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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.



Schillinger ¢beren ¢s mindenre kiterjedû figyelemmel vezette a lÀgert. Biciklij¢vel
megÀllÀs n¢lk¡l rÂtta a tÀbor Ãtjait, mindig ott bukkant f´l vÀratlanul, ahol a legke-
v¢sb¢ volt rÀ sz¡ks¢g. Kez¢vel, mint a bottal, kem¢nyen ¡t´tt, k´nnyed¢n t´rt misz-
likbe Àllkapcsokat, verte v¢resre az embert.

°bers¢ge lankadatlan volt. Gyakran felkereste a birkenaui tÀbor t´bbi r¢szleg¢t, pÀ-
ni f¢lelmet keltve a nûk, a cigÀnyok ¢s az Effektenkammer prominensei k´r¢ben; ez
utÂbbi Birkenau legmÂdosabb r¢szlege volt, itt gyüjt´tt¢k az elgÀzosÁtottak vagyonÀt.
Fel¡gyelte a nagy postenkett¢n1 bel¡l dolgozÂ kommandÂt, szÃrÂprÂbaszerüen ellen-
ûrizte a fegyencek ruhÀzatÀt, a kÀpÂk cipûj¢t ¢s az SS-ek zsÀkjait. El-eljÀrt a krematÂ-
riumokba is, szerette n¢zni, ahogy bel´kd´sik az embereket a gÀzkamrÀba. A nev¢t
egy¡tt emlegett¢k Palitsch, Krankenmann ¢s sok mÀs auschwitzi gyilkos nev¢vel, akik
azzal dicsekedtek, hogy siker¡lt sajÀt k¢zzel, ́ k´llel, bottal vagy fegyverrel t´bb tÁzezer
embert meg´lni¡k.

1943 augusztusÀban hÁre kelt a tÀborban, hogy Schillinger tisztÀzatlan k´r¡lm¢-
nyek k´z´tt meghalt. K¡l´nf¢le, ÀllÁtÂlag biztos k¢zbûl valÂ, de egymÀsnak teljesen
ellentmondÂ t´rt¢netek keringtek valami balesetrûl. SzÀmomra egy sonderkomman-
dÂban dolgozÂ ismerûs vorarbeiter2 tünt a legmeggyûzûbbnek, aki egy d¢lutÀn, mi-
k´zben szemben velem ¡lt a priccsen, ¢s egy szÀllÁtmÀny sürÁtett tejre vÀrt a cigÀnytÀ-
bor depÂjÀbÂl, a k´vetkezûket mes¢lte Schillinger fûhadnagy halÀlÀrÂl:

ä VasÀrnap a d¢li appel utÀn Schillinger bej´tt a krematÂrium udvarÀra, hogy lÀ-
togatÀst tegyen a fûn´k¡nkn¢l. De a fûn´knek nem volt ideje, ¢pp akkor ¢rkeztek a
rÀmpÀrÂl az elsû kocsik a b¨dzini transzportbÂl. Te is tudod, ´regem, milyen kem¢ny
melÂ kipakolni a transzportot, megparancsolni nekik, hogy vetkûzzenek le, aztÀn a
kamrÀba hajtani ûket ä mindez, hogy Ãgy mondjam, komoly tapintatot kÁvÀn. K´z-
tudott, hogy amÁg be nem riglizik az embereket a kamrÀba, tilos bÀmulni a kacatjaikat,
tilos beletÃrni, ¢s plÀne tilos fogdosni a meztelen nûket. MÀr maga az, ´regem, hogy
a nûknek megparancsoljÀk, hogy a f¢rfiakkal egy¡tt vetkûzzenek, valÂsÀgos sokk a
cugangnak. Ilyenkor a nagy siets¢g mÂdszer¢t alkalmazzuk, Ãgy tesz¡nk, mintha egy
csomÂ melÂnk lenne az ÀllÁtÂlagos f¡rdûben. K¡l´nben t¢nyleg sietni kell, hogy el
lehessen gÀzosÁtani az egyik transzportot, ¢s megtisztÁtani a kamrÀt a hullÀktÂl, mielûtt
meg¢rkezik a mÀsik.

A vorarbeiter felkelt, le¡lt a pÀrnÀra, lÀbÀt lelÂgatta a priccsrûl, rÀgyÃjtott, aztÀn
folytatta:

ä Na, szÂval, ́ regem, ¢pp a b¨dzinäsosnowieci transzport ment. Ezek a zsidÂk pon-
tosan tudtÀk, mi vÀr rÀjuk. A fiÃk a sonderkommandÂbÂl is idegesek voltak; van, aki
odavalÂsi. Volt rÀ eset, hogy rokonok vagy ismerûs´k ¢rkeztek. Velem is megt´rt¢nt...

ä Nem is tudtam, hogy arrÂl a k´rny¢krûl szÀrmazol. Nem ¢rezni a kiejt¢seden.
ä VarsÂban v¢geztem pedagÂgiÀt. Olyan tizen´t ¢ve. AztÀn a b¨dzini gimnÀzium-

ban tanÁtottam. FelajÀnlottÀk, hogy utazzam k¡lf´ldre, nem akartam. A csalÀd, ¢rted.
HÀt Ágy.

ä HÀt Ágy.
ä A transzport nyugtalan volt, tudod, ezek nem hollandiai vagy franciaorszÀgi ke-

reskedûk, akik azt k¢pzelt¢k, hogy majd ¡zletet nyitnak a tÀborban az auschwitzi in-
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1 ýrlÀnc (n¢m.). A kis postenkette ¢jjel Àllt a drÂtkerÁt¢s mellett, a nagy nappal n¢hÀny kilom¢ter sugarÃ
k´rben a tÀbor k´r¡l.
2 Munkafel¡gyelû, a kÀpÂ seg¢dje.



ternÀltaknak. A mi zsidÂink mindent tudtak. így hÀt sz¢p szÀmban voltak SS-ek, Schil-
linger pedig, amikor lÀtta, mi t´rt¢nik, elûhÃzta a revolver¢t. Minden rendben ment,
de Schillingernek megtetszett egy test ä t¢nyleg klasszikus darab volt. Biztos emiatt
j´tt a fûn´kh´z. ögyhogy odament a nûh´z, ¢s megfogta a kez¢t. Ekkor a meztelen
nû hirtelen lehajolt, megragadott egy mar¢k homokot, ¢s Schillinger szem¢be vÀgta,
amikor pedig az, fÀjdalmÀban fel¡v´ltve, kiejtette kez¢bûl a revolvert, a nû felkapta a
fegyvert, ¢s n¢hÀnyszor Schillinger hasÀba lûtt. A placcon kit´rt a pÀnik. A meztelen
emberek ¡v´ltve nek¡nk tÀmadtak. A nû a fûn´kre is leadott egy l´v¢st, ¢s megsebezte
az arcÀt. Ekkor a fûn´k is meg az SS-ek is futÀsnak eredtek, minket pedig otthagytak.
De, istennek hÀla, boldogultunk valahogy. Bottal a kamrÀba kergett¡k a transzportot,
becsavaroztuk az ajtÂt, aztÀn hÁvtuk az SS-eket, hogy beszÂrjÀk a ciklont. Az¢rt mÀr
van egy kis rutinunk benne.

ä Na ja, vilÀgos.
ä Schillinger a hasÀn fek¡dt, ¢s kÁnjÀban a f´ldet kaparta. Felemelt¡k, ¢s nem tÃl-

sÀgosan vigyÀzva elszÀllÁtottuk egy kocsiig. Eg¢sz Ãton ´sszeszorÁtott szÀjjal ny´gd¢-
cselt: àO Gott, mein Gott, was hab' ich getan, dass ich so leiden muss?Ê

Vagyis: àñ, istenem, istenem, mit tettem, hogy Ágy kell szenvednem?Ê
ä Hogy ez az ember v¢gig nem ¢rtette ä ingattam a fejem. ä A sors irÂniÀja.
ä A sors irÂniÀja ä ism¢telte elgondolkozva a vorarbeiter.
ValÂban, a sors irÂniÀja: amikor r´viddel a tÀbor evakuÀlÀsa elûtt a sonderkom-

mandÂs zsidÂk a likvidÀlÀstÂl valÂ f¢lelm¡kben lÀzadÀst szÁtottak a krematÂriumok-
ban, felgyÃjtottÀk a krematÂrium ¢p¡leteit, ¢s a drÂtokat ÀtvÀgva futÀsnak eredtek a
mezûn, n¢hÀny SS-tiszt t¡zet nyitott rÀjuk, ¢s mind egy szÀlig leg¢ppuskÀzta ûket.

A CSOMAGOS EMBER

K´rner GÀbor fordÁtÀsa

Adolf Rudnickinak1

A srajber¡nk2 egy lublini zsidÂ volt, aki mÀr mint tapasztalt majdaneki tÀborlakÂ ¢r-
kezett Auschwitzba, s mivel k´zeli ismerûs¢re akadt a sonderkommandÂban, mely a
krematÂriumbÂl szÀrmazÂ vagyona r¢v¢n nagy befolyÀssal rendelkezett a lÀgerban,
r´gt´n szimulÀlni kezdett, ¢s gond n¢lk¡l Àtker¡lt a KB zweibe ä Ágy hÁvtÀk r´viden (a
Krankenbau3 II szÂbÂl) Birkenau egy k¡l´nÀllÂ r¢szleg¢t, amelyet kÂrhÀznak neveztek
ki ä, s mindjÀrt remek beosztÀst is kapott, û lett a blokkunk srajbere. A srajber ä a
t´bbi prominens irigys¢g¢nek ¢s intrikÀjÀnak tÀrgya, akik szint¢n k¡l´nf¢le beosztÀ-
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1 Adolf Rudnicki (1912): zsidÂ szÀrmazÀsÃ lengyel ÁrÂ. A hÀborÃ utÀni ¢vekben sz¡letett müveinek fû t¢mÀja
a holocaust.
2 Srajber (Schreiber): Árnok.
3 TÀbori kÂrhÀz.



sokban dekkoltattÀk az ismerûseiket ä ahelyett, hogy eg¢sz ÀllÂ nap f´ldet lapÀtolt vol-
na vagy cementeszsÀkokat cipelt volna ¡res gyomorral, Árnoki munkÀt v¢gzett; ki-be
terelte a betegeket, appelt csinÀlt a blokkban, elûk¢szÁtette a kÂrlapokat, s k´zvetve
r¢szt vett a zsidÂk szelekciÂjÀban is, amelyre '43 ûsz¢n k´zel k¢thetes rendszeress¢ggel
ker¡lt sor a tÀborunk ´sszes r¢szleg¢ben; a srajbernak ugyanis k´teless¢ge volt a fl¢-
gerek4 seg¢dlet¢vel a waschraumba5 terelni a betegeket, ahonn¢t este autÂk szÀllÁtot-
tÀk ûket a n¢gy krematÂrium egyik¢be; a krematÂriumok akkor m¢g felvÀltva ¡ze-
meltek. AztÀn november tÀjÀn a srajbernak magas lÀza lett ä ha jÂl eml¢kszem, meg-
fÀzott ä, s mivel û volt az egyetlen beteg zsidÂ a blokkban, az elsû szelekciÂ alkalmÀval
zur besonderen Behandlung6 jel´lt¢k, vagyis a gÀzba.

K´zvetlen¡l a vÀlogatÀs utÀn a fl¢gerparancsnok, akit udvariassÀgbÂl blokkfl¢ger-
nek nevezt¡nk, elment a tizenn¢gyes blokkba, ahol szinte kizÀrÂlag zsidÂk fek¡dtek,
¢s kialkudta, hogy korÀbban Àthelyezhess¡k hozzÀjuk a srajberunkat, ily mÂdon meg-
szabaduljunk attÂl a kellemetlens¢gtûl, hogy k¡l´n kelljen ÀtszÀllÁtanunk a wasch-
raumba.

ä Ferl¢gelj¡k auf vierzehn, Doktor, verstehen?7 ä mondta a tizenn¢gyesbûl visszat¢rû-
ben a vezetû orvosnak, aki sztetoszkÂppal a fej¢n ¡lt az asztal m´g´tt. A doktor figyel-
mesen megkopogtatta egy frissen ¢rkezett pÀciens hÀtÀt, ¢s kalligrafikus ÁrÀssal kiÀl-
lÁtotta a kÂrlapjÀt. Csak intett, dolgozott tovÀbb.

A srajber a felsû Àgyon guggolt, ¢s nagy gonddal k´t´zgetett egy kartondobozt,
amelyben egy pÀr t¢rdig füzhetû cseh cipût, kanalat, k¢st, ceruzÀt, valamint zsÁrt,
zs´ml¢t ¢s gy¡m´lcs´t tartott, amit a betegektûl kapott k¡l´nf¢le szolgÀlatok fej¢ben,
hasonlÂan a KB szinte ´sszes zsidÂ orvosÀhoz ¢s fl¢ger¢hez; ûk ugyanis, szemben a
lengyelekkel, senkitûl sem kaptak csomagot. Mellesleg a KB-ban dolgozÂ lengyelek,
akik kaptak segÁts¢get hazulrÂl, szint¢n elfogadtak ezt-azt a betegektûl, dohÀnyt ¢pp-
Ãgy, mint ¢lelmet.

A srajberral szemben egy idûs lengyel ûrnagy, akit nem tudni, mi okbÂl tartottak
n¢hÀny hÂnapja a blokkban, a h¡velykujjÀval bedugva a f¡l¢t ´nmagÀval sakkozott,
alatta a nachtwache8 lustÀn vizelt egy ¡vegkacsÀba, majd nyomban beburkolÂzott a
takarÂba. A tÀvolabbi stub¢kban9 horkantottak ¢s k´h´gtek, a kÀlyhÀban ¢lesen ser-
cegett a szalonna, f¡lledt ¢s pÀrÀs volt minden, mint estefel¢ ÀltalÀban.

A srajber lemÀszott az ÀgyrÂl, ¢s a kez¢be fogta a csomagot. A blokkparancsnok oda-
l´k´tt neki egy pokrÂcot, ¢s megparancsolta, hogy vegye f´l a fapapucsÀt. Kil¢ptek a
blokkbÂl, az ablakon Àt lÀtni lehetett, hogy a tizenn¢gyes elûtt a blokkparancsnok le-
kapja a pokrÂcot a srajber karjÀrÂl, elveszi a fapapucsÀt, hÀtba taszÁtja, a srajber pedig,
immÀr egy szÀl ingben, amelyet meg-meglenget a sz¢l, egy mÀsik fl¢ger kÁs¢ret¢ben
bel¢p a tizenn¢gyes blokkba.

Csak estefel¢, amikor a stub¢kban sz¢tosztottÀk az adagot, a teÀt meg a csomagokat,
kezdt¢k a fl¢gerek kifel¢ terelni a muzulmÀnokat10 a blokkokbÂl, ¢s ´t´s¢vel felsora-

750 ã Tadeusz Borowski: A csomagos ember

4 Fl¢ger (Pfleger): szanit¢c.
5 F¡rdû. Itt: a munkak¢ptelen betegek gyüjtûhelye a gÀzkamrÀba szÀllÁtÀsuk elûtt.
6 K¡l´nleges bÀnÀsmÂdra. Itt: a gyilkossÀg bÀrmely formÀjÀra hasznÀlatos eufemizmus.
7 Ferl¢gelj¡k (verlegen: Àtvinni)...: çtvissz¡k a tizenn¢gyesbe, rendben, doktor?
8 °jjeliûr.
9 Szoba. Itt: blokkhelyis¢g, terem.
10 Itt: a teljesen megt´rt, apÀtiÀba zuhant rabok elnevez¢se.



koztatni ûket az ajtÂ elûtt, mik´zben lecibÀltÀk rÂluk a pokrÂcot meg a nadrÀgot. A
lÀgerban megjelent az ¡gyeletes SS-tiszt, megparancsolta a fl¢gereknek, hogy alkos-
sanak lÀncot a waschraum elûtt, hogy senki se sz´khessen el; a blokkokban k´zben
vacsorÀztak, ¢s a friss csomagokban turkÀltak.

Az ablakon Àt lÀtni lehetett, amint a srajber¡nk csomaggal a kez¢ben kil¢p a tizen-
n¢gyesbûl, beÀll a hely¢re az egyik ´t´s sorba, majd a fl¢gerek kiabÀlÀsÀtÂl hajtva a
t´bbiekkel egy¡tt a f¡rdû fel¢ vÀnszorog.

ä Schauen Sie mal, Doktor!11 ä kiÀltottam az orvosnak. Az levette a sztetoszkÂpot, ne-
h¢zkes l¢ptekkel az ablakhoz ment, ¢s a vÀllamra tette a kez¢t. ä Lehetne valamivel
t´bb esze, nem gondolja?

Az udvaron mÀr s´t¢tedett, a blokk elûtt feh¢r ingek mozgÀsÀt lehetett lÀtni, az em-
berek arca homÀlyban maradt, f¢lrevonultak, eltüntek a lÀtÂmezûbûl; ¢szrevettem,
hogy a drÂtok f´l´tt kigyulladtak a lÀmpÀk.

ä Pedig jÂl tudja, r¢gi tÀborlakÂ, hogy egy-k¢t Âra mÃlva csupaszon, ing ¢s csomag
n¢lk¡l megy a gÀzba. Micsoda hihetetlen ragaszkodÀs a tulajdon marad¢kÀhoz! Hi-
szen odaadhatta volna mÀsnak. °n nem hiszem, hogy...

ä ValÂban Ágy gondolod? ä k¢rdezte a doktor k´z´mb´sen. Levette a kez¢t a vÀl-
lamrÂl, ¢s az ÀllkapcsÀt forgatta, mintha egy lyukas fogÀt szÁvogatnÀ a nyelv¢vel.

ä MÀr megbocsÀsson, Doktor, de nem hinn¢m, hogy maga... ä szaladt ki a szÀmon.
A doktor Berlinbûl szÀrmazott, a lÀnya ¢s a feles¢ge ArgentÁnÀban volt, magÀrÂl

n¢ha Ágy nyilatkozott: wir Preussen12 ä ¢s mosolyÀban a zsidÂ fÀjdalmas keserüs¢ge ke-
veredett a volt porosz tiszt b¡szkes¢g¢vel.

ä Nem tudom. Nem tudom, mit tenn¢k, ha a gÀzba menn¢k. Biztos ¢n is magammal
vinn¢m a csomagomat.

Fel¢m fordult, ¢s tr¢fÀsan mosolygott. LÀttam, nagyon fÀradt ¢s kialvatlan.
ä Azt hiszem, m¢g ha a k¢m¢nybe is menn¢k, biztosan hinn¢k abban, hogy Ãtk´z-

ben t´rt¢nik valami. FognÀm a csomagot, mint valakinek a kez¢t, ¢rted?
Ell¢pett az ablaktÂl, le¡lt az asztalhoz, aztÀn megparancsolta, hogy hÃzzanak le az

ÀgyrÂl egy Ãjabb beteget; k¢szÁtette a gyÂgyultak holnapi abgangjÀt13 a lÀgerba.
A beteg zsidÂk lÀrmÀja ¢s jajvesz¢kel¢se bet´lt´tte a waschraumot, fel akartÀk gyÃj-

tani az ¢p¡letet, de egyik¡k se mert hozzÀ¢rni a szanit¢c SS-tiszthez, aki behunyt szem-
mel ¡lt a sarokban, ¢s vagy tettette, hogy szunyÂkÀl, vagy t¢nyleg szunyÂkÀlt. Kora
este meg¢rkeztek a lÀgerba a hatalmas krematÂriumi teherautÂk, j´tt n¢hÀny SS-tiszt,
megparancsoltÀk a zsidÂknak, hogy hagyjanak mindent a waschraumban, a fl¢ge-
rek pedig elkezdt¢k meztelen¡l fell´kd´sni ûket a kocsikra, hogy a teherautÂkon v¢-
g¡l eg¢sz halmok emelkedtek emberekbûl, akik sÁrva ¢s ÀtkozÂdva g´rd¡ltek ki a lÀ-
gerbÂl a reflektorf¢nyben, k¢ts¢gbeesetten kapaszkodva egymÀsba, hogy f´ldre ne zu-
hanjanak.

Nem tudom, mi¢rt, k¢sûbb azt besz¢lt¢k a lÀgerban, hogy a gÀzba indulÂ zsidÂk
valami megrendÁtû dalt ¢nekeltek h¢ber¡l, amit senki se ¢rtett.

11 N¢zze, doktor!
12 Mi, poroszok.
13 EltÀvozÀs.
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