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zinner tibor

Egy El nEM külDött lEVél, és AMi ElőttE 
történt s UtánA köVEtkEzEtt…

MEMoárMorzsák A szErzőtől

„Írásom adalékokat szolgáltat a zempléni vármegyei, sátoraljaújhelyi holokauszt 
elő- és utótörténetéhez, amellyel – különböző megközelítéssel, eltérő forrásbázissal, 
egymástól függetlenül, gyakorta mások kutatásaira sem alapozva – számos szerző 
foglalkozott az elmúlt évtizedek alatt, hol a kötelező emlékezés és emlékeztetés, ese-
tenként pedig a tudományos kutatás céljából.1 nyilvánvaló, hogy a gyér számú, de 
számomra rendkívül becses családi iratokból nem vázolható fel az egykori borza-
lom, még csupán a helybéli, illetve a győri horror sem a maga teljességében. Mégis 
jelzésértékkel bírnak, mert adalékot nyújtanak a különböző korosztályok gettókban 
élt tagjainak mindennapjaiba, a külvilággal való kapcsolattartásúk változásába, az 
elhurcolás menetrendjébe, és főként abba, hogy kizárólag a vallásos meggyőződé-
sükben bízhattak a jövőt illetően.”2

Amikor mindezeket papírra vetettem, kilenc változó terjedelmű, hosszabb-rövi-
debb levél, levelezőlap összegzéseként 2014-ben, nem gondolhattam arra, hogy írá-
somnak lesz – és nem is akármilyen – folytatása. Az nyilvánvalóan jól esett, hogy  
a Magyar nemzeti Múzeumban 2015. szeptember 23-án tartott könyvbemutató 
alkalmával évtizedek óta kedves barátom, Mezey Barna professzor, tanszékvezetőm, 
az Eötvös loránd tudományegyetem rektora úgy méltatta forrásközlésemet, hogy  
„a történelemben személyes élettörténetek fűződnek egybe”, írásom „ezért is szép 
példája a történészi objektivitásnak”, mert „a személyes érintettség ellenére objektív 
forráskritika, tudományos mérce szerint van megírva”.3

korábbi tanulmányomban nem szóltam róla, de birtokomban vannak még egyéb 
korabeli dokumentumok is nagyapámtól, dr. zinner sándortól.4 Így az egykori, zsák-
vászonra írott orvosi kitűzője a koncentrációs táborból, „Arzt” felirattal, előtte a „M”, 
utána a „D” betűkkel. Egy londonban nyomtatott, kisméretű, harminckét oldalas 

1 Írásom nem célozta a vonatkozó szak- és memoárirodalom bibliográfiai áttekintését.
2 zinner tibor: levelezőlapok és levelek a gettóból munkaszolgálatos édesapámhoz. in: VERITAS 

Évkönyv 2014, szerk. ujváry gábor. Budapest, VEritAs történetkutató intézet–Magyar napló, 
2015. (a továbbiakban: zinner, 2015.) 273. 

3 http: //magyaridok/kerdesek-veritas-jegyeben-24746/ közzététel: 2015. szeptember 25. 14:42 
4 Dr. zinner sándor (sátoraljaújhely, 1890. július 25. – sátoraljaújhely, 1964. július 2.)
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The Jewish Calendar 5705 – 1944–45 felirattal, amit a Jewish Hospitality committee 
for British and Allied forces juttatott neki 1945. április 15-ét követően a bergen-
belseni koncentrációs táborban, miután a németekkel történt megegyezés után pus-
kalövés nélkül átvették a felügyeletet. két kétoldalas levelezőlap méretű formanyom-
tatvány, amelyen a zemplén vármegyei Pálházán élő Majoros istvánnét (lackó 
Jánosné címén) értesítette arról, hogy él. Az elsőt 1945. május 16-án írta,5 18-án pos-
tázták, de nem jutott el a címzetthez, nagyapámhoz érkezett vissza. A másodikat 
1945. június 20-án töltötte ki Anna néninek,6 ezt napokon belül postázták, de a buda-
pesti postabélyegzőt csak 1945. november 20-án helyezték rá, s ismét nem a címzett-
hez továbbították, hanem a feladóhoz került vissza.7 Az angol 21. Army group 1945. 
június 5-i, 18. számú képes bulletinje is fennmaradt, ami hét (angol, francia, holland, 
lengyel, német, olasz és orosz) nyelvű. A szlovák nemzeti Bizottságnak Pozsonyban, 
1945. július 20-án (egy nappal nagyapám 55. születésnapja előtt) kiállított regiszt-
rációs igazolványa mellett megőrződött a Magyar zsidó Deportáltakat gondozó 
Bi  zottság országos Bizottságnak (DEgoB) 1945. július 22-én kelt és lepecsételt iga-
zolása arról, hogy nevezett „tetvetlenített”. őrzöm a Magyar királyi államvasutak 
fejléccel ellátott utalványát, ami díjmentes utazásra szólt 1945. július 22-ről, rajta pe -
cséttel, hogy „Budapestről elutazott 1945. július 23.”. Ugyanezt igazolta a DEgoB 
ugyancsak július 22-én, hogy az 1500 P[engő] értékű utalványt kiadta, s ezen is ott 
olvasható a már ismert szövegű pecsét: „Budapestről elutazott 1945. július 23.” A szü-
 lővárosába július 24-én érkezett vissza, ahol a Magyar államrendőrség sátoraljaúj-
helyi kapitánysága kétnyelvű, magyar és orosz szövegezésű 18/1945 számot viselő 
közlekedési igazolvánnyal látta el, amit 1945. augusztus 8-án állítottak ki részére.

s van még a táborban írott két levél is, az egyik eljutott a címzetthez, a másik 
nagyapámnál maradt hazatértéig. Miközben munkaszolgálatos édesapám számára 
1944. október 28-án véget ért a második világháború,8 nagyapám számára most 

5 Dr. zinner sándor naplója. Holokauszt Emlékközpont, gyűjtemény (a továbbiakban: HE gy), 
2011.343.3. 44–45. Május 15-én, „[…] tegnap megjöttek az angol levelezőlapok, melyen állítólag 
életjelt lehet adni magunkról, persze, hogy megérkeznek-e valaha, azt nem tudom. én írtam Anna 
néninek Pálházára, […] és a szent Antal patikának. Miklóskámnak nem tudtam hova címezni, de 
ha ezek megkapják, majd csak értesítik.” 

6 Az analfabéta Majoros istvánné, „Anna néni” szakácsnő volt nagyapám családjánál – kivéve a get-
tóban és a deportálásban töltött időszakot –, aki minden, sándor bácsi által rábízott értéket megőr-
zött és vissza is szolgáltatott hiánytalanul. 

7 HE gy, 2011.343.3. 64. Az 1945. május 25-én postázott három levele közül egy-egy címzettje ismét 
Anna néni s a szent Antal gyógyszertár volt.

8 zinner miKLós: Életem (önéletrajz). Budapest, 1997. (a továbbiakban: zinner, 1997.) kézirat, 30. 
(zinner tibor birtokában.) édesapám szülővárosába azonban csak 1944. december 6-án, névnapján 
érkezett vissza 57 kg testsúllyal.
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következtek a dráma újabb felvonásai. sándor bácsi az első levelet 1945. február 
15-én írta, de már nem küldhette el, nála maradt, mert – miután jól értesült volt – 
valóban megkezdődött az újabb stáció, ezúttal utazási kálváriája, amelynek végén  
a bergen-belseni táborba érkezett, és amely utazásra részletesen kitért utóbb készí-
tett összefoglalójában. Amit papírra vetett, az földrajzi útleírásnak, történelmi hely-
zetjelentésnek is kiváló.  

„Drága jó feleségem9 és szeretett gyermekem!10

Azt hiszem ma d. u. vagy legkésőbb holnap útnak indulunk innen, hogy hová, nem 
tudom. Eddig sokan mentem már keresztül, de megsegített az isten, remélem, hogy 
most is kegyes lesz hozzám; de lehet az ellenkezője is, ezért megpróbálok pár sort 
juttatni hozzátok, több helyre elküldve ugyanezt a szöveget.” Majd arról írt, hogy 
kiknek milyen családi ékszereket, tárgyakat adott át deportálása előtt,11 a levél ezt 
követően így folytatódik: „[…] bár ezek nem nagy értékek ugyan, de lehet, hogy  
a kezdet nehézségein átsegítenek bennetek, ha én nem állhatok a hátatok mögött.

nagyon vágyom utánatok, minden gondolatom tik vagytok, szeretnélek titeket 
mielőbb viszontlátni, de lehet az ellenkezője is, ezért írom e sorokat.

9 Dr. zinner sándorné (fuchs Erzsébet, „Böske”, sátoraljaújhely, 1896. április 13. – Auschwitz, 
1944. június 15.) A bíróság utóbb, peren kívüli eljárásban holttá nyilvánításakor ezt a napot jelölte 
meg halála napjaként. idézem nagyapám naplójának 1945. április 20-ai bejegyzéséből: az egyik 
újhelyi lány, rosenberg zsuzsi mondta el neki, hogy „1944. augusztus 5-én vált el az én drágámtól, 
kivel addig krakkóban egy kőbányában dolgoztatták a gazemberek… Mikor visszajöttek Ausch-
witzba és a grünbergbe készülő transzportot összeállították, akkor ő az idősek közé állt… Hogy ez 
mit jelentett Auschwitzban, erre gondolni is megborzadok. De hátha nincsen igazam, és az előérze-
tem csal. nem szabad, hogy ez igaz legyen, mihez kezdek én öreg fejjel egyedül, elhagyatva. 
nagyon szeretem gyermekem, de én pedig beteges öregember nem akarok semmiképp se a terhére 
lenni, és remélhető boldogságát zavarni.” (HE gy, 2011.343.3. 12.) Az 1945. június 27–28-i bejegy-
zésből: „[…] a kiss Erzsébet értesített, hogy vele van egy klementin nevű újhelyi lány, aki az én 
drágámmal együtt dolgozott. kimentem erre a 66. blokkba és beszéltem vele. szerinte jól nézett ki 
és a munkavezető jól is bánt vele, és aug. 5. óta történtekről nem tud semmit.” (HE gy, 2011.343.3. 
101.) Mindez megerősítette, hogy – szemben az édesapám által tudottakkal és az annak alapján tör-
tént bírósági holttá nyilvánítás időpontjával – nagymamám 1944. augusztus 5-én még élt. zinner, 
1997. 22. „Annyit tudok róla, hogy még először munkára osztották be, Plasovban dolgozott, de 
valamiféle kis seb volt a lábán, és amikor visszavitték Auschwitzba, a felülvizsgálat után a krema-
tóriumba került. én elég korán tudtam ezt meg 1945-ben.” A klementin keresztnevű újhelyi lányra, 
kiss Erzsébetre és rosenberg zsuzsira vonatkozó személyi adatok nem ismertek. Utóbbi kettőre 
még úgy sem, hogy a férjének vezetékneve lett volna kiss, illetve rosenberg. Auschwitz mai neve 
oświęcim lengyelországban.

10 zinner Miklós (sátoraljaújhely, 1922. január 21. – Budapest, 1999. május 25.)
11 zinner, 1997. 37. „Apám mikor hazajött és tudta, hogy kiknek mit adtak oda megőrzésre, el is ment 

ezekre a helyekre, és mindent visszakapott.”  
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Minden jót és boldogságot kívánva nektek szeretettel ölel, csókol
Apátok
Miklós fiamnak”

A másik levelet a sátoraljaújhelyi szent Antal gyógyszertár tulajdonosához írta 1945. 
június 26-án, immár szabad emberként, a Magyar Vöröskereszt továbbította a cím-
zetthez. 

„igen tisztelt gyógyszerész úr!12

Megpróbáltam már különböző utakon életjelt adni magamról, hogy sikerült-e nem 
tudom, mert ez ideig egyre sem kaptam választ. Ma újra alkalom kívánkozik és én 
élek is vele. több mint egy esztendeje, hogy elkerültem hazulról, egy rémregénybe 
beillik, hogy mi mindenen mentem keresztül, végül a kiütéses tífuszon13 is átestem, 
de most már kissé összeszedtem magam, de ezekről majd élőszóban szeretnék magá-
nak beszámolni.

remélem, hogy a jövő hónap folyamán már odahaza leszek. feleségemről nagyon 
nyugtalanító híreim vannak. Miklós fiamról egy esztendeje nem hallottam. nagyon 
szépen kérem értesítse őt ezen levelemről. neki ma külön nem írtam, mert nem 
tudom hova címezni.

nagyon örülnék, ha pár sorban válaszolna levelemre. fáradtságát előre is hálásan 
köszönve, a bárónő kezeit csókolja, magát szívélyesen köszönti kész híve

dr. zinner”14  

úgy gondoltam, miután „a magyarországi németek kitelepítéséről írott monográ-
fiámat »az Auschwitzban elpusztított, számomra így megismerhetetlen három nagy-
szülőm emlékének«15 ajánlottam”, valamint a VEritAs évkönyv 2014-ben köz -
zétettem forrásközlésemet, hogy ugyan az egyéni sorsokból szövődik nemzetünk 
múltja, ám a korabeli történések további, hasonló dokumentumokra alapozott ér -

12 sátoraljaújhely, széchenyi tér 9. Ez idő tájt az 1912. július 1-jén megnyílt gyógyszertár tulajdonosa 
a gyógyszerészcsaládból, éhlert gyula gyermekeként 1898-ban sátoraljaújhelyben született éhlert 
Andor volt, aki édesapja halála után vette a gyógyszertár vezetését 1935 tavaszán. nagyapám laká-
sához, magánrendelőjéhez (a széchenyi tér 23. napjainkban Hősök tere 7.) ez a gyógyszertár volt  
a legközelebb, érthető, hogy miért hozzá küldte el levelét.

13 A nyelvhelyességnél napjaink szabályzatát követem, eltérve a nagyapám által kézzel írottaktól.
14 zinner, 1997. 35. „éhlert Bandinak azért voltam hálás, mert tőle kaptam meg apámnak neki írott 

levelét, amelyet a Vöröskereszten keresztül írt neki és így tudtam meg, hogy életben van.” A válasz-
levél postázása előtt nagyapám már visszaérkezett sátoraljaújhelyre.

15 zinner tibor: A magyarországi németek kitelepítése. Budapest, Magyar Hivatalos közlönykiadó, 
2004. 7.
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demi feltárásához újabb adalékokkal már nem járulhatok hozzá. nagyot tévedtem, 
nem így történt.

távollétemben, munkahelyemre 2016. december 7-én délután e-mail érkezett.

„tisztelt Dr. zinner tibor,
elnézését kérem, hogy levelemmel zavarom. A Holokauszt Emlékközpont muzeoló-
gusa vagyok és a gyűjteményünkben lévő egyik napló kapcsán szeretném a segítsé-
gét kérni. Egy bizonyos dr. zinner sándor sátoraljaújhelyi orvos nagyon érdekes és 
értékes feljegyzéseket vezetett deportálása idején, szerencsésen túlélte a borzalma-
kat, és ha minden igaz, hazatért. lehet, hogy teljesen tévúton járok, de az interneten 
rátaláltam az ön sátoraljaújhelyi kötődésére, ezzel és a névazonossággal együtt ezért 
bátorkodom írni önnek, hogy megkérdezzem, tud-e esetleg valamit dr. zinner 
sándorról, további sorsáról.”

nehéz leírni – mert a kavargó érzéseim nem is vethetők papírra – mi minden ciká-
zott bennem akkor, midőn (visszarepülvén az örök városból és a Vatikánból) meg-
nyitottam és elolvastam Huhák Heléna levelét. Majd telefonbeszélgetéseink után  
a kedves kollegina jóvoltából megérkezett a legszebb karácsonyi ajándék is, a decem-
ber 24-én e-mail segítségével postázott újabb levélkéjének mellékleteként. „csatolva 
küldöm a nagypapa naplóját, két csomag a kézirat, kettő pedig a gépelt átirat, ami 
az eredeti naplóval együtt került be a gyűjteménybe. Ha valamiért nem sikerülne 
letölteni és megnyitni, kérem, jelezze, és másképpen próbálom meg továbbítani.” 
Meg  nyitottam, elolvastam, és nem tagadom, kibőgtem magam jó párszor, mert noha 
tu  dományos kutatásaim jórészt a huszadik századi nemzeti történelmünk lélek szám-
 apasztó viharait követő, immár újabb horror világához kötődnek évtizedek óta, s a drá -
mákat megőrző iratok garmadájának olvasójaként megedződtem, s ezért elvétve, 
nagyon ritkán jelenik meg egy-egy könnycsepp az arcomon a források feltárásakor 
és a feldolgozása során, most a személyes érintettség miatt mégsem bírtam türtőz-
tetni magam.

A kéziratokból és az azok tartalmát nem a maguk teljes terjedelmében tartalma-
 zó, ismeretlen személy által gépelt átiratokból, valamint korabeli mellékletekből  
– szemben a családi legendákkal – pontosabban megismerhettem a korabeli esemé-
nyeket, összefüggéseket. Ahogy azt a nagyapám papírra vetette. Ekképp mindazokat 
a mozzanatokat is, amelyekről oly gyakran hallottam hozzátartozóimtól, ezért azo-
kat korábbi írásomban tényként állítottam, ez alkalommal azonban kiderült róluk, 
hogy tévesen közölték velem, én meg másokkal. Mentségéül szolgáljon a legenda-
gyártóknak, hogy nem tudtak sem a nagyapám korabeli, 1945. április 13-val kez-
dődő, s a július 6-i időpontot még kézírással bejegyző, de utána szöveget már nem 
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tartalmazó naplójáról, sem a napló keletkezését megelőző időszakban, 1944. június 
3-tól történetekről, a valamikor utóbb és ismeretlen helyen papírra vetett, szinte nap-
lószerű, a vele s a környezetében lévő személyek életét, különböző sorsát érzékel-
tető összefoglaló írásáról.16 sem ezekről, sem a gépelt átiratok keletkezéséről senki 
sem volt tudott a szűk családomban. Mi több, tájékozatlanok voltak családtagjaim 
nagyapámnak egy soha nem postázott levéltöredékéről. Ezt – talán súlyos betegségét 
az adott körülmények miatt gyógyíthatatlannak vélve – a koncentrációs táborban 
kezdte el írni 1945. március 6-án. Miután az annak idején saját maga által készített 
grafikon szerint – miközben ötödikén és hatodikán 38,2° volt a láza, majd a követ-
kező napon, hetedikén 39,5° felett volt a testhőmérséklete17 – a levélírást nem folytat-
hatta, e nehezen olvasható töredéket csatolta feljegyzéseihez.

„Drága gyermekem és drága feleségem!
Második napja, hogy flekktífuszban18 megbetegedtem, igen magas lázam van. […]19 
ki és az ujjaim görcsölnek. különben nem szenvedek, csak az fáj, hogy ti […] nem 
ezen nehéz időben nem voltatok körülöttem. A betegség első jelentkezésén túl 
vagyok, eddig elég jól tűröm, csak most ki ne múljak erősen kellene táplálkoznom, 
persze, ez csak […]

2. Ma jó napom van. A lázam leszállt, […] gyenge vagyok.
nagyon vágyom utánatok. […] fekszem egy pozsonyi kollégával és pozsonyi orvos 

fiával, ők is jobban vannak már, de ezek önző csak magukról panaszkodó emberek. 
Holnap csütörtök, Bin szeder. Miklóskám te vajon hol töltöd? nekem a […] nem 
hiányzik, csak az egyedüllét nyomasztó.”20 

kommentár felesleges.

16 Dr. zinner sándor naplói és dokumentumai. HE gy, 2011.169.1-2011.169.8
17 Dr. zinner sándor feljegyzése, lázgörbe egy német nyelvű formanyomtatvány hátoldalán. HE gy, 

2011.169.6
18 kiütéses tífusz.
19 A helyenként nehezen olvasható kézírás okozta hiányokat vagy szükséges kiegészítéseket a kiha-

gyásokhoz hasonlóan szögletes zárójellel […] jelzem.
20 Dr. zinner sándor 1945. március 6-án, Bergen-Belsenben írt feladatlan levele feleségének (fuchs 

Erzsébetnek) és gyermekének címezve. HE gy 2011.169.5
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A források

nagyapám az írottakról annak idején sem egyetlen gyermekét, Miklóst, sem a vele 
egy fedél alatt, férjével – a munkaszolgálatot, majd a szovjet hadifogságot elszenvedő 
Deutsch Henrikkel21 – együtt élő, deportálást túlélt leánytestvérét, zinner Jolánt22 
sem tájékoztatta. A korabeli írásai a halála után a lakásában porosodtak. A második 
házasságból özvegyen maradt dr. zinner sándorné (válása előtt Bors Miklósné, szü-
letett Mészáros Margit)23 találhatta meg, aki azokat azonban utóbb nem adta át mos-
tohafiának. Vélhető ugyanakkor, amikor elolvasta – s a kézzel írott sorok között 
nagyapám igen meleg hangon emlékezett meg többször is a néhai nagykanizsai dr. 
Barta sándor24 orvosról, egykori deportálttársáról25 – eljuttatta hozzá vagy örököse-
inek. Az iratőrző tájékoztatása szerint a dokumentumokat dr. Barta egyik hozzátar-
tozója26 adta át előbb a Magyar Ellenállók, Antifasiszták szövetsége nácizmus 
üldözöttei Bizottságának (MEAsz nüB) – gyulai katónak –, majd onnan kerültek 
a budapesti, iX. kerületi Páva utcában őrzött gyűjteménybe.

A valamikor és valahol, valaki által legépelt, csonka, nem mindig pontos szöve-
gekre nem térek ki. Az utóbb, időpont és hely megjelölése nélkül, nagyapám kézírá-
sával készült összefoglaló 1944. június 3-tól, a sátoraljaújhelyi gettóban az utolsó, 
negyedik transzport összeállításától és a Mózes vallásúak elhurcolásától kíséri nyo-
mon a történteket. terjedelme kilencvenhat oldal, valamint a szöveghez kötődő kora-
beli mellékletek. úgy zárul, hogy „aztán jöttek az amerikaiak, illetve angolok, és 
mint a részletes naplómban leírtam, átvették gondozásunkat”.27 Az eredeti, Bergen-
Belsenben28 kézzel írott napló száznégy oldal terjedelmű, az 1945. április 13. – 1945. 
július 6. közötti időszakot tartalmazza.29 

21 Deutsch Henrik (sátoraljaújhely, 1907. január 27. – sátoraljaújhely, 1980. június 17.)
22 Deutsch Henrikné (zinner Jolán) (sátoraljaújhely, 1907. augusztus 7. – sátoraljaújhely, 1971. októ-

ber 25.)
23 Dr. zinner sándorné (Mészáros Margit) (győr, 1909. február 2. – sátoraljaújhely, 1970. május 14.)
24 A nácizmus üldözötteinek Bizottsága (nüB) nyilvántartásaiban – a frisch györgy, korábbi elnök-

től kapott (köszönettel fogadott) tájékoztatás szerint – egyetlen dr. Barta sándor adatai találhatók.  
ő 1893-ban szegeden születetett, édesanyja nyíri rózsa volt, és 1941-ben Budapesten a szent istván 
körút 26. alatt lakott. Dr. Barta sándorné (gittersporn olga) édesanyja Bäber olga volt, 1901-ben 
született. ismert még egy dr. Barta sándorné (fischhof Alice) is, aki Buenos Airesben született 
1896-ban, édesanyja Weil Elza volt. ő annak idején a Budapest, iV. (a mostani V.) Molnár u. 5. alatt 
élt. Mindebből fakad, hogy dr. Barta személyének azonosítása további kutatási feladatokat igényel.   

25 HE gy, 2011.343.3. 52, 66, 73, 91 és 99.
26 A dokumentumok Barta Adrien és dr. Barta rudolf révén jutottak a MEAsz nüB birtokába.
27 HE gy 2011.169.1.
28 nagyapám kiejtés szerint Bergen-Belzennek írta a táborhely nevét,
29 HE gy 2011.169.1.
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A szakirodalom tömören tájékoztat mindarról, ami Bergen-Belsenben történt,30 
a nagyapám azonban a helyszínen jegyezte fel észrevételeit naplójában,31 és ezek 
mellett is fennmaradt még pár oldal dokumentum, kötődve a napló szövegéhez.32 
A kézzel írott sorok között helyenként más deportáltak beírásai, grafikái, valamint 
nagyapám rajzai is láthatók. Emlékszem arra a családi legendára, hogy – szemben 
édesapámmal, akinek miként nekem, hat balkeze volt – sándor bácsi imádott raj-
zolni. édesapám még a helybéli piarista gimnázium nebulója volt, amikor szabad-
kézi rajzból otthoni feladatként egy poharat kellett megrajzolni. nagyapám – kinek 
pohárgyűjteményét örökölhettem – édesapám helyett elkészítette a házi feladatot. 
Jegyet senki – sem édesapám, sem nagyapám – nem kapott, de Harasztos gyula33 
rajztanár megjegyzését mindketten olvashatták a rajzlapon: „nem arra vagyok kíván-
csi, ahogy az Apád rajzol, hanem arra, ahogy te rajzolsz!”

Miután az a célom, hogy „egyenes ági örökségemet”, e két, kézzel írott dokumen-
tumot teljes terjedelmében mielőbb közzétegyem, ez alkalommal – vállalva az önké-
nyeskedést – csupán ízelítőt állítottam össze néhai dr. zinner sándor két írásából. 
Ebben szerepet játszott jelen publikáció előírt terjedelme mellett az is, hogy az össze-
foglalóból az első harmincöt, míg a naplóból az első harminckilenc oldal csupán kéz-
írásban olvasható, s a legépelt anyagok is ellenőrzésre szorulnak, a szükséges jegy-
zetelés mellett.

A DokUMEntUMok

Az utóbb, 1944. június 3-tól kezdődő időszakot áttekintő összefoglalóból a minded-
dig le nem gépelt első, közel tízoldalnyi kézirat szövegét közlöm.34 Ez tartalmazza az 
újhelyi gettóban töltött utolsó naptól az Auschwitz-Birkenau koncentrációs tábor 
elhagyásáig, a Dörnhauba35 érkezésig történteket.36

30 A bergen-belseni tábor rövid története. http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php?secti
on=1&type=content&chapter=6_5_1

31 HE gy 2011.343.3.
32 Uo. öngyilkosságok, melléklet a ii. Blokk oldalhoz.
33 Harasztos (1934-ig Hanuska) gyula (garamberzence, 1894. december 20. – sátoraljaújhely, 1974. 

március 21.) garamberzence mai neve Hronská Breznica szlovákiában.
34 HE gy 2011.169.1. 1–10.
35 Dörnhau mai neve kolce lengyelországban.
36 A fejezetek címei (zárójelben a kézirat oldalszámai): 1944 (1–4), Auschwitz (4–10), Dörnhau (10–

19), Butzer und Holzmann [A. g.] (20–29), az o. t. [organisation todt] konyha (29–32), a földszinti 
revier [betegszoba –  z. t.] és a szelekció (32–37), a kis revier (37–40), a ii. Blokk (41–55), 1945 
(55–79), a belseni haláltábor (79–88), a 20. Blokk és a flekktífusz (88–96).
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A másik forrásban, a kézírással készült korabeli napló még le nem gépelt azon 
kezdő oldalait publikálom, amelyek a bergen-belseni táborban 1945. április 13-tól 
április 15-ig terjedő időszakot tartalmazzák.37

1.
„1944
Június 3.: Mint utolsó transzport hagyjuk el a gettót, mely oly sok izgalmat, szenve-
dést és nyugtalanságot okozott lelkünkben. Már kora reggel kihajtanak marcona 
csendőreink lakásainkból és összeterelnek bennünket vagy 3000 lelket38 az elhagyott 
Bettelheim samu39 és gyula40 udvarra és a Polgári tiszthelyettes udvarára minden 
batyunkkal együtt. óriási a hőség, nagy az izgalom, még a vízhozást is nehezen 
engedélyezték. Ez után jön a motozás a Bettelheim Mariék41 udvarán. A főhóhér 
Varró úr, a hírhedt nyomozó tisztán pofára megy, pénz és cigaretta miatt szörnyen 
elvertek pár embert, gumibot ugyancsak dolgozott. Egyes nőket bevisznek az utcai 
szobába és ott éva kosztümben csendőrök motozzák át a legszemérmetlenebb módon, 
a nőkbe még bele is nyúlnak. többek között Hollónéval42 és fuchs Mártával is meg-

37 HE gy 2011.343.3. 1–5.
38 zoHar (Fényes), Asher: Emlékfoszlányok a sárospataki zsidó hitközségről a holocaust előtt, Beer-

sheva, 1997. 22–23. A szerző a kassai dr. gaskó Miklós ügyvéd által közzétett adatok alapján tárta 
fel, hogy a négy sátoraljaújhelyből indított szerelvény 1944. május 18-án 3439, 21-én 3090, 27-én 
3325 és június 4-én 2567 személlyel, összesen 12 421 elhurcolt zsidóval érkezett a kassai állomásra. 
braHam, randolph l.: A magyar Holocaust, 2. kötet, Budapest, gondolat, 1988. 514–515. adatköz-
lése – noha a forrás zoháréval azonos – ettől eltér, mert ő 1944. május 21-én nem 3090, hanem 3290, 
így összesen 12 621 személy deportálására utal, akiknek adatát kassa vasúti parancsnoka gyűjtötte 
össze s dr. gaskó tette közzé a torontói Menórában Halálvonatok címmel, 1984 júniusában.

39 Bettelheim samu (sátoraljaújhely, ? – Auschwitz, 1944) már nem lakott az árpád u. 13. alatt, míg 
felesége, a háztartásbeli Bettelheim samuné (Weisz stefánia) (Vágújhely, 1876–?) viszont ott élt.  
A halálozás helyének és időpontjának forrása: davidovits, Mnáshe s.: Memorial Book of the Jewish 
Community in Sátoraljaújhely [A zsidó hitközség emlékkönyve, sátoraljaújhely]. ramat Hasharon, 
az újhelyi zsidóság Megörökítésére Alakult Bizottság, 2003. (a továbbiakban: davidovits, 2003.) 
Mártírok, 14. Egy másik zsidó kereskedő, Bettelheim soma (sátoraljaújhely, 1892–?) lakása ugyan-
csak az árpád utca 13. alatt volt. Vágújhely mai neve nové Mesto nad Váhom szlovákiában.

40 Bettelheim gyula (sátoraljaújhely, 1879 – Auschwitz, 1944) sörkereskedő volt. lakása az árpád 
utca 13. alatt volt. A halálozás helyének és időpontjának forrása: davidovits, 2003. Mártírok 14.

41 Bettelheim Mari (sátoraljaújhely, 1854–? ?) A korabeli lakcímének adata nem, csak az 1869-es 
(óhíd u. 683. – napjainkban Dózsa györgy utca) ismert. (v. ö. Kováts Dániel: Sátoraljaújhely hely-
nevei és történeti topográfiája, sátoraljaújhely, a sátoraljaújhelyi kazinczy ferenc Múzeum füze-
 tei Vi. 2008. 236.)

42 Az 1908-ban Budapesten született dr. Holló imre fogorvos felesége, akit férjével együtt deportál-
tak 1944. június 3-án. Dr. Holló 1945. június 7-én érkezett vissza sátoraljaújhelyre. A dörnhaui 
láger szőnyeggyárában készített titokban grafikákat, 2014-ben mutatták be ezeket egyfajta sajátos 
lágernaplóként Budapesten. 
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csinálták ezt az aljas eljárást. Az ablak persze nincs lefüggönyözve és így mi mind-
ezt látjuk. A német gestapo megjelenik és legalább is úgy tesz, hogy magyar pribék 
társait lenézi, de ő más utasítást nem adhat nekik. 

A nap egyre forróban tűz, végre 1 óra felé43 elkészül az utolsó magyar fosztogatás 
és megindul a kilométeres menet a határ felé. Az utcák kihaltak, embert a csendőrök 
sehol ki nem engednek, az ablakok be vannak zárva, elfüggönyözve, úgy néz ki az 
egész, mint egy nagy temetés. szörnyen tűz a nap, rajtam az átmeneti kabátom, a tele 
hátizsák, a kenyérzsák, a műszeres és gyógyszeres táskám és a takaróm. Azt hiszem, 
hogy 1½ kilométeres útnak sohasem lesz vége. Böském44 szegény szótlanul, zokszó 
nélkül jön mellettem. Erzsike45 a kis kocsit tolja, Andriskát46 pedig az egyetlen meg-
értő árja fiú, Bernáth Elemér hozza ki az állomásig, Jociról csurog a veríték. Végre 
elérjük a határt – a réten egy kis pihenő, szegény garai47 már alig piheg, rudi48 és 
Anna49 holtfáradtak; a város által nyújtott víz a locsolóautóból meleg és benzinszagú, 
de azért isszák. 4 óra felé bevagoníroznak 70–75 embert egy vagonba, névsor nincs, 
[…]ra visznek – rossz ómen. én a feleségemmel a betegszállító részlegbe kerülök. 

43 itt ér véget az első oldal.
44 zinner tibor, 2015. 258. tévedtem korábbi írásomban, mert nagyapám a feleségét Böskének szó -

lította.
45 fisch Erzsébet fuchs istvánnak – nagymamám, dr. zinner sándorné született fuchs Erzsébet test-

vérének – felesége volt. Erzsébet nem tért haza azonnal Auschwitzból, előbb svédországban élt. 
Hazatérését követően ismét férjhez ment, utóbb elvált, harmadszor is férjhez ment, az Amerikai 
Egyesült államokban, new yorkban telepedett le. Első férjét, fuchs istvánt büntetőszázaddal vit-
ték ki a frontra, munkaszolgálatosként 1943. februárban hadifogságba esett a szovjetunióban, ott 
halt meg 1944-ben. A fogságba esés időpontjának forrása: davidovits, 2003. Mártírok 45.

46 fuchs András 1943. április 14-én született. A születés pontos időpontjának forrása: davidovits, 
2003. Mártírok 45. édesapja fuchs Erzsébet testvére, istván, édesanyja fisch Erzsébet. életét vesz-
tette Auschwitzban 1944. június 4-e után. 

47 Dr. garai ármin (Vily, 1878 – Auschwitz, 1944) ügyvéd. A halálozás helyének és időpontjának for-
rása: davidovits, 2003. Mártírok 46.

48 Anyai ágon – édesapám emlékei szerint – a nagyszülői (nekem dédszülői) vonal úgy alakult, hogy 
nyolc gyermek született fuchs Jenő (tolcsva, 1866 – sátoraljaújhely, 1930. október 6.) dédnagy-
apám és felesége, groszman Berta (tolcsva, 1877 – Auschwitz, 1944. június 4. után) házasságából: 
az egyik lány, Erzsébet lett édesapám édesanyja, számomra ismeretlen nagymamáim egyike.

49 groszman Bertának az édesanyja az 1931-ben elhunyt rosenwald Emma, aki rajta kívül még 
három gyermeknek adott életet. groszman Margit (aki az ’50-es évek végén halt meg) férje egy 
pezsgődugó gyár ügynöke, feldmesser Péter volt, aki akkor hunyt el, amikor édesapám még kis-
gyermek volt. groszman Malvin férje dr. spitz Adolf ügyvéd volt.  groszman rudolfból dr. gálos 
rudolf, sárospataki ügyvéd lett, az ő felesége volt ligeti Anna. Malvin, rudolf és felesége, vala-
mint gyermekük, a zongora szakiskolát végzett gálos lili életét vesztette Auschwitzban 1944. 
június 4-e után.
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Velünk van anyám,50 anyósom,51 Malvin, stern dr.né,52 úgy hogy csak 24 vagyunk Blau 
dr. és a feleségével53 együtt. 6-kor lezárják a vagont és másnap reggel elindul 
a vonat velünk kassa54 felé. A kísérő csendőrök udvariasak, csak folyton pénzt kér-
nek, és nem hiszik el, hogy nálunk már semmi sincs. Délfelé kassán vagyunk, ott  
a németek beszéd kíséretében átvesznek és kijelentik, hogy munkára visznek és ami-
lyen lesz a munkánk, olyan lesz az ellátásunk. Ez megnyugtatna, ha annyi öreg és 
tehetetlen beteg nem lenne velünk. Estefelé Eperjesen55 vagyunk, tehát orló56 felé 
visznek. Hajnalban neu sandezben57 ébredek, mérlegelve a helyzetet, mindenki 
alszik, feleségemet kérem, hogy ne vágjunk neki ilyen öreg fejjel a bizonytalan szen-
vedésnek, van 20 drb. 5% morfium fiolám, befecskendezem, szépen elalszunk, és azt 
se tudják, hogy mi történt velünk. szegény, aki eddig elhatározott volt, szörnyen 
sírni kezdett, hogy gyermekünket szeretné még látni,58 és erre az utolsó lépésre még 
mindig ráérünk, levett a lábamról.59 A leláncolt vagon ablakából is gyönyörködtem 
a lengyel kárpátokban, elnéztem a németek óriási vasút építkezését és gigászi eről-
ködését. tarnov60 és krakkóban61 is elszörnyülködtem, hogy ennek sohasem lesz 
vége. Délután 4 felé megjöttünk Auschwitzba, de az állomásra nem toltak be csak  
7 óra után, közben egy bécsi internált a kórházból a vagonban felakasztotta magát, 
Blauval nagy nehezen életre hoztuk. A scharführer, aki a transzportot vezette velem 
egész úton megkülönböztetett udvariasan bánt. Andriskának még a sajátjából forró 
csésze kávét is hozott.

50 zinner Adolfné (guttman Eugénia) életét vesztette Auschwitzban 1944. június 4-e után.
51 itt ér véget a második oldal.
52 Dr. stern árminné (neuvirth Anna) (sátoraljaújhely, 1886 – Auschwitz, 1944) az 1933. január 1-jén 

elhunyt orvos háztartásbeli felesége, aki édesapámat tanította annak idején franciára. A halálozás 
helyének és időpontjának forrása: davidovits, 2003. Mártírok 134.

53 Dr. Blau frigyes orvos felesége – a nagyapám által rajzolt, birtokomban lévő családfa szerint – 
a tizenkét gyermekes üknagyszülők: zinner sámuel (1812–1888) és Perlstein sári (1812–1875) 
egyik fia volt az ötgyermekes zinner Mór és klár Betty, majd az ő zsófi lányuk és fisch Jakab 
házasságából született ismeretlen nevű lánya. 

54 kassa mai neve košice szlovákiában.
55 Eperjes mai neve Prešov szlovákiában.
56 orló mai neve orlov szlovákiában.
57 neu sandez (újszandec) mai neve nowy sącz lengyelországban.
58 zinner, 1997. 261. édesapám 1944. március 11-étől a munkácsi csapatkórházban feküdt betegen, 

itt találkozott utoljára az őt meglátogató édesanyjával, Erzsébettel és annak testvérével, a győrött 
élő kenyeres györgynével, a gyógyszerészfeleség fuchs ilussal 1944. március 18-án. „Ezen a na -
pon nem hittem, hogy ez lesz az utolsó nap, amikor láthatom.” Munkács mai neve Mukacseve Uk -
rajnában.

59 itt ér véget a harmadik oldal.
60 tarnov mai neve tarnów lengyelországban.
61 krakkó mai neve kraków lengyelországban.
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Auschwitz
Az állomásra betolva a vonat még meg sem állt, máris egy nagy csomó csíkos ruhás, 
hangos, lármás, zagyva beszédű zsidó lepte el a vagonokat, szavukból csak a dollár, 
font és pengő szavakat lehetett kivenni. Először az orvosokat hívták sürgősen ki 
műszeres táskáikkal.62 feleségemmel és a többi kollégával együtt kiszálltunk, tás -
káinkat kiszedték kezünkből, ötös sorba állítottak az egyik oldalon, a feleségem  
a másik oldalon, mint a föld alól ss katonák jöttek elő és már vittek is, még csak 
isten hozzádot mondhattunk egymásnak és azóta többet nem is láttuk egymást. Egy 
sváb magyar katona volt mellettem, ki azt hazudta, hogy mint orvosok fogunk dol-
gozni és jó dolgunk lesz. lekapcsolta közben az órám, amit eddig mindig meg -
hagytak. A fürdőben mindenünket elszedték, egy rossz inget és gatyát kaptam, egy 
szövet pizsamával csíkos anyagból és egy rongyos tányérsapkát, a cipőnket megtart-
hattuk egy pár kapcával. A szemüvegtokot kettétépték, nincs-e benne érték. Így tel-
jesen személytelenítve, iratainktól megfosztva egy üres blokkba tereltek,63 ahol egy 
szörnyű lengyel pasas tudtunkra adta, hogy adjuk elő eldugott értékeinket, mert  
a cipőnket fogja »röntgen«eztetni, és akinél valami lesz, azt felakasztatja. Ma is 
16-ot húztak fel. ketten előálltak, egyiknek a cipőtalpába, a másiknak a sérvkötőjé-
ben volt az aranylemez. Ezután kiszedték közülünk a csak munkásokat, a betegeket 
(krausz dr.64 – szerencsről lehúztak a cipőjét és papucsot kapott) és minket egy már 
agyonzsúfolt barakkba tereltek úgy 2 óra tájban, ahol ülni se volt hely. reggel 5 óra-
kor sorakozó 5-ével kiabálás, ütés, pofozás, végre 9 felé 5-en kapunk egy liter körüli 
feketét. Mindenki iszik 2 kortyot sorba, hamar elfogy, alig jár kétszer körbe a rozs-
dás kopott edény. A vezetőség cigányokból áll, akik állítólag a halálra ítélt híres 
»stettini65 rablógyilkosok«, hogy hogyan bánnak velünk, ezt könnyű ezután elkép-
zelni.66

Ebéd egy és fél liter dörgemüse leves67 5-nek. újra közívás, én, dr. sommer, dr. 
Weisz tibor és még két más ismerős. Délelőtt találkozunk székely68 és Josefoviccsal,69 

62 itt ér véget a negyedik oldal.
63 itt ér véget az ötödik oldal.
64 Elhunyt Auschwitzban 1944-ben. A halálozás helyének és időpontjának forrása: szász, Meir: 

Sátoraljaújhely és Zemplén vármegye zsidóságának története. toronto, 1986. 168.
65 stettin mai neve szczecin lengyelországban.
66 itt ér véget hatodik oldal.
67 dörgemüse leves (német) = szárított zöldségekből főzött tábori leves
68 Dr. székely lászló (nagymágócs, 1892 – Auschwitz, 1944) a sátoraljaújhelyi izraelita kórház 

sebész, szülész- és nőgyógyászati osztályának főorvosa 1922-től. A halálozás helyének és időpont-
jának forrása: davidovits, 2003. Mártírok 137.

69 Dr. Josefovics kálmán (sátoraljaújhely, 1889 – Auschwitz, 1944) orvos sátoraljaújhelyben 1919-
től. A halálozás helyének és időpontjának forrása: davidovits, 2003. Mártírok 67.
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ők szörnyen félnek és panaszkodnak, hogy a blokkjukban van vagy 90 orvos és nem 
tudnak elkerülni a transzporttól, itt maradni pedig veszélyes. Délután esőben újra 
órákon át sorakozó, ácsorgás, kiabálás, lárma. Este nincs hely, második éjjel az ajtó-
ban ülök és diskurálok felváltva, az emberek a legszörnyűbb dolgokat mesélik, 
semmi pozitívet nem tudunk. A nők egy másik lágerben vannak. Minket egy köz-
benső láger választ el, 4 vagy 3 méter magas drótsövénnyel, mely este ki van vilá-
gítva, és közben kb. 1½ emeletnyi magas őrtornyok villamos reflektorokkal, egy őr 
géppisztollyal a kezében. találkozunk a70 kis Brunnerral,71 aki itt schreiber.72 feri73 
öcsémről és az apjáról,74 kik együtt jöttek ki, ő sem tud felvilágosítást adni. Az éjjel 
nagyon lassan múlik, a hőség fullasztó, a barakk ajtajában állunk, mert kimenni nem 
szabad. Adler dr.75 éjjel dezorientáltan viselkedik. Hallucinációi vannak. Hajnalban 
újra sorakozó, lárma, kiabálás, napi program, mint azelőtt a cigányok előtt magas 
csízmákat és birgerliket leszedik az emberek lábáról. kezd a helyzet nem tetszeni. 
Délután végre kapunk egy adag kenyeret és összeírnak állítólag munkára, 8 évvel 
fiatalabbnak mondom magam, hogy innen elkerüljek, mert itt a helyzet rémes. 
Megtudtam, hogy asszonyainkat éppúgy lekopaszították, mint minket. éjjel ugyanaz 
a kínszenvedés, az embereket, mint a birkákat terelik be a barakkba, a 20 embernek 
való helyre 80-at tesznek. sokan elájulnak, de az ilyen, mint itt, ágyra se76 vágyik. 
reggel végre sorakozó után 10 tájban ebédet kapunk, ebből tudjuk, hogy megyünk 
innen. nem tudjuk hová, minek, milyen munkára. nem kérdezünk semmit, csak el 
ebből a pokolból. 10 után sorakozó, számolás órákon át, végre átvesznek a cigányok-
tól a láger központjában az ss-ek és visznek egy másik lágeren át több mint egy órán 

70 itt ér véget a hetedik oldal.
71 Brunner Miklós (sátoraljaújhely, ? – Auschwitz, 1944) édesapám – s általában az idő tájt az újhe-

lyi zsidók – nem Brunnernek, hanem Brünnernek ejtették a jómódú textiles fiának vezetéknevét. 
(zinner miKLós: Névmutató [és rövid életrajzok az önéletrajzhoz – z. t.], Budapest, 1997–1998. 
kézirat, 3.) Hasonlóképp Brünnernek írja lajos és Miklós nevét szász, 1986. 162. A halálozás 
helyének és időpontjának forrása: davidovits, 2003. Mártírok 21.

72 schreiber = írnok. 
73 Dr. zinner ferenc (sátoraljaújhely, 1891 – Auschwitz, 1944. május 16-a után) ügyvéd volt sátor-

aljaújhelyben. őt az első transzporttal vitték el. Ennek időpontja onnan ismert, hogy munkaszolgá-
latos édesapámat erről 1944. május 18-án tájékoztatta édesapja levelezőlapon. (zinner, 2015. 271.)

74 Brunner lajos (sátoraljaújhely, 1888. augusztus 31. – Auschwitz, 1944. november 14.) textilkereske-
 dő sátoraljaújhelyben. A halálozás helyének és időpontjának forrása: davidovits, 2003. Mártírok 21.

75 zinner, 2015, 264. Dr. Adler sándor királyhelmecen élő fogorvos volt, aki túlélte a deportálást. 
többször járt nagyapámnál sátoraljaújhelyben ’56 ősze előtt, akkor ismertem meg őt és feleségét. 
királyhelmec mai neve kráľovský chlmec szlovákiában. Az 1940-es népszámláláskor 916 zsidó 
élt a városban, a német megszállást követően – amikor számuk már 970 volt – előbb a helybéli zsi-
nagógába zsúfolták be őket, majd átszállították az újhelyi gettóba. bogoLy jános: Király–Helmec. 
Királyhelmec és a Felső-Bodrogköz természetrajza és történelme, Pozsony, Madách, 1992. 114.

76 itt ér véget a nyolcadik oldal.



262

zinnEr tiBor

keresztül sokszor futólépésben bőrig ázva egy szál pizsamában térdig sárban az állo-
más felé. Aki lassan megy, annak csattan a gumibot a hátán. Végre a vagonokhoz 
érünk. itt egy autóból a katonák mindenkinek egy ½ keménykenyeret, egy nagyda-
rab margarint és egy szép darab kolbászt adnak, és 50-ével beállítanak egy vagonba. 
Minden kocsiba két ss őr kerül. 5 óra felé indulunk és Hindenburg,77 katowicén 
keresztül, a virágzó szilézián keresztül78 vezet az utunk. Bőrig ázva, a földön ülve 
szörnyen fázunk, dörzsöljük, melegítjük egymást és az influenza és esetleges tüdő-
gyulladás esélyeit mérlegeljük. közben fogyasztjuk óvatosan a nekünk adott adago-
kat, persze késünk nincsen, és így állati módon harapjuk. Az őr olvas egy helyi lapot 
és mi is látjuk belőle az invázió79 megindulását. Együtt van egy csomó jó ismerős: 
fischer Vili,80 Béla,81 öreg Béla,82 Arnold,83 Adler, rosenberg lajos84 és a fia85 stb. 11 
óra felé elalszunk a kimerüléstől és 2-kor költenek, hogy kiszállani. Ez a birkenaui 
tartózkodásunk rövid vázlata.”86

77 Hindenburg mai neve zabrze lengyelországban.
78 itt ér véget kilencedik oldal.
79 A normandiai partraszállás napja 1944. június 6.
80 zinner, 2015. 264. 38. jegyzetében tévedtem a vezetéknévnél. „Vili” fischer Vilmos volt, aki 

sátoraljaújhely egykori lakói között nem, de a királyhelmecről az újhelyi gettóba költöztetettek 
között ismert. nagyapám az 1944. május 8-án fiához írott levelében ekként is említi, mi több, össze 
is költöztették őket. (zinner, 2015. 264.) nevének azonosítását az utóbb kézzel írott összefoglaló 
tette lehetővé: HE gy 2011.169.1. 65. kézzel írott összefoglaló. 

81 ifjabb fuchs Béla.
82 id. fuchs Béla (Erdőbénye, 1884–theresienstadt, 1945-ben, már hazatértében vesztette életét) 

üknagyapámnak, fuchs salamonnak a második házasságából származott, tolcsván volt szőlőbir-
tokos. theresienstadt mai neve terezin csehországban.

83 sem a nagyapám által készített zinner, sem az édesapám által készített (birtokomban lévő) fuchs 
családfák Arnold keresztnevű rokonom nevét nem tartalmazzák. davidovits, 2003. Mártírok 146. 
olvasható egy Weisz Arnold nevű, ismeretlen helyen és időben született mártír neve, a többi Arnold 
keresztnevű személy gyermekkorú volt, a szerző Arnold vezetéknevű személyről nem tudósít. 
szász könyvében sem a sátoraljaújhelyi, sem a zempléni mártírok között Arnold vezeték- vagy 
keresztnevű személyeket nem említ. édesapám önéletrajzában és annak kapcsolódó tizenhét olda-
las (hosszabb-rövidebb életutakkal kiegészített) névmutatójában Arnold semmilyen névként nem 
olvasható. sátoraljaújhely egykori lakói között sem ismertek sem Arnold vezeték-, sem Weisz 
Arnold keresztnevű személyek. Arnold személyének azonosítását nagyapám összefoglalója tette 
lehetővé, abban olvasható – mások mellett – klein Arnold neve: HE gy 2011.169.1. 47. kézzel írott 
összefoglaló. ő azonban sátoraljaújhely egykori lakói között nem ismert. 

84 rosenberg lajos (Bodzásújlak, 1891–? ?) ügyvéd volt sátoraljaújhelyben. A halálozás helyének és 
időpontjának forrása: davidovits, 2003. Mártírok 113. Bodzásújlak mai neve novosad szlovákiában.

85 A halálozás helyének és időpontjának forrása: davidovits, 2003. Mártírok 113. A kötetben sem sze-
repel a keresztnév, hanem csupán annyi, hogy rosenberg lajos fia.

86 A kézzel írott összefoglaló következő, újabb fejezetének címe: Dörnhau. 
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II.
„Bergen-Belsen
1945. IV. 13-tól87

április 13.     
Böském születésnapja. Milyen szépen, csendesen és bensőségesen szoktuk otthon 
ezt a napot megtartani, ma sem múlhat el nyomtalanul életemben, ha a kegyetlen sors 
messzire is szakított egymástól. Ez a gondolat keringet egész éjjel nyugtalanul csa-
pongó képzeletemben. és valóvá is vált, mert ezen a napon az amerikai hadsereg 
védnöksége alá került a tábor, a külső őrséget magyar honvédek látják el. Belül pedig 
az ss fehér karszalaggal rendőri szolgálatot végez. Ezzel talán kimenekültünk a köz-
vetlen életveszedelemből és kiszabadultunk a karmaiból. Habár ez az áttétel a tábor 
külső képét nem befolyásolja, mert továbbra is rendületlenül éhezünk, de a remény-
ségünk újra növekedett, hogy a sors kegyes lesz hozzánk és ezt a világégést átvészel-
jük talán, mert az általános vélemény szerint az élelmezésünk a 2–3 nap alatt rendes 
kerékvágásba zökken majd. Addig talán pedig még csak kibírjuk, ha erőnk csekély 
és erőtartalékaink a teljes kimerülés határán állanak. Ezért az előre ment 2 hetes gya-
loglás, utazás és érkezés, majd pedig az ezt követő kiütéses tífusz alaposan próbára 
tett. Ezt megemlítve meleg és örök hálával kell megemlékeznem scheffer Albert 
barátomról, kinek jósága és gondossága révén teljesen jó kondícióban vagyok. […] 
neki a rám váró megpróbáltatások88 […] somló Pista ipolysági89 kollégámról, ki nem 
csak testvéri szeretettel karolt fel, hanem akinek körültekintő és kiváló organizáló 
képessége révén még december hónapban be lettem oltva igazi tehénbélből készült 
védő oltóanyaggal, és ennek tudhatom be, hogy a kiütéses lázat aránylag könnyen 
viseltem el, mert ezzel az ellátással és ápolással, melyben részesültünk, otthon még 
egy náthás gyermeket is különbül látják el. De árnyoldalai is voltak a napnak. 
Hajnalban meghalt Moskovics Vilmos tolcsváról kiütéses tífuszban és ugyancsak 
bevégezték életüket Marosi Dezső, a 18. Bl.[okk] vezetője, ki főleg eleinte minden-
ben segítségemre volt és nagyban támogatott, és aki a kranken Blokk älteste, kit 
kezeltem, és akitől sokat várhattam volna felgyógyulása esetére. Hagyatékaikból egy 
borotva felszerelést, szappant, ollót, ceruzákat, és egy vadonatúj alsónadrágot kap-
tam, amelyekkel lassan a tábor vagyonosabb osztálya felé kezdtem eltolódni.

A honvédeinkhez fűzött reményeink egyelőre nem váltak be. kettesével állnak 
posztjaikon, nem válaszolnak beszédünkre, és aki csak a drót felé közeleg arra90 
figyelmeztetés nélkül rálőnek. Halljuk is eleget a betegszobán a barbarische Ma -

87 itt ér véget a címoldal.
88 itt ér véget az első oldal.
89 ipolyság mai neve Šahy szlovákiában.
90 itt ér véget a második oldal.
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gyaren91 szót emlegetni. több haslövést közülük az én termembe szállítottak be, így 
a liszkai92 klein fiút, de őt szerencsére csak balkar lövéssel.

iV. 15. Az amerikai segítségnek egyelőre semmi külső jele nem mutatkozik, d. u. 
2 óra van, mikor végre megtudjuk, hogy egy egységes ½ liter a megszabott nagy tál 
tarlórépa leves lesz a napi ellátásunk, bár a szemünk lángol az éhségtől és támo-
lyogva járunk. El volt téve 100 gr 20% cukoroldatunk végső balesetekre, ezt ko[…]
val közösen megittuk, hogy legalább szomjunkat enyhítse. Végre eljött az evés ideje, 
és én ügyes voltam, egy adag lisztlevest, és 2 adag répalevest szereztem, azon kívül 
a betegeimtől két szelet kenyeret kaptam ajándékba. Hogy mit jelent […] dacára fel-
említem, hogy egy […]aranyért nem […] egy 1½ kg kenyeret adni.93

Ebéd után hallottam, hogy a táborvezető kijelentette, hogy betiltották a honvédek 
[…] kodó […], a napok nem […]hatnak és holnaptól 3x naponta egy-egy liter levest 
fogunk kapni, így […] […] […] arra, hogy talpra állunk és […]szülünk a […]. A hely-
zet úgy látszik tovább javul, mert este 15 deka kenyeret kapunk tehéntúróval. istenem, 
milyen kevéssel beéri az ember.

Ma különben ad maiorem gloriam dei94 [volt] egy pár érdekesebb betegem is.
iV. 15. egész éjjel nagy volt a légi mozgolódás és a közeli ágyúzás. Ezt a fejet95 

franke hollandus mozi rajzoló pingálta ide, kitől tegnap egy drb. kenyeret kaptam. 
Ma reggel is sikerült egy drb. kenyeret kapni, ami itt életet jelent. A d. e. csendben 
telt el, végre d. u. 2 kor átfutottak az amerikai tankok és most már az entente96 vona-
lai mögött vagyunk, persze amíg a kiütéses [tífusz] nincsen leküzdve, addig szaba-
dulásunkról szó nem eshet fertőző voltunk miatt.97

iii. 16.98 Végre d. u. bevonult az amerikai páncélos hadsereg, de egyelőre csak ke -
resztülszaladt a táboron…99

91 barbár magyarok
92 olaszliszka.
93 itt ér véget a harmadik oldal.
94 Helyesen: ad maiorem Dei gloriam = mindent isten nagyobb dicsőségére
95 Az oldal jobbszélére rajzolt emberi fej látható.
96 angolszász szövetségesek
97 itt ér véget a negyedik oldal.
98 téves beírás, már nem iii., hanem iV. hónapot mutatott a naptár.
99 Így kezdődik az ötödik oldal, amely a százötödik oldalig, az 1945. július 6-i időpont feltüntetéséig 

folytatódik.
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A forrástörEDékEk közzétEVőJénEk célkitűzésE

A tanulmánykötet adta lehetőségek között ennyire futhatta jelen forrásközlés. nagy-
 apám írásos hagyatékának valós értékét a teljes anyag – az összefoglalás és napló – 
közzététele után lehet majd felmérni. Mégis úgy vélem, hogy a most közöltek már így 
is hozzájárulhatnak egyfajta adalékként huszadik századi történelmünk vérzivatara-
inak árnyaltabb megismeréséhez.  
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An UnsEnt lEttEr.  
AntEcEDEns AnD AftEr-lifE

it was in the last days of 2016 that the author of the present contribution learned that 
his grandfather, Dr. sándor zinner, physician of his native town sátoraljaújhely and 
the author’s only grandparent to survive WWii had written a diary in the Bergen-
Belsen concentration camp near Hannover. the camp was occupied by American 
troops on April 15th, 1945, without a single shot being fired, following negotiations 
with the germans. the diary covers the period from April 13th to July 6th, 1945, the 
day on which Dr. zinner’s journey back to his homeland began. He arrived at 
sátoraljaújhely on July 24th. Before the war, he had been hospital superintendent and 
internal specialist of the only Jewish hospital of the country outside Budapest. the 
handwritten diary contains one hundred and four pages. Historians have given several 
objective accounts about the events in Bergen-Belsen but this diary is a first-hand 
account of personal experiences on the spot, supplemented by a few pages of various 
other related documents, handwritten notes by fellow deportees, as well as drawings 
by them or by the author of the diary himself.

Dr. zinner also prepared a summary of his ordeal presumably not long after the 
war, which is similarly preserved together with some appendices. this subsequent 
handwritten summary is undated but covers the story from June 3rd, 1944, i.e., from 
the assembling of the last (the fourth) transport of sátoraljaújhely Jews in the ghetto 
to be entrained and deported from the country the following day. this summary is  
a detailed description with names, facts, and data of the journey and of the events in 
Auschwitz-Birkenau, in Dörnhau, and finally in Bergen-Belsen from the points of 
view of Dr. zinner, his family, relatives, acquaintances, and other fellow sufferers.  
it consists of ninety-six pages plus the appendix. it ends with the arrival of the 
Americans and the English, who took over and, from then on, took care of the cap-
tives as described in the diary mentioned above.

some parts of these invaluable documents were typed by an unknown person at an 
unknown date, the transcripts of which also survive. All the four documents, i.e., the 
two handwritten originals and the two typewritten transcripts, have been preserved 
at the Holocaust Emlékközpont gyűjteménye (collection of the Holocaust Memo -
rial cen  ter), a research center established at the one-time synagogue on Páva street 
in District iX, Budapest. Another surviving doctor from sátoraljaújhely, dentist 
Dr. imre Holló, prepared drawings in secret as a special camp diary which was ex -
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hibited in Buda  pest in early 2014. His illustrations and Dr. zinner’s diary probably 
complement each other in more ways than one.

the present contributor’s aim is to publish the full text of the two handwritten 
documents in a typed version as part of his own family heritage. the present anno-
tated version is but an arbitrary selection from his grandfather’s writings, which is 
partly due to the fact that the first thirty-five pages of the summary and the first 
thirty-nine pages of the diary are available only in handwriting that is not always 
easy to read, and even the typed version needs of careful supervision.

the texts dealt with here are the first ten pages of the summary beginning with the 
events of June 3rd, 1944 that covers the story from the last day in the újhely ghetto 
to the deportees’ arrival in Dörnhau and the first few pages of the diary that covers 
three days in Bergen-Belsen, April 13th to 15th, 1945, i.e., the turmoil of the American 
takeover and the heartbreakingly tentative hopes of survival.

Translated by Zinnerné Bodó Judit.
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Ein nicHt ABgEscHicktEr BriEf,  WAs VorHEr 
gEscHAH UnD WAs nAcHHEr folgtE…

Der Herausgeber der hier veröffentlichten, annotierten Dokumente hat in den letzten 
tagen des Jahres 2016 erfahren, dass der Arzt Dr. sándor zinner, der als einziger sei-
ner großeltern den zweiten Weltkrieg im konzentrationslager Bergen-Belsen über-
lebte, das die Armee der Vereinigten staaten von Amerika am 15. April 1945 – nach 
Verhandlungen mit den Deutschen – ohne feuergefecht eingenommen hatte, vom 13. 
April 1945 an ein handgeschriebenes tagebuch führte, und zwar bis er sich am 6. Juli 
1945 auf den Weg in seine Heimat machte. in seiner geburtsstadt sátoraljaújhely 
kam er am 24. Juli an, wo er früher als internist  den Posten des Direktors und chef-
arztes des einzigen jüdischen spitals Ungarns auf dem lande bekleidete. Das tage-
buch hat einen Umfang von 104 seiten. Die fachliteratur informiert kurz und bündig 
über all das, was in Bergen-Belsen passiert war. Mein großvater notierte hingegen 
seine Wahrnehmungen vor ort in seinem tagebuch, neben dem noch einige seiten 
an Dokumenten erhalten blieben, die mit dem text des tagebuches zusammenhän-
gen. zwischen den handgeschriebenen zeilen sind stellenweise Einträge und grafi-
ken anderer Deportierter sowie  zeichnungen von meinem großvater zu sehen.

noch dazu schrieb mein großvater – vermutlich nicht  so lange nach dem Welt-
brand – auch eine zusammenfassung, die samt ihren Beilagen ebenfalls erhalten 
geblieben ist. Das nachträglich,  handgeschrieben verfasste Dokument ohne zeit- 
und ortsangabe begleitet die geschehnisse vom 3. Juni 1944, von der zusammen-
stellung des vierten und letzten transports im getto von sátoraljaújhely, der Ver-
schleppung der Menschen mit Moses’ religion am nächsten tag über die grenze. in 
der zusammenfassung beschrieb er ausführlich wie eine Art lexikon, untermauert 
mit namen, fakten, Daten und zusätzlichen informationen, was ihm, seinen Ange-
hörigen und Bekannten aus der Umgebung von zemplén und anderen während der 
Bahnfahrten, in Auschwitz-Birkenau, Dörnhau und schließlich in Bergen-Belsen 
zugestoßen war. Der Umfang macht – außer den Beilagen – 96 seiten aus. zum 
schluss steht: „… dann kamen die Amerikaner und die Engländer und übernahmen 
– wie ich in meinem ausführlichen tagebuch beschrieben hatte – unsere Betreuung.” 

irgendwann und irgendwo hat jemand fragmentarisch die beiden handgeschriebe-
nen zeitdokumente von unschätzbarem Wert abgetippt, und auch diese  blieben – 
wenn auch  unvollständig – erhalten. Alle vier – die jeweils zwei hand- und maschi-
nengeschriebenen – Quellen werden in der sammlung des Holocaust-gedenkzentrums, 
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in einer forschungsstätte in der ehemaligen synagoge in der Páva-straße im Buda-
pester 9., stadtbezirk aufbewahrt. Bekanntlich hatte ein anderer Mann aus sátoral-
jaújhely in Dörnhau, Dr. imre Holló, ein zahnarzt, der die Deportation überlebte, 
insgeheim grafiken gemacht, die als eine Art spezifisches lagertagebuch Anfang 
2014 auch in Budapest ausgestellt wurde. All das, was mein großvater zu Papier 
brachte, kann vermutlich zu all dem weitere Beiträge liefern: Die zeichnungen und 
der inhalt der zusammenfassung können in Verbindung zueinander stehen.

Der Herausgeber verfolgt das ziel, „sein Erbe in gerader linie”, diese beiden 
handgeschriebenen Dokumente in vollem Umfang so bald wie möglich in gedruckter 
form zu veröffentlichen. in der gegenständlichen Mitteilung stellte er lediglich eine 
kostprobe aus den beiden schriftstücken des verstorbenen Dr. sándor zinner zusam-
men, indem er auch Eigenmächtigkeit in kauf nimmt. Dabei spielte neben dem vor-
geschriebenen Umfang der gegenständlichen Publikation auch die tatsache eine 
rolle, dass die ersten 35 seiten der zusammenfassung und die ersten 39 seiten des 
tagebuches lediglich in Handschrift vorliegen, und auch die maschinengeschriebe-
nen seiten neben den erforderlichen Anmerkungen einer kontrolle unterzogen wer-
den müssen.

Die Veröffentlichung beinhaltet den text der ersten annähernd zehn seiten des 
bisher nicht maschinengeschriebenen Manuskriptes aus der zusammenfassung der 
mit dem 3. Juni 1944 beginnenden Periode, d.h. die geschehnisse am letzten tag im 
getto von újhely bis zum Verlassen des konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau 
und zum Eintreffen in Dörnhau. Der Herausgeber publiziert in der anderen Quelle 
die noch nicht maschineneschriebenen ersten seiten des zeitgenössischen tagebu-
ches in Handschrift, die den zeitraum 13.-15. April 1945 im lager Bergen-Belsen 
sowie die beklemmenden Momente der chaotischen stunden der amerikanischen 
„Machtübernahme” und der möglichen chance des überlebens des zweiten Welt-
brandes festhalten.




