
ugyanÃgy tud, mint ¢n: nem rÀngat, nem izzad, nem n¢zi a lÀbÀt, tovÀbbÀ viszonozza
az ´tleteimet, ¢s rÀm n¢z. Minden mondatÀt a szemem elûtt talÀlta fel MÀndy, meg-
nevette m¢g a gondolatai feltün¢si mÂdjÀt is! AztÀn egyszer csak Ágy szÂlt, de m¢g fel
se ocsÃdtam elûzû gondolatmenet¢nek ihlettûl csillogÂ harmatk´d¢bûl:

ä Sose vÀgytam t´bbre.
Nem ¢rtettem. Pillanatra ideges szomorÃsÀg futott Àt az arcÀn, amit olyan villÀm-

gyorsan k¡zd´tt le, mint profi szÁn¢szek a dadogÀsukat. A szemembe n¢zve megism¢-
telte:

ä Sose vÀgytam t´bbre. àGyerekkorom legkedvesebb ÁrÂja.Ê Ez nekem el¢g...
Rosszul lettem, k´zbevÀgtam, lengettem a tenyeremet, valamit mondtam is, de nem

volt ¢rdekes. Ott n¢zett rÀm a sz¡rke lÂ, oldalrÂl, kicsit se szemrehÀnyÂn, v¢gtelen
komolyan:

ä Maradjunk meg enn¢l. Szeretn¢m tartani ezt nÀlad.

Akkor eszm¢ltem rÀ, hogy m¢g csak fel se hÁvtam.

ä ä ä

Egy hang, mely egyszerre csak ÀtszÂl a t´rt¢neten, vagy inkÀbb Àthallgat. Meghallgatja
bÃskomor gyermekszÁvemet, marad¢ktalan vigaszt nyÃjt. ý is, û is ugyanÃgy, ¢s ne-
hogy feladd, ¢n se adom fel, csak egy sÀlat k´rÁtek a nyakam k´r¢ ebben a nagy sz¢lben.
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TADEUSZ BOROWSKIRñL

Tadeusz Borowski 1922-ben sz¡letett az
ekkor mÀr Szovjet-UkrajnÀhoz tartozÂ
Zsitomirban. ApjÀt 1926-ban koholt vÀ-
dak alapjÀn letartÂztattÀk, ¢s ¢vekig a fe-
h¢r-tengeri csatorna¢pÁtkez¢sen dolgo-
zott, anyjÀt n¢gy ¢vvel k¢sûbb Szib¢riÀba
k¡ldt¢k k¢nyszermunkÀra. A gyermek
Borowski rokonok tÀmogatÀsÀra szorult,
rÀadÀsul ¢pp a kollektivizÀlÀs n¢lk¡l´z¢-
sekkel teli idûszakÀban. 1932-ben apjÀt
LengyelorszÀgban elfogott kommunis-
tÀkra cser¢lt¢k ki, majd ä a V´r´skereszt
segÁts¢g¢vel ä siker¡lt egyesÁteni a csalÀ-
dot. VarsÂban telepedtek le. N¢hÀny nyu-
godt, bÀr nyomorÃsÀgos ¢v utÀn kit´rt a
hÀborÃ; Borowski az ¢retts¢gi vizsgÀt
mÀr illegÀlis k´r¡lm¢nyek k´z´tt tette le,

k¢sûbb f´ldalatti egyetemre jÀrt. 1943
februÀrjÀban a n¢metek letartÂztattÀk,
majd Auschwitzba vitt¢k. N¢hÀny hÂnap
mÃlva kÂrhÀzba ker¡lt, fel¢p¡l¢se utÀn
ott maradt felcsernek ä ez a viszonylag
k´nnyü munka mentette meg a pusztu-
lÀstÂl. 1945-ben Dachauba szÀllÁtottÀk, itt
¢rte a felszabadulÀs, amirûl k¢sûbb meg-
lehetûs szkepszissel Árt: az amerikaiak egy
ideig megint tÀborban ûrizt¢k a foglyo-
kat. K¢t kitünû, bÀr visszhangtalanul
maradt versesk´tet utÀn (GDZIEKOLWIEK

ZIEMIA ä BçRHOL A F¹LD, 1942; IMIONA

NURTU ä AZ çRAM NEVEI, 1945) k¢t tÀrsÀ-
val egy¡tt jelentette meg tÀbori àvissza-
eml¢kez¢seitÊ BYLIðMY W OðWIêCIMIU

(AUSCHWITZBAN VOLTUNK, 1946) cÁm-



,
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mel; az elbesz¢l¢sek k¢sûbb beker¡ltek el-
sû ´nÀllÂ prÂzak´tet¢be (PO÷EGNANIE Z

MARIA ä BöCSö MçRIçTñL, 1948). Bo-
rowskit azonnal ¢les tÀmadÀsok ¢rt¢k a
hagyomÀnyos martirolÂgiÀt elutasÁtÂ ÁrÀ-
sai miatt. BÁrÀltÀk az elbesz¢l¢sek hûs¢-
nek àerk´lcstelens¢g¢tÊ, az ÁrÂ àpÀnpesszi-
mizmusÀtÊ, hogy mindenkit szÀnd¢kosan
àbefeketÁtÊ. Borowski szerint viszont az ol-
vasÂ az ´nmagÀval valÂ szemben¢z¢st
vÀrja a visszaeml¢kezûtûl: àNa jÂ, de ho-
gyan t´rt¢nt, hogy ¢ppen ´n ¢lte tÃl?, k¢rdezi
az olvasÂ. [...] Mondja el v¢gre, hogyan vÀ-
sÀrolt helyet a kÂrhÀzban, a jobb kommandÂk-
ban, hogyan gy´m´sz´lte a muzulmÀnokat a
kemenc¢be, hogyan vett nûket ¢s f¢rfiakat, mit
csinÀlt az unterkunftokban, a kanadÀkon, a
krankenbaumokban, a cigÀnytÀborban [...] de
Árja azt, hogy maga csinÀlta. Hogy Auschwitz
komor dicsûs¢g¢bûl maga is r¢szes¡lt! Vagy
nem?Ê (ALIZ CSODAORSZçGBAN.) HÃsz r´-
vid novellÀbÂl ÀllÂ mÀsodik k´tete, a KA-

MIENNY ðWIAT (KýVILçG, 1948; ebbûl va-
lÂ az alÀbbi k¢t novella) az elsû k´tettel
szemben mÀr csak statikus k¢peket villant

fel az ¢letÃtbÂl, az immÀr realitÀsk¢nt el-
fogadott lÀgertÂl a megk¢rdûjelezett fel-
szabadulÀson Àt a jelen botrÀnyÀig: àf´ld-
golyÂnk a mai napon sem hullott sz¢tÊ (KýVI-

LçG). A k´nyv megjelen¢se utÀn fordulat
k´vetkezett be Borowski ¢let¢ben: ´sszes
addigi müv¢t megtagadta, s a tovÀbbiak-
ban szinte kizÀrÂlag sztÀlinista szellemü
publikÀciÂval foglalkozott. 1951-ben ä
huszonkilenc ¢vesen ä ́ ngyilkossÀgot k´-
vetett el.

A szÀzad egyik legnyugtalanÁtÂbb ÁrÂja ä
¢rthetû mÂdon ä hiÀnyzik az irodalmi
k´ztudatbÂl. Magyarul egy vÀlogatÀs je-
lent meg elbesz¢l¢seibûl Fej¢r Ir¢n fordÁ-
tÀsÀban (KýVILçG. EurÂpa, 1971), ezen-
kÁv¡l SpirÂ Gy´rgy Árt hosszabb tanul-
mÀnyt BorowskirÂl (119 198. In: S. Gy.:
MAGçNIKTATñ. Sz¢pirodalmi, 1985), va-
lamint Czes−aw Mi−osz pamfletje olvasha-
tÂ B°TA ä AVAGY A BOLDOGTALAN SZEREL-

MES cÁmmel (in: Cz. M.: A RABUL EJTETT

°RTELEM. EurÂpa, 1992).
K´rner GÀbor

Tadeusz Borowski

SCHILLINGER HALçLA

K´rner GÀbor fordÁtÀsa

Az 1943-as ¢vben Schillinger SS fûhadnagy t´lt´tte be a lagerf¡hreri posztot, vagyis
û volt a birkenaui tÀbor àDÊ f¢rfi munkar¢szleg¢nek k´zvetlen parancsnoka. Birkenau
egy volt a szÀmtalan kisebb-nagyobb lÀger k´z¡l, amelyek sz¢tszÂrtan helyezkedtek el
eg¢sz Felsû-Szil¢ziÀban, s adminisztratÁv szempontbÂl az auschwitzi k´zponti koncent-
rÀciÂs tÀbor fennhatÂsÀga alÀ tartoztak. Schillinger meglehetûsen alacsony, k´pc´s
ember volt. Arca telt, p¡ffedt; lenszÁnü hajÀt lenyalta. °gszÁnk¢k szem¢vel mindig egy
kicsit hunyorgott, ajkÀt ´sszeszorÁtotta, orcÀja a g´rcs´s t¡relmetlens¢gtûl enyh¢n
megemelkedett. A k¡llem¢vel nem sokat t´rûd´tt, ¢s sohase hallottam, hogy a pro-
minenseknek siker¡lt volna megvesztegetni¡k.




