
össze vagy készítették el könnyeik hullajtása
közben útravalóikat. Éheztek, de nem
fogyasztották egész úton, hogy tartalékul
maradhasson öreg szüleiknek és
gyermekeiknek, ha nehéz napok jönnek.
Nem jöttek nehéz napok! Az élelem itt
maradt érintetlenül, a krematórium
vetkezőtermében.

I drink tea with rum. After a few glasses
my internal tensions subside completely.
My mind is purged, liberated from its
tormenting thoughts, my whole body
becomes enlivened. A pleasing warmth
flows through me. I am drunk. I can feel
the alcohol’s intoxicating work. Its effect
is like a mother’s caressing hand, as if
benevolence is raining down upon me. We
smoke fine cigarettes, also from the
Hungarian transports. In the camp itself the
price of a cigarette is a ration of bread.
Here there are hundreds lying in packages

Teás rumot iszom. Néhány pohár után
teljesen felenged belső feszültségem. Agyam
megtisztul, felszabadul kínzó gondolataitól,
egész testem mozgékonnyá válik. Kellemes
melegség áramlik keresztül rajtam.
Becsíptem. Érzem, a szesz mámora ez!
Mintha simogató anyai kéz tette volna, olyan
jótevőként Szakadt reám! Szívjuk a finom
cigarettákat, szintén magyar transzportáru. A
táborban egy cigaretta ára egy adag kenyér.
Itt százas csomagokban fekszik az asztalon.
Élénk társalgást folytatunk. Képviselve
vannak: Lengyelország, Franciaország,
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The Hungarian text here has “vetkező-termében,” an evident spelling error. The word vétkező means “sinner”
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on the table. We carry on a lively
conversation. Represented are Poland,
France, Greece, Russia, Germany, Italy.
The talk proceeds in German, as everyone
understands it.

Görögország, Oroszország, Németország,
Olaszország. -A beszélgetés németül folyik,
azt mindenki érti.

Over the course of our conversation I learn
the history of the crematoria. How tens of
thousands of prisoners [fegyencek tízezrei]
built these gigantic buildings out of stone
and concrete. How they had to complete
them in harsh winter weather. Every stone
in these buildings is stained with the blood
of tens of thousands of unlucky Jewish
deportees [tíz és tízezer szerencsétlen zsidó
deportált]. Starved and thirsty,
inadequately clothed, nourished with
wretched gruel as their only food, they
toiled day and night so that these horrid
factories of death could be completed and
become the cremators of their own bodies.
Since then four years [négy év] have
passed. Millions and millions [millió és
millió] of people have stepped down off
the trains onto the ramp and passed
through the doors of the crematoria. This
current group is the twelfth
Sonderkommando [a XII-ik
Sonderkommandó]! I get to know the
history of each Kommando. I get to know
the names of their heroes and I confirm
what I have already heard in the camp as
well, that the life of a Sonderkommando
lasts only a few months.

Beszélgetésünk folyamán megismerem a
krematóriumok történetét. Hogyan építették
fegyencek tízezrei kőből és betonból ez
óriási épületeket. Zord, téli időben kellett
elkészüljenek. Tíz és tízezer szerencsétlen
zsidó deportált vére tapad az épületek
minden kövéhez. Étlen-szomjan, hiányos
öltözetben, mosléknak is rossz ételekkel
táplálva dolgoztak éjjel-nappal, hogy
elkészüljenek e borzalmas halálgyárak és
saját testük elhamvasztói legyenek. Azóta
négy év telt el! Millió és millió ember lépett
le vonatjáról a rámpán és lépett be a
krematóriumok kapuján. Ez a mostani, a XII.
Sonderkommando! Megismerem mindegyik
kommandó történetét. Megismerem hőseiket
és megtudom azt, amit már a táborban is
hallottam, hogy csak néhány hónapig tart a
Sonderkommando élete.

Whoever is of the Jewish faith can begin,
from the day of his arrival here, the rites
for purification before death. For his death
will surely come, as it has for every
Sonderkommando until now.

Akiben van zsidó hit, az ideérkezése napján
elkezdheti a halál előtti tisztálkodás
szertartását. Halála biztosan bekövetkezik,
ahogy eddig minden Sonderkommandónál
így volt.

It’s nearly midnight, the members of the
dinnertime company are worn out from the
day’s work, woozy from all the alcohol
they’ve consumed. Our conversation
becomes more and more halting. An SS
guard doing the rounds warns us quietly
that it would be best for all of us to hit the

Éjfél felé járt az idő, a vacsorázó társaság
tagjai kimerültek a napi munkában,
bágyadtak az elfogyasztott alkoholtól.
Társalgásunk egyre vontatottabb lesz. Egy
körútját végző SS őr is figyelmeztet halkan,
hogy jó lesz aludni térni mindnyájunknak!

sack. I say goodnight, and I too head off to Elbúcsúzom, aludni megyek én is.
sleep.
Thanks to the strong rum I sleep through
my first night relatively quietly, though it
helps as well that I’m in a state of
complete nervous exhaustion.

Hála az erős rumnak, aránylag nyugodtan
alszom át első éjszakámat, de segített ebben
idegeimnek teljes kimerültsége.

CHAPTER VII

VII. Fejezet

The long-drawn-out wail of a locomotive’s
whistle sounds from the ramp. It’s
daybreak! I go to my window, where I
have a clear view across. A long train is
standing there. In the space of a few
minutes the doors are flung to one side and
the wagons disgorge from within
themselves the chosen people of Israel
[Izrael kiválasztott népét]. Lining up and
selection take half an hour at most. The
left-hand column sets off at a slow march.

Lokomotívsziréna elnyújtott búgása hallik a
rámpa felől. Kora reggel van! Ablakomhoz
lépek, egyenesen odalátok. Hosszú
szerelvény áll ott. Perceken belül oldalt
csapódnak az ajtók, már ontják is magukból
a vagonok Izrael választott népét. Sorbaállás,
szelektálás egy fél órát is alig vesz igénybe.
A bal oldal lassú lépésben elindul.

From my room I hear loud orders, hurried
footsteps. The noise is coming from the
furnace hall [kazánterem] of the
crematorium! They are making
preparations for receiving the transport.
The whine of electric motors becomes
audible. They have turned on the giant fans
[óriási ventillátorokat] which stir up the
fire [a tüzet élesztik] to the proper
temperature inside the furnaces
[kazánokban]. Fifteen fans of this kind
[tizenöt ilyen ventillátor] are in operation
at once! One is installed next to each oven
[minden kemence mellé van egy építve].
The cremation hall [égetőterem] is about
150 meters long [százötven méter hosszú],
a brightly lit, white-washed, concretefloored space with enormous, iron-barred
windows. The fifteen cremation furnaces
[égőkazán] are installed separately [különkülön] in large red-brick structures. Their
massive iron doors, polished to a gleam,
run in a sinister line down the length of the
hall.

A szobámig hallom a hangos
vezényszavakat, a gyors lépteket. A
krematórium kazántermében van e lárma! Az
előkészületek folynak a transzport
fogadására. Villanymotorok búgása hallik.
Üzembe helyezték az óriási ventilátorokat,
amik a tüzet élesztik kellő hőfokra a
kazánokban. Tizenöt ilyen ventilátor
működik egyszerre! Minden kemence mellé
van egy építve. Az égetőterem körülbelül
százötven méter hosszú, világos, fehérre
meszelt, betonpadlós helyiség, óriási
vasrácsos ablakokkal. A tizenöt égő kazán
nagy vöröstéglás építményekbe van különkülön beágyazva. Hatalmas vasajtóik
fényesre tisztítva, feketén sorakoznak a
terem hosszában.

After five or six minutes the transport

A transzport öt-hat perc alatt a kapuhoz ér,

arrives at the gate, the gate’s leaves swing
open. The procession enters the courtyard
in the customary rows of five. This is the
phase of the process which nobody knows
about, for of all those who might know,
having walked the three hundred meters
here from the ramp along the path to their
doom, none has ever returned to tell the
story! This, then, is what “to the left”
means: one of the crematoria! Not a camp
for old folks, invalids and children, where
those unable to work will care for the little
ones, as the German disinformation spread
among the anxious group that winds up on
the right would have it.

azok szárnyai kinyílnak. A menet a szokásos
ötös sorokban befordul az udvarra. Ez az a
mozzanat, amiről senki nem tud semmit,
mert aki tudna, az, miután megjárta a
rámpától idáig háromszáz méteres útját
végzetének, vissza soha nem tért, hogy azt
hírül adja! Ez van tehát a bal oldalon túl, a
krematóriumok egyike! Nem öregemberek,
betegek, gyermekek lágere, ahol . a
munkaképtelenek vigyáznak a kicsinyekre,
amint azt a német félrevezetés az aggódó
jobbra kerülők között elhinti.

They walk with slow, weary movements.
The little children cling sleepily to their
mothers’ skirts. Babies in swaddling
clothes are for the most part carried in their
fathers’ arms, or pushed in buggies. The
SS escort remains outside the gate.
According to the text of a warning sign,
entry is forbidden to outsiders, even SS!

Lassú, fáradt mozdulatokkal lépegetnek. A
kicsinyek álmosan kapaszkodnak anyjuk
ruhájába. A pólyás gyermekeket inkább az
apák tartják karjaikban, vagy tolják
kocsijaikban. Az SS kíséret emberei a kapun
kívül maradnak. A figyelmeztető tábla
szövege szerint a belépés idegennek, de még
SS-nek is tilos!

In an instant they spot the taps installed in
the courtyard for irrigation purposes. Pots
and other vessels are brought forth. The
column dissolves and, pushing and
shoving, they rush to fill them. No wonder
they’re so impatient! For five days they
have scarcely drunk any water. What they
did drink was stagnant and could not
quench their thirst.

Pillanatok alatt felfedezik az udvaron
felszerelt, öntözési célokat szolgáló
vízcsapokat. Edények kerülnek elő.
Felbomlik a rend és egymást taszigálva
igyekeznek azokat megtölteni. Nem csoda,
hogy ilyen türelmetlenek! Ötödik napja alig
ittak vizet. Amit ittak, az is poshadt volt és
nem oltotta szomjukat.

The SS guards who receive the transport
are used to this scene. They wait patiently
until everyone has quenched their thirst
and filled their vessels. Until all have
drunk, they cannot bring the group to
order. Slowly they herd them back together
again. They proceed about a hundred
meters along a cinder path bordered with
green lawns until they reach a grey-painted
iron railing where ten or twelve concrete
steps lead beneath the ground to a large
room, upon the facade of which hangs an
enormous sign stating, in German, French,

Az SS őrök, kik a transzportot fogadják,
szokva vannak e jelenethez. Türelmesen
várnak, míg mindenki csillapította szomját és
megtöltötte edényét. Amíg nem ittak,
úgysem bírnák rendbe szedni a csoportot.
Lassan összeterelik őket. Körülbelül száz
métert haladnak a zöld pázsittal szegett,
salakos úton, míg egy szürkére festett
vaskorláthoz érnek, ahol tíz-tizenkét
betonlépcső vezet a föld alá, egy nagy
helyiségbe, minek homlokzatán hatalmas
tábla jelzi németül, franciául, görögül,
magyarul, hogy ez itt – „Fürdő és fertőtlenítő

Greek and Hungarian, that this is a “Bath helyiség”. Meg is nyugodnak a mit sem
and Disinfection Room.”25 The
sejtők, sőt a kételkedők is. Szinte vidáman
unsuspecting are lulled of course, but even lépnek le a lépcsőkön.
the doubtful are too. They go down the
steps almost cheerfully.
The room into which the transport is
conducted is about 200 meters long
[körülbelül kétszát méter hosszú], starkly
illuminated and painted white. A line of
columns stretches down the middle of the
room to the end. Benches are arranged
around each column and along the walls as
well. Above the benches are long lines of
hooks, above the hooks are numbers.
Advisory signs posted at frequent intervals
announce in each language that one’s
clothing and shoes, tied together, should be
placed on a hook. And its number should
be noted without fail, so that no
unnecessary confusion arises upon
returning from the bath! “This is real
German orderliness!” say those inclined to
German-worship from the old days.
They’re right, too! It really is for the sake
of order, so that all these thousands of
high-quality shoes, so hard to find in the
Third Reich, do not get mixed up together.
The same goes for the clothes as well, so
that they remain usable by the bombed-out
German population.

Körülbelül kétszáz méter hosszú, erősen
kivilágított, fehérre meszelt helyiség, ahova
a transzportot vezetik. A terem közepén
oszlopsor vonul végig. Az egyes oszlopok
körül, valamint a falak mentén padok vannak
elhelyezve. A padok fölött fogasok hosszú
sora, a fogasok fölött számok vannak. Sűrűn
elhelyezett figyelmeztető táblák tudatják
mindenki nyelvén, hogy ruháit, cipőit
összekötve helyezze a fogasra. Annak
számát feltétlenül jegyezze meg, nehogy a
fürdőből való visszatérésnél felesleges
tumultus keletkezzen! Ez igazi német
rendesség! – mondják a németimádatra
ősidőktől hajlamosak. Igazuk is van!
Tényleg a rend kedvéért, nehogy a III.
Birodalomban oly nehezen várt jó minőségű
cipők ezrei elkeveredjenek egymással.
Ugyanez áll a ruhákra is, hogy a kibombázott
német lakosság számára hasznavehetők
maradjanak.

Three thousand people [háromezer ember]
are in the room. Men, women, children. SS
soldiers arrive and immediately the order
rings out: everyone is to undress
completely, ten minutes! They stand
petrified, old folks, grandfathers,
grandmothers, children, wives, husbands.
Modest matrons and maidens look at one
another helplessly. Perhaps they did not
understand the German words [a német
szavakat]? But already the order is
repeated! Its tone is more impatient now,
almost menacing!

Háromezer ember van a helyiségben.
Férfiak, nők. gyermekek. SS katonák jönnek,
már hangzik is a parancs: , – mindenkinek
teljesen levetkőzni, tíz perc! Dermedten
állanak az öregek, a nagyapák, nagyanyák,
gyermekek, feleségek, férjek. Szemérmes
asszonyok, leányok néznek tanácstalanul
egymásra. Talán nem jól értették a német
szavakat? De már ismétlődik is! Hangja most
türelmetlenebb, szinte fenyegető!
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They are filled with foreboding, their pride
is stirred, but with Jewish resignation they
recognize that, with regard to themselves,
anything is permitted! They begin to
undress with difficulty. A group sent from
the Sonderkommando assists in the
undressing of the aged, the lame and the
mad. In ten minutes everyone is naked.
Their clothing hangs on the hooks, along
with their shoes, laces tied together. And
their hook numbers have been carefully
noted…!

Rosszat sejtenének, önérzetük is háborog, de
zsidó lemondással tudomásul veszik, hogy
velük szemben mindent szabad! Nehezen
vetkőzni kezdenek. Az öregeket, bénákat,
elmebajosokat a Sonderkommando
odarendelt csoportja segíti a vetkőzésben.
Tíz perc alatt meztelen mindenki. Ruhájuk a
fogason függ, a fűzőjükkel összekötött cipők
szintén. A fogasszámokat pedig jól
megjegyzik maguknak…!

The SS clear a path through the dense
crowd to the oak double doors located at
the end of the room. They open them! The
crowd surges through them into the next
room, also brightly lit. This room is the
same size [olyan nagyságú] as the
undressing room [vetkezőterem], but there
are no benches and hooks here. In the
center of the room, at a distance of thirty
meters from each other [egymástól
harminc méter távolságra], a number of
columns stretch from the concrete floor to
the ceiling. These are not support columns,
but rather quadrangular tinplate pipes
[négyszögletű vasbádog csövek], their
sides pierced throughout with holes like a
grill.

Az SS utat nyit a sűrű tömegen a terem
végén levő kétszárnyú tölgyfa ajtóhoz.
Kinyitják! Azokon a tömeg a következő,
szintén kivilágított helyiségbe tódul. Ez a
terem olyan nagyságú, mint a vetkezőterem,
csak a padok és a fogasok hiányoznak belőle.
A terem közepén egymástól harminc méter
távolságra egy-egy oszlop nyúlik a
betonpadlótól a plafonig. Nem tartóoszlopok,
hanem négyszögletű vasbádog csövek,
oldaluk mindenhol rácsszerűen lyukacsos.

Everyone is inside now! A loud command
rings out! — SS and Sonderkommando are
to leave the room! — They leave and take
a head count. The doors [az ajtók] close,
the lights are turned off from outside.

Már bent is van mindenki! Hangos
vezényszó hallik! – SS és Sonderkommando
a helyiséget elhagyni! – Kimennek, számba
veszik egymást. Az ajtók becsapódnak, a
világítást kívülről eloltják.

At that moment, an automobile roars
outside. A luxury model Red Cross car
[vöröskeresztes luxuskocsi] arrives. An SS
officer and an S.D.G.
Sanitätsdienstgefreiter, a noncommissioned medical officer, step out.
The medic has four green-colored canisters
in his hands.

E pillanatban autó berreg. Vöröskeresztes
luxuskocsi érkezik. Egy SS tiszt és egy
S.D.G. Sanitätsdienstgefreiter, egészségügyi
altiszt lépnek ki a kocsiból. Az altiszt
kezében négy darab zöld színű bádogdobozt
tart.

A pázsitra lépnek, ahol egymástól harminc
They advance across the lawn to where
some low concrete chimneys emerge from méterre, alacsony betonkémények állanak ki

the ground [földből] at a distance of thirty
meters from one another [egymástól
harminc méterre]. They head for the first
chimney. They fasten on gas masks. They
lift the chimney cover; it too is made of
concrete [betonból]. They punch open the
patent top26 on one of the canisters and
pour the contents, a substance consisting of
bean-sized purple [lila színű] granules, into
the opening. The material poured out is
Cyclon, or chlorine in granular form
[Cyclon, vagy Chlór szemcsés formája]; it
immediately gives off gas as soon as it
comes into contact with air [amint a
levegővel érintkezik]. It falls down into the
perforated tin pipes in the underground
room. It stays there in the pipe, it does not
scatter all over. The gas immediately
comes out through the holes and within
moments [pillanatok alatt] it fills the room
crowded with people. Within five minutes
[öt perc alatt] it kills them!27

a földből. Az első kéményhez tartanak.
Gázmaszkot csatolnak fel. Leemelik a
kémény fedőlapját, az is betonból van. A
dobozok egyikének patent tetejét beütik és
tartalmát, egy babszem nagyságú, lila színű
szemcsés anyagot szórnak be a nyíláson. A
beszórt anyag Cyclon, vagy Chlór szemcsés
formája, azonnal gázt fejleszt, amint a
levegővel érintkezik! A föld alatti helyiség
lyukacsos bádogcsövein hullanak le. Ott a
csőben maradva, nem szóródnak széjjel. A
gáz azonban a lyukacsokon keresztül távozik
és pillanatok alatt megtölti az emberekkel
telt helyiséget. Öt perc alatt végez!

The Red Cross car comes like this to every
transport, bringing the gas from the
outside. No supply of it is ever kept in the
crematorium. A despicable precaution, but
more despicable still is the fact that they
should bring it in a car marked with the
insignia of the International Red Cross!

Minden transzporthoz így jön a
vöröskeresztes autó. Kívülről hozza a gázt. A
krematóriumban nincs soha készlet belőle.
Aljas elővigyázatosság, de még aljasabb az a
tény, hogy a nemzetközi vöröskereszt
jelzésével ellátott autón hozzák!

The two gas executioners wait five more
minutes, to be sure of their work. They
light cigarettes and get into their car. They
have just killed three thousand innocent
people!

Öt percet vár még a két gázhóhér, hogy
dolgukban biztosak legyenek. Cigarettára
gyújtanak és autójukba szállnak. Háromezer
ártatlan embert öltek meg!

Twenty minutes later the electric
ventilators [a villamos szellőztetőket] are
switched on to remove the gas. The doors
[az ajtók] open. Trucks arrive now too. A
Sonderkommando group loads clothing
and shoes separately onto the trucks.

Húsz perc múlva elindítják a villamos
szellőztetőket, hogy a gázt eltávolítsák.
Kinyílnak az ajtók. Már jönnek is a
teherautók. Egy Sonderkommandós csoport
a ruhákat s cipőket külön-külön a kocsikba
rakja. Fertőtleníteni viszik! Most már igazi
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Nyiszli’s “patent top” (patent tetejét) presumably is his translation of German Patentdeckel, a trade term for
a lid with a flattened concave profile, like that of a paint can.
Or “it is finished!” The Hungarian verb végez literally means “to finish,” but like its English equivalent (cf.
“to finish off”) it also means, colloquially, “to kill.”

They’re taking them away to disinfect
them! To the real disinfection now! From
there, they go by train to various centers
around the country.

fertőtlenítőbe! Onnan vagonszámra az ország
különböző központjaiba kerülnek.

The modern, exhaustor-system fans [az
exhaustor rendszerű, modern szellőztetők]
quickly clear the room of gas, but it
remains present, if in small quantities,
trapped in cracks, among the dead. Even
hours later [még órák múlva] breathing it
provokes a suffocating cough. For this
reason, the Sonder-squad [Sonderesosztag]
enter with rubber syringes28 and wear gas
masks. The room is once more starkly
illuminated. A terrible spectacle unfolds
before those who enter.

Az exhaustor rendszerű, modern szellőztetők
hamar eltávolítják a gázt a teremből, de a
résekbe, a halottak közé beszorulva, ha kis
mennyiségben is, de még van jelen.
Fojtogató köhögést vált ki belégzése még
órák múlva is. Ezért a gumifecskendőkkel
belépő Sonderesosztag gázmaszkot visel. A
helyiség ismét ki van erősen világítva.
Rettenetes kép tárul a belépő elé!

The bodies do not lie all over the length
and breadth of the room but rather in a
single, story-high heap [hanem
emeletmagasan egyhalomban]. The
explanation for this is that the fallen gas
granules first permeate the air layer above
the concrete floor with their deadly vapors
and only gradually [fokozatosan] saturate
the higher layers of air in the room. This
forces the unfortunate victims to trample
each other, to climb over one another. In
the higher layers the gas thus reaches them
later [A magasban így későbben éri el a
gáz őket]. What a terrible struggle for life
must take place there, and yet the time won
is only one or two minutes in all! Could
they but think about it, they would know
that they are trampling their parents, their
wives, their children in vain, but they
cannot! What they do is a survival reflex! I
notice that at the bottom of the tower of
bodies [hullatoronynak] lie the babies,
children, women and aged, at the top, the
stronger men.

A hullák nem feküsznek szerte a terem
hosszában és szélességében, hanem
emeletmagasan egy halomban. Ennek az a
magyarázata, hogy a lehullott gázszemcsék
előbb a betonpadló fölötti levegőréteget
árasztják el halálos kigőzölgésükkel és csak
fokozatosan telítik meg a helyiség magasabb
levegőrétegeit. Ez kényszeríti a
szerencsétleneket, hogy egymást letiporják,
egymásra másszanak. A magasban így
későbben éri el a gáz őket. Micsoda
rettenetes küzdelem folyhat itt az életért,
pedig csak egy-két perces időnyerés az
egész! Ha gondolkozni tudnának, ők is
tudnák, hogy hiába taposnak szüleiken,
feleségeiken, gyermekeiken, de nem tudnak!
Amit tesznek, a létfenntartás reflexe!
Megfigyelem, hogy legalján a
hullatoronynak a csecsemők, gyermekek,
asszonyok és aggok fekszenek, tetején az
erősebb férfiak.

Tangled together, their bodies covered
with bloody scratches which they caused
one another in the scramble, they lie with

Egymásba fonódva, véresre karmolt testtel,
amit a tülekedésben okoztak egymásnak,
feküdnek vérző orral, vérző szájjal. Fejük
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I.e., bulb syringes, presumably to blow contaminated air out of the spaces it is trapped in and thus disperse it.

bleeding noses, bleeding mouths. Their
heads are swollen and blue [kékre van
dagadva], deformed beyond all
recognition! All the same, the
Sonderkommandos often recognize their
relatives among the dead. I myself dread
the horror of such an encounter! There is
no work for me here, and yet I have come
down among the dead, because I feel a
sense of duty to my people and to the
world, that while I cannot reasonably hope
it, yet through some trick of fate I may yet
escape from here and write these lines as
the only living witness!

kékre van dagadva, a felismerhetetlenségig
eltorzulva! Mégis a Sonderkommandósok
gyakran ismerik fel a halottakban
hozzátartozóikat. Ilyen viszontlátás
borzalmától félek magam is! 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!

The Sonderkommando group stands
around the mountain of corpses [hullahegy
körül] in tall rubber boots and flushes it
with powerful streams of water. There is
great need of this, for the last act of death
by asphyxiation, and thus death by gas, is
the release of excrement from the bowels.
All of the dead are filthy with it!

A Sonderkommando-csoport magas szárú
gumicsizmákban feláll a hullahegy körül és
hatalmas vízsugarakkal árasztják el azt.
Nagy szükség van erre, mert a fulladásos,
tehát gázhalál utolsó aktusa a széklettől való
megszabadulás. Minden halott be van ettől
szennyezve!

After the “bathing” of the dead is
accomplished—and with what spiritual
laceration, what complete self-surrender
the Sonderkommando performs this
task!—next begins the pulling apart of the
tangled-together corpses. It is a very
difficult job! They loop straps around the
wrists below the spasmodically clenched
fists, and so drag the bodies of the dead,
still slippery with water, to the elevators in
the next room. Four large mechanical
freight elevators are in operation here
[Négy nagy teherfelvonógép műkökik itt].
They pile the dead onto these, twenty,
twenty-five to an elevator. An alarm bell
informs the operator that it can ascend!
The elevator stops at the cremation hall
[égetőtermében] of the crematorium,
where its massive doors open
automatically. The towing Kommando [a
vontató kommandó] is waiting for it there.
Once again, loops go around the wrists of
the dead. They drag them along the

Miután a halottak „fürdetése” megtörténik,
micsoda lelki hasadással, énjének teljes
feladásával végzi ezt a munkát a
Sonderkommando, megkezdődik az
egymásba fonódott halottak szétválasztása.
Nagyon nehéz munka! Szíjakat hurkolnak a
görcsösen ökölbe szorult csuklókra, úgy
vonszolják a víztől sikamlós testű halottakat
a szomszéd helyiségben levő felvonókhoz.
Négy nagy teherfelvonógép működik itt.
Ezekre rakják a halottakat, húszat,
huszonötöt egy felvonóra. Csengőjel tudatja
kezelőjével, hogy indulhat! A krematórium
égetőtermében áll meg a felvonó, nagy
ajtószárnyak nyílnak itt ki automatikusan.
Ott vár a vontató kommandó! Ismét hurok
kerül a halottak csuklóira. Végig vonszolják
őket a betonpadló e célra készült
csúsztatóján, lerakják őket a 15 kemence
előtt.

concrete floor on a slide made for the
purpose and deposit them in front of the
fifteen ovens [a 15 kemence előtt].
They lie in long lines on the concrete, the
corpses of old and young and children
alike. Blood trickles from their noses and
their mouths, as well as from their bodies,
abraded from the dragging, and mixes with
the continuously flowing water which
trickles from taps installed for that purpose
through channels in the concrete floor.

Hosszú sorokban feküsznek a betonon,
öregek, fiatalok, gyermekek hullái. Orrukból,
szájukból, valamint a csúsztatástól
felhorzsolt testükből szivárog a vér,
összekeveredik a betonpadlón állandóan
folydogáló vízerekkel, amik ecélra
elhelyezett csapokból szivárognak.

Then follows a new phase in the
exploitation of the Jews’ corpses. The
Third Reich has already seized their
clothing, their shoes. Hair is a valuable
material too. It is essential for delayed
action bombs, as hair is a fiber which
expands and contracts uniformly in both
dry and humid air. This capacity is brought
to bear in the detonator mechanism of the
bombs. And so the dead are shorn.

Következik a zsidó hullák kiértékelésének
újabb mozzanata. A ruhákat, cipőket
tulajdonába vette a III. Birodalom. A haj is
értékes anyag. időzített bombákhoz
szükséges, száraz és nyirkos levegőre
egyformán táguló és zsugorodó fonal a haj.
Ez a képessége hozza működésbe a bombák
gyújtószerkezetét. A halottakat tehát
lenyírják.

The Third Reich is founded on the value
not of gold but of work! They say it and
shout it to the whole world. Here’s the
truth! The eight men of the tooth-pulling
Kommando [a foghúzó kommandó] stand
before the ovens, two kinds of tool, or
rather “instruments,” in their hands. In one
hand, a crowbar, in the other, tooth-pulling
pliers. They turn the bodies face upward,
open the mouths, and with horrid
workmanship ruthlessly proceed to not so
much pull out as smash out any gold teeth
and bridges they can find in the oral cavity.
And yet the men of the Kommando are all
outstanding dentists and oral surgeons! It
was as such that Dr. Mengele recruited
them for the performance of refined dental
and oral-surgical duties. They had hoped
for a good position in their own
professions! They had presented
themselves and fallen into the hell of the
crematorium. Exactly as it happened to
me!

A III. Birodalom nem áll az aranynak,
hanem a munkának értékbázisán! Mondják
és harsogják világszerte. Íme a valóság! A
foghúzó kommandó nyolc embere áll a
kemencék előtt, kezükben kétféle szerszám,
illetőleg” műszer. Az egyikben feszítővas, a
másikban foghúzó. A halottakat arccal
fölfelé fordítják, szájukat kifeszítik és a száj
üregben található aranyfogakat, hidakat a
borzasztó munkával járó kíméletlenséggel
inkább kitörik, mint húzzák. Pedig e
kommandó emberei mind kitűnő fogorvosok
és szájsebészek! Mint ilyeneket szólította fel
őket finom fogorvosi és szájsebészi teendők
elvégzésére dr. Mengele. Ők jó
elhelyezkedést reméltek szakmájukban.
Jelentkeztek és lebuktak a krematórium
poklába. Pontosan úgy, mint velem történt!

The gold teeth wind up in a zinc bucket,
where they sit in a hydrochloride solution
to burn off the bone and pieces of flesh.
The other gold items found on the dead,
the platinum objects, the pearls, the
necklaces, the rings all go into a closed
strongbox set aside for this purpose. They
toss them through a hole in the lid. Gold is
a heavy metal; I would estimate 8-10
kilograms [nyolc-tíz kilóra] is collected per
day at one crematorium. Naturally it
depends on the transports as well. There
are poor transports and there are rich
transports, depending on where they come
from.

Az aranyfogak cinkvederbe kerülnek, ahol
sósavas oldatban állanak a csont és
húsrészek elégetése végett. A halottakon
található egyéb arany, platinatárgyak,
gyöngyök, nyakláncok, gyűrűk egy külön
erre a célra szolgáló csukott ládába kerülnek.
Egy, a fedélen levő nyíláson dobják be
azokat. Az arany súlyos fém, nyolc-tíz kilóra
becsülöm, ami egy krematóriumban naponta
összegyűlik. Természetesen a transzportoktól
is függ. Vannak szegény és vannak gazdag
transzportok, aszerint honnan jönnek!

The Hungarian transports arrive at the
ramp completely looted. The transports
from Holland, Czechoslovakia and the
various parts of Poland, even after years of
life in the ghettos, have managed to keep
and bring along their jewels, their gold
objects, their dollars. The Germans thus
come into possession of immense riches.

A magyarországi transzportok teljesen
kirabolva érkeznek a rámpára. A hollandok,
csehek, a lengyelországi tartományok
transzportjai több évi gettóélet után is
megtartották és idehozták ékszereiket,
aranytárgyaikat, dollárjaikat. Mérhetetlen
kincsek birtokába jutnak így a németek.

After the last gold tooth is out of the mouth
of its dead owner, the corpses go to the
cremation Kommando [a hamvasztó
kommandohóz]. These then place them
three at a time [hármasával] on a sliding
mechanism made of steel plates [egy acél
lemezekből készült tolószerkezetre]. The
oven’s heavy iron doors open
automatically [automatikusan], the sliding
mechanism, which moves on the iron
wheels of the furnace, is heated to
incandescence [a vaskerekeken járó
szerkezet a kemence izzásig van hevítve].29
Two men with rubber hoses douse it with
powerful streams of water.

Miután az utolsó aranyfog is kikerült halott
gazdája szájából, a hamvasztó
kommandóhoz kerülnek a hullák.
Hármasával helyezik őket egy
acéllemezekből készült tolószerkezetre. A
kemence nehéz vasajtói automatikusan
nyílnak, a vaskerekeken járó szerkezet a
kemenceizzásig van hevítve. Két gumicsöves
ember zúdít reá hatalmas vízsugarakat.

A holttestek 20 perc alatt hamvadnak el. A
The bodies of the dead are reduced to
krematórium 15 kemencével dolgozik. Ez
ashes in 20 minutes [20 perc alatt
hamvadnak]. The crematorium works with napi ötezer ember elégetését jelenti. Négy
29

The text of the 1946 edition is cryptic here, perhaps defective. Presumably the sliding mechanism is heated
as it is pushed into the oven to deposit the bodies there. Alternatively, Nyiszli may intend that the slider is
heated because it remains in the oven during the cremation.

15 ovens. This means the cremation of
5,000 people a day [Ez napi ötezer ember
egétését jelenti]. Four crematoria are in
operation at the same capacity [Négy
krematórium dolgozik ugyanilyen
kapacitással]. Altogether 20,000 people
[összesen 20.000 ember] pass each day
[naponta] through the gas chambers and
from there into the cremation ovens. The
souls of twenty-thousand innocent people
fly off through the gigantic chimneys.
Nothing remains of them here but a heap
of ashes in the courtyard of the crematoria
[a krematóriumok udvarán], which trucks
carry off to the Vistula, rushing along
some two kilometers away, and deliver to
the waves. After so much suffering, so
much horror, they are not even granted the
finality of rejoining and fading away into
the earth.

krematórium dolgozik ugyanilyen
kapacitással. Összesen 20 000 ember megy
át naponta a gázkamrákon, onnan a
hamvasztókemencékbe. Húszezer ártatlan
ember lelke száll el az óriási kéményeken.
Nem marad itt belőlük egyéb, mint egy
halom hamu a krematóriumok udvarán,
ahonnan teherautók viszik az alig két
kilométerre hömpölygő Visztulához és adják
át a hullámoknak. Annyi szenvedés, annyi
borzalom után még az sem lehet a vég, hogy
földbe kerüljön és elenyésszen.

CHAPTER VIII

VIII. Fejezet

The pathological anatomy laboratory was
established at the initiative of my boss, Dr.
Mengele, and is intended to satisfy his
medical research ambitions. It has been
finished for several days, waiting only for
a forensic pathologist so that it can begin
operations.

A kórbonctani laboratórium főnököm, dr.
Mengele kezdeményezésére létesült és van
hivatva orvosi kutatóambicióját kielégíteni.
Néhány napja készült el, csupán
boncolóorvosra várt. hogy működését
elkezdhesse.

Grand possibilities and wide vistas open
here on the grounds of the K.Z. for the
forensic investigation of the frequently
occurring cases of suicide, for twin studies,
for the pathological evaluation of
developmental disorders such as dwarfism
and gigantism!

Nagy lehetőség és tág tér nyílik itt a K. Z.
területén sűrűn előforduló öngyilkossági
esetek törvényszéki orvostani felderítésére,
az ikerkutatásra, a fejlődési
rendellenességek, úgymint törpenövés,
óriásnövés kórbonctani kiértékelésére!

The abundance of cadaver materials
occurring nowhere else, and the possibility
of having cadavers at one’s disposal
without limit and without responsibility
give a great impetus to research work and
afford ever greater possibilities!

Nagy lendületet ad és még nagyobb
lehetőségeket nyújt a kutatómunkának a
hullaanyag sehol máshol elő nem forduló
bősége és a hullák fölötti korlátlan, felelőtlen
rendelkezési lehetőség!

I know from experience that while the
hospitals of major world cities are able,

Tapasztalatból tudom, hogy míg
világvárosok klinikái nehezen tudnak évente

with difficulty, to make available 100-150
cadavers per year for research purposes to
forensic medical or anatomical institutes,
they are available in K.Z. Auschwitz in
quantities calculable in the millions
[milliós számokban]!

100-150 halottat törvényszéki orvostani vagy
kórbonctani intézeteknek kutatócélokra
rendelkezésre bocsátani, addig az auschwitzi
K. Z.-ben milliós számokban kifejezhető
mennyiségben állnak rendelkezésre!

Anyone who enters the confines of the
K.Z. is a candidate for death here. Those
whose good fortune takes them to the left
become cadavers in the gas chambers
within an hour. Less fortunate are those
whose bad luck puts them on the right!
The qualification of “candidates for death”
applies to them as well, only with the
difference that, for three or four months,
for as long as they may hold out, they must
suffer all the horrors of the K.Z. along the
way. They succumb to slave labor! They
bleed from a thousand wounds. They cry
out in hunger. Losing their minds, they
howl with staring eyes. They freeze to
death writhing in fields of snow. Trained
bloodhounds tear off what flesh still
remains on them, and when even the lice
no longer find nourishment on their driedup bodies, along comes redeeming death
for them! Who has it better? Who, among
their fathers, their mothers, their brothers
and sisters, their children? The right side
or the left?

Hullajelölt itt mindenki, aki a K. Z. területére
lépett. Kit szerencséje a bal oldalra visz. egy
órán belül a gázkamrákban válik hullává. A
szerencsétlenebb itt az, kit balsorsa a jobb
oldalra helyez! Annak is hullajelölt a
minősítése, csupán az a helyzet, hogy háromnégy hónapig, amíg kibírja, végig kell
szenvedje a K. Z. minden borzalmát.
Gályarabmunkától roskad össze! Ezer sebből
vérzik. Ordít az éhségtől. Eszét vesztve üvölt
kitágult szemekkel! Fagyhalálig vergődik a
hómezőkön. Betanított vérebek
marcangolják le a még rajtuk maradt húst és
midőn már a tetvek sem találnak kiszáradt
testükön táplálékot, jön el értük is a
megváltó halál! Ki jár jobban? Apáink,
anyáink, testvéreink, gyermekeink közül? A
jobb vagy a bal oldal?

Already upon the arrival of new transports
an SS soldier goes along the line of people
assembled before the wagons and asks
after the twins and dwarves to found
among them. The mothers, hoping for
something good, hand over their twin
children without reflecting. The adult
twins, for their part, know that they are
scientifically interesting. Only something
good can come of that. They present
themselves willingly. This happens in the
same way with the dwarves.

Már a transzportok érkezésénél SS katona
járja végig a vagonok előtt felsorakozó
embereket és a közöttük található ikrek,
törpék után kérdez. Az anyák jót remélnek,
gondolkodás nélkül kiadják
ikergyermekeiket. A felnőtt ikertestvérek
pedig tudják, hogy ők tudományosan
érdekesek. Ebből csak jó dolog származhat.
Készséggel jelentkeznek. Ugyanígy a
törpékkel is ez történik.

They are separated out, they all go to the
right. Guards accompany them, still in
their civilian clothes, which they are

Külön választják őket, valamennyien jobbra
kerülnek. Őrök kísérik meghagyott
ruhájukban, a tábornak számukra kijelölt,

allowed to keep, to the barrack in the camp úgynevezett kímélő barakkjába. Ott jó az
specially designated for them, the so-called étkezés, kényelmesek a fekhelyek, van
convalescence barrack.30 Here the food is tisztálkodási lehetőség, jó a bánásmód.
good, the beds are comfortable, there are
washing facilities, the treatment is good.
They are in barrack 14 of sector “F” of the
camp, and from there their supervisor takes
them to the previously mentioned
experimental block in the Gypsy camp.
Here each day every medical test that can
be done on living humans is performed.
Blood tests, spinal taps, blood transfusions
between twins, and innumerable other
tests, all of them painful and exhausting.
Dina, the female painter and illustrator
from Prague, prepares comparative
drawings of the twins’ skulls, ears, noses
and mouths, and the lines on their hands
and their feet; each drawing goes into a
separately created dossier containing
detailed personal data where the test report
pages prepared from the results of research
tests are kept as well. This is the procedure
with the dwarves also.

Az “F” táborrész 14-es barakkjában vannak
és innen viszi őket felügyelőjük a
cigánytábor már említett kísérleti blokkjába.
Ott végzik el rajtuk naponta az élő
embereken elvégezhető összes orvosi
vizsgálatokat. Vérvételi vizsgálatok,
gerincvelőcsapolások, vércsere az
ikertestvérek között, valamint számtalan
egyéb vizsgálat, mind fájdalmas és kimerítő.
Dina, a prágai festő- és rajzolóművésznő
készíti az összehasonlító rajzokat az
ikertestvérek koponya, fülkagyló, orr, száj és
kézvonalairól, lábvonalairól, mindegyik rajz
a számára készített, pontos személyi
adatokkal rendelkező dossziéba kerül, ahol a
kutatóvizsgálatok eredményeiről készült
vizsgálati lapok is helyet foglalnak. Ez az
eljárás a törpékkel is.

These tests, known in medical terms as “in
vivo,” that is, performed upon the living,
still are far from exhausting the
possibilities of twin-research science. They
are full of gaps, they offer little! Thus
follows the last and most important phase
of twin research, the anatomopathological
evaluation! The comparison, in twin
siblings, of healthy and abnormally
functioning or diseased organs—for that
study, as for every kind of
anatomopathology, dead bodies are
needed! Since the autopsy must allow for
the simultaneous evaluation of detected
anomalies, the twins have to die at the
same time! And die they do, in an
experimental barrack of K.Z. Auschwitz,
in sector B.III of the camp [a B.III.

Ezek az orvosi kifejezéssel élve, “in vivo”,
azaz élőnél véghez vitt vizsgálatok távolról
sem merítik ki az ikerkutatási tudomány
lehetőségeit. Nagyon hézagosak, keveset
nyújtanak! Következik tehát az ikerkutatás
utolsó és legfontosabb mozzanata, a
kórbonctani kiértékelés! Ikertestvérek
egészséges, rendellenesen működő vagy
beteg szerveinek összehasonlítása. Ezen
tudományhoz, mint mindenfajta
kórboncoláshoz, halott kell! Mivel a
kórboncolást a talált rendellenességek egy
időben történő kiértékelésére kell elvégezni,
az ikreknek egyszerre kell meghalniok! Meg
is halnak az auschwitzi K. Z. egy kísérleti
barakkjában, a B. III. táborrészben, dr.
Mengele keze által.
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The expression kímélő barakk (literally “sparing barrack”), used here and four paragraphs below, is likely
Nyiszli’s translation of the German Schonungsbaracke (or Schonungsblock), a term used in the camp system
for a building where convalescent prisoners could rest and thus “spare” (schonen) their health.

táborrészben], by the hand of Dr. Mengele.
Here occurs a situation unique in all the
world in the history of medical science!
Two twin siblings die together, at the same
time, and there is the possibility of
submitting them to an autopsy! Where in
free life does the marvelous situation ever
arise that twin siblings should die together
at the same time? Even twins are separated
by their life circumstances. Often they live
at a great distance from one another and
they are not accustomed to die together,
but rather one dies at ten and the other at
fifty, to speak by way of example. There is
no possibility, thus, of a comparative
autopsy! In the Auschwitz camp there are
many hundreds of twins, with many
hundreds of possibilities!

Az orvosi tudomány történetében az egész
világon egyedülálló eset történik itt!
Egyszerre, egy időben hal meg két
ikertestvér és lehetőség van azokat
boncolásnak alávetni! Hol fordul elő a
szabad életben az a csodás eset, hogy
ikertestvérek egy helyen, egyazon időben
meghaljanak? Az ikreket is elválasztja
életkörülményük. Egymástól sokszor nagy
távolságra élnek és nem szokásuk egyszerre
meghalni, hanem egyik tíz, a másik ötven
éves korában hal el, hogy példát mondjunk.
Összehasonlító boncolásra tehát lehetőség
nincs! Az auschwitzi táborban több száz iker
van. több száz lehetőséggel!

For this Dr. Mengele separates out the
twins and the dwarves while still on the
ramp. For this they go to the right, to the
convalescence barrack! For this their
excellent provisions! For this they are able
to wash themselves, so that they should not
die ahead of one another by contracting
different diseases! They must die in good
health and at the same time!

Ezért választja külön dr. Mengele már a
rámpán az ikreket, törpéket. Ezért kerülnek a
jobb oldalra, kímélő barakkokba! Ezért van
jó ellátásuk! Ezért tisztálkodhatnak, nehogy
különböző betegségeket szerezve, egymást
megelőzve haljanak meg! Egészségesen,
egyszerre kell meghalniok!

The head Kapo of the Sonderkommando
comes to me to report that an SS soldier is
waiting at the crematorium gate with a
cadaver-transport Kommando. I go out to
the waiting group. They are not permitted
to enter the courtyard. I receive the
accompanying documents from the SS
soldier. I take in hand the dossier of two
twins. The Kommando, which is made up
of women, places a blanket-covered
stretcher before me. I lift the blanket. It
covers the bodies of two two-year-old
twins. I call over two of my
Sonderkommando men to carry the bodies
in and place them on the dissecting table.

Sonderkommandós főkápó jön hozzám
jelenteni, hogy a krematórium kapujánál SS
katona vár egy hullaszállító kommandóval.
Kimegyek a várakozókhoz. Belépniök az
udvarra nem szabad. Az SS katonától
átveszem a kísérő iratokat. Két ikertestvérke
dossziéját veszem kézhez. – A nőkből álló
kommandó elém teszi a letakart hordágyat.
Felemelem a takarót. Két kétéves ikerhullát
takar. Sonderes embereimből odaszólítok
kettőt a hullák bevitelére és elhelyezésére a
boncasztalon.

I open the dossiers and leaf through them.
State-of-the-art clinical examinations,

Kinyitom a dossziékat, végiglapozom
azokat. A legnívósabb klinikai vizsgálatok,

write-ups, photographs, X-rays and artistic
drawings give back a clear reflection of the
little twins’ gemellological features. All
that is missing is the autopsy report!
Preparing it is my job! The two little twins
have died together! They lie side by side
on the big dissecting table! By their deaths,
by the sufficient laying bare of their little
bodies [testecskéjük]31 through dissection,
they must reveal the secret of the
multiplication of the race!

leírások, röntgenfelvételek, művészi rajzok
tükrözik vissza a kis ikrek tudományos
ikermegnyilvánulásait. Csak a kórbonctani
lelet hiányzik! Ennek elkészítése az én
feladatom! Egyszerre halt meg a két kis
ikertestvér! Egymás mellett feküsznek a
nagy boncasztalon! Nekik kell halálukkal,
testecskéjük kutatásra alkalmas feltárásával
megoldani a fajszaporodás titkát!

Promoting the multiplication of the
superior race chosen for mastery is a
“worthy goal.” By such means perhaps one
day every German woman will bear twins!

Az uralkodásra kiszemelt, felsőbbrendű faj
szaporodásának előmozdítása a “nagy cél”!
Oly módon, hogy a jövőben minden német
anya lehetőleg ikreket szüljön!

The plan is madness! Its formulators are
the sick-brained racial theorists of the
Third Reich. The performance of the
experiments has been entrusted to the chief
physician of K.Z. Auschwitz, the highly
trained “criminaldoctor”32—that is,
criminal doctor33—Dr. Mengele.

Őrült ez a terv! Kitervezői a Harmadik
Birodalom bomlott agyú fajteoretikusai. A
kísérletek keresztülvitelét az auschwitzi K.
Z. I-ső orvosa, a nagy felkészültségű
„criminaldoctor”, azaz gonosztevő orvos. dr.
Mengele vállalta.

Among criminals and evil-doers, the most
dangerous type of all is the
criminaldoctor! Especially with the kind of
power that is placed in Dr. Mengele’s
hands! He sends millions [milliókat] to
their deaths because according to their
[sic] racial theories34 they are inferior
beings harmful to humanity! This same
criminal doctor sits for long hours beside
me among the microscopes, flasks and test

A bűnözők, gonosztevők között
legveszedelmesebb típus a criminaldoctor!
Hát még olyan hatalommal, mint ami dr.
Mengele kezébe van letéve! Milliókat küld a
halálba, mert fajteóriájuk szerint
alacsonyrendű, az emberiségre káros lények!
Ugyanez a gonosztevő orvos hosszú órákig
ül mellettem, mikroszkópok, lombikok,
eprovetták között, vagy a boncasztalnál áll
órákig vérfoltos köpenyében, véres kezekkel
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Or perhaps “their minutest parts.” Hungarian testescke is a diminutive of test (“body”), but is also used to
mean “corpuscle.”
Printed thus in the original, including quotation marks. The correct German spelling would be
Kriminaldoktor; compare its appearance at the end of Chapter XV.
Literally “evil-doing doctor” (gonosztevőorvos). The compound Kriminaldoktor is not in regular use, and
indeed is not correct German, as the word Doktor is used as a title (e.g., “Doktor Mengele”) but not as a
generic word for “doctor” (for which Arzt would be correct). However, it appears that what Nyiszli (if only
provisionally and ironically) intends here by the compound is something like “forensic pathologist” (i.e., a
medical professional specializing in criminal investigation—in correct German, Gerichtsmediziner), on the
analogy of words like Kriminalbeamte (“police detective”) or Kriminalgericht (“criminal court”). He then
deliberately mistranslates this invented compound for his Hungarian readers, taking Kriminal- in its literal or
basic sense—a practice which he continues to follow in his subsequent uses of the word below, whether
spelling it criminaldoctor or Kriminaldoktor.
The possessive ending here (fajteóriájuk) is for the third person plural (“their”). Presumably Nyiszli intends
to refer to National Socialists in general and not the Jews themselves.

tubes, or stands for long hours at the
dissecting table in a bloodstained lab coat,
with bloody hands, and examines and
researches like one possessed! The goal is
the multiplication of the German race! The
end goal, in turn, is that there should be
enough Germans to replace the Czech,
Hungarian, Polish and Dutch peoples,
condemned to extermination, in the areas
inhabited by these peoples and now
declared Lebensraum [életterének] for the
Third Reich.

és vizsgál, kutat megszállottan! A germán faj
szaporítása a cél! A végcél pedig, hogy
elegendő német legyen a kiirtásra ítélt cseh,
magyar, lengyel, holland népek pótlására, a
III. Birodalom életterének nyilvánított és
ezen népektől lakott területen.

I finish the autopsy of the two little twins. I
prepare the protocol, a standard, minutesstyle autopsy report about them. I have
done my job well! My boss, it seems, is
pleased. He has a little difficulty reading
my block-capital handwriting. I became
accustomed to writing this way in
America! I remark to him that if he wants a
nice, neat report I will be in need of a
typewriter, because I write on one even at
home. He asks what kind of machine I am
used to. I answer: “Olympia Elit.”35 “All
right then! You will get a typewriter! I will
send it to you tomorrow. I want to receive
neat work, because these [reports] are
going to be sent from here to the institute
for racial and developmental biology in
Berlin-Dahlem.” From this I learn that the
experiments here are being reviewed by
medical authorities of the highest standing
in one of the most illustrious scientific
institutions in the world!

Elvégzem a boncolást a két ikergyermeken.
Protokolt, szabályos boncolási
jegyzőkönyvet készítek róluk. Munkámat jól
végeztem! Főnököm, úgy látom, meg van
elégedve. Kissé nehezen olvassa nyomtatott
betűs írásomat. Amerikában szoktam meg
ezen írásmódot! Meg is jegyzem neki, ha
szép, tiszta jegyzőkönyvet akar, úgy írógépre
lenne szükségem, mert azon írok odahaza is.
Kérdi – milyen típusú géphez van szokva?
„Olympia Elit’”, felelem. Rendben van! Kap
egy gépet! Holnap elküldöm Önnek. Rendes
munkát akarok átvenni, mert azok innen a
Berlin-Dahlein-i fajbiológiai és fejlődéstani
intézetbe lesznek továbbítva. Ebből
megtudom, hogy az itteni kísérleteket
legmagasabb orvosi fórum ellenőrzi a világ
egyik legelőkelőbb tudományos intézetében!

The next day an SS soldier brings me a
typewriter, an Olympia! And again I
receive twin cadavers. Four pairs of twins
have been brought over from the gypsy
camp’s twins group. They are the corpses
of gypsy children under ten years of age.

A következő napon SS katona írógépet hoz
számomra, Olympiát! Újabb ikerhullákat
kapok. Négy pár ikret hoztak a cigánytábor
ikercsoportjából. Tíz éven aluli
cigánygyermekek hullái voltak.

I perform an autopsy on a pair of twins,
recording every phase of the autopsy

Elvégzem egy ikerpár boncolását, minden
fázisát a boncolás menetének jegyzőkönyvbe
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Thus in the original. Nyiszli has presumably “normalized” the English spelling for his Hungarian readers
here.

process in the protocol. I remove the
skullcap. I extract the brain together with
the cerebellum. I examine everything. Next
comes the opening of the thoracic cavity,
the extraction of the sternum. Then I
remove the tongue through an incision
made below the chin. Together with it
comes the esophagus. Then follows the
trachea with the two lungs. I wash the
organs so I can see them clearly. There’s
blood everywhere! The most insignificantlooking little spot or change of color can
furnish important data. I slice open the
pericardium, ladle out the exudate fluid
[izzadmányfolyadékot]. I take out the heart
as well! I hold it beneath the tap, wash
away the blood. I turn it over in the palm
of my hand. In the outer wall of the left
ventricle is a tiny, round, pale-red spot,
caused by a pin prick, it barely stands out
against the surrounding color. I can’t be
wrong! The pinprick could have been
made by a very fine needle. Naturally a
hypodermic needle! The child received an
injection, but for what reason? Someone
might receive an injection to the heart in
the case of an emergency due to cardiac
insufficiency perhaps. I soon figure it out. I
open the heart, expose the left ventricle. In
an autopsy, one would normally ladle out
and weigh the blood in the left ventricle of
the heart. That’s not possible to do here,
because the blood has coagulated into a
hard, clotted mass. With tweezers I pull the
blood clot apart, sniff it. The characteristic,
powerful smell of chloroform hits my
nostrils. The child received a chloroform
injection to the heart! For no other purpose
than that the blood in the left ventricle of
the heart should coagulate due to the
injected chloroform and, depositing against
the heart valves, provoke immediate
cardiac arrest.

veszem. Leveszem a koponyatetőt. A
nyúltaggyal együtt kiemelem az agyvelőt.
Minden megvizsgálok. Következik a mellkas
felnyitása, a mellcsont kiemelése. Utána a
nyelvet távolítom el az áll alatti metszési
nyíláson. Vele egyszerre jön a nyelőcső.
Utána a légcső következik, a két tüdővel.
Megmosom a szerveket, hogy tisztán lássak.
Minden csupa vér! A legjelentéktelenebbnek
látszó kis folt vagy színváltozás fontos
adatokat szolgáltathat. Átmetszem a
szívburkot, kikanalazom belőle az
izzadmányfolyadékot. Kiemelem a szívet is!
Csap alá tartom, megmosom a vértől.
Tenyeremen forgatom. A szív bal
kamrájának külső falán tűszúrástól eredő,
kicsiny, kerek halványvörös folt van, alig üt
el a környezet színétől. Nem csalódhatok!
Tűszúrás, nagyon finom tűvel ejthették.
Természetesen injekciós tű! Injekciót kapott,
de milyen okból? Injekciót kaphat a szívébe
valaki, sürgősség esetében szívgyengeségnél
is. Megtudom mindjárt. Felnyitom a szívet,
feltárom a bal kamrát. A szív bal kamrájában
levő vért a boncolásnál kikanalazzuk és
lemérjük. Ez itt nem alkalmazható, mert a
vér egy kemény alvadt csomóvá van
összeállva. Csipesszel szétválasztom a
vércsomót, megszagolom. Kloroformnak
jellegzetes, erős szaga csapja meg orromat.
Kloroforminjekciót kapott a szívébe! Nem
egyébért, mint azon célból, hogy a
befecskendezett kloroformtól a szív bal
kamrájában levő vér megalvadjon és a
szívbillentyűkre rakódva, azonnali szívhalált
okozzon.

My knees shake with excitement. I have
discovered the Third Reich’s darkest
medical secret [Felfedeztem a III.

Térdeim remegnek az izgalomtól.
Felfedeztem a III. Birodalom
orvostudományának legsötétebb titkát. Itt

Birodalom orvostudomanyának
legsötétebb titkát]. So they kill people here
not just with gas, but also with injections
of chloroform administered to the heart!
Sweat bathes my forehead. It is fortunate
that I am alone. In front of others I would
scarcely have been able to conceal my
emotion. I finish the autopsy. I assess the
anomalies discovered and put them down
on paper, but the chloroform, the
coagulated blood in the left ventricle and
the pinprick in the exterior wall of the
heart do not appear in my report. This was
a careful precaution on my part. Dr.
Mengele’s dossiers about these twins are
in my hands as well. They contain precise
test data, X-ray images, the finely executed
drawings already mentioned, but
circumstances of death and cause of death
do not appear under the headings for them.
So I do not fill in this column in the
autopsy protocol either. It would not be
good to exceed the permissible limits of
knowledge and speak of what I’ve learned
here. Especially not in this place! I am not
cowardly by nature. My nerves are strong.
I have clarified [the causes of]
innumerable deaths already in my lifetime.
People murdered, some out of revenge,
some out of jealousy, or killed for financial
gain. I have clarified suicides, and deaths
from disease. I have grown accustomed to
the searching out of well-hidden causes of
death. I have come across breathtaking
surprises many times, but now a chilling
fear runs all through me. If Dr. Mengele
were to suspect that I know the secret of
the injections [injekcióinak titkát], ten
doctors of the political SS would be on
hand to determine my time of death!

tehát nem csupán gázzal, hanem szívbe adott
kloroforminjekciókkal is ölnek embereket!
Verejték ül homlokomon. Szerencse, hogy
egyedül vagyok. Mások előtt nehezen
tudnám palástolni izgalmamat. Befejezem a
boncolást. Kiértékelem a talált
elváltozásokat, papírra vetem, de a
kloroform, az alvadt vér a bal kamrában, a
tűszúrás a szív külső falán nem szerepelnek a
jegyzőkönyvben. Óvatos elővigyázatosság
volt ez tőlem. Dr. Mengele dossziéi ezekről
az ikrekről is kezemben vannak. Ezek is
pontos vizsgálati adatokat tartalmaznak,
röntgenfelvételeket, a már említett, finom
kivitelű rajzokat, de elhalálozási
körülmények, a halál oka, nem szerepelnek a
rovatokban. Nem töltöm ki én sem ezt a
rovatot a boncolási jegyzőkönyvben. Nem jó
a tudás megengedett határait átlépni és az ott
tapasztaltakat elmondani. Hát még ezen a
helyen! Nem vagyok gyáva lény. Idegzetem
erős. Számtalan halálokot derítettem már fel
életemben. Meggyilkoltakét, kiket
bosszúból, féltékenységből vagy anyagi
előnyökért gyilkoltak le. Felderítem
öngyilkosok, betegségekben elhaltak
halálokait. Beleszoktam a halál jól elrejtőzött
okainak kikutatásába. Sokszor értek
lélegzetelállító meglepetések, de most fázós
ijedség fut rajtam végig. Ha dr. Mengele
sejtené, hogy ismerem injekcióinak titkát, tíz
orvos lenne jelen a politikai SS-től. hogy
megállapítsa beállott halálomat!

According to orders, after the completion
of the autopsy, I must hand over the bodies
to the crematory men, who must then
cremate them immediately. The
scientifically interesting parts I must keep,
so that Dr. Mengele will be able to view

A hullákat parancs szerint, a boncolás
befejezése után, át kell adjam az égetőknek,
kik azokat azonnal elhamvasztják. A
tudományosan érdekes részeket meg kell
őrizzem, hogy dr. Mengele megtekinthesse.
Ami a Berlin-Dahlem-i antropológiai

them. Things that might interest the
anthropological institute in Berlin-Dahlem
I must preserve! They receive appropriate
packaging for shipping by mail, and in
order that they be transmitted promptly,
the package is stamped with the words
“Urgent, important war material.” I sent
countless such packages to Berlin-Dahlem
during the course of my activity in the
crematorium, and I received replies about
them with exhaustive scientific
commentary or instructions. I set up a
separate dossier to keep the
correspondence. In their letters to Dr.
Mengele they always expressed their
grateful appreciation for the rare material
sent to them.

intézetet is érdekli, azokat konzerválnom
kell! Postázásra alkalmas csomagolást
kapnak, és hogy gyorsan továbbítva
legyenek, bélyegző kerül a csomagra.
„Sürgős, hadi fontosságú anyag” szöveggel.
Számtalan ilyen csomagot expediáltam
krematóriumi működésem alatt BerlinDahlembe és kaptam reájuk válaszokat és
kimerítő tudományos hozzászólásokat vagy
utasításokat. Külön dossziét állítottam fel a
levelezés megőrzésére. A beküldött ritka
anyagért mindig hálás köszönetüket fejezték
ki levelükben dr. Mengelének.

I perform autopsies on the other three pairs
of twins as well. I assess the anomalies
discovered. The cause of death for these
also is a chloroform injection to the heart. I
make a curious observation. In three of the
four pairs of Gypsy twins, the eyes are
differently colored! The one eye is blue,
the other is brown. This phenomenon
occurs in non-twins as well, but in this
case it can be observed in six out of eight
twins. Without question it is an interesting
collection of anomalies. In medical science
this is called heterochromia, that is,
different-coloredness. I cut out the eyes,
place them separately in formalin solution,
precisely note down their data so that they
will not get mixed up together. During the
autopsies I ran across another interesting
finding among the four pairs of twins.
Pulling back the skin on both sides of the
neck, I discover a round, nut-sized abscess
above the upper end of the sternum. I press
it with my forceps and a thick secretion of
pus comes out. It is very rare, but it is a
symptom known to medical science. It is
called a Dubois abscess, a symptom of
hereditary syphilis. It is present in all eight
of the twins. I cut out the abscessed parts

Elvégzem a boncolást a többi három
ikerpáron is. Kiértékelem a talált
rendellenességeket. A halál oka ezeknél is
kloroformos szívinjekció. Érdekes
megfigyelést teszek. A négy pár
cigányikerből három párnál a szemgolyók
különböző színűek! Az egyik szem kék, a
másik barna. Ez a jelenség előfordul nem
ikreknél is, de ezen esetben nyolc ikerből
hatnál figyelhető meg. Feltétlenül érdekes
halmozódása a rendellenességnek. Az
orvostudományban heterochromiának hívják,
azaz különbözőszínűségnek. Kivágom a
szemeket, külön, külön formalinos
folyadékba teszem, pontosan feljegyzem
adataikat, hogy össze ne keveredjenek. A
négy pár ikernél egyéb érdekes leletre is
bukkantam boncolás közben. A nyaki bőrt
kétoldalt lehúzva, a mellcsont felső vége
fölött egy kerek, mogyoró nagyságú tályogot
fedezek fel. Megnyomom csipeszemmel,
sűrű gennyváladék jön ki belőle. Nagyon
ritka, de az orvostudományban ismert tünet!
Dubois-féle tályognak hívják, az öröklött
szifilisz egy tünete. Mind a nyolc ikernél
jelen van. Egészségesben, azaz a környező
egészséges hússzövettel együtt vágom ki a
tályogos részt. Formalinos üvegbe kerülnek

in sano,36 that is, together with the
surrounding healthy tissue. These too go
into a bottle of formalin. In two pairs of
twins I also find active cavernous
tuberculosis. I put it all down in the
protocols. Again I leave the column for
cause of death empty.

ezek is. Két pár ikernél aktív, kavernás
tuberkulózist találok. Mindent
jegyzőkönyvbe veszek. A halál okának
rovatát ezeknél is üresen hagyom.

In the afternoon Dr. Mengele comes for a
visit. I report to him about the completed
work. I hand over the protocols for the ten
twins. He sits down, reads them through
carefully one by one. The phenomenon of
heterochromia in the eyes interests him
greatly; the Dubois abscess interests him
still more. He instructs me that I should
pack it all up for shipping, enclosing the
protocols, but that I should fill in the
columns for cause of death which have
been left empty. He leaves it to me! I may
write in whatever I see fit, so long as they
are all different. Almost apologetically he
remarks that these children, as I myself
was able to see, were infected with syphilis
as well as tuberculosis, they would not
have been viable anyway, so… He says no
more! With that he has said everything. He
has justified the forcible deaths of ten
children. I make no comment. I have
accepted that in this medical environment
tuberculosis is not treated with pulmonary
insufflation, nor syphilis with
neosalvarsan, but rather the patients are
killed with a choloroform injection.

A délutáni órákban meglátogat Mengele.
Referálok neki az elvégzett munkáról. Tíz
iker protokolját nyújtom át. Leül, gondosan
átolvassa mindegyiket. Nagyon érdekli a
szemek heterochromiás jelensége, még
jobban érdekli a Dubois-féle tályog. Utasítást
is ad, hogy postázásra csomagoljam,
mellékelve a protokolokat is, de töltsem ki a
halál okának üresen maradt rovatait. Reám
bízza! Írjam be, amit jónak látok, de
különbözőek legyenek. Szinte mentegetőzve
megjegyzi, hogy ezek a gyermekek, mint
magam is láthatom, szifilisztől, valamint
tuberkolózistól fertőzöttek, ügyem lettek
volna életképesek, tehát… többet nem mond!
Ezzel mindent megmondott. Megindokolta a
tíz gyermek erőszakos halálát. Nem tettem
észrevételt. Tudomásul vettem, hogy ebben
az orvosi környezetben a tuberkolózist nem
tüdőbefúvásokkal, a szifiliszt nem
neosalvarsannal kezelik, hanem kloroformos
injekciókkal megölik őket.

My hair almost stands on end when I think
of all that I have accepted during my brief
life here and all that I must still accept,
wordlessly, hereafter until the end arrives
for me as well. I knew it when I entered
here, but now that I am in possession of so
many secrets, I have no doubt that I am a
dead man walking. Is it conceivable that
Dr. Mengele or the Berlin-Dahlem
Institute should allow me to live?

Szinte égnek áll a hajam, ha elgondolom, mi
mindent vettem rövid ittlétem folyamán
tudomásul és mennyi mindent kell még
ezután is szótlanul tudomásul vegyek, míg
engem is elér 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?
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CHAPTER IX

IX. Fejezet

It is already getting on towards evening.
Dr. Mengele has departed, I am alone with
my heavy thoughts. Moving almost
mechanically I put the instruments used in
the autopsies back in their places, wash my
hands, pass through into the laboratory
and, lighting a cigarette, sit down to relax a
little.

Már este felé járt az idő. Mengele dr.
eltávozott, súlyos gondolataimmal egyedül
vagyok. Szinte gépies mozdulatokkal teszem
helyükre a boncolásnál használt műszereket,
kezet mosok, átmegyek a munkaterembe és
cigarettára gyújtva leülök, hogy kissé
megnyugodjak.

A blood-curdling scream splits my brain.
Immediately afterwards I hear a muffled
crack, then the heavy fall of a body. I listen
intently, tensely awaiting the minutes to
follow. Another horrible scream, another
crack, the heavy fall of another body, not
even a minute later. I count seventy dying
screams, seventy cracks, as many falls.
Heavy footsteps move away, everything
grows still. The scene where the horrible
tragedy has played out is a room next to
the dissection hall with a separate entrance
from the foyer. It is a bare, half-dark room
with a concrete floor. An iron-barred
window looks out on the back courtyard. I
use it as a mortuary chamber. I keep the
cadavers there until it’s their turn to be
autopsied, and I place them there after
autopsy too until they are cremated.
Heaped before the entrance to the room in
a pile on the floor lie dirty, tattered
women’s clothing, battered wooden clogs,
eyeglasses, stale pieces of bread, typical
personal effects of women in the K.Z. I
enter the room. I was prepared for a rather
extraordinary sight after what I had heard,
but a horrifying picture unfolds before my
eyes as I look around the half-darkened
room. The bloodied remains of seventy
young, naked female bodies lie before me.
The bodies lie every which way, slumped
over one another, covered in one another’s
blood. I move closer and with still greater
horror I see that not everyone who is lying
here is dead! Some among them are still

Velőt rázó sikoly hasít agyvelőinig.
Közvetlen utána csattanás, majd nehéz test
zuhanása hallik. Figyelek, feszülten várom a
következő perceket. Újabb borzalmas sikoly,
újabb csattanás, újabb zuhanása egy testnek,
nem is egy perc múlva. Hetven halálsikolyt,
hetven csattanást és annyi zuhanást
számolok meg. Nehéz léptek távoznak,
elcsendesül minden. A boncterem melletti
helyiség, külön bejárata van az
előcsarnokból, a lejátszódott borzalmas
tragédia színhelye. Üres, betonpadlós félsötét
szoba. Egy vasrácsos ablaka a hátsó udvarra
néz. Hullakamrának használom. Itt tartom a
hullákat, amíg a boncolásra sorra kerülnek,
boncolás után is ide rakják őket, míg
elégetik. A szoba bejárata előtt halomba
rakott piszkos, szakadt női ruhák, rongyos
facipők, szemüvegek, száraz kenyérdarabok
hevernek a földön, K. Z. nők jellegzetes
holmijai. Belépek a szobába, el voltam
készülve valami rendkívüli látványra a
hallottak után. de irtóztató kép tárul szemem
elé, amint a félhomályos helyiségben
körülnézek. Hetven fiatal, meztelen női test
véres hullája fekszik előttem. Egymásra
borulva, egymás vérétől borított testek
hevernek szerteszét. Közelebb lépek és még
nagyobb irtózattal látom, hogy nem mind
halott, aki itt fekszik! Néhányan közülük
még élnek, amennyiben karjaikkal, lábaikkal
lassú mozgásokat végeznek és véres lejeiket
emelgetik tágra nyílt szemekkel.

alive, they make slow movements with
their arms and legs and keep trying to lift
their bloodied heads, eyes opened wide.
I lift one of the still-moving heads, then a
second one, then a third, and it is clear to
me that apart from cyclon gas [ciklongáz]
and chloroform injection, there is also a
third form of mortality here, the shot to the
back of the neck! The entrance hole
reveals that it originates from a 6millimeter, so-called small-caliber
weapon; there is no exit-wound hole. This
suggests a soft lead bullet. These can
flatten out inside the skull so much that
they remain inside. Sadly, I am an expert;
within minutes I take everything in and
clearly see the situation in all its horror. I
am no longer surprised either that the
small-caliber bullets did not cause
immediate death for all the victims, even
though the shots were fired from a distance
of 3-4 centimeters, as the burns on the skin
show, straight in the direction of the brain
stem. It appears the gun was off by 1-2
millimeters, and thus it did not cause
immediate death.

Felemelem az egyik még mozgó fejet, a
másodikat, a harmadikat és tisztán áll
előttem, hogy itt ciklongáz, kloroformos
injekción kívül egy harmadik elhalálozási
forma is van, a tarkólövés! A belövési nyílás
elárulja, hogy 6 milliméteres, úgynevezett
kis kaliberű fegyvertől származik, kilövési
seb, illetve nyílás nélkül. Ez a puha
ólomgolyó mellett szól. Az lapulhat el a
koponyacsontokon annyira, hogy bentreked.
Sajnos, szakember vagyok, percek alatt
áttekintem és tisztán látom a helyzetet teljes
borzalmasságában. Nem is csodálkozom
már, hogy a kis kaliberű golyók nem
mindegyik áldozatnál okoztak azonnali
halált, pedig a lövéseket, amint a bőrpörkök
mutatják, 3-1 cm távolságról adták le,
közvetlenül a nyúltagy irányába. Úgy látszik
a löveg 1-2 millimétert félrecsúszott, ezért
nem okozott azonnali halált.

I take that in too, but I do not think about
it. I am afraid I will go mad. I go out into
the courtyard. I ask one of the
Sonderkommando where the seventy
unfortunates came from. They are the
selected [kiszelektáltjai] from camp section
C, he replies, every evening at seven a
truck brings seventy over. They all get a
shot to the back of the neck.

Tudomásul veszem ezt is, már nem is
gondolkozom. Félek, hogy beleőrülök.
Kimegyek az udvarra. Egy
Sonderkommandóstól megkérdezem, honnan
hozták a hetven szerencsétlent? Ezek, feleli,
a C. táborrész kiszelektáltjai, minden este hét
órakor hoz ide hetvenet a teherautó. Mind
tarkólövést kapnak.

With a heavy head, almost dazed, I walk
along the gravel paths of the green-lawned
crematorium courtyard. I watch the
Sonderkommando’s evening roll call. At
the moment there is no change of shift for
the night. Crematorium I is not in service
today. I look across: the chimneys of
Crematoria II, III and IV are spewing forth
flames [lángot szórnak].

Nehéz fejjel, szinte kábultan járok a
krematórium zöldpázsitos udvarának
kavicsos útjain. Végignézem a
Sonderkommando esti sorakozóját. Most
nincs leváltás éjszakára. Az l-es
krematóriumban ma nincs üzem. Átnézek, a
II-es, III-as, IV-es kéményei lángot szórnak.

It is still too early for dinner. The
Sonderkommando men bring out a
regulation soccer ball. The teams take the
field, “SS versus SK.” The crematorium’s
SS guards stand on one side, the
Sonderkommando on the other. They kick
the ball. The sound of hearty laughter fills
the courtyard. The audience, made up of
SS and Sonderkommando men, root for
their sides, cheering the players on like
they were at a peaceful small-town sports
ground. Astounded, I take this in too, but I
do not wait for the end of the game. I retire
to my room. I eat my dinner and get to
sleep with two 0.10 [sic]37 tablets of
Luminal. I was in great need of it in order
to do so. I sensed that I was on the verge of
nervous collapse. Luminal-induced sleep is
the best antidote!

Még korai az idő a vacsorához. A
Sonderesek szabályos futball-labdát hoznak
elő. Feláll a mezőny, ..SS kontra S. K.” A
krematóriumi SS őrség áll az egyik, a
Sonderkommando a másik oldalon. Rúgják a
labdát. Hangos nevetés zaja tölti meg az
udvart. Az SS-ből és Sonderesekből álló
nézőközönség drukkol, biztatja a
játékosokat, mintha egy békés kisváros
sportpályáján lennének. Álmélkodva veszem
tudomásul ezt is, de nem várom be a játék
végét. Lakószobámba vonulok.
Elfogyasztom vacsorámat és két darab 0.10es lumináltablettától elalszom. Nagy
szükségem volt reá, hogy így cselekedjek.
Éreztem, hogy közel vagyok az
idegösszeomláshoz. A luminálos alvás a
legjobb ellenszer!

CHAPTER X

X. Fejezet

In the morning I wake up a little dazed. I
pass through into the neighboring room,
furnished with a shower bath, and for half
an hour I allow the icy water of the Vistula
to wash over me. I feel it doing good for
my shattered nerves. My Luminal daze
disappears as well. How orderly these
Germans are! Here at the disposal of the
Sonderkommando stands a white-tiled, tenman shower bath. Those who work with
cadavers must wash themselves frequently.
Bathing twice a day is mandatory,
everyone does it with pleasure.

Reggel kissé kábultan ébredek. Átmegyek a
szomszéd helyiségben berendezett
zuhanyfürdőbe és félóráig engedem
magamra a Visztula jeges vizét. Érzem,
nagyon jót teszek megviselt idegeimnek. A
luminálkábulatom is eltűnik. Milyen
rendesek ezek a németek! Fehércsempés,
tízszemélyes zuhanyfürdő áll itt a
Sonderkommando rendelkezésére. Akik
hullákkal dolgoznak, azoknak gyakran, kell
tisztálkodni. Kétszer naponta kötelező a
fürdés, örömmel végzi el mindenki.

I carry with me my elegant doctor’s bag. A
Sonderkommando man brought it for me
from the undressing room, from the pile of
clothing of some doctor colleague of mine
gone to his death by gas. Inside are a
blood-pressure gauge, a stethoscope, finequality syringes, instruments, injections
necessary for first aid. I can make very
good use of it in outside practice. Here

Magamhoz veszem elegáns orvosi táskámat.
Egy Sonderkommandós hozta fel számomra
a vetkezőteremből, valamelyik gázhalálra
került orvoskollégám ruhakötegje mellől.
Van benne vérnyomásmérő készülék,
hallgatócső, finom kivitelű fecskendők,
műszerek, elsősegélyhez szükséges
injekciók. Külső praxisban nagyon jól
használhatom. Itt a külső praxis a négy
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outside practice means the four crematoria.
I begin my visits here! I take a turn first
through the SS quarters [SS. szállást], I
examine anyone who comes forward.
There are always a few! Here everyone
gladly reports sick for 3-4 days so they
may rest up a little after their demanding
service. However, there are more serious
cases as well! The treatment of the sick
encounters no difficulties, for in the matter
of medicine supplies we can compete with
the best pharmacy in Berlin. There is a
separate Kommando here whose task is to
open the hand luggage of the transports
that go to the gas chambers, before it is
shipped out together with the clothes and
shoes, and to collect any medicines found
there to hand over to me. I put them in
order, grouping them according to their
effects. It’s a big job, for the transports
arriving from various countries of Europe
bring with them their own medicines, and
these thus are fitted with labels in the
respective countries’ languages. I have a
lot of trouble with the ones in Greek,
Polish, Czech and Dutch. As a curiosity, I
note that the large majority of the drugs
found with the transports belong in some
way to the class of sedatives. This typifies
the nervous condition of Europe’s
persecuted Jewry.

krematóriumot jelenti. A vizitet itthon
kezdem el! Végigjárom előbb az SS szállást,
megvizsgálom az esetleges jelentkezőket.
Van mindig ilyen! Itt mindenki szívesen
betegeskedik 3-4 napig, hogy megerőltető
szolgálata után kissé megpihenjen. Vannak
azonban komolyabb esetek is! A betegek
gyógyítása nem ütközik nehézségekbe, mert
gyógyszerellátás dolgában versenyezhetünk
a legelőkelőbb berlini patikával. Külön
kommandó van itt, melynek az a feladata,
hogy a gázkamrákba kerülő transzportok
kézicsomagjait, mielőtt innen a ruhákkal és
cipőkkel együtt elszállítják, kinyissa és a
talált gyógyszereket összeszedje, nekem
átadja. Azokat rendbe teszem, illetőleg
hatásuk szerint csoportosítom. Nagy munkát
jelent, mert az érkező transzportok Európa
különböző országaiból hozzák magukkal
gyógyszereiket, azok tehát az illető ország
nyelvén vannak feliratokkal ellátva. Sok
bajom van a görög, lengyel, cseh és holland
nyelvűekkel. Mint érdekességet említem
meg. hogy a transzportoknál talált
gyógyszerek nagy többsége valamely
idegcsillapítószer csoportjához tartozik.
Jellemzi az európai, agyonhajszolt zsidóság
idegállapotát.

After I finish my patient visits in the SS
quarters, I go up to the Sonderkommando
quarters. Here I have to look after a few
burns. They are a common occurrence
among the stokers. Organic diseases
proper do not turn up much among the
men of the Sonderkommando. Their beds
and clothing are clean, their food is good,
one could even say excellent. Besides, they
are all carefully selected young men of
robust physique. More common are
psychological cases. The horrifying
consciousness that their own brothers and
sisters, their wives, their children, their
aged parents and their entire people are

Miután a beteglátogatást az SS-szálláson
befejezem, felmegyek a Sonderkommando
szállására. Itt néhány égési sebet kell
ellássak. Gyakori eset a tüzelőknél. Szervi
megbetegedések nem igen fordulnak elő a
Sonderkommando embereinél. Ágyuk,
ruházatuk tiszta, étkezésük jó, mondhatni
kitűnő. Különben is mind válogatott, erős
fizikumú fiatalemberek. Annál több a lelki
beteg. A borzalomkeltő tudat, hogy itt saját
testvéreik, feleségeik, gyermekeik, öreg
szüleik és egész népük pusztul el, a
holttestek ezreit húzzák naponta az
égetőkemencék elé és dugják saját kezeikkel
a hamvasztószekrényekbe, súlyos lelki

perishing here, that every day they drag
thousands of dead bodies in front of the
crematory ovens and thrust them into the
cremation cabinets
[hamvasztószekrényekbe], provokes
serious psychological depression and
melancholy. Everyone here has a past
which he thinks on with pain and a future
which he thinks on with terror. The future
of a Sonderkommando is a period which
can be expressed in very brief units.
According to the experience of four years,
a Sonderkommando lives for four months.
Once these have passed, a large
detachment of the political SS appears one
day and herds the men of the
Sonderkommando into the rear courtyard
of the crematorium. A burst of gunfire, and
half an hour later the newly established
Sonderkommando arrives. They strip the
clothes from their dead colleagues, and
within another hour all that remains of the
latter is a pile of ashes. Their first job is the
cremation of their predecessors.

depressziót, melankóliát idéz elő.
Mindenkinek van itt múltja, amire
fájdalommal és jövője, amire rettegve
gondol. Egy Sonderkommandós jövője egész
alacsony időegységben kifejezhető periódus.
Négy év szomorú tapasztalata szerint négy
hónapig él egy Sonderkommandós. Ha ez
letelt, egy napon megjelenik a politikai SSnek egy nagy osztaga, összeterelik a
kommandó embereit a krematórium hátsó
udvarán. Egy sortűz és félóra múlva érkezik
az újonnan beállított’ Sonderkommando.
Halott társaikat levetkőztetik és egy újabb
óra elteltével már csupán kis halom hamu
marad belőlük. Első munkájuk elődjeik
elégetése.

On every occasion when I do patient
visiting in their quarters, there are always a
few who call me aside and ask me for a
rapid, surely lethal poison. I refuse them
all. Today, however, I regret having done
so. They all died, rapidly and surely, just
as they wanted to die, but not by their own
hands, as would have been better, but
rather at the hands of their executioners!

Minden alkalommal, midőn beteglátogatást
végzek szállásukon, akad néhány, ki félrehív
és gyorsan, biztosan ölő mérget kér tőlem.
Mindegyiknek megtagadom. Ma már
sajnálom, hogy így cselekedtem. Meghaltak
ők mind, gyorsan és biztosan, ahogy a halált
kívánták, de nem saját kezeik által, ahogy
jobb lett volna, hanem hóhéraik keze által!

CHAPTER XI
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The next stop on my patient-visiting
rounds is Crematorium number II. A
meadow path and the dead-end tracks of
the “Jews’ ramp” [zsidórámpa] separate it
from Crematorium number I. The building
is constructed following exactly the same
plan as number I. The undressing room,
the gas chamber, the cremation hall, the SS
quarters and the Sonderkommando quarters
all match number I, only the room

A II. számú krematórium beteglátogató
körutam következő állomása. Egy mezei út
és a „zsidórámpa” vakvágánya választja el az
I-ső számú krematóriumtól. Teljesen
egyazon terv szerint emelt épület, mint az Iső számú. A vetkezőterem, a gázkamra, az
égetőterem, az SS szállás, a Sonderesek
szállása megfelel az I-sének, csupán a
boncteremnek megfelelő” helyiséget itt az
aranyöntöde foglalja el. Ide kerül a négy

corresponding to the dissection hall is
occupied here by a gold refinery
[aranyöntöde]. Everything collected in the
four crematoria winds up here, gold teeth,
jewelry, gold coins, precious stones,
platinum objects, cigarette cases, as well as
every object made of a precious metal
which is gathered from the clothing and
luggage or off the bodies of the transports.
Three goldsmiths work here. They first
sterilize, then classify the jewelry. They
remove the precious stones. Thus prepared
it goes into the smelter. The weight in pure
gold of the gold teeth and jewelry
“extracted” from the four crematoria and
smelted here each day is 30-35 kilograms
[30-35 kiló].

krematóriumban összegyűlt aranyfog,
ékszerek, aranypénzek, drágakövek,
platinatárgyak, órák, cigarettatárcák és
minden nemesfémből készült tárgy, amit a
transzportok csomagjaiból, ruháiból vagy
testükről összeszednek. Három aranyműves
dolgozik itt. Előbb fertőtlenítik, majd
osztályozzák az ékszereket A köveket
eltávolítják róluk. így kerülnek az
olvasztóba. Napi 30-35 kiló a színarany
súlya a négy krematóriumból ..kitermelt” és
beolvasztott aranyfogaknak és
ékszertárgyaknak.

Casting takes place in a disk-shaped
graphite form about five centimeters in
diameter. The weight of one gold disk is
140 grams. I know exactly. I weighed it
myself on the dissection hall scale.

Az olvasztás korong formájú, körülbelül öt
centiméter átmérőjű grafitformában történik.
Egy aranykorong súlya 140 gramm.
Pontosan tudom. Magam mértem le a
boncterem mérlegén.

The dentists who remove the teeth from
the cadavers lying before the ovens do not
throw every gold bridge or tooth into the
bucket filled with hydrochloric acid, but
rather a part thereof, sometimes more,
sometimes less, accordingly as the SS
guards draw near to or move away from
the work site, winds up in their pockets.
The same thing is done with jewelry,
precious stones sewn into clothing and
gold coins by the Kommando that works in
the undressing room as they glean
valuables from the hand baggage and
clothing left behind. This is a very risky,
indeed life-risking operation, for the SS
guards are present everywhere and they
keep strict watch over the valuables that
have come into the Third Reich’s
possession, especially over precious stones
and gold.

A foghúzó orvosok, akik a kemencék előtt
fekvő hullák fogait veszik ki, nem minden
aranyhidat vagy fogat dobnak a sósavas
vízzel telt vederbe, hanem egy része, sokszor
több, sokszor kevesebb, amint az SS őrök
közelednek, vagy távolodnak a
munkahelytől, azoknak zsebébe kerül.
Ugyanezt cselekszi az ékszerekkel, ruhába
varrt drágakövekkel, aranypénzekkel a
vetkezőteremben dolgozó kommandó is.
mely a hátrahagyott kézipoggyászokból és
ruhákból szedi ki az értéktárgyakat. Ez egy
nagyon veszélyes, sőt életveszélyes művelet.
mert az SS örök mindenhol jelen vannak és
szigorúan vigyáznak a 111. Birodalom
tulajdonába ment értékekre, különösen a
drágakövekre és aranyra.

At first I did not have a firm opinion on the Eleinte nem volt kialakult véleményem a
Sonderkommando aranyszerzésének erkölcsi
moral and legal propriety of the
Sonderkommando’s gold acquisitions, but és jogi elbírálására, de néhány nap múlva,

after a few days, once I became better
miután a helyzetet is jobban megismertem, a
acquainted with the situation, I
Sonderkommandót ismertem el az ide került
acknowledged the Sonderkommando as the arany tulajdonosainak és örököseinek.
rightful owners and heirs of any gold that
arrives here.
The men of the Sonderkommando brought
the gold they acquired to the smelter too.
Even the most stringent surveillance still
left a way for them to get it in and then
back out into their hands again as 140gram disks. More difficult was the
operation of actually using the gold, that is,
its fair exchange for useful labor. No one
ever entertained the idea that one might
save gold here, for every one of them was
a dead man walking with a four-month
term! Yet four months is horribly long in
this situation! To be sentenced to death and
to carry out such work is a situation that
wears down body and soul and drives
many to madness! One must make life
easier, more bearable for this brief period!
Even here that can be had with gold.

A megszerzett aranyat a Sonderkommando
emberei is az olvasztóba vitték.
Legszigorúbb ellenőrzés is adott módot arra,
hogy odakerüljön és mint 140 grammos
korongok kerüljenek vissza kezeikbe.
Nehezebb müvelet volt az arany
felhasználása, illetőleg hasznos dologra való
cserélése. Avval a gondolattal, hogy itt
valaki aranyat gyűjtsön, nem foglalkozott
senki, mert élőhalott volt mindenki, négy
hónapos határidőre! Borzalmasan hosszú e
helyzetben négy hónap! Halálra itéltnek
lenni és ilyen munkát végezni, testet, lelket
felőrlő, sokakat tébolyba kergető helyzet!
Könnyebbé, elviselhetőbbé kell tenni az
életet e rövid időre! Ez elérhető itt is az
arannyal.

Thus arose among the first
Sonderkommando, and thus remains even
today among the twelfth, a new instrument
of exchange, the 140-gram gold disk. In
the smeltery there is no smaller graphite
crucible, so there is no smaller gold disk
either. What the price of the purchased
items would be in the outside world is of
no significance here, for he who gives the
gold has already forfeited his life when he
entered here, and he who gives something
in return for the gold puts his life in play
twice: the first time when, passing through
the four-fold SS guard chain [a négysoros
SS. őrláncon] which surrounds the K.Z., he
brings in items hard to get even outside
and only obtainable with a [ration] ticket,
the second time when he carries the gold
out through the guard chain. As upon
entering, so upon leaving, there are
searches.

Így született meg már az első
Sonderkommandónál és így van ma is a XIInél. a fizetési eszköz, a 140 grammos
aranykorong. Az olvasztóban nincs kisebb
grafittégely, tehát nincs kisebb aranykorong
sem. Annak, hogy mi az ára a vásárlandó
cikkeknek a külvilágban, itt nincs semmiféle
jelentősége, mert aki az aranyat adja, már
eljátszotta életét, midőn ide belépett, aki az
aranyért valamit cserébe ad. az kétszer
játszik az életével. Először, amikor a
négysoros SS őrláncon, ami a K. Z.-t
körülveszi, áthozza a kint is nehezen kapható
és csak jegyre beszerezhető dolgokat,
másodszor, amikor az aranyat viszi keresztül
az őrláncokon. Úgy a bejövetelnél, mint a
kimenetelnél vannak motozások.

The gold thus travels up to the

Az arany tehát egy Sonderkommandós

crematorium gates in the pockets of one of
the Sonderkommando men. There it stops!
The Kommando man goes to the SS man
who is standing guard, exchanges a few
words with him. The latter turns and
moves away from the gate. A group made
up of 20-25 Polish track workers with a
foreman is working on the railway line that
runs in front of the crematorium. At a nod
of the head, the foreman quickly brings
over a folded bag, takes away the piece of
gold, wrapped in paper. The bag is inside
the gate. The railway man has a new order
for the next day.

zsebében elindul a krematórium kapujáig.
Ott megáll! A kommandós az őrt álló SS-hez
megy, pár szót vált vele. Az megfordul és a
kaputól eltávozik. A krematórium előtt futó
vasútvonalon 20-25 emberből álló lengyel
pályamunkás csoport dolgozik egy
munkavezetővel. Egy intés, a
munkafelügyelő már hozza is az összehajtott
zsákot, átveszi a papírba csomagolt
aranydarabot. A zsák a kapun belül van.
Másnapra újabb megrendelést vesz fel a
vasutas.

The Sonderkommando man goes to the
guardhouse beside the gate. He takes a
hundred cigarettes and a bottle of schnapps
from the bag. The SS man enters the hut.
He quickly pockets the bottle and the
cigarettes and is content, for the SS get
only two cigarettes per day, and no
schnapps at all. However, cigarettes and
schnapps are a much needed stimulant and
narcotic drug here. The SS smoke and
drink. So do the Sonderkommando as well.
By this route all sorts of necessary goods
flow in, principally butter, ham, onions and
eggs. The transports do not bring such
things. Gold procurement happens on a
collective basis, so distribution of the
smuggled goods happens collectively as
well. The crematorium commander as well
as the other non-commissioned officers all
get their share of cigarettes, schnapps and
food in abundance. Everyone acts as if
they know nothing of anything, indeed
they do not want to, for there’s advantage
in it for everyone. The SS guards in the
crematorium are very easy to handle one
by one. They are afraid only of one
another. The Sonderkommando will not
sell anyone out, of that they are sure. It is
for this reason that the Sonderkommando’s
agent hands over the cigarettes, schnapps
and food allotted to the SS to each of them

A Sonderkommandós a kapu melletti
őrházikóba megy. Kivesz a zsákból 100 db
cigarettát, 1 üveg pálinkát. Az SS is a
házikóba lép. Gyorsan zsebre teszi az üveget,
a cigarettákat és megelégedett, mert az SS
csupán két cigarettát kap naponta, pálinkát
semmit. Itt pedig a cigaretta és a pálinka
nagyon szükséges élvezeti és kábítószer.
Cigarettázik és iszik az SS így tesz a
Sonderkommando is. Ömlik ezen az úton ide
mindenféle áru, ami szükséges, főképpen
vaj, sonka, hagyma és tojás. Ilyesmiket nem
hoznak a transzportok. Az aranyszerzés
kollektív alapon történik, így történik a
behozott cikkek elosztása is. A krematórium
parancsnoka, valamint a többi altisztek is
megkapják cigaretta-, pálinka-és
élelemadagjaikat bőségesen. Mindenki úgy
tesz, mintha nem tudna semmiről, nem is
akar, mert előnye van belőle mindenkinek.
Az SS őrök a krematóriumban külön-külön
nagyon jól kezelhetők. Egymástól félnek
csupán. A Sonderkommando nem árul be
senkit, ebben biztosak. Ezért van, hogy az
SS-nek szánt cigarettát, pálinkát, élelmet
négyszemközt, külön-külön adja át a
Sonderkommando megbízottja
mindegyiknek.

individually, one on one.
By the same route every morning the
Völkischer Beobachter, the Third Reich’s
official newspaper, arrives at the gate.
Again, a railway foreman brings it. The
price of subscription is one piece of gold.
Anyone who will bring a newspaper into
the K.Z. for a prisoner for 30 days has
earned it.

Ilyen úton kerül be minden reggel a kapun a
„Völkischer Beobachhter”, a III. Birodalom
hivatalos lapja. Szintén a vasutas előmunkás
hozza. Előfizetési ára 1 db arany. Aki
fogolynak a K. Z.-be újságot hoz 30 napon
át, meg is érdemli.

Ever since I’ve been in the crematorium I
have received the paper. I read it through
in a secure hiding place and relate the daily
news to the Kommando clerk. He passes it
along to his comrades. Within a few
minutes everyone knows the latest events.

Mióta a krematóriumban vagyok, én kapom
kézhez a lapot. Biztos rejtekhelyen
elolvasom és elmondom az aznapi híreket a
kommandóírnoknak. Az továbbadja
bajtársainak. Néhány percen belül mindenki
tudja a legújabb eseményeket.

The Sonderkommando are the nobility of
the K.Z. They sleep in a heated, airy, clean
room, on clean beds with soft pillows,
under warm blankets, they have excellent
provisions and excellent clothes. They
have plenty to smoke and eat.
Consequently they do not become
brutalized like the people wallowing
among the lice in the filthy boxes
[bokszaiban]10 of the camp, driven wild by
hunger, who tear at each other with their
teeth over a piece of dropped bread or half
a potato.

A Sonderkommando a K. Z. előkelő
alakulata. Fűtött, levegős, tiszta helyiségben,
tiszta ágyban, puha párnán, meleg takaró
alatt alszik, kitűnő ellátása, kitűnő ruházata
van. Van, mit szívjon és van. mit igyon.
Ezért nem válik állatiassá, mint a tábor
piszkos bokszaiban, tetvek között fetrengő,
éhségtől megvadult emberek, kik fogaikkal
marcangolják egymást egy elejtett
kenyérdarabért vagy fél krumpliért.

They are noble in their behavior as well.
They give something to everyone they
come near. For days now a 500-member
female road-building Kommando has been
working in front of the gate. Two SS men
and 3-4 bloodhounds guard them. They
carry stones for the road. Some men of the
Sonderkommando, with the permission of
their own guards at the gate, make contact
with the guards of the women’s
Kommando, passing a case of cigarettes
across to them. Everything is arranged!
Three or four of the women come up to our
gate with pieces of stone in their hands as
if they were working there, and receive the
sweaters, shoes and pieces of clothing

Előkelők viselkedésükben is. Mindenkinek
juttatnak valamit, akihez közel kerülnek. A
kapu előtt dolgozik már napok óta egy 500
főből álló női útépítő kommandó. Két SS és
3-4 véreb őrzi őket. Az útra hordanak
köveket. A Sonderkommandósok néhány
embere a kapunál, saját őreink
beleegyezésével, érintkezésbe lép a női
kommandó őreivel, átnyújt nekik egy doboz
cigarettát. Minden el van intézve! A nők
közül három-négy, kezében kődarabokkal, a
kapunk elé jön, mintha ott dolgozna, és már
át is veszi a nekik szánt pulóvereket, cipőket,
ruhadarabokat. Cigarettát, kenyeret,
szalonnát is kapnak. Felváltva jönnek a
kapuhoz a nők, felváltva adják át

prepared for them. They also get
cigarettes, bread, smoked lard. Group by
group, the women come to the gate, group
by group the Sonderkommando men hand
out the gifts. This is a duty of honor. No
one knows any of the women, yet
hundreds of pieces of clothing, stockings,
sweaters and cigarettes and soap are there
for them to happily take away, only to
repeat the scene the next day. In the
crematorium’s gigantic storeroom [a
krematórium óriasi raktárában] there are
plenty of clothes, shoes, stockings! I would
place the number of those whom the
Sonderkommando helps in the thousands.
Nor do I hold back from the action myself.
I stuff my pockets with vitamin tablets,
sulfamide powder for wounds, bandages,
vials of tincture of iodine, I hasten back to
my room three times, four times, to refill
my emptied pockets with these precious,
life-saving materials and deliver them to
those who are so much in need of them.

ajándékukat a Sonderesnek. Ez itt
becsületbeli kötelesség. Egy nőt sem ismer
senki, mégis több száz darab ruha, harisnya,
pulóver és cigaretta, valamint szappan az,
amivel boldogan távoznak, hogy másnap
megismétlődjön a jelenet. A krematórium
óriási raktárában van ruha, cipő, harisnya
bőven! Több ezerre teszem azoknak a
számát, akiket a Sonderkommando megsegít.
Én sem vonom ki magam az akcióból.
Zsebeimet teletömöm vitamintablettákkal,
szulfamidos sebporral, kötszerekkel,
jódtinktúrás fiolákkal, háromszor-négyszer
visszasíetek szobámba, hogy kiürített
zsebeimet ismét megtömjem e drága,
életmentő szerekkel és átadjam az arra
annyira reá utáltaknak.

After Crematorium number II, I carry out
my patient-visiting duties in Crematoria III
and IV. In number III, Greeks and Poles
work alongside nearly 100 Hungarian
deportees in the Sonderkommando. In
number IV there are mostly Poles and
Frenchmen.

A II-es szám krematórium után a III-as és
IV-esben végzem el beteglátogatási
teendőimet. A III-asban görögök és
lengyelek mellett már- 100 magyarországi
deportált is dolgozik a
Sonderkommandóban. A IV-ben főleg
lengyelek és franciák vannak.

Everywhere operations are in full swing.
The Jews’ ramp pours its death-marked
victims forth from itself in a rushing
frenzy, like a swollen river split into four
branches [mint négy ágra szakadt, duzzadt
folyó]. Shuddering, I observe everywhere
the harmony, the machine-like efficiency,
the order with which the murders are
carried out. As if it were settled in for
eternity. If I should ever become free again
who could I tell of all the things that I see
here, such that they might believe me?
Spoken or written words cannot convey
any idea of what is happening here. How
futile, then, this effort of mine, to

Mindenhol teljes üzem van. A zsidórámpa
mint négy ágra szakadt, duzzadt folyó önti
magából, hajszolt őrülettel halálba indított
áldozatait. Borzadva figyelem mindenhol a
gyilkosságok e harmóniáját, a gépszerűséget,
a rendet, amivel ezeket végrehajtják. Mintha
az örökkévalóságra rendezkedtek volna be!
Kinek mondhatnám el, ha egyszer mégis
szabad lennék, mindezeket, amiket itt látok,
hogy elhiggye? Az elmondott vagy leírt
szavak senkinek nem nyújtanak elképzelést
arról, amik itt történnek. Hiábavaló tehát az
az erőlködésem, hogy agyammal
lefényképezzem és emlékezetembe beírjam
azokat!

photograph these things in my mind and
record them in my memory!
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I have a Petit Larousse dictionary as
well, in the map section of which I look up
the place names that I read in the
newspaper. Sitting in my room I study the
situation on the western, southern and
eastern fronts. Heavy steps approach; I
quickly turn the page with the map on it. I
look expectantly toward the door. My
visitor is the commander of the
crematorium. He tells me that an important
commission is arriving at two o’clock this
afternoon, the dissection hall should be
made ready!

Egy „Petit Larousse” lexikonom is van.
annak térképrészletein keresem az újságban
olvasott helységneveket. A nyugati, déli és
keleti arcvonal helyzetét tanulmányozom
szobámban ülve. Nehéz léptek közelednek,
gyorsan ellapozom a térképes oldalt.
Várakozva nézek az ajtó felé. A
krematórium parancsnoka a látogató. Közli
velem, hogy délután két órára nagy bizottság
érkezik, a boncterem legyen előkészítve!

A lacquer-black, closed funeral hearse
arrives first. It brings the deceased, the
body of an SS captain. I have them place it
on the dissecting table just as it is, in
uniform.

Feketére lakkozott, csukott temetkezési autó
érkezik előbb. Halottat hoz, egy SS százados
hulláját. Elhelyeztetem a boncasztalon, úgy
ahogy van. uniformisban.

The commission arrives at precisely the
appointed time, all high-ranking officers in
splendid uniforms. An SS doctor with the
rank of colonel, a prosecutor, an
examining magistrate, two inspectors from
the Gestapo and a military court clerk
make up the commission’s membership. A
few minutes later Dr. Mengele arrives.

Pontosan a jelzett időben érkezik a bizottság,
valamennyien fényes egyenruhás, magas
rangú SS tisztek. Egy ezredesi rangot viselő
SS orvos, egy ügyész, egy vizsgálóbíró, két
nyomozótiszt a Gestapótól és egy
hadbírósági jegyző a bizottság tagjai. Pár
perccel később érkezik dr. Mengele.

I offer seats to the officers. They engage in
a brief discussion. The inspectors present
the circumstances of the body’s discovery.
The gunshot wounds testify to murder or
assassination. The dead officer’s pistol,
still hanging in its holster on his belt,
excludes the possibility of suicide.

Hellyel kínálom a személyiségeket. Rövid
megbeszélést folytatnak. A nyomozótisztek
előadják a hulla megtalálásának
körülményeit. A lövéstől eredő sebek
gyilkosságra vagy merényletre vallanak. A
halott tiszt revolvere, derékszíján függő
táskájában kizárja az öngyilkosság
lehetőségét.

One might assume murder by a fellow
officer, or by a subordinate who had a
grudge for some reason. Still, the

Gyilkosság feltételezhető tiszttársaktól, vagy
valami okból neheztelő alantasoktól. Még
inkább jöhet tekintetbe a merénylet

38

A French publisher of dictionaries.

lehetősége, ami a főleg lengyelektől lakott
possibility of assassination, which is a
Gleiwitzben és környékén elég gyakori
common enough partisan activity in
partizán tevékenység.
majority-Polish Gleiwitz and its
surroundings, comes more readily to mind.
The autopsy must determine, did the shot
came from in front or behind? what type
and what caliber of weapon was used?
from what distance did the murder or
assassination occur?

Boncolásnak kell eldönteni, hogy a lövés
elölről vagy hátulról történt? Milyen fajta és
milyen kaliberű fegyvert használtak? Milyen
távolságról történt a gvilkosság vagy a
merénylet?

At the moment there is no forensic
pathologist in Gleiwitz. As a result the
cadaver has been brought to the
crematorium’s dissection hall for the
performance of the autopsy. The distance
between Auschwitz and Gleiwitz is just 40
kilometers. This is the closest [facility].

Gleiwitzban ez idő szerint törvényszéki
orvos nincs. Ezért hozták a halottat a
boncolás megejtésére a krematórium
bonctermébe. A Gleiwitz és Auschwitz
közötti távolság mindössze 40 kilométer. Ez
van legközelebb.

I took part in the commission’s discussion
at a respectful distance as a listener, and
waited with the patience of a K.Z. prisoner
for Dr. Mengele’s instructions.

A bizottság megbeszélésén, tisztes távolban,
mint hallgató vettem részt és egy K. Z.
fogoly türelmességével vártam dr. Mengele
utasításait.

That it might be permitted to me, a
detainee in the K.Z., a Jewish prisoner, to
contaminate by my touch the cadaver of an
SS officer let alone to dissect it, I did not
even dare to dream. After all, in this time
of racist laws, even in my civilian life I
was banned from the medical treatment of
Christian, or rather, Aryan patients.

Hogy nekem, K. Z. őrizetes, zsidó fogolynak
szabad legyen egy SS tiszt hulláját
érintésemmel beszennyezni, nem is beszélve,
felboncolni, arról még álmodni sem mertem.
Hiszen a fajvédő törvények idején, még
szabad polgári életemben el voltam tiltva
keresztény, illetőleg árja betegek orvosi
kezelésétől.

I am very surprised, therefore, when Dr.
Mengele turns to me and orders me to
perform the autopsy. First of all one must
undress the cadaver, which is not an easy
operation. In particular, pulling off the
boots is a two-man job. I ask permission to
call some people to carry this out. The
commission keeps up a lively conversation
and only absent-mindedly observes the
undressing.

Nagyon meglepődtem tehát, amidőn dr.
Mengele felém fordul és felszólít a boncolás
elvégzésére. Előbb le kell vetkőztetni a
halottat, ami nem könnyű művelet.
Különösen a csizmákat lehúzni, két ember
dolga. Engedélyt kérek, hogy embereket
hívjak, akik azt elvégzik. A bizottság élénk
beszélgetést folytat és csak szórakozottan
figyelik a vetkőztetést.

With the first incisions I must overcome a
feeling of inferiority and stage fright. I
make a transverse incision across the scalp
and with rapid movements I pull one half
over the cadaver’s face, the other below

Alacsony rendűségi érzést, lámpalázat kell
leküzdjék az első vágásoknál. Átmetszem a
koponyabőrt és gyors mozdulatokkal húzom
egyik felét a halott arcára, másikat a
tarkójára. A nehezebb munka ezután

the neck. After that follows the more
difficult task of sawing around and
removing the top of the skull. The
prescribed incisions proceed one after
another in quick succession.

következik, a koponyatető körülfűrészelése
és levétele. Gyors egymásutánban
következnek az előírt metszések.

Next in order is the examination of the two
gunshot wounds. In every gunshot injury
two wounds are produced if the projectile
passes through the body: the entrance
wound and the exit wound. In the majority
of cases they are easily distinguishable by
specialists since the entrance wound is
smaller than the exit wound. In the present
case two exactly uniformly sized wounds
are present, one below the left nipple and
one at the top edge of the scapular region
of the back.

A két lövési seb megvizsgálásán a sor.
Minden lövési sérülésnél két lövési seb
keletkezik, ha átlövés történt. A belövési és a
kilövési seb. Ezek szakember által könnyen
megkülönböztethetők az esetek nagy
részében, mert a belövési seb kisebb, mint a
kilövési seb. A jelen esetben két teljesen
egyforma nagyságú lövési seb van jelen a bal
mellbimbó alatt, valamint a hát
lapockacsonti részének felső szélén.

The case is starting to become complicated
and thus interesting. What could the reason
be for the uniformity of the entrance and
exit wounds? This is a circumstance in
contradiction with practical experience,
there must be an explanation for it. Dr.
Mengele suddenly raises a possibility.
Perhaps it was not one shot that passed
through the body, but rather two shots, one
from in front and one from behind, or vice
versa. That might have happened if, after
the first shot, he received the second shot
while fallen and lying on the ground. The
bullets never exited, so there are two
entering shots, and hence two uniform
wounds. A very natural conclusion. It must
be tested. To that end I explore the wound
canal. The shot, having passed through the
myocardium and grazed the left side of the
spinal column, proceeded on a 35-degree
angle to the top surface of the left scapula
where, breaking off a small piece, it exited
the body. – The situation is perfectly clear!
There was one shot, in all probability from
the front, since the wound canal proceeds
on a 35-degree angle upwards from below,
from front to back. The surface wounds are
the same because in its trajectory the bullet

Az eset kezd bonyolulttá és ezért érdekessé
válni. Mi lehet az oka a belövési és kilövési
seb egyformaságának? Ez egy, a
tapasztalatokkal ellentmondó körülmény,
aminek magyarázata kell legyen. Dr.
Mengele hirtelen egy lehetőséget vet fel.
Hátha nem átlövés történt, hanem két lövés?
Az egyik elölről, a másik hátulról, vagy
megfordítva, ami úgy történhetett, hogy az
első lövés után a földre zuhant és fektében
kapta a második lövést. A lövegek nem
távoztak, tehát két belövés történt, innen a
két egyforma seb. Nagyon helyénvaló
következtetés. Be kell vizsgálni. E célból
feltárom a lőcsatornát. A löveg a
szívizomzaton áthatolva, a gerincoszlop bal
szélét súrolva, 35 fokos szögben haladt a bal
lapockacsont felső széléig, abból kis darabot
letörve, távozik a testből. – A helyzet
teljesen tisztán áll! Egy lövés történt, minden
valőszínüség szerint elölről, mert a lövési
csatorna 35 fokos szögben halad alulról
fölfelé, elölről hátra. A belövési sebek
egyformák, mert a golyó útjában súrolta a
gerincoszlopot, egy darabot letört a
lapockacsontból, fáradtan nem szakított
nagyobb sebet, midőn a testből távozott.

grazed the spinal column, broke off a piece
from the scapula and, thus spent, did not
tear a larger wound when it exited the
body.
No one shoots downwards from above at a
35-degree angle! To fire a shot like that
one would have to raise one’s arm straight
up. That’s too complicated. Nor did a
partisan do it. There’d be no point, they
can shoot straight. It thus is clear to me
that the shot did not come from behind but
rather from in front, from a revolver
pointed upward at close range by an
acquaintance or stranger who stopped him
in his path for some reason. That, however,
is a matter for further investigation. It
seems that they are satisfied with even that
much, indeed they declare that from now
on all autopsy cases will be sent here for
the purpose of evaluation.

Felülről lefelé. 35 fokos szögben nem lő
senki! Ahhoz karját a magasba kellene
emelnie, hogy így lőhessen. Ez körülményes.
Még partizán sem teszi. Nincs célja, lőhet
egyenesen. így tehát tisztán áll előttem, hogy
a lövés nem hátulról történt, hanem elölről,
fölfelé tartott revolverrel, közvetlen közelről,
ismerős vagy idegen által, ki útjában
valamely okból feltartóztatta. Ez már a
további nyomozás dolga. Látom ennyivel is
meg vannak elégedve, sőt kijelentik, hogy
ezúttal minden boncolási esetet ideküldenek
kiértékelés végett.

They find that a very convenient and sound
solution. Following this autopsy I thus
became K.Z. forensic pathologist charged
with performing forensic medical duties
for Gleiwitz district. Such a position could
exist nowhere else in the world!

Nagyon kényelmes és jó megoldásnak
találják. így lettem e boncolás után a
gleiwitzi kerület törvényszéki orvosi
teendőinek elvégzésével megbízott, K. Z.
törvényszéki orvos. Ilyen állás sem létezik
sehol a világon!

CHAPTER XIII

XIII. Fejezet

Early one morning orders come to me by
telephone that I should immediately
proceed to the pyre and bring the
medicines and eyeglasses gathered there to
Crematorium I; from there, after sorting,
they will be shipped out.

Egy napon, kora délelőtt történt,
telefonutasítás érkezik számomra, hogy
haladéktalanul menjek ki a máglyához és az
ott felgyülemlett gyógyszereket, valamint
szemüvegeket hozzam a krema I-be,
ahonnan csoportosításuk után el lesznek
szállítva.

The pyre [máglya] lies behind the little
birch forest of Birkenau [a birkenaui kis
nyírfaerdő], at a distance of five to six
hundred meters from Crematorium IV [a
krema IV-től öt-hatszáz méter távolságra]
in a clearing surrounded by a stand of firs
[egy fenyőerdővel körülvett tisztáson]. It
lies outside the K.Z.’s electrical fences,
between the first and second guard chain.

A máglya a birkenaui kis nyírfaerdő mögött
fekszik, a krema IV-től öt-hatszáz méter
távolságra, egy fenyőerdővel körülvett
tisztáson. Kívül esik a K. Z.
villanydrótkerítésein, az I-ső és II-ik őrlánc
között. Idáig nem terjed mozgási
szabadságom, írásbeli engedélyt kérek az
irodában. Meg is kapom a három személyre
szóló „Passierschein”-t. Két embert ugyanis

My freedom of movement does not extend
out there. I ask for written permission at
the office [irodában]. I obtain a
Passierschein39 valid for three people. I’m
taking with me, namely, two men who will
assist me in bringing the packages here.
We start off in the direction of the thickly
billowing, dense, black column of smoke.
Everyone whom misfortune has brought to
this place sees this column of smoke. It is
visible from every part of the camp. The
terrified gaze of all who descend from the
wagons and line up for selection
immediately falls upon it. It was visible
every hour of the day and night. During the
day it covered the sky above the Birkenau
woods like a dense cloud, at night it lit up
the surroundings as if it were the flames of
hell.

magammal viszek, kik segítségemre lesznek
a csomagok idehozatalában. Útnak indulunk
a vastagon gomolygó, sűrű, fekete füstoszlop
irányába. Mindenki látja e füstoszlopot, kit
balsorsa e helyre sodort. A K. Z. tábor
minden részéről látható. De már ideesett
ijedt pillantása mindazoknak, akik a
vagonokból leszállva, szelekcióra
sorakoztak. 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.

On our way we pass alongside the
crematorium. We reach open road; as soon
as I show my pass to the SS guard on duty
at the wire we pass through without
difficulty. A bright, green, grassy clearing,
it seems like a peaceful landscape, but my
searching eye soon picks out the men of
the second guard chain, stretching along
about a hundred meters away from us, as
they stand or sit in the tall grass next to
their machine guns, accompanied by their
enormous bloodhounds.

Utunkon elhaladunk a krematóriumok
mellett. Nyílt útra érünk, amint a drótokon,
igazolványomat az ott szolgálatot teljesítő
SS őrnek felmutatva, akadálytalanul
átjutunk. Üde, zöldfüves tisztás, békés tájnak
látszik, de vizsgálódó szemem hamar
felfedezi a tőlünk körülbelül száz méter
távolságra húzódó II. őrlánc embereit, amint
állnak vagy ülnek a magas fűben, óriási
vérebeik társaságában, gépfegyvereik
mellett.

Crossing the clearing, we come to the
entrance of the little stand of firs [kis
fenyőerdő] that bounds it. Again we arrive
before a barbed wire fence and a barbed
wire-covered wooden gate. On the gate is a
large warning sign with the same text as
the signs hanging at the gates to the
crematoria: “Entrance to this area is
strictly prohibited to outsiders, even to
outside SS personnel.” We, men of the
Sonderkommando, just walk on in. We do
not even have to show our pass. The

Áthaladva a tisztáson, az azt határoló kis
fenyőerdő bejáratánál vagyunk. Ismét
drótkerítés és drótos lakapu elé érünk. A
kapun nagy figyelmeztető tábla, azonos a
szövege a krematóriumok kapuján függő
táblákéval. “Ezen terülétre a belépés
idegennek, sőt idegen SS személyeknek is
szigorúan tiltva van.” Mi,
Sonderkommandósok belépünk. Nem is kell
igazolványunkat felmutassuk. A
krematóriumbeli SS-ek teljesítenek itt
szolgálatot és itt dolgozik a II-es

39

“Exit pass.”

crematorium SS perform the guard duties
here, and doing the work are sixty men
from Crematorium II, Sonderkommando
men assigned to this place. This is the day
duty group. They work from seven in the
morning until seven in the evening, when
they are replaced by the sixty men of the
night shift, who are provided by
Crematorium IV.

krematórium 60 embere, a Sonderkommando
ide beosztott emberei. Ez a nappali szolgálati
csoport. Reggel 7 órától este 7 óráig
dolgozik, akkor leváltja az éjjeli csoport 60
embere, ezeket a IV-es krematórium adja.

Passing through the gate we come to a
courtyard-like area, in the midst of which
stands a long, shabbily plastered, thatchroofed house. Its little windows are
covered over with wooden boards. It is
built in the familiar form of a rural German
peasant house. It is at least one hundred
and fifty years old. That much is shown by
the ancient, black, thatched roof as well as
the many layers of plaster peeling from the
walls. The German state appropriated the
village of Birkenau near Auschwitz for the
construction of the K.Z. They tore down
all its houses with the exception of this
one, and relocated the population
elsewhere.

A kapun átlépve, udvarszerű térségre jutunk,
melynek közepén hosszú, kopott vakolatú,
szalmatetős ház áll. Apró ablakai fatáblákkal
vannak borítva. Falusi, német parasztházak
ismerős formájában épült. Az is volt,
legalább százötven évig. Mutatja a régen
fekete szalmatető, valamint a falairól
lehullott, sokrétegű vakolat. A német állam
Birkenau falut, Auschwitz mellett, a K. Z.
felépítése végett kisajátította. Annak házait,
ezen egy kivételével leromboltatta és a
lakosságot innen áttelepítette.

What was the actual purpose of this house
before? As a dwelling? One with rooms
separated from one another by walls,
which had been converted into a single
long room [egyetlen hosszú helyiséggé] for
its new purpose by the removal of the
partitions? Or was it indeed built originally
as one large room, as a warehouse, or for
another similar purpose? I do not know!
Now it is an undressing room
[vetkezőhelyiség]: those bound for death on
the pyre take their clothes off here.

Tulajdonképpeni rendeltetése mi volt azelőtt
e háznak? Lakóház? Egymástól falakkal
elválasztott helyiségekkel, amit új
rendeltetésének megfelelően, egyetlen
hosszú helyiséggé alakítottak át a válaszfalak
eltávolításával, vagy eredetileg is egyetlen
nagy helyiségnek építették raktár, vagy más
hasonló célra? Nem tudom! Most
vetkezőhelyiség, a máglyahalálba indulók
teszik itt le ruháikat.

Those transports which will not fit into the
four crematoria are directed here from the
Jews’ ramp. Theirs is the most terrible of
ends. Here there are no water taps with
which they might at least quench their
burning thirst. There are no deceptive signs
to dispel their forebodings. There is no gas
chamber [nincs gázkamara ] which they

Ide azokat a transzportokat irányítják a
„zsidórámpáról”, amelyek nem férnek be a
négy krematóriumba. Ezeknek a
legborzalmasabb a végük. Itt nincsenek
vízcsapok, ahol legalább égő szomjukat
olthatnák. Nincsenek félrevezető feliratok,
amelyek rossz sejtéseiket eloszlassák. Nincs
gázkamra, amit fürdőhelyiségnek vélnek. Itt

believe to be a shower room. Here there is
only a thatch-roofed farmhouse, once
painted yellow, with shuttered windows,
and behind it in turn, an enormous column
of smoke rising to the sky, diffusing the
scorched smell of burning human flesh and
hair.

csak egy szalmatetős, hajdan sárgára meszelt
parasztház van, csukott ablaktáblákkal,
mögötte pedig óriási füst száll az égig, égő
emberhús és haj pörkölődő szagát terjesztve.

A crowd of around 5,000 souls is standing
in numb terror in the courtyard.
Surrounding them stands a thick chain of
SS with enormous bloodhounds on
leashes. They go into the undressing room
three to four hundred at a time. There,
driven along in a hail of truncheon blows,
they quickly lay aside their clothes and exit
by the door on the other side of the house,
making place for those following after
them.

A körülbelüli ötezer lelket számláló tömeg
rémült dermedtségben áll az udvaron.
Körülöttük sűrű SS őrlánc áll, pórázon tartott
óriási vérebekkei. Három-négyszázan
kerülnek egyszerre a vetkezőbe. Itt sűrű
botütésektől nógatva, gyorsan leteszik
ruháikat és távoznak a ház túlsó oldalán levő
ajtón, helyet adva az utánuk következőknek.

Stepping out the door, they do not even
have time to look around them and realize
the horror of their situation, for right away
the Sonderkommando seize them each by
the arm and take them between a gauntlet
of SS guards along a tree-lined, winding
path about 150 meters in length to the pyre
[egy fáktól szegélyezett, kanyargós,
körülbelül 150 méter hosszú úton a
máglyához], which they only catch sight of
at the very end of their journey, as they
emerge from the wooded path.

Az ajtón kilépve, idejük sem jut arra, hogy
körülnézzenek és helyzetük borzalmasságát
felfogják, már karon is ragadja őket egy-egy
Sonderkommandós s viszi SS örök sorfala
között egy fáktól szegélyezett, kanyargós,
körülbelül 150 méter hosszú úton a
máglyához, amit csak az útjuk végén, amint
a fasorból kilépnek, pillantanak meg.

The pyre is a ditch 50 meters long, 6
meters wide and 3 meters deep, filled with
hundreds of burning cadavers. Along the
edge of the pyre facing the wooded path, at
a distance of 5-6 meters from each other,
SS soldiers stand with weapons in their
hands, 6-millimeter small-caliber weapons
used for the shot to the back of the neck.
As they emerge from the wooded path, two
Sonderkommando men working at the pyre
grab the unfortunate victims by the arm on
either side and carry them before one of
the SS shooters’ weapons, 15-20 meters
away. Amid the horrid screaming, here too
the shot sounds out with a muffled crack.

A máglya egy 50 méter hosszú, 6 méter
széles és 3 méter mély árok, telve égő
holttestek százaival. A máglya fasor felőli
szélén, egymástól 5-6 méter távolságra SS
katonák állanak kezükben fegyverrel, ez a
tarkólövésekhez használatos 6 milliméteres
kis kaliberű fegyver. A fasorból kilépve, két,
a máglyánál dolgozó Sonderes fogja karon
kétoldalt a szerencsétlen áldozatot és viszi
15-20 méteren keresztül valamelyik SS
lövész fegyvere elé. A lövés itt is egy
csattanásnak hallik a borzalmas ordításban.
Elhangzik és a többnyire csak félig halottat
bedobják az árok tűztengerébe. Ettől az
ároktól 50 méternyire egy másik, ugyanilyen

The shot sounds out and the victim,
árok van teljes üzemben.
generally only half dead, is thrown into the
sea of fire in the ditch. Fifty meters from
this ditch there is another identical ditch in
full operation.
Here at the pyres the commander is
Oberscharführer Moll. As a doctor and
eye-witness [mint orvos és mint szemtanú],
I affirm that he is the Third Reich’s
cruelest, coldest, most fanatical murderer.
Even Dr. Mengele occasionally displayed
a human side. When, during selection on
the ramp, he observed that some vigorous
young woman wanted at all costs to go
with her mother to the left, he would yell
at her roughly and order her back to the
right. Even Oberscharführer Mussfeld, the
chief shooter of Crematorium I, would
shoot one more round into those victims
who did not die immediately from the shot
to the back of the neck. Oberscharführer
Moll wastes no time on such things. For
the most part people wind up in the fire
alive, and a thousand times woe to the
Sonderkommando man by whose fault the
the human conveyor belt flowing from the
undressing room to the pyre should get
stuck somewhere and some of the shooters
standing at the edge of the pyre [a máglya
szélén álló] thus be forced to wait a few
minutes for their next victim.

Itt a máglyáknál Oberschaarführer Moll a
parancsnok. Mint orvos és mint szemtanú
állítom, hogy a III. Birodalom
legelvetemültebb, leghidegvérűbb,
legmegszállottabb gyilkosa. Még dr.
Mengelében is jelentkezett néha valami
emberi. Midőn a rámpán szelektálás közben
észrevette, hogy egy-egy erőteljes fiatal nő
mindenáron édesanyjával akar menni a bal
oldalra, durván leszidta -és visszaparancsolta
a jobb oldalra. Oberschaarführer Mussfeld,
az l-es krematórium főlövésze is belelőtt
még egyszer abba az áldozatba, amelyik nem
halt meg a tarkólövéstől azonnal.
Oberschaarführer Moll ilyesmikre nem
veszteget időt. Nagyrészt élve kerülnek az
emberek a tűzbe és ezerszer jaj annak a
Sonderkommandósnak, akinek hibájából a
vetkezőtől a máglyáig áradó emberfutószalag
valahol elakad, és a máglya szélén álló
lövészek némelyike így néhány percig várni
kénytelen újabb áldozatára.

Moll is everywhere, moving tirelessly
around the pyres and along the path from
the pyres to the undressing room. The
majority of those led from the undressing
room to the pyres allow themselves to
moved along without resistance. They are
so paralyzed by numbness and fear that
perhaps they do not even know what is
happening to them. Such, in large part, are
the elderly and children. However, there
are young people who wind up here too.
They try to resist with all the desperate
strength of their instinct for selfpreservation. If Moll notices such a scene

Mindenhol jelen van, fáradhatatlanul járja
körbe a máglyákat, az utat a tűztől a
vetkezőig. A vetkezőtől a máglyákhoz
felvezettek nagy része ellenállás nélkül
engedi, hogy vigyék. A dermedtségtől vagy
félelemtől annyira bénult, hogy talán nem is
tudja, mi történik vele. Ilyenek az öregek és
gyermekek nagyrészben. Vannak azonban
fiatalok, kik idekerültek. Ezek létfenntartási
ösztönük minden kétségbeesett erejével
próbálnak ellenállni. Ha egy ilyen jelenetet
Moll az emberfutószalag vonalán észrevesz,
állandóan nyitott revolvertáskájából előrántja
fegyverét. Egy dörrenés, sokszor 40-50

along the line of the human conveyor belt
he draws his gun from his always-open
holster. A loud shot, often at a distance of
40-50 meters away, and the troublemaker
drops, dead, from the Sonderkommando’s
hands. Moll counts as a master shot. He
has shot through the arm of many a
Sonderkommando man if he has been
dissatisfied with his work, but always only
the arm, all without any shout or prior
warning.

méter távolságról és az akadékoskodó holtan
esik ki a sonderes kezéből. Moll
mesterlövőnek számít. Sok
Sonderkommandós karját lőtte már át, ha
elégedetlen volt munkájával, de mindig csak
a karját, minden kiabálás, vagy előzetes
figyelmeztetés nélkül.

The daily capacity of the two pyres is
5,000-6,000 dead [a két máglya napi
teljesítménye 5-6 ezer halott], a little more
than a crematorium’s, but the death of
those who wind up here is a hundred
thousand times [százezerszer] worse. They
die a double death here, death by a shot to
the back of the neck and death by fire.

A két máglya napi teljesítménye 5-6 ezer
halott, valamivel több mint egy
krematóriumé, de százezerszer borzalmasabb
a halála azoknak, akik idekerülnek. Itt kettős
halállal, a tarkólövés és a tűz halálával
pusztulnak el.

After death by gas, by chloroform injection A gázhalál, a kloroforminjekció, a tarkólövés
and by a shot to the back of the neck, this után, ez a negyedik halálnem, a kombinált
is the fourth type of death which I have
halál, amit megismertem.
encountered, the combined death [a
kombinált halál].
I gather up the medicines and eyeglasses
left behind. With my brain in a fog, with
legs trembling with emotion, I start for
“home,” Crematorium I, which to use Dr.
Mengele’s words, “is no sanatorium, but a
man gets on quite tolerably there.” After
the pyre, he’s absolutely right!

Összeszedem a hátrahagyott gyógyszereket
és szemüvegeket. Fátyolos aggyal,
felindulástól remegő lábakkal indulok
“hazafelé”, az I. krematóriumba. ami dr.
Mengele szavaival élve: „Nem egy
szanatórium, de egészen tűrhetően érzi az
ember ott magát.” A máglya után feltétlenül
igaza van!

Arriving home, I head for my room. I do
not group the medicines today, I do not
organize the eyeglasses. I take some
Luminal and go to bed. Today’s dose of
Luminal is 30 centigrams. Perhaps it will
be effective against pyre disease.

Hazaérve, szobámba térek. Ma nem
csoportosítok gyógyszereket, nem rendezem
a szemüvegeket. Luminált veszek be és
lefekszem. A mai adag Luminál 30 ctgramm
volt. Talán használni fog máglyabetegség
ellen.

CHAPTER XIV

XIV. Fejezet

The next day I awaken to be witness to
another incident. Every day here has its
incident, some horror never imagined by

Új napra ébredek, hogy újabb eseménynek
legyek a tanúja. Itt minden napnak megvan
az eseménye, valami, általam eddig soha el

me before. I hear from one of the
Sonderkommando men—they know
everything—that there is a complete
barracks lockdown [teljes barakkzárlat] in
the K.Z., which means that not a soul can
leave the barracks. The SS soldiers and
their police dogs make sure of this, for
today they are liquidating the Czech
section of the camp.

nem képzelt borzalom. A sonderesektől
hallom, ók mindent megtudnak, hogy a K.
Z.-ben teljes barakkzárlat van, ami azt
jelenti, hogy egy lélek sem hagyhatja el a
barakkokat. Erre az SS katonák és a
farkaskutyák vigyáznak, hogy így legyen,
mert ma likvidálják a cseh táborrészt.

The Czech camp was formed from fifteen
thousand people brought here from the
Theresienstadt ghetto. It had the character
of a family camp, like the gypsy camp.
They did not undergo selection upon their
arrival. Old, young, children, all in their
own clothes, they were able to live a
difficult but still tolerable life together.
They performed no work.

A cseh táborrész a theresienstadti gettó
idehurcolt tizenötezer emberéből alakult.
Családi tábor jellege volt, akár a
cigánytábornak. Érkezésük alkalmával nem
szelektálták őket. Öregek, fiatalok,
gyermekek saját ruháikban, együtt élhették
nehéz, mégis elviselhető életüket. Munkát
nem végeztek.

Thus they had lived for two years [két
évig], until the moment of destruction
arrived for them too. K.Z. Auschwitz is an
extermination camp! It is only a question
of time when the final hour will strike for
its inhabitants.

Két évig éltek így, míg számukra is
elkövetkezett a megsemmisülés pillanata. Az
auschwitzi K. Z. megsemmisítő tábor! Csak
időrendi kérdés, hogy lakói számára mikor üt
a végső óra.

One after another the Hungarian Jewish
transports arrive at the ramp. It often
happens that two trains will arrive together
and pour forth from their insides thousands
of people.

A rámpára egymásután futnak be a
magyarországi zsidó transzportok. Sokszor
van úgy, hogy két szerelvény is érkezik
egyszerre és öntik magukból az emberek
ezreit.

What Dr. Mengele does at the ramp cannot
even be called selection any more. His arm
moves in only one direction. To the left!
Entire trains [egész vonatok] thus go,
without remainder, into the gas chambers
or onto the pyres.

Már nem is nevezhető szelektálásnak, amit
dr. Mengele a rámpán végez. Karja csak egy
irányba lendül. Balra! Egész vonatok jutnak
ily módon maradéktalanul a gázkamrákba
vagy a máglyákra.

The quarantine camp, Camp C, Camp D,
the Fkl40 sector, all are crammed with
people despite the daily transports of
thousands [többezres] heading out to other,
more distant camps.

A quarantaine-tábor, a C. tábor, a D. tábor,
az Fkl. táborrész tömve van emberekkel,
dacára a más, távolabbi táborokba, naponta
továbbinduló több ezres transzportoknak.

The elderly of the Czech camp, its youth,

A cseh tábor öregei, két évi K. Z.-ben
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Fkl = Frauenkonzentrationslager, or “women’s concentration camp.”

weakened by the sufferings of two years
passed in the K.Z., even its children,
wasted away to skin and bones, now had to
give up their places for new arrivals
capable of work.

eltöltött idő szenvedéseitől legyengült
fiataljai, valamint csontig lesoványodott
gyermekei át kellett adják helyüket
munkaképes, újonnan érkezetteknek.

There had already been a worsening in
their situation in the preceding weeks.
Their food rations had to be reduced after
the arrival of the first Hungarian
transports, and a few weeks later, when
huge crowds now filled the camp and their
provisioning confronted the camp
commanders with an almost impossible
task, provisioning of the Czech camp
ceased almost entirely.

Helyzetükben már hetekkel előbb beállott a
rosszabbodás. Élelemadagjaikat az első
magyarországi transzportok beérkezése után
le kellett szállítani és néhány hét múlva,
midőn már nagy tömegek töltötték meg a
tábort és azoknak élelmezése a
parancsnokságot szinte lehetetlen feladatok
elé állította, a cseh tábor élelmezését szinte
teljesen beszüntették.

They were truly mad with hunger! Their
systems, already so weakened otherwise,
fell apart completely in days. Diarrhea,
dysentery and petechial typhus decimated
them! Every day they had 50-60 dead. This
intelligent people lived through
indescribable suffering in the last few days
until the hour of liberation arrived for
them, the hour of annihilation!

Valósággal őrjöngtek az éhségtől! Amúgy Is
elgyengült szervezetük napok alatt teljesen
leromlott! Hasmenés, vérhas, kiütéses tífusz
tizedelte őket! Naponta 50-60 halottjuk volt.
Leírhatatlan szenvedéseket élt át az utolsó
napokban ez az intelligens nép, míg
elérkezett számukra a szabadító óra, a
megsemmisülés órája!

The barracks lockdown was declared
already from early morning across the
whole area of the camp. Several companies
of SS soldiers surrounded the Czech camp
and forced the people to form ranks. As
they were loaded onto trucks, the
screaming of those awaiting transport was
terrible to hear. They knew what was
awaiting them, they had lived for two
years in the K.Z. The number of
inhabitants in the Czech camp on the day
of the liquidation was twelve thousand.
Fifteen hundred men and women still
capable of work and eight doctors were
selected out from among them, the rest
ended up in Crematoria II and III. The next
day, the Czech camp, inhabited for two
years, was deserted. In Crematoria II and
III also everything was still. I saw a truck
loaded with ashes pull out from the
crematorium and make its way in the

A barakkzárlatot már korán reggel
elrendelték az egész tábor területére. Több
századnyi SS katona zárta körül a cseh tábort
és hajtotta sorakozóra az embereket.
Borzalmas volt az elszállításra várók
halálordítása, amint teherautókra rakták őket.
Tudták, mi vár reájuk, két éve éltek K. Z.ben. A cseh láger lakóinak száma a
likvidálás napján tizenkétezer volt.
Kiszelektáltak belőlük ezerötszáz még
munkaképes férfit és nőt, nyolc orvost, a
többi a II-es és III-as krematóriumokba
került. Másnap néptelen volt a két éve lakott
cseh tábor. A II-as és III-as
krematóriumokban is elcsendesült minden.
Egy hamuval megrakott teherautót láttam,
amint a krematóriumból kifordul és a
Visztula folyó irányába veszi útját.

direction of the Vistula River.
The camp’s numbers had been reduced by
ten thousand heads, and the K.Z. archives
had been increased by one piece of paper.
On the piece of paper stood a brief report:
“The section of Concentration Camp
Auschwitz inhabited by Czechs, the socalled Czech camp, has been liquidated
due to a high incidence of cases of
petichial typhus!” Signed: Dr. Mengele,
Hauptsturmführer, I. Lagerarzt.41

Tízezer fővel csökkent a tábor létszáma és
egy papírlappal szaporodott a K. Z. irattára.
A papírlapon rövid jelentés állt: Az
auschwitzi koncentrációs tábor csehektől
lakott része, az úgynevezett cseh tábor,
kiütéses tífusz megbetegedések nagyarányú
előfordulása miatt likvid áltatott! Aláírás: Dr.
Mengele Hauptsturmführer. I. Lagerarzt.

The eight doctors from the Czech camp,
whom Dr. Mengele allowed to live at the
intercession of Professor Dr. Epstein, some
completely shattered in health and nerves
from the physically and mentally grinding
work of the last weeks, in which they
displayed for their patients a care which
knew neither fear of danger nor fatigue,
some infected with petichial typhus
themselves, wound up in the Camp “F”
hospital barracks as patients. The day after
the liquidation I went on official business
in Camp “F,” where I chatted with them,
and so with the renowned Prague
physician Dr. Heller, former chief
physician of the Czech camp, as well.
From him I heard recounted the sufferings
and ruin of the finest flower of Czech
Jewry. Since that day, the eight doctors
have died as well. They were true doctors!
With profound respect I pay tribute to their
memory!

A cseh tábor nyolc orvosa, kiket Professor
dr. Epstein közbenjárására dr. Mengele
életben hagyott, részben az utóbbi hetek
testet, lelket felőrlő munkájában, amit
betegeik veszélyt, fáradságot nem ismerő
ápolásával fejtettek ki, egészségileg, idegileg
teljesen leromlottan, részben kiütéses
tífusztól fertőzötten mint ápoltak kerültek az
„F” tábor kórházbarakkjaiba. A likvidálás
utáni napon hivatalos ügyben az „F”
táborban jártam, ahol elbeszélgettem velük,
így dr. Heller nagynevű prágai orvossal, a
cseh tábor volt főorvosával is. Tőle hallottam
elbeszélni a cseh zsidóság színe-virágának
szenvedéseit és pusztulását. Azóta halott a
nyolc orvos is. Igazi orvosok voltak! Mély
tisztelettel adózok emléküknek!

CHAPTER XV

XV. Fejezet

Located next to the Czech camp is Camp
C, the camp for Hungarian women; the
number of its inhabitants often reaches
60,000, despite the transports transferred
each day to more distant camps. In this
overcrowded camp it happened one day

A cseh tábor szomszédságában levő “C”
tábor a magyarországi zsidó nők tábora,
lakóinak száma sokszor elérte a 60 000 főt,
dacára naponként, távolabbi táborokba
eltávolított transzportoknak. E túlzsúfolt
táborban történt egy napon, hogy az egyik
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that the doctors found symptoms of scarlet
fever among a few of the inhabitants of
one of the barracks. On Dr. Mengele’s
orders, this barrack as well as the ones
lying to its left and right were placed under
lockdown. The barrack lockdown lasted
from morning to evening, when trucks
arrived and took the inhabitants of all three
barracks to the crematorium. Such were
the effective measures ordered by Dr.
Mengele for preventing the spread of
epidemic disease.

barakk lakói között, néhányon felfedezték az
orvosok a scharlach megbetegedés tüneteit.
Dr. Mengele intézkedésére ezt, valamint a
tőle jobbra és balra fekvő barakkot zár alá
vették. -A barakkzárlat reggeltől estig tartott.
Akkor teherautók érkeztek és mind a három
barakk lakóit kihozták a krematóriumba. Ez
volt dr. Mengele hatásos intézkedése a
járvány tovaterjedésének
megakadályozására.

The Czech camp and the three barracks of
Camp C thus fell victim to Dr. Mengele’s
epidemic-prevention actions. Fortunately,
the barracks doctors caught on in good
time and if an infectious disease raised its
head anywhere they were careful not to
bring it to the attention of the SS medical
authorities. If possible they hid such
patients in some out-of-the-way box10 in
the barrack and cared for him according to
the meager means available, but they did
not refer him to the hospital because there
the SS doctors check the patients everyday
and the emergence of an infectious disease
could bring on the complete liquidation of
the patient’s respective barrack, as well as
2-3 of the neighboring barracks. In the
medical jargon of the SS this method is
known as broad-based epidemic
prevention. The result of an action is 1-2
truckloads of ashes. During my time as a
public health official at home, I too used
this expression. The practice of broadbased epidemic prevention was
implemented such that, for example in a
case of typhus or diphtheria, the patient
discovered to be infectious would be
isolated and the area surrounding the
patient’s home, often the inhabitants of one
or two streets, would be provided with
preventative vaccinations. Other countries,
other customs!

Dr. Mengele járványmegfékezési akciójának
már áldozatul esett a cseh tábor és a „C”
tábor három barakkja. Szerencsére a
barakkok orvosai idejében észbe kaptak, és
ha valahol felütötte a fejét egy fertőző
megbetegedés, óvakodtak azt az SS orvosi
hatóságnak tudomására hozni. Lehetőleg
elrejtették az ilyen betegeket a barakk
valamely félreeső bokszában és ott ápolták
szűkös lehetőségek szerint, de kórházba nem
utalták őket, mert ott SS orvosok ellenőrzik
naponta a betegeket és egy fertőző betegség
felbukkanása maga után vonhatja az illető
beteg származási barakkjának, valamint 2-3
szomszédos barakkjának teljes likvidálását.
Ezt a metódust az SS orvosi nyelvén széles
alapon történő járványmegfékezésnek hívják.
Az akció eredménye 1-2 teherautó hamu.
Hatósági orvos koromban, odahaza én is.
használtam e kifejezést. A járványos
betegségek megfékezése széles alapon a
gyakorlatban úgy lett megvalósítva, hogy
izoláltuk a fertőzőnek talált beteget, például
tífusz vagy diftéria esetében és a beteg
lakóházának környékét, sokszor egy-két utca
lakóit védőoltásokkal láttuk el. Más város,
más szokások!

After these preliminaries, one morning a

Ilyen előzmények után egy délelőtt két női

couple of female cadavers are brought over
from the hospital in Camp B II, sent by Dr.
Mengele to be autopsied. As usual, I
simultaneously receive descriptions of the
deceased women’s disease progress as well
as their treatment charts. I read them over
carefully. Entered under the heading for
diagnosis is abdominal typhus
[hastífusz],42 under the heading for cause
of death, heart failure, in both cases
accompanied by a question mark.

hullát hoznak a B. II. tábor kórházából, dr.
Mengele küldi boncolás végett. Szokás
szerint egyidejűleg kézhez veszem a halottak
kórtörténeti leírásait, valamint betegkezelési
lapjait. Gondosan átolvasom azokat. A
diagnózis rovatban hastífusz, az elhalálozási
ok rovatában szívgyengeség szerepelnek,
mindkét esetben kérdőjellel ellátva.

I am not the overly deliberate type,
someone who first weighs everything up
and then acts. I decide quickly and I act
quickly, especially in important matters. It
does not always turn out well! I have my
quick thinking to thank for my existence
here after all.

Nem vagyok megfontolt természet, ki előbb
mindent mérlegel és azután cselekszik.
Gyorsan határozok és gyorsan cselekszem,
különösen nagy dolgokban. Nem mindig üt
ki jól! Ittlétemet is a gyorsaságomnak
köszönhetem.

Now too I decide quickly. It would never
do for Dr. Mengele to obtain a diagnosis of
typhus from me as a result of the autopsy
of the two cadavers! The description of the
two deceased women’s illness is full of
holes, the diagnosis is marked as a
question. Dr. Mengele is not sure of
himself in this matter! The autopsy
findings will be decisive for him. That is
why he sent the two cadavers for
dissection.

Most is gyorsan határozok. Abból, hogy dr.
Mengele tőlem a két hulla kórboncolásának
eredményeként tífusz diagnózist kapjon, nem
lesz semmi! A két halott betegségének
leírása hézagos, a diagnózis kérdőjeles. Dr.
Mengele nem biztos a dolgában! A
kórbonctani lelet számára a döntő. Azért
küldte a két hullát boncolásra.

I perform the autopsy, the small intestines
of both cadavers display the ulcerous
condition of third-week abdominal typhus.
The spleens are swollen in both of them as
well. In both cases it’s clearly typhus.

Elvégzem a boncolást, mindkét hulla
vékonybelei a III. hetes hastífusz fekélyes
állapotát mutatják. A lépek is duzzadtak
mindkettőnél. Tífusz forog itt fenn mindkét
esetben!

At the usual hour, around five in the
afternoon, Dr. Mengele arrives, and with
his cheerful face which hides so much
cruelty, comes to me and asks me eagerly
about the results of the autopsy. The two
cadavers are lying on the table, open. The
small and large intestines as well as the

A szokásos időben, délután öt óra felé
megérkezik dr. Mengele és derűs arccal,
mely oly sok kegyetlenséget takar, felém jön
és kíváncsiari érdeklődik a boncolások
eredménye felől. A két hulla az asztalon
fekszik kinyitva. A vékony- és vastagbél,
valamint a lépek mindkét hullától,
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spleens from both cadavers, washed and
opened, are in separate vessels, ready for
examination.

megmosva, kinyitva egy-egy tálban vannak
megtekintésre előkészítve.

I announce the diagnosis: inflammation of
the small intestine, with diffuse ulceration
of the intestines. I give a talk to Dr.
Mengele about the ulcerous condition of
third-week-stage typhus, comparing it with
the formation of ulcers which likewise
occurs in inflammation of the small
intestine. I point out to him that swelling of
the spleen is also frequent in inflammation
of the intestines, so this is not typhus, but
rather a severe inflammation of the small
intestine, probably arising from botulism.

Bemondom a diagnózist:
vékonybélgyulladás, a belek kiterjedt
fekélyesedésével. Előadást tartok dr.
Mengelének a tífusz harmadik hetének
fekély állapotáról, összehasonlítva a
vékonybél gyulladásánál ugyancsak
előforduló fekélyképződéssel. Reá mutatok
arra, hogy a lép duzzanata a bélgyulladásnál
is gyakori, tehát ez nem tífusz, hanem egy
súlyos vékonybélgyulladás, valószínűleg
húsmérgezéstől ered.

Dr. Mengele is a race biologist, not a
pathologist. It was not difficult to get him
to accept my diagnosis. The confusion,
however, irritated him, and turning to me
he expressed his opinion that those women
doctors who commit such serious errors in
the diagnosis of illnesses would be of far
greater use to the K.Z. carrying rocks than
in the hospital where, as a result of
incorrect diagnoses, patients who might
have been saved end up dying.

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 ily durva tévedést követnek
el a betegségek megállapításánál, sokkal
inkább hasznára vannak a K. Z.-nek, ha
követ hordanak, mint a kórházban, ahol téves
diagnózis következtében meghalnak betegek,
akik megmenthetők lettek volna.

He takes the autopsy protocol with him,
but before he places it in his briefcase he
writes a note on the margin of the file. I am
standing behind his back, I read over his
shoulder: Rücksprache m. Aerztinnen,43
which freely translated means, calling to
account of the women doctors. I regret
very much that I quite innocently have put
my female colleagues in a difficult
situation, for indeed they produced a
magnificent diagnosis. Now they could
lose their posts and wind up in a road
construction Kommando doing hard
physical labor. I will be the cause of it all
should Dr. Mengele carry out his threat.

Magához veszi a protokolokat, mielőtt
aktatáskájába tenné, az iratcsomó szélére
megjegyzést ír. Háta mögött állok, vállán
keresztül elolvasom: Rücksprache m.
Aerztinnen, szabadon fordítva, az orvosnők
felelősségrevonását jelenti. Sajnálom
nagyon, hogy a kolléganőket teljesen
ártatlanul súlyos helyzetbe hoztam, hisz ők
nagyszerű diagnózist állítottak tel. Most
elveszíthetik beosztásukat és egy
útépítőkommandóhoz kerülnek ki nehéz testi
munkára. Mindennek én leszek az oka. ha dr.
Mengele beváltja fenyegetését.

I’m too self-critical! I admit, I have

Van önkritikám! Az orvosi etika ellen, ami a
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violated the medical ethics in force beyond
the electrified barbed wire. I have placed
two or three people in a difficult situation.
However, on what sort of “broad base”
might Dr. Mengele have carried out his
usual methods of typhus epidemic
prevention had I not done so?

villanydrótokon kívül van. elismerem,
vétettem. Nehéz, helyzetbe hoztam kéthárom embert. Milyen „széles alapokra”
fektette volna azonban dr. Mengele a tífusz
megbetegedés tovaterjedésének
megfékezését a már ismert módon, ha nem
így cselekszem?

The next day I receive reassuring news
regarding the women doctors. Doctor
Mengele chewed them out, nothing else
happened. They continued to do their jobs.
Plenty of cadavers still came to me with
plenty of patient records, but after that not
one had the box for diagnosis filled in. I
wanted it that way myself, it was for the
best.

Másnap megnyugtató híreket kaptam az
orvosnőket illetőleg. Dr. Mengele lehordta
őket, egyéb nem történt. Végezték
munkájukat tovább. Sok halott került még
hozzám, sok beteglappal, de többé egyiken
sem volt a diagnózis rovata kitöltve. Én is
így akartam, ez volt a helyes.

Dr. Mengele’s indignation over the fact
that it was not possible to save the lives of
two unfortunate women on account of a
mistaken diagnosis troubled me for days
afterward. Such cynicism coupled with
such evil, in a man who is a doctor! More
than a doctor, an evil-doing doctor, a
Kriminaldoktor!

Dr. Mengele afölötti felháborodása, hogy a
téves diagnózis következtében két
szerencsétlen nő nem volt megmenthető az
életnek, még napokig foglalkoztatott. Ennyi
cinizmus, ennyi gonoszsággal párosulva, egy
emberben, ki orvos! Több mint orvos,
gonosztevő orvos, Kriminaldoktor!

CHAPTER XVI

XVI. Fejezet

One morning I receive a message from Dr.
Mengele that I am to join him immediately
at the Camp “F” commandant’s office. I
obey the order with pleasure. For a few
hours I can free myself from the
oppressive atmosphere of the crematorium.
A little walking would not hurt. After the
stench of the dissection hall and the
crematorium, the fresh air will do me
good. It fills me with pleasure as well that
I will be able to reacquaint myself with my
Camp “F” colleagues, who were so kind to
me when I was their guest during the first
days of my K.Z. career. I prepare for the
trip, an act which consists of stuffing my
pockets with valuable medicines and
grabbing a few packages of cigarettes. I do
not want to visit my former lodgings,

Egy délelőtt üzenetet kapok dr. Mengelétől,
hogy haladéktalanul keressem fel őt az “F”
tábor parancsnoki irodájában. Örömmel
teljesítem a parancsot. Néhány órára
megszabadulok a krematórium nyomasztó
légkörétől. Egy kis gyaloglás sem árt. A
bonctermi és krematóriumi bűz után jól fog
esni a friss levegő. Az is örömmel tölt el,
hogy kibeszélgethetem magam az S”
táborbeli kollégákkal, kik oly kedvesek
voltak hozzám, midőn vendégük voltam K.
Z.-beli pályafutásom első napjaiban.
Felkészülök az útra, ami abból áll, hogy
zsebeimet jól teletömöm értékes
gyógyszerekkel, magamhoz veszek néhány
csomag cigarettát. Nem akarom néhai
szállásomat, a 12-es kórházbarakkot üres
zsebekkel felkeresni. Nem is illene egy

Sonderkommandóshoz.
hospital barrack 12, with empty pockets.
That would not do for a Sonderkommando
man.
I pass through the crematorium’s iron gate,
the guard standing there records my
number, I set off in the direction of Camp
“F.” I do not hurry, I want to enjoy this
short outing. As I pass along the wire of
the “FKL” women’s camp, I see thousands
upon thousands of women coming and
going among the camp’s barracks. They
are all uniform and repulsive with their
shaved heads and tattered clothing. I think
of my wife and my 15-year-old daughter,
the rich curls of their wavy hair and their
clothes, carefully planned in long family
discussions. It is already three months
[három hónapja] since we parted from
each other on the ramp! What has
happened to them since then? Did they
stay together? Are they still here in some
part of the K.Z. Auschwitz women’s camp,
or have they gone on to some more distant
camp of the Third Reich? Three months is
a long time! In the K.Z. it is an immensely
long time, and yet I somehow feel they are
here, but where? Which is the wire fence,
among so many, that keeps them
imprisoned? A difficult question.
Wherever my eyes look, it is nothing but
barbed wire to the horizon here, plus
concrete posts and warning signs. The
whole K.Z. is nothing but barbed wire, the
whole of Germany is nothing but a barbedwire fence, a giant K.Z.

Kilépek a krematórium vaskapuján, az ott
álló őrszem feljegyzi a számomat, elindulok
az “F” tábor irányába. Nem sietek, élvezni
akarom ezt a rövid utat is. Elhaladok az
„FKL” női tábor drótjai mellett, sok ezer nőt
látok jönni-menni a tábor barakksorai között.
Valamennyien egyformák és visszataszítóak
kopaszra nyírt fejeikkel és rongyos
ruháikkal. Nőmre és 15 éves leánykamra
gondolok, hullámos hajának dús fürtjeire és
hosszú családi megbeszéléseken kitervelt
ruháira. Már három hónapja, hogy a rámpán
elváltunk egymástól! Mi történt azóta velük?
Együtt maradtak? Itt vannak-e még az
auschwitzi K. Z. valamelyik női
táborrészében, vagy továbbmentek más
távoli táborába a III. Birodalomnak? Három
hónap hosszú idő! A K. Z.-ben mérhetetlenül
hosszú, mégis valahogy érzem, hogy itt
vannak, de akkor hol? Melyik az a
drótkerítés, a sok közül, mely őket bezárva
tartja? Nehéz kérdés. Amerre szemeim
néznek, a látóhatárig itt minden csak drót.
meg betonoszlop és figyelmeztetőtábla. Az
egész K. Z. csupa drót, az egész
Németország is csupa drótkerítés, egy nagy
K. Z.

I arrive before the gate of Camp “F.” A
Blockführerstube,44 that is, a camp guard
office, controls entrance at the gate. A
rough-faced SS NCO and a private are on
duty here. I walk up to the guardroom’s
little window, roll up the sleeve of my
jacket, and in regulation form announce
my number—“A-8450”—the number on

Az “F” tábor kapuja elé érkezem. A kapu
bejáratát Blockführerstube, azaz a tábori
őrség irodája ellenőrzi. Egy durva pofájú SS
altiszt és közlegény teljesítenek itt
szolgálatot. Az őrszoba kis ablaka elé lépek,
felgyűröm kabátom ujját és előírásszerűen
bemondom számomat. – A-8450 –, a
tetoválási számom. A kabátujjam

44

Literally, the room (Stube) of the Blockführer, the noncommissioned SS officer in charge of a single barrack
(Block) of prisoners.

my tattoo. As I roll up my sleeve one can
see I have a wristwatch, the wearing of
which counted as one of the most serious
of crimes in the K.Z.; however, I have
permission from Dr. Mengele, I need it for
my work. Like an angry tiger, the SS NCO
comes springing out of the guardroom and
in a hoarse roar demands to know at once
what am I looking for in Camp “F” and
how dare I wear a wristwatch? Three
months in the crematorium is a real
education! I stand unflinching and, looking
him right in the eye, I respond: “I am not
looking for anything here, I’m coming to
the camp on the orders of Dr. Mengele. He
wants to speak to me, but if it’s not
possible to enter then I will return to the
crematorium and telephone him.”

felgyűrésével láthatóvá vált karórám, minek
viselése a K. Z. legsúlyosabb bűnei közé
tartozott, de nekem engedélyem volt dr.
Mengelétől, munkámnál volt reá szükségem.
Az SS altiszt, mint dühös tigris ugrik ki az
őrszobából és rekedt ordítással kérdezi
egyszerre, hogy mit keresek én az “F”
táborban és hogy merészelek én karórát
hordani? Három hónap a krematóriumban
nagy iskola! Mozdulatlanul állok és szeme
közé nézve azt felelem: – Én itt nem keresek
semmit, dr. Mengele parancsára jövök a
táborba. Beszélni akar velem, de ha nem
lehet bemenni, úgy visszamegyek a
krematóriumba és megtelefonálom neki.

Dr. Mengele’s name is a magical name!
Everyone is afraid of him. My SS man
becomes tame again in an instant, and he
asks politely, how long would I like to stay
in the camp? He has to write it down, you
see. I look at my watch—no comment
from him now—it shows 10 o’clock. “I
will stay until 2 p.m., until I finish the job
for Dr. Mengele,” I say, and taking from
my pocket a package of twenty cigarettes I
give him a few out of it so he’ll have
something to smoke till I get back! He
accepts them happily. Now we salute one
another quite amicably, he all but tells me
that he’d be glad to see me again.

Dr. Mengele neve bűvös név! Mindenki
retteg tőle. SS-em is megszelídült egy
másodperc alatt és előzékenyen kérdezi,
hogy meddig akarok a táborban maradni? Fel
kell ugyanis jegyezze. Megnézem a
karórámat, most már semmi észrevétele
nincs, 10 órát mutat, – délután 2 óráig
maradok, addig elvégzem dr. Mengelénél
dolgomat, – szólok és zsebemből egy húszas
doboz cigarettát veszek elő, abból néhány
darabot átnyújtok neki, hogy addig is legyen
mit szívjon, míg visszajövök! Boldogan
elfogadta. Most már egész barátságosan
üdvözöljük egymást, csakhogy ki nem
mondja, hogy szívesen lát máskor is.

At any rate, Dr. Mengele’s name, the
crematorium and the cigarettes have
worked their effect on the SS slave. Now I
can spend a couple of hours in the
company of my colleagues undisturbed.
First, however, I must get done with Dr.
Mengele.

Hiába dr. Mengele neve, a krematórium és a
cigaretta megtették hatásukat az SS
rabszolgánál. Most már nyugodtan tölthetek
pár órát kollégáim társaságában. Előbb
azonban végzek dr. Mengelénél.

I enter the commandant’s barrack, I wait in
the anteroom until the man on duty asks
me what errand brings me there? He
indicates a door, I pass through it into a
well-furnished study. The walls are

Belépek a parancsnoksági barakkba, az
előszobában várakozom, míg a szolgálattevő
megkérdezi, mi járatban vagyok? Egy ajtóra
mutat, itt belépek, jól berendezett
dolgozószoba. A falak tele grafikonokkal,

covered with charts which show the
population make-up of the K.Z. at various
periodic intervals. On one wall is a
photograph of a bespectacled Himmler, a
large rotogravure print in an ornate frame.
Three men are sitting in the room, Dr.
Mengele, Hauptsturmführer Dr. Thilo,
chief surgeon, and Obersturmführer Dr.
Wolff,45 chief of internal medicine. Dr.
Mengele explains to Dr. Wolff, who has
not met me before, that I am the
crematorium’s forensic pathologist. Wolff
begins to talk to me. He tells me that he is
very interested in anatomical pathology
and would have gone to the crematorium
before now to watch an interesting autopsy
here or there, but he has not had the time
for it. Now, however, he is working on a
most significant scientific study, indeed he
has summoned me precisely so he can
discuss it with me. In the camp, he
explains, chronic diarrhea is terribly
common and has a 90% fatality rate.
Clinically speaking he is thoroughly versed
in the course of the disease, he has
performed many thousands of
examinations to date. He keeps extremely
precise records of them. His work,
however, is not yet perfected, for along
with clinical examination during the
processing of a large patient cohort, an
indispensable condition for it is the
anatomopathological processing of large
numbers of individual cadavers dead from
diarrhea. Everything is clear to me now. So
Dr. Wolff too is a researcher? Amid the
atmosphere of steaming blood and
crematorium smoke at K.Z. Auschwitz, he
too wants to profit from the disease
symptoms of the many hundreds of
thousands [sokszázezer] of shrunken, 30kilogram human wrecks stricken with
diarrhea, and through the autopsy of large
numbers of corpses he wants to reveal
45

mik a K. Z. létszámállapotát mutatják
különböző, időszakos periódusokban. Az
egyik falon Himmler szemüveges fényképe,
mélynyomásos, nagy méretben, díszes
keretben. Hárman ülnek a helyiségben. Dr.
Mengele, Hauptsturmführer dr. Thilo,
sebészfőorvos és Obersturmführer dr. Wolff,
a belgyógyászat főorvosa. Dr. Mengele közli
dr. Wolffal, aki még nem ismer, hogy én
vagyok a krematórium körboncnoka.
Beszélgetni kezd velem. Elmondja, hogy a
kórbonctan nagyon érdekli és eddig is kijött
volna a krematóriumba egy-egy érdekes
boncolást végignézni, de nem volt reá ideje.
Most azonban egy nagyobb szabású
tudományos munkán dolgozik, azért is
hívatott, hogy ezt megbeszélje velem. A
táborban – mondja -borzasztóan gyakori a
hasmenés megbetegedés és 90%-a halálos
kimenetelű. Klinikailag teljesen tisztában
van a betegség lefolyásával, sok ezer
vizsgálatot eszközölt eddig. Azokról a
legpontosabb feljegyzéseket vezeti. Munkája
azonban nem tökéletes, mert a nagy
beteganyag feldolgozásánál a klinikai
megfigyeléseken kívül elengedhetetlen
feltétel nagyszámú, hasmenésben elhalt
egyén hullájának kórbonctani feldolgozása.
Már tisztán áll előttem minden. Dr. Wolff is
kutatóorvos? Az auschwitzi K. Z. vérgőzös
és krematóriumfüstös légkörében ő is
profitálni akar sok százezer, hasmenésben
megbetegedett, 30 kilóra fogyott emberroncs
betegségi tüneteiből és nagyszámú halott
felboncoltatásával akarja megismerni e
betegségnek az orvostudomány előtt eddig
rejtve maradt belső megnyilvánulásait.

No doctor of this name is recorded in contemporary documents.

those internal manifestations of the disease
that have to date remained elusive before
medical science.
Dr. Mengele wants to reveal the secret of
the propagation of the species through the
processing of the unlimited human
material available, namely, twin material.
Dr. Wolff researches the causes of
diarrhea. And yet these causes are known
to all. The recipe for producing diarrhea is
as follows. Take a person, a woman or
man or an innocent growing child, tear
them from their home, put a hundred of
them in a freight wagon, and having
plundered them of everything they own
send them on a journey, after six weeks in
a ghetto, with a single bucket of stagnant
water to Auschwitz, then cram them with
thousands of others into barracks originally
designed as stables for horses, give them
700 calories per day of moldy bread made
from horse chestnuts
[vadgesztenyelisztből], margarine made
from lignite [lignitszénből] and 30 grams
worth of watery salami ground from the
flesh of mangy horses [rühes lovak
húsából]. The victim washes this down
with half a liter of nettle or turnip soup,
cooked without fat, flour or salt; thus in 45 days the diarrhea is ready, and in 3-4
weeks the victim is “better,” having died
despite all efforts at medical intervention.

Dr. Mengele a fajszaporodás titkát akarja a
korlátlanul felhasználható emberanyag,
illetőleg ikeranyag feldolgozásával
megoldani. Dr. Wolff a hasmenéses
megbetegedés okait kutatja. Pedig az okok
mindenki előtt ismeretesek. A következő
recept szerint keletkezik a hasmenés. Végy
egy embert, nőt vagy férfit, vagy ártatlan
serdülő gyermeket, ragadd ki otthonából,
rakjál belőlük százat egy vagonba, utaztasd
őket mindenükből kifosztva, hat heti gettó
után, egy veder poshadt vízzel Auschwitzig,
azután gyömöszöld őket ezresével az
eredetileg lóistállóknak készült barakkokba,
adj nekik napi 700 kalóriát kitevő
vadgesztenyelisztből készült, de penészes
kenyeret, lignitszénből készült margarint és
rühes lovak húsából préselt, víztől csepegő, 3
deka súlyú szalámit. Ezt öntse le az áldozat
egy félliter zsír, liszt és só nélkül főtt csalánvagy marharépalevessel, úgy 4-5 nap múlva
kész a hasmenés, 3-4 hét múlva meggyógyul,
mert meghal, minden orvosi fáradozás
dacára.

Dr. Wolff expresses the view that, for the
anatomopathological part of his scientific
work, autopsy material from at least 150
cadavers will be necessary. Dr. Mengele
joins in our conversation as well,
reckoning that I get through 7 autopsies
per day so I should be able to prepare the
150 cadavers in three weeks. I do not share
their view on this, and I declare in the most
explicit terms that, if they want serious,
accurate work, which I do not doubt, then
under no circumstances would I undertake
more the processing of more than three

Dr. Wolff azon nézetének ad kifejezést, hogy
tudományos munkájának kórbonctani
részéhez legalább 150 hulla boncolási
anyaga szükséges. Dr. Mengele is hozzászól
beszélgetésünkhöz és úgy véli, hogy 7
boncolást elvégzek naponta, így három hét
alatt elkészülhetek a 150 hullával. Nem
vagyok velük egy véleményen és
leghatározottabban ki is jelentem, hogyha
komoly, precíz munkát kívánnak, amiben
nem kételkedem, úgy semmi körülmények
között nem vállalom többnek, mint három
hullának feldolgozását. Ebben meg is

cadavers. On this we agree.

egyezünk.

I am dismissed with a brief nod of the
head. I seek out my colleages in hospital
barrack 12. They receive my medicines
with thanks, they smoke my cigarettes, but
in their faces and in their words I sense the
symptoms of depression and fatigue. They
are still under the effect of the Czech
camp’s sad end. Little by little the
hopelessness of their fate is beginning to
overcome them, even as happened to me,
though with this difference, that it became
apparent to me not little by little but rather
in an instant, when I stepped through the
crematorium gate.

Egy rövid fejbólintással elbocsátást nyerek.
Felkeresem kollégáimat a 12-es
kórházbarakkban. Szívesen fogadják
gyógyszereimet, elszívják cigarettáimat, de
arcukról, szavaikból elkedvetlenedés és
fáradság szimptómáit érzékelem. Még a cseh
tábor szomorú végének hatása alatt állanak.
Lassanként úrrá lesz rajtuk is sorsuk
reménytelensége, mint velem is megesett,
azzal a különbséggel, hogy az nálam nem
lassanként, hanem egy pillanat alatt vált
tudattá, midőn a krematórium kapuján
átléptem.

I encourage them, I urge them to
persevere. I describe to them the military
situation, which is developing ever more
favorably for us. I read the newspaper
every day. I have the means to inform
them exhaustively.

Bátorítom, kitartásra buzdítom őket. Leírom
előttük a számunkra mind kedvezőbben
alakuló hadihelyzetet. Én újságot olvasok
minden nap. Módomban van őket kimerítően
tájékoztatni.

We say goodbye with a warm handshake.
In the K.Z. parting and saying goodbye
always signifies a little act of dying.

Meleg kézszorítással búcsúzunk. A K. Z.ben az elválás és búcsúzás mindig egy kis
meghalást jelent.

In any case I owe my vanity this much that
I note that I am a strong personality indeed
if, in my current situation, I am able to
encourage others.

Mindenesetre annyival tartozom
hiúságomnak, miszerint megállapítom, hogy
erős egyéniség vagyok, ha jelenlegi
helyzetemben másokat bátorítani tudok.
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XVII. Fejezet

One after another, the corpses of
Obersturmführer Dr. Wolff’s dead
diarrhea patients go under the scalpel. I
have reached the thirtieth autopsy already;
I summarize the results of my work so far.
In every case, the mucous membrane of
the stomach displays an inflammatory
process, the consequence of which is the
burning out, or rather complete atrophy, of
the glands which excrete digestive juices,
and stomach acid in particular. In the
absence of digestive juice there is no
digestion, but even more, there is

Egymásután kerülnek kés alá
Obersturmführer dr. Wolff hasmenésben
elhalt betegeinek hullái. Már a harmincadik
boncolásnál tartok, összefoglalom munkám
eddigi eredményét. A gyomor nyálkahártyája
minden esetben gyulladásos folyamatot
mutat, minek következménye az
emésztőnedvet, különösen a gyomorsósavat
kiválasztó mirigyek kiégése, illetőleg teljes
sorvadása. Emésztőnedvek híján nincs
emésztés, de annál inkább van erjedés!
Második megfigyelésem eredményeként
megállapítom a vékonybél

fermentation! As the result of my second
observation I note the inflamed condition
of the mucous membranes of the small
intestine, together with a complete
thinning of the intestinal wall. My third
observation concerns the most important
digestive juice in the small intestine, bile,
an indispensable factor in the digestion of
fats. Upon opening the gall bladder, in
place of yellow-green bile I find a
colorless, slimy liquid; it scarcely tints the
stool, it is incapable of fulfilling its
digestive function. My fourth observation
is the inflammation of the mucous
membranes of the large intestine and the
complete atrophy of the intestinal walls,
their thinning and fragility, like cigarette
paper. These are no longer digestive
channels, but rather sewage channels: if
something is poured in above, it exits
below a few minutes later. These
observations constitute, in broad terms
comprehensible to laypersons, my
findings. A very monotonous,
uninteresting job! That much is my
business! The bacteriological tests are
probably carried out by an institute
established in the town of Reisgau46 some
two to three kilometers from the
crematorium, which is known officially as
the “Institute for Hygiene and Bacteriology
of the Waffen-SS” and where one of my
companions in misfortune, the celebrated
Professor Dr. Mansfeld,47 a teacher at the
Bacteriological Institute at the University
of Pecs, is in charge of operations.

nyálkahártyájának gyulladásos állapotát, a
bélfalak teljes elvékonyodásával. Harmadik
megfigyelésem a vékonybél legfontosabb
emésztőnedvére, az epeváladékra
vonatkozik, a zsíremésztés nélkülözhetetlen
tényezője. Az epehólyag felnyitásánál a
sárgászöld epeváladék helyén színtelen,
iszapos folyadékot találok, alig festi meg a
bélsarat, nem képes emésztési feladatának
eleget tenni. Negyedik megfigyelésem a
vastagbél nyálkahártyájának gyulladása, a
bélfalak teljes sorvadása, megvékonyodása,
szakadóssága, akár a cigarettapapír. Nem
emésztőcsatornák már ezek, hanem
szennycsatornák, amibe ha valamit fent
beleöntenek, alul percek alatt távozik. Ezek
képezik nagy vonalakban, laikusok számára
is érthető megállapításaimat. Nagyon
egyhangú, érdekesség nélküli munka! Ennyi
tartozik reám! A bakteriológiai vizsgálatokat
valószínűleg a krematóriumoktól két-három
kilométerre fekvő, Reisgau községben
felállított intézet, hivatalos nevén “A
fegyveres SS higiéniai és bakteriológiai
intézete” végzi, ahol egy sorstársam, a
nagyhírű Professzor dr. Mansfeld, a pécsi
egyetem bakteriológiai intézetének tanára
vezeti a munkálatokat.
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I am taking my afternoon break in my
room when Oberscharführer Mussfeld
opens the door and enters pushing three
unfamiliar men in prison garb before him.

Délutáni pihenőmet tartom szobámban,
midőn ajtót nyit és három rabruhás
ismeretlent tolva maga előtt, belép
Oberschaarführer Mussfeld. Közli velem,
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No such town exists. Nyiszli has taken Polish “Rajsko” (Czech, “Raisko”), the name of a village some three
kilometers southwest of Auschwitz, for a German name.
Gezar Mansfeld, doctor at the Häftlingskrankenbau (prisoners’ hospital) of camp section BIIf.

He informs me that I am getting some new hogy kollégákat kaptam dr. Mengelétől és
karját feléjük nyújtva, szánakozó pillantást
colleagues from Dr. Mengele and,
vet a szerencsétlen alakokra.
extending an arm toward them, casts a
pitying glance on the unfortunate fellows.
The poor fellows are a pitiable sight as
they stand there in their dirty prisoners’
clothes, in a silence born of deadly
numbness, abashed by the novelty of the
environment. They too immediately
realized the hopelessness of their situation
as they passed through the gate to the
building.

Szánalmas alakok szegények, ahogy itt
állanak mocskos rabruháikban, a halálos
dermedtségtől némán, a környezet
újszerűségétől félszegen. Már ők is
tudatában vannak helyzetük
reménytelenségének, ahogy az épület kapuját
átlépték.

I extend a friendly hand to them, we
introduce ourselves. The first whose hand I
shake is Dr. Görög Dénes, a private
university lecturer and pathologist at the
State Public Hospital of Szombathely. He
is a short, thin man of about forty-five
years of age who wears thick glasses. He
makes a good impression on me. I have the
feeling that we will be good friends. The
second is a short, stocky individual of
about fifty years of age, with a hunched
back and a very ugly face. He is Fischer
Adolf,48 autopsy assistant for twenty years
at the Prague Institute of Anatomy. As a
Czech Jew, he has been an inmate of the
K.Z. for five years already. The third is Dr.
Körner Józef, a physician from Nice,
inmate of the K.Z. for four years already.
A taciturn but qualified young man, he is
only thirty-two years old.

Bajtársi kezet nyújtok feléjük,
bemutatkozunk egymásnak. Az első, akivel
kezet fogtak, dr. Görög Dénes egyetemi
magántanár, a Szombathelyi Állami
Közkórház kórboncnoka. Alacsony,
negyvenöt év körüli, vastag szemüveget
hordó sovány ember. Jó benyomást tesz
reám. Érzem, jó bajtársak leszünk. A
második ötven év körüli, köpcös, alacsony,
hajlott hátú, nagyon rosszarcú egyén. Fischer
Adolf, húsz év óta a Prágai Anatómiai
Intézet boncszolgája. Mint cseh zsidó, már
ötödik éve K. Z. lakó. A harmadik dr. Kölner
József nizzai orvos, már hároméves K. Z.
lakó. Szűkszavú, de képzett fiatalember,
mindössze harminckét éves.

In order to facilitate the rapid completion
of the expanded work, Dr. Mengele has
fished them out of the filthy barracks of
Camp “D” and sent them to me as
assistants for the performance of the evergrowing number of autopsies. I will remain
the leader responsible for research work
going forward, only the preparation of
correspondence, archives and autopsy
protocols will be my primary task from
now on. The two doctors will help with the

A megszaporodott munka gyors
elvégzésének lehetővététele céljából halászta
ki őket dr. Mengele a “D” tábor mocskos
barakkjaiból, és küldte őket segítőtársaimul
az állandóan szaporodó boncolások
elvégzésére. – A kutatómunka felelős
vezetője továbbra is én maradok, a levelezés,
az irattár, a boncolási jegyzőkönyvek
elkészítése továbbra is az én feladatom. A
két orvos a boncolásoknál segít, a
boncszolga pedig híven szakmájához, a
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autopsies, and the autopsy assistant, in
keeping with his calling, will prepare the
cadavers. He will saw off the skullcap,
remove the individual organs and prepare
them for examination. After the autopsy he
will clear away the cadaver. He will keep
the dissection hall and the laboratory in
order. It seems I have gotten some
considerable assistants for my work, which
means a big relief for me. There’s just one
problem! At Dr. Mengele’s express order,
I also have to share my room with the three
of them!

hullákat készíti elő. Lefűrészeli a
koponyatetőt, kiszedi és vizsgálatra
előkészíti az egyes szerveket. Boncolás után
a hullát eltakarítja. A bonctermet és
munkatermet rendben tartja. Mint látjuk,
munkámban komoly segítőtársakat kaptam,
ami számomra nagy tehermentesítést jelent.
Egy a baj csupán! Szobámat meg kell
osszam dr. Mengele kifejezett parancsára
mind a hármójukkal!

The change brings with it numerous
disadvantages of every kind. With four
people the previously spacious room
becomes crowded. It means the surrender
of most of my comforts, but undeniably
there are advantages to the new situation as
well. After all, we are sharing, social
beings, in this case, sharing in misfortune.

Sok mindenféle hátránnyal jár a változás.
Négy személynek szűk lett az eddig tágas
helyiség. Kényelmem nagy részének
feladását jelenti, de vannak az új helyzetnek
tagadhatatlanul előnyei is. Elvégre társas
lények vagyunk, ez esetben baj társas lények.

CHAPTER XIX

XIX. Fejezet

I have finished my morning rounds visiting
patients. In all four of the crematoria
operations are in full swing. Last night
they burned the Greek Jewry of the
Mediterranean island of Corfu, one of the
oldest faith communities in Europe. For
twenty-seven days [huszonhét napi] they
were hauled along, first on barges, then in
closed freight cars, without food or water.
When they arrived at the ramp of
Auschwitz extermination camp and the
wagons were opened so that they could
disembark and line up for selection, no one
got out! Half of them were dead and the
other half were in an state of
unconsciousness, dying. The entire
transport, right to the last man, went to
Crematorium II. All night long the plant
worked at full capacity. In the morning
nothing remained of them but a great pile
of dirty, ragged clothes in the crematorium
courtyard. It was a heart-rending sight as it

Reggeli beteglátogató körutamat végzem.
Mind a négy krematóriumban nagy az tizem.
Ma éjjel égették el Korfu, földközi-tengeri
sziget görög zsidóságát. Európa egyik
legrégibb hitközségét. Huszonhét napig
hurcolták őket uszályhajókon, majd bezárt
vagonokban, étlen-szomjan. Mire az
auschwitzi megsemmisítő tábor rámpájára
értek és a vagonokat kinyitották, hogy
kiszálljanak és szelekcióra sorakozzanak,
nem szállt ki senki! Fele részük halott volt,
másik fele eszméletlen állapotban halódott.
Az egész transzport utolsó emberig a II-es
krematóriumba került. Egész éjjel
megfeszített erővel dolgozott az üzem.
Reggelre nem maradt belőlük egyéb, mint
egy nagy halom piszkos, rongyos ruha a
krematórium udvarán. Szívszorongató
látvány, amint ázik a szitáló esőben.
Pillantásom a krematórium kéményére téved,
a négyszegletű kémény négy sarkán
elhelyezett villámhárítók, mind hatalmas

soaked in the drizzling rain. My glance
vasrudak, a borzalmas tűztől megolvadtak és
wanders over the crematorium chimney:
legörbültek.
the lightning rods placed at the square
chimney’s four corners, all heavy iron
rods, have melted from the terrible fire and
are now bent downwards.
During my rounds at Crematorium IV
today I had serious work to do. One of the
Sonderkommando stokers had taken a large
quantity of Luminal with the intention of
committing suicide. This is the most
common form of suicide here. The
Sonderkommando men come by Luminal
easily. Plenty of it is collected every day
from the baggage left behind by the
victims. I approach the patient’s bed and to
my dismay I recognize in it the “Captain.”
That is the only way he is known to
everyone in the Kommando, no one knew
his name. At home, in Athens, as a captain
in active service he was tutor to the King
of Greece’s children. An endlessly polite,
intelligent man, he has been a resident of
the K.Z. for three years. His wife and two
children went to the gas upon the hour of
their arrival. He is lying in his bed
unconscious, in a deep sleep. He took the
poisonous substance some hours ago, it
appears, he has already absorbed it. I do
not take his condition to be lifethreatening, not for the moment. At first
the Sonderkommando men standing around
the bed ask me quietly to let the Captain
“go on his way,” to not do anything, for
with his survival we would only be
prolonging the psychological torments
which he wanted to escape from. The
twelfth Sonderkommando’s life term
expires in a couple of weeks anyway!
When they see that their arguments have
no effect on me and that I am going to
inject some medicines, a few of the older
K.Z. residents become quite angry and in a
none too gentle tone express their contrary
views regarding my life-saving intentions.
I let them complain. So long as he does not

A IV-es krematóriumban mai körutamon
komoly munkám akadt. A Sonderkommando
egyik tüzelője öngyilkossági szándékból
nagy mennyiségű lumináltablettát vett be. Ez
itt a leggyakoribb formája az
öngyilkosságnak. Luminálhoz a Sonderesek
könnyen jutnak. Sok gyűlik össze mindennap
belőle az áldozatok hátrahagyott
csomagjaiból. A beteg ágyához lépek és
sajnálkozva ismerem fel benne a
“Kapitány”-t. Csak így ismerte mindenki a
kommandónál, nevét senki sem tudta.
Odahaza, Athénben mint aktív százados, a
görög király gyermekeinek nevelője volt.
Végtélen udvarias, intelligens ember, három
éve lakója a K. Z.-nek. Felesége és két
gyermeke érkezésük órájában a gázba
kerültek. Eszméletlen, mély álomban fekszik
ágyán. A mérges szert már néhány órával
ezelőtt vette be, mint látom, fel is szívódott.
Állapotát nem tartom életveszélyesnek
mégsem e pillanatban. Az ágyat körülálló
Sonderkommandósok először csendesen
kérnek, hogy hagyjam a Kapitányt „útjára
menni”, ne csináljak semmit, mert csak
meghosszabítanánk életben maradásával
lelki kínjait, ami elől menekülni akart. Pár
hét múlva úgyis lejár a XII.
Sonderkommando életének terminusa!
Midőn látják, hogy érvelésük nincs reám
hatással és befecskendezem a gyógyszereket,
néhányan a régi K. Z. lakók közül egész
ingerültté válnak, és nem a legfinomabb
hangnemben fejezik ki az enyémmel
ellentétes felfogásukat életmentő
szándékaimat illetően. Magukra hagyom
őket. A Kapitány, ha nem kap süllyedéses
tüdőgyulladást, négy-öt napon belül
meggyógyul. Még néhány hétig lapátolni
fogja a kokszot és éleszteni a pokoli tüzet

catch hypostatic pneumonia, the Captain
should pull through in four to five days.
For a few more weeks he will shovel coke
and stoke the hellish fire [éleszteni a pokoli
tüzet] beneath the dead bodies [holttestei
alá] of thousands of his tortured and
overworked brethren sent to die in the gas,
and when a certain day arrives, the last day
of the Sonderkommando, he too will join
the line. A hail of fire, and he falls bloodily
beside his dead comrades, a mixture of
terror and astonishment in his eyes. Now
that I am away from the patient’s bed and
his suffering face does not call on the
twenty-years-a-doctor “me” for help, the
human “me” must admit that the Captain’s
comrades were completely in the right. I
should have let him “go on his way,” not
before the cold barrels of steely-blue
machine pistols, but rather in a Luminal
stupor, free from psychological torture and
pain.

megkínzott, agyonhajszolt, gázhalálba
küldött testvérek ezreinek holtteste alá és
mikor eljön egy nap, a Sonderkommando
utolsó napja, beáll a sorba. Egy sortűz és
véresen bukik halott bajtársai mellé,
szemében a rémület és csodálkozás
keverékével. Most hogy betegágyától távol
vagyok és szenvedő arca nem hívja húszéves
orvosi „énemet” segítségül, emberi „énem”
teljesen igazat ad a Kapitány bajtársainak.
Hagyni kellett volna őt „útjára menni”, nem
acélkék géppisztolyok hideg csöve előtt,
hanem a luminál lelki kínoktól és
fájdalmaktól mentes bódulatában.

My rounds are completed. I return to
Crematorium I. I look in on the dissection
hall, my new men are dissecting Dr.
Wolff’s diarrhea cadavers with the diligent
zeal of beginners. They are freshly shaven,
their shirts are clean, their clothes are new,
they have fine shoes on their feet, they
have been given back their human form.
As they stand around the dissecting table
in their white lab coats, yellow rubber
aprons around their necks, rubber gloves
on their hands, the dissection hall and
laboratory could create the impression of a
serious scientific institute in a specialist
unfamiliar with the work carried on here. I
am an expert and I have been working here
for three months now! This is not a
scientific institute, but rather a
pseudoscientific institute! A
pseudoscientific institute built on false
theories! Just as the race research built
upon a false theory, the idea of a superior
race, is pseudoscientific, so too is Dr.
          ¯           ¯   

Körutam végétért. Visszatérek az l-es
krematóriumba. Benézek a boncterembe, új
embereim a kezdők szorgalmával szabdalják
dr. Wolff hasmenéses halottait. Frissen
vannak borotválva, ingük tiszta, ruhájuk új,
lábaikon finom cipők, visszaadták emberi
formájukat. – Amint a boncasztalnál állnak
fehér köpenyeikben, nyakukban sárga
gumikötény, kezeiken gumikesztyűk, a
boncterem és laboratórium egy komoly
tudományos intézet illúzióját keltheti egy, az
itt folyó munkát nem ismerő szakemberben.
Én szakember vagyok és már három hónapja
dolgozom itt! Ez nem tudományos intézet,
hanem egy pseudotudományos intézet!
Hamis teóriákra épített, áltudományos
intézet! Minthogy áltudomány a hamis
teóriákra épített fajkutatás, a magasabbrendű
faj fogalma, úgy áltudomány és hamis
teóriákra épül dr. Mengele ikerkutató
munkája is. Hamis továbbá az itt
lemészárlásra kerülő törpék és nyomorékok
degenerációs elmélete, amivel a zsidó faj
alacsonyrendűségét akarják bizonyítani.

pseudoscientific and based on a false
theory. False as well, and leading to
massacre here, is the degenerative theory
of dwarves and cripples with which they
hope to prove the inferiority of the Jewish
race. Not now, and not to today’s
generation of Germans—they still might
not believe it—but after the victorious
conclusion of the war! In the airy halls of
great museums there will stand the
dwarves and cripples massacred here, the
owners, by right of birth, of the skeletons
prepared for this purpose, fitted with
supports and provided with precise labels
indicating name and age. Every year on the
anniversary of the Third Reich’s gloriously
concluded racist war for Lebensraum, the
students of the thousand-year Reich’s
schools will file into these museums under
the guidance of their teachers. The teachers
will explain the significance of the day, the
day of victory. With this victory, called to
greatness by the superiority of their race,
not only have they confined the
neighboring French, Belgian, Russian and
Polish peoples within limits appropriate to
their inferiority, but they have completely
eradicated from Europe a people, the
Jewish people, which despite counting six
thousand years of history, for centuries
now has had no right to exist, for in the
course of their thousands of years of
existence they have degenerated into
dwarves and cripples. With the admixture
of their blood they had profaned and
threatened with degeneration the one pure
race, the Aryan race!

Nem most és nem a mai német
nemzedéknek. Az még nem hinné el, hanem
a háború győzelmes befejezése után! Nagy
múzeumok szellős csarnokaiban fognak állni
az itt lemészárolt törpék, nyomorékok, kik
születésüktől azok, ecélra kikészített,
állványra szerelt, pontos név és kor
megjelöléssel ellátott csontvázai. A III.
Birodalom fajvédő és élettérért folytatott,
győzelmesen befejezett háborújának minden
évfordulóján e múzeumokba fognak vonulni
az ezer évre kialakult Hl. Birodalom
iskoláinak növendékei tanáraik vezetése
alatt. A tanárok méltatják a napot, a
győzelem napját. E győzelemmel, fajuk
magasabbrendűségének elhivatottságában
nemcsak a környező francia, belga, orosz és
lengyel népet szorították
alacsonyrendűségüknek megfelelő keretek
közé, hanem teljesen kipusztítottak
Európából egy népet, a zsidó népet, mely
hatezer évet számolt ugyan, de már
évszázadok óta nincs létjogosultságuk, mert
több ezer éves létük folyamán törpékké és
nyomorékokká degenerálódtak.
Vérkeveredésükkel meggyalázták,
degenerációs veszélybe sodorták az egyetlen
tiszta, árja fajt!

With the admixture of their blood they had
become harmful to the great race! They
had become dangerous because their
brilliant scientists, writers, businessmen
and financiers had amassed such power by
then that they were poised to force Europe
beneath their complete domination! For

Kártékonyak voltak vérkeveredésükkel a
nagy fajra! Veszedelmesek is voltak, mert
zseniális tudósaik, irodalmáraik,
kereskedőik, pénzembereik már olyan
hatalommal rendelkeztek, hogy teljes
uralmuk alá akarták kényszeríteni Európát!
Ezért írta be nevét a III. Birodalom első

this the first Führer49 of the Third Reich
had inscribed his name in the book of
immortals and gained the gratitude and
respect of the entire civilized world,
because he had exterminated this race!

Vezére a halhatatlanok könyvébe és szerezte
meg az egész művelt világ háláját és
megbecsülését, mert ezt a fajt kiirtotta!

On the basis of such false theories they
carry on their war against an entire world
and exterminate, right down to the
suckling infants, the Jewish population of
Europe, brought here for that purpose.
Everything in this country is false! They
call the bloodbath of war a crusade. In
their eyes, the whole of Russia is a wild
Mongolian steppe! France is the land of a
people drowned in syphilis and in the
midst of dying out! The English, from the
Prime Minister on down, all have delirium
tremens from too much Scotch whisky! On
the other hand, the Japanese people, the
most slant-eyed of Mongol stock, are
honorary Aryans, because their interests
for the moment require it. Their whole life
is false! Their daughters and war widows
can bear children by anyone at all, and
give them any name at all from among the
innumerable names of those to whom they
offer themselves. The multiplication of the
race requires it!

Ily hamis teóriákra építve folytatják
háborújukat egy világ ellen és irtják ki a
csecsszopós gyermekig Európa idehurcolt
zsidóságát. Hamis ebben az országban
minden! A háború vérfürdőjét keresztes
háborúnak nevezik. Az ő szemükben egész
Oroszország egy vad mongol sztyeppe!
Franciaország egy vérbajba fulladt,
kihalóban levő nép országa! Az angolok,
miniszterelnöküktől lefelé valamennyien
skót whiskytől delírium tremensesek!
Ellenben a japán nép, a legferdébb szemű
mongol törzs, tiszteletbeli árja, mert érdekeik
pillanatnyilag így kívánják. Hamis egész
életük! Leányaik, hadiözvegyeik bárkitől
szülhetnek gyermekeket, bármilyen nevet
adhatnak nekik, azoknak a számtalanoknak
neveiből, kiknek odaadják magukat. A faj
szaporítás érdeke kívánja így!

Their whole financial system is based on
false foundations. Countless times they
have trumpeted to the world that the
foundational value of the NationalSocialist Third Reich is not gold, but
work! And yet, in a facility established
specifically for this purpose, every day
they smelt 30-40 kilos of gold from the
teeth of Jews brought here and murdered.
But I will not go on, for then I would have
to mention the sign found on the facade of
the crematoria’s underground rooms which
falsely declares to the world in seven
languages that it is a bath here when in fact
it is a gas chamber! On the canisters

Hamis alapokra van fektetve egész
pénzügyük. Számtalanszor kürtölték világgá,
hogy a nemzeti szocialista alapokra fektetett
III. Birodalom értékalapja nem az arany,
hanem a munka! Mégis, külön e célra
berendezett üzemben naponta 30-40 kiló
aranyat olvasztanak be idehurcolt és
legyilkolt zsidók fogaiból. Nem is folytatom
tovább, mert meg kellene említsem a
krematóriumok föld alatti helyiségeinek
homlokzatán levő táblát, amelyen hét
nyelven hazudják a világnak, hogy fürdő,
pedig gázkamra! A cyklongázt tartalmazó
dobozokon az áll, hogy mérges szer
poloskák és tetvek irtására, pedig embereket
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containing the cyclon gas it says that it is a
poison for exterminating bedbugs and lice
when in fact it kills humans within a few
seconds [néhány másodperc alatt]!
Another thought comes to mind! Perhaps
the warnings on the signs hanging on the
K.Z.’s electrified barbed wire are false as
well! Perhaps there really is no current in
the supposedly 6000-volt wire! And yet
this one thing must be true, for I saw with
my own eyes how Oberscharführer
Mussfeld’s giant police dog once touched
the wire beside the crematorium gate and
instantly died.

öl néhány másodperc alatt! Még eszembe jut
valami! Talán a K. Z. villanydrótjain függő
táblák felirata is hamis! Nincs is talán áram
az állítólag 6000 volt feszültségű drótokban?
Ez az egy igaz kell legyen mégis, mert saját
szememmel láttam, hogy Oberschaarführer
Mussfeld óriási farkaskutyája a krematórium
kapujánál a drótkerítéshez ért és azonnal
kimúlt.

Speaking of signs, I should mention the
sign, read by every former prisoner of the
K.Z., that exhorted: “Work makes you
free” [A munka szabaddá tesz].50 This, as I
saw, translated into real terms such that on
one occasion three wagons stopped in front
of the crematorium, and a group of men
with lemon-yellow faces, all wasted away
to skin and bones, staggered down from
them. They numbered three hundred.
When they entered the crematorium
courtyard I struck up a conversation with
them. They told me that they set out three
months ago from Auschwitz Camp “D” in
a transport of three thousand people. They
had worked in a sulfuric acid factory,
many of them had died from various
diseases. They themselves, the three
hundred, had gotten sulfur poisoning,
hence their lemon-yellow complexions.
They had been selected out and set en
route to go to a rest camp.

Ha már a feliratoknál tartok, úgy meg kell
említsem a K. Z. minden volt foglya által
olvasott, buzdító feliratot: ,A munka
szabaddá tesz.” Ezt úgy láttam átültetve a
valóságba, hogy egy alkalommal három
vagon állt meg a krematórium előtt,
citromsárga arcú. csontig lesoványodott
emberek támolyogtak ki belőlük.
Háromszázan voltak. Midőn a krematórium
udvarára léptek, beszélgetésbe kezdtem
velük. Elmondták, hogy három hónappal
ezelőtt lettek az auschwitzi ,D” táborból egy
háromezres transzporttal útnak indítva. Egy
kénsavgyárban dolgoztak, sokan meghaltak
különböző betegségekben. Ők háromszázan
kénmérgezést kaptak, innen van citromsárga
arcszínük. Kiválasztották és útnak indították
őket azzal, hogy üdülőtáborba kerülnek.

A half hour later I saw their bloodied
corpses laid out before the cremation
ovens. Work makes you free! A rest camp!
Are these not infernal proceedings? There
are a few more of them! In June or July it
happened that 100,000 postcards were
handed out among the inhabitants of the

Félóra múlva kiterítve láttam véres hulláikat
az égetőkemencék előtt. A munka szabaddá
tesz! Üdülőtábor! Hát nem pokoli dolgok
ezek? Van ezeknek párjuk is! Június vagy
július hónapban történt, hogy a tömött
barakkok lakói között 100 000 darab
levelezőlapot osztottak ki, kötelezővé téve az
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overcrowded barracks, everyone being
required to write one to an acquaintance.
They were given strict orders that they
should write as return address not
Auschwitz or Birkenau but rather “Am
Waldsee”!51 The only place with such a
name is on the Swiss border! The
postcards went out, replies even arrived for
them. I was an eyewitness as they burned
the letters sent in reply, about 50,000 of
them, on a bonfire set in the crematorium
courtyard. It would not have been possible
to deliver them anyway, for the addressees
themselves had been burned before the
replies to their postcards arrived. Thus was
it all arranged. The goal was to reassure
and mislead world public opinion.

írást valamennyi ismerősnek. Szigorúan
megparancsolták, hogy feladóhelyül ne
Auschwitzot, vagy Birkenaut írjanak, hanem
“Am Waldsee-t!” Ilyen nevű helység csak a
Svájci határon van. A levelek elmentek,
válasz is érkezett reájuk. Szemtanúja voltam,
midőn a válaszleveleket, körülbelül 50 000
darabot, egy, a krematórium udvarán
készített máglyán elégették. Kézbesíteni úgy
sem lehetett volna őket, mert a címzettek is
elégtek, míg levelükre válasz érkezett. így
volt ez megrendezve. A célja a világ
közvéleményének megnyugtatása és
félrevezetése volt.

CHAPTER XX

XX. Fejezet

In the gas chamber of Crematorium I, 3000
corpses are lying in a heap. The
Sonderkommando men are already picking
apart the dead bodies clasped together in
the tower of corpses [hullatorony]. From
my room I hear the rumble of the elevators
[felvonók], the banging of their doors. The
work proceeds at a rapid tempo. The gas
chamber must be freed up. The arrival of a
fresh transport has been announced!

Az I-es krematórium gázkamrájában 3000
halott fekszik egy halomban. A
Sonderkommandósok már szedik is széjjel a
hullatorony egymásba kapaszkodó
holttesteit. Szobámig hallom a felvonók
dübörgését, ajtainak csapódását. Gyors
ütemben folyik a munka. A gázkamra lel kell
szabaduljon! Friss transzport érkezése van
jelezve!

The leader of the gas Kommando
[gázkommandó] practically runs through
the door to me and excitedly informs me
that during the separation of the corpses
they found a woman still alive at the
bottom of the heap.

Szinte ajtóstól rohan hozzám a
gázkommandó vezetője és felindultan közli
velem, hogy a hullák szétválasztásánál, a
halom alján egy életben maradt nőt találtak.

I grab my always-packed doctor’s bag and
race with him down to the gas chamber.
Directly next to the wall near the entrance
to the enormous room, half-buried by
corpses, a young woman’s body writhes
and gives off gasping noises. The men of
the gas Kommando stand around me in

Kézbe kapom állandóan összecsomagolt
orvosi táskámat és már rohanok is vele le a
gázkamrába. A hatalmas terem bejáratához
közel, közvetlenül a fal mellett, hulláktól
félig betemetve egy fiatal nő teste vonaglik
és ad hörgő hangokat. Izgatottan állnak
körülöttem a gázkommandó emberei. Ilyen
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agitation. Such a thing has never happened
in their horrible work! We free the stillmoving body from the corpses lying on top
of it. I take it in my arms. I carry it, the
slight body of a young girl, into the room
next to the gas chamber [a gázkamara
mellett levő helyiségbe]. Here the gas
Kommando was accustomed to change for
their work. I lay the child on a bench, I
reckon she is 15 years old. I pull out my
injection kit and I give the scarcely
breathing, unconscious girl three injections
one after another in her arms. My men
cover the ice-cold body with a heavy coat.
One of them runs to the kitchen [konyhára]
to bring hot tea or soup. Everyone wants to
help, as if she were their own child. And
our efforts have an effect too! A fit of
coughing which seizes the child brings
forth a thick lump of mucus from her
lungs. She opens her eyes and stares up at
the ceiling of the room. I intently observe
every sign of life. Her breathing grows
ever deeper. Her gas-tortured lungs
hungrily gulp down air. As a result of the
injections I gave, her pulse is already
beating quite noticeably. I wait patiently:
the injections have not yet been completely
absorbed, but I already see that in just a
few more minutes she will come around.
And so it happens. Her fine-featured little
face becomes flushed from the ever
increasing circulation of blood, her eyes
take on conscious intelligence. She looks
around with great astonishment, her gaze
running over us. She closes her eyes again,
she still does not know what is happening
to her. She still cannot understand the
present. She does not even know, is this
reality? Clearly a veil of fog still clouds
her understanding! In some more lucid
patch of her young brain she remembers a
long line of wagons with which she arrived
here. Then she got into line and before she
was even aware of it she was being
dragged along with the great crowd. She

még nem fordult elő borzalmas
munkájukban! Megszabadítjuk a mozgó
testet a rajta fekvő halottaktól. Ölbe veszem.
Egy fiatal leányka könnyű testét viszem a
gázkamra mellett levő helyiségbe. Itt szokott
a gázkommandó munkájához átöltözni. Egy
padra fektetem a gyermeket. 15 évesnek
nézem. Előszedem injekciós készletemet és a
nehezen lélegző, eszméletlen gyermek
karjaiba egymásután három injekciót adok.
Jéghideg testét vastag kabáttal takarják le
embereim. Egyik a konyhára szalad, hogy
forró teát vagy levest hozzon. Segíteni akar
mindenki, mintha saját gyermeke volna. Meg
is van az eredménye munkánknak! Egy
köhögési roham, ami a gyermeket elfogja,
sűrű váladékcsomót hoz fel a tüdejéből.
Szemeit kinyitja és mereven nézi a szoba
mennyezetét. Feszülten figyelem minden
életmegnyilvánulását. Légzése egyre mélyül.
Éhesen nyeli gáztól megkínzott tüdeje a
levegőt. Pulzusa a beadott injekciók hatására
már egészen érezhetően ver. Türelméért
várok, az injekciók még nem szívódtak fel
teljesenT de már látom, hogy még néhány
perc és magához tér. így is történik. Finom
vonalú arcocskája az egyre élénkülő
vérkeringéstől kipirosodik, szemei értelmet
kapnak. Nagy csodálkozással néz körül,
tekintete végigszalad rajtunk. Szemeit ismét
becsukja, még nem tudja, mi történik vele. A
jelent még nem tudja felfogni. Azt sem tudja,
hogy valóság-e? Bizonyára ködfátyol borul
még tudatára! Néhány világosabb folt
agyacskáján egy hosszú vagonsorra
emlékezteti, amivel ideérkezett. Aztán sorba
állt és észre sem vette, már sodródott is a
nagy tömeggel. Egy fényesen kivilágított
nagy föld alatti helyiségbe került. Minden
olyan gyorsan történt! Arra is emlékszik,
hogy le kellett vetkezni mindenkinek! Ez
nagyon rossz érzés volt, de mindenki
megtette, így meztelenül sodródott egy
másik nagy helyiségbe. Mindenki nagyon
nyugtalanná vált egyszerre. Itt is nagy
lámpák égtek. Riadtan jártatja szemeit az

arrived in a brightly lit, large underground
room. Everything happened so quickly!
She also remembers that everyone had to
undress! This gave her a very bad feeling,
but everyone had done it. Thus, naked, she
was borne along into another large room.
Everyone suddenly became very nervous.
Here too the lights were very bright.
Fearfully, she runs her eyes over the
closely huddled crowd. She cannot find her
family. Pressing herself against the wall,
she waits for what will happen. Suddenly
complete darkness surrounds her.
Something burns her eyes, stifles her
throat. She collapses! Here the light of her
memories is extinguished.

összezsúfolt tömegen. Nem találja
hozzátartozóit. A falhoz lapulva várja, mi
történik. Egyszerre vak sötétség veszi körül.
Szemeit csípi, torkát fojtogatja valami!
Összeesik! Itt kialszik emlékeinek fénye.

Her movements become more and more
vigorous. She raises her arms, her head,
she looks left and right with jerking
movements of her face. She grabs my coat
by the collar, clutching it spasmodically,
she uses all her strength to try to sit up.
Numerous times I lay her back down, but
again and again she renews her efforts. She
has fallen into an acute hysterical
condition. Gradually she calms down, she
lies back completely exhausted. Thick
tears shimmer in her eyes, but she does not
weep.

Mozdulatai egyre élénkebbé válnak. Karjait,
fejét emelgeti, jobbra-balra néz, arcán
rángatózó mozdulatokkal. Kabátom
gallérjához kap, azt görcsösen szorítva,
minden erejét felhasználja, hogy felülhessen.
Többször visszafektetem, de szándékát újból
megismétli. Egy súlyos idegroham
állapotába került. Lassanként megnyugszik,
teljesen kimerülten fekszik. Szemeiből
vastag könnycseppek fénylenek, de nem sír.

I get the first response to my questioning. I
do not want to fatigue her, I do not ask
much. I learn that she is 16 years old and
that she arrived with her parents in a
transport from Transylvania.

Kérdésemre megkapom az első választ. Nem
akarom fárasztani, nem kérdezek sokat.
Annyit megtudok, hogy 16 éves és szüleivel
érkezett egy erdélyi transzporttal.

She receives some hot broth in a cup. She
drinks it all. The Sonderkommando men
bring every kind of food, but I do not let
them give her any. I cover her up to her
neck and tell her to sleep a little.

Forró húslevest kap egy csészében. Meg is
issza. Hoznak a Sonderkommandósok
mindenféle ennivalót, de nem engedem,
hogy adjanak neki. Betakarom a nyakáig és
megparancsolom, hogy aludjon egy kicsit.

Thoughts whirl dizzily in my head. I turn
to my companions. We reflect, we puzzle
over the problem. Now we come to the
hardest part of the matter. What will
become of the child? We know! She

Szédülten kavarognak fejemben a
gondolatok. Társaimhoz fordulok.
Gondolkozunk, töprengünk. Most vagyunk a
dolog legnehezebb részénél. Mi legyen a
gyermekkel? Tudjuk! Itt nem sokáig

cannot stay here long!

maradhat!

Crematorium! Sonderkommando! What
can be done here with a young girl? I know
the history of the crematoria, no one has
ever gotten out of here alive, not from the
transports, not from the Sonderkommando,
which is now the twelfth Sonderkommando
in succession.

Krematórium! Sonderkommando! Mit lehet
itt egy leánykával tenni? Ismerem a
krematóriumok történetét, de innen élve még
nem került ki senki, sem a transzportokból,
sem a Sonderkommandóból, mely
sorrendben a XII. a Sonderkommandók
közül.

There is not much time left for thinking
things over. Oberscharführer Mussfeld is
arriving, as per his custom, to look around
at the work. As he passes by the open door
of the room he notices the group of us. He
enters, he asks, “What is going on here?”
He soon spots the girl lying on the bench. I
motion to my comrades that they should
leave. I will try to attempt the impossible
myself.

Nem marad sok időnk a töprengésre.
Megérkezik Oberschaarführer Mussfeld.
hogy szokása szerint körülnézzen a
munkálatoknál. Amint a helyiség nyitott
ajtaja mellett elhalad, észreveszi
csoportosulásunkat. Belép, megkérdi – mi
történik itt? – Már meg is pillantja a padon
fekvő leánykát. Intek társaimnak, hogy
távozzanak. Magam próbálom a lehetetlent is
megkísérelni.

Three months spent beneath the same roof
have developed a state of confidence
between us. Besides, the Germans have the
virtue of respecting, even in the confines
of the K.Z., those individuals who are
knowledgeable in some matter which they
have need of. So it goes for shoemakers,
tailors, carpenters and locksmiths as well.
In the course of our frequent encounters I
have often observed that he respects my
professional competence when it comes to
my forensic medical activities. He knows
that my employer is Dr. Mengele, chief
physician of the K.Z., the person most
feared in everyone’s eyes, a man whom,
with the vanity of his race, he holds to be a
great representative of German medical
science. He considers the sending of
hundreds of thousands of Jews to death by
gas a patriotic duty. The work in the
dissection hall stands in the service of the
advancement of German medical science. I
profit from this too, as co-worker of the
dissection hall. He frequently comes into
the dissection hall, and we talk often of
politics, the war situation, and much else
besides. I gather that the reason he respects

Három hónap közös fedél alatt eltöltött
napjai kialakítottak közöttünk bizonyos
helyzetet. A németeknek különben is
tulajdonságuk, hogy azokat az egyéneket,
akik értenek valamihez, még a K. Z. terében
is megbecsülik, amíg szükség van reájuk. így
van ez a cipészekkel, szabókkal,
asztalosokkal, lakatosokkal is. Gyakori
érintkezésük folyamán többször
tapasztaltam, hogy becsüli bennem a
szakmabeli tudást, boncoló orvosi
tevékenységemet illetőleg. Tudja, hogy a K.
Z. első orvosa a legrettegettebb személy
mindenki szemében, dr. Mengele a
munkaadóm, kit fajának hiúságával a német
orvostudomány egyik nagy képviselőjének
tart. A zsidók százezreinek gázhalálra
küldését hazafias feladatnak minősíti. A
bonctermi munka a német orvostudomány
előbbrejutásának szolgálatában áll. Ebből
profitálok én is, mint bonctermi munkatárs.
Gyakran jár be a boncterembe és sokszor
beszélgetünk politikáról, hadi helyzetről és
sok egyébről. Úgy- veszem észre, azért is
respektál, mert a halottak felboncolását véres
munkájával rokonszakmának tartja. Ő az 1es krematórium parancsnoka és főlövésze,

me is because he sees the dissection of
cadavers as a kindred profession to his
own bloody work. He is the commander of
Crematorium I and its chief shooter,
together with three others. They perform
liquidations by a shot to the back of the
neck on such as have been selected out
from the camp or who are sent from other
camps here to the “rest camp,” provided
their number does not exceed five
hundred! They liquidate them with a shot
to the back of the neck because they resort
to the large-scale operations of the gas
chamber only for the elimination of larger
crowds. The same amount of gas is
necessary whether the gas chamber is
filled with 500 persons or 3,000. There’s
no need for the Red Cross car to come with
the gas canisters and the two gas
executioners. Nor is it worth the trouble
for a separate truck to come for the clothes
of such a small number of victims. On the
basis of such considerations, they had
adopted the shot to the back of the neck.

három másik mellett. Ők végzik a
tarkólövéses likvidálásokat olyanoknál, kiket
a táborból szelektáltak, vagy más táborokból
küldenek ide „üdülőtáborba”, ha számuk
nem haladja meg az ötszázat! Ezeket azért
likvidálják tarkólövésekkel, mert a
gázkamrák nagy üzemét csak nagyobb
tömegek elpusztítására veszik igénybe.
Gázból is ugyanannyira lenne szükség, hogy
a gázkamrát megtöltsék vele 500, mint 3000
személynél. A vöröskeresztes autónak sem
kell kijönnie gázdobozokkal és két
gázhóhérral. A ruhákért sem érdemes, hogy
külön teherautó jöjjön az áldozatok kevés
létszámánál. Ilyen meggondolások miatt
vezették be a tarkólövéseket.

I calmly describe the young girl’s terrible
situation to him. I sketch for him the
scenes that this child suffered through in
the undressing room and before the death
in the gas chamber. When everything
turned to darkness around her, she too
inhaled a bit of the cyklon fumes, but only
a bit, because her frail body, at a push from
the crowd in its death throes, fell face first
into a small space on the damp concrete
floor. This small bit of humidity prevented
the gas from choking her lungs. You
should know that cyklon gas is not
effective in a humid medium [a cyklongáz
nedves médiumban nem hatásos]!

Nyugodtan elmondom neki a kisleány
borzalmas esetét. Vázolom előtte azt, hogy
ez a gyermek végigszenvedte a
vetkezőterem, a gázkamra halál előtti
jeleneteit. Midőn körülötte minden
sötétségbe borult, szippantott is a cyklon
halálos leheletéből keveset, de csak azért
keveset, mert törékeny teste a halállal vívódó
tömeg taszításától arccal a kis helyen nedves
betonpadlóra zuhant. Ez a kis nedvesség nem
engedte, hogy tüdejét a gáz megfojtsa. Tudni
kell. hogy a cyklongáz nedves médiumban
nem hatásos!

So I argue, and I ask him to let us do
something for the child. He hears me out
seriously and asks me how I would like to
resolve the matter. I know it from myself,
but I see from his face as well that I have
placed him in a difficult situation. She

Így érvelek és kérem, csináljunk a
gyermekkel valamit. Komolyan
végighallgatja és tőlem kérdi, hogyan
akarom ezt megoldani? Magamtól is tudom,
de arcán is látom, nehéz helyzet elé
állítottam. Itt a krematóriumban nem

cannot stay here in the crematorium! There
might be one solution, namely, that we
take her outside the gate. A large female
Kommando is always working on road
construction there. She could join in with
them, and when they march into the camp
in the evening, she could enter one of the
barracks and keep silent about everything
that has happened to her. Among so many
thousands no one will even notice, hardly
anyone knows one another here.

maradhat! Egy megoldás lenne, éspedig az,
hogy kivigyük a kapuhoz. Ott mindig
dolgozik az útépítésnél egy nagy női
kommandó. Beállana azok közé és amidőn
este a táborba bevonulnak, bekerülnek az
egyik barakkba és hallgatnak mindenről, ami
vele történt. Annyi ezer között fel sem tűnik,
nem sokan ismerik ott egymást.

If the girl had been 3-4 years older the
thing might have succeeded. A twentyyear old girl already has so much
levelheadedness and caution that,
recognizing the fortunate circumstances of
her survival, she would not speak of them
with anyone, but rather would wait for
better times as so many thousands are
doing. But Mussfeld’s point of view is
this: a 16-year-old child, in her naiveté,
would tell the first person she met where
she had been, what she had seen and what
she had lived through! Such a thing will
spread and get out and all three of us will
be lost.

Ha a leányka 3-4 évvel idősebb lenne,
sikerülne is a dolog! Egy húszéves leánynál
már van annyi komolyság és .elővigyázat,
hogy felismerve életben maradásának
szerencsés körülményeit, arról senkinek ne
szóljon, hanem várjon jobb időket, mint
annyi ezren teszik, de, és ez volt Mussfeld
álláspontja, egy 16 éves gyermek
naivságában az első személynek elmondaná,
hol volt, mit látott és miket élt át! Az ilyesmi
terjed, kitudódik és elveszünk mind a
hárman.

“There’s no helping it,” he says. “The
child cannot remain alive!” Looking at it
from a crematorium point of view I realize
he is right!

Itt nincs segítség – mondja. A gyermeknek
nem szabad életben maradni! –
Krematóriumi szemszögből nézve, belátom,
igaza van!

A quarter of an hour later they escorted
her, or more accurately, took her by the
arm up to the anteroom of the furnace hall
[a kazánterem előcsarnokába] where not
Mussfeld, but rather another sent in his
place, shot her in the back of the neck.

Negyedóra múlva felkísérték, helyesebben
feltámogatták a kazánterem előcsarnokába,
ott nem Mussfeld, mást küldött maga helyett,
tarkón lőtték.
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On the first floor of Crematorium I,
separate from the men’s53
accommodations, there is a carpentry
52
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That is, the second floor. See Note 23 above.
That is, the Sonderkommando’s.

Az I-es kreniatórium első emeletén, a
legénységi szállástól elkerítve
asztalosműhely van. melyben 3 asztalos

workshop in which three carpenters
perform the work that crops up in the
course of plant operations. At the moment,
however, they are working on a private
order. Oberscharführer Mussfeld, taking
advantage of the possibilities here, has
given the carpenters orders for the urgent
construction of an enormous, two-person,
recamier-style54 sofa bed. They have
undertaken to do it, a task which is not
very easily managed in a crematorium.
Orders, however, do not recognize the
impossible! They collected the necessary
wood from among the leftover
construction materials in the area of the
crematorium. They culled the springs
needed for upholstering the sofa from the
armchairs which the arriving transports
brought with them in the wagons for the
use of their sick and elderly. There are
dozens of them in the crematorium
courtyard. We used to sit around in them in
the evenings.

végzi az üzemnél előforduló munkát. E
pillanatbaji azonban magánrendelésre
dolgoznak. Oberschaarführer Mussfeld,
felhasználva az itteni lehetőségeket, óriási,
kétszemélyes rekamié sürgős elkészítését
parancsolta meg a asztalosoknak. Azok
hozzá is fogtak, ami egy krematóriumban
nem egészen könnyen kivihető feladat. A
parancs azonban nem ismer lehetetlent! A
szükséges faanyagot összeszedték a
krematórium területén visszamaradt építési
anyagok közül. A rékamié kárpitozásához
szükséges rugókat azokból a karosszékekből
szedték ki. melyeket betegeik és öregeik
számára hoztak magukkal a vagonokban
idehurcolt és itt maradt transzportok.
Tucatszámra van belőlük a krematórium
udvarán. Azokon szoktunk esténként
üldögélni.

Thus the sofa is built as ordered! It became
an object of daily interest for me. It took
form and moved toward completion before
me each day [Előttem formálódott és
készült el egy napon]. It received its
springs, its upholstery was prepared from a
Persian carpet. Two French electricians
fitted it with a reading lamp as well as a
cabinet for a radio. It took a coat of coralred paint and looked quite handsome. In a
petit bourgeois apartment in Mannheim it
will look even prettier than here in the attic
[padlásán] of the crematorium. Indeed, at
the end of the week the sofa is going to be
sent to Mannheim as bulk goods to
Oberscharführer Mussfeld’s home. There
it will stand and wait until the
Oberscharführer victoriously returns after
his hard battles and relaxes from his

A rekamié tehát elkészült, ahogy
megparancsolták! Mindennapi érdeklődésem
tárgya lett. Előttem formálódott és készült el
egy napon. Megkapta rugóit,
perzsaszőnyegből készített huzatát. A két
francia villanyszerelőnk olvasólámpát,
valamint rádiósszekrényt szerelt reá. Korall
piros lakkfestést kapott és nagyon jól
mutatott. Egy mannheimi kispolgári
lakásban még szebben fog mutatni, mint itt a
krematórium padlásán. A rekamié ugyanis a
hét végén Mannheimba lesz küldve, mint
darabáru, Oberschaarführer Mussfeld
otthonába. Ott fog állni és várni, míg az
Oberschaarführer a nehéz harcok után
győzelmesen hazatér és rajta piheni ki
fáradalmait.
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In English, recamier (from French récamier) is typically used to designate an asymmetrical couch or divan,
often backless, with a high headrest and low footrest. In Hungarian, however, the word (spelled, as here,
recamier or rekamié) more typically means a sofa bed, often of the pull-out or folding variety.

exertions upon it.
During this week I was in his room and
noticed about half a dozen pairs of silk
pajamas ready for packing. No doubt he
will send these home as well, as a stylish
accessory for the sofa bed. Beautiful
imported goods! In Germany today it is
possible to get everything on the point
system. Here it is possible to come by
things much more easily! They are ready
for the taking in the undressing room,
packed and waiting! They can be had for a
point. The point goes from
Oberscharführer Mussfeld’s 6-millimeter
pistol onto the pajamas owner’s life.55

E héten szobájában voltam és észrevettem
becsomagolásra készen vagy fél tucat
selyempizsamát. Bizonyára hazaküldi ezeket
is, mint a rekamié stílusos tartozékát. Szép,
külföldi áru! Németországban ma mindent
pontrendszerben lehet kapni. Itt sokkal
könnyebben lehet hozzájutni! A
vetkezőteremben vannak elszállításra készen,
összecsomagolva! Egy pont ellenében
kaphatók. Oberschaarführer Mussfeld 6
milliméteres fegyveréből tevődik e pont a
pizsamák tulajdonosának életére.

By means of such points here they obtain
jewels, leather coats, women’s furs, silk
clothing, fine shoes. Not a week passes
that they do not send home packages!

Ilyen pontokért kapnak ők itt ékszereket,
bőrkabátokat, női bundákat, selyemruhákat,
finom cipőket. Nincs hét, hogy ne
küldenének csomagokat!

In such packages there is tea, coffee,
chocolate and preserves by the kilo!
Everything is available in the undressing
room! These unlimited possibilities gave
Oberscharführer Mussfeld the idea of the
building and sending home of the sofa bed.

Van az ilyen csomagokban tea, kávé,
csokoládé, konzervek kilószámra! Minden a
vetkezőteremből szerezhető be! E korlátlan
lehetőségek adták az Oberschaarführernek a
rekamié elkészítésének és hazaküldésének
gondolatát.

In the days since I began observing the
construction of the luxurious bed I have
had an idea. The idea slowly becomes a
plan!

Nekem is van napok óta, mióta a kényelmes
fekvőhely készítését figyelem, egy
gondolatom. A gondolatból lassanként terv
lett!

After a few more weeks the
Sonderkommando’s four-month term [a
Sonderkommandó négyhónapos terminusa]
will expire. We will all perish here, on that
point we are entirely clear! We are long
since used to this idea, we know there is no
escape. One thing, however, will not leave
me in peace, namely, that so far 11
Sonderkommandos have perished here and
taken with them the terrible secret of the
crematoria and the pyres. It must not

Néhány hét múlva lejár a Sonderkommando
négyhónapos terminusa. Mi itt valamennyien
elpusztulunk, azzal teljesen tisztában
vagyunk! Ezt a gondolatot már megszoktuk,
tudjuk, nincs menekvés! Egy dolog azonban
nem hagy nyugodni éspedig az, hogy eddig
11 Sonderkommando pusztult itt el és vitte
magával a krematóriumok és máglyák
borzalmas titkát. Nem szabad, hogy így
történjen most is! Ha mi már nem is leszünk
életben, gondoskodunk arról, hogy a világ
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That is, the bullet serves as final punctuation mark (“point”) to the victim’s life. The Hungarian word pont,
like German Punkt from which it is derived, means “point” in the sense of a mark or counter, but not in the
sense of the sharp end of a weapon. Nyiszli’s pun here functions on an abstract, not a concrete, level.

happen that way again this time! Even if
we do not survive we will ensure that the
world comes to know of the cruelty and
shabby wickedness, unimaginable to the
human mind, of a people that holds itself
to be superior.

megismerje, egy magát felsőbbrendűnek
tartó nép, emberi ésszel elképzelhetetlen
kegyetlenségét és aljasságát.

A message must go out to the world from
here! Perhaps it will be found sooner,
perhaps later, after years. Even then it will
proclaim their guilt. The 200 members of
the Crematorium I Sonderkommando will
sign the message in the consciousness of
their approaching death. And the sofa bed
will take it out to the world beyond the
barbed wire, to Oberscharführer
Mussfeld’s apartment, for now, in
Mannheim.

Üzenet kell innen a világba menjen! Lehet,
hogy hamarabb, lehet, hogy évek múlva
találják majd meg. Akkor is vádolni fog. Az
I-ső krematórium Sonderkommandójának
200 tagja fogja az üzenetet, közeli haláluk
tudatában aláírni. És a rekamié fogja a drót
nélküli világba, egyelőre Oberschaarführer
Mussfeld lakására vinni, Mannheimba.

The message is completed. It exhaustively
describes the horrors perpetrated here in
the last few years. We name the
executioners of those who perished here.
We report the approximate number of the
dead. We make known the method and
instruments of extermination. The message
is written on three large sheets of
parchment. The Sonderkommando clerk, a
painter from Paris [egy párizsi
festőművész], wrote it in beautiful
characters, and to ensure that the writing
would not fade it was written on the model
of old parchment scrolls with India ink.
The fourth sheet contained the 200
signatures of the Kommando. The
parchment sheets were stitched together
with fine silk thread. Rolled into a scroll, it
was placed in a thin, cylinder-shaped metal
canister made by one of our tinsmiths
[bádogosaink] which was then soldered
shut to make it air- and watertight. Our
carpenters placed this case in the wool
stuffing between the springs of the sofa.

El is készült az üzenet. Kimerítően irja le az
utóbbi évek itt elkövetett borzalmasságait.
Megnevezzük az itt elpusztultak hóhérait.
Közöljük az elpusztultak hozzávetőleges
számát. A pusztítás módját, eszközeit is
ismertetjük. Három nagy pergameníven
íródott az üzenet. A Sonderkommando
írnoka, egy párizsi festőművész írta
gyönyörű betűkkel és hogy el ne
halványodjon az írás, régi
pergamentekercsek mintájára tussal íródott.
A negyedik ív a kommandó 200 aláírását
tartalmazta. A pergameniveket finom
selyemzsinór fűzte egybe. Tekercsbe hajtva,
egy, a bádogosaink által készített, vékony
hengerálakra formáit fémdobozba került és
lett lég- és vízmentesen beforrasztva. Ezt a
tokot asztalosaink rekamié rugói közé
helyezték a párnázat gyapjújába.

Another such message with the same text
and signatures, also in a soldered metal
canister, was buried in the courtyard of

Egy másik ilyen üzenet egyazon szöveggel
és aláírásokkal, szintén fémdobozba
forrasztva a II. krematórium udvarán lett

Crematorium II.

elásva.
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XXII. Fejezet

By now it is an ordinary thing for me that,
each evening around seven o’clock, a truck
passes through the crematorium gate and
brings seventy to eighty women or men for
liquidation. They are the daily selections of
the K.Z. They arrive here from the
barracks and the hospitals. They are K.Z.
residents of many years, or at least many
months, so they see their fate with
complete clarity. The courtyard is filled
with horrible screams and cries of mortal
fear as the truck turns in at the gate. They
know that there is no escape from the
shadow of the crematorium chimney! I do
not want to watch these daily scenes so I
am accustomed to withdrawing to the most
distant part of the crematorium courtyard.
There is a grove of small fir trees [egy kis
fenyőfákból álló lugas] there where I sit
down. Here I do not here the crack of the
guns, the screams reach my ears only
faintly.

Már megszokott dolog előttem, amint este
hét óra körül teherautó fordul be a
krematórium kapuján és hetven-nyolcvan nőt
vagy férfit hoz likvidálásra. Ezek a K. Z.
napi kiszelektáltjai. A barakkokból és
kórházakból kerülnek ide. Több éves. de
legalább több hónapos K. Z. lakók,
ennélfogva teljesen tisztán látják sorsukat. A
halálfélelem borzalmas sikolyával és
ordításával van tele az udvar, midőn az autó
a kapun befordul. Tudják, hogy a
krematórium kéményének árnyékából nincs
menekvés! Ezeket a mindennapos jeleneteket
nem akarom látni, ezért a krematórium
udvarának legtávolabbi részébe szoktam
elvonulni. Ott egy kis fenyőfákból álló lugas
van, itt ülök le. Ide nem hallatszik a
fegyverek dörrenése, a sikoly is csak tompán
ér füleimhez.

This evening I was unlucky. I have been at
work in the dissection hall since five in the
afternoon, I have to do an unscheduled
examination in the case of an SSOberscharführer’s suicide. The cadaver
was sent from Gleiwitz. An SS captain
court-martial judge [SS hadbírószázados]
and a clerk have come for the dissection.
At around seven o’clock I am dictating the
dissection protocol to the SS clerk when a
big truck turns in with its load, stuffed with
men. The dissection hall’s two large
windows, iron-barred and covered with
green wire mesh, look out onto the
crematorium’s front courtyard [elülső
udvarára]. The truck stops not far from the
windows. Its unfortunate passengers
behave very calmly. From this I conclude
that they were selected not from the
barracks but from the hospitals. All

Ma este nem volt szerencsém. Már délután 5
órától dolgozom a boncteremben, egy SS
Oberschaarführer öngyilkossági esetét kell
soron kívül felderítsem. A hullát Gleiwitzból
küldték. Egy SS hadbírószázados és egy
írnok jöttek a boncoláshoz. Hét óra felé már
a boncolási jegyzőkönyvet diktálom az SS
írnoknak, midőn befordul terhével a nagy
autó, tömve férfiakkal. A boncteremnek két
nagy, vasrácsos, zöld színű dróthálóval
borított ablaka nyílik a krematórium elülső
udvarára. Az autó nem messze az ablakoktól
megáll. Szerencsétlen utasai nagyon
csendesen viselkednek. Ebből
következtetem, hogy nem barakkok, hanem a
kórházak szelektáltjai. Mind súlyos betegek!
Már nincs erejük az ordítozásra. Arra sem.
hogy a teherautó magas platformjáról
leszálljanak. Az SS őrök kiabálnak, biztatja
őket. Senki sem mozdul közülük. A

gravely ill! They do not even have the
strength to scream, let alone descend from
the truck’s high platform. The SS guards
shout, goading them. No one among them
moves. The driver, an NCO, loses
patience. He gets back into the cab and sets
the truck’s motor running in park. The
enormous load bed slowly rises with its
front part in the air and suddenly dumps
the people out. The unfortunate, half-dead
sick tumble head first, face first, knees first
onto the concrete or upon one another. A
terrible cry comes forth from their throats
as they writhe on the ground in their
agony.

kocsivezető altiszt türelmét veszti. Visszaül
kocsijába és álló helyzetben járatni kezdi az
autó motorját. Az óriási teherszekrény elülső
részével lassan a levegőbe emelkedik és
egyszerre önti ki az embereket. A
szerencsétlen, így is félhalott betegek
fejükkel, arcukkal térdeikkel zuhannak a
betonra vagy egymásra. Éktelen ordítás jön
elő torkaikból, amint a földön vonaglanak
fájdalmukban.

A horrible scene! The SS court-martial
judge, an outsider, is distracted from his
work by the wailing and cries and he asks
me: “What is going on out there in the
courtyard?” He comes to the window as
well and I explain the scene to him. It
appears that he is unaccustomed to such
sights for he turns away from it in disgust
and observes reproachfully: “Still they
should not do that!”

Borzasztó jelenet! A jajveszékelésre,
ordításra felfigyel munkájából az idegen SS
hadbíró és megkérdezi tőlem: „– mi folyik
odakint az udvaron?” Az ablakhoz jön ő is,
és elmagyarázom neki a jelenetet. Úgy
látszik szokatlan neki az ilyen látvány, mert
undorodva fordul el tőle és rosszallóan
megjegyzi: „ezt mégsem kellene csinálni!”

The Sonderkommando gathers the victims’
rags and puts them in a heap in the
courtyard. The unfortunates, on the other
hand, are taken into the cremation hall and
lined up in front of Oberscharführer
Mussfeld, who is standing there before the
furnaces. Today it is his turn to do the shot
to the back of the neck! Gun in a rubbergloved hand! One after another the bodies
fall to make room for the next in line. In a
few minutes he has knocked down—as he
is wont to say, umgelegt56—all eighty.
Half an hour later they are reduced to
ashes [elhamvadtak].

A Sonderkommando leszedi az áldozatok
rongyait és egy halomba rakja az udvaron. A
szerencsétleneket pedig behordják az
égetőterembe és ott a kemencék előtt álló
Oberschaarführer Mussfeld elé állítják őket.
Ma ő van soron a tarkólövésnél!
Gumikesztyűs kezében a fegyver!
Egymásután hullnak le a halottak, hogy
helyet adjanak a következőknek. Néhány
perc alatt felborította, így szokta mondani
„umgelegt”, mind a nyolcvanat. Egy
félórával később elhamvadtak.

Later, the Oberscharführer visits me in my
room and asks me to examine him. His
heartbeat is irregular and he has a
headache as well! He takes off his shirt. I

Később felkeres szobámban az
Oberschaarführer és kér, hogy vizsgáljam
meg. Rendetlen a szívverése, a feje is fáj!
Leveti a blúzát. Lemérem a vérnyomását,
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Literally “laid out (i.e., on the ground),” the word is used colloquially to mean “killed.”

measure his blood pressure, take his pulse,
even listen to his heart! I give him a
reassuring report on his complaints. I find
no abnormality of any kind in his heart.
His pulse is a little agitated. My opinion is
that this is the consequence of the little job
that he performed an hour ago in the
furnace hall [kazánteremben]! I had
wanted to calm him, but I achieved the
exact opposite. He leaps up from his seat
almost indignantly, stands before me:
“Your diagnosis is incorrect,” he says, “for
I am equally unagitated whether I shoot
dead 80 or 1000 people. You know why I
am agitated? I’ll tell you! It’s because I
drink a lot!” He departs, looking
disappointed!

megtapogatom pulzusát, szívét is
meghallgatom! Megnyugtató kijelentést
teszek panaszaira. Szívénél nem találok
semmiféle rendellenességet. Egy kissé
izgatott a pulzusa. Az a véleményem, hogy
annak a kis munkának a következménye,
amit ezelőtt egy órával végzett a
kazánteremben! Meg akartam nyugtatni, de
épp az ellenkezőjét értem el. Szinte
méltatlankodva ugrik fel helyéről, elém áll.
„– Önnek téves a diagnózisa” – mondja –,
„mert én egyformán nem izgatom magamat,
akár 80, akár 1000 embert lövök agyon.
Tudja ön, miért vagyok izgatott?
Megmondom! Azért, mert sokat iszom!”
Úgy látom, csalódottan távozik!
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I am in the habit of doing some reading
after going to bed in order to put myself to
sleep. I do so tonight as usual, but I cannot
get much reading done, for the electric
light suddenly goes out and soon I hear the
K.Z.’s air raid siren as well. On such
occasions heavily armed SS guards
accompany us down to the
Sonderkommando’s shelter [a
Sonderkommandó óvóhelyére], the gas
chamber. So it goes tonight too. We put
our clothes on and set out.

Lefekvés után még olvasgatni szoktam
ágyamban, hogy elálmosodjak. így teszek
ma is, de nem sokáig olvashatok, mert a
villanylámpa hirtelen kialszik és már hallom
is a K. Z. légiszirénáját. Ilyenkor erősen
felfegyverezett SS őrök kísérnek le
bennünket a Sonderkommando óvóhelyére, a
gázkamrába. így történik ma is. Magunkra
vesszük ruháinkat és indulunk.

With heavy hearts we enter the dark gas
chamber. There are two hundred of us!
The entire Kommando. It is a terrible
feeling to be in this room knowing that so
many hundreds of thousands of people
have found a painful death here. We also
know that the Sonderkommando’s term is
drawing to an end and that such an
occasion might come in handy for the SS
to slam shut the doors of the gas chamber
and, pouring four canisters of cyklon gas
down on us, easily be done with us. The
SS are capable of anything!

Nehéz szívvel lépünk a sötét gázkamrába.
Kétszázan vagyunk! Az egész kommandó.
Rettenetes érzés e teremben tartózkodni,
annak tudatában lenni, hogy itt annyi
százezer ember lelte kínos halálát. Mi még
annak is a tudatában vagyunk, hogy a
Sonderkommando terminusa vége felé jár és
ilyen alkalom jól jönne az SS-nek, hogy a
gázkamra ajtóját becsapják és négy doboz
cyklongázt reánk eresztve, simán
elintézzenek bennünket. Az SS-től minden
kitelik!

It would not be a first! A similar case has
occurred before. A part of the ninth
Sonderkommando was taken to the men’s
camp of the K.Z., to barrack number 13 of
Camp “D.” This was an isolated barrack.
The Kommando was told that, on superior
orders, their quarters henceforth were not
to be in the crematoria but rather here in
the camp. From here they would go out to
the crematoria in two groups. That same
evening they were taken to a bath in Camp
“D” to bathe and get a change of clothing.
After bathing they entered, nude, into the
next room, where they were to put on
disinfected clothes. This was a real
disinfecting room [fertőtlenítő helyiség],
capable of being completely hermetically
sealed. Here they used to disinfect the
lousy clothes gathered from the camp.
Four hundred [négyszáz] Sonderkommando
men met their deaths here by gas. The
corpses were carried by truck to the pyres.

Nem lenne új dolog! Már előfordult hasonló
eset. – A IX. Sonderkommando egy részét a
K. Z. férfitáborába, a „D” táborrész 13-as
számú barakkjába vitték. Ez zárt barakk volt.
A kommandónak azt mondták, hogy felsőbb
parancsra szállásuk ezentúl nem a
krematóriumokban, hanem itt a táborban
lesz. Innen fognak két csoportban kijárni a
krematóriumokba. Még aznap este fürödni és
ruhacserére vitték őket a „D” táborrész egy
fürdőjébe. Fürdés után meztelenül a
szomszéd helyiségbe kerültek, hogy
fertőtlenített ruhákba öltözzenek. Ez egy
valóságos fertőtlenítő helyiség, teljesen
légmentesen zárható. Itt szokták a táborból
összehordott tetves ruhákat fertőtleníteni.
Négyszáz Sonderkommandós lelte itt
gázhalálát. A hullákat teherautón vitték a
máglyákhoz.

Not without cause, then, do we anxiously
await the end of the air raid alert. The alert
was three hours long! We come back up
out of the darkness of the gas chamber!
The arc lamps on the barbed wire, the
camp’s kilometers-long chains of light, are
lit again. We lie down. I try to sleep. It will
be difficult.

Nem hiába várjuk tehát szorongó érzéssel a
légiriadó végét. Háromórás riadó volt!
Feljövünk a gázkamra sötétjéből. A
drótkerítés ívlámpái, a tábor kilométeres
fényláncai ismét világítanak. Lefekszünk.
Aludni próbálok. Nehezen fog menni.

The next morning I am in Crematorium II
on my patient visitation rounds. The head
Kapo of the Sonderkommando there
informs me confidentially that in the
darkness of last night’s air raid alert some
partisans approached the camp. They cut
through the wire fence enclosing the
crematorium courtyard at a less
conspicuous spot and slipped three
machine pistols and ammunition along
with 20 hand grenades through the
resulting opening. The Sonderkommando
men found them in the early morning
hours and brought them to a secure hiding
place.

Másnap reggel beteglátogató körutamon a IIes krematóriumban vagyok. A sonderesek
ottani főkápója bizalmasan közli velem,
hogy az éjjeli légiriadó sötétségében
partizánok közelítették meg a tábort. A
krematórium udvarát körülzáró drótkerítést
egy kevésbé feltűnő helyen átvágták és az
így keletkezett nyíláson három géppisztolyt
és lőszert, valamint 20 kézigránátot dugtak
be. A Sonderkommando emberei már a kora
reggeli órákban megtalálták, és biztos
rejtekhelyre kerültek.

An understandable confidence began to
gain ground against the hopelessness of
our situation. We knew that the rescuing
hands which supplied the weapons to us
could not be far away. Judging from many
observations, we guessed the partisans’
encampment was 25-30 kilometers from
the crematoria. We were confident that at
the next opportunity during an air raid alert
they would bring weapons for us again.
Recently there have been air raid alerts
every day, indeed several times a day, but
only a long nighttime blackout can bring
us help from our unknown but devoted
comrades. Three or four more nighttime
blackouts would be enough for the
partisans to supply us with the necessary
quantity of weapons and then we could
attempt a breakout.

Érthető bizakodás kezdett helyzetünk
reménytelenségében tért nyerni. Tudtuk,
hogy a segítő kezek, melyek a fegyvereket
hozzánk juttatták, nem messze lehetnek. A
partizánok táborhelyét, több megfigyelésből
következtetve, a krematóriumoktól 25-30
kilométer távolságban sejtettük. Bíztunk
benne, hogy a legközelebbi légiriadó
alkalmával ismét hoznak számunkra
fegyvereket. Mostanában naponta, sőt
napjában többször is vannak légiriadók, de
nekünk csak a hosszú éjszakai elsötétítés
hozhat segítséget ismeretlen, de önfeláldozó
bajtársainktól. Még három, négy éjjeli
elsötétítés elegendő lenne ahhoz, hogy a
partizánok kellő mennyiségű fegyverrel
lássanak el bennünket és a kitörést
megkísérelhessük.

A szervezkedés a III-as krematóriumból
The resistance organization derives from
Crematorium III and weaves the threads of indul ki és szövi hálójának szálait a többi
its web throughout the other crematoria.
krematóriumokban.
All of this is done with great caution and
circumspection. Death lurks for us here in
the machine pistols of our guards. We
want to live! We want to escape from here,
and even if it does not work out for all of
us, even if it is only one or two, we still
will have won then, for then there will be
someone who can take the dark secrets of
these terrible factories as a message to the
world.

Mindez nagy óvatossággal és
körültekintéssel történik. A halál itt
leselkedik reánk őreink géppisztolyában. Mi
élni akarunk! Szabadulni akarunk innen és
ha nem fog sikerülni mindnyájunknak, csak
egynek, kettőnek, úgy is nyertünk, mert lesz,
ki a világnak hírül vigye e borzalmas
műhelyek sötét titkait.

Those who die, on the other hand, will not
die like trampled worms at the filthy hands
of their executioners, but rather will be the
first in the history of the German K.Z.
who, though outgunned a thousand to one,
fall with heads held high as they deal out
death themselves.

Akik pedig meghalnak, nem mint
agyontaposott férgek hullanak el hóhéraik
szennyes kezétől, hanem egyetlenek lesznek
a németországi K. Z.-ek történetében, kik
ezerszeres túlerővel szemben ugyan, de
felemelt fővel, maguk is halált osztogatva
halnak meg.

CHAPTER XXIV

XXIV. Fejezet

One day I am chatting with
Oberscharführer Steinberg. He is a
frequent visitor of mine in the dissection

Oberschaarführer Steinberggel beszélgetek
egy napon. Gyakori látogatóm a
boncteremben. A II. Birodalomban berlini

hall. Under the Second Reich he was a
traffic cop in Berlin, under the Third Reich
he joined the SS. I know him for a very
dangerous man, both intelligent and evil!
He tells me that four of them will be going
away for a few days to an SS resort home
located in the mountains of Silesia. In the
company will be himself for one, then
Oberscharführer Seitz second,
Rottenführer Holländer third and
Rottenführer Eindenmüller fourth. I know
them all well, they are the cruelest
executioners of the crematoria. They are
going away, as they say, for five days of
rest and recuperation.

forgalmi rendőr volt. a III. Birodalomban az
SS-hez került. Nagyon veszedelmes
embernek ismerem, intelligens is.
gonosztevő is! Elmondja, hogy néhány napra
egy, a sziléziai hegyekben levő, SS
üdülőházba mennek négyen. Az egyik ő, a
másik Oberschaarführer Seitz, a harmadik
Rottenführer Holländer, negyedik a
társaságban Rottenführer Eidenmüller. Jól
ismerem mindőjüket, a krematóriumok
legkegyetlenebb hóhérai. Mint mondják,
ötnapi pihenőre mennek.

I have been in the Sonderkommando for
three months [három hónapos
Sonderkommandós vagyok]. If an SS man
says of something that it is black, and I
even see so myself, I still do not believe
him. If Oberscharführer Steinberg speaks
to me of recreation, it is quite certainly
something special, the execution of some
bloody task. I believe this all the more
because the crematorium’s SS personnel
may not even leave their posts here lest,
after a few glasses of liquor when mixing
with people, they should reveal to them all
the matters that are to be kept secret. They
can only depart from here as a closed
group under the command of an officer
and they must return here that way! With a
few differences they too are
Sonderkommandos. From what I know,
after two years on duty they are sent to an
SS camp. In this camp the Third Reich is
accustomed to dealing with, that is,
liquidating, SS men who are insubordinate
or who know too much.

Három hónapos Sonderkommandós vagyok.
Ha nekem egy SS azt mondja valamire, hogy
fekete és én is annak látom, mégsem hiszem
el! Ha nekem Oberschaarführer Steinberg
üdülésről beszél, az egész biztosan valami
speciális, véres feladat elvégzése. Annál is
inkább hiszem ezt, mert a krematórium SS
személyzete sem hagyhatja el szolgálati
helyét, hogy emberekkel érintkezve, azoknak
néhány pohár szesz után, minden titokban
tartott dolgot elmeséljen. Ők csak, mint zárt
csoport távozhatnak innen, egy tiszt
vezetésével és úgy kell ide visszaérjenek!
Nem sok különbséggel Sonderkommandósok
ők is. Úgy tudom, kétévi szolgálat után egy
SS táborba kerülnek. E táborban szokta
elintézni, illetőleg likvidálni a III. Birodalom
a fegyelemsértő vagy túl sokat tudó SS
embereit.

Five days later Oberscharführer Steinberg
and his three companions return from their
“recreational leave.” I do not ask anything.
They do not say anything. Still on the day
of their return I went up to the
Sonderkommando’s kitchen [felmentem a

Öt nap múlva megérkezett „üdülési
szabadságáról” Oberschaarführer Steinberg
és három társa. Nem kérdeztem semmit. Ők
sem mondtak semmit. Még érkezésük napján
felmentem a Sonderkommando konyhájára,
ahol Michelnek, a francia nemzetiségű

Sonderkommandó konyhájára], where
Michel the French cook always had some
tasty morsel for me. He is a valuable and
respected member of the
Sonderkommando. This was his profession
in civilian life as well. He was a cook on a
luxury ship traveling the Brazilian route of
a French shipping company.

szakácsnak mindig volt néhány jó falatja
számomra. Értékes és megbecsült alakja a
Sonderkommandónak. Neki civilben is ez a
foglalkozása. Egy francia hajóstársaság
brazíliai járatán közlekedő luxushajó
szakácsa.

Now too it is with the goal of getting some
tasty tidbit to eat that I seek out the good
Michel in his little kitchen [kis
konyhájában]. He is not so friendly as on
other occasions. It is plain to see that
something has happened to him, for his
ever-smoking seaman’s pipe is in his
mouth now as always, jutting out stiffly to
one side, but it is not lit. If he does not
notice this how very agitated he must be! I
am right too, for as soon as I step into the
kitchen he closes the door behind me and
takes me by the arm, leading me to a
corner where a galvanized-steel tub filled
with water is standing on a chair. He draws
a green SS shirt out of the water between
two fingers, then a second and a third. All
three shirts are covered with huge blood
stains. Only in a slaughterhouse could
someone get himself so bloody.
Oberscharführer Steinberg and his
companions were in a slaughterhouse for
five days. A human slaughterhouse! I learn
from Michel that they gave him the shirts
for washing as soon as they returned.

Most is néhány ízes falat elfogyasztása
végett keresem fel kis konyhájában a jó
Michelt. Nem olyan barátságos, mint
máskor. Látható, hogy történt vele valami,
mert örökösen füstölgő tengerészpipája most
is szájában van, mereven félrecsapva, de
nem ég. Ha ő ezt nem veszi észre, úgy
nagyon izgatott kell legyen! El is találtam,
mert alig lépek be a konyhába, beteszi
utánam az ajtót és karon fogva, egy sarokba
húz, ahol vízzel telt bádogvályú áll egy
széken. Két ujja között zöld SS inget emel ki
a vízből, utána egy másodikat és harmadikat.
Mind a három ing hatalmas vérfoltokkal van
tele. Csak egy vágóhídon vérezheti be valaki
így magát. Oberschaarführer Steinberg és
társai is vágóhídon voltak öt napig.
Embervágóhídon! Micheltől tudom, hogy az
ingeket ők adták át mosás végett, amint
megérkeztek.

I was not exaggerating, thus, when I
declared that I would not believe the SS
that something is black even if I myself see
that it is.

Nem túloztam tehát, ha azt állítottam, hogy
még akkor sem hiszem el az SS-nek, hogy
valami fekete, ha én magam is látom, hogy
az.

CHAPTER XXV

XXV. Fejezet

The hour of annihilation arrived for the
4500 inhabitants of the Gypsy camp as
well. The measures taken were the same as
for the liquidation of the Czech camp.
Barracks lockdown [barakkzárlat].

A cigánytábor 4500 lakója számára is eljött a
megsemmisülés órája. A rendszabályok
ugyanazok voltak, mint a cseh tábor
likvidálásánál. Barakkzárlat. Nagyszámú SS
őrség vonult fel kutyákkal. A cigányokat

Numerous SS guards marshalled with
dogs. They bring the Gypsies out of the
barracks and line them up. Bread and
salami rations are distributed. Everyone
receives three portions, food for a threeday journey. As far as the Gypsies know
they are being taken to another camp, and
as two-year residents of the K.Z. they
actually believe it. A very simple but very
effective means of deception. No one
thinks of the crematoria, for they would
not be given travel rations to go there.

kiterelik a barakkokból és felsorakoztatják
őket. Kiosztják a kenyér- és
szalámiadagokat. Mindenki három adag,
háromnapi útra járó élelmet kap. A cigányok
úgy tudják, hogy más táborba viszik őket. és
mint kétéves K. Z. lakók el is hiszik. Nagyon
egyszerű, de nagyon hatásos módja a
félrevezetésnek. A krematóriumokra nem
gondol senki, mert oda nem adnának
útravalót.

It is not consideration toward those who
are going to die that leads the SS
authorities to deceptive methods but rather
simply the requirement that a relatively
small number of SS guards be able to
conduct a large crowd, as indeed in this
case, without disorder or delay to the gas
chamber.

Nem a halálba indulók iránti kímélet az, ami
az SS vezetőséget félrevezető eljárásokra
indítja, hanem pusztán az a cél, hogy nagy
létszámú tömeget, mint a jelen esetben is,
aránylag kis létszámú SS őrség vezethessen
rendzavarás és időveszteség nélkül a
gázkamrákba.

And so it went, too! All through the night
the chimneys of Crematoria I and II
spewed flame from themselves [Egész
éjszakán át szórták magukból a lángot az
I-es és II-es krematóriumok kéményei].
Their glare lit up the entire camp! The
bustling Gypsy camp has become silent
and empty. Only the wire of the fences still
hums, and the doors and windows, left
open, of the abandoned barracks bang to
and fro as the wind passes across them
blowing in from the Volhynian steppes.

Így is történt! Egész éjszakán át szórták
magukból a lángot az I-es és II-es
krematóriumok kéményei. Fényük
megvilágította az egész tábort! Üres és néma
lett a zsibongó cigánytábor. Csak a kerítések
drótjai zörrennek meg és az elhagyott
barakkok nyitva maradt ajtói és ablakai
csapódnak be, vagy ki, amint keresztül fúj
rajtuk a volhyniai pusztákról jövő szél.

Tonight once more Europe’s nation of
pyromaniacs has arranged some fireworks
for itself. As ever, the stage is
Concentration Camp Auschwitz! The
victims thrown into the flames on this
occasion were not Jews, but rather
Christians! Catholic Gypsies from
Germany and Austria!

Ma éjjel ismét tűzijátékot rendezett magának
Európa pirornániás népe. Az auschwitzi
koncentrációs tábor a színhely, mint mindig!
A lángokba dobott áldozatok ezen
alkalommal nem zsidók, hanem
keresztények voltak! Németország és
Ausztria katolikus cigányai!

The fires had gone out by morning
[Reggelre kialudtak a tüzek]. In each
crematorium courtyard there arose a small,
silvery, glistening mound formed from the

Reggelre kialudtak a tüzek. A
krematóriumok udvarán kis, ezüstösen
fénylő halom keletkezett az áldozatok
hamvaiból. Tizenkét ikerpár hullája nem

victims’ ashes. The corpses of twelve pairs
of twins did not go into the ovens. Before
their death in the gas Dr. Mengele had
written two letters on their chests with
leather chalk: Z.S., letters referring them
for dissection.57

került kemencékbe. Azoknak mellére még
gázhaláluk előtt ráírta dr. Mengele
bőrkrétával a két betűt: Z. S. betűket, a
boncolásra való utalást.

Pairs of twins of nearly every age, from
newborns to 16-year-olds, are included in
the cadaver collection. The bodies of the
brown-skinned, black-haired children lie
on the concrete floor of the mortuary hall
[hullakamara]. Putting them in order
makes for wearying work; I group them so
that sibling is laid beside sibling. I am
careful that they should not get mixed up,
for Criminaldoctor [sic] Mengele would
make me pay with my life if these
incomparably precious and rare specimens
for his twin-studies work should become
unusable.

Majd minden korú ikerpár szerepel,
újszülöttől 16 éves korig a
hullagyűjteményben. A hullakamra
betonpadozatán fekszenek a barnabőrű,
feketehajú gyermektestek. Fáradtságos
munkát ad rendbeszedésük, ahogy testvért,
testvér mellé fektetve, csoportosítom őket.
Vigyázok is reá, nehogy összecserélődjenek,
mert életemmel fizettetné meg
Criminaldoctor Mengele, ha ikerkutató
munkájának e páratlanul értékes és ritka
példányai hasznavehetetlenné válnának.

Just the other day it happened that I was
sitting at my laboratory table with him. We
are leafing through the dossiers of the
twins processed so far when he notices a
faint grease stain on the light blue
cardboard cover of one of them. I often
take them in hand during autopsies, and so
it may have happened that one got a little
grease stained. He looks at me
reproachfully and asks quite seriously:
“How can you deal so carelessly with these
dossiers which I have so lovingly
collected?” The word “love” heard from
Dr. Mengele’s lips[!]. From sheer
amazement not a sound came to my mouth
with which I might have answered him.

Csak a minap történt, hogy munkatermi
asztalomnál ültem vele. Az eddig
feldolgozott ikrek dossziéjában lapozgatunk,
midőn az egyiknek fedelén, a világoskék
kartonon halvány zsírfoltot vesz észre.
Boncolás közben gyakran veszem kézbe, így
történhetett, hogy kissé bezsírozódott.
Szemrehányóan néz reám és nagyon
komolyan kérdezi: „- Hogyan bánhat olyan
könnyelműen e dossziékkal, miket én oly
szeretettel gyűjtöttem össze?” A szeretet
szava hangzott dr. Mengele ajkairól. A
bámulattól egy hang sem jött ki a számon,
hogy felelhessek neki.

CHAPTER XXVI

XXVI. Fejezet

I perform the autopsies of the twelve pairs
of twins’ cadavers with the greatest
possible care.

A tizenkét ikerpár hulláinak kórbonctani
kiértékelését a legnagyobb körültekintéssel
végzem.

As is well known, there are monozygotic

Mint ismeretes, vannak egypetéjű és
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The letters stand for zur Sektion (“for dissection”). See Chapter V.

and dizygotic twins. Twins originating
from a single egg cell are of the same sex
in all cases and resemble each other
exactly in their external as well as internal
traits. We call these concordant twins.
Dizygotic twins are more like normal
siblings in their external and internal traits
and do not manifest identical, but rather
differing, discordant qualities, in most
cases being of opposite sexes. These
observations figure in medical science as
laws of heredity for twin biology. These
laws are one of the important proofs of the
fact that external influences account only
in small measure for the constitution, body
type, and physical and mental traits of
individual humans. Such things as
upbringing, good or bad nutrition, and
diseases which may develop over the
course of the individual’s life may have
some influence. Much more powerful,
however, are those factors which the
individual receives in hereditary form from
his or her progenitors. If these factors recur
repeatedly over the course of generations
in a single family we call them dominant,
that is, controlling hereditary traits. The
forms in which these hereditary
phenomena are manifested can be of good
or bad effect, such as: strong and healthy
teeth; rich, non-thinning hair; the disease
known as St. Vitus’ dance; one type of
high blood pressure; diabetes in certain
families; and among mental illnesses,
manic-depressive psychosis.

kétpetéjű ikrek. Az egy petéből származó
ikrek minden esetben egyneműek és
hajszálra egyeznek egymással úgy külső,
mint belső megnyilvánulásaikban. Ezeket
konkordans ikreknek nevezzük. A kétpetéjű
ikrek úgy külső, mint belső
megnyilvánulásaikban inkább mint testvérek
hasonlóak és nem mutatnak egyező, hanem
eltérő, diskordáns tulajdonságokat, a legtöbb
esetben különneműek. Ezek a megfigyelések
ikerbiológiai átöröklődési szabályként
szerepelnek az orvostudományban. Ez a
szabály egyik fontos bizonyítéka annak,
hogy az emberi egyedek konstitúciójára,
testalkatára, szervi és lelki
megnyilvánulásaira a külső befolyások csak
kis mértékben vehetők figyelembe. Ilyenek a
nevelés, a jól, a rosszul tápláltság, a
betegségek, melyek az egyedet élete
folyamán alakíthatják, befolyásolhatják.
Sokkal hatalmasabbak azok a tényezők,
melyeket az egyed átöröklődés formájában
vesz át elődeitől. Ha ezek a tényezők
többször ismétlődnek nemzedékek folyamán
egy-egy családban, domináns, azaz uralkodó
átöröklődési megnyilvánulásoknak
nevezzük. Ezeknek a domináns átöröklődési
jelenségeknek megnyilvánulási formája lehet
a jónak és rossznak értelmében. Ilyenek: az
erős, egészséges fogazat, dús, nem ritkuló
hajzat, a vitustánc nevű betegség, a magas
vérnyomás egy fajtája, egyes családokban a
cukorbetegség, az elmebajok közül a mániás
depressziós elmezavar.

Hereditary traits, whether good or bad,
manifest themselves in part already from
birth. Such are those cases where
newborns have a larger or smaller number
of digits than normal on their hands or feet.
There are other traits which manifest
themselves only at a later time and become
chronic illnesses, such as: asthma;
epilepsy, or St. Vitus’ dance; the type of
high blood pressure already mentioned;
certain forms of cancer; and senile

Az átöröklődési megnyilvánulások akár jók,
akár rosszak, részint már a születésnél
mutatkoznak. Ilyenek azon esetek, ahol
újszülöttek kezein vagy lábain a rendesnél
több vagy kevesebb az ujjak száma. Vannak
olyan megnyilvánulások, melyek csak a
későbbi korban mutatkoznak és válnak tartós
betegségekké. Ilyenek az asztma, az
epilepszia, vagy nyavalyatörés, a már
említett magas vérnyomásforma, a
rákbetegség némely formája, a szemlencsék

cataracts of the eye, this last being a
disease of those past seventy years old.

öregségi hályogja, utóbbi a hatvan éven
túliak betegsége.

Hereditary traits sometimes display the
strange characteristic of manifesting
themselves more often in one sex than in
the other. The explanation for this is that
these are gender-determined hereditary
traits. As most frequent among these I
might mention color-blindness
[színvakságot] and anemia
[vérszegénységet].58 These diseases can be
observed exclusively in males. They do not
occur in women. In the most frequent
hereditary form of anemia [sic],
transmission proceeds from an affected
grandfather through a healthy daughter to
the grandsons. Boys never acquire
susceptibility to the disease from an
affected father. All the sons of an affected
father and their descendants, whether male
or female, will be healthy. However, the
healthy women born to an affected father
nonetheless carry the hereditary factors
within themselves and each of their female
children will pass it along, as I mentioned,
to their male children.

Az átöröklődési megnyilvánulások néha azt
a különös jellegzetességet mutatják, hogy az
egyik nemen gyakrabban mutatkoznak, mint
a másikon. Ennek az a magyarázata, hogy
nemileg meghatározott átöröklődési
megnyilvánulások. Ezek közül mint
leggyakoribbat, a színvakságot és a
vérszegénységet említem meg. Ezek a
betegségek kizárólag a hímneműeknél
figyelhetők meg. Nőknél nem fordulnak elő.
A leggyakoribb átöröklődési forma a
vérszegénységnél, a beteg nagyapáról, az
egészséges leányon keresztül a fiúunokák
felére való terjedés. Sohasem veszik át beteg
apától fiúk e betegségre való hajlamosságot.
Egy beteg apának minden fia és azoknak
leszármazottjai, akár férfiak, akár nők,
egészségesek lesznek. A beteg apától
született egészséges nők azonban magukban
hordják az átöröklődési tényezőket és
minden leánygyermekük továbbvezeti, mint
említettem, a fiúgyermekek felére.

Egy tizenöt éves ikerpár hullái fekszenek a
The bodies of a pair of fifteen-year-old
boncasztalon. Párhuzamos, összehasonlító
twins are lying on the dissecting table. I
perform a parallel, comparative autopsy of boncolást végzek a két ikertestvéren.
the two siblings.
The two heads in this case show nothing
worth assessing. The next step is the
removal of the sternum. A singular
phenomenon greets my eyes. Thymus
persistens, the phenomenon of an abiding
thymus gland, is present in both twins.

A két faj ez esetben nem mutat kiértékelni
valót. A következő mozzanat a mellcsont
kiemelése. Páratlan jelenség tárul szemeim
elé. Mindkét ikernél jelen van a thymus
persistens, a maradandó thymusmirigy
jelensége.

The thymus gland normally occurs only in A thymusmirigy normálisan csak
children, extending from the upper edge of gyermekeknél fordul elő, a mellcsont felső
the sternum to the heart, a rather extensive szélétől a szívig terjedő, elég terjedelmes
58

Sic. As his subsequent description of the disease’s transmission through the (asymptomatic) female line
makes apparent, Nyiszli clearly is thinking here of hemophilia, but in the text here and below he uses
vérszegénység (lit. “poverty of blood,” anemia) instead of the correct vérzékenység (lit. “tendency to blood
[loss],” hemophilia). (Beside vérzékenység, the Greco-Latin medical term hemofília itself may also be used
for the disease in Hungarian.)

form which tends rapidly to atrophy with
the onset of sexual maturity and, withering
away completely, leaves behind only a
small patch of fat with a few remnants of
tissue from the former gland.

képlet, mely a nemi érettség beálltával gyors
sorvadásnak indul és teljesen eltűnve, egy
kis zsírlapocskát hagy maga után, a néhai
mirigy kevés szövetmaradékával.

The thymus gland has a large influence on
growth in body height.59 Among the most
important symptoms of prematurely
atrophied thymus are dwarfism and
extensive fragility of the tubular bones.
Hypertrophy of the gland, on the other
hand, can often be observed in the
autopsies of children who have died
suddenly without any disease or explicable
causes. Hypertrophy of the gland also has
been observed in cases of excessively
weak resistance to infectious diseases.

A thymusmirigynek nagy befolyása van a
test hosszúsági növekedésére. Korán sorvadt
thymus kiesési tünetei közül legfontosabbak:
a törpenövés és a csöves csontok nagymérvű
törékenysége. A mirigy túltengése pedig
gyakran figyelhető meg oly gyermekek
boncolásánál, melyek minden betegség vagy
magyarázhatók nélkül, hirtelen haltak meg.
Fertőző betegségek iránti, túl gyenge
ellenálló képesség esetében is megfigyelték a
mirigy túltengését.

The glands found in the two twins are thus
possessed of extraordinary interest, for not
only are they present in 15-year-old twin
siblings even though they should have
disappeared by the age of 13, but they
present dimensions much greater than the
normal size. I dissect still another pair of
fifteen-year-old twins and two pairs of 16year-olds, all of them monozygotic twins.
In each the thymus gland is present in the
same enlarged form.

A két ikernél talált mirigy tehát rendkívüli
érdekességgel bír, mert nemcsak jelen
vannak a 15 éves ikertestvéreknél, holott már
13 éves korukban el kellett volna tűnjenek,
hanem a normális nagyságnál sokkal
nagyobb méreteket mutatják. Még egy pár
tizenötéves és két pár 16 éves ikret boncolok
fel, valamennyi egypetéjű iker. –
Mindegyiknél jelen van a thymusmirigy,
hasonló, megnagyobbodott formában.

I dissect the lumbar and sacral sections of
the spinal column in eight pairs of twins,60
all monozygotic. The fourth and fifth
vertebrae of the lumbar section as well as
the sacral section display a developmental
disorder which manifests itself such that
these parts have not closed with the onset
of age 12-13 but have remained
abnormally open even at 15-16 years.
Doctors call this developmental disorder
Spina bifida and it is known as a deformity

Nyolc pár ikernél, mind egypetéjű,
kioperálom a gerincoszlop ágyéki és
keresztcsonti részét. Az ágyéki rész IV. és V.
csigolyája, valamint a keresztcsonti rész
fejlődési rendellenességet mutatnak, ami
abban nyilvánul meg, hogy e részek a 12-13
éves kor beálltával nem záródtak, hanem
rendellenesen nyitva maradtak a 15-16
éveseknél is. Ezt a fejlődéstani
rendellenességet Spina bifidának hívják az
orvosok és súlyos következményekkel
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Literally, body length: a test hosszúság.
Sic: “Nyolc pár ikernél…” With the change of paragraph Nyiszli introduces a new theme to his discussion.
He is not referring here to the eight twins identified as having thymus irregularities in the previous paragraph,
but rather simply to eight (unspecified) pairs of twins, among whom the four pairs already mentioned may or
may not be included. This is confirmed by his reference to “the 16 twins dissected” two paragraphs below.

which may involve serious consequences.

járható elváltozásként ismeretes.

The development of the individual occurs
in the two directions of the spinal column.
The one direction of development is the
cranium, the other is the pelvic basin, that
is, the direction of the tail bone. The
former tendency is called cranial, the latter
caudal, accordingly as one or the other
direction is preponderant.

Az egyedek fejlődése a gerincoszlop két
irányába történik. Az egyik fejlődési irány a
koponya, a másik a medence, illetőleg a
farokcsonti irány. Előbbit craniális, utóbbit
caudális tendenciának hívjuk, aszerint, amint
egyik vagy másik van túlsúlyban.

In the present case, the developmental
tendency is cranial, not caudal, in the 16
twins dissected, for Spina bifida and the
persistence of an unclosed sacrum are
degenerative symptoms.

Jelen esetben a 16 felboncolt ikernél
craniális és nem caudális fejlődési tendencia
van, mert a Spina bifida és a keresztcsont
nyitva maradása degeneratív tünetek.

I discovered another important
developmental anomaly in 5 pairs of twins
among the 12 pairs dissected, a fluctuating
tenth rib on the right hand side, so called
Costa decima fluctuans. In normal cases
this rib is fixed. Its fluctuation is a
developmental anomaly in the caudal,
tailbone direction of the spinal column.

Egy másik fontos fejlődési rendellenességet
5 ikerpárnál találtam a felboncolt 12 pár
közül, a jobb oldali X. borda lihegését, a
Costa decima fluctuanst. Ez a borda normális
esetekben fixálva van. Libegése fejlődési
rendellenesség a gerincoszlop caudális,
farokcsonti irányába.

The fluctuation of the tenth rib can be
diagnosed in regular practice among the
living as well. It occurs, naturally quite
rarely, in individuals of asthenic type, thin,
tall, with weak musculature and low blood
pressure, who tire easily.

A X. borda libegését praxisban élőnél is
megállapíthatjuk. Astheniás típusú, sovány,
magas, gyenge izomzatú, alacsony
vérnyomású, könnyen fáradó egyéneknél
fordul elő, természetesen nagyon ritkán.

All of these interesting observations,
though in a much more exhaustive and
medically precise form, I throw down on
paper in the shape of an autopsy protocol. I
spend long afternoons with Dr. Mengele
on the clarification of this or that obscure
problem. In the dissection hall and in the
laboratory I explained and defended my
own point of view not in the role of a
humble K.Z. prisoner, but rather, just as if
in a medical conference, as an entirely
equally ranked doctor, and I refuted the
opinions he expressed if I did not agree
with them.

Mindezeket az érdekes megfigyeléseket
boncolási jegyzőkönyvek alakjában vetem
sokkal kimerítőbben és orvosilag precíz
formában papírra. Hosszú vitadélutánokat
töltök el dr. Mengelével egy-egy homályos
probléma tisztázására. A boncteremben és a
laboratóriumban nem az alázatos K. Z.
fogoly szerepében, hanem akárcsak egy
orvosi konzíliumon, mint teljesen
egyenrangú orvos magyaráztam és védtem
saját álláspontomat, vagy cáfoltam meg
kifejtett nézeteit, ha azt nem tettem
magamévá.

I am a good judge of people and I think

Jó emberismerő vagyok és úgy vélem, hogy

that this doctorly comportment of mine, as
well as my determined demeanor, my
measured speech, and when necessary my
silence, were the qualities by which I
arrived at it that Dr. Mengele, before
whom even the SS trembled at the knees in
fear, offered me a cigarette on the occasion
of one of our lively discussions and saluted
as he departed the laboratory.

ez az orvosi magatartásom, valamint
határozott fellépésem voltak azok a
tulajdonságok, kimért beszédem, ha kellett
hallgatásom mellett, amelyekkel elértem azt,
hogy dr. Mengele, aki előtt még az SS-ek
térde is remeg a félelemtől, egy élénk vitánk
alkalmával cigarettával kínált meg és
köszönt, midőn a laboratóriumot elhagyta.

CHAPTER XXVII

XXVII. Fejezet

On one occasion I was dissecting the
cadaver of an elderly man and as an
incidental finding I discovered some
beautiful gallstone crystals in the gall
bladder. I knew that Dr. Mengele was a
passionate collector of such rarities. I
washed and dried them and placed them in
a wide-mouth, glass-stoppered phial. I
provided the phial with a label containing
the autopsy data for the gallstones’ owner
as well as a qualitative description. The
next day during his visit I gave them to
him. The beautiful crystals pleased him
greatly. He studies them, turning the vial
this way and that, and then turning to me
with a sudden movement he puts the
question to me, do I know the ballad of
General Wallenstein? His question was not
at all appropriate to the circumstances but I
answered him: “I know the story of
General Wallenstein but I don’t know the
ballad.” He smiles to himself at this and
begins to recite:

Egy alkalommal idősebb férfi hulláját
boncoltam és mellékletként az epehólyagban
gyönyörű epekőkristályokat találtam.
Tudtam, hogy dr. Mengele szenvedélyesen
gyűjti az ilyfajta ritkaságokat. Megmostam,
megszárítottam és egy széles szájú
üvegdugós üvegbe helyeztem azokat.
Felirattal láttam el az üveget, az epekő
tulajdonosának kórbonctani adataival,
valamint minőségi meghatározásával.
Másnapi látogatása alkalmával átnyújtottam
neki. Nagyon tetszettek a szép kristályok. Az
üvegcsét ideoda forgatva nézegeti és egy
hirtelen mozdulattal felém fordulva, azt a
kérdést intézi hozzám, hogy ismerem-e
Wallenstein hadvezérről szóló balladát?
Kérdése egyáltalán nem volt a környezetnek
megfelelő, de feleltem reá: – A Wallenstein
hadvezérről szóló történetet ismerem, de a
balladát nem. – Erre elmosolyogja magát és
szavalni kezd:

Im Besitze der Familie Wallenstein
Ist mehr Gallenstein, wie Edelstein.

Im Besitze der Familie Wallenstein
Ist mehr Gallenstein, wie Edelstein…

Translated, this would go more or less like Ez magyarra fordítva valahogy így hangzik:
so:
A Wallenstein családban
In the possession of family Wallenstein
There are more gallstones than gemstones. több az epekő, mint a drágakő…
My boss recited a few more verses of the
mock-epic poem and was in such a good
mood that I resolved on a large venture

A balladaszerű, gúnyos költemény több
strófáját szavalta el főnököm és oly jó
hangulatban volt. hogy nagy dologra

myself. I asked him for permission to meet
with my wife and daughter. Even as I
spoke my request I knew that it was
dangerous, but now it is done. He looks at
me in astonishment. “You’re married and
have a child?” he asks. “Yes, captain, I
have a wife and a 15-year-old girl,” I
reply, a little emotionally.

határoztam el magam. Megkértem, tegye
lehetővé, hogy feleségemmel és
gyermekemmel találkozhassak! Ahogy
kérésemet kimondtam, tudtam, hogy merész
volt, de már megtörtént. Meglepődve néz
reám. – Ön nős és gyermeke van? – kérdi. –
Igen, százados úr. feleségem és egy 15 éves
leánykám van! -felelem kissé izgatottan.

“You think that they are here?”

– Gondolja, hogy itt vannak?

“I think so, captain, yes, for three months – Úgy gondolom, százados úr, hogy igen.
mert ezelőtt három hónappal százados úr
ago [ezelőtt három hónappal] when we
arrived you selected them to the right, sir.” szelektálta őket a jobb oldalra, midőn
megérkeztünk.
“It is possible that they have been sent to
another camp since,” he replies.

– Lehet, hogy azóta más táborba lettek
irányítva – feleli.

I think suddenly of the smoke from the
crematorium chimney, perhaps they have
been sent with it to a celestial Kommando!
He sits at his table, leaning his head on his
chin; I am standing beside him. He appears
to deliberate. “I will give you a
Passierschein, you may search for them,
but…” he puts his index finger to his lips
and looks at me. It’s like there is a menace
in his gaze. “I understand,” I say, “and I
am very grateful, sir.”

Hirtelen a krematórium kéményének füstjére
gondolok, talán azzal lettek egy égi
kommandóba irányítva! Fejét állára hajtva ül
asztalánál, én mellette állok. Gondolkozni
látszik. – Adok Önnek egy Passierscheint,
keresse meg őket. de… -mutatóujját szájára
teszi és reám néz. Mintha fenyegetés lenne
nézésében. – Értem – felelem -és nagyon
köszönöm, százados úr! –

Dr. Mengele departs. With the
Passierschein in my hands I go happily to
my room. I read: “Number A-8450 is
authorized to circulate within the grounds
of K.Z. Auschwitz without an escort. This
authorization is valid until revoked. Dr.
Mengele SS-Hauptsturmführer.” I am
completely beside myself with excitement.
Such a thing has never happened in the
history of the camps, a K.Z. prisoner
receiving permission to seek out his family
and go without escort into the women’s
camp. I do not even know where to begin.
The women are in camps “C” and “B III”
as well as in the “FKL.” The majority of
the Hungarians, so I have heard, are in
Camp “C.” There might be 50,000 of
them. I will go there first! The next

Dr. Mengele távozik. Kezemben a
Passierscheinnal, boldogan megyek
szobámba. Elolvasom: A 8450. sz. jogosult
az auschwitzi K. Z. területén kíséret nélkül
közlekedni! Ez az engedély visszavonásig
érvényes. Dr. Mengele SS Hauptsturmführer.
– Egészen magamon kívül vagyok az
izgalomtól. Ilyen sem fordult elő a lágerek
történetében, hogy egy K. Z. fogoly
engedélyt kapjon családja felkeresésére és
kíséret nélkül menjen a nők táboraiba. Azt
sem tudom, hol kezdjem? A nők a „C”, a “B.
III.”, valamint az „FKL.” táborokban
vannak. A magyarországiak nagy része, úgy
vagyok értesülve, a C. táborban van.
Lehetnek 50 000-en. Oda megyek
legelőször! A következő nap reggelén
fáradtan ébredtem. Egész éjjel nem aludtam.

morning I wake up exhausted. I did not
sleep all night. Terrible doubts tormented
me. Three months is a long time. An hour
here is a long time! Since then all sorts of
things have happened. I know only too
well what happens here every hour of the
day.

Iszonyú kétségek kínoztak. Három hónap
nagy idő. Nagy idő itt egy óra is! Azóta sok
minden történt. Én tudom legjobban, mi
történik itt a nap minden órájában.

I go to the SS office, I announce my
departure. I take my leave from my
companions. Everyone wishes me a good
trip. It is a hot August morning [augusztusi
reggel] as I set off on the three-kilometer
way [a három kilométeres útra]. Camp C
is much closer as the crow flies, but I must
move within the large guard chain and
bypass several parts of the camp to arrive
there. With a thrill of curiosity and fear I
step onto the the neutral zone path leading
between two rows of electrified wire.
Anyone walking in this zone will not be
shot at without warning from the guard
towers. SS motorcycle patrols circulate
here, shiny copper plates hanging around
their necks on chains with the inscription
Lagerpolizei.61

Bemegyek az SS irodába, bejelentem
távozásomat. Elköszönök bajtársaimtól.
Szerencsés utat kívánnak valamennyien.
Forró augusztusi reggel van, midőn
elindulok a három kilométeres útra. A C.
tábor légvonalban sokkal közelebb van, de a
nagy őrláncon belül kell haladjak és több
táborrészt kell megkerüljek, hogy odajussak.
Kíváncsi és félő izgalommal lépek a
neutrális zóna két sor villanydrót között
vezető útjára. Aki e zónában jár, arra nem
lőnek figyelmeztetés nélkül az őrtornyokból.
Ott motorkerékpáros SS járőrök cirkálnak,
nyakukban fényes réztábla függ láncon,
Lagerpolizei felírással.

I encounter several camp guards, but they
do not check my papers. I reach the Camp
C gate, a huge, two-leaved iron gate. The
two leaves of the gate are full of heavy
porcelain isolators and densely woven with
barbed wire. Before it, as before the gate to
every part of the camp, stands a
guardhouse. Some SS soldiers are sitting
on a bench basking in the sun. They look
me over. I am an unusual guest, but they
do not speak. They do not meddle in the
duties of their colleague, who sits in the
window of the hut. I approach him and
announce my tattoo number. He looks at
me quizzically. I take Dr. Mengele’s paper
from my pocket and hand it to him. He
reads it through and gives orders to his
companions for the opening of the gate!

Több tábori rendőrrel is találkoztam, de nem
igazoltatnak. Elérem a C. tábor kapuját.
Hatalmas, kétszárnyas vaskapuhoz érek. A
kapu két szárnya tele van nehéz
porcelánszigetelőkkel és sűrűn át van szőve
tüskésdrótokkal. Előtte, mint minden
táborrész kapuja előtt, őrszoba áll. Néhány
SS katona sütkérezik egy padon ülve.
Végignéznek rajtam. Szokatlan vendég
vagyok, de nem szólnak. Nem avatkoznak
kollégájuk hatáskörébe, ki a házikó
ablakánál ül. Hozzá lépek és bemondom
tetoválási számomat. Kérdőleg néz reám.
Zsebemből kiveszem dr. Mengele papírját és
átnyújtom. Elolvassa és utasítást ad társainak
a kapu kinyitására! Megkérdi, meddig
szándékszom a táborban maradni? Be kell
írják, hogy a mondott időre ismét kilépjek.
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“Camp Police.”

He asks me how long I intend to remain in
the camp. He must write it down so that I
depart again at the stated time. It was ten
o’clock in the morning when I arrived
before the gate; I answered, “Until
twelve.” That’s a long time, but a ten-pack
of Josma cigarettes is a good Passierschein
in every part of the K.Z. I hand them to
him and leave.

Délelőtt tíz óra volt, midőn a kapu elé
érkeztem, azt feleltem – tizenkét óráig. Ez
hosszú idő, de egy tízes doboz Josma
cigaretta is jó Passierschein a K. Z. minden
részében. Átadom és távozom.

Along Camp C’s main street, which is
lined with shabby green barracks, there’s a
great coming and going. A group of
women carries a tinplate tub full of hot
soup. Distribution of lunch here is at ten
o’clock in the morning. Another group, a
road-repair Kommando, carries stones for
the road bed. On both sides of the street
many women are lying in the sun. Their
bodies are wrapped in rags, their hair is
shaved, they present a pitiable sight.
Dressed for the most part in fantastical
clothes, in floor-length, sleeveless, deepcut evening gowns, ragged now, they lie
on the ground and pick lice from
themselves or from their companions. The
visible parts of their bodies are covered
with dirt mixed with running sores. This is
a quarantine camp, the women do not work
here. From here the transports headed for
more distant work camps are selected.
Selections are carried out quite thoroughly,
as I can see. What remains behind is
completely exhausted human material.
Happy are those who have gone on! They
still have some hope of pulling through
this period, but the fate of these here is
sealed, just as it was for the Czech or the
Gypsy camp.

A C. tábor főútvonalán, mely kopott zöld
barakkoktól van szegélyezve, nagy a jövésmenés. Egy női csoport forró levessel telt
bádoghordót cipel. Itt délelőtt 10 órakor van
az ebédosztás. Másik csoport, egy útjavitó
kommandó, köveket hord az úttestre. Az út
két oldalán sok nő fekszik a napon. Testük
rongyokba van csavarva, hajuk rövidre
nyírva, szánalmas képet mutatnak.
Legtöbben fantasztikus öltözetekben, földig
érő, ujj nélküli, mélyen kivágott, rongyos
estélyi ruhákban fekszenek a földön és
tetvezik magukat vagy társukat. Látható
testrészeik tele vannak piszokkal kevert
nedvező fekélyekkel. Ez egy quarantainetábor, itt nem dolgoznak a nők. Innen
válogatják ki a távolabbi munkatáborokba
irányítandó transzportokat. Nagyon ki
vannak válogatva, amint látom. Teljesen
legyengült emberanyag maradt itt vissza.
Boldogok, akik tovább kerültek! Azoknak
még van reményük, hogy átvészelik az időt,
de ezeknek meg van pecsételve a sorsuk,
akár a cseh vagy a cigánytáboré volt.

I make my way to the first barrack. Wild
shouts and cries greet me from all sides.
The clumps of rags lying on the ground
come to life and, leaping up from their
places, run toward me. There might be
thirty who recognize me and inquire about
their husbands and children, questioning

Az első barakk felé veszem utamat. Éktelen
ordítozás, kiabálás fogad minden oldalról.
Megelevenednek a földön fekvő
rongycsomók és helyeikről felugrálva, felém
szaladnak. Lehetnek úgy harmincan, kik
felismertek és férjeikről, gyermekeikről
érdeklődnek, kérdeznek aggódó

me with anxious impatience.

türelmetlenséggel.

They all recognize me because I have a
normal, human appearance, but they
themselves are very difficult to recognize,
these unfortunates. My situation here in the
crowd starts to become uncomfortable.
They keep coming, ever more and more of
them. They all would like to know
something of their family. They have lived
for three months [három hónapja] among
the most horrible conditions, in continuous
fear. Every week there is a selection
[Minden héten szelekció van]. Three
months in the K.Z. have taught them to
bewail the past and to fear the future. The
unfortunates all ask me, is it true about the
crematorium? What is the great mass of
smoke by day [a nagy fűst nappal], and
what is the great fire by night [a nagy tűz
éjjel]? Are they really burning people? I
reassure them as best as I can. I deny
everything. None of it is true at all.
Besides, soon it will be the end of the war
and we will go home. I do not believe it
myself, but I say it so that they will calm
down. I leave them there, I have learned
nothing at all of my wife and daughter.

Engem mindegyik felismer, mert rendes,
emberi külsőm van, de őket, szegényeket
nagyon nehéz felismerni. A helyzetem itt a
tömegben kezd kellemetlenné lenni. – Mind
többen és többen jönnek. Mindenki szeretne
tudni valamit családjáról. Három hónapja
élnek a legborzalmasabb körülmények
között, állandó rettegésben. Minden héten
szelekció van. Három hónap a K. Z.-ben
megtanította őket siratni a múltat és rettegni
a jövőt. A szerencsétlenek mindegyike arról
kérdez, hogy igaz-e a krematórium? Mi az a
nagy füst nappal és mi az a nagy tűz éjjel?
Tényleg embereket égetnek? Tőlem
telhetőleg megnyugtatom őket. Letagadok
mindent. Nem igaz semmi. Különben is
nemsokára vége a háborúnak és
hazamegyünk. Magam sem hiszem, de
mondom, hogy megnyugodjanak. Ott is
hagyom őket, nem tudtam meg nőmről és
gyermekemről semmit.

I go into the first barrack. I ask the
overseer, a Slovakian girl, to call out their
names. In one barrack there are around
800-1000 women pressed together in
stacked-bunk boxes [emeletes
bokszokban]10 ranged on either side. It is
difficult to call out names here. The clamor
of a thousand women overwhelms the
searchers’ voices. They return after a few
minutes and report on the fruitlessness of
their efforts. I thank them for their
kindness and enter the next barrack.

Belépek az első barakkba. Megkérem a
felügyelőnőt. egy szlovákiai leányt, hogy
kiáltassa ki a nevüket. Egy barakkban
körülbelül 800-1000 nő van a kétoldalon
elhelyezett, emeletes bokszokban
összepréselve. Nehéz itt neveket kiáltani. Az
ezer nő lármája elnyomja a keresők hangját.
Visszajönnek néhány perc múlva,
beszámolnak fáradozásuk
eredménytelenségéről. Megköszönöm a
jóakaratot és a másik barakkba lépek.

Here it is the same situation, the previous
scene repeats itself in the same way. No
success in the second barrack either. Now I
am in the third barrack. I stop in the
middle of the hall and ask a woman to call
the overseer. I ask her to look for my

Itt is ugyanaz a helyzet, ugyanúgy ismétlődik
meg az előbbi jelenet. Eredménytelenség a
második barakkban is. A harmadik
barakkban vagyok. Megállok a csarnok
közepén és egy nőt kérek meg, hívja a
felügyelőnőt. Megkérem őt is, hogy keressék

family. She sends two lively young girls
on their way along both sides of the
barrack. They call into every box and then
suddenly they are bringing my wife and
daughter.

enyéimet. Két fürge kisleányt indít útnak a
barakk két oldalán. Minden bokszba
bekiáltanak és már hozzák is feleségemet és
leánykámat.

They approach with eyes opened wide
from fear, holding hands. It is not a good
sign if someone is called for in the barrack.
Then they have recognized me, they stop
as if frozen with surprise. I hurry toward
them and embrace and kiss them both at
once. They cannot find their voices, they
merely weep bitterly. I calm them, already
a crowd of the curious is standing around
us. I cannot speak with them like this. I ask
the overseer to allow us into her little
room. At last we are alone!

Az ijedtségtől tágra nyílt szemekkel
közelednek, egymás kezét fogva. Nem jót
jelent, ha valakit a barakkban hívatnak. Már
felismertek, szinte megkövülten a
meglepetéstől megállanak. Elébük sietek,
egyszerre ölelem és csókolom mind a kettőt.
Hangot nem tudnák adni, csak sírnak
keservesen. Megnyugtatom őket, már
kíváncsiak tömege áll körülöttünk. így nem
lehet velük beszélni. Megkérem a
felügyelőnőt, engedjen bennünket kis
szobájába. Végre egyedül vagyunk!

They tell me all the bitter experiences of
their three-month existence here. They
speak of the terrible selections which they
have lived through, always trembling in
the shadow of the crematoria’s chimneys.
They are hungry, they are cold in their
rags! The rain comes into the barrack and
their clothes cannot dry out! Their food is
inedible, but what is worst of all, they
cannot even sleep! In the box there should
be room for seven people, but twelve are
crammed in! They tear at, kick, shove one
another, women belonging to the so-called
better social classes at home, all so they
can secure a few centimeters more space
for their own comfort at the expense of
another. Here everyone has been stripped
of their essential decency! Close
acquaintances and strangers alike look to
their own interests and are unwilling to
make even the slightest concession. My
little girl tells me that for weeks she has
slept sitting on the concrete floor because
in the box where her mother lies they do
not want to squeeze in a space for her.

Elmondják három hónapos ittlétük minden
keserves élményét. A rettegett
szelektálásokról beszélnek, amiket átéltek,
örökösen remegve a krematóriumok
kéményeinek árnyékában. Éheznek, fáznak
rongyaikban! A barakkba beesik az eső,
ruhájuk nem tud megszáradni! Ételük
ehetetlen, de ami a legrosszabb, aludni sem
tudnak! A bokszban hét személynek lenne
hely, de tizenkettő van betömve! Tépik,
rúgják, nyomják egymást, otthon
úgynevezett jobb társadalmi osztályhoz
tartozó nők, hogy pár centiméter hellyel
többet biztosítsanak saját kényelmükre,
másnak a rovására. Kivetkőzött itt mindenki
hazai mivoltából! Az ismerősök is ugyanúgy,
mint az idegenek, saját érdeküket nézik és
nem hajlandók a legkisebb engedményre
sem. Kisleányom elmondja, hogy hetek óta a
betonpadlón alszik ülve, mert a bokszban,
ahol anyja fekszik, nem akarnak helyet
szorítani neki.

My wife asks me where I work. I tell her
that I work alongside Dr. Mengele in the
crematorium and that I am a member of

Feleségem megkérdi tőlem, hol dolgozom?
Elmondom, hogy dr. Mengele mellett a
krematóriumban és a Sonderkommando tagja

the Sonderkommando. After three months
in the K.Z. they too know that the
“Sonder” is the Kommando of the walking
dead. The two of them stare at me,
terrified. I reassure them somewhat and
take my leave with the promise that I will
come again tomorrow.

vagyok. Háromhavi K. Z. után ők is tudják,
hogy a Sonder az élőhalottak kommandója.
Rémülten néznek reám mind a ketten.
Valamennyire megnyugtatom őket és
elbúcsúzom azzal, hogy másnap megint
jövök.

It was a great sensation in the crematorium
that I had found my wife and child! From
the clothing department [a ruhaosztályról]
I packed together warm clothes, underwear
and stockings in a knapsack. From the
toiletries department [a taolett-osztályról] I
took toothbrushes, fine soaps, nail clippers,
pocket knives, fine-toothed combs, at least
ten of everything! I packed medicines,
vitamin tablets, ointments for wounds,
bandages, anything that might be useful. I
took sugar cubes, butter, apricot jam,
bread, enough that there would be some
for others too! Thus I headed out for Camp
“C.” I was there every day, always with a
full knapsack! All good things, however,
come to an end!

Nagy szenzáció volt a krematóriumban, hogy
megtaláltam feleségemet és gyermekemet! A
ruhaosztályról meleg ruhákat, fehérneműt,
harisnyákat csomagoltam egy hátizsákba. A
toalettosztályról fogkeféket, finom
szappanokat, körömollót, zsebkést,
sűrűfésűt, mindenből legalább tíz darabot
vettem magamhoz! Gyógyszereket,
vitamintablettákat, sebkenőcsöt, kötszert,
mindent, ami hasznos lehet, becsomagoltam.
Kockacukrot, vajat, barackízt, kenyeret,
annyit vettem magamhoz, hogy másoknak is
jusson! így indultam el a „C” táborba.
Mindennap ott voltam, mindig tele
tarisznyával! Minden jónak van azonban
vége!

For two weeks [két hete] I am a daily
visitor in Camp “C.” Then one day that
which I was afraid of came to pass.
Already with the liquidation of the Czech
and Gypsy camps I had become convinced
that annihilation here is only a question of
time. Sooner or later it comes for everyone
who lives out his miserable days within the
wire of K.Z. Auschwitz!

Két hete már, hogy a „C” tábor mindennapos
látogatója vagyok. Amitől féltem, egy napon
bekövetkezett. Már a cseh- és cigánytábor
likvidálásánál meggyőződtem arról, hogy itt
a megsemmisülés csak időrendi kérdés.
Előbb-utóbb eljön mindenki számára, ki az
auschwitzi K. Z. drótjai között éli
nyomorúságos napjait!

One afternoon I am sitting in the
laboratory at my work table. Dr. Mengele
and Dr. Thilo are present. They are talking
with each other about administrative
matters of the K.Z. Dr. Mengele rises from
his seat and, as if he has just made up his
mind on the question, he says to Dr. Thilo:
“I am no longer in a position to feed the
debilitated residents of Camp C who are
not working. I will liquidate them within
two weeks!”

Egy délután a laboratóriumban ülök
munkaasztalomnál. Dr. Mengele és dr. Thiló
vannak jelen. A K. Z. adminisztratív
ügyeiről beszélgetnek egymással. Dr.
Mengele felemelkedik ülőhelyéről és mint
aki döntött a kérdésben, azt mondja dr.
Thilónak: “Nem vagyok abban a helyzetben,
hogy a C-tábor legyengült lakóit, kik nem
dolgoznak, tovább tápláljam! Két héten belül
likvidálom őket!”

Conversations of this nature are often
carried on in my presence. They would
discuss the most secret affairs of the K.Z.
as if I was not even there. I was a dead
man walking who did not count.

Gyakran folynak jelenlétemben ilyen
természetű beszélgetések. Úgy tárgyalták a
K. Z. legbizalmasabb ügyeit, mintha ott sem
lettem volna. Élőhalott voltam, aki nem
számít.

Dr. Mengele’s decision regarding the
liquidation of Camp “C” shook me deeply.
This concerned my own family and the
lives of thousands of my unfortunate
female compatriots. I must act
immediately!

Dr. Mengele elhatározása a „C” tábor
likvidálást illetőleg, mélyen megrendített. Az
enyéimről és annyi ezer szerencsétlen
honfitársnőm életéről van szó. Azonnal
cselekednem kell!

Scarcely had Dr. Mengele and Dr. Thilo
left the crematorium building than I too
was outside the gate. I made my way
directly to Camp “D.” In this camp was the
office of the SS group that managed the
forced labor assignments of foreign K.Z.
detainees. This SS group selects and
transfers K.Z. prisoners in demand to work
camps and war factories throughout the
territory of the Reich. The head of the
office is an Oberscharführer. I find him
alone in his room. I introduce myself and
present Dr. Mengele’s still-valid
Passierschein.

Alig hagyták el dr. Mengele és dr. Thiló a
krematórium épületét, én is kívül voltam a
kapun. Utam egyenesen a ,D” táborba
vezetett. Ebben a táborban van a külföldi K.
Z. őrizetesek kényszermunka beosztását
intéző SS csoport hivatala. Ez az SS csoport
választja ki és továbbítja az egész Birodalom
területére, a munkatáborokba és
hadiüzemekhez igényelt K. Z. foglyokat. A
hivatal vezetője egy Oberschaarführer.
Egyedül találom szobájában. Bemutatkozom
és megmutatom dr. Mengele állandó érvényű
Passierscheinját.

I explain to him that my wife and daughter
are residents of Camp “C.” With the
assistance of Dr. Mengele I looked for
them and found them. I have helped them a
great deal, yet I feel it is very important
and urgent that they be sent on from here,
for as a crematorium employee I know
what sort of fate awaits those who remain
here. He fully shares my view and he
promises his assistance. This week two
transports of 3,000 are leaving Camp “C”
for war factories in western Germany.
These factories are the ideal workplace, for
the housing, food and treatment there do
not aim at extermination, but rather at the
maintenance of the workers in good
condition for the attainment of as great a
work output as possible. I take a box of
one hundred cigarettes from my pocket

Előadom neki, hogy nőm és leánykám a C”
tábor lakói. Dr. Mengele segítségével
kerestem és találtam meg őket. Sokat segítek
rajtuk, mégis nagyon fontosnak és sürgősnek
tartom, hogy innen tovább kerüljenek, mert
mint krematóriumbeli tudom, milyen sors
vár azokra, akik itt maradnak. Teljesen
osztozik nézetemben és megígéri segítségét.
E héten két, 3000-es transzport indul a ,.C”
táborból nyugat-németországi
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.
Zsebemből százas doboz cigarettát teszek
asztalára.

and put it on the table.
He takes the box and promises me that if
my wife and daughter present themselves
to him at the selection he will assign them
to a transport. I have achieved what I
desired. I hurry to Camp “C”! There my
work will be more difficult. I must bring
my family to understand that they must
depart from here. I cannot tell the truth, I
do not want to cause a panic. That would
be catastrophic for all of us. I call my wife
and daughter into the overseer’s little
room, I tell them that this is hard for me,
but the course of events requires that they
depart from here. They will have to give
up the lifeline of my support. I too will
have to give up seeing them and looking
after them. This week there will be a
selection here for the formation of two
large transports. They must volunteer for
one of them, preferably the first! I
explained to my wife that serious reasons
compelled me to advise this. I also asked
her to tell all her acquaintances that they
should volunteer for one of the two
transports. She should not say anything
else! The situation during selections,
namely, is that the SS selection
commission puts volunteers on the
transports first, and only if the number is
not complete do they then use forced
selection. Volunteers, however, rarely
appear, for no one is willing to exchange
the advantage of the present situation—of
not having to work—for another situation.
Hardly anyone is willing to go do hard
labor on rations that are inadequate even
for life here in the quarantine without
working.

A dobozt magához veszi és megígéri, hogy a
válogatásnál, ha nőm és kisleányom
jelentkezni fognak, beosztja őket az egyik
transzportba. Elértem, amit akartam. Sietek a
„C” táborba! Ott nehezebb lesz a dolgom.
Meg kell értessem enyéimmel, hogy innen
távozniok kell. Az igazat nem mondhatom
meg, nem akarok pánikot kelteni. Végzetes
lenne mindnyájunkra nézve. Nőmet és
gyermekemet a felügyelőnő kis szobájába
hívatom, elmondom nekik, mily nehezemre
esik, de a dolgok alakulása úgy követeli,
hogy el kell menjenek innen. Le kell
mondjanak életet jelentő támogatásomról. Le
kell mondjak én is arról, hogy láthassam
őket, vigyázhassak reájuk. A héten itt
válogatás lesz két nagy transzport
összeállítására. Ezek egyikébe, de inkább az
elsőbe jelentkezniük kell! Megmagyaráztam
a feleségemnek, hogy súlyos okok
kényszerítenek. hogy ezt tanácsoljam. Arra
is megkértem, közölje minden ismerősével,
hogy a két transzport egyikébe
jelentkezzenek! Egyebeket ne mondjon! A
helyzet a válogatásoknál ugyanis az, hogy a
válogató SS bizottság előbb az önkéntes
jelentkezőket veszi a transzportba, csak ha a
létszám nem teljes, akkor alkalmaz
kényszerválogatást. Önként jelentkező
azonban ritkán akad, mert senki sem
hajlandó jelen helyzetének előnyét, a nem
dolgozást, egy más helyzettel felcserélni.
Nem igen hajlandó senki nehéz munkára
menni olyan élelmezés mellett, mely itt a
quarantaine munka nélküli életében is kevés.

Short-sighted women! Poor things! If they
understood the K.Z. mentality of the Third
Reich, they would know that anyone who
does not work may not live!

Szűk látókörű nők! Szegények! Ha ismernék
a III. Birodalom K. Z. mentalitását, úgy
tudnák, hogy aki nem dolgozik, az nem is
élhet!

My wife and daughter could see that there
might be a well-founded reason for this

Feleségem és leánykám belátták, hogy
alapos okom lehet e súlyos elhatározásomra

serious decision of mine and promised that
they would volunteer at the first selection.
I took my leave with the promise that in
two days I would visit them again and
bring warm clothes and food for the
journey.

és megígérték, hogy az első válogatásnál
jelentkezni fognak. Elbúcsúztam azzal, hogy
két nap múlva ismét felkeresem őket, meleg
ruhákat és élelmet hozok az útra.

The two days passed and I went to Camp
“C” to say goodbye. I carried with me
warm clothes and plenty of food, but I did
not go alone! I did not dare carry so much
baggage through the Camp “C” gate. It
could fall out that high-ranking SS
personnel are lurking nearby. For this
reason I asked one of our crematorium SS,
a former patient of mine whom I recently
cured of a serious case of pneumonia, to
come with me and help with the tossing of
the packages! I did not seek out my family
in the barrack on this occasion, but rather
called them to the fence and spoke to them
there. With my SS companion I then
tossed the packages over to them.
Fortunately the surroundings were so
deserted that no one noticed. Between us
stood the wire fence, we were not even
able to hug one another! We talked for a
few minutes. My wife tells me that the
registration went smoothly. It was not even
necessary that she present herself before
the selecting Oberscharführer. They
registered both of them. I was glad to hear
that, on my wife’s advice, many had
volunteered.

Elmúlt a két nap és búcsúzásra mentem a
„C” táborba. Meleg ruhákat és sok élelmet
vittem magammal, de nem egyedül mentem!
Ennyi csomagot nem mertem a „C” tábor
kapuján átvinni. Előfordulhat, hogy magas
rangú SS személyek tartózkodnak a
közelben. Ezért megkértem az egyik
krematóriumbeli SS-ünket, egy volt
páciensemet, kit súlyos tüdőgyulladásból
gyógyítottam ki nemrég, hogy jöjjön velem
és segítsen a csomagok átdobásában!
Enyéimet ez alkalommal nem kerestem fel a
barakkjukban, hanem a drótkerítéshez
hívattam és ott beszélgettünk. Ott dobtuk át
nekik SS kísérőmmel a csomagokat.
Szerencsére oly elhagyatott volt a környék,
hogy nem vette észre senki. Közöttünk állt a
drótkerítés, meg sem ölelhettük egymást!
Néhány percig beszélgettünk. Feleségem
elmondta, hogy simán ment a jelentkezés.
Nem is volt szükség reá, hogy a válogató
Oberschaarführer előtt felfedjék magukat.
Mindkettőjüket felírták. Jól esett hallanom,
hogy feleségem tanácsára sokan jelentkeztek
önként.

CHAPTER XXVIII

XXVIII. Fejezet

Three days later I visited Camp “C” again.
I wanted to confirm their departure on site.
Everything had gone as I had hoped. The
two 3000-person transports had departed
the Auschwitz camp. They too had gone
with them. I do not know what the future
has in store for them, yet I feel a great
sense of relief. Here certain death awaited
them; in a new location, with a little luck,
liberation! I can see from numerous signs

Három nap múlva még egyszer felkerestem a
„C” tábort. A helyszínen akartam
meggyőződni távozásukról. Minden úgy
történt, ahogy kívántain. A két. 3000-es
transzport elhagyta az auschwitzi tábort.
Velük mentek ők is. Nem tudom, mit hoz
számukra a jövő, így is nagy
megkönnyebbülést érzek. Itt a biztos halál
várt reájuk, új helyzetükben, kis szerencsével
a szabadulás! Sok jelből látom, a háború már

that the war is nearing its end. The Third
Reich’s grave is being dug already. Those
who depart from here may hope; within
myself, however, awareness of the
hopelessness of my own fate grows with
renewed strength!

vége felé közeledik. Már ássák a sírját a III.
Birodalomnak. Remélhetnek, akik innen
eltávoznak, bennem újult erővel bontakozik
ki saját sorsom reménytelenségének tudata!

It fills me with deep satisfaction that I have
been able to direct their steps, and that they
have been able to deviate from the path
which ends at the pyres while I go on to
certain death! It is not despair, it is not fear
which shapes this into consciousness
before me, but rather the bloody tragedy of
eleven Sonderkommandos and the cold
objectivity of my own logic, devoid of all
sentimentality!

Mély elégtétellel tölt el, hogy irányíthattam
lépteiket és letérhettek az útról, mely a
máglyákhoz vezet, míg én tovább megyek a
biztos halálba! Nem kétségbeesés, nem
félelem, ami ezt tudattá alakítja előttem,
hanem tizenegy Sonderkommando véres
tragédiája és saját logikám hideg, minden
érzelgősségtől mentes tárgyilagossága!

I leave Camp “C,” my eyes run over the
somber barracks in parting. With deep,
aching sympathy my gaze takes its leave of
the misshapen figures—heads shaved,
dressed in rags, stripped of all human
dignity—of our once well-groomed,
beautiful girls and women. A chill runs all
through me and shakes my whole body as I
step through the gate. Only now as I pull
my jacket together more closely do I
perceive that it is autumn. It is the end of
September! The north wind [északi szél]
blows from the already snow-covered
peaks of the Beskids,62 it shakes the barbed
wire of the K.Z. and agitates the flames of
the crematoria chimneys [a krematóriumok
kéményeinek lángjait]. Here and there
crows flap about, the only bird that lives in
this place. The wind brings me puffs of
smoke from the crematoria built to last
forever, the now familiar stench of the
burning flesh and singed hair of the dead.

Elhagyom a „C” tábort, szemeim még
búcsúzóul végigfutnak a komor barakkokon.
Pillantásom fájó, mély együttérzéssel
búcsúzik hajdan ápolt, szép leányaink és
asszonyaink kopasz fejű, rongyokba
öltöztetett, minden emberi méltóságukból
kivetkőztetett torz alakjaitól. Hideg szalad
végig rajtam és megrázza egész testemet,
midőn a kapun kilépek. Csak most, midőn
szorosabban húzom össze kabátomat,
érzékelem, hogy ősz van. Szeptember vége!
Északi szél fúj a Beszkidek már hóval
borított ormai felől, rázza a K. Z. drótját és
meglobogtatja a krematóriumok
kéményeinek lángjait. Itt-ott varjak
röpködnek a levegőben, az egyetlen madár,
mely e helyen él. A szél füstfoszlányokat hoz
felém az örökkévalóságra épített
krematóriumok felől, halottak égő húsának
és pörkölődő hajának már megszokott
szagát.

My days and nights pass in paralyzed
inactivity and anxious sleeplessness. I have
no words, no desires! Since my family
went away I feel like the loneliness is

Bénult tétlenséggel és nyugtalan virrasztással
telnek nappalaim és éjszakáim. Nincs
szavam, nincs kívánságom! Mióta elmentek
enyéim, érzem, megfojt az egyedüllét. Kínoz
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strangling me. Helplessness tortures me.

a tehetetlenség.

For days, silence and an immense
monotony have lain over Concentration
Camp Auschwitz. A bad sign! My
premonitions never deceive me. The great
silence is an omen of further bloody events
to come. The twelfth Sonderkommando
has already worn out three and a half
months of its fixed four-month lifespan.
The sand is running quickly in the
hourglass of our lives, the time is two
weeks now!

Csend és mérhetetlen egyhangúság fekszik
napok óta az auschwitzi koncentrációs
táborra. Rossz jel! Sohasem csal előérzetem.
A nagy csend újabb, elkövetkező véres
események előjele. A XII. Sonderkommando
is lemorzsolta három és fél hónapját négy
hónapra szabott életének. Gyorsan pereg a
homok életünk órájában, még két hét az idő!

Dr. Mengele carried out his decision. The
liquidation of Camp “C” began. Fifty
trucks requisitioned for this purpose
brought the victims to the crematorium [a
krematóriumba] every evening in groups
of four thousand. The long line of floodlit
trucks made for a terrible spectacle as they
turned in to the crematorium
[krematórium] courtyard with their cargo,
frenzied and screaming in terror or
paralyzed into silence by the fear of death.
One after another, before the entranceway
leading below ground, they unloaded the
already naked unfortunates, and these were
then driven down into the gas chamber.
Every one of them of was aware that they
were going to their deaths by gas here, but
the rigors of their four-month
imprisonment and their body-and soulkilling sufferings, the slow collapse of
their nervous systems, had deadened in
them all sensation and capacity for the
display of will. They let themselves be
driven without resistance into the gas
chamber where, weary of their broken,
worn-out lives, they awaited death, that
they might exchange for it their now
purposeless lives, which only gave them
immeasurable physical and mental
suffering. How long was their journey
leading here! How much suffering
surpassing human imagination did each
stage of this journey bring them! Their

Dr. Mengele végrehajtotta elhatározását.
Megkezdődött a „C” tábor likvidálása. Az
áldozatokat ötven, e célra beállított teherautó
hozta, minden este egy négyezres csoportot,
a krematóriumba. Borzalmas látvány volt a
kivilágított teherautók hosszú sora, amint
őrjöngő, rémülten sikoltó vagy
halálfélelemtől némává dermedt
rakományával a krematórium udvarára
kanyarodott. -Egymásután rakták le a föld
alatti lejárat előtt a már meztelenül érkező
szerencsétleneket és hajtották be a
gázterembe. Ezek közül mindegyik
tudatában volt annak, hogy ide a gázhalálba
jöttek, de négy hónapos rabságuk
szigora,.valamint testet-lelket ölő
szenvedéseik, idegrendszerük lassú
összeomlása eltompított bennük minden
érzékelést és akaratmegnyilvánulási
képességet. Ellenkezés nélkül hagyták
magukat a gázkamrába vezetni, ahol
megtörten, agyonhajszolt életükbe
belefáradva várták a halált, hogy
felcseréljék, nekik már céltalanná vált, csak
mérhetetlen testi és lelki szenvedést adó
életükkel. Mily hosszú volt idáig vezető
útjuk! Mily emberi képzeletet felülmúló
szenvedést hozott számukra ez útnak minden
állomása! Meleg, békés, szeretetben úszó
családi otthonukat feldúlták, kirabolták!
Férjeikkel, gyermekeikkel, öreg szülőikkel a
városaikon kívül álló téglagyárakba
hurcolták őket, ahol hetekig feküdtek a

warm, peaceful family homes suffused
with love were ravaged and plundered!
With their husbands, with their children,
with their aged parents, they were hauled
away to brick factories located outside
their cities where they lay for weeks in
pools of spring rain. This was the ghetto:
from here they were brought in groups
each day to the specially equipped torture
chambers, where they were tortured and
beaten with thumbscrews and rubber
truncheons until, half-fainting from pain,
they told where they had hidden, or to
whom they had given, their valuables.
Many had died from the tortures. Those
who remained were almost relieved when
they were put into the wagons, even if with
80-90 others like themselves!

tavaszi esők pocsolyájában. Ez volt a gettó,
ahonnan csoportonként kerültek naponta a
különlegesen berendezett kínzókamrákba, ott
hüvelykszoritókkal, gumibotokkal kínoztákverték őket, míg a fájdalmaktól már félig
aléltan megmondták, hová rejtették, kiknek
adták át értéktárgyaikat. Sokan haltak bele a
kínzásokba. Akik megmaradtak, szinte
megkönnyebbültek, midőn vagonokba rakták
őket, ha 80-90-ed magukkal is!

Thus they traveled for four or five days, in
the company of those who died along the
way, until they arrived at the Jews’ ramp
of Concentration Camp Auschwitz. What
happened to them there we already know.
Separated from their husbands, their
parents, their children, they went half mad
from the pain in their childlike, wifely,
motherly hearts as they were selected
rightward into the barracks of Camp “C.”
Before they entered these halls of filth, lice
and infectious disease they had to pass
through one last phase, a procedure for the
divestment of human dignity, the bath.

Négy-öt napig utaztak így, útközben elhaltak
társaságában, míg az auschwitzi
koncentrációs tábor zsidórámpájára érkeztek.
Ami itt történt velük, azt már tudjuk.
Férjeiktől, szüleiktől, gyermekeiktől
elválasztva, a gyermeki, a hitvestársi, az
anyai szív fájdalmától félig őrülten érkeztek,
mint jobbra szelektáltak a „C” tábor
barakkjaiba. Mielőtt a piszoknak, a
terveknek, a járványos betegségeknek e
csarnokaiba léptek, még át kellett éljenek
egy mozzanatot, az emberi méltóságbóli
kivetkőztetés procedúráját, a fürdetést.

Rough hands cropped their well-groomed
tresses and stripped the clothes from their
bodies. After the bath they were given
others, but of a sort which even a roadside
beggar would have thrown away in
disgust. Along with these clothes they
received the Third Reich’s first benefits
allotment: lice.

Durva kezek vágták le ápolt hajfonataikat és
szedték le testükről a ruhát. Fürdés után
adtak reájuk másokat, de olyanokat,
amelyeket még az útszéli koldus is undorral
dobna el. Ezekben a ruhákban kapták a III.
Birodalom első juttatását, a tetveket.

After such preliminaries they began their
shadowy lives enclosed within the barbed
wire of the K.Z. Their poor diet of watery
swill did not let them die of hunger, but
nor did it let them live. Protein was

Ilyen előzmények után kezdték meg a K. Z.
drótjai közé zárva, árnyékéletüket.
Mosléknak is silány táplálékuk nem engedte,
hogy éhen haljanak, de élni sem.
Táplálékukból teljesen hiányzott a fehérje,

completely lacking from their diet, the
deficiency made their legs heavy like lead.
The lack of fat made their bodies swell.
Their regular menstrual cycle fell away.
The consequences of this were
nervousness, headaches, frequent
nosebleeds. The lack of vitamin “B”
provoked constant drowsiness and
forgetfulness, which reached the point that
they forgot even the name of the street
they lived on and the number of their
house. Only in their eyes did some life still
appear, but there glimmered in them not
the bright flame of intelligence, but rather
the hazy, smothered fire of a consciousness
dimmed by hunger and physical and
mental pain.

ennek kiesése ólomnehézzé tette lábaikat. A
zsiradék hiánya püffedtté tette testüket. A
rendes havi mensesük elmaradt. Ennek
idegesség, fejfájás, gyakori orrvérzés voltak
a következményei. A “B” vitamin hiánya
állandó aluszékonyságot és feledékenységet
idézett elő, ami addig terjedt, hogy már
lakhelyük utcájának nevét és házuk számát is
elfeledték. Csak szemükben látszott még
élet, belőlük sem az értelem tiszta lángja
lobogott, hanem az éhségtől, testi és lelki
fájdalmaktól megzavart tudat ködfátyolba
vont tüze.

In such conditions they stood through to
the end of the hours-long Zählappel,63 the
roll call, and if they dropped out of the line
fainting, the first thing their glance fell
upon when they came to from the cold
water poured on them was the smoke
billowing over the K.Z. [a K.Z. fölött
gomolygó füstre] and the blazing flames of
the crematorium chimneys [a krematórium
kéményeinek lobogó lángjára]. These two
signs, the smoke and the flames, let them
know at all hours of the day that they were
standing at the gates to next world.

Ily körülmények között csinálták végig az
órákig tartó Zählappeleket, számbavételi
sorakozókat, és ha ájultan kidőltek a sorból,
midőn a reájuk öntött hideg víztől magukhoz
tértek, első pillantásuk a K. Z. fölött
gomolygó füstre és a krematórium
kéményeinek lobogó lángjára esett. E két jel,
a füst és a láng tudatták velük a nap minden
órájában, hogy a túlvilág kapui előtt állanak!

For four months the inhabitants of Camp
“C” had lived before the gates of the
crematoria and it took ten days before
those going to their deaths had all passed
through them. The souls had departed from
forty-five thousand [negyvenötezer]
tormented bodies, and over Camp “C,” the
temporary home of so many bearers of
tragedy, there now falls an immense
silence!

Négy hónapig éltek a „C” tábor lakói a
krematóriumok kapui előtt és tíz napig
tartott, míg a halálba indulók azokon
átvonultak. Negyvenötezer,
agyonsanyargatott testből szállt el a lélek, és
a „C” táborra, annyi tragédia hordozóinak
szállására, mérhetetlen némaság borul!
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Correctly Zählappell.

CHAPTER XXIX

XXIX. Fejezet

Thus the Sonderkommando awaits the final
blow of destiny! Days, weeks, months had
passed, it hangs continuously over our
heads, soon the horror will arrive.
Execution, when everything falls into
darkness and turns to ashes! We are ready.
Every hour of the day we expect that the
SS executioners will open up on us.

Így várja végzetének csapását a
Sonderkommando! Napok, hetek, hónapok
múltak el, folyton fejünk felett lebeg, aztán
jön a borzalom. A kivégzés, midőn minden
sötétségbe borul és hamuvá lesz! El vagyunk
készülve. A nap minden órájában várjuk,
hogy SS hóhérok nyitnak reánk.

In the morning hours of October 6, 1944,
outside the neutral zone between the small
and large guard chains, a weapon rang out
from one of the guard towers and a K.Z.
prisoner fell to the ground dead. The
prisoner, a former Russian officer who had
been sent here from a prisoner-of-war
camp as punishment for an escape attempt,
in all probability was attempting escape
here as well, and thus wound up in front of
the guard’s weapon. A commission of the
political SS headed by Dr. Mengele rushed
to the scene in order to investigate the
incident on site. It was an ordinary
incident, the sort that happened everyday.
If the victim had been a Jew, he would
simply have gone to the mortuary hall and
from there to the crematorium without any
formalities, but as a Russian officer he was
registered, complete with name and
personal data. In order to justify the violent
death an autopsy report was needed. At the
end of the on-site inspection, Dr. Mengele
had the body brought to the crematorium
and ordered its forensic-medical autopsy!
According to his orders, the report must be
ready by two-thirty in the afternoon. He
wants to pick it up in person and confirm
its results on the cadaver.

Ezerkilencszáznegyvennégy október 6-án, a
reggeli órákban, a kis és a nagy őrlánc
között, a neutrális zónán kívül az egyik
őrtoronyból fegyver dörrent és egy K. Z.
fogoly holtan bukott a földre. A fogoly egy
volt orosz katonatiszt, ki szökési kísérlet
miatt egy fogolytáborból került ide
büntetésből, minden valószínűség szerint itt
is szökést kísérelt meg, így került egyik őr
fegyvere elé. A politikai SS egy bizottsága
szállott ki a színhelyre, élén dr. Mengelével,
hogy az esetet a helyszínen bevizsgálják.
Közönséges, mindennap előforduló eset volt.
Ha zsidó lett volna az áldozat, egyszerűen a
hullakamrába, onnan a krematóriumba került
volna minden formaság nélkül, de mint orosz
katonatiszt, teljes névvel és személyi
adatokkal volt regisztrálva. Erőszakos halála
megindokolásához boncolási jegyzőkönyv7
kellett. A helyszíni szemle végeztével dr.
Mengele a krematóriumba hozatta a halottat
és elrendelte törvényszéki orvostani
felboncolását! Parancsa szerint délután fél
háromkor készen kell legyen a jegyzőkönyv.
Személyesen akarja átvenni és annak adatait
a hullán ellenőrizni.

The time was about nine o’clock in the
morning when Dr. Mengele left the
dissection hall. I had the cadaver placed on
the dissecting table, I could have been
done with the dissection and the autopsy
protocol in thirty to forty minutes, but it

Reggel kilenc óra körül járt az idő, midőn dr.
Mengele a bonctermet elhagyta. A hullát a
boncasztalra tétettem, harminc-negyven perc
alatt elkészülhettem volna a boncolással és a
jegyzőkönyvvel, de október 6. volt, a
Sonderkommando terminusának utolsó előtti

was the sixth of October, the second-to-last
or last day of the Sonderkommando’s term
[de október 6. volt, a Sonderkommandó
terminusának utolsóelőtti, vagy utolsó
napja]. We did not know for certain, but I
sensed the nearness of death. I was
incapable of working. I left the dissection
hall and withdrew to my room. I took a
large dose of Luminal and smoked one
cigarette after another. I did not have the
patience to stay there either, so I went into
the cremation hall [égető terembe]. The
men of the day shift performed their work
only sluggishly, even though several
hundred corpses lay before the furnaces [a
kazánok előtt]. Huddling together in small
groups, they talked quietly. I went upstairs
to the staff quarters, where the strangeness
of the situation immediately became
apparent to me. Usually the
Sonderkommando’s night shift ate
breakfast after morning roll call and went
to sleep. Now it is ten a.m., and everyone
is on their feet. I also notice that the men
are in sports clothes, pullovers and boots,
though a bright, warm October sun is
shining outside. They bustle about this way
and that, they pack and repack their
suitcases, talking quietly. Even so I sense
the enormous tension which fills
everything here. Something is afoot here, I
sense it clearly. I enter the head Kapo’s
separate little room, he is sitting at the
table. Around him the foreman of the night
shift, the mechanical engineer, the chief
stoker and the commander of the gas
Kommando take their places.

vagy utolsó napja. Bizonyosat nem tudunk,
de éreztem a halál közelségét. Képtelen
voltam dolgozni. Otthagytam a bonctermet
és szobámba vonultam. Nagy adag luminált
vettem be és egyik cigarettát’ a másik után
szívtam. Ott sem volt türelmem maradni, az
égető terembe mentem. A nappali szolgálat
emberei csak vontatottan végezték
munkájukat, pedig néhány száz halott feküdt
a kazánok előtt. Kis csoportokba verődve,
halkan beszélgettek. Felmentem az emeletre,
a személyzet szállására, ahol azonnal feltűnt
nekem a helyzet szokatlansága. Máskor a
Sonderkommando éjjeli szolgálata, a reggeli
számbavétel után elfogyasztja reggelijét és
aludni megy. Most délelőtt tíz óra és
mindenki talpon van. Azt is megfigyelem,
hogy az emberek sportöltözetben,
pulóverben, csizmában vannak, pedig
verőfényes, meleg októberi nap süt odakint.
Sürögnek-forognak, kofferjeikben tesznekvesznek, csendben beszélgetnek. Ennek
ellenére érzem az óriási feszültséget, ami itt
mindent betölt. Itt valami készülőben van,
azt tisztán érzékelem. Bemegyek a főkápó
kis elkülönített szobájába, az asztalnál ül.
Körülötte az éjjeli szolgálat vezetői, a
gépészmérnök, a generálfűtő és a
gázkommandó parancsnoka foglalnak helyet.

No sooner have I sat down than they pour
me out half a tumbler from a bottle of
brandy that sits on the table, already half
empty. The strongest Polish liquor, the
famous fennel-seed brandy, fills my glass.
I drink it down in one gulp! In the final
hours of the Sonderkommando’s four
months it may not be a lifesaving remedy,
but it’s a great medicine against the fear of

Alig ülök le, már töltenek is számomra egy
fél vizespohárral az asztalon levő, de már
félig ürített pálinkás üvegből. A legerősebb
lengyel pálinka, a híres köménymagos van
poharamban. Ki is iszom egy hajtásra! A
Sonderkommando negyedik hónapjának
utolsó óráiban nem életmentő szer ugyan, de
nagyszerű orvosság halálfélelem ellen!

death!
My companions inform me in detail about
our situation. According to the signs and
information acquired, the liquidation of the
Sonderkommando could only follow the
next day, possibly the day after, but all
necessary measures are in place so that the
860 men of the Sonderkommando can
break out of the crematorium tonight.
Heading: the Vistula River, which
meanders along two kilometers away and
which now, at the end of summer, is so
shallow that it can easily be waded. At a
distance of eight kilometers from the
Vistula there then follows a wooded region
which extends across the whole of Poland
[mely átnyúlik egész Lengyelországig].
Here we will be able to stay safely for
weeks, even months. We are certain to
meet partisans as well.

Társaim részletesen tájékoztatnak
helyzetünkről. A Sonderkommando
likvidálásának a jelek és megszerzett
információk szerint csak másnap, esetleg
harmadnap kellene bekövetkezni, de minden
intézkedés megtörtént arra, hogy a
Sonderkommando 860 főnyi embere ma éjjel
a krematóriumból kitörjön. Irány a két
kilométer távolságban kanyargó Visztula,
mely most, nyár végén igen sekély, így
könnyen gázolható. A Visztulától nyolc
kilométer távolságra erdős vidék következik,
mely átnyúlik egész Lengyelországig. Itt már
hetekig, sőt hónapokig is biztonságban
lehetünk. Partizánokat is találunk bizonyára.

Our weapons supply is sufficient for the
execution of the plan. In the last few days,
around a hundred boxes of high-explosive
ecrasite64 have arrived from the Auschwitz
Unio65 factory, a large plant which
exclusively manufactures munitions and
which employs Polish-Jewish women
prisoners. The Germans use these boxes
for blowing up railway tracks. Besides
these, there are five machine pistols and
twenty hand grenades in the weapons
cache. This is sufficient for the execution
of the plan, for we intend first to secretly
approach the solitary night watch guards at
their posts and render them harmless with
knives. Thus taking by surprise the SS

A fegyverkészlet elegendő a kivitelhez. Az
utóbb napokban került ide az auschwitzi
Uniógyárból, mely kizárólag
municiőgyártásra berendezett nagyüzem és
zsidó, lengyelországi rabnők dolgoznak
benne, vagy száz darab, nagy robbanóerejű
ekrazitos szelence. A németek ezeket
használják a vasúti sínek felrobbantására. Ezenkívül öt géppisztoly és húsz
kézigránátból áll a fegyverkészlet. Ez
elegendő is a terv kiviteléhez, mert
meglepetésszerűen, előbb a magános, éjjeli
szolgálatos őröket akartuk őrhelyeiken
megközelíteni és késsel ártalmatlanná tenni.
A szobájukban alvó SS-eket így meglepve,
arra akartuk kényszeríteni, hogy velünk
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Ecrasite (Hungarian ekrazit, German Ecrasit) is the name of an explosive material developed in AustroHungary at the end of the nineteenth century, originally for use in artillery shells. It is described in a
contemporary source as “a bright yellow solid… [which] ignites when brought into contact with an
incandescent body or open flame, burning harmlessly away unless strongly confined, and is insensitive to
friction or concussion. It is claimed to possess double the strength of dynamite and requires a special
detonator… to provoke its full force.” (P. Gerald Sanford, Nitro-Explosives: A Practical Treatise, London:
Crosby Lockwood and Son, 1906, p. 159.) The boxes referred to by Nyiszli would presumably have been
fairly small; the Hungarian word in question, szelence, usually indicates a small, decorative metal box, like a
snuffbox or cigar case.
Sic. The plant in question was officially known as the Weichsel-Union-Metallwerke.

sleeping in their room [a szobájukban], we jöjjenek, amíg mi jónak látjuk…
intend to force them to come with us for as
long as we see fit…
The signal for the breakout will be given
with an electric hand lamp from
Crematorium I to II, and so on to III and
IV. To my mind, the plan seems all the
more feasible in that today, with the
exception of Crematorium I, there are no
cremations anywhere. They will be
finished here too by six o’clock in the
evening, so the Sonderkommando does not
have to supply a night shift today. On such
occasions the SS night shift is smaller as
well. In each crematorium the watch
consists of three men.

A jelt a kitörésre az I-es krematóriumból
adják kézi villanylámpával a II-esnek és így
tovább a III-asnak és IV-esnek. A terv
szerintem is kivihetőnek látszott annál is
inkább, mert ma az I-es krema kivételével
sehol nincs égetés. Este hat órára itt is
befejeződik, így a Sonderkommandónak ma
nem kell éjjeli szolgálatot adnia. Ilyenkor az
SS éjjeli szolgálat is gyengébb. Minden
krematóriumban három emberből áll az
őrség.

We part with the agreement that until the
signal everyone is to perform his work as
usual and avoid all such actions as might
arouse suspicions.

Elválunk azzal, hogy a jeladásig mindenki
végzi munkáját, mint rendesen és kerül
minden olyan cselekedet, ami gyanút
kelthetne.

I head back to my room; again I have to go
through the furnace hall [kazántermen].
The men are doing their work, though a
little slowly. I inform my two doctor
colleagues about the situation. I say
nothing to the autopsy assistant. He is a
longtime prisoner of the K.Z., I do not trust
him. The accomplished facts will sweep
him along with themselves soon enough.

A szobámba megyek, ismét át kell menjek a
kazántermen. Az emberek kissé lassan, de
végzik munkájukat. Két orvostársamnak
referálok a helyzetről. A boncszolgának nem
szólok semmit. Régi K. Z. fogoly, nem
bízom benne. A befejezett tények majd
magukkal rántják őt is.

Slowly the time for lunch arrived. We ate
our food quietly and went out into the
autumn sun to bask a little in the
crematorium courtyard with our comrades.
It struck me that I cannot see anyone from
our SS guards. They are probably staying
in their room. This has happened on other
occasions as well. The gates are closed.
Outside, the camp SS are attending to their
duties. They are at their posts. Thus I do
not attach any importance to this. I quietly
smoke a cigarette. The knowledge that
tonight we would be beyond the wires and
free again has lifted from me the terrible
pressure that has weighed upon me for four

Lassan elkövetkezett az ebéd ideje.
Nyugodtan fogyasztottuk el ételeinket és az
őszi napon kimentünk társaimmal kissé
sütkérezni a krematórium udvarára. Feltűnt
nekem, hogy SS őreinkből senkit sem látok.
Valószínűleg szobáikban tartózkodnak. Volt
ez így máskor is. A kapuk zárva vannak.
Kívül a szolgálatot táborbeli SS-ek látják el.
Azok a helyükön vannak. Nem tulajdonítok
tehát ennek semmi fontosságot. Nyugodtan
szívom cigarettámat. A tudat, hogy ma éjjel
a drótokon kívül leszünk és ismét szabadok,
feloldotta bennem a rettentő nyomást, ami
négy hónap óta reám nehezedett. Ha nem
sikerül, úgy sem vesztettem semmit!

months now. If it fails, I still will have lost
nothing!
I look at my wristwatch, its hands show
half past one. I stand up and call my
companions in for the completion of the
autopsy so that at half past two, when Dr.
Mengele arrives, we will be ready.
Without a word they follow me into the
dissection hall. We immediately get down
to work. Today one of my fellow doctors
performs the autopsy. I sit at the typewriter
and write the protocol. We have been
working quietly like that for about twenty
minutes when a huge explosion shakes the
air, followed by a dense clatter of machine
pistol fire. I look out the large, greenscreened window and see that the huge,
red-tiled roof of Krema III [a III-as
krema ]66 is lying open together with its
beam structure; an enormous plume of
flame and black smoke ascends high into
the sky. Barely a minute later a clatter of
machine pistols rings out directly in front
of the dissection hall door. We have no
idea what has happened. Our plans spoke
of tonight. It could only be that we have
been betrayed, and the SS has intervened
in time, or that a large number of partisans
has attacked the crematoria! The wail of
alarm sirens sounds out from Auschwitz I
and Auschwitz II. The explosions and the
clatter of machine pistols grow ever
stronger. Now heavy machine guns break
in as well. I decided quickly. I held that it
would be most sensible, whether a betrayal
or a partisan attack has occurred, that we
stay in the dissection hall. We will await
the development of events here at our
posts. Through the window I note the
arrival of 8-10 trucks [nyolc-tíz teherautó].
They brake in front of Krema I, our
crematorium, and half a battalion worth of
66

Megnézem karórámat, mutatói félkettőt
mutatnak. Felállok és hívom társaimat a
boncolás elvégzésére, hogy fél háromig,
mikor dr. Mengele érkezik, készen legyünk.
Szó nélkül követnek a boncterembe. Azonnal
munkához látunk. Ma egyik orvostársam
végzi a boncolást. Én az írógépnél ülök és a
jegyzőkönyvet írom. Körülbelül húsz percig
dolgoztunk így csendben, midőn iszonyú
robbanás reszketteti meg a levegőt, utána
sűrű géppisztolyropogás. Kinézek a zöld
nagyhálós ablakon és látom, hogy a III-as
kamra óriási, vöröscserepes teteje a
gerendaszerkezettel együtt kinyílik, óriási
tűzcsóva és fekete füst száll a magasba. Alig
múlik el egy perc, közvetlenül a boncterem
ajtaja előtt hallik egy géppisztolynak
ropogása. Sejtelmünk sem volt, mi
történhetett? Terveink éjszakára szóltak.
Csak árulás lehetett és az SS idejében
közbelépett vagy nagyszámú partizán
támadta meg a krematóriumokat! Szirénák
riasztó búgása hallik Auschwitz I. és
Auschwitz II. felől. A robbanások és
géppisztolyropogások egyre erősödnek. Már
nehéz gépfegyverek is beleszólnak. Gyorsan
határoztam. Legésszerűbbnek azt tartottam,
hogy akár árulás, akár partizántámadás
történt, a boncterémben maradunk! Itt várjuk
be munkahelyünkön a dolgok fejlődését.
Nyolc-tíz teherautó érkezését figyelem az
ablakon keresztül. Az l-es, a mi kremánk
előtt fékeznek és félzászlóaljnyi SS katona
ugrik le róluk és fejlődik rajvonalba a
drótkerítés előtt…

Sic. Readers may recall here that Nyiszli numbers the Birkenau crematoria I to IV, in contrast with modern
practice, which reserves the number I for the disused crematorium at the Auschwitz main camp, and gives
the Birkenau crematoria numbers II through V. The “Krema III” mentioned here thus is actually
Crematorium IV. See Note 20 above.

soldiers jump down from them and draw
up in lines in front of the barbed-wire
fence…
The situation is clear to me now. The
Sonderkommando has seized control of
Crematorium I, it is shooting and
launching hand grenades at the lines of SS
mustering before the gate. The defense
appears to be effective, for I see several SS
soldiers collapse, wounded or dead. This
soon led the besiegers to resort to more
effective methods. They bring forward
forty or fifty trained bloodhounds and
incite them against the defenders inside the
crematorium, but to my amazement the
dogs, at other times so eager and fierce, do
not move; indeed they cower, whining,
behind their SS masters’ backs. I explain
this by the fact that the dogs are trained
against prisoners in striped clothing; here
there are no such uniforms, though there is
something else which is unfamiliar to the
dogs. In the crematorium and its
surroundings a penetrating stench of blood,
burnt flesh and bone is pervasive. And of
that the bloodhounds, with their exquisite
sense of smell, were afraid. When this
attempt of the SS proved unsuccessful,
though still under continuous fire [they
brought up two cannons] from an antiaircraft battery67 and began to put them
into position pointed at the crematorium
building.

Most már tisztán áll előttem a helyzet. A
Sonderkommando kerítette hatalmába az l-es
krematóriumot, az ablakokból lő és dobálja a
kézigránátokat a kapu előtt felvonuló SS
rajvonalra. A védekezés eredményesnek
látszik, mert több SS katonát látok sebesülve
vagy holtan összeesni. Ez arra indította az
ostromlókat, hogy hathatósabb eszközöket
vegyenek igénybe. Elő is vezetnek negyvenötven betanított vérebet és azokat uszítják a
krematórium belsejében lévő védekezőkre,
de bámulattal látom, hogy a különben
annyira készséges, vad kutyák nem
mozdulnak, sőt szűkölve húzódnak SS
gazdáik háta mögé. Ezt azzal magyarázom,
hogy a kutyák csíkosruhás foglyokra vannak
betanítva, itt olyanok nincsenek, hanem van
egyéb, ami a kutyáknak szokatlan. A
krematóriumban és körülötte vérnek és égett
húsnak, csontnak átható szaga terjengett.
Ettől pedig félnek az érzékeny szaglású
vérebek. Miután az SS e kísérlete
eredménytelen maradt, állandó lövöldözés
közben elhárító ütegből és a krematórium
épületére irányítva, állásba kezdték helyezni
azokat.

The Sonderkommando could not withstand
such superiority in numbers and weapons.
A powerful shout of “hurrah” shook the
building and the Sonderkommando rushed
out the back door of the crematorium [a
krematórium… hátsó ajtóin]. They break
out through the previously cut electrical
wire, and at a running pace, firing
continuously at the SS standing along the

Ily számbeli és fegyverekbeni fölénynek
nem tudott a Sonderkommendo ellenállni.
Hatalmas hurrá-kiáltás rázta meg az épületet
és a Sonderkommando a krematórium
épületének hátsó ajtóin kirohant. Az előre
átvágott villanydrótokon keresztül kitört és
futólépésben, állandóan lövöldözve, az őlánc
vonalán áló SS-ekre, a Visztula kanyarja felé
vette menekülésének irányát. Nagyon élénk
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Nyiszli’s original 1946 text is defective here, lacking the bracketed material and thus leaving unclear
precisely what the SS were putting into position. The missing text can be supplied from two paragraphs
below, where an otherwise inexplicable reference is made to “the two cannons” (a két ágyút).

guard chain line, they aim their flight
toward the bend of the Vistula. An
extremely intense firefight sprang up
between the SS and the escapees. I hear
clearly as the heavy machine guns of the
guard towers break in among the clatter of
guns and the detonations of hand grenades
and explosives boxes. It probably did not
last ten minutes, and then everything was
still.

tűzharc keletkezett az SS és a menekülök
között. Jól hallom, amint a fegyverropogásba
és a kézigránátok, illetőleg a
robbantószelencék dörrenésébe beleszólnak
az őrtornyok nehéz gépfegyverei. Talán tíz
percig seín tartott és elcsendesedett minden.

Now the SS standing in lines on the front
side of the building also start to attack,
without using the two cannons. With
bayonets fixed, they attack the building
from several sides and pour into every
room on the ground and first floors. A
group of ten barged into the dissection
hall. With weapons drawn against us they
surrounded us and under a hail of blows
from their rifle butts led us, hands held
high, into the courtyard, where they
ordered all four of us face down on the
ground. “Anyone who moves or lifts his
head, gets a bullet in his head!” the order
rings out. A few minutes later, I hear from
the sound of feet that a large group of
Sonderkommando men are brought over
and made to lie down beside us. How
many could they be? I do not know, for I
lie motionless, face pressed against the
ground, in a single line with the new
arrivals. Three or four minutes later they
bring a new group; these lie down behind
me.

Most már a homlokzati részen álló SS
rajvonal is rohamra indult anélkül, hogy a
két ágyút használta volna. Feltűzött
szuronnyal rohanták meg több oldalról az
épületet és özönlötték el annak minden
földszinti és emeleti helyiségét. Egy tízes
csoport a boncterembe hatolt. – Reánk tartott
fegyverrel közrefogtak bennünket és
feltartott kezekkel, sűrű puskaagyütlegekkel
az udvarra kísértek, ahol arccal a földre
parancsoltak mind a négyünket. – Aki
megmozdul, vagy fejét felemeli, golyót a
fejébe! – hangzik a parancs. Néhány perc
múlva a lépésekről hallom, nagy csoport
sonderest hoznak és mellénk fektetik.
Mennyien lehetnek? Nem tudom, mert
arcomat a földre szorítva, mozdulatlanul
fekszem az újonnan jöttekel egyvonalban.
Három-négy perc múlva újabb csoportot
hoznak, ezek a hátam mögött feküdnek le.

As we lie there motionless we
continuously receive blows from rifle
butts, or kicks with boots to the head, back
and waist amid a thick torrent of abuse. I
feel the warmth of the blood which pours
from my head, my face, the taste of salt,
the salty taste of blood which flows over
my lips. I only feel the first few blows. My
head buzzes and spins. I do not think of
anything. My sense organs begin to
renounce their duties. I feel as if I am

Amíg mozdulatlanul fekszünk, állandóan
kapjuk az ütiegeket a puskák agyával, vagy
sűrű szitkok között a csizmarúgásokat
fejünkbe, hátunkba, derekunkba. Érzem a vér
melegét, amint fejemről, arcomról
végigcsorog, a sós ízt, véremnek sós ízét,
amint ajkamra folyik. Csak az első ütéseket
érzem. Fejem zúg, kavarog. Nem gondolok
semmire. Érzékszerveim kezdik felmondani
a szolgálatot. Érzem, mint olvadok fel a
megsemmisülés közömbösségében.

dissolving into the indifference of
annihilation.
For twenty or thirty minutes we lie there
like that and wait for the bullet from the
gun of the SS soldier standing behind us. I
knew that in this situation they would
shoot us in the head. That is the quickest
and easiest kind of death. I should know. A
professional matter! I can almost see my
brains splattering under the hydraulic
pressure of the bullet penetrating from
point blank and my skull falling apart into
a thousand pieces.

Húsz-harminc perce fekszünk így és várjuk a
hátunk mögött álló SS katona fegyveréből a
golyót. Tudtam, hogy e helyzetben fejünkbe
lőnek. Ez a leggyorsabb és legenyhébb
halálnem. Én csak tudom. Szakmabeli dolog!
Szinte látom a közelről behatoló golyó
hidraulikus nyomásától szétloccsant
agyvelőmet és ezer darabra hulló
koponyámat.

I hear the roar of an automobile. It can
only be Dr. Mengele arriving! The men of
the political SS have been waiting for him.
I cannot look up, but I recognize his voice.
He speaks with the SS commander
standing before our front line. Suddenly I
hear a loud shout. An SS yells at us:
“Doctors stand up!” We obey the order.
All four of us stand up. Standing at
attention we wait for what is to happen
next. Dr. Mengele motions me over to him.
My face and shirt are bloody, my clothes
are muddy, I stand thus before him. Next
to him stand three SS officers, heads of the
political SS. Dr. Mengele asks what we
have been up to. “Nothing,” I reply. “We
were merely executing the
Hauptsturmführer’s orders. We were
dissecting the Russian officer’s corpse
when the trouble occurred. Half the
autopsy was left to do at the time, and the
protocol is in the typewriter. It is possible
to check that! We stayed at our posts the
entire time, they found us there.” The SS
commander confirms all this. Dr. Mengele
looks at me and says: “Go, clean yourself
up and get back to work!” I turn on my
heels, my three companions follow as well.
We head for the crematorium door. We
have taken scarcely twenty steps when
bursts of rapid gunfire ring out behind our
backs. The Sonderkommando lies dead on

Autóberregést hallok. Nem érkezhet más,
csak dr. Mengele! Reá vártak a politikai SS
emberei. Nem nézhetek fel, de hangjára
ismerek. Ő beszélget az arcvonalunk előtt
álló SS parancsnokkal. Hirtelen harsány
kiáltást hallok. Egy SS ordítja felénk. –
Orvosok felállni! Engedelmeskedünk a
parancsnak. Felállunk mind a négyen.
Vigyázzban állva várjuk a történendőket. Dr.
Mengele engem magához int. Arcom, ingem
véres, ruhám sáros, így állok meg előtte.
Mellette három SS tiszt áll, a politikai SS
vezetői. Dr. Mengele megkérdi, mit
követtünk el? – Semmit -felelem –, csupán a
Hauptsturmführer úr parancsát teljesítettük.
Az orosz katonatiszt hulláját boncoltuk,
midőn a baj bekövetkezett. – Ekkor maradt
félbe a boncolás és az írógépben a
jegyzőkönyv. Meg lehet győződni róla!
Végig a munkahelyünkön tartózkodtunk, ott
találtak reánk. – Az SS parancsnok
mindezeket megerősíti. Dr. Mengele reám
néz és szól: – Menjen, mossa meg magát és
dolgozzon tovább! – Sarkon fordulok, három
társam is követ. A krematórium ajtajának
tartunk. Alig teszünk húsz lépést, hátunk
mögött sortüzek dörrennek. A
Sonderkommando holtan fekszik a véres
kövezeten.

the bloody paving stones [kövezeten].
I did not turn around but rather hastening
my pace I went to my room. With
trembling hands I tried to roll a cigarette. I
tore three papers before I succeeded. I lit
up and, drawing a deep puff of smoke,
staggered to my bed and lay down. Only
now did I begin to feel, in my head and in
all the parts of my body, the pain caused
by the blows and kicks that I had endured.

Nem fordultam hátra, hanem meggyorsítva
lépteimet, szobámba mentem. Remegő
kezekkel cigarettát próbáltam sodorni.
Három papírt is elszakítottam, míg sikerült.
Reágyújtottam és mélyet szippantva a
füstből, ágyamhoz támolyogtam és
lefeküdtem. Csak most kezdtem érezni
fejemen és testem minden részén az
elszenvedett ütések és rúgások okozta
fájdalmakat.

All these many things had happened today,
and yet it was only three in the afternoon.
My salvation caused me neither joy nor
relief. I realize that I have only gained a
reprieve. I know Dr. Mengele and the SS
mentality. I am conscious of the
importance of my sphere of work and I
know as well that I am irreplaceable. Apart
from me, there is no forensic pathologist in
the K.Z. who could answer to the local
requirements. Even if there were some
such person, he would be careful not to
reveal his professional abilities and thus
fall into Dr. Mengele’s clutches, ending his
life four months later as a
Sonderkommando.

Annyi minden történt e napon, pedig csak
három óra volt délután. Megmenekülésem
nem okozott sem örömet, sem
megkönnyebbülést! Tudatában vagyok
annak, hogy csak halasztást kaptam.
Ismerem dr. Mengelét és az SS mentalitást.
Tudatában vagyok munkaköröm
fontosságának és azt is tudom, hogy
pótolhatatlan vagyok. A K. Z.-ben rajtam
kívül nincs boncolóorvos, ki az itteni
követelményeknek megfelelne. Ha akadna is
ilyen, úgy az óvakodna attól, hogy
szakmabeli képességeit felfedje és dr.
Mengele karmai közé kerülve, négy hónap
után, mint Sonderkommandós fejezze be
életét.

When my utterly jangled nerves had
calmed a little, I got up from my bed and
went out to look around. I wanted to know
what had really happened this afternoon.
Was there in fact a traitor among us and
had the SS prevented the planned
insurrection with the destruction of the
Sonderkommando? Even by looking they
could not have found a better occasion and
pretext for the liquidation of the
Kommando. On another theory, the fourmonth term simply expired today. The
political SS had received an order for the
executions! They had gone into action to
carry it out, but the twelfth
Sonderkommando had not complied with
the order that they should line up in the
courtyard, as if they were being called

Midőn végsőkig felzaklatott idegeim kissé
megnyugodtak, felkeltem fekhelyemről és
elindultam, hogy körülnézzek. Tudni
akartam, hogy voltaképpen mi is történt ma
délután? Tényleg áruló volt közöttünk és az
SS a Sonderkommando kiirtásával
akadályozta meg a készülő zendülést?
Keresve sem találhattak volna jobb alkalmat
és jogcímet a kommandó likvidálására. A
másik feltevésem szerint, egyszerűen ma járt
le a négy hónapos terminus. A politikai SS
parancsot kapott a kivégzésre! Akcióba is
léptek, hogy azt végrehajtsák, de a XII.
Sonderkommando nem tett eleget a
parancsnak, hogy az udvaron felsorakozzon,
mintha számbavétel vagy parancskiadás
céljából hívnák össze, de valójában azért,
hogy egyszerűen lepuffantsák. Eddig minden

together for the purpose of counting or
Sonderkommandóval így történt. A mi
issuing orders, but in reality simply so they kommandónk ennek tudatában a fegyveres
could be shot. Our Sonderkommando, in
ellenállást választotta.
the awareness of all this, chose armed
resistance.
In the cremation hall, stripped naked, my
dead comrades lie in long lines before the
ovens. One after another I recognize the
bodies of my comrades who broke out of
Crematorium I. The collected corpses were
brought in on hand carts from the guard
chain line where they had fallen. Lying
here also are those comrades who were
executed in the courtyard after my three
companions and I were removed from their
lines. These were brought from Crematoria
II, III and IV to Crematorium I after the
crushing of the uprising, to be done away
with here and cremated together with the
others. Today the ovens are lit only here,
and only thirty hastily assembled new
Sonderkommando members are available.

Az égetőteremben hosszú sorokban,
meztelenre vetkőztetve, halott bajtársaim
fekszenek a kemencék előtt. Sorra
felismerem az Ies krematóriumból kitört
társaim hulláit. Kézikocsin hozták be az
összeszedett hullákat az őrláncok vonaláról,
ahol elestek. Itt fekszenek azok a bajtársak
is, kiket az udvaron végeztek ki, miután
engem és három társamat kivettek soraikból.
Ezeket az ellenállás leverése után hozták a
II-es, III-as és IV-es krematóriumokból az Iesbe, hogy itt végezzenek velük és együtt
égessék el a többiekkel. Ma csak itt van tűz a
kemencében és mindössze harminc, sebtében
összeszedett új Sonderkommandós áll
rendelkezésre.

I am standing beside an SS NCO who is
recording the numbers from the arms of
the corpses, turned with their faces
upward. I do not ask him, he tells me of his
own initiative that twelve men are missing
from the Sonderkommando; the others,
with the exception of seven men, are dead.
Of the seven men, four are us, the three
doctors of the dissection and hall and the
laboratory assistant. Also still alive are the
operator engineer for the dynamos [a
dynamók] and the fans, a chief stoker, and
a Pipel,68 that is, an errand boy in the
personal service of the SS who keeps their
clothes, boots and cutlery in order and
besides this also performs telephone duty.
Twelve succeeded in escaping.

Az SS altiszt mellett állok, ki az arccal
fölfelé fordított halottak karjairól a számokat
jegyzi. Nem kérdezem tőle, magától mondja,
hogy tizenkét ember hiányzik a
Sonderkommandóból, a többi, hét ember
kivételével, halott. A hét emberből négyen
voltunk mi, a boncterem három orvosa és a
laboránsa. Életben maradt a dinamók és
ventilátorok kezelőmérnöke, egy generálfűtő és egy Pipel, azaz mindenes, ki az SS
személyi szolgálatában ruhákat, csizmákat,
evőeszközöket tart rendben és emellett a
telefonkészüléknél is teljesít szolgálatot.
Tizenkettőnek sikerült a szökés.

A Pipeltől tudtam meg részleteiben is a mai
From the Pipel I learned in detail the
events of the day today. There was no hint nap eseményeit. Árulásról szó sem volt. A
of betrayal. Seventy members of the
politikai SS hetven tagja teherautón érkezett
68

In German in the original, correctly Piepel. The word is a dialectical and slang form which means “young
boy” or, euphemistically, “penis.”

political SS arrived by truck [teherautón]
at Crematorium III at half-past one in the
afternoon. Their commander ordered the
Kommando to fall in, but no one among
them moved. They guessed what would
follow. The SS officer decided that it
would be easier to achieve the goal by
initiating a diversionary action; they are
masters in the art of lies. To that end, he
stood himself in the middle of the
courtyard and delivered a speech with all
the primitivity and concision of the SS:
“Men, since you have worked sufficiently
here, by superior orders you will be going
in a transport to a labor camp. There you
will have good clothes, plenty of grub and
easy work. So anyone whose tattoo
number I read out should step forward
from among you and fall in line.” He
began reading. There are one hundred
Hungarian Sonderkommando men in
Crematorium III, he reads them out first.
These are the youngest residents of the
K.Z., they line up unresistingly. Their fear
is greater than their courage. An SS
platoon immediately leads them away out
of the courtyard. They lock them all in
barrack number 13 of Camp “D.”

délután fél kettőkor a III-as krematóriumba.
Parancsnokuk sorakozó! rendelt el a
kommandónak, de azok közül senki nem
mozdult. Sejtették, mi következik. Az SS
tiszt úgy vélte, hogy könnyebben ér célt, ha
félrevezető akcióba kezd, ők művészei a
hazugságoknak. Ecélból kiáll az udvar
közepére és egy beszédet vág ki SS
primitívséggel és rövidséggel: – Emberek,
felsőbb parancsra, miután itt eleget
dolgoztatok, egy munkáslágerbe mentek
transzportban. Ott jó ruhátok, bőséges
zabáinivalótok és könnyű dolgotok lesz. Akit
tehát tetoválási számán olvasok, az lépjen ki
közületek és álljon sorba! – elkezdi az
olvasást. Száz magyar sonderes van a III-as
krematóriumban, azokat olvassa először.
Ezek a legfiatalabb K. Z. lakók simán
sorbaállnak. Nagyobb az ijedségük, mint a
bátorságuk. Egy SS osztag el is viszi őket
azonnal a krematórium udvaráról. A JD”
tábor 13-as barakkjába zárják valamennyit.

Meanwhile at Crematorium III the reading
of the tattoo numbers went on. It became
the turn for those of Greek nationality.
These do not fall into line so readily when
the SS officer shouts out their numbers.
The Polish group comes next. Murmurs
and impetuous, heckling shouts are heard
from the crowd. The SS shouts out a
number. Nobody moves! As he looks
around expectantly, a mineral water bottle
falls in front of his feet. A terrible
explosion follows. Seven SS lie in their
own blood, wounded or dead, the
commander among them. The bottle was
filled with ecrasite. The Poles had thrown
it. The SS open fire murderously on the
mutineers. The latter race into the
crematorium. From there they throw

A III-as krematóriumban ezalatt tovább folyt
a tetoválási számok felolvasására. A görög
nemzetiségűek kerültek sorra. Ezek már nem
állnak oly készségesen sorba, midőn
számaikat kiáltja az SS tiszt. A lengyelek
csoportja következik. Morgás, indulatos
közbekiáltások hallatszanak a tömegből. Az
SS egy számot kiált. Nem mozdul senki!
Amint várakozva körülnéz, egy
ásványvizesüveg esik a lábai elé. Borzalmas
robbanás következik. Hét SS fekszik
sebesülten vagy holtan a vérében, köztük a
parancsnok. Az üveg ekrazittal volt töltve. A
lengyelek dobták. Az SS gyilkos tüzet nyit a
zendülőkre. Azok bevetik magukat a
krematóriumba. Onnan dobálják az ekrazitos
üvegeket az udvarra. Egy SS csoport az
udvaron még sorban álló görögöket

bottles of ecrasite into the courtyard. A
maradéktalanul legéppisztolyozza. Néhányan
group of SS mow down all the Greeks still menekülni próbáltak közülük. A kapuknál
standing in line in the courtyard with their lelőtték azokat is.
machine pistols. A few among them tried
to escape. They too were shot down by the
gates.
Shooting continuously the SS advance
toward the crematorium entrance. It is a
difficult task, for the Poles put up stiff
resistance. One after another the mineral
water bottles fall into the courtyard from
the building’s windows [ablakaiból] and
their powerful explosions keep the
entrance to the building clear, until an
explosion surpassing all others so far cuts
to the ground those SS soldiers who have
gotten near by now. The crematorium’s
enormous roof structure blows open and
hundreds of rafters fly up into the sky
among smoke and flames. Four steel
barrels full of gasoline had exploded and
turned the great building into a pile of
ruins burying the Sonderkommando
beneath itself. A few among the survivors
still resisted, but the machine guns of the
SS mowed them down. The others, those
who were able to walk despite their
wounds, came out the door with their
hands held up, but the hail of bullets made
an end of them too. They knew what was
waiting for them, but fire was raging inside
the building and they chose the easier
death instead. The one hundred Hungarian
Sonderkommando men taken to Camp “D”
were also brought back and shot without
exception.

Az SS állandóan lövöldözve, a krematórium
bejárata felé nyomul. Nehéz feladat, mert a
lengyelek keményen ellenállanak.
Egymásután hullanak az ásványvizesüvegek
az épület ablakaiból az udvarra és hatalmas
robbanásuk tisztán tartja az épület előterét,
míg egy minden eddigit fölülmúló robbanás
vágja földhöz a már közeledő SS katonákat.
A krematórium óriási tetőszerkezete kinyílik
és a tartógerendák százai repülnek füst és
láng között az égnek. Négy, benzinnel telt
vashordó robbant fel és változtatta
romhalmazzá a nagy épületet, maga alá
temetve a sondereseket. Néhányan az életben
maradottak közül még ellenálltak, de az SS
golyószórók leterítették őket. A többiek, akik
sebesülésükkel járni tudtak, az ajtó elé jöttek
feltartott kezekkel, de sortűz végzett ezekkel
is. Tudták ezek, mi vár reájuk, de az
épületben tűz tombolt és inkább a könnyebb
halált választották. Visszahozták a D.
lágerbe vitt száz magyar sonderest is és
maradéktalanul agyonlőtték valamennyit.

Thus the uprising began in Crematorium
III. In Crematorium I, work went on
quietly until Crematorium III blew into the
air. At the sound of the explosion the
tension reaches its peak in the already
strained atmosphere of waiting. For a few
moments nobody knew what had
happened. The stokers leave the ovens and,
huddling in a group at one end of the hall,

A zendülés tehát a III-ban kezdődött. Az I-es
krematóriumban nyugodtan folyt a munka,
míg a III-as krematórium a levegőbe nem
repült. A robbanás hallatára az izgalom
tetőfokára emelkedik az amúgy is feszült
várakozásban. Az első pillanatokban nem
tudja senki, mi történt? A tüzelők otthagyják
a kemencéket és a terem egyik végében
csoportba verődve tárgyalják a

they discuss the possibilities. They only
have a few moments’ time for this, for one
of the SS guards shows up among them
and with a hoarse shout calls the chief
stoker to account, for his men are not
working and have left the furnaces
[kazánokat] to themselves. The chief
stoker replied to him with something
which must not have been a satisfactory
explanation to him for the cessation of
work. With his heavy cane—for all the SS
guards have one, and use it for the
coercion of the Sonderkommando—he
struck him on the face with all his might,
naturally with the curved end. Another
might perhaps have collapsed dead with a
shattered skull from such a blow; the chief
stoker, the toughest man of the
Sonderkommando, merely staggered.
Blood poured down his face. From the leg
of a boot he draws forth a long, sharp knife
and thrusts it into the SS NCO’s chest. The
latter would have collapsed, but two other
stokers are already on him. The door of the
first furnace [az első kazán ajtaja] opens
and they throw him head first into the fire.
All this happened in an instant, but another
SS guard hurrying into view of the group
from the far end of the hall had managed to
catch sight of the booted feet of the SS
man. At a run he makes straight for the
first oven [az első kemencéhez] to open its
door. He wants to see who has been
thrown into the furnace [a kazánba] fully
clothed and wearing boots. It can only be
an SS soldier or a Sonderkommando man!
He never learned which of the two it was.
Leaping forward, a Sonderkommando man
stabbed him in the chest and with the help
of two others shoved him into the furnace
[a kazánba] beside his comrade [társa
mellé].

lehetőségeket. Csak pillanatokig van erre
idejük, mert az SS őrség egy embere
közöttük terem és a generálfűtőt rekedt
ordítással vonja felelősségre, mert emberei
nem dolgoznak és a kazánokat magukra
hagyták. A fűtőmester felelt neki valamit,
ami nem lehetett számára kielégítő
magyarázat a munka abbahagyására. Vastag
sétabotjával, mert minden SS őrnek volt
ilyen és a sonderesek nógatására használták,
teljes erőből annak arcába sújtott,
természetesen a görbe végével. Más talán
szétrepedt koponyával holtan esett volna
össze ilyen ütéstől, a generálfűtő, a
kommandó legkeményebb embere csak
megingott. Arcát elöntötte a vér.
Csizmaszárából egy hosszú, éles kést húzott
elő és az SS altiszt mellébe döfi. Az
összeesne, de két másik tüzelő már résen
van. Kinyílik az első kazán ajtaja és fejjel
előre a tűzbe dobják. Mindez egy pillanat
alatt történt, de az SS csizmás lábait
megláthatta egy másik, a terem túlsó
oldaláról a csoportosulás láttára elősiető SS
őr. Futólépésben egyenesen az első
kemencéhez tart, hogy annak ajtaját kinyissa.
Látni akarta, kit dobtak ruhástól, csizmástól
a kazánba? Csak SS katona vagy sonderes
lehet! Sohasem tudta meg, hogy melyik volt
a kettő közül. Egy elébe ugró sonderes
mellbe szúrta és másik kettő segítségével
társa mellé, a.kazánba dugták.

Within moments, machine pistols and
grenades and blasting boxes were in all
hands. Heavy gunfire and explosions
sound from every side of the great

Pillanatok alatt kerültek kézbe a
géppisztolyok és a kézigránátok,
robbantószelencék. Sűrű lövések és
dörrenések hangzanak a nagy égetűterem

cremation hall. At one end stand the SS
guards, at the other, the Sonderkommando
men. A hand grenade falls among the SS.
This signifies the incapacitation or death of
seven of them. There are wounded and
dead on the Sonderkommando’s side as
well. This makes their attacks even fiercer.
A few more men fall among the SS; the
others, there might have been twenty or so,
find it best to withdraw from the building.
They do not stop until the crematorium
gate. There they link up with the group of
SS brought in meanwhile from the outside
that is just now moving into action.

mindkét oldaláról. Egyik végében az SS
őrség, másikon a sonderesek állanak. Egy
kézigránát az SS-ek közé esik. Ez hét
emberük harcképtelenségét, illetőleg halálát
jelenti. Vannak sebesültek és halottak a
sonderesek oldalán is. Ez még
elkeseredettebbé teszi küzdelmüket. Az SSből még néhány ember kidől, a többi,
lehetnek vagy húszan, jónak látja az
épületből visszahúzódni. Meg sem állnak a
krematórium kapujáig. Ott csatlakoznak a
közben már akcióba lépő, kívülről hozott SS
csoporthoz.

The rest we already know. Seven of us
remain in the crematorium! The twelve are
also brought back during the night. During
the breakout they succeeded in getting
beyond the Vistula, but they fell into the
hands of a large group of SS. Completely
exhausted, they had hidden in a Polish
house they thought was safe. Their host
had notified an SS detachment prowling
nearby, the latter fell upon them by
surprise and took all twelve prisoner.

A többit már tudjuk. Heten maradtunk a
krematóriumban! A tizenkettőt is
visszahozták éjszakára. A kitörésnél sikerült
a Visztulán túlra jutniok, de egy nagyobb SS
csoport kezeibe kerültek. Teljesen
kimerülve, egy biztonságosnak vélt lengyel
házban húzódtak meg. Lakásadójuk
értesítette a közelben portyázó SS
különítményt, azok rajtaütöttek és foglyul
ejtették mind a tizenkettőt.

I was already lying in my bed and was
trying to sleep after an eventful day.
Suddenly the clatter of multiple machine
pistols rouses me from my slumber.

Már ágyamban feküdtem és a mozgalmas
nap után aludni akartam. Váratlanul több
géppisztolynak a ropogása riaszt fel
szendergésemből.

After the sound of the shots, heavy steps
approach along the corridor [folyosón]. My
door flies open and two SS stagger through
it. Both have bloody faces. The twelve
men of ours who were brought back, when
they arrived at the crematorium courtyard
with their escort, attacked the latter with
their fists in order to grab their weapons.
Thence the injuries to the SS men’s faces.
Naturally they immediately shot them all
to death, without exception. They charge
me with the care and bandaging of their
wounds. I comply with their orders.

A lövések elhangzása után súlyos léptek
közelednek a folyosón. Ajtóm felpattan és
két SS támolyog be rajta. Véres az arca
mindkettőnek. A visszahurcolt tizenkét
emberünk, midőn kísérőikkel a krematórium
udvarára érkeztek, ököllel támadt azokra,
hogy fegyvereiket megszerezze. Innen voltak
a két SS arcán a sérülések. Természetesen
azonnal agyonlőtték mindőjüket. Sebük
ellátására és bekötözésére szólítanak fel!
Teljesítem parancsukat.

The loss of the twelve comrades
completely crushes me. At the cost of so

A tizenkét bajtárs pusztulása teljesen lesújt.
Ennyi emberélet árán egyetlen hírmondónak

sem sikerült ez átkozott helyről kijutni, hogy
many lives not a single messenger has
succeeded in getting away from this cursed elmondhassa,. ami itt történik.
place in order to tell of what is happening
here.
As I later ascertained, however, news of
the rebellion did get out. Some K.Z.
prisoners who were working together with
civilian laborers passed it along. There was
someone among the SS as well who talked.
This was a great event! Unique in the
history of the K.Z.’s! Eight hundred and
fifty-three prisoners had died. Seventy SS
soldiers were killed. Among them were an
Obersturmführer, seventeen
Oberscharführer and Scharführer, and
fifty-two Sturmmann,69 that is, private
soldiers. Crematorium III had burned to
ashes and Crematorium IV was put out of
operation as a result of the destruction of
its machinery.

Mint később megbizonyosodtam felőle,
mégis elment a híre a lázadásnak. Civil
munkásokkal együtt dolgozó K. Z. foglyok
adták tovább. Az SS-ek között is volt, aki
kibeszélte. Nagy esemény volt ez! Egyetlen
a K. Z.-ek történetében! Meghalt
nyolcszázötvenhárom fogoly. Elpusztult
hetven SS katona. Ezekből egy
Obersturmführer, tizenhét Oberschaarführer,
Schaarführer és ötvenkét Sturmrnan, azaz
közkatona volt. Porig égett a III-as és
használaton kívül helyeződött géprombolás
következtében a IV-es krematórium.

CHAPTER XXX

XXX. Fejezet

I wake up tired after a very restless night. I
am in a state of severe nervous excitement.
The muted chatter of my roommates, even
the clicking of their shoes irritates me.

Nagyon nyugtalan éjszaka után, fáradtan
ébredek. Súlyos idegizgalom állapotában
vagyok. Szobatársaimnak lehalkított
beszédje, cipőik kopogása is ingerel.

In a foul mood, I head to the dissection
hall with my companions. We pass through
the cremation hall. The concrete floor in
front of the furnaces [kazánok] is clean.
Our comrades were all cremated while it
was still the middle hours of the night. The
furnaces are already in the process of
cooling, they give off only a tepid warmth.
The thirty new Sonderkommando men, all
of them horrified by the bloody tragedy of
their first day spent in the crematorium, sit
in frozen silence or lie in the beds of their
dead comrades.

Rossz hangulatban vonulunk társaimmal a
boncterembe. Az égetőtermen megyünk
keresztül. A betonpadló tiszta a kazánok
előtt. Bajtársinkat még az éjféli órákban
elégették. A kazánok már kihűlőben vannak,
csak langyos meleget árasztanak. A harminc
új Sonderkommandós, valamennyi az első
krematóriumban eltöltött nap véres
tragédiájától rémülten, dermedt csendben ül
vagy fekszik halott bajtársaik ágyain.

This state of affairs lasts only a few days.

Néhány napig tart csak ez az állapot. Majd
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Soon signs of life, smaller and greater, will
appear even in them. The appetite for a
tasty morsel. Smoking relieves the
pressure weighing on them too. In brandy,
however, they discover the most effective,
most blessed of remedies. For a few hours
it cures a man of crematorium disease. It
causes one to forget the past, and allows
one to think of neither present nor the the
still more dreadful future. They have put
on that which they had been so in want of
until now in the barracks of the K.Z.: good
clothes. They can practice cleanliness as
much as they like as well. Here there is
water and a bath, there is soap, and above
all there are towels. I view them as an old
army camp resident views new recruits.
They’ll soon get used to everything!

jelentkeznek ezeknél is kisebb, nagyobb
megnyilvánulások. Étvágy egy jó falat után.
A dohányzás is enyhíti a reájuk nehezedő
nyomást. A pálinkában pedig a
leghatásosabb és legáldottabb gyógyszert
ismerik meg. Ez néhány órára kigyógyítja az
embert a krematóriumbetegségből. Feledteti
a múltat és nem enged gondolkozni sem a
jelenről, sem a még borzasztóbb jövőről.
Amit a K. Z. barakkjaiban eddig annyira
nélkülöztek, jó ruhákat öltenek magukra. A
tisztaságot is űzhetik tetszés szerint. Itt van
víz, fürdő, van szappan és főleg törülköző.
Úgy veszem őket. mint az öreg
kaszárnyalakó az újoncokat. Majd
megszoknak mindent!

For lack of other business in the cremation
hall, ut aliquid videatur—that is, so
something may be seen—I give work to
my men. I make them wipe the dust off the
jars of museum specimens. I make them
put the instruments in order, and I also
have them patch together the wire mesh
over the window which was ripped by the
bullets of yesterday’s battle. I seat myself
at my work table and make lists in my
head, stuck all over as it is with bandages,
of the complaints and requests to be made
to Dr. Mengele.

A boncteremben egyéb elfoglaltság híján –
ut aliquid videatur –, azaz – valami láttassék
-munkát adok embereimnek. A port
töröltetem le a muzeális metszetek
üvegjeiről. A műszereket hozatom rendbe,
valamint a tegnapi harcok golyóitól
szétszakadozott dróthálókat foldoztatom
össze az ablakon. Magam a munkaasztalnál
ülök és dr. Mengelének elmondandó
panaszokat és kívánságokat csoportosítok
flastromokkal teleragasztott koponyámban.

I will explain to him that the crematorium
does not have even a single room suitable
as a dissection hall, for the screams of the
thousands going to their deaths reach
everywhere, piercing to the very marrow
of one’s bones. Either death by gas, or a
shot to the back of the neck awaits them. I
cannot concentrate on my research work,
for starting from the day of my arrival here
I have been conscious of the fate of the
eleven Sonderkommandos brought here,
and every hour and minute of the day for
four months I have awaited the
culmination of the fate of my own

El fogom neki magyarázni, hogy nem
alkalmas boncteremnek a krematórium
egyetlen helyisége sem, mert mindenhova
elhallik a halálba indulók ezreinek velőkig
ható ordítása. Akár gázhalál, akár tarkólövés
vár reájuk. A kutatómunkában nem tudok
elmélyülni, mert ideérkezésem napjától
kezdve ismerem az idekerült tizenegy
Sonderkommando sorsát és négy hónapon át
a nap minden órájában és percében az én
kommandóm, a XII. kommandó sorsának
beteljesedését vártam. Arra is megkérem,
legyen belátással és ne kívánja tőlem a
precíz munkát, mert tegnap is, 1944. október

Kommando, the twelfth. I will also ask him
to be reasonable and not require too
precise a job from me, for just yesterday,
October 6, 1944, he commanded that I
should dissect the cadaver of a Russian
army officer and write up the autopsy
protocol. Crematorium III blows into the
air before my eyes [szemem előtt], an SS
battalion attacks. Cannons and
bloodhounds are deployed. Hand grenades
explode. SS soldiers with fixed bayonets
force their way into this hall of science that
is directed by me. Amid constant blows
they lead us out to the courtyard; there
they make us lie in the mud, and for a few
moments I am transformed from a medical
examiner into a subject for execution. It is
true that he, Dr. Mengele, took me out of
the line of those sentenced to death, but I
have only returned to the death house
again for a new, four-month term. I will
also ask him to consider the absurdity of
the situation which arose last night. I
provided medical assistance to two SS
NCOs who just yesterday ordered me to
the ground, kicked me repeatedly, hit me
with the butts of their rifles wherever they
could. With their guns pointed at my head,
they were merely waiting for the signal to
shoot their murderous bullets into me.

6-án megparancsolta, hogy egy orosz
katonatiszt hulláját boncoljam fel és írjam
meg a boncolási jegyzőkönyvet. A szemem
előtt repül a levegőbe a III-as krematórium,
egy zászlóalj SS támad reánk. Ágyúkat,
vérebeket vonultat fel. Kézigránátok
robbannak. Feltűzött szuronnyal SS katonák
hatolnak a tudomány ez általam igazgatott
csarnokába. Súlyos ütlegek között az udvarra
vezetnek, ott a sárba fektetnek és néhány
pillanat alatt kórboncnokból kivégzési alany
lettem. Igaz, hogy ő, dr. Mengele kivett a
halálraítéltek sorából, de ismét a
siralomházba kerültem, újabb négy hónapos
terminusra. Arra is megkérem, hogy lássa be
annak a helyzetnek is a tarthatatlanságát, ami
tegnap este előállott. Két SS altisztet
részesítettem orvosi segélyben, kik tegnap
még a földre parancsoltak, összerúgtak,
puskaaggyal ütöttek, ahol csak tudtak.
Fegyverüket fejemre irányítva, csak a jelre
vártak, hogy gyilkos golyóikat belém
küldjék.

These are the complaints and concerns
which I intend to present to my boss. My
hope, in turn, is that he will transfer us, the
four-member dissection-hall Kommando,
along with the dissection hall itself, to a
suitable location in the K.Z.

Ezek lennének a panaszok és aggodalmak,
miket főnökömnek elmondani szándékozom.
Kívánságom pedig az, hogy helyezzen
bennünket, a négy tagból álló bonctermi
kommandót a boncteremmel együtt a K. Z.
egy erre alkalmas helyiségébe.

By the time I have done formulating what I
want to say, Dr. Mengele is already
opening the door. As per regulations we
stand to attention, and as first in rank I
announce: “Captain! Three doctors and
one laboratory assistant at work at their
jobs!”

Mire megfogalmaztam mondanivalóimat,
már nyitja is az ajtót dr. Mengele. Előírás
szerint vigyázzba állunk és mint rangelső
jelentem: -Százados úr! Három orvos és egy
laboráns munkájukat végzik!

His gaze glides over me and comes to a
halt on my head, stuck all over with

Pillantása végigsiklik rajtam és
leukoplasztokkal teleragasztott fejemen

adhesive bandages. “What happened to
you?” he asks in a half-sympathetic, halfamused voice. From the question I gather
that he does not want to remember the
events of yesterday afternoon. I do not
even answer it. I only say what little
remains from my pile of complaints, now
melted away into mist: “Captain! This
environment is not suitable for the
performance of scientific research work.
Might the relocation of the dissection hall
not be practicable?” He looks at me. His
face hardens. “Perhaps you have some
sentiments to share?” he asks with icy
brevity.

állapodik meg. – Mi van magával? – kérdezi
félig a jóindulat, félig a derű hangján.
Kérdéséből tudomásul kell vegyem, hogy
nem akar a tegnap délután történtekre
emlékezni. Nem is felelek reá. Annyit
mondok csak, amennyi hirtelen köddé
foszlott panaszaim halmazából megmaradt. –
Százados úr! Ez a miliő nem alkalmas
tudományos kutatómunka végzésére. Nem
lenne kivihető a boncteremnek az
áthelyezése? – Reám néz. Arca
megmerevedik. – Talán sentimentjei
vannak? – kérdezi fagyos rövidséggel.

I reproach myself for having so forgotten
the prudence which I have adopted thus far
and for having criticized this environment
where my addle-brained, researchobsessed boss feels most at home.

Szemrehányást teszek magamnak, hogy
ennyire megfeledkeztem eddig alkalmazott
óvatosságomról és azt a környezetet
kifogásoltam, ahol bomlott agyú,
kutatóőrülettől megszállt főnököm a
legjobban érzi magát.

The blazing flames of the pyres send their
light here [Idevilágít a máglyák lobogó
tüze]. The smoke from the chimneys of the
four crematoria is pervasive here [Itt
terjeng négy krematórium kéményeinek
füstje]. The air is heavy with the smell of
burning human flesh and singed hair. The
screams of those going to their deaths and
the explosive report of shots to the back of
the neck make the building’s walls
tremble. He returns here after every
selection and bloody fireworks display.

Idevilágít a máglyák lobogó tüze. Itt terjeng
négy krematórium kéményeinek füstje. A lég
égő emberhúsnak és pörkölődő hajnak
szagától terhes. A halálba indulók ordítása és
a tarkólövések dörrenése remegteti az épület
falait. Ide tér meg minden szelektálás és
véres tűzijáték után.

He spends all his free time here in this
atmosphere of horrors, and with a silent
fury he makes me open the cadavers of
hundreds of innocents sent to their deaths.
Bacteria propagates itself in the electric
incubator on a growth medium prepared
from fresh human flesh. He sits before the
microscope for hours at a time and seeks
after the cause of phenomena such as none
will ever decipher, the cause of multiple
births.

Itt tölti minden szabad idejét a borzalmak e
légkörében és csendes őrjöngéssel nyittatja
fel velem halálba küldött ártatlanok
százainak hulláit. Friss emberhúsból készült
táptalajon tenyésznek a baktériumok a
villamos hőszekrényben. Órákig ül a
mikroszkóp előtt és olyan jelenségek okát
keresi, amiket nem fog megfejteni senki, az
ikerszülés okát.

Today, however, he appears tired. He has
come from the Jew’s ramp where he stood
for hours in the pouring rain and selected
the inhabitants of the Riga ghetto who
have been brought here [a Riga-i ghettó
idehurcolt lakóit]. But this was no
selection, for all went to the left. The two
functioning crematoria and the huge
ditches of the pyres [a máglyak óriási
árkai] are filled with them. Due to
demand, the Sonderkommando stands at
four hundred and sixty men.

Ma azonban fáradtnak látszik. A
zsidórámpáról jön, ahol órákig állott a
szakadó esőben és a rigai gettó idehurcolt
lakóit szelektálta. Nem volt ez szelektálás,
mert mindenki balra került. Megtelt velük a
két működő krematórium és a máglyák óriási
árkai. A Sonderkommando a szükségletnek
megfelelően négyszázhatvan emberből áll.

He sits at the laboratory work table in his
wet coat. He does not even take his hat off,
though drops of rain water still fall from its
visor. He does not even notice perhaps.

A laboratórium munkaasztalához ül nedves
köpenyében. Sapkáját sem teszi le, habár
ernyőjéről cseppekben hull az esővíz. Észre
sem veszi talán.

“Captain!” I say. “Allow me to take your
coat and hat into the furnace room
[kazánterembe]. They will be dry in five
minutes.”

– Százados úr! – szólok. – Engedje meg,
hogy köpenyét és sapkáját a kazánterembe
vigyem. Öt perc alatt megszáradnak.

“Leave it,” he replies. “The water can only – Hagyja – feleli –, csak a bőrömig mehet a
go as far as my skin.”
víz.
He asks for the autopsy protocol for the
Russian army officer who was shot. I turn
it over. He takes it in his hands, reads a
few lines from it and gives it back. “I’m
very tired. You read it!” Surprised, I take
the protocol and start in with the reading of
it. I only get as far as four or five lines. He
interrupts. “Leave it, it’s not necessary,” he
says and stares at the window with a gaze
that looks into infinity but sees nothing.

A lelőtt orosz katonatiszt boncolási
jegyzőkönyvét kéri. Átnyújtom. Kezébe
veszi, pár sort olvas belőle és visszaadja. –
Nagyon kimerült vagyok. Olvassa maga! –
Meglepődve veszem át a jegyzőkönyvet és
olvasásába kezdek. Négy-öt sorig jutok
csupán. Félbeszakít. – Hagyja, nem
szükséges! – szól és az ablakra mered
végtelenbe néző, de semmit nem látó
tekintettel.

What can have happened to this man?
Perhaps he has had his full of the surfeit of
horrors? Has he received bad news, from
which he has realized that there’s no sense
in going on? I also consider it possible that
the the exertions of the last months have
worn him out.

Mi történhetett ez emberrel? Talán megtelt a
borzalmak csömörével? Rossz híreket
kapott, mikből tudatára jutott, hogy nincs
értelme tovább? Azt is lehetségesnek tartom,
hogy az utóbbi hónapok fáradalmai
merítették ki.

In our life together he has never given an
opportunity for a personal conversation.
Now, however, he seems so broken down
that I take courage and ask:

Nem adott alkalmat együttlétünk alatt
sohasem magánbeszélgetésekre. Most
azonban olyan összetörtnek látom, hogy
bátorságot veszek és megkérdezem:

“Captain! How long will the
exterminations go on?”

– Százados úr! Meddig tartanak még a
megsemmisítések?

He looks at me and replies:

Reám néz és felel:

“Mein Freund! Es geht immer weiter,
immer weiter!”

– Mein Freund! Es geht immer weiter,
immer weiter!

My friend! It goes ever on, ever on!

Barátom! Ez így megy tovább, mindig
tovább.

I sense a quiet resignation in his words.

Szavaiból csendes rezignációt érzékelek.

Felkel helyéről és elhagyja a laboratóriumot.
He gets up from his seat and leaves the
laboratory. With his briefcase in my hands, Aktatáskájával kezemben, kocsijáig kísérem.
I accompany him to his car.
“In the next few days you will have a part – A közeli napokban érdekes munkában lesz
in some interesting work,” he says and gets részük – szól és kocsijába lép.
into his car.
With a cold shiver I realize that interesting Hidegrázóan veszem tudomásul, hogy az
work means the death of another group of érdekes munka újabb ikercsoport halálát
twins.
jelenti.

CHAPTER XXXI

XXXI. Fejezet

The crematoria are in a state of readiness.
The men of the Sonderkommando
exchange the refractory linings
[samottbéléseket] in the furnaces’ fire
boxes [a kemencék tűzszekrényeiben].
They paint the heavy iron doors of the
furnaces [kazánok] and oil their hinges.
The dynamo and fans [a dynamók és
ventillátorok] run all day. Experts check
their functioning. The arrival of the
Litzmannstadt ghetto [a liztmannstadt-i
ghettó] has been announced. One should
know about this ghetto that the Germans
established it in the winter of 1939. The
number of its inhabitants at the beginning
was 500,000 souls. The ghetto’s
inhabitants worked in enormous war
factories. In payment for their work they
received ghetto marks, but they could
exchange this currency only for extremely
narrowly defined rations. It follows of
itself that the disproportion between
superhuman work performance and

Készültség állapotában vannak a
krematóriumok. A Sonderkommando
emberei a samottbéléseket cserélik a
kemencék tűzszekrényeiben. A kazánok
nehéz vasajtóit festik és olajozzák azok
sarkait. A dinamók és ventilátorok egész nap
járnak. Szakemberek ellenőrzik
működésüket. A litzmannstadti gettó
érkezése van jelezve. E gettóról tudni kell,
hogy 1939 telén állították fel a németek.
Lakóinak száma kezdetben 500 000 lélek
volt. Óriási hadiüzemekben dolgoztak a gettó
lakói. Munkájuk térítéséül gettómárkát
kaptak, de ezt a pénzegységet csupán a
legszűkebbre szabott élelemadagokra
válthatták be. Magától adódott, hogy az
emberfölötti munkateljesítmény és
táplálkozás közötti aránytalanság tömegesen
okozta pusztulásukat. A gyakori járványok is
tizedelték őket. így olvadt le az 500 000
lélek 1944 őszére 70 000-re.

nutrition brought about their destruction en
masse. Frequent epidemics also decimated
them. In this way, the 500,000 souls
melted away to 70,000 by the autumn of
1944.
Now the end has come for these as well.
Each day [napi] they arrive at the Jew’s
ramp of K.Z. Auschwitz in groups of ten
thousand [tízezres csoportokban]. The
selection sent ninety-five percent to the
left, five percent to the right. Outcast,
bowed down by the weight of the tragedy
of their accursed race, tortured by the
spirit-killing desolation of five years of life
in the ghetto, aged by decades by the slave
labor imposed upon them, they have
exhausted their capacity to experience
good or evil. They pass through the
crematorium gates with indifference,
though it is no secret to them that they
have arrived at the last stage on the
journey of their fate.

Most elérkezett számukra is a vég. Napi
tízezres csoportokban érkeznek az
auschwitzi K. Z. zsidórámpájára. A
szelektálás kilencvenöt százalékot balra, öt
százalékot jobbra küldött. Kiközösített,
megátkozott fajuk tragédiájának súlyától
görnyedten, az ötéves gettóélet lelket ölő
sivárságától megkínzottan, évtizedeket
öregedve a reájuk kényszerített
gályarabmunkától, kifogyott belőlük a jónak
vagy rossznak érzékelése. Egykedvűen
lépnek át a krematórium kapuján, pedig nem
titok előttük, hogy végzetük útjának utolsó
állomására értek.

I go down to the undressing room. Their
clothing and shoes lie scattered about on
the concrete floor. One could hardly hang
these rags and these scraps of wood used
as shoes up on hooks. The cloakroom
numbers do not interest them. They drop
their luggage where they stand. The
Sonderkommando men working on the
sorting open a few of the packages and
show them to me. A flatbread made of
corn flour, water and a bit of linseed oil,
and one or two kilos of oatmeal flour were
all their provisions for the journey.

Lemegyek a vetkezőterembe. Ruháik, cipőik
szétdobálva hevernek a betonpadozaton.
Ezeket a rongyokat és cipőnek használt
fadarabokat nem lehet fogasra akasztani. A
ruhatári számok nem érdeklik őket. Ott
rakják lé kézicsomagjaikat is, ahol állanak.
Néhány ilyen csomagot kinyitnak és
megmutatnak az osztályozásnál dolgozó
sonderesek. Kukoricalisztből, vízzel és kevés
lenmagolajjal készített pogácsa, egy-két kiló
zabpehelyliszt volt minden útravalójuk.

During the arrival of one of their
transports, it happened that Dr. Mengele
spotted a hunchbacked man of about fifty
years of age among those lined up for
selection. The cripple was not alone.
Beside him stood a handsome-faced, tall
youth of fifteen or sixteen years of age
whose right leg was deformed, and
corrected with a frame made of steel plates
and a thick-soled orthopedic shoe. They

Egyik transzportjuk érkezésénél történt,
hogy dr. Mengele egy púpos hátú, ötven év
körüli embert pillantott meg a szelektálásra
felsorakozók között. A nyomorék nem volt
egyedül. Egy szép arcú, magas növésű
tizenöt-tizenhat év körüli fiú állott mellette,
kinek jobb lába hibás volt és acéllemezekből
készült járószerkezettel, valamint vastag
talpú ortopédcipővel volt korrigálva. Apa és

were father and son.

fia voltak.

Dr. Mengele believed he had found a
textbook example of his theory of the
degeneracy of the Jewish race in the
physical defects of the hunchbacked father
and the cripple-legged son. He
immediately takes them out of the line. He
motions an SS NCO over to him. He tears
two pages out of his notebook, jots
something down on them, and has the the
two unfortunates accompanied to
Crematorium I by the SS soldier.

Dr. Mengele, a zsidó faj degenerációs
elméletének egyik iskolapéldáját vélte a
púpos hátú apa és nyomorék lábú fiú testi
fogyatékosságaiban felfedezni. Azonnal
kiveszi őket a sorból. Egy SS altisztet int
magához. Jegyzőkönyvecskéjéből két lapot
szakít ki, azokra jegyez valamit és a két
szerencsétlent az SS katonával az I-es
krematóriumba kísérteti.

The time is getting on to twelve noon.
Crematorium I is not in operation today. I
am not busy at the moment. I am passing
time in my room. The SS soldier doing day
duty comes to find me there. He summons
me to the gate. Standing there already are
the father with his son, with the SS escort
behind them. I receive one of the written
messages, which is addressed to me. It
says in it: “Dissection hall, Krema I. —
The Number 170 will examine both
clinically. Take precise measurements of
father and son. Prepare clinical
examination pages precisely containing
within themselves all findings, particularly
with regard to causes for the emergence of
the observed deformities.”

Déli tizenkét óra felé jár a idő. Az I-esben
ma nincs üzem. Elfoglaltságom e pillanatban
nincs. Szobámban időzöm. Ott talál reám a
napos szolgálatot ellátó SS katona. A
kapuhoz hív. Ott áll már az apa fiával, hátuk
mögött SS kísérőjük. Az egyik írásbeli
üzenetet, amelyik nekem szól, átveszem. Ez
áll rajta: “Boncterem, Krema I.” – A No. I.
vizsgálja meg klinikailag mindkettőt.
Vegyen apáról és fiáról pontos méreteket.
Készítsen minden adatot pontosan magukban
foglaló klinikai vizsgálólapokat, különös
tekintettel az észlelt fogyatkozások
keletkezésének okaira.”

The other note is addressed to
Oberscharführer Mussfeld. Even without
reading it I know what is in it. I hand it to a
Sonderkommando man, he will deliver it to
him.

A másik levélke Oberschaarführer
Mussfeldnek szól. Olvasatlanul is tudom, mi
áll benne. Egy sonderes kezébe adom, az
kézbesíti neki.

Father and son, moldering images of the
terrible years in the Litzmannstadt ghetto,
look at me with an inquiring gaze, with a
sense of anxiety, with lips mutely
expressive of foreboding. I pass with them
across the sunny courtyard. With a few
reassuring words I escort them into the
autopsy hall. Fortunately no corpse is lying

Apa és fia a litzannstadti gettó
nyomorúságos éveinek penészes alakjai,
szorongó érzésévél, a balsejtelemnek néma
ajkakkal, de kérdező tekintettel néznek reám.
Áthaladok velük a napsütéses udvaron.
Néhány megnyugtató szóval a boncterembe
kísérem őket. Szerencsére nem fekszik hulla
a boncasztalon, rettenetes látvány lenne
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Sic: “A No. I.…” By this Mengele presumably is addressing Nyiszli as the “Number 1” of the dissection hall
staff.

on the dissecting table, that would have
been a terrible sight for them!

számukra!

Out of respect I do not examine them here,
in this pervasively foul-smelling, gloomy
room, but rather in the bright, warm
laboratory. The father, as I learn from his
account, was an eminent textiles
wholesaler in Litzmannstadt who during
the years of peace had often sought out
distinguished Viennese professors of
medicine for the treatment of his son.

Kíméletből nem itt. az átható szagú, komor
helyiségben vizsgálom meg őket, hanem a
világos, meleg munkateremben. Az apa, mint
elbeszéléséből megtudom, előkelő
litzmannstadti textilnagykereskedő, ki
gyakran kereste fel a béke éveiben Bécs
kiváló orvostanárait fiának gyógykezeltetése
végett.

First I examine the father with exhaustive
thoroughness. The curvature of his spine is
the consequence of a late-developing
rachitis, or rickets. Even upon the closest
examination I do not otherwise observe
symptoms of any disease in him.

Előbb az apát vizsgálom meg mindent
kimerítő alapossággal. Gerincoszlopának
elferdülése a késői rachitis, angolkór
következménye. Egyéb tünetét valamely
betegségnek a legszorosabb vizsgálattal sem
észlelem nála.

Meg is nyugtatom, hogy innen biztosan
I reassure him as well that from here he
will certainly be going to some work camp valamelyik munkatáborba kerül.
or other.
Before I conduct his examination I also
chat with the son—pleasant faced,
intelligent seeming, but psychologically
completely shattered. Trembling with fear,
he recounts in a monotone voice the
innumerable horrid, painful and tragic
events of five years of life in the ghetto. At
ten years of age he had gone behind the
ghetto wire with his parents. His mother, a
frail-bodied, tender-hearted woman did not
long endure the ordeals that descended
upon them. She fell into a state of
melancholy and depression. For weeks she
hardly took any nourishment for herself so
that more of the already tightly rationed,
unpalatable food should go to her husband
and son. This true Jewish wife and Jewish
mother, who loved her child to the point of
madness, died a martyr in the first year of
their ghettoization. Thus bereaved, the
widowed husband and motherless child
lived the tragic life of the ghetto.

A kellemes arcú, okos tekintetű, de lelkileg
teljesen megtört fiúval elbeszélgetek, mielőtt
lefolytatom vizsgálatát. Félelemtől remegő,
színtelen hangon beszél ötéves gettóéletének
számtalan borzalmas, fájdalmas és szomorú
eseményéről. Tízéves korában került
szüleivel a gettó drótjai mögé. Édesanyja, a
törékeny testű, érzékeny lelkű asszony nem
sokáig bírta a reájuk zúduló
megpróbáltatásokat. A melankólia és
depresszió állapotába került. Hetekig alig
vett magához táplálékot, hogy férjének és
gyermekének bővebben jusson az amúgy is
szűkén adagolt, embernek élvezhetetlen
élelemből. Az igazi zsidó hitves és
gyermekét őrjöngésig szerető zsidó anya
mártíromságával halt meg begettózásuk első
évében. így elárvultan élték a gettó szomorú
életét az élettársát vesztett férj és az anyátlan
gyermek.

Most az I-es krematóriumban vannak.
Now they are in Crematorium I. What a
horrible drama of our Jewish existence that Micsoda borzalmas drámája zsidó létünknek,

I, a Jewish doctor, must examine them
with precise clinical methods before they
go to their deaths, and then dissect their
still-warm bodies. I feel this horrible irony
of our Jewish destiny with such passion
that my nerves, in my impotence, are
strained almost to the point of madness.

hogy én, a zsidó orvos kell megvizsgáljam
pontos klinikai módszerrel őket, mielőtt a
halálba indulnak és kell, felboncoljam még
meleg testüket. Olyan indulattal érzékelem
zsidó sorsunk e borzalmas iróniáját, hogy
szinte az őrjöngésig feszülnek idegeim
tehetetlenségemben.

By whose will has this series of horrors
descended upon our unfortunate people?
Perhaps by God’s! He has long since
hidden himself in shame, then, for even He
did not will this much.

Kinek az akaratából zúdul szerencsétlen
népünkre a borzalmak ilyen sorozata? Ha
Istenéből! Úgy már az is elbújt szégyenében,
mert ennyit még Ő sem akart.

I gather up every last little bit of my
disintegrating energy. I examine the boy
too. On his right foot I observe a
congenital defect involving the incomplete
development of certain joints. The
scientific name of this deformity is
hypomelia. As I observe, brilliantly gifted
hands have performed repeated operations
on it, in consequence of which his leg has
become shortened, but with bandaging and
an orthopedic shoe he is fully capable of
walking. I did not observe any other
deformities on his body.

Összeszedem minden kis részét
széthullásban levő energiámnak.
Megvizsgálom a fiúcskát is. Jobb lábának
fején születési torzulást állapítok meg, egyes
ízületek hiányosságával. Az elváltozás
tudományos neve – hypomelia. Mint
észlelem, többszöri műtétet végeztek rajta
zseniális kezek, miknek következtében lába
megrövidült, de a bandázzsal és
ortopédcipővel teljesen járóképes. Egyéb
elváltozást nem észleltem testén.

I ask them whether they want anything to
eat. They are very hungry, they say. I tell
one of the Sonderkommando to bring food
for them. They immediately receive a
plentiful portion of meat stew with
macaroni. Only the Sonderkommando has
such food. They immediately start in on it
and greedily consume the fine food which
they have not tasted for so long. They do
not know, though I do, that they are
consuming their death house meal, their
“last supper” [„utolsó vacsorát”].

Megkérdezem, hogy kívánnak-e valami
ennivalót? Nagyon éhesek, mondják. Szólok
egy sonderesnek, hozzon számukra ételeket.
Meg is kapják azonnal a bő adag makarónis
pörköltet. Ilyen étel csak a
Sonderkommandónál van. Neki is látnak és
mohón fogyasztják a rég nem ízlelt, finom
étket. Ők nem, de én tudom, hogy
siralomházi ételüket, az “utolsó vacsorát”
fogyasztják.

Scarcely half an hour later
Oberscharführer Mussfeld and four
Sonderkommando men appear. They lead
the two men into the furnace room
[kazánterembe]; there they make them
remove their clothes and the
Oberscharführer’s gun fires twice. Father

Alig félórával később megjelenik
Oberschaarführer Mussfeld és négy
Sonderkommandós. Bevezetik a két embert a
kazánterembe, ott levétetik velük ruháikat és
kétszer dörren az Ober fegyvere. Apa és fia
holtan fekszenek a véres betonon.
Oberschaarführer Mussfeld eleget tett dr.

and son lie dead on the bloody concrete.
Oberscharführer Mussfeld has carried out
Dr. Mengele’s order.

Mengele parancsának.

Now it is my turn again. The two cadavers
are brought into the dissection hall. I feel
such nausea at the horror of it that I entrust
performance of the autopsies to my
companions; I write the protocol. The
autopsies do not even furnish any
additional data to the store which I have
already established “in vivo” [„élőben”].
Ordinary cases, but useful propaganda
material in support of the theory of the
degeneracy of the Jewish race.

Most ismét rajtam a sor. A két halottat
behozzák a boncterembe. Olyan émelygésem
van a borzalomtól, hogy társaimra bízom a
boncolások elvégzését, én a jegyzőkönyvet
írom. A boncolások sem juttattak egyéb
adatok birtokába, mint amelyeket már
„élőben” is megállapítottam. Közönséges
esetek, de használható propagandaanyag a
zsidó faj degenerációs elméletének
alátámasztására.

In the evening, after he has sent at least ten
thousand people to their deaths in this one
day, Dr. Mengele arrives. He listens with
great interest to my report on the in vivo
and autopsy data from the two physically
defective victims.

Az esteli órákban, miután legalább tízezer
embert küldött a halálba e napon,
megérkezik dr. Mengele. Nagy érdeklődéssel
hallgatja jelentésemet a két testi fogyatékos
áldozat élőbeni és boncolási adatairól.

“These cadavers must not go for cremation
[elégetésre],” he says. “They will be
prepared and the skeletons will go to the
anthropological museum in Berlin.”

– Ezeknek a halottaknak nem szabad
elégetésre kerülniük – mondja –, ki lesznek
preparálva és a csontvázak Berlinbe mennek
az antropológiai múzeumba!

He asks me what methods I know for the
perfect cleaning of skeletons. “I know two
kinds of method,” I reply. “One is the
dissolving method, which consists of
placing the cadaver in a calcium chloride
solution; within two weeks this will burn
away all soft parts. After that the bones go
into a gasoline bath, which dissolves the
grease from them, thereby leaving them
dry, odorless and snow-white in color. The
second method, the cooking method, is
shorter. It consists of simply cooking the
body in water until the fleshy parts are
easily and smoothly removable from the
bones. Afterwards, here too we employ a
gasoline bath for the degreasing and
bleaching of the bones.”

Megkérdezi, milyen módszert ismerek a
csontvázak tökéletes megtisztítására? –
Kétféle módszert is ismerek – felelem. – Az
egyik az elenyésztő módszer, ami abból áll,
hogy a halottat klórmeszes vízbe helyezzük,
két hét alatt leég a csontokról minden lágy
rész. A csontok ezután benzinfürdőbe
kerülnek, ami a bennük levő zsiradékot
oldja, ezáltal szárazakká, szagtalanná és
hófehér színűvé válnak. A másik módszer a
rövidebb, a főzési módszer. Ez abból áll,
hogy a hullát vízben egyszerűen addig
főzzük, míg a húsrészek könnyen, simán
eltávolíthatók a csontokról. Utána itt is
benzinfürdőt alkalmazunk a csontok
zsírtalanítására és fehérítésére.

Dr. Mengele orders the employment of the Dr. Mengele a rövidebb metódusnak, a
shorter method, cooking.
főzésnek az alkalmazását parancsolja meg.

Orders in the K.Z. tend to be quite short.
Here they do not say how, they do not say
where the K.Z. prisoner is to procure the
tools necessary for the execution of the
order. It has to be carried out! I am in just
such a bind myself. I have to cook two
cadavers. In what shall I cook them, and
where? I turn to Oberscharführer
Mussfeld, he will be of assistance to me! I
tell him that I have to cook two cadavers
but I do not have any suitable vessels.
Even he listens to my relation of events
with horror. He reflects a little, and two
tinplate barrels which are lying unused in a
storeroom [egy raktárheyiségben] come to
his mind.

A parancs a K. Z.-ben nagyon rövid szokott
lenni. Itt nem mondják mivel, nem mondják
honnan szerzi be a K. Z. fogoly a parancs
teljesítéséhez szükséges eszközöket. Véghez
kell vinni! Ilyen gondban vagyok magam is.
Két halottat kell megfőznöm. Miben főzzem
meg és hol főzzem őket? Oberschaarführer
Mussfeldhez fordulok, ő segítségemre lesz!
Elmondom neki, hogy két halottat kell
megfőzzek, de nincsenek hozzávaló
edényeim. Borzadással hallgatja még ő is az
elmondottakat. Gondolkozik kissé és két
vasbádoghordó jut eszébe, mik
használatlanul fekszenek egy
raktárhelyiségben.

He puts these at my disposal and
recommends that I have stoves
[tűzhelyeket] built from bricks in the
courtyard. I do so. The stoves are prepared,
the tinplate barrels are placed over them
with their terrible contents and the cooking
begins. Two Sonderkommando men are
assigned as wood carriers and stokers. Five
hours later, after repeated tests, I ascertain
that the soft parts separate from the bones
smoothly. I put a stop to the fires, but the
barrels will remain in their places until
cooled.

Azokat rendelkezésemre bocsátja és azt
ajánlja, hogy az udvaron készíttessek
téglákból nyitott tűzhelyeket. így
cselekszem. Elkészülnek a tűzhelyek, föléjük
kerülnek a vashordók borzalmas
tartalmukkal és megindul a főzés. Két
sonderest állítottak be fahordónak és
tüzelőnek. Öt óra elmúltával, többszöri próba
után meggyőződtem, hogy a lágyrészek
simán elválnak a csontoktól. A tüzelést
beszüntetem, de a hordók a kihűlésig még
helyükön maradnak.

In the absence of better occupation I sit in
a small grove near the barrels and read. A
pleasant silence surrounds me. Today
nothing is in operation. Four stonemason
prisoners brought here from Auschwitz I
are repairing the crematorium’s chimney
[a krematórium kéményét javítja].

Jobb elfoglaltság híján egy kis lugasban ülök
és olvasok a hordók közelében. Jóleső csend
vesz körül. Ma nincs üzem. A krematórium
kéményét javítja négy Auschwitz I-ből
idehozott kőművesfogoly.

It is getting on toward evening. The barrels
should be cooled, and I am just about to
get up from my resting place for the
emptying of them when one of my men
comes running up from among the barrels’
guards and attendants and, quite beside
himself, shouts: “Doctor! The Poles are
eating the flesh from the barrels!” I leap
quickly from my seat and rush over. Four

Estefelé jár az idő. A hordók kihűlőben kell
legyenek és éppen indulni akarok
pihenőhelyemről azok kiürítésére, midőn
egyik emberem, a hordók őrzői és
kiszolgálói közül futólépésben közeledik és
magából kikelve ordítja: – Doktor! A
lengyelek eszik a húst a hordókból! –
Gyorsan felugrok helyemről, odarohanok.
Négy csíkosruhás, idegen fogoly áll bénultan

unfamiliar prisoners in striped clothing are
standing, immobilized, around the barrels.
They are the Polish stonemasons who,
having completed their work, are waiting
for their guards to take them back to their
quarters in Auschwitz I. Half-starved men,
they were searching about in the courtyard
for something to eat and thus came across
the barrels, left unguarded for a few
minutes. They believed that the meat
cooking in the big barrels was for the
Sonderkommando. They sniffed, took out a
few large pieces of skinless flesh, cut some
pieces from it with their knives and began
greedily to eat, but not for long, for the two
stokers showed up and spotted them. They
were almost paralyzed with terror when
they learned what sort of flesh they had
eaten.

a hordók körül. A lengyel kőművesek ezek,
akik miután munkájukat befejezték, őreikre
várnak, hogy visszavigyék őket Auschwitz Ibeli szállásukra. Agyonéhezett emberek,
valami ennivaló után keresgéltek az udvaron,
így jutottak a néhány percre őrizetlenül
maradt hordókhoz. Azt hitték, hogy a
Sonderkommando számára fő a hús a nagy
hordóban. Megszagolták, kivettek néhány
nagyobb darabot a bőr nélküli húsrészekből,
késükkel lekanyarítottak belőle és mohón
enni kezdtek, de nem sokáig, mert a két
tüzelő előkerült és észrevette. Szinte
megbénultak a rémülettől, midőn megtudták,
milyen húsból falatoztak.

After the gasoline bath, the dissection hall
assistant puts the bones together with great
expertise. They lay spread out on the
laboratory table, where I examined them
alive one day ago.

A csontokat a benzinfürdetés után a
boncterem laboránsa fűzte nagy
szakértelemmel egybe. A munkaterem
asztalán feküdtek kiterítve, ahol egy nappal
előbb még élve vizsgáltam őket.

Dr. Mengele was very satisfied. He
brought several highly ranked medical
colleagues along with him for the
examination of the skeletons. They fiddled
self-importantly with a few pieces. They
tossed around scientific expressions. They
behaved as if the deformities in the
skeletons of the two victims were
unparalleled medical findings. What they
are engaged in is Pseudowissenschaft,
pseudoscience. There is no extraordinary
anomaly here. What there is can be seen in
hundreds of thousands of people in every
part of the world. It is a frequent
observation even in a medical practice in
contact with a quite small cross-section of
the public. Still, it is magnificently useful
for propaganda purposes, for by its very

Dr. Mengele nagyon meg volt elégedve.
Több magas rangú orvos társát hozta
magával a csontvázak megszemlélése végett.
Fontoskodva tapogatták az egyes részeket.
Tudományos kifejezésekkel dobálóztak. Úgy
tettek, mintha páratlan orvosi tünet lenne a
két áldozat csontvázának fogyatékossága.
Pseudowissenschaft, áltudományosság,
amiben elmélyülnek. Nincs itt semmi
különleges rendellenesség. Ami van, az
emberek százezreinél észlelhető a világ
minden táján. A közönséggel egész kis
felületen érintkező orvos praxisában is
gyakori megfigyelés. Propagandacélokra
nagyszerűen használható, mert az
természeténél fogva nem riad vissza még
tudományos mezbe öltöztetett égbekiáltó
hazugságoktól sem. Akik pedig a

nature pseudoscience71 does not shrink
from blatant lies dressed up in scientific
garb. Those in turn who view the
propaganda material and read the text
normally are not possessed of critical
spirit, but rather take everything as it is
served up to them.

propagandaanyagot megtekintik és szövegét
olvassák, rendszerint nem rendelkeznek
kritikával, hanem úgy vesznek mindent,
ahogy felszolgálják.

The two skeletons go into long, sturdy
paper bags, and in this manner travel to
Berlin with the accompanying data. Onto
this shipment also went the “Urgent,
important war shipment” stamp.72 I was
relieved when they were out of my sight.
They had caused me extremely bitter
hours, both in their lives and in their
deaths.

A két csontváz hosszú, erős papírzsákokba
kerül, így utazik Berlinbe a kísérőadatokkal.
Erre a küldeményre is rákerült a „sürgős
hadifontosságú küldemény” bélyegzője.
Megkönnyebbültem, miután elkerültek
szemeim elől. Nagyon keserű órákat
szereztek nekem életükben és halálukban
egyaránt.

A week had passed [elmult egy hét], the
liquidation of the Litzmannstadt ghetto has
ended. The late October sunshine gives
way to cold autumn rain. Fog and gloom
cover the barracks of the K.Z. My past
slowly becomes foggy and my future is
dark. The rain pouring down for days on
end, the damp cold that penetrates to the
bone, the silence all only increase the
bitterness that has accumulated inside me.
Wherever I go, wherever I look,
everywhere there is only electrified wire,
reminder of the vanity of all hope.

Elmúlt egy hét, befejeződött a litzmannstadti
gettó likvidálása. Hideg őszi esőnek ad
helyet a késő októberi napsütés. Köd és
homály borul a K. Z. barakkjaira. Ködössé
válik lassan a múltam és sötét a jövőm. A
napok óta zuhogó eső, a csontig hatoló
nyirkos hideg, a csend csak fokozzák a
bennem felgyűlt keserűséget. Akármerre
megyek, akármerre nézek, mindenhol csak
villanydrótok, minden remény
céltalanságának mementói.

Three days following the liquidation of the
Litzmannstadt ghetto the head Kapo of the
Sonderkommando brings a woman, soaked
to her skin, and two dripping, shivering
children in from the crematorium
courtyard. Guessing the worst, they had
snuck away from the last transport
marching in to die, and hid behind the
large pile of firewood standing in the
crematorium courtyard [a krematórium
udvarán álló nagy tűzifarakás mögött].

A litzmannstadti gettó likvidálását követő
harmadik napon a Sonderkommando
főkápója egy bőrig ázott asszonyt és két
csuromvizes, didergő gyermeket hoz be a
krematórium udvaráról. Az utolsó halálba
induló transzportból lopakodtak ki, rosszat
sejtve és rejtőztek el a krematórium udvarán
álló nagy tűzifarakás mögött. Szemük előtt
vonul transzportjuk a föld alá és
megfigyelhették, hogy senki sem jön onnan
vissza. Dermedt félelemben vártak egy
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The subject here is not explicitly expressed in the original and must be supplied from context. It might also
be “propaganda” or even (with a change of pronouns in the preceding clause in translation, i.e., “by his very
nature”) “Dr. Mengele.”
See Chapter VIII, where the stamp is introduced as saying “Urgent, important war material” („Sürgős, hadi
fontosságú anyag”) rather than “shipment” (küldemény), as here.

Before their eyes, their transport went
below the ground,73 and they were able to
observe that no one came back out from
there. Frozen in terror, they waited for
some chance that could be of help to them,
but nothing occurred. They had waited like
that for three days in the cold wind and
pouring rain, without food, soaked to the
skin in ragged clothes, until the head Kapo
came across them half unconscious while
doing his rounds. There was nothing he
could do; he brought them before
Oberscharführer Mussfeld. The woman,
bone thin, around thirty years of age but
looking more like fifty, fell to her knees
before the Ober with a last exertion of
strength, clasped his boots and with heartrending despair pleaded for the lives of her
two children, aged 10 and 12 years, as well
as for her own. She said that she had
worked for the German army for five years
in a clothes factory in the ghetto. She still
wants to work after this. Let them spare
their lives. There was no helping it! They
had to die! And indeed they died, but time
has managed to wear down even the Ober;
he sent another in his place for the
completion of the murderous task.

véletlenre, mely segítségükre lehetne, de
nem történt semmi. Három napig vártak így
a hideg szélben és zuhogó esőben élelem
nélkül, bőrig ázott rongyos ruháikban, míg
körútját végezve, a főkápó félig aléltan
reájuk talált. Nem volt mit tegyen, behozta
őket Oberschaarluhrer Mussfeld elé. A
harmincegy-néhány éves, de ötvennek
kinéző, csontig sovány asszony erejének
végső megfeszítésével térdre borult az Ober
előtt, annak csizmáit ölelte és szívbe
markoló kétségbeeséssel könyörgött két. 10
és 12 éves gyermeke, valamint saját életéért.
Elmondta, hogy öt évig dolgozott a gettóban
a német hadsereg számára egy ruhagyárban.
Dolgozni akar ezután is. Hagyják meg
életüket. Nem volt itt segítség! Meg kellett
haljanak! Meg is haltak, de az Obert is
kikezdhette az idő, mást küldött maga helyett
a gyilkos munka elvégzésére.

CHAPTER XXXII

XXXII. Fejezet

We forgot even this bloody episode, for we
had to forget if we did not want to go mad
from the horrors we lived through and the
desperation of our dark future. In this, the
forgetful hours of Luminal stupor helped a
great deal. I often think of the past as if I
had lived through my life before the K.Z.
in a dream. To forget everything, that
alone is my goal, and to think of nothing.

Ezt a véres epizódot is elfelejtettük, mert el
kellett felejteni, ha nem akartunk beleőrülni
az átélt borzalmakba és sötét jövőnk
reménytelenségébe. Sokat segítettek ebben a
luminálmámor feledtető órái. Sokszor úgy
gondolok a múltra, mintha álomban éltem
volna át K. Z. előtti életemet. Elfeledni
mindent, csak az a célom és nem gondolni
semmire.
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That is, into the semi-underground undressing room.

It is November 1, 1944, the day of the dead
[halottak napja].74 The snow is falling
thickly in large flakes. It is scarcely
possible to see as far as the guard towers,
for everything is confounded in the vast
whiteness. Only the crows, gaunt from
hunger, take to their wings when the
booming north wind shakes the wire of the
fences.

Ezerkilencszáznegyvennégy november 1-je
van, halottak napja. Nagy pelyhekben sűrűn
hull a hó. Alig lehet az őrtornyokig látni,
mert minden összefolyik a nagy fehérségben.
Csak az éhségtől elcsigázott varjak
röppennek fel, amint a harsogó északi szél
megrázza a kerítések drótjait.

Though the weather is unsuitable for it, I
go for a short walk in the evening twilight,
and the cold wind refreshes and soothes
my jangled nerves. I walk around the
courtyard several times, my path leads me
before the entrance down into the gas
chamber. I stop there for a few moments. It
occurs to me that today is the day of the
dead! [Eszembe jut, ma halottak napja
van!] All around a ghastly silence lies over
everything. The cold stones of the concrete
stairs disappear in the darkness of the
entrance down into the gas chamber. Four
million [négymillió] innocent people said
farewell to their lives here with a last,
painful glance, that they might then
descend into their unmourned tomb. I
stand here alone, on the last step of their
lives. To me thus falls the sad duty to
commemorate [emlékezzek] them with
profound sympathy in place of relatives
living all over the world.

Rövid sétára megyek az esti szürkületben,
pedig az idő nem arra való, de a hideg szél
felfrissít és csillapítótag hat felzaklatott
idegeimre. Néhányszor körüljárom az udvart,
utam a gázkamra lejárata előtt vezet el. Itt
megállok néhány pillanatra. Eszembe jut ma
halottak napja van! Körös-körül irtóztató
csend fekszik mindenre. A betonlépcsők
hideg kövei, a gázkamra lejárata a homályba
vész. Négymillió ártatlan ember búcsúzott e
helyen utolsó, fájdalmas pillantással életétől,
hogy sir nélküli sírjába szálljon. Egyedül
állok itt, életük utolsó lépcsőfokán. Így
nekem jut a szomorú kötelesség, hogy szerte
a világban élő hozzátartozók helyett, mély
együttérzéssel emlékezzek reájuk.

I leave this place and return to my room.
When I open the door I am surprised to see
that the usual bright electric lamp is not
on; in its place flickering candlelight gives
faint illumination to the room. For a
moment I suspect an electrical fault. My
colleague, the assistant lecturer from
Szombathely, is sitting at the table holding
his head propped in his hands, staring into
the flame of the candle standing before
him. He does not even notice my entrance.

Elhagyom e helyet és visszatérek szobámba.
Midőn kinyitom ajtaját, meglepődve látom,
hogy a megszokott erős fényű villanylámpa
nem ég, helyette vibráló gyertyafény ad
halvány világosságot a helyiségnek. Első
pillanatban áramzavarra gondolok.
Kollégám, a szombathelyi segédtanár ül az
asztalnál, fejét könyöklő kezeiben tartva, az
előtte álló gyertya lángjába mered. Észre
sem veszi bejövetelemet. A gyertya lobogó
lángja megvilágítja arcát. Évekkel látszik
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Nyiszli presumably intends to refer here to the traditional Christian celebration of All Souls’ Day (in
remembrance of the dead), though technically this falls on the second of November; it is the related All
Saints’ Day (in honor specifically of the saints of the church) which falls on the first.

The flickering flame of the candle
illuminates his face. He appears older than
his years. I place my hand on his shoulder
and, attuning myself to his mood, I quietly
ask: “Dénes, for whom have you lit a
commemorative candle [emlékgyertyát] in
this place?” I receive a confused reply. He
speaks of his father-in-law, his mother-inlaw, they have been dead for fifteen years.
Of his wife and child, who were lost here
in Crematorium I—there are eyewitnesses
to this in the Sonderkommando—he makes
no mention. I immediately recognize the
symptoms of melancholic depression and
retrograde amnesia, that is, a deficiency in
recollection.

öregebbnek. Vállára teszem kezemet és
hangulatának megfelelően, gyöngéden
kérdezem: – Dénes, kinek a számára
gyújtottál e helyen emlékgyertyát? – Zavaros
választ kapok. Apósról, meg anyósról beszél,
kik tizenöt éve halottak. Feleségét és
gyermekét, kik itt vesztek el az I-es
krematóriumban, erre Sonderkommandós
szemtanúk vannak, nem említi. Azonnal
felismerem a melankóliás depresszió és a
retrográd amnesia, azaz visszaemlékezés
hiányának tüneteit.

I embrace him, take him to his bed and
make him lie down. “My poor friend! You,
a frail-bodied, soft-spoken, fine-souled,
deeply learned doctor who, in place of the
care of the sick, have fallen into the service
of death and become a subject of its
empire. For long months you have been
witness to tragedies and horrors such as no
human mind could comprehend and no
person living would believe. It is just as
well that your nerves have renounced their
duties and that a beneficent veil of fog
clouds over your brain. At least you will
not feel the things that are still to come.”

Átölelem, ágyához vezetem és lefektetem.
Szegény barátom! Te törékeny testű, halk
szavú, finom lelkű, nagy tudású orvos, ki
betegek gyógyítása helyett a halál
szolgálatába zuhantál és lakója vagy
birodalmának. Olyan tragédiáknak és
borzalmaknak vagy hosszú hónapok óta
szemtanúja, miket emberi agy nem foghat fel
és nem él ember, ki elhiszi. Nem is baj, hogy
idegeid felmondták a szolgálatot és agyadra
jótékony ködfátyol, borul. Legalább nem
érzékeled a még elkövetkezendőket.

CHAPTER XXXIII

XXXIII. Fejezet

After several days of silence, the usual din
once again dominates the area of the
crematoria. The motors of the big fans [a
nagy ventillátorok motorjai] drone, the
fires in the furnaces are revived [élesztik a
kazánot tüzét]. The arrival of the
Theresienstadt ghetto has been announced.

A néhány napos csend vitán ismét a
megszokott zaj uralja a krematóriumok terét.
Búgnak a nagy ventilátorok motorjai,
élesztik a kazánok tüzét. A theresienstadti
gettó érkezése van jelezve.

During the period of the Czechoslovak
Republic, Theresienstadt was specifically a
garrison town. The Germans terminated
the garrison’s status, removed the civilian
population and established a model ghetto

Theresienstadt kifejezetten kaszárnyaváros
volt a csehszlovák köztársaság idejében. A
németek megszüntették garnizon jellegét, a
civil lakosságot is eltávolították és
mintagettót rendeztek be a városkában.

in the town. Its inhabitants were Jews
deported from the territory of
Czechoslovakia, Austria and Holland.
Their number approached seventy
thousand. Until now they lived under fairly
good conditions. They were able to freely
practice their professions. They received
mail and Red Cross aid packages. Red
Cross delegates from neutral states visited
the town several times and on each
occasion reported favorably on conditions
there. The Germans had achieved their
goal with the establishment of the model
ghetto, for the reports neutralized and
classified as malicious slanders the rumors
which were circulating about the horrors of
the K.Z.’s and the crematoria.

Lakói Csehország, Ausztria és Hollandia
területéről elhurcolt zsidók lettek. Számúk
megközelíti a hetvenezret. Meglehetős jó
körülmények között éltek idáig.
Foglalkozásukat szabadon űzhették. Postát,
vöröskeresztes segélycsomagokat kaptak.
Semleges államok vöröskeresztes kiküldöttje
több ízben meglátogatták a városkát és
minden alkalommal kedvezően referáltak az
ottani állapotokról. A németek elérték
céljukat e mintagettó felállításával, mert a
jelentések hatástalanították és kitalált,
rosszindulatú rágalomnak minősítették a K.
Z.-ek és krematóriumok borzalmairól
terjengő híreket.

The Third Reich, on the eve of its collapse,
no longer cares about world public
opinion, it throws off its mask of seeming
humanity. They begin the total
extermination of the Jews still alive in their
hands.

A III. Birodalom az összeomlás előestéjén
nem törődik már a világ közvéleményével, a
látszatemberiesség álarcát is leveti magáról.
Elkezdik a még kezeik között levő zsidók
maradéktalan kiirtását.

Így kerül sor a theresienstadti mintagettó
And so the model ghetto of
Theresienstadt’s turn for extermination has megsemmisítésére.
arrived.
BIRODALMI SS KORMÁNYBIZTOSSÁG
REICH SS COMMISARIAT
[kormánybiztosság] DEPLOYMENT AND KÉNYSZERMUNKÁSOK BEVETÉSÉRE
ÉS ELHELYEZÉSÉRE
ALLOCATION OF COMPULSORY
LABORERS
CONSCRIPTION NOTICE

BEHÍVÓJEGY

The Jew X. Y. of the Reichsprotektorat75 is
hereby notified that by order of the abovenamed authorities he has been assigned to
total labor service [totális
munkaszolgálatra].76 The conscript is
required to present any tools used in the
practice of his profession, his instruments,

X. Y. birodalmi protektorátusi zsidó
értesíttetik, hogy fenti hatóság rendeletére
totális munkaszolgálatra lett beállítva. A
behívott köteles szakmája végzéséhez
használatos szerszámait, műszereit, téli
ruháit, ágyneműt és egy heti élelmet a
csoportban történő útba indítás előtt fenti
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Short for Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, administrative name for the for the Czech portion of the
former Czechoslovakia incorporated into the Reich as a protectorate in March 1939.
Nyiszli does not capitalize this phrase, and it is uncertain whether he intends a proper name by it, as previous
translators have assumed (e.g., Seaver 1960, “Service of Obligatory Labor”). (Notably, Nyiszli does not put
the Hungarian definite article a before the phrase, suggesting that he is indeed using it generically.) It does
not appear, at any rate, to correspond to the actual name of any specific program of the time.

his winter clothes, bedding and provisions hatóság kirendeltjeinek bemutatni. Az
for one week to the delegates of the above- indulás időpontja falragaszokon lesz
named authorities prior to start of group
közölve.
departures. The date of departure will be
communicated by posted notices.
Theresienstadt… date.

Theresienstadt, … dátum.

Signature.

Aláírás

With these conscription notices, the workcapable men of the Theresienstadt ghetto
arrived in the Auschwitz crematoria. The
deployment to total labor was an
unspeakably vile deception. It was merely
a pretense for the smooth execution of the
liquidation action and for the acquisition of
fine instruments, tools and winter clothing.

Ezekkel a behívójegyekkel érkeztek az
auschwitzi krematóriumokba a
theresienstadti gettó munkabíró férfiai.
Hallatlanul aljas félrevezetés a totális
munkára való bevetés. Csak ürügy a
likvidálási akció sima levezetésére, és a
finom műszerek, szerszámok, téliruhák
megszerzésére.

Twenty thousand [húszezer] vigorous,
work-capable men died in the gas
chambers and burned to ashes in the fire of
the furnaces [a kazánok tüzében]. The
extermination lasted for two days [Két
napig tartott a megsemmisítés].
Afterwards, a silence lasting for days lay
over the crematoria.

Húszezer életerős, munkabíró férfi halt meg
a gázkamrákban és égett hamuvá a kazánok
tüzében. Két napig tartott a megsemmisítés.
Utána napokig tartó csend állott be a
krematóriumokban.

Fourteen days later, long trains arrive one
after the other at the Jews’ ramp. Women
and children descend from them. There is
no selection, all go to the left.

Tizennégy nappal később egymásután
érkeznek a zsidórámpára hosszú
szerelvények. Nők és gyermekek szállnak ki
belőlük. Szelektálás nincs, valamennyien
balra kerülnek.

On the undressing room floor lie hundreds A vetkezőterem padozatán százával
hevernek a következő szövegű
of summons notices with the following
text:
felhívójegyek.
REICH SS COMMISARIAT
DEPLOYMENT AND ALLOCATION
OF COMPULSORY LABORERS

BIRODALMI SS KORMÁNYBIZTOSSÁG
KÉNYSZERMUNKÁSOK BEVETÉSÉRE
ÉS ELHELYEZÉSÉRE.

SUMMONS

FELHÍVÁS

The above-named authorities hereby
permit the wife and children of X. Y., Jew
of the Protektorat deployed to total labor,
to travel to the work location of the
aforenamed Jew and to live with him in
familial union for the duration of his
compulsory labor. Appropriate

X. Y. totális munkára bevetett protektorátusi
zsidó feleségének és gyermekeinek fenti
hatóság lehetővé teszi, hogy nevezett zsidó
munkahelyére utazzanak és a
kényszermunka tartamára vele családi
közösségben élhessenek. Megfelelő szállás
rendelkezésére áll. Téliruha, ágynemű,

accommodations are available. Winter
clothing, bedding and provisions for one
week are required.

egyheti élelem megkívántatik.

Theresienstadt… date.

Theresienstadt, … dátum.

Signature.

Aláírás

The destruction of twenty thousand
[húszezer] wives hoping to make their
husbands’ lot easier and children pining
after their fathers followed in the wake of
this summons formulated with such
diabolical cunning.

Húszezer, férje sorsát megkönnyebbíteni
akaró hitves és apjuk után vágyakozó
gyermek pusztulása következett be ezen
ördögi ravaszsággal megszövegezett felhívás
nyomán.

CHAPTER XXXIV

XXXIV. Fejezet

In the early morning hours of November
17, 1944, an SS NCO opens the door to
my room and confidentially informs me
that by order of the Reichsführer77 the
killing of people in any form within the
grounds of the K.Z. has been strictly
prohibited. I could not give credence to
this statement, I have already been witness
to so much deception. I even expressed my
doubts to the bearer of the good news, but
he insisted and repeatedly stated that such
an order had arrived by radio [rádión] in
the crematorium as well as at the Political
SS command. We will see then! What
truth is there to it?! This too, perhaps, is
another deception.

Ezerkilencszáznegyvennégy november 17-én
a kora reggeli órákban egy SS altiszt nyitja
szobám ajtaját és bizalmasan közli velem,
hogy a birodalmi vezető utasítására minden
formája az emberölésnek a K. Z.-ek területén
szigorúan meg lett tiltva. Nem tudtam hitelt
adni ezen állításnak, már annyi
félrevezetésnek voltam a tanúja. Kétségemet
is nyilvánítottam a jó hír közlőjének, de az
nagyon erősködött és ismételten is állította,
hogy ilyen rendelkezés érkezett rádión a
krematóriumokba, valamint a politikai SS
parancsnokságra. Majd meglátjuk! Mi lesz
igaz belőle!? Talán újabb félrevezetés ez is.

Still in the morning hours I am convinced
of the truth of the news. A train composed
of five wagons came to a halt on the rails
between Crematoria I and II. It brought
five hundred exhausted, sick prisoners,
with the destination “rest camp,” before
the gates of the crematoria. I am an
eyewitness as a committee of the Political
SS welcomes them; the SS escort
negotiates with their commander. The
result of the negotiation is that the five
wagons turned back from before the gates

Még a délelőtti órákban meggyőződtem a hír
valódiságáról. Egy öt vagonból álló
szerelvény állott meg az I. és II. számú
krematóriumok közötti síneken. Ötszáz
legyengült, beteg fegyencet hozott
„üdülőtábor” címzéssel a krematóriumok
kapui elé. Szemtanúja vagyok, amint a
politikai SS egy bizottsága fogadja őket, a
kisérő SS-ek parancsnokával tárgyalnak. A
vége a tárgyalásnak az lett, hogy az öt vagon
visszafordult rakományával a halál kapui
elöl és az F. tábor kórházbarakkjaiban lettek
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of death with their cargo and all were
accommodated in the hospital barracks of
Camp F. It is the first instance since I have
been in the crematorium that a transport
sent to Auschwitz with the destination
“rest camp” has lain, within an hour of
arrival, not on the bloody concrete floor of
the furnace room [kazánterem] shot in the
head, but rather in the care of doctors, in
beds in one of the barracks of the hospital
camp.

valamennyien elszállásolva. Az első eset,
mióta a krematóriumban vagyok, hogy egy
„üdülőtábor” rendeltetési hellyel
Auschwitzba küldött transzport nem fekszik
érkezése órájában átlőtt fejjel a kazánterem
véres betonpadlóján, hanem orvosi
ápolásban a kórháztábor egy barakkjának
ágyain.

Not even a full hour later another train
arrives. Five hundred Slovakian Jews—
old, young, children, men, women mixed
together—form the transport. They
descend from the wagons. I observe the
proceedings intently. Lining up and
selection are the usual formalities on the
Jews’ ramp, but what I now observe is
completely unprecedented. The weary
passengers descend from their wagons;
they do not leave their larger luggage
behind, but rather keeping it in their hands
they all set off like that to the right, into
Camp “E” of the K.Z. Mothers push
children in front of themselves in their
carriages. The young assist the old and the
sick in their walking.

Nem is egy egész órával később újabb
szerelvény érkezik. Ötszáz szlovákiai zsidó,
öreg, fiatal, gyermek, férfi, nő vegyesen
képezik a transzportot. Kiszállnak a
vagonokból. Feszülten figyelem a
mozzanatokat. Sorbaállás és szelektálás a
megszokott formaság a zsidórámpán, de
most egész szokatlan, amit megfigyelek. A
fáradt utasok leszállnak vagonjaikból, nem
hagyják hátra nagyobb csomagjaikat, hanem
kezeikben tartják, úgy indulnak el
valamennyien jobbra a K. Z. “E” táborába.
Az anyák maguk előtt tolják kocsijaikban a
gyermekeket. A fiatalok támogatják
menésükben az öregeket és betegeket.

Exulting, I register the truth of the news.
No doubt about it, the gates of the
crematorium will never open again before
the transports of those sent to die.

Ujjongva regisztrálom magamban a hír
valódiságát. Semmi kétség, a krematóriumok
kapui nem nyíltak meg a halálba küldött
transzportok előtt.

A happy event which awakens hope for the
prisoners of the K.Z., it is a change which
signifies the approach of death to the
Sonderkommando. I have no doubt about
it, the end will come for us even sooner
than the expiry of the four-month term. A
new life begins in the K.Z.’s. There is no
more violent death, but the bloody past
must be hidden: the crematoria are to be
demolished, the pits for the pyres filled in
[betömik a máglyák gödreit], and every
eyewitness and participant to the horrors
must be destroyed without exception. In

Boldog és reményt ébresztő esemény a K.
Z.-ek rabjai számára, a halál közelségét
jelentő fordulat a Sonderkommandónak.
Nincs kétségem felőle, a négy hónapos
terminusnál is hamarabb bekövetkezik
számunkra a vég. Új élet kezdődik a K, Z.ekben. Nincs többé erőszakos halál, de
leplezni kell a véres múltat, lebontásra
kerülnek a krematóriumok, betömik a
máglyák gödreit és maradéktalanul el kell
pusztuljon a borzalmak minden szemtanúja
és szereplője. A közeli vég tudatában is,
komor megnyugvással, de szivünkben

full consciousness of the approaching end, örömmel fogadjuk a nagy fordulatot.
we welcome the great change with grim
resignation but also with joy in our hearts.
Even if it had arrived very late, there are
still a few thousand alive from among the
six million [hatmillió] souls whom
Europe’s addle-brained, mad pyromaniac,
Führer of the Third Reich, hauled away
from every part of Europe and reunited
with each other, not one hour before their
deaths, on the rail platforms, lit by the
flames of cremation pyres, of Majdanek,
Treblinka, Auschwitz, Birkenau.

Ha nagyon elkésve is érkezett, mégis életben
marad néhány ezer a hatmillió lélekből, kiket
Európa minden részéből elhurcoltatott és
Majdanek. Treblinka, Auschwitz, Birkenau
máglyák lángjaitól megvilágított peronjain
adatott nekik egymással találkozót, nem is
egy órával halálba indulásuk előtt Európa
bomlott agyú, őrjöngő piromániása, a III.
Birodalom vezetője.

As it is nearing twelve noon, driven by
uneasy feelings I seek out the SS NCO
radio operator who brought us the good
news early that morning in his room. I
want to know what orders have arrived
during the course of the morning. Are
there any directives with respect to the fate
of the Sonderkommando? Fortunately I
find him alone in his room. I lay out my
questions. The Sonderkommando, he says,
will be going in a few days to do heavy
labor in a secured underground war factory
somewhere near Breslau.

Déli 12 óra felé jár az idő, nyugtalan
érzésektől hajtva, felkeresem szobájában azt
a rádiókezelő SS altisztet, ki kora reggel a jó
hírt hozta számunkra. Tudni akartam, milyen
rendelkezések érkeztek a délelőtt folyamán?
Nincs-e utasítás a Sonderkommando sorsát
illetőleg? Szerencsére egyedül találom
szobájában. Felteszem kérdéseimet. A
Sonderkommando – mondja -néhány nap
múlva nehéz munkára, egy zárt föld alatti
hadiüzembe kerül, valahova Breslau mellé.

I did not believe a word of it. I know now
that he lied, not for the purpose of
deception but rather out of consideration,
for I once cured him of a serious illness.

Egy szavát sem hittem. Ma már tudom, hogy
nem félrevezetés céljából hazudott, hanem
kíméletből, mert egy alkalommal súlyos
betegségből gyógyítottam ki.

CHAPTER XXXV

XXXV. Fejezet

My watch showed two p.m. It is after
lunch and I am looking apathetically out
our window at the darkly swirling clouds
of snow when a loud shout disturbs the
silence of the furnace hall corridor [a
kazánterem folyosójának]. “Alle
antreten!”78 sounds the order. We hear it
two times a day, morning and evening, for
the customary roll call, but in the afternoon
it is of ominous significance. “Alle

Délután kettőt mutatott az órám. Ebéd után
vagyunk, és egykedvűen nézem szobánk
ablakából a sötéten gomolygó hófellegeket,
midőn harsány kiáltás zavarja meg a
kazánterem folyosójának csendjét. – Alle
antreten! – hangzik a parancs. Halljuk mi ezt
a napnak két szakában, reggel és este, a
szokásos számbavételi sorakozóknál, de
délben vészthozó jelentősége van! -Antreten,
alle antreten! – ismétlődik egyre élesebben,
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antreten!” it sounds again, still sharper,
still more impatient.

egyre türelmetlenebbül.

Now heavy footsteps resound at the door
to our room; an SS man opens it and
shouts: “Antreten!” Here’s trouble! We
head for the courtyard. We step out into a
large circle of SS guards, our comrades are
already standing there. There is not the
least surprise here, not the least noise. The
SS units stand silently with machine
pistols trained on us and wait patiently
until everyone is in the group. I look
around. The young fir trees of the little
grove [a kis lugas fiatal fenyöfái] stand
unmoving, covered in white. Everything is
so silent!

Már szobánk ajtajánál döngenek a súlyos
léptek, SS nyitja ki és bekiabál: – Antreten!
– Itt baj van! Indulunk az udvarra. Nagy SS
készültség körébe lépünk, ott állanak már
bajtársaink. Nincs itt semmi meglepődés,
nincs itt semmi zaj. Az SS kötelék némán áll
reánk szegezett géppisztolyokkal és
türelmesen várja, mig mindenki a csoportban
van. Körülnézek. A kis lugas fiatal fenyőfái
talpig fehérben állanak rezzenés nélkül.
Olyan csendes minden!

A few minutes later we are ordered to face
left and we start off between the closeranked lines of armed guards. Leaving the
crematorium courtyard, our escort does not
lead us onto the road, but rather across the
road, in the direction of Crematorium II
standing opposite. Sure enough, we
advance through its courtyard. We know
now that this is our final journey. We are
all herded into the crematorium’s furnace
hall [kazántermébe]. Not a single SS guard
remains inside. They stand around the
building, at the doors and windows, with
machine pistols ready for firing. The doors
are locked, heavy iron grills cover the
windows. There is no way out here. The
comrades from Crematorium II are here as
well! A few minutes later the ones from
number IV are brought in. Four hundred
and sixty men stand together and wait for
death, only the method of execution still
constitutes a matter for conjecture. Here
there are specialists who know all of the
death-bringing methods of the SS. The gas
chamber? That would be impossible to
carry out smoothly with the
Sonderkommando! Shooting? That is a
method that is scarcely feasible here,
inside!

Néhány perc múlva balra át-ot vezényelnek
és sűrű fegyveres őrök sorai között
megindulunk. A krematórium udvaráról
kilépve, nem az útra vezetnek kísérőink,
hanem az úton keresztül, a szemközti II-es
krematórium irányába. Tényleg annak
udvarán haladunk keresztül. – Már tudjuk, ez
az utolsó utunk. A krematórium
kazántermébe terelnek valamennyiünket.
Egyetlen SS őr sem marad bent. Az épület
körül, az ajtóknál és ablakoknál állanak
lövésre kész géppisztolyaikkal. Az ajtók
zárva vannak, az ablakokat nehéz vasrácsok
fedik. Itt nincs kiút. Itt vannak a II-es
bajtársak is! Néhány perc múlva hozzák a
íveseket. Négyszázhatvan ember van együtt
és várja halálát, csak a kivégzés módja
képezi még találgatás tárgyát. Itt
szakemberek vannak, kik az SS-ek minden
halált hozó metódusát ismerjük. Gázkamra?
Azt a Sonderkommandóval nem lehet simán
megtenni! Sortűz? Az itt bent nehezen
keresztülvihető módszer!

The most likely scenario is that they will
blow us up together with the building in
the interest of achieving two goals at once.
That would be genuine SS methodology,
or perhaps we will receive a few
phosphorous grenades through the
window. Such are what the people of the
Milo ghetto [a milói ghettó népe]79
received immediately after embarkment in
the wagons [közvetlenül bevagonirozása
után]. The train had not even set off with
them and already they were all dead. They
arrived like that at the Auschwitz
crematoria.

A legtöbb valószínűsége annak van, hogy a
krematóriummal együtt robbantanak fel a
kettős cél érdekében. Ez igazi SS módszer
lenne, vagy pedig néhány foszforgránátot
kapunk az ablakon keresztül. Ilyeneket
kapott a milói gettó népe közvetlenül
bevagonírozásuk után. A vonat még el sem
indult velük, már halottak voltak
valamennyien, így érkeznek az auschwitzi
krematóriumokba.

In mute silence, wordlessly—if someone
says something to his companion, he does
so in a whisper—the Kommando men
hunker down wherever they have found
places on the concrete of the furnace hall
floor. Suddenly the silence is broken: one
of our comrades, a black-haired, tall, slim
man wearing glasses, about thirty years of
age, leaps up from his place and in a
ringing voice, so that all can hear, begins
to speak. He is a “dayan” [„dájen”],80
which is a sort of auxiliary priest
[segédpapféle] in a little Jewish
community in Poland. He is an autodidact
with a great store of religious and worldly
knowledge at his command. He is the
ascetic of the Sonderkommando, a man
who, in order to abide by the dietary
prescriptions of his faith, eats nothing from
the bountiful kitchen of the
Sonderkommando [a Sonderkommandó bó
[bő] konyhájáról] but bread, margarine
and onions. His assignment was to have
been stoker on a cremation oven

Néma csendben, szótlanul, ha valaki mégis
szól társához valamit, azt is suttogva teszi,
gubbaszt a Kommandó, ki hol helyet talált a
kazánterem betonján. Hirtelen megtörik a
csend, egy fekete hajú, szemüveges, magas,
vézna, harmincegy-néhány év körüli
bajtársunk ugrik fel helyéről és csengő
hangon, hogy mindenki hallja, beszédbe
kezd. A „dájen” ő, aki amolyan segédpapféle
Lengyelország egy kis hitközségében. Nagy
vallási és világi ismeretekkel rendelkező
autodidakta. Ő a Sonderkommando
aszkétája, aki, hogy a vallás étkezési
előírásainak megfeleljen, nem eszik egyebet
a Sonderkommando bő konyhájáról, mint
kenyeret, margarint és hagymát. A beosztása
tüzelő lenne az égetőkemencénél, de mint
fanatikus hitbelinek elintézem
Oberschaarführer Mussfeldnél, hogy
felmentést nyerjen e borzalmas munka alól.
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occurs almost exclusively in the specific proper name “A milói Venus” (“The Venus of Milo”), and thus
refers to the Greek island of Milos (Mílosz in modern Hungarian). Naturally this seems an unlikely candidate
for the location of a ghetto full of Jews embarking on a train to Auschwitz, but this is indeed how previous
translations have generally interpreted the word. Exceptionally, Angelika Bihari’s German translation
interprets it as referring to Milan (“aus dem Mailänder Ghetto”), though this would require amending the
Hungrian text to read milánói.
The word is written with a small “d” here, but capitalized in later mentions.

[égetőkemencénél], but as he is a man of
fanatic faith I have arranged with
Oberscharführer Mussfeld that he should
receive an exemption from this horrible
work.
I justified my request to the Ober with the
observation that the man is not employable
in a job demanding great physical strength
because from ritual considerations he
hardly ever eats anything, indeed is
completely weakened, and furthermore is
not suitable to the place given that he only
impedes the work when bodies are being
slid into the fire box [a tűzszekrénybe], as
in every instance he mumbles the prayer
for the dead first. This happens several
thousands of times per day [Többezerszer
törtenik ez napjában].

Meg is indokoltam az Obernek e kérésemet
azzal, hogy e nagy testi erőt kívánó
munkánál úgy sem használható, mert rituális
meggondolásból alig eszik valamit, teljesen
le van gyengülve, továbbá azért sem
használható e helyen, mert midőn a
halottakat a tűzszekrénybe csúsztatják, csak
akadályozza a munkát, ugyanis minden
esetben elmormolja a halottak utáni imát.
Több ezerszer történik ez napjában.

I had no other arguments. The Ober
accepted them, and at my suggestion the
man was sent to the so-called Canada
rubbish heap [úgynevezett Canada
szemétdomb]81 burning in the courtyard of
Crematorium II. One should know of this
rubbish heap that they bring here all the
personal effects and spoiled food, as well
as identification papers, diplomas,
documents concerning military honors,
passports, marriage certificates, prayer
books, phylacteries, and Torah scrolls
which the transports sent to the gas
chambers brought with them from home
but which were condemned to be burned as
useless items by the SS’s evaluative
criteria.

Egyéb érvem nem volt. Az Ober elfogadta és
tanácsomra a II-es krema udvarán égő,
úgynevezett Canada szemétdombhoz került.
E szemétdombról tudni kell, hogy idehordták
azokat a használati tárgyakat és romlott
ételeket, valamint okmányokat, diplomákat,
katonai kitüntetésekről szóló okiratokat,
útleveleket, házasságleveleket,
imakönyveket, imaszíjakat, tórákat, miket a
gázkamrákba küldött transzportok hazulról
magukkal hoztak, de az SS kiértékelési
szűrőjén, mint használhatatlan tárgyak,
elégetésre lettek ítélve.

The Canada rubbish heap was a constantly
burning mound [Folyton égő dombhalom
volt a Canada szemétdombja], in this place
hundreds of thousands of photographs of
married couples, elderly parents, attractive
children and beautiful girls burned in the

Folyton égő dombhalom volt a Canada
szemétdombja, száz és százezernyi fénykép
házastársakról, öreg szülőkről, bájos
gyermekekről, szép leányokról, égett e
helyen, imakönyvek ezreinek társaságában.
Sokszor vettem kezembe egy-egy fényképet
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In Auschwitz camp slang, “Canada” (or “Kanada”) was the name given to the complex of buildings
established for the sorting and storage of prisoner effects at Birkenau. It was located in the northwest corner
of the camp, some 250 meters beyond the outer fence line of the Crematorium II (i.e., III) compound.

company of thousands of prayer books.
Often I have taken in hand this or that
photograph or prayer book. In almost
every single prayer book I found, written
in pen, entries with the anniversary dates
of the deaths of deceased parents. Pressed
flowers from all the Jewish cemeteries of
Europe, plucked from the graves of dead
beloved relatives and piously preserved.
Prayer shawls and phylacteries, of fine and
simple make, lay here in a large heap
[nagy halomban] waiting to be burned.

vagy imakönyvet. Majd mindegyik
könyvben találtam tollal írott bejegyzéseket
az elhalt szülők halotti évfordulójának
dátumairól. Préselt virágok Európa minden
zsidótemetőjéből, elhalt, szeretett
hozzátartozóik sírjáról tépve és kegyelettel
megőrizve. Finom és egyszerű kivitelű
imakendők, imaszíjak feküdtek itt nagy
halomban, elégetésre várva.

Here the “Dayan” worked, or rather did
not work but merely watched the fire, but
he was dissatisfied even with this when I
inquired how he was doing. It did not
comport with his religious ideas that he
should collaborate in the burning of prayer
books, phylacteries, prayer shawls and
Torah scrolls either. I sympathized with
him, but I had no means to provide him
with an easier job. In the end we were in a
K.Z. and Sonderkommando men in a
crematorium!

Itt dolgozott a “Dájen”, vagyis nem
dolgozott, csak a tüzet nézte, de ezért is
elégedetlenkedett, midőn hogyléte felől
érdeklődtem. Nem fért össze vallási
felfogásával az sem, hogy imakönyvek,
imaszíjak, imakendök és tórák égetésénél
működjön közre. Sajnáltam, de nem volt
módomban könnyebb munkát adatni
számára. Elvégre K. Z.-ben és
krematóriumban voltunk Sonderkommando!

This was the “Dayan” who began to speak. Ez volt a „Dájen”, ki beszélni kezdett.
“My Jewish brothers! An inscrutable will
has sent our people to its death. Fate has
reserved the cruelest duty for us, that we
should assist in their destruction and
accompany their passing to the end, to the
very ashes of their bodies, vanished in the
flames. Not once did the heavens open, no
showers fell to extinguish the flames of the
pyres piled with people. With Jewish
resignation we must acknowledge that it
had to be thus for them! It is a judgment
from God! Why? It is not for us, unworthy
men, to ask!

„Zsidó Testvérek! Kifürkészhetetlen akarat
népünket halálba küldte. Nekünk szánta a
végzet a legkegyetlenebb kötelességet, hogy
elpusztításuknál segédkezzünk és
végigkísérjük elmúlásukat tűzben elenyészett
testük hamujáig. Egy esetben sem nyílott
meg az ég, nem hullt záporeső, hogy az
emberekből rakott máglyák tüzét eloltsa.
Zsidó megnyugvással kell tudomásul
vegyük, hogy ennek így kellett lenni! Ez
rendelés Istentől! Hogy miért? Mi gyarló
emberek ne kutassuk!

Such a judgment has been imposed on us
as well! Do not be afraid of death! What
value would life have for us if, by some
extraordinary accident of fate, we should
survive? We would return home to our
towns and villages. Cold, looted homes

Ilyen rendelés szabatott ki számunkra is! Ne
féljetek a haláltól! Mit érne számunkra az
élet, ha különös véletlene folytán a sorsnak,
életben maradnánk? Hazatérnénk
városainkba és falvainkba. Ott hideg,
kifosztott lakások várnának reánk. A szobák

would await us there. In every corner of
the rooms the memories of our perished
families would hover before our tear-filled
eyes. Without families, without kin, we
would roam about finding comfort and rest
nowhere, as mere shadows of our selves
and of our pasts, wandering here and
there.”

minden sarkában elpusztult családunk
emlékei lebegnének könnyektől fátyolos
szemeink előtt. Család nélkül, rokonság
nélkül bolyonganánk megnyugvást, pihenőt
sehol nem találva, mint saját magunk és
múltunk nyugtalan, ide-oda vándorló
árnyékai.”

Flames flashed in his eyes, his lean face
was transfigured, perhaps he was already
in contact with the world beyond when he
said these things. There was mute silence
in the hall, the only sound the hiss of
matches being struck when somebody lit a
cigarette, or deep, heavy sighs expressing
farewell to the living and the dead.

Szemeiben lángok lobogtak, sovány arca
átszellemült, talán már a túlvilággal volt
érintkezésben, midőn ezeket elmondta.
Néma csend van a teremben, a gyufák
sercenése csinál zajt csupán, midőn lángjánál
némelyik cigarettára gyújt, vagy a nehéz,
mély sóhajok kifejezői az elhaltak és élőktőli
búcsúnak.

The heavy doors spring open.
Oberscharführer Steinberg enters the hall,
accompanied by two guards with machine
pistols. “Aerzte heraus!”82 he shouts in an
imperious voice. I leave the hall with my
two doctor colleagues and my laboratory
assistant. Steinberg and the two SS soldiers
stop with us on the road between the two
crematoria. The Ober gives me some
sheets of paper covered with numbers
which he has been holding in his hands
until now and tells me to find my number
and cross it out. In my hands is a list of the
tattoo numbers of Sonderkommando’s
members. I take out my fountain pen; after
a quick search I find and cross out my
number. When I have done this, he tells
me to cross out my companions’ numbers
as well! This too is done. He accompanies
us to the gate of Crematorium I. He orders
us to retire to our rooms and not to move
from there! We do so.

Kicsapódnak a nehéz ajtószárnyak.
Oberschaarführer Steinberg lép a terembe,
két géppisztolyos őr kíséretében. – Aerzte
heraus -kiáltja sürgető hangon. Két
orvostársammal és a laboránsommal
elhagyjuk a termet. Steinberg és a két SS
katona a két krematórium közötti úton
megállanak velünk. Az Ober a számokkal
teleírt papírlapokat, miket eddig kezében
tartott, átnyújtja nekem és felszólít, hogy
keressem meg számomat és húzzam át. A
Sonderkommando tagjainak tetoválási
számlistája van a kezemben. Előveszem
töltőtollam, rövid keresés után megtalálom
és áthúzom számomat. Midőn ezt
elvégeztem, felszólít, hogy húzzam át
társaim számait is! Megtörtént ez is.
Elkísérnek az Ies krematórium kapujáig.
Megparancsolják, hogy vonuljunk
szobáinkba és onnan ne mozduljunk! Így
tettünk.

The next morning a column made up of
five trucks arrives in the crematorium
courtyard. They dump out corpses from
themselves. The corpses of the
Sonderkommando. A newly constituted

Másnap reggel öt teherautóból álló oszlop
érkezik a krematórium udvarára. Halottakat
borítanak ki magukból. A Sonderkommando
halottait. Harminc újonnan beállított csoport
hordja be azokat az égetőterembe. Kiterítik
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“Doctors out!”

group of thirty carries the victims into the
cremation hall [égetőterembe]. They are
laid out in front of the furnaces [a kazánok
előtt]. Horrible burn lesions cover their
bodies. Their faces are burned beyond
recognition, their burned and tattered
clothes make identification impossible.
Even the numbers burned onto their arms83
are illegible for the most part.

őket a kazánok előtt. Borzalmas égési sebek
borítják testüket. Arcuk a
felismerhetetlenségig összeégve, égett
ruhafoszlányaik lehetetlenné teszik
agnoszkálásukat. Még a karjaikra égetett
szám is olvashatatlan legtöbbjénél.

After death by gas, death at the pyres,
death by chloroform injection to the heart,
the shot to the back of the neck, death in
the flames of the pyres and death by
phosphorus grenade, this is the seventh
type of death I have met with.

A gázhalál, a máglyahalál, a kloroformos
injekciók szivhalála, a tarkólövés, a máglyák
tűzhalála, a foszforgránátos halál után ez a
hetedik halálnem, amit megismerek.

They took my poor comrades to a nearby
forest [egy közeli erdőbe] during the night
and did away with them with
flamethrowers [lángszórókkal].

Szegény bajtársaimat az éj folyamán egy
közeli erdőbe hurcolták és lángszórókkal
végeztek velük.

If the four of us survived, the underlying
motive still was not the sparing of our
lives, but rather just the necessity of our
survival for as long as our positions needed
filling. It was was neither joy nor even
relief this time, merely respite, which Dr.
Mengele afforded us in leaving us alive.

Hogy mi négyen megmaradtunk, most sem
életünk megkímélése volt a cél, hanem
életben maradásunk szükségszerűsége, míg
munkakörünk betöltésre szorul. Nem öröm
és nem megkönnyebbülés ezúttal sem, csak
haladék, amit dr. Mengele életben
hagyásunkkal számunkra nyújtott.

CHAPTER XXXVI

XXXVI. Fejezet

The Sonderkommando, thirteenth in order
in the bloody history of the crematoria, has
been annihilated. After them, our days pass
in an immense silence. Finding no place
for ourselves, we come and go aimlessly
between the cold, mute walls. The ringing
of our footsteps is almost painful to me in
the vast silence! There is nothing at all to
keep us occupied! The days pass idly, and
the nights in watchfulness. Four of us
remained in the building [Négyen
maradtunk az épületben]. The thirty

Megsemmisült a Sonderkommando, a
sorrendben a XIII. a krematóriumok véres
történetében. Utánuk mérhetetlen csendben
telnek napjaink. Helyünket sehol nem
találva, céltalanul járunkkelünk a hideg,
néma falak között. Lépéseink kongása szinte
fájdalmat okoz füleimnek a nagy
csendességben! Nincs semmi
elfoglaltságunk! Tétlenül telnek a napok és
virrasztással az éjszakák. Négyen maradtunk
az épületben. A harminc alkalmi munkás
nem Sonderkommando, a K. Z.-ben van
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Sic: “Még a karjaikra égetett szám…” Nyiszli of course is referring to the numbers made on the prisoners’
arms by tattooing, a process which involves no burning or branding. Apparently he has allowed dramatic
context to color his description here.

temporary workers are not a
szállásuk és csak másodnaponként járnak ide
Sonderkommando, their quarters are in the a tábor kórházaiban elhaltak égetésére.
K.Z. and they come here only every other
day for the cremation of those who have
died in the camp hospital.
Mutely, sunk into ourselves, we waited for
the end. It was a bad sign for us that
Oberscharführer Mussfeld, as if
transformed, avoided real contact with us.
Perhaps he too sensed that he had played
his part now. The bloody tragedy was at its
end and the fate of the secret-bearers
would overtake him too. All day long he
sat in his room with the door closed and
drank with an insatiable thirst, so that in
his alcoholic stupor he might not
remember the bloody past nor guess at the
future!

Némán, önmagunkba roskadtan vártuk a
véget. – Rossz jel volt számunkra, hogy
Oberschaarführer Mussfeld, mintha
kicserélték volna, kerülte a velünk való
találkozást. Talán ő is érezte, hogy eljátszotta
szerepét. A véres tragédiának vége és őt is
utoléri a titokhordozók végzete. Naphosszat
bezárt ajtó mögött ül szobájában és
csillapíthatatlan szomjúsággal iszik, hogy az
alkohol bódulatában ne emlékezzen a véres
múltra és ne sejtse a jövőt!

One day, quite unexpectedly, Dr. Mengele
arrives. He seeks us out in our room, he
guesses that we will not be in the
dissection hall where, for days now, we
have had nothing to do. He tells us that, by
higher orders, K.Z. Auschwitz is to be
completely liquidated—not the inhabitants
in this case, he means the institution itself.
Among the crematoria, two will be
demolished; the third will remain for the
time being for the cremation of the camp
dead. We four will be moving with the
dissection hall equipment, the museum
specimens and the archives to
Crematorium IV. It will remain in
operation. I and II are marked for
immediate destruction! Crematorium III of
course burned to ashes on the occasion of
Sonderkommando revolt of October 6.

Egy napon, egészen váratlanul, megérkezik
dr. Mengele. Szobánkban keres fel, sejti,
hogy nem a boncteremben vagyunk, ahol
napok óta nincs tennivalónk. Közli velünk,
hogy magasabb rendeletre az auschwitzi K.
Z. teljesen likvidálva lesz, ezesetben nem a
lakóit, hanem az intézményt érti. A
krematóriumok közül kettő lebontásra kerül,
a harmadik egyelőre megmarad a
lágerhalottak elégetésére. Mi négyen a
boncterem felszerelésével, a muzeális
készítményekkel és irattárral a négyes
krematóriumba költözünk. Az marad
üzemben. Az I-es és II-es kerülnek azonnali
lebontásra! A IIII-as krematórium
tudvalevően a Sonderkommando október 6-i
zendülése alkalmával elhamvadt.

It was at once a historic and a happy
moment when, the next morning, a
detachment of prisoners deploying a
thousand men [ezer embert] arrived in the
courtyard of Crematorium I and, dividing
into groups, began the demolition of the
building with the bloody past.

Történelmi és egyben boldog pillanat volt,
midőn másnap reggel ezer embert kitevő
fogolycsapat érkezik az l-es udvarára és
csoportokba osztva, megkezdik a véres
múltú épület lebontását.

In a sense I can feel the destruction of the
Third Reich as the massive, red-brick walls
fall to the ground one after another
following the explosion of each charge of
dynamite. Jews built it, Jews are tearing it
down! I see from their faces that K.Z.
prisoners have never worked with such
zeal as they do now in the hope of a better
future!

Valahogy a III. Birodalom pusztulását
érzékelem, amint a nagy vöröstéglás falak
egymásután hullanak a földre egy-egy
dinamitpatron robbanása után. Zsidók
építették, zsidók bontják! Arcukról látom,
még nem dolgozott K. Z. fogoly olyan
hévvel, mint ezek teszik egy jobb jövő
reményében!

In the dissection hall and the laboratory
everything that can be moved has been
packed! We are taking only the marble
slab from the dissecting table, it will get
new concrete legs in its new location. In
the space of a few hours the move is
finished. We pass the night in
Crematorium IV.

A boncteremben és laboratóriumban
becsomagolásra kerül minden, ami
mozdítható! A boncasztalnak csak
márványlapját visszük, új helyén kap majd új
betonlábakat. Néhány óra alatt befejeződött a
költözködés. Az éjszakát már a IV-esben
töltjük.

We install the dissecting table, set up the
racks, put the prepared sections of museum
interest in their places. Thus the dissecting
hall along with the laboratory stand ready
for the performance of new assignments.
For days on end nothing happens! Here too
we continue idly to sink into ourselves or
to wander without aim. The habit of
seeking refuge in drunken stupor now
completely overwhelms our SS guards.
There are hardly any sober moments in
their days!

Felállítjuk a boncasztalt, elhelyezzük az
állványokat, helyükre tesszük a muzeális
érdekességű metszeteket. Úgy a boncterem,
mint a laboratórium készen állnak újabb
feladatok elvégzésére. Napokig nem történik
semmi! Itt is folytatjuk a tétlen magunkba
roskadást vagy a cétlalan bolyongást. SS
őreinken már teljesen erőt vett a bódulatba
menekülés megszokottsága. Alig vannak
józan pillanatok napjaikban!

On one occasion we are sitting at our
dinner when Oberscharführer Mussfeld
enters our room [szobánkba], leans
unsteadily over our table and says, in the
plodding speech of drunks: “Guten Abend
Jungs! Ihr werdet bald alle krepieren,
nachher aber kommen wir.” (Good
evening boys! You’re all going to croak
soon, but we’re coming after!”) From the
drunk man’s candid words I learned what I
had only guessed until now. Our guards
will die together with us!

Egy alkalommal vacsoránknál ülünk, midőn
belép szobánkba Oberschaarführer Mussfeld,
támolyogva asztalunkra hajol és a részegek
nehézkes beszédjével mondja: – „Guten
Abend Jungs! Ihr werdet bald alle krepieren,
nachher aber kommen wir.” (,Jó estét fiúk!
Ti nemsokára megdögöltök, de utána mi
következünk!”) A részeg ember őszinte
szavaiból azt tudtam meg, amit eddig is
sejtettem. Őreink velünk együtt pusztulnak!

Forró rumos teával kínálom az Obert, nagy
I offer the Ober some hot rum tea, he
drains the glasses with great pleasure. He élvezettel üríti a poharakat. Leül
sits down at our table and, as if wanting to asztalunkhoz és mintha pótolni akarná az

make up for missed opportunities, he
begins to speak. He speaks of his wife,
gone missing during a bombing raid, of his
son, killed on the Russian front.

elmulasztottakat, beszélni kezd.
Bombatámadás alkalmával eltűnt
feleségéről, az orosz harctéren elesett fiáról
beszél.

“It is the end of everything!” he says. “The
Russians are forty kilometers from
Auschwitz, all of Germany is wandering
the roads! Everyone is fleeing from the
border areas!”

– Mindennek vége! – mondja. – Az oroszok
negyven kilométerre vannak Auschwitztól,
egész Németország az utak vándora!
Mindenki menekül a határmenti részekből!

These were comforting words and, seeing
the desperation of the Ober, a spark of
hope began to glow in me. Perhaps it will
turn out that we survive after all!

Jóleső szavak voltak ezek és látva az Ober
elkeseredését, a remény egy szikrája kezdett
izzani bennem. Hátha sikerülne, hogy
életben maradjunk!

CHAPTER XXXVII

XXXVII. Fejezet

Amid such doubts and hopes, the first of
January, 1945 arrived. New Year’s!
[Újév!] As far as the eye can see there is
snow everywhere, an endless whiteness
covers the land. I take a short walk in the
crematorium courtyard. The rumble of a
heavy engine interrupts the silence. Just a
few moments pass, and already K.Z.
Auschwitz’s large, closed, brown-colored
prisoner transport wagon is turning in at
the gate. The K.Z. folks call it “Brown
Tony” [„barna Tóni”]. A high-ranking SS
officer gets down alongside the driver. I
immediately recognize him and salute him
as per regulations. It is Dr. Klein, SS
Surgeon-Major, one of the more bloodyhanded, dark figures of K.Z. Auschwitz. In
barrack number 10 of the K.Z. is the prison
block [A K.Z. 10-es számú barakkjában
van a börtön]. Now he is bringing 100
victims from there. “I am bringing some
New Year’s work for you,” he says to the
Ober, who comes rushing up.

Ilyen kétségek és remények között
köszöntött be ezerkilencszáznegyvenöt
január elseje. Újév! Ameddig el lehet látni,
mindenütt hó, végtelen fehérség borítja a
vidéket! Rövid sétát teszek a krematórium
udvarán. Nehéz motor berregése szakítja
meg a csendet. Pillanatok telnek el csupán,
már be is fordul a kapun az auschwitzi K. Z.
nagy, barna színű, csukott
fegyverszállítókocsija. A K. Z.-esek „barna
Tóni”-nak hívják. A vezető mellől magas SS
tiszt száll ki. Azonnal megismerem és
előírásosan üdvözlöm. Dr. Klein! az SS
őrnagy orvosa, az auschwitzi K. Z. egyik
véreskezű, sötét alakja. A K. Z. 10-es számú
barakkjában van a börtön. Innen hoz most
100 áldozatot. „Újévi munkát hozok önnek”
– mondja az elősiető Obernek.

The latter is so drunk that he can barely
stand on his feet. He rather thoroughly
celebrated Sylvester’s Night.84 Who

Az olyan részeg, hogy alig áll a lábán.
Alaposan megünnepelte Szilveszter
éjszakáját. Mit lehet tudni, nem-e az örök

84

Szilveszter éjszakáját, Hungarian name for New Year’s Eve; from the fact that St. Sylvester’s feast day falls
on December 31. Variants of the name are common in other European languages as well, including German.

knows, perhaps he was preparing himself
for the eternal night. I can see it in his face,
he is not pleased that they should trouble
him with bloody work even on New Year’s
morning. A hundred Christian Polish
prisoners are waiting here for death! They
are all men in the group. SS guards
accompany them into the empty room
beside the furnace hall [a kazánterem
melletti üres helyiségbe]. There they
receive an order to undress immediately!
Dr. Klein walks around the courtyard with
the Ober. I go into the undressing room [a
vetkezőbe] and question the men there.

éjszakára készülődött? Látom arcán, nem
szívesen veszi, hogy még az Újév reggelén is
véres munkával háborgatják. Száz
keresztény lengyel fogoly vár itt halálára! A
csoportban mind férfiak vannak.. SS őrök
kísérik őket a kazánterem melletti üres
helyiségbe. Ott parancsot kapnak az azonnali
vetkőzésre! Dr. Klein az udvaron sétál az
Oberrel. A vetkezőbe megyek, ott
kikérdezem az embereket.

One of them tells me that he gave lodging
to a relative in his Krakow apartment for a
night. The Gestapo declared him a
harborer of partisans and hauled him
before a military tribunal. He had been
awaiting the verdict in barrack 10 of the
K.Z. They have sentenced him to death,
that is why he is here, but they have not
told him that! He imagines that he has
been brought here to take a bath and that
from here he will go on to forced labor.
Another with whom I speak wound up in
the K.Z. prison block on account of
profiteering. He had bought half a kilo of
butter without a ticket. That was all of his
crime! A third wound up here because he
wandered into a forbidden zone. His
classification was as partisan and spy! So it
went on, for all one hundred! Trifling
pretexts and baseless accusations had
brought them here.

Az egyik elmondja, hogy rokonának adott
krakaui lakásán szállást egy éjszakára.
Partizánrejtegetőnek nyilvánította és
hadbíróság elé állította a Gestapo. A K. Z.
10-es barakkjában várta az ítéletet. Halálra
ítélték, ezért van itt, de vele nem közölték!
Úgy sejti, fürödni hozták, innen
kényszermunkára kerül. A másik, kivel
beszélgetek, árdrágítás miatt került a K. Z.
börtönébe. Fél kiló vajat vásárolt jegy nélkül.
Ez volt minden bűne! A harmadik azért
került ide. mert tilos övezetbe tévedt. Ennek
partizán és kém lett a minősítése! Így van ez
tovább, mind a száznál! Csekély kifogások,
alaptalan vádak juttatták őket ide.

There is no Sonderkommando now, the SS Most nincs Sonderkommando, az SS őrök
guards lead the victims before the Ober’s vezetik az Ober fegyvere elé az áldozatokat.
gun.
Again I hear the roar of an automobile.
“Brown Tony” is coming back. It is
bringing new victims! One hundred welldressed women descend from the vehicle.
They too are herded into the undressing
room, they too are forced to take off their
clothes. One after another they go before

Ismét autóberregés hallik! A „barna Tóni”
jött vissza! Újabb áldozatokat hoz! Száz
jólöltözött nő száll ki a kocsiból. Ezeket is a
vetkezőbe terelik, velük is levetetik ruháikat.
Egymásután kerülnek ők is az Ober fegyvere
elé. Keresztény lengyel nők voltak
valamennyien. Kisebb vétségekért fizettek

the Ober’s gun. They were all Christian
Polish women. They too have paid with
their lives for minor offences.

Ők is életükkel.

The SS carries out the cremations. They
ask me for rubber gloves for the work.
Once he had personally confirmed the
deaths of the two hundred prisoners Dr.
Klein departed. There is no contradiction
whatsoever between the order of
November 17 which prohibited any sort of
violent killing and the occurrence of
today’s executions, for this was an action
carried out pursuant to the verdict of a
military tribunal.

Az égetést az SS végzi. Gumikesztyűket
kérnek tőlem munkájukhoz. Dr. Klein,
miután meggyőződött a kétszáz fogoly
haláláról, eltávozott. Nincs semmi
ellentmondás a november 17-i, mindennemű
erőszakos halálokozást betiltó rendelet és a
mai kivégzés megtörténte között, mert ez
hadbírósági ítélettel végrehajtott cselekmény
volt.

CHAPTER XXXVIII

XXXVIII. Fejezet

Our days went by quietly, without
incident. Dr. Mengele, so we heard, had
departed from Auschwitz. There’s a new
doctor at the K.Z., which, starting from
New Year’s day, has officially ceased to
be a K.Z. and become an Arbeitslager, that
is, a work camp. Everything here is in
ferment and decay!

Csendesen, eseménytelenül teltek napjaink.
Dr. Mengele, úgy hallottuk, eltávozott
Auschwitzból. Új orvosa van a K. Z.-nek,
ami újév napjától kezdve hivatalosan
megszűnt K. Z. lenni és Arbeitslager lett
belőle, azaz munkatábor. Erjedésben,
bomlásban van itt minden!

On January 10 a newspaper comes into my
hands from which I learn of the launch of
the Russian offensive. The distant rumble
of heavy artillery makes the windows of
my room [szobám ablakait] tremble. The
front line draws ever nearer! The evening
of January 17 I went to bed early, though I
was not tired. I wanted to be alone with my
thoughts. I soon fell asleep from the
pleasant warmth of the coke stove. It might
have been around midnight when I was
suddenly jolted from my sleep by powerful
explosions, blinding lights and the clatter
of machine guns. I hear a door slam,
hurried steps move away along the
concrete corridor [a betonfolyosón]. I leap
out of my bed, I want to know what is
happening around me. I rip open the door
of our room, the lights are on in the
furnace hall [a kazánteremben]! The doors

Január 10-én újság kerül a kezembe, abból
értesülök az orosz offenzíva megindulásáról.
Nehéz ágyúk távoli dörrenése rezegteti
szobám ablakait. A tűzvonal egyre
közeledik! Január 17-én este korán
lepihentem, pedig nem voltam fáradt.
Egyedül akartam lenni gondolataimmal.
Hamar elaludtam a kokszkályha kellemes
melegétől. Éjfél felé lehetett az idő, midőn
hatalmas robbanások, vakító fények,
gépfegyverek kereplése felriasztanak
álmomból. Ajtó csapódását hallom, rohanó
léptek távolodnak a betonfolyosón. Kiugrok
ágyamból, tudni akarom, mi történik
körülöttem? Felszakítom a szobánk ajtaját, a
kazánteremben égnek a lámpák! Az SS-ek
szobáinak ajtói kitárva, hirtelen távozás jele.

of the SS men’s rooms [az SS.-ek
szobáinak ajtói] are thrown open, sign of a
sudden departure.
The big oak double doors of the
crematorium are open as well. None of the
guards are anywhere! My glance wanders
over the guard towers surrounding the
building. After eight months here I see
empty towers now for the first time.

Nyitva van a krematórium nagy kétszárnyú
tölgyfa ajtaja is. Sehol senki az őrök közül!
Pillantásom az épületet körülvevő
őrtornyokra téved. Nyolc hónap óta most
látok először üres őrtornyokat

I run back into my room and roughly wake
[felverem] my companions, and we quickly
begin to dress ourselves for the great
journey! The SS have fled! We will not
remain a moment longer in this place
where every hour for eight months we
have awaited certain death! We cannot
wait for the Russians, for we cannot be
certain that we will not wind up in the
hands of the rear guard of the retreating SS
here. If they find us here they will do away
with us for sure!

Visszarohanok szobámba, felverem
társaimat, és gyorsan öltözködni kezdünk a
nagy útra! Az SS elmenekült! Egy percig
sem maradunk e helyen, ahol nyolc hónap
minden órájában vártuk a biztos halált! Az
oroszokat nem várhatjuk be, mert nem
tudjuk, nem kerülünk itt visszavonuló SS
utóvédek kezei közé? Ha itt találnak,
biztosan végeznek velünk!

We get dressed! We have excellent
clothes, pullovers, winter coats and what is
most important in cold of 18 below, firstrate shoes. Each of us takes with him a
kilogram of canned meat. Medicines and
cigarettes fill our pockets.

Felöltözünk! Nagyszerű ruháink,
pulóvereink, télikabátunk és ami a
legfontosabb a 18 fokos hidegben, kitűnő
cipőink vannak. Egykilós húskonzervet vesz
magához mindenki. Gyógyszerek, cigaretta
töltik meg zsebeinket.

With a happy feeling of liberation, we start
on our way. Direction: K.Z. Birkenau! It is
at a distance of two kilometers from the
crematorium [Két kilométer távolságra van
a krematóriumtól]. The flames of great
fires flicker on the horizon! Probably the
K.Z. is burning! We run through the
furnace hall [átrohanunk a kazánterem],
we pass beside the open door of the gold
chamber [az aranykamara nyitott ajtaja
mellett megyünk el]. Riches worthy of
Croesus lie in the crates pillaged by the
fleeing SS. They were only able to carry
away a tiny part of the treasures. We are
running for our lives, it does not even enter
our heads that we should stop for a
moment and take something with us. We

A felszabaduás boldog érzésével indulunk
útnak. Irány a birkenaui K. Z.! Két kilométer
távolságra van a krematóriumtól. Nagy tüzek
lángjai lobognak a látóhatáron! Valószínűleg
a K. Z. ég! Átrohanunk a kazántermen, az
aranykamra nyitott atjaja mellett megyünk
el. Krőzusi értékek hevernek a menekülő SSektől megdézsmált ládákban. Nagyon kis
részét vihették csak el a kincseknek. Mi az
életünkért futunk, eszünkbe sem jut, hogy
egy pillanatra is megálljunk és valamit
magunkhoz vegyünk. Mi megtanultuk, hogy
minden mulandó és minden csak relatív
értékkel bír! Kivétel ez alól csak egy van: A
szabadság!

have learned that everything is fleeting and
everything is endowed with only relative
value. There is only one exception to this:
freedom!
We pass through the gate, no one bars our
way. The sudden change is almost
unbelievable for us. Our path leads through
the little Birkenau woods [kis birkenaui
erdőn], clad in white from tip to toe. We
move along the way taken by so many
millions [annyi millió] to their deaths. We
pass alongside the tracks of the Jews’
ramp, buried in snow. I think of the
millions of innocents [millió ártatlanok]
who climbed down from their trains here.
Here, with sorrowful glances, those going
to the right took their leave from those
going to the left, and it was only a question
of sooner or later, but all of them would
die.

Áthaladunk a kapun, utunkban nem tartóztat
senki. Szinte hihetetlen számunkra a gyors
fordulat. A talpig fehérbe öltözött birkenau
erdőn vezet keresztül az utunk. Annyi millió
halálba induló útján megyünk. Elhaladunk a
zsidórámpa hóba temetett sínei mellett.
Eszembe jutnak a millió ártatlanok, kik itt
szálltak le vonatjaikról. Itt búcsúztak
szomorú pillantással a jobb oldaliak a bal
oldaliaktól és csupán időrendi kérdés volt, de
elpusztultak valamennyien.

The fires are indeed burning in K.Z.
Birkenau! A few of the camp’s guard
buildings are burning along with the
documents piled up inside them. A dark
crowd stands outside the camp gate. They
are in marching columns. They are waiting
for the order to depart. I estimate the
number of prisoners at about three
thousand. Without thinking we line up
among them. Here in this crowd nobody
knows me. I have ceased to be one of the
Sonderkommando! I am not a known
bearer of secrets! I do not have to die! I am
a simple K.Z. prisoner standing in line and
I will march with the crowd. I find that to
be the best solution! My companions
accept it as well. Everyone is fleeing from
here. They will not haul us very far. The
Russians will catch up in one or two days.
The SS surely will leave us to ourselves
somewhere. For now the surest thing is to
go with them between the front lines
stretching on this side and that.

Tényleg a birkenaui K. Z.-ben égnek a
tüzek! Az egyes táborok őrszobái égnek a
bennük felhalmozott iratokkal. Fekete tömeg
áll a tábor kapuján kívül. Menetoszlopban
vannak. Parancsra várnak, hogy induljanak.
Háromezerre becsülöm a foglyok számát.
Gondolkozás nélkül közéjük állunk. Itt, e
tömegben nem ismer senki. Megszűntem
Sonderkommandó-beli lenni! Nem vagyok
ismert titokhordozó! Nem kell meghaljak!
Egyszerű, sorban álló K. Z. fogoly vagyok és
menetelek a tömeggel. A legjobb
megoldásnak ezt találom! Elfogadják társaim
is. Menekül innen mindenki. Nem sokáig
hurcolnak bennünket. Az oroszok egy-két
napon belül utolérnek. Az SS biztosan
magunkra hagy valahol. Egyelőre
legbiztosabb az ide-oda húzódó arcvonalak
között velük menni.

The time is getting on to about one a.m.
The last SS man leaves the camp. He

Éjjel egy óra körül jár az idő. Az utolsó SS is
elhagyja a tábort. Becsukja vaskapuját. A

closes its iron gate [vaskapuját]. With a
central switch located next to the gate he
turns off the camp’s lighting: Birkenau, the
great cemetery of European Jewry, is
plunged into darkness. My eyes rest at
length on the camp’s barbed wire and the
outlines of the barracks standing out in
stark relief. I take my leave from the
graveless graves of dead millions [elhalt
milliók].

tábor világítását egy, a kapu mellett levő
központi kapcsolóval kioltja: Birkenau, az
európai zsidóság nagy temetője sötétségbe
borul. Hosszasan pihen szemem a tábor
drótjain és a barakkok plasztikusan
kidomborodó körvonalain. Elhalt milliók sír
nélküli sírjaitól búcsúzom.

A battalion of SS surrounds us and we
depart! With our unknown companions we
discuss events so far and matters still to
come. We guess at what tomorrow will
bring us. Will the SS succeed in taking our
transport onward, or will they leave us to
ourselves when the moment has arrived?

Egy SS zászlóalj vesz közre bennünket és
elindulunk! Ismeretlen bajtársakkal az
eseményeket és az elkövetkezendő dolgokat
tárgyaljuk. Találgatjuk, mit hoz számunkra a
következő nap? Sikerülni fog az SS-nek
transzportunkat továbbhurcolni, vagy
magunkra hagy a számára elérkezett
pillanatban?

We have only gone five kilometers when
the left flank of the column becomes the
target of murderous fire. Russian advance
guards had approached our column and,
thinking us troops on the march, attacked
the transport. One of their small tanks and
a few machine guns joined the action. The
SS order us to get down. We all lie down
in the ditch by the side of the highway.
They return fire. The shooting is lively on
both sides. Afterwards silence reigns! We
march onward through the barren, snowcovered Silesian landscape.

Öt kilométert haladunk csupán, midőn a
menetoszlop bal oldala gyilkos tűz
célpontjává válik. Orosz előőrsök
közelítették meg menetünket és vonuló
katonaságnak vélve, megtámadta a
transzportot. Egy kis tankjuk és néhány
gépfegyverük lépett akcióba. Az SS feküdj-t
parancsol. Az országút árkában fekszünk
valamennyien. – Utána csend áll be! Tovább
menetelünk a hóval borított kopár, sziléziai
terepen.

It begins to grow light. We have covered
about 15 kilometers in the course of the
night. Our path now continues over
trodden snow. Scattered everywhere along
the road lie eating utensils, blankets,
wooden clogs fallen from feet. A women’s
transport is marching ahead of us. We can
see that they are women from the K.Z. by
their abandoned belongings. A few
kilometers later we see still more! At a
distance of 40-50 meters from one to the
next, bloody-faced corpses lie in the
roadside ditch. The picture does not
change for kilometers! Corpses! Every

Világosodni kezd. Körülbelül 15 kilométert
haladtunk az éj folyamán. Utunk most
kitaposott havon folytatódik. Mindenhol
elszórt evőedények, takarók, lábakról
lemaradt facipők hevernek az úton. Női
transzport halad előttünk. Látjuk a K. Z. nők
eldobált holmijairól. Néhány kilométer után
még többet látunk! 40-50 méter távolságra
egymástól véres arcú halottak feküsznek az
út árkában. Kilométereken keresztül nem
változik a kép! Hullák! Minden ötven lépésre
egy halott! Nem bírták a menetelést, aki
kiállt a sorból, egyszerűen főbe lőtték.

fifty paces a dead body! They could not
endure the march; anyone who dropped
out of the line was simply shot in the head.
Once more I encounter a form of violent
death! It appears the SS have orders such
that they leave no one behind alive! Not a
reassuring thing to know! The long line of
bodies has an effect on everyone, we move
our feet more quickly. We are marching
for our lives!

Ismét találkozom az erőszakos halál egy
formájával! Úgy látszik, olyan parancsa van
az SS-nek, hogy élőt ne hagyjon hátra! Nem
bíztató tudat! Mindenkire hatással van a
halottak hosszú sora, gyorsabban szedjük
lábainkat. Az életünkért menetelünk!

The first shots soon go off in our transport
as well. The dead bodies of two of our
comrades are left behind in the ditch. They
could not endure any more, they sat down.
They each received a shot to the head. So
it goes from then on, every ten minutes.
Towards noon we arrive in Plesow,85 we
rest for the first time there.

A mi transzportunkban is eldördülnek az első
lövések. Két bajtársunk holtteste marad az
árokban. Nem bírták tovább, leültek.
Megkapták a fejlövést. Így megy ez most
már tízpercenként. Dél felé érünk Plesowba,
ott pihenünk meg először.

We pass an hour in a football field.
Whoever has something eats a bit. We
smoke a cigarette and with renewed
strength we proceed along the snowcovered road. Passing nights under the
open sky, hungry and thirsty, we covered
some 200 kilometers. By the time we
arrived in Ratibor86 our number had
dwindled to 2000 heads. Around 1000
people from our transport were shot to
death along the difficult way. Everyone
breathes almost happily when we see a
train made up of open wagons prepared for
us.

Egy futballpályán töltünk egy órát. Akinek
van, az falatozik. Elszívunk egy cigarettát és
újult erővel lépünk a behavazott országúton.
Öt napig tartott az út, míg vasútállomásra
értünk. Az éjszakákat szabad ég alatt töltve,
étlen-szomjan tettünk meg 200 kilométert.
Mire Ratiborba értünk, számunk leolvadt
2000 főre. Körülbelül 1000 embert lőttek
agyon transzportunkból a nehéz úton. Szinte
boldogan lélegzik fel mindenki, midőn a
számunkra kijelölt, nyitott vagonokból álló
szerelvényt meglátjuk.

Our loading onto the wagons goes swiftly.
After a night of waiting we depart. I did
not count how many frozen comrades we
dumped from the wagons during the
course of our five-day journey! By the
time we arrived at K.Z. Mauthausen our
number had shrunk to 1500 heads.
Included in the shortfall, no doubt, were
also some escapees who found a suitable

Gyorsan történik bevagonírozásunk. Egy
éjszakai várakozás után elindultunk. Hogy
mennyi megfagyott bajtársat tettünk le
ötnapos utazásunk folyamán a vagonokból,
nem számoltam! Mire a mauthhauseni K. Z.be értünk, számunk 1500 főre apadt.
Valószínűleg szerepeltek a hiányban
szökevények is, kik alkalmas pillanatot
találtak a lemaradásra.
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Polish Płaszów, a suburb of Kraków.
Polish Racibórz, a small town near the Czech border, approximately seventy kilometers west of Auschwitz.

moment for slipping away.

CHAPTER XXXIX

XXXIX. Fejezet

K.Z. Mauthausen, the end station of our
voyage, sits like an ancient castle with its
walls of dreary granite atop a conical hill
that broods over the pretty little town of
the same name. This castle-like
extermination camp [e várszerű
megsemmisítőtábor] was built with many
hundreds of thousands of granite stones. Its
turreted ramparts and the yawning gun
ports in the battlements reveal to those
arriving, from far away, that this is a
fortified place.

A mauthhauseni K. Z. utunk végállomása,
mint régi vár, üli meg komor gránitkőből
épített falaival a hasonnevű, kies város fölött
emelkedő hegykúpot. Sok százezer
gránitkőből épült e várszerű
megsemmisítőtábor. Tornyos bástyái, a
lőrésekben ásítozó ágyúnyílások messziről
elárulják az érkezőnek, hogy megerősített
hely.

The scene would be picturesque if a patina
of centuries covered its stones, but they
shine with a glaring whiteness and disturb
the color harmony of this landscape
wreathed about with dark forests.

Festői lenne a kép, ha évszázadok patinája
fedné köveit, de vakító fehérségben
világítanak és zavarják a sötét erdőktől
koszorúzott táj színharmóniáját.

The stones are white, the castle has just
been built! It was built in the Third Reich
period, with the designation K.Z. Forty
thousand Spanish freedom fighters who
had taken refuge in France were brought
here after its occupation, along with a
hundred thousand German Jewish men.
These worked in the terrible Mauthausen
quarry: they carved out and carried the
stones over the seven-kilometer mountain
path where previously only wild goats had
gone, and joined them one to another until
mighty walls rose around their woodbarracks death house.

Fehérek a kövek, mert most épült a vár! A
Harmadik Birodalom idejében épült, K. Z.
rendeltetéssel. Negyvenezer,
Franciaországba menekült spanyol
szabadsághőst hurcoltak ide, annak
megszállása után, valamint százezer
németországi zsidó férfit. Ezek dolgoztak
Mauthhausen borzalmas kőfejtőiben,
faragták és hordták a köveket a hét
kilométeres hegyi úton, ahol eddig csak
zergék jártak és illesztették azokat
egymásba, hogy erős falak emelkedjenek
fabarakkokból készült siralomházaik körül.

With sufferings inconceivable to the
human imagination they built the castle,
but they were not to be its inhabitants.
They died without remnant
[maradéktalanul elpusztultak] in this sea of
stone and concrete!

Emberi fantáziával elképzelhetetlen
szenvedésekkel felépítették a várat, de nem
lettek lakóivá. Maradéktalanul elpusztultak a
kő és beton e tengerében!

The extermination camp did not remain
uninhabited. Thousands of Yugoslav
freedom fighters, members of resistance

A megsemmisítőtábor nem maradt lakatlan!
Jugoszláv szabadsághősök ezrei, ellenállási
mozgalmak részesei Európa minden leigázott

movements from all the conquered nations
of Europe, and crowds ten-thousand strong
of Jewry, condemned to extermination,
filled the castle barracks within days and
waited, at short notice, for the end of their
lives.

országából, valamint a kipusztításra ítélt
zsidóság tízezres tömegei napok alatt
megtöltötték a vár barakkjait és várták rövid
határidőre szabott életük elmúlását.

Our transport, tortured by hunger, by
marching, by freezing cold, climbs with
difficulty up the long, snow-covered road.
With the last remnants of our strength we
pass through the gate of the K.Z. We line
up on the Appelplatz87 in the evening
twilight.

Transzportunk éhségtől, meneteléstől,
dermesztő hidegtől meggyötörve, nehezen
kapaszkodik a hosszú, hóval borított úton.
Erőnk utolsó maradékával lépjük át a K. Z.
kapuját. Az Appelplatzon sorakoznak fel az
esti szürkületben.

I count my companions. Fischer, the
dissection hall laboratory assistant, is
missing! I last saw him in Plesow, he was
lying exhausted in the snow at our resting
place. In the distorted features of his face I
saw the signs of his imminent end. He was
a fifty-year-old man, a five-year resident of
the K.Z., his constitution could not endure
the long march and the tribulations of the
freezing cold.

Számba veszem társaimat. Fischer, a
boncterem laboránsa hiányzik! Utoljára
Plesowban láttam, kimerülve feküdt a hóban
pihenőhelyünkön. Közeli vége tüneteit
láttam arcának torzult vonásain. Ötvenéves
ember volt, ötéves K. Z. lakó, szervezete
nem bírta a hosszú gyaloglást és a dermesztő
hideg szenvedéseit.

Dr. Körner, the young physician from
Nice, is worn out but in tolerable
condition, Dr. Görög Dénes, the private
lecturer from Szombathely, stands beside
me in terminal condition. The confusion of
his mind is now even more pronounced
than in the days at the crematorium.
Already there the constant concealment of
his deficiency caused me trouble. I did
everything to make sure Dr. Mengele did
not meet with him face to face. Mussfeld
too was a dangerous observer. My poor
friend would not have remained alive even
a few minutes longer if his uselessness had
been discovered.

Dr. Korner, a fiatal nizzai orvos megviselt,
de tűrhető kondícióban, dr. Görög Dénes, a
szombathelyi magántanár terminális
formában áll mellettem. Tudatának
zavartsága most még kihangsúlyozottabb,
mint a krematóriumi időkben. Már ott is
gondot okozott nekem defektusának állandó
leplezése. Mindent elkövettem, hogy dr.
Mengele ne kerüljön vele szemtől szembe.
Mussfeld is veszedelmes megfigyelő volt.
Percekig sem maradt volna életben szegény
barátom, ha kiderül használhatatlansága.

Already in the crematorium he had made
his will and imparted his wishes to me.

Már a krematóriumban végrendelkezett és
közölte velem kívánságait.

“Miklos,” he said on one occasion, “you
have such a strong will, you will surely

– Miklós – szólt egy alkalommal –, te olyan
erős akarattal rendelkezel, biztosan haza
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make it home, but I have the feeling I will
not live to see the end of things. My wife
and my little girl died here in the gas
chamber, I am sure of that. I hid a small
boy with the Brothers of the Köszeg
monastery, he is my child, little 12-yearold Sándor. Take him in, if you make it
home, this is my wish, in the certain
consciousness of my death.” I readily
promised him that I would act according to
his wishes.

fogsz kerülni, én azonban érzem, hogy nem
érem meg a dolgok végét. Feleségem,
leánykám itt pusztultak el a gázkamrában,
erről meggyőződtem. Egy kis fiút rejtettem
el a kőszegi kolostor barátainál, az én
gyermekemet, a 12 éves Sándorkát. Vedd
magadhoz, ha hazakerülsz, ez az én
kívánságom, halálom biztos tudatában. –
Szívesen megígértem neki. hogy kívánsága
szerint cselekszem.

By a lucky twist of fate we have arrived far
from the scene of our certain deaths and
now, at the end of a long journey, before
the goal, when the hope of freedom has
filled our inner selves, that he should have
to die now, this is more than a tragedy!

Szerencsés fordulata folytán a sorsnak,
távolra kerültünk biztos halálunk
színhelyétől és most a nagy út végén, a cél
előtt, midőn a szabadulás reménye tölti el
énünket, most kelljen elpusztulnia, ez több
mint tragédia!

After roll call we are herded into a narrow
alleyway leading to the bath. We mix with
people brought from other camps, they too
are waiting to be bathed. There might be
ten thousand of us crowded together in the
narrow space. A terrible wind howls
between the walls of the high fortress. We
are on a mountaintop, in the foothills of the
Alps. The winter here is very harsh!

Számbavétel után a fürdőhöz vezető keskeny
sikátorba terelnek bennünket. Egyéb
táborokból idehurcolt emberekkel
keveredünk, szintén a fürdetésre várnak.
Lehetünk tízezren, kik a szűk térségben
szorongunk. Borzalmas szél süvít e fellegvár
falai között. Hegytetőn, az Alpok előnyúlványán vagyunk. Itt nagyon kemény a
tél!

They let people into the bath in groups of
forty. Such is its reception capacity. I
perform a quick calculation and realize
that it will take three days for everyone to
have a turn!

Negyven embert engednek egy csoportban a
fürdőbe. Ennyi a befogadóképessége.
Futólagos számítást végzek, már tudom is,
hogy három nap múlva kerülhet mindenkire
sor!

The Reichsdeutsche criminals [a birodalmi
német bűnözők]88 perform the firefighting
duties here, they are the SS’s most faithful
servants. They do the assembling of groups
for bathing. The turn for the Aryan
prisoners comes first; there are so many of
them that the Jews will have to wait three
days to go through the bath. After so long
a journey, however, this is here a question

A birodalmi német bűnözők itt
tűzoltószolgálatot teljesítenek, ők az SS
leghűségesebb kiszolgálói. Ők végzik a
csoportosítást a fürdetéshez. Előbb az árja
foglyok kerülnek sorra, annyian vannak,
hogy a zsidók csak a harmadik napra
várhatják, hogy a fürdőn átjussanak. Ez
pedig itt, ilyen út után, élet-halálkérdés!
Csak a fürdőn keresztül kerülhet a fogoly
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During the NS period, the term Reichsdeutsche referred to those Germans living within the borders of the
German Reich proper, as opposed to ethnic Germans living elsewhere in Europe (Volksdeutsche). Criminal
convicts of German background formed a separate category of prisoners within the concentration camp
system.

of life and death! Only by way of the bath
can a prisoner get into a barrack and
appear on the provisioning list. In the
meantime he stands, hungry and thirsty, in
the terrible cold, exhausted from the tenday journey, and waits for as long as he
feels strength in his legs and his weary
eyes can fight off sleep. If his strength
gives out, he lies down in the snow and
never gets up again. There might be three
hundred who are already lying thus around
me.

egy barakkba és szerepelhet az élelmezési
listán. Addig itt áll étlen-szomjan a
borzalmas hidegben, tíznapi úttól kimerülten
és vár. míg lábaiban erőt érez és fáradt
szemei küzdeni tudnak az álmossággal. Ha
ereje kifogyóban van, lefekszik a hóba és fel
sem kel többé. Lehetnek háromszázan, kik
már így fekszenek körülöttem.

Nem vesz róluk tudomást senki! Itt mindenki
No one takes any notice of them! Here
everyone cares only for himself! In the end csak magával törődik! A finisben küzdünk itt
we are fighting for our lives here!
életünkért!
I take stock of my situation and come to
the conclusion that I cannot endure a night
of waiting without serious harm. I must get
into the bath tonight! Poor Dénes wanders
here and there, bare-headed, without his
glasses. The intelligence is disappearing
from his face. Barely conscious, he circles
about like an automaton speaking
unintelligible words. I take him by the arm
and drag him with me, if only we can
manage to get into the bath that means life!
After a few steps he stops, already I have
lost sight of him, he is hidden by the
drifting crowd. I call out in vain, in the
wind I can barely hear my voice myself.

Fontolóra veszem helyzetemet és arra a
következtetésre jutok, hogy egy éjszakát nem
bírnék ki a várakozásban súlyos ártalom
nélkül. Még ma este be kell jussak a
fürdőbe! Szegény Dénes már szemüveg
nélkül, hajadonfővel vándorol ide-oda.
Arcáról tűnőben van az értelem. Tudat alatt,
automatikusan kering és szól értelmetlen
szavakat. Karon fogom, magammal húzom,
hátha sikerül bejutni az életet jelentő
fürdőbe! Pár lépés után megáll, már el is
vesztem szemem elől, eltakarja a sodródó
tömeg. Hasztalan kiabálok, a szélben magam
is alig hallom a hangomat.

Sensing the danger I force my way through
the crowd, with dogged tenacity I approach
the entrance down into the bath. There I
stand already, in the front row of the great
crowd!

Érzem a veszélyt, nekifurakodok a
tömegnek, kitartó szívóssággal közeledek a
fürdő lejáratához. Már ott is állok a nagy
tömeg első sorában!

A few SS men and firefighters with rubber
truncheons are standing in front of group.
It is a group of forty which is waiting,
ready to enter. They are all Aryans. With
sudden decisiveness I step out of the
crowd, stand before an SS
Oberscharführer and report to him in a
determined voice:

Néhány SS és gumibotos tűzoltó áll egy
csoport előtt. Egy negyvenes csoport ez,
mely indulásra készen vár. Valamennyien
árják. Hirtelen elhatározással kiugrok a
tömegből, egy SS Oberschaarführer elé állok
és határozott hangon jelentem neki:

“Oberscharführer! I am the doctor of the

– Oberschaarführer úr! Az auschwitzi K. Z.

transport from K.Z. Auschwitz, please let
me into the bath.”

transzport orvosa vagyok, engedjen a
fürdőbe.

He looks me over. My good clothes, or my
determined bearing, or perhaps my
speaking flawless German made an
impression on him, I don’t know, but he
loudly yells across to his comrade standing
guard by the stairs to the bath:

Reám néz. Jó ruházatom, vagy határozott
fellépésem, esetleg kifogástalan német
beszédem imponáltak neki, nem tudom, de
hangosan odakiált a fürdő lépcsőinél őrködő
társának:

“Let the doctor go down!”

– Engedd a doktort lemenni!

I descended alone, I even preceded the
group of forty already assembled. I was
saved! It went quite easily! It is often good
to be a man of quick decisions after all.89

Egyedül mentem le, a már összeállított
negyvenes csoportot is megelőztem.
Megmenekültem! Nagyon könnyen ment!
Sokszor mégis jó, ha valaki a gyors
elhatározások embere!

In a few minutes the warm air of the baths
magically restores life to my limbs, gone
numb from the cold. After ten bitter days I
am in a heated room. The bath itself also
has a positive effect on my general wellbeing. Our clothes are considered
contaminated items, they will remain here!
I regret the loss of the fine winter coat, the
excellent clothes, the warm pullover. Still,
I am very happy all the same, for they let
me keep my shoes. Shoes in the K.Z., if
they are good ones, are half an assurance
of life.

A fürdő forró levegője percek alatt életet
varázsol a hidegtől gémberedett tagjaimba.
Tíz keserves nap után fűtött helyiségben
vagyok. A fürdő is jótékonyan hat a
közérzetemre. Ruháink fertőzött holmiknak
számítanak, itt maradnak! Sajnálom a finom
télikabátot, a nagyszerű ruhát, a meleg
pulóvert. Nagy az örömöm mégis, mert
cipőmet meghagyják. A cipő a K. Z.-ben, ha
jó, fél életbiztosítás!

I pull them on and march, naked, with the
group of those who have finished bathing,
out onto the road in front of the bath,
where we still must wait for half an hour in
the freezing cold until the group marching
to the barracks is complete. After a warm
bath, to stand naked [meztelenül] for half
an hour in cold of 18 below and cutting
wind is tempting death!

Felhúzom azokat és meztelenül vonulok a
megfürdetettek csoportjával a fürdő előtti
útra, ott még félóráig várakozunk a
dermesztő hidegben, hogy a barakkba vonuló
csoport teljes legyen. Forró fürdő után fél óra
meztelenül 18 fokos hidegben, metsző
szélben a halál kísértése!

The succeeding group of forty joins up and
finally we set off! Our SS escort orders a
double march and putting five hundred
meters behind us we soon arrive at barrack

Csatlakozik a következő negyvenes csoport,
végre elindulunk! Futólépést vezényel SS
kísérőnk és ötszáz métert hagyva magunk
mögött a quarataine-tábor 23-as barakkjához
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23 of the quarantine camp.

érünk.

At the entrance is standing a green-badged
ruffian, the barrack supervisor. He hands a
quarter loaf of bread to each person
entering. A barracks duty man puts a
tablespoon of greasy canned meat on top
of the bread, and pours us a quarter liter of
hot black coffee besides.

A bejáratnál zöldparolis bandita áll, a
barakkfelügyelő. Minden belépőnek negyed
kenyeret nyom a kezébe. Egy
barakkszolgálatos tetejes evőkanál zsíros
húskonzervet rak a kenyérre, hozzá
negyedliternyi forró feketekávét.

It is a princely meal after ten days of
privation! I bolt it down in minutes and go
look for a place to lay myself down. I find
a spot in a corner where I lie down. This
has the advantage that my fellow prisoners
do not walk over me in coming and going.
Naturally I lay on the ground, there were
no beds in the quarantine. Thus I slept
without interruption until morning reveille.

Fejedelmi vacsora volt a tíznapos nélkülözés
után! Percek alatt elfogyasztottam és helyet
keresek magamnak a lefekvéshez. Találok is
egy sarokhelyet, ahol lefekszem. Ennek az az
előnye, hogy nem járnak rajtam keresztül a
jövő-menő fogolytársak. Természetesen a
földre feküdtem, a quarantaine-ben
nincsenek ágyak. Így is aludtam,
megszakítás nélkül az ébresztőig.

I think of my poor comrades who are still
standing in front of the baths, if they are
still able to stand!

Szegény bajtársaimra gondolok, kik még
mindig a fürdő előtt állanak, ha még állni
tudnak!

For three days we sat or wandered idly
about the rooms of the barrack, we
received passable food and rested up as
best we could from the strains of the
journey.

Három napig ültünk vagy bolyongtunk
tétlenül a barakk helyiségeiben, tűrhető
ételeket kaptunk és az út fáradalmait úgyahogy kipihentük.

On the third day it comes about that an SS
officer arrives accompanied by a camp
clerk90 and calls on all those who have
worked in the Auschwitz crematorium to
present themselves. The blood runs cold
within me! Do they have a list of us[?]91
They are so damned precise and well
organized, it is very likely! I think it over
and come to the conclusion that it is
merely an attempt at fishing out the secret
bearers from the great crowd. If they had a
list they would look at our tattoo numbers.
No one here knows me! In mute silence I
wait as the anxious minutes pass. I have

A harmadik napon történt, hogy SS tiszt
érkezik egy tábornok kíséretében és
jelentkezésre szólítja fel azokat, kik az
auschwitzi krematóriumban dolgoztak.
Meghűlt bennem a vér! Ezeknek listájuk van
rólunk! Amilyen átkozottul pontos és jó
szervezők, nagyon valószínű! Gondolkozom
és azon feltevésnek adok helyet, hogy
csupán kísérletezés a titokhordozók
kihalászására a nagy tömegekből. Ha listájuk
lenne, tetoválási számainkat néznék. Nem
ismer itt engem senki! Néma hallgatásban
várom az izgalmas percek múlását. Nyertem!
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The original edition here has the word tábornok meaning “general” (as in the military rank), and this
wording is reflected in earlier translations (cf. Seaver 1960, “accompanied by a general”), but it most likely
is an error for táborírnok (“camp clerk”) or some close variant thereof.
The original edition uses an exclamation mark here, but subsequent context makes it likely that a question is
intended.

won! I have again won life!

Életet nyertem ismét!

Still on that same day, after nightfall, we
received striped canvas clothing and
started on our way over the mountain road
toward the Mauthausen railway station.
There we were loaded onto wagons, and
we set out in a transport of seven thousand
for the concentration camp of Melk an der
Donau. We managed the trip comfortably
in closed wagons, sitting on the floor. We
arrived after a journey of three hours.

Még azon nap éjszakáján csíkos
vászonruhákat kaptunk és útnak indultunk a
hegyi úton a mauthaauseni vasútállomásra.
Ott bevagoníroztak és egy hétezres
transzportban nekiindultunk. Melk an der
Donau koncentrációs táborába. Utunkat
csukott vagonokban kényelmesen, a
padozaton ülve tettük meg. Háromórás út
után megérkeztünk.

K.Z. Melk also dominates its surroundings
from the top of a high hill. Originally it
was a pioneers’ garrison named after the
Freiherr von Birabo.92 Its enormous
barracks guarded as many as fifteen
thousand prisoners within their walls. The
wonderful beauty of the landscape
lightened the gloomy heaviness of our
situation a good deal. The enormous
baroque palace of the Melk Abbey, built
upon a rocky outcrop, and the valley of the
Danube meandering below the camp
present a wonderful picture to the
spectator. The Danube is a Hungarian river
too, we feel almost at home with ourselves.

A melki K. Z. is magas domb tetejéről uralja
a vidéket. Eredetileg Freiherr von Birabo
nevét viselő pionírkaszárnya volt. Hatalmas
barakkjai tizenötezer foglyot is őriztek
falakik között. Sokat enyhít helyzetünk
súlyosságán a vidék csodálatos szépsége. A
melki apátság óriási, sziklára épített barokk
palotája, valamint a tábor alatt kanyargó
Duna völgye csodás képet mutatnak a
szemlélőknek. A Duna hazai folyó is, kissé
otthon érezzük magunkat.

CHAPTER XL

XL. Fejezet

Spring arrived early in 1945. Already by
the beginning of April the trees were
turning green in the ditches that bordered
the electrified fence of the Melk
concentration camp. On the banks of the
Danube meandering below us, the melting
snow gives way to green grass. For eight
weeks I live through the good and bad
days of K.Z. life in this place. I am already
exhausted and weak, only the hope of
approaching liberation holds me back from
the abyss of lethargy.

Ezerkilencszáznegyvenötben korán
köszöntött be a tavasz. Április elején már
zöldülnek a fák a melki koncentrációs tábor
villanydrótokkal szegélyezett árkaiban. Az
alattunk kanyargó Duna partjain is zöld
fűnek ad helyet a tünedező hó. Nyolc hete
élem e helyen a K. Z. rossz vagy jobb
napjait. Fáradt vagyok már és gyenge, csak a
közeli szabadulás reménye az, ami a letargia
mélységeitől visszatart.

Everything here is in a state of
disintegration. The final phases of the

Bomladozó állapotban van itt már minden! A
III. Birodalom összeomlásának utolsó
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collapse of the Third Reich pass before our mozzanatai peregnek filmszerűen szemeink
eyes like in a film.
előtt.
Defeated armies march in endless columns
toward the interior of their homeland, now
reduced to smoking ruins. On the Danube,
swollen from the spring thaws, hundreds of
boats and barges evacuate the inhabitants
of abandoned cities.

Megvert hadseregek vonulnak végtelen
oszlopokban füstölgő romhalmazzá vált
hazájuk belseje felé. A tavaszi olvadásoktól
megáradt Dunán hajók, uszályok százai
menekítik a kiürített városok lakosságát.

All things pass away! The dream of a
Third Reich established for a thousand
years has vanished. The faith placed in the
superiority of the race and the
consciousness of a calling to domination
have given way to bitter disillusionment.

Minden mulandó! Szertefoszlott az ezerévre
megalapozott III. Birodalom álma. Keserű
kiábrándulásnak ad helyet a faj
magasabbrendűségébe vetett hit, az
uralkodásra elhivatottság tudata.

No longer are the freedom-loving peoples
of Europe menaced with the danger that
their cities will be obliterated and their
valuables hauled away, and that finally
despoiled of everything, they will have a
number burned onto their arms [számot
égetnek karjaikra] and be forced to
perform slave labor surrounded by death’shead SS men and trained bloodhounds.

Európa szabadságszerető népeit nem
fenyegeti már a veszély, hogy kiradírozzák
városaikat, elhurcolják értékeiket, végül
mindenükből kifosztva, számot égetnek
karjaikra és gályarabmunkát végeztetnek
velük, halálfejes SS-ek és betanított vérebek
gyűrűjében.

The pyromaniacal people of the Third
Reich93 is disappearing from the world
stage; they started such fires that a whole
world was seared by their flames, but they
themselves are now passing away in them.

Letűnőben van a világ színpadáról a III.
Birodalom piromániás népe, mely olyan
tüzeket gyújtott, hogy egy világ perzselődött
meg lángjaitól, maguk azonban elenyésznek
bennük.

The hoarse corporal’s voice which shouted
“Deutschland über alles!”94 over the radio
waves into the home of every inhabitant of
the world has gone silent.

Elnémul a rekedt, káplán hang, mely
rádióhullámokon kiabálta be a földkerekség
minden lakójának otthonába: “Deutschland
über Alles!”

The freedom-loving peoples have smashed A szabadságszerető népek megtörték büszke
gőgjét a III. Birodalomnak és új irányt
the haughty pride of the Third Reich and
szabnak a népek életének.
established a new direction for the life of
peoples.
Three great men form and shape the
93
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Unlike English, Hungarian distinguishes lexically between “people” in the sense of a national or ethnic
collective (e.g., “the German people”), for which the word nép is used, and “people” in the sense of a mere
group of individuals (e.g., “the people in charge”), for which emberek would be expected. By his use of the
word nép here (“a III. Birodalom piromániás népe”), Nyiszli thus asserts that it is the German people itself,
and not merely its leadership, which is disappearing from the world stage as a result of its “pyromania.”
“Germany above all things,” first line of the German national anthem.

character of the peoples of the world and
ensure their future: Stalin! the genius
leader of the Russian people, Roosevelt
Franklin Delano,95 wise president of the
United States, and Churchill, the British
lion.

világ népeinek jellemét és biztosítja jövőjét:
Sztálin! Az orosz nép lángeszű vezetője,
Roosevelt Franklin Delano, az Egyesült
Államok bölcs elnöke, valamint Churchill, a
britek oroszlánja.

On April 7, 1945, the chains of arc lamps
along the posts supporting concentration
camp Melk’s barbed-wire fences were not
turned on! Darkness and an immense
silence settled over the forsaken place. The
camp was evacuated, its gate was closed
and its seven thousand inhabitants were
hauled away again. By ship, then on
highways crowded with refugees, and even
over mountains covered with snow, the
weary column marches for seven days
until it arrives at the end of its journey.

Ezerkilencszáznegyvenöt április hetedikén a
melki koncentrációs tábor szögesdrótokat
tartó oszlopain nem gyúltak ki az ívlámpák
fényláncai! Sötétség és mérhetetlen csend
tanyázik ez elhagyott helyen. Kiürült a tábor,
kapuját becsukták és továbbhurcolják hétezer
lakóját. Hajón, majd menekülőktől zsúfolt
országutakon, még hóval borított hegyeken
hét napig menetel a fáradt oszlop, míg
megérkezik útjának céljához.

The Ebensee concentration camp is the
fourth in the series of K.Z.’s whose gates
we enter.

Az ebenseei koncentrációs tábor, a negyedik
a K. Z.-ek sorában, melynek kapuján
belépünk.

Here the first number on the program is
roll call, which lasts hours. The second is
the bath, the third is the filthy quarantine
barracks, with their rubber-truncheon
executioners.

A műsor első száma itt is az órákig tartó
számbavétel. A második a fürdetés, a
harmadik szám a quarantine mocskos
barakkjai, gumibotos hóhéraikkal.

I went through all three numbers. A biting,
cold wind blows, icy rain soaks my flimsy
clothes during the long Appels.96 A wild
bitterness burns within me. I am certain
that it is only a question of days and we
will be liberated. We wait impatiently for
something to happen, but then it might not
happen only to our benefit. The end of our
imprisonment could also be a bloody
tragedy. They could exterminate us before
our liberators arrive.

Végigcsináltam a három számot. Metszően
hideg szél fúj, jeges eső áztatja vékony
ruhámat, a hosszú Appeleken. Vad keserűség
ég bennem. Biztos vagyok benne, hogy
napok kérdése csak és szabadulunk.
Türelmetlenül várjuk, hogy történjen valami,
pedig nemcsak a javunkra történhet. Véres
tragédia is lehet fogságunk vége.
Kipusztíthatnak bennünket, mielőtt
szabadítóink megérkeznek.

It would be a fitting end for us in the
captivity of the Third Reich, in a state
beyond the protection of human law, after

Stílszerű vég lenne számunkra a III.
Birodalom rabságában, minden emberi
törvényenkívüliség állapotában, tizenkét
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a life of twelve months in the death house. hónapi siralomházi élet után.
It did not happen thus! On May 5, 1945, a
white flag flutters on the tower of Ebensee
concentration camp. The spring sun shines
with dazzling whiteness. It is over! They
have laid down their arms! Around nine
o’clock a little American tank arrives with
three soldiers and takes over the camp. We
are free!…

Nem így történt! Ezerkilencszáznegyvenöt
május ötödikén már fehér zászló leng az
ebenseei koncentrációs tábor tornyán. Vakító
fehéren süt a tavaszi nap. Vége van! Letették
a fegyvert! Kilenc óra körül kis amerikai
tank érkezik három katonával és átveszi a
tábort. Szabadok vagyunk!…

EPILOGUE

UTÓHANG

The state of being beyond the protection of
all human law gave way to the
consciousness of freedom, to a desire for
great spaces which all at once reawakens
my disintegrating energies.

A minden emberi törvényenkívüliség
állapotát felcserélte a szabadság tudata, a
nagy térség utáni vágy, mely még egyszer
felébreszti széthullásban levő energiámat.

Sick, broken in body and soul, I start on
the way toward home. The satisfaction of
nostalgia does not make my way any
easier, for in the place of flourishing cities
I am greeted everywhere by charred ruins
and cemeteries full of mass graves.

Betegen, testben, lélekben megtörve, útnak
indulok hazafelé. Utamat nem könnyíti a
nosztalgia kielégültsége, mert virágzó
városok helyén mindenhol üszkös romok és
temetők tömegsírjai fogadnak.

I dread the reality that my parents will not
be waiting for me in my ruined family
home, that I will be without the comforting
love of my wife, my child, my sister.

Félek a valóságtól, hogy feldúlt családi
otthonomban nem várnak szülők és
nélkülözni fogom a hitves, a gyermek, a
testvér megnyugtató szeretetét.

The humiliations, the sorrows, the horrors
of the crematoria and the pyres, the eight
months of life in the death house in the
Kommando of the walking dead, have
dulled the perception of good and evil
within me.

A megaláztatások, a bánatok, a
krematóriumok és máglyák borzalmai, az
élőhalottak kommandójában eltöltött nyolc
hónap siralomházi élete eltompították
bennem a jónak vagy rossznak érzékelését.

I feel it! I must rest, collect my forces. But Érzem! Pihenni kellene. Erőt gyűjteni. De
the question is, is there any sense in going kérdés, van-e ennek értelme tovább?
on?
On the one hand the fever of my illness
burns me, on the other, the bloody past
freezes my heart.

Egyfelől betegségem láza éget. másfelől a
véres múlt dermeszti szívemet.

My eyes followed two million innocent
people to the gas chambers and I was
witness to the horrors of the pyres
[Kétmillió ártatlan embert kísértek
szemeim a gázkamarákig és voltam tanúja

Kétmillió ártatlan embert kísértek szemeim a
gázkamarákig és voltam tanúja a máglyák
borzalmainak.

a máglyák borzalmainak].
I opened hundreds of corpses [hullák
százait] at the orders of an at once brilliant
and quietly mad doctor so that a science
founded on false theories might profit from
the crowds of millions sent to die in the
gas or on the pyres.

Hullák százait nyitottam fel egy lángeszű,
egyben csendesen őrjöngő orvos parancsára,
hogy hamis teóriákra épített tudomány
profitáljon a gáz- és máglyahalálba küldött
milliók tömegeiből.

I cut the flesh from the dead bodies of
healthy young girls and prepared rich
nutritive media from them for Dr.
Mengele’s bacterial cultures.

Egészséges fiatal leányok holttesteiről
szeltem le a húst és készítettem belőlük erős
táptalajt dr. Mengele baktériumtenyészete
számára.

I put the corpses of cripples and dwarves
in a bath of calcium chloride or cooked
them for days at a time so that clean
skeletons might go to German museums,
where they are required to demonstrate to
future generations the necessity of the
extermination of a people.

Nyomorékok és törpék hulláit dugtam
klórmeszes fürdőkbe, vagy főztem napokig,
hogy tiszta csontvázak kerüljenek a III.
Birodalom múzeumaiba, ahol
nemzedékeknek vannak hívatva igazolni egy
nép kipusztulásának szükséges voltát.

Two times I felt the touch of the wind of
death as I lay before the weapons of
execution squads. I took my leave from the
bloody bodies of one thousand three
hundred of my companions
[ezerháromszáz bajtársam], that I alone
might remain as witness [hogy egyedül
maradjak hírmondónak].

Kétszer éreztem a halál szelének érintését,
midőn a kivégzőosztagok fegyverei előtt
feküdtem. Ezerháromszáz bajtársam véres
holttestétől búcsúztam, hogy egyedül
maradjak hírmondónak.

I marched for hundreds of kilometers over
snow-covered fields, fighting off icy death,
that I might be the inhabitant of yet other
extermination camps. I have come a long
way to get here!

Száz kilométereket meneteltem hómezőkön,
fagyhalállal küzdve, hogy további
megsemmisítőtáborok lakója legyek. Nagy
utat tettem idáig!

I find no place for myself in my apartment.
I pace aimlessly back and forth between
the silent walls. My past is full of bloody
memories and deep sorrows, and the future
before me is dark.

Lakásomban nem találom helyemet.
Céltalanul járok-kelek a néma falak között.
Véres emlékekkel és mély bánatokkal van
tele a múltam és sötét előttem a jövő.

I wander through the familiar streets like a
restless shadow of myself. I am only ever
shaken out of my profound lethargy if I
think I glimpse my loved ones among
those who come and go.

Mint nyugtalan árnyéka önmagamnak, úgy
bolyongok az ismert utcákon. Csak akkor
zökkenek ki mély letargiámból, ha enyéimet
vélem a jövők-menők között megpillantani.

Mutely I endure the pains of my illness

Némán tűröm betegségem fájdalmait és

and, sunk into myself, I count the passing
of the months. It is already October. Six
months have passed since my liberation.

magamba roskadtan számolom a hónapok
múlását. Már október van. Hat hónap telt el
szabadulásom óta.

Feeling chilly, I sit one prematurely
gloomy afternoon waiting for solace from
the warmth of the stove in the darkness of
my room.

Fázósan ülök egy korasötét délutánon, a
kályha melegétől várok enyhülést szobám
homályában.

Suddenly the bell rings and the door opens.
My wife and daughter walk in through it.
Bergen-Belsen, the infamous
extermination camp, was their place of
liberation, from which they have now
returned home in good health. So much
they told me, the rest they sobbed out over
hours, but even so I understood and
learned everything.

Csengő szól hirtelen és ajtó nyílik. Nőm és
gyermekem lépnek be rajta. Bergen-Belsen,
a hírhedt megsemmisítőtábor volt
felszabadulásuk helye, onnan tértek jó
egészségben haza. Ennyit elmondtak, a
többit sírták órákon át, de így is megértettem
és tudtam mindent.

Now there is a reason to go on! I have a for
whom and a why! I want to work again.
The satisfaction of being able to help will
be a good feeling, but as for the dead, I
will not dissect them any more.

Most már van értelme tovább! Van kiért és
miért! Dolgozni akarok ismét. Jó érzés lesz a
segíteni tudás kielégültsége, de halottakat,
nem boncolok többé.

