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Magyarországot a náci Németország, a nyila
sok és az imrédystákrészéről. Náciellenessége, 
törvénytisztelete, embersége, az üldözöttek 
védelme igaz példával szolgált a vészkorszak 
embermentő tisztjei és katonái számára. 1942 
szeptemberében a vezérkar és a Honvédelmi 
Minisztérium tisztikara előtti beszédében 
nem véletlenül hivatkozott a Bibliára és a 
Szolgálati Szabályzatra, amelyek a törvényt, 
az erkölcsöt és az iránymutatást rögzítették a 
számára. 

Az elmúlt években, mint volt munkaszol
gálatost, sokat foglalkoztatott ennek a müveit, 

Az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága 
2004. szeptember 30 - október 2. között ta
nulmányi kirándulást rendezett Lengyelor
szágba, Krakkóba és környékére. Az első 
kötött program Oswiçcim volt, egy mocsaras, 
vizenyős területen fekvő kisváros, közlekedé
si csomópont, Varsótól 120, Krakkótól mint
egy 90 km-re. Az 1940-től Auschwitzként 
elhíresült haláltábor-emlékhelyen 26 nemzet 
gyászolja porrá és hamuvá lett, sokat szenve
dett halottait. 

1940. május l-jén Himmler Auschwitz 
parancsnokává Franz Ferdinand Hösst nevez
te ki, aki Dachauban és Sachsenhausenban 
már bizonyította a deportáltak kezelésében 
való jártasságát. A tábor átadásakor 20 lak
tanyaépület állt, 14 földszintes és 6 emele
tes; előbbiekre 1941-42 folyamán emeletet 
húztak; 8 új épület is készült, a gazdasági és 
konyhaépületek mellett összesen 28 barakk, 
amelyekben az átlagosan 13-16 000 fogoly el
helyezésére a pince- és padlásteret is kihasz
nálták. Ma is mindegyik áll, ott a kétsoros 
szögesdrót kerítés is, előtte a valamikori tiltó 
tábla rekonstruált változata. 

A gyakorlott magyar nyelvű idegenveze
tőtől nyert tájékoztatás szerint évente mintegy 
800 000 külföldi látogató keresi fel a múzeu
mot. Noha az itt megforduló tömeg hatalmas, 
és mi is többször találkoztunk-keveredtünk 
más csoportokkal, a tábor bejárásánál ez még
sem öltött zavaró mértéket: a vezetők végte
len ügyességgel irányították a csoportokat, s 
együtt, mégis elkülönülve mentünk végig az 

konzervatív, igaz magyar úrnak a sorsa. Nem 
tudtam beletörődni, hogy a hazáját, a honfitár
sait ennyire szerető bátor katona emléke a fele
dés homályába merüljön. Kezdeményezésemre 
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövet
sége és a Munkaszolgálatosok Országos Egye
sülete javasolta a honvédelmi miniszternek, 
hogy emléktábla hirdesse nagybaczoni Nagy 
Vilmos érdemeit. 

A kedvező döntés nyomán 2003. júni
us 18-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
díszudvarán felavathattuk nagybaczoni Nagy 
Vilmos emléktábláját. 

egyes látnivalókon. A vezetés szigorúan tény
szerű, szűkszavú, érzelmektől mentes, talán 
épp ezért sokkoló. A tábor bejárása során 
mindenki egyre komorabbá vált - nyomasztó 
és iszonyatos a helyszín. 

Az Auschwitz-Birkenaui Állami Múzeum 
kiállítóhelyként két alapegységre tagolható. 

Egy részről adott a lengyel állandó kiál
lítás, amely - bármennyire is ide nem illőnek 
tűnik - tematikus és egyfajta skanzen-él
ményen alapul: a tábor jellegzetes és hírhedt 
pontjain vezet végig, s helyszínhez kötötten 
nyújt információkat, benyomásokat. Ennek 
részét képezi a hajdani barakkokban az ál
dozatoknak nemzeti hovatartozásuktól füg
getlenül emléket állító, valamint az egykori 
láger-komplexum kialakulását és működését 
bemutató tárlat, amely, értelemszerűen, csak 
a séta végére áll össze egységes képpé. 

A másik alapegység elemei - az egyes 
országok kiállításai - egy-egy, eredendően 
az érintett nemzethez nem kötődő barakkban 
nyertek elhelyezést. Az első magyar kiállítás 
1965-ben készült el, azt váltotta fel 1979-ben a 
Horn Emil által rendezett, 2002-ig látogatható, 
majd lebontott és a Holokauszt 60. évforduló
ja alkalmából megújított tárlat. Utóbbi kettő 
között a magyar kiállításrész hosszabb időn át 
zárva tartott, hiszen az új koncepció, forgató
könyv és látványterv a hazai szakmai fórumok 
véleményezése, nyilvános vita és zsűrizés után 
még egy körben megmérettetik: az Auschwitz 
területén épülő bármilyen kiállítás, bemutató, 
rendezvény megvalósulását végső soron egy 

SZOLECZKY EMESE 

AUSCHWITZ-BIRKENAU, AZ EMLÉK- ÉS KIÁLLÍTÓHELY 
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nemzetközi kuratórium (az Auschwitz Tanács) 
felügyeli és bírálja el. 2002-2003 folyamán új 
kiállítást készítettek a csehek és szlovákok, 
belgák, oroszok és franciák is. 

A lengyel állandó kiállítás stációi az 
egyes barakkokban elhelyezett - meglepően 
kis számú - tárlók, fényképek, enteriőr-re
konstrukciók. 

Térkép mutatja be, honnan érkeztek a tá
borba transzportok, egy másik az auschwitzi 
tábor-komplexum elhelyezkedését és terjesz
kedését: az alaptáborhoz (Stammlager/Kon-
zentrazionslager Auschwitzi.) 1941-ben kezd
ték kiépíteni a 3 kilométerre fekvő brzezinkai 
tábort (KL Auschwitz II., Birkenau), 1942-
ben az Auschwitz-közeli Monowicében a KL 
IH-t; ez utóbbihoz 1942-44 közt még mintegy 
40 altábort csatoltak. A gázkamra és a kre
matórium makettje magáért beszél, szemben 
vele a tárlóban a Zyklon-B-kristályokat tartal
mazó, immár üres dobozok halmaza. A hatal
mas, sokszor a barakkok alapterületének kö
zel negyedét kitevő tárlók tartalma: a gyilkos 
gáz által egyforma szürkére fakított, további 
hasznosításra (szitavászon, háló) megőrzött 

többmázsányi haj; drótkeretes szemüvegek 
kusza halmaza; kefék, cipőkrémek tömkele
ge; a foglyoktól származó imakendök; háztar
tási fémeszközök - lábas, kanna, éjjeliedény, 
lavór - szinte kimeríthetetlen mennyiségben; 
művégtagok sokasága; az egymásra dobált', 
személyi adatokkal telefirkált bőröndök, tás
kák a megszállt Európa szinte minden pontjá
ról; a tömérdek lábbeli; végül szerényebb mé
retben, de annál megrázóbban: gyermek- és 
csecsemőruhák, játékok. A bedeszkázott ab
lakú 10. barakk, a kísérletek háza, az egykori 
genetikai-antropológiai vizsgálatok színhelye 
nem látogatható. Szemben vele, a 11., un. ha
lálbarakkban a Gestapo rögtönítélő bírósága 
székelt, ablakait félig befalazták, hogy ne le
hessen a szemközti tömbbe belátni. Az ördögi 
büntetések színhelyéül, a Zyklon-B kipróbá
lására negyvenszemélyes, zsúfolt cella szol
gált és a sötétzárka, ahol a levegőhiány miatt 
fulladtak meg a rabok. A két épület közötti a 
halálfalnál végezték ki a 11. barakk elítéltje
it, íratlan szabály, hogy itt egyszerre mindig 
csak egy csoport tartózkodik, gyújt gyertyát 
a fal tövében, helyez el koszorút. A séta utol
só állomása a krematórium és a gázkamra, 
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a táboron kívül, a Gestapo barakkja mellett, 
közel a tiszti kaszinóhoz, kőhajításnyira a tá
borparancsnok családi lakhelyétől. Mellette 
áll az akasztófa, amelyen 1947. április 16-án 
Hössön végrehajtották a halálos ítéletet. 

Nagyon nehéz elfogadni, hogy mindannak, 
amire itt köztudottan sor került, egy teljesen 
hétköznapi lengyel laktanya épületegyüttese 
adott keretet. Az eredetileg kaszárnyának épült 
tábor tipikus téglaépületekből áll, ezek egyike 
a - feltehetőleg már fogolymunkával, 1942-ben 
épített - magyar nemzeti kiállítóhely. 

A legújabb magyar kiállítás 2004. április 
15-én nyílt meg az auschwitzi tábor 18-as ba
rakkjában. Építészeti- és látványtervét Rajk 
László, történészi koncepcióját és a kiállítás 
forgatókönyvét Kádár Gábor és Vági Zoltán 
készítette, a kiállítás szervezője Varga László 
történész, megvalósítója a MAFILM Szcenika 
Kft. volt. Az alkotók alapgondolata szerint a 
történelmi valóság reprodukálására a lengyel 
állandó kiállítás hivatott, a vizuális koncepció 
középpontjába tehát az elpusztított, épp ezért 
megfoghatatlan tömegek hiányát helyezték. 
Ezért nem használtak egyetlen eredeti tárgyat 
sem, a kort illusztráló tárgyak mindegyike 
absztrakt másolat, a fényképek is virtuálisan, 
falra vetítve jelennek meg, keveredve a kiál
lításnéző árnyával - múlt és jelen így vegyül 
egybe, alkot szerves egészet. A rendezői kon
cepció szerint a tematikus egységek segítségé
vel a látogató az első zsidótörvényektől az utol
só transzportokig a magyar Holokauszt min
denjeles szegmenséről benyomást szerezhet. 

Nagy szerepet kap a digitális technika 
- talán a legmodernebb az auschwitzi tárlatok 
közül. Mindez 600 négyzetméteren, a statiká
tól a kivitelezésig bruttó 220 millió forintos 
összköltséggel valósult meg: a magyar kiál
lítás újjáalakítását ugyanis egybekötötték az 
épület rekonstrukciójával, az épületszerkezet 
megerősítésével, a gépészeti-elektromos fel
újítással, a fűtésrendszer korszerűsítésével. 

A barakk alsó szintjére belépve szűk, hosz-
szú folyosó vezet a jobb kézre eső lépcsőhöz. 
A folyosó végén levő falra vetítve végtelenített 
kópián a budapesti Rákóczi úton menetelő zsi
dó nők 1944-es felvétele fut: akarva-akaratla
nul is a sor részeivé válunk, amikor elindulunk 
felfelé. A lépcsőfordulóban két Bocskai-ruhás 
kisfiú életnagyságú fotója. Az emeletre érve 
lábunk alá fém-üveg kombinációjú járófelület 
kerül, amelyen csak átsejlik az eredeti padozat, 
egyben erősíti az elidegenítő hatást, techni
cista ridegséget és távolságtartást sugároz. A 

kiállítás egyetlen valóságos, eredeti „tárgya" 
az épület, amelytől azonban hangsúlyosan el
különül a kiállítás, sem az aljzathoz nem ér, 
sem a falakhoz nem jut karnyújtási közelségbe 
a látogató. Ily módon helyeződik az építész
látványtervező kifejezett szándéka szerint az 
építmény mintegy „vitrin mögé," így kerül ki
emelten védendő és egyedi műtárgy-dimenzió
ba. A szabálytalan alakú, acélvázas járófelület 
és az épület eredeti falai között vastag rétegben 
elszórva csillogó üvegtörmelék tölti ki a te
ret, talán a Kristallnacht-ra, vagy a pogromok 
rombolására emlékeztetve. A járófelülettől 
elkülönülve, e törmelékbe ágyazva nyertek el
helyezést a megdöntött üveghasábokba szerelt 
csupasz képernyők, rajtuk-általuk olvasható 
a részletes ismertetés, előttük pár mondatos 
- magyar, lengyel, angol nyelvű - összefoglaló
val. Kitekinteni a leárnyékolt ablakokon lehet, 
így még riasztóbb, iszonyúbb a színeit vesztett 
külső világ. Magában az osztatlan kiállítási 
térben is a félhomály az uralkodó. A képeket a 
mennyezetre erősített húszegynéhány projektor 
vetíti a falra, nesztelenül. Egyetlen hangeffek
tus hallatszik, a krematórium felé haladtunk
ban erősödő, majd a kiállítás végéig halkuló 
szívdobogás. A járófelületet egyetlen helyen 
(deportálások - Auschwitz) szakítja meg na
gyobb térbeli elem: egy üveghatású (plexi) va-
goninstalíáció, a hozzá vezető járófelület alatt 
vasúti sínpár képez hangulati elemet. 

„Az elárult állampolgár" címet viselő tár
lat kilenc téma köré szerveződik: 

- „minden tizedik, minden harmadik 
...": a Holokauszt minden tizedik, Auschwitz 
minden harmadik áldozata magyar volt - ez
zel a különösen hangsúlyozott gondolattal 
indítja útba a látogatót a kiállítás rendezője. 
A magyar zsidók megsemmisítése volt a tábor 
és egyben a Holokauszt történetének legna
gyobb, leggyorsabban végrehajtott ember
irtási akciója. A kiállítás e része a szüntelen 
emlékezés helye: web-kamerák közvetítenek 
élő képet a magyar Holokauszt szempontjából 
kiemelkedően fontos Birkenau három pont
járól: a sínek melletti rámpáról, ahol egykor 
kiszállították és szelektálták a foglyokat; a 
krematórium környékéről; és egy barakkbel
sőről. Nézzük a felvételt: velünk egyidőben 
Birkenauban turisták járják be a helyszíneket, 
majd egyszer csak átvált a kép, vele az idősík, 
és archív, 1945-ben, a tábor felszabadítása 
során keletkezett felvételeket látunk. Mindez 
csupán háttért képez ahhoz a névsorhoz, 
amely az áldozatokra emlékeztetve folyama-
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tosan „fut a falon". Ez egyben az emlékezés 
helye is: az üvegcserepekbe ágyazott kőtábla 
az áldozatoknak, cserbenhagyottaknak ajánl
ja a bemutatót. Az üveggel letakart felületen 
koszorúk tömege hever. 

- munkaszolgálat: itt tűnik fel Radnóti 
Miklós alakja, az üvegtörmelékbe illesztett 
absztrakt, alulról megvilágított bori noteszlap; 

-jogfosztás, kifosztás: egyes stádiumait a 
korabeli napisajtó kivágataiból készült, földre 
helyezett nagyítások jelzik utalásszerűén; 

- német megszállás; 
- deportálás; 
- Auschwitz; 
- roma Holokauszt: a nemzeti kiállítások 

közül csak e tárlatnak képezi szerves részét; 
- embermentés: a kiállítás e részében az 

alkotók mind a tetteseket, mind az üldözötte
ket mentőket megnevezik; 

- túlélés: egy túlélő kettős fényképe. 
A modern kiállítás-kivitelezési és -techni

kai adottságok lehetővé tették, hogy a régebbi, 
hagyományos, csupán statikus állóképeket, 
tablókat stb. bemutató „fal" helyett mozgókép, 
tablóképek végtelenített vetítése váltsa fel. A 
beágyazott monitorokon is végtelenített anyag 
fut, többségében filmhíradó-részletek. Egy té
mához helyenként több projektoron is megjele
nik a dokumentáció. A képek között hangsúlyos 
helyet kap az un. Auschwitz-album fotóanyaga, 
amely egyszerre hungaricum és a Holokauszt 
egészének egyik legfontosabb vizuális doku
mentuma. A koncentrációs táborban tilos volt 
fotózni, az SS Azonosítási Szolgálat vezetője, 
Rudolf Walter és asszisztense, Ernst Hoffmann 
azonban engedélyt kaptak arra, hogy a foglyok 
bevagonírozásától a gázkamráig, lépésről lé
pésre, tárgyilagosan dokumentálják a folya
matot. Ez a Kárpátaljáról, Bükéről érkező ma
gyar zsidó közösség sorsán át történt meg. Az 
e szállítmánnyal Auschwitzba került 18 éves 
lány, Jákob Lili végül Dora-Nordhausenben, 
Németországban érte meg kényszermunkás
ként a felszabadítást. Ott, az elmenekült őrség 
egyik barakkjában élelem után kutatva lelte 
meg a 235 fényképből álló albumot, s döb
benten ismerte fel a képeken saját községének 
kálváriáját, halálba küldött családtagjait. A 
lépcsőfordulóban látott két kisfiú - Lili 9 és 11 
éves öccsei - azóta világhírűvé vált képe is az 
albumból származik. Rajta kívül legalább még 
egy személyre mindenképp emlékezni fog a 
látogató: Schwartz Margit átváltozására, akit 
az első fényképen a békeévek egyikében fér
jével és gyermekével fürdőruhában, életerős 

asszonyként örökítettek meg; egy másik fotón, 
1945-ben, a bergen-belseni táborból való kisza
badulása után, család nélkül, kórházi vaságyba 
kapaszkodva, csontvázzá soványodva áll. 

A kiállítás számunkra, történész-muzeo
lógusok számára személyes élménnyel zárul. 
Az utolsó tárló Horn Emilnek, az előző kiál
lítás azóta elhunyt rendezőjének állít emléket 
oly módon, hogy a korábbi kiállítás emlékfalá
nak töredékes darabjaival tiszteleg munkássá
ga előtt. Rajk Lászlónak az előd előtti főhajtás 
mellett még egy oka volt e minden szempont
ból tiszteletre méltó gesztus megtételére: az 
50. évforduló alkalmából Horn Emillel együtt 
készítették a Budapesti Történeti Múzeumban 
megrendezett Holokauszt-kiállítást, amelynek 
egyes elemei: a vasúti vagon, az áldozatok fo
lyamatos felsorolása, a képanyag egyes részei 
- ha átformálva, átfogalmazva is - pregnán
san megjelennek ezen a tárlaton is. 

Auschwitz lengyel kiállítása Birkenau 
meglátogatásával teljesedik ki. A főkapu fe
letti toronyból körbetekintve először is képet 
alkothatunk méreteiről: a tábor belsejébe futó 
sínpár közel 175 hektáros területre szállította 
a transzportokat. A KZ-II.-t az alaptábor fog
lyaival kezdték el építtetni, a többszáz épület
ből 45 téglabarakk és 22 fabarakk ma is áll. 
A megsemmisült barakkok helyén - ameddig 
a szem ellát - a bombázások, barakkpusztí
tások ellenére mementóként ott meredeznek 
a kémények. A mocsaras területen, alapozás 
nélkül emelt épületek az egyetlen, téglából 
épült kályhával és kéménnyel, valamint a 
zsúfolt, háromemeletes fapriccsekkel „beren
dezett", alig-világított fabarakkok némán is 
tanúskodnak a túlélés csekély esélyeiről, gya
kori és elkerülhetetlen járványokról. A nap
jában kétszer, szűkre szabott időben használ
ható latrina-barakkban a tisztálkodás elemi 
feltételei is hiányoztak. Kifelé menet a sínpár 
mellett még egyszer megállunk. A főkapun át 
a tábor belsejébe, a távoli facsoportokig nyíl
egyenesen húzódó vasúti vágányokon mindig 
friss a virágkoszorú: mellette a sivár vasúti 
rakodó-rámpa, ahol a beérkező fogolyszállít
mányokat szelektálták, s munkába vagy egye
nesen a halálba küldték őket. 

Auschwitz-Birkenau bejárása hozzáve
tőlegesen három órát vesz igénybe. Erősen 
sötétedett, mire „erőltetett menetünk" végére 
értünk, de - az ész tudja a drót feszülését. 

Az auschwitz-birkenaui koncentrációs 
tábor 1979-ben került fel az UNESCO Világ-
és Nemzeti Örökség listájára. 
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Hermann Róbert 
Az 1848-1849-es szabadságharc 
nagy csatái 

Hermann Róbert könyvével indul a Zrínyi Kiadó Nagy csaták 
című új sorozata. Célunk az, hogy a magyar történelem egy-egy 
háborús korszakának csatáin és ütközetein keresztül mutassuk 
be a magyar történelem egészét. Természetesen a hadiesemé
nyekre összpontosítunk, de miután a háborút társadalmi jelen
ségnek - vagy ahogy a neves porosz katonai teoretikus, Karl von 
Clausewitz fogalmazott, a politika más, erőszakos eszközökkel 
történő folytatásának - tekintjük, a kor tágabb politikai körülmé
nyeit ismertetve szólunk a háborúk történetéről. 

A kötet nem a forradalom és a szabadságharc története, sőt nem 
is teljességre törekvő hadi krónikája. A szerző arra vállalkozott, 
hogy elemezze a szabadságharc legjelentősebb összecsapásait, s 
ezáltal a magyar hadtörténelem egyik legdicsőségesebb idősza
kát idézze fel a mai olvasó számára. A korszak politikatörténete, 
valamint a hadszíntér és a közlekedési lehetőségek ismertetése 
után a szembenálló haderőket mutatja be, majd ezt követi a sza
badságharc 11 csatájának és 28 ütközetének leírása - számos il
lusztrációval, világosan eligazító térképekkel, az összecsapások
ban szemben álló erők vezetőinek életrajzával és a fennmaradt 
jelentésekből, visszaemlékezésekből, levelekből vett részletekkel. 
A kötetet részletes, áttekintő bibliográfia zárja. 
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