
DOKUMENTUM

Nehéz napok - egy fiű naplója
Családom eredetét ükszüleimig ismerem. Az apai ág Tolna—Somogyból, az
anyai Szolnok megyéből származik. Valamennyien meggyökeresedett zsidók:
hitükben izraeliták, érzelmükben és nevükben magyarok. Később összeházaso-
dás és vallásváltoztatás miatt katolikusok és protestánsok is színezték a családi
tablót. Orvos nagyapám, dr. Halász Béla büszke volt, hogy Kossuthot emigrá-
ciójában meglátogathatta, és az ott kapott relikviát családunk féltve őrizte.
Mikor 1916-ban meghalt, a megyének, a MÁV-nak és a Munkásbiztosítónak volt
közös halottja.

Szolnokon, a Szapáry utca 22-ben laktunk. Életem 13 éves koromig játékkal,
olvasással és tanulással telt el. Az elkövetkező évben azonban soha el nem kép-
zelt szörnyűségeknek lettem részese és tanúja.

Kiürítem a keserűség poharát. Előveszem 14 éves gyerekként írott naplómat.
Keményfedelű. kopott kék füzet, pirosszélű vignettával. Rajta a felirat: „Nehéz
Napok."
40 éve történt Szolnokon:
1944. március 19-e vasárnap. Anyám délután vendégeket fogadott. Közben egy
barátunk érkezett lélekszakadva a szörnyű hírrel: megszállták az országot á
németek. Kétségbeesetten rohant haza mindenki. Édesanyám egész éjjel zoko-
gott, apám vigasztalta.

Néhány nap múlva a Szapáry utca 20-ba beköltözött a Gestapo. Ő lett a szom-
szédunk. Ablakunk leeresztett zsalui mögül rettegve figyeltük a homokszínű
gépkocsit, mely a túszokat szállította. A nagybátyám is köztük volt. Április 5-én
mellemre került a sárga csillag. Ismerőseim többnyire elkerültek az utcán. De
nem mindenki. Györgyi-Szabó Bertalan a polgáriban történelmet tanított. Szi-
gorú ember volt. jó tanár és igaz hazafi. Mikor a Szapáry utcán találkoztunk,
előbb a szemembe nézett, majd a csillagomra, aztán átölelt és karonfogva kísért
a megyeházáig. Gondolom, ölelése elsősorban nem nekem szólt, hanem a csil-
lagnak. Életében akkor szégyellte először, hogy magyar.

Az újságok és a rádió naponta uszított és közölte, az újabb és újabb jogfosztó
rendeleteket ellenünk. Egyik napon a kerékpáromat a rendőrségre, másnap a
rádiónkat a Marnitz hangszerüzletbe, telefonunkat a Postára kellett beszolgál-
tatni. Édesapám kenyértelenné lett... Holmijaink egy részét elkobozták. Aztán
plakátokon olvashattuk, hogy lakásunkat naponta csak 2 óra hosszára hagyhat-
juk el. Otthon csomagjaink mellett vártuk, hogy mikor jönnek értünk és hur-
colnak a gettóba.

Most pedig szó szerint idézem a 14 éves Varga Béla, volt polgári iskolai tanuló
írásba foglalt tanúvallomását:

„A bevonulást a gettóba Szolnok város és a rendőrség a legszégyenletesebb
keretek között hajtotta végre.
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A gettó (1944. május 16.- június 15.
Csak annyit szabad volt vinni, amennyi egy kézikocsira felfért, de ki volt
adva, hogy a kocsit csak a gettóba költöző zsidó húzhatta. A népes utcán,
amikor végig vonultak az elől hátul szuronyos rendőrrel közrefogott csalá-
dok, a város lakosságának egy kis része sírt és egy része nevetett.
Az első állomás az orthodox zsidó templom és a mellette levő iskola volt.
Oda beterelték az embereket, megmotozták, hogy van-e érték náluk, és az
ott székelő zsidó tanács őket a gettóban helyezte el. (...)
A gettó nem volt összefüggő, és ezért az egymás mellett levő házak keríté-
sét kiemelték, hogy az udvaron keresztül — amennyire lehet — közlekedni
lehessen. A gettót szuronyos rendőrök őrizték.
Az elhelyezkedés a gettóban nagyon nehéz volt, mert sok volt az ember és
kevés volt a ház. Eleinte mást nem lehetett enni, csak azt, amit a lakásból
a gettóba vittek. Később legtöbb helyen közös konyhákat létesítettek. A
rendőrség pedig megengedte, hogy házanként kb. egy bevásárló a közösség
részére ennivalót és más közszükségleti cikket vásárolhasson.
A levelezés a külvilággal a legszigorúbban tiltva volt. (...) A vidéki rend-
őrök, kik eleinte őriztek bennünket, nagyon durvák voltak. A gettó bezárá-
sa után néhány nappal ezek elmentek és őrizetünket a szolnoki rendőrség
vette át. A szolnoki rendőrök már egészen másképp viselkedtek, mint a
vidékiek. Ezek több mindent elnéztek nekünk és így fogságunkat elvisel-
hetőbbé tették.
A gettóban minden háznak volt egy parancsnoka, ki a ház ügyeit — élel-
mezés, kérések — intézte. Ez a parancsnok a kívánságokat írásban a zsidó
tanácshoz beterjesztette, mely aztán továbbította az illetékes hatósági kö-
zeghez. A gettó házaira egy nagy sárga csillagot festettek megkülönbözte-
tésül.
Eleinte dr. Mandel a tanács elnöke a városban lakott, de később feleségével
a gettóba ők is beköltöztek.
Az áll. rendőrség utasítására a zsidó tanács a gettó területén zsidó rendőr-
séget állított fel, melynek vezetőjévé Schenkel Jenőt tette meg, ki fehér
karszallagot viselt „A zsidó rendőrség vezetője" felirattal. Voltak kívüle
még zsidó rendőrök kik ugyanolyan karszallagot viseltek „Zsidó rendőr"
felirattal. Ezek a zsidó rendőrök éjjel-nappali szolgálatot tartottak a gettó
kapuinál. Az áll. rendőrségtől Bánhidy József rendőrfogalmazó lett kiküld-
ve a gettó ügyeit intézni. Ö nagyon jóindulatúan viselkedett velünk szem-
ben.
Volt egy másik gettó is Szanda pusztán, ahol azonban nagyon rossz dolguk
volt az embereknek. Padláson laktak, ahonnan néha a rekkenő hőségben
nem lehetett lejönni, nehéz mezei munkára jártak, kevés kosztot kaptak...
Ezeket csendőrök őrizték. Míg a gettóban laktunk, egyszer éltünk át légi-
támadást. Támadás után ki lett adva, hogy 16 évtől 60-ig minden épkézláb
férfi menjen romokat takarítani. Reggeltől estig egyfolytában dolgoztak az
emberek és reggel ennivalót vittek magukkal ebédre. Az orvosokkal pedig
hullákat cipeltettek. A városban ellenünk nagy volt a felzúdulás. Azt han-
goztatták, hogy nekünk köszönhetik az egész támadást. Pedig tévedtek. Mi
éppen úgy féltünk a támadó gépektől, mint a többiek.
Az elhelyezkedés a gettóban nagyon nehéz volt. A szobákból a holmikat ki
kellett szállítani, hogy legyen elegendő fekvőhely.
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E z a g e t t ó é l e t r o s s z v o l t n a g y o n , d e a r a n y a h h o z k é -
p e s t , m e l y e z u t á n k ö v e t k e z e t t .
Június középső napjaiban ez után újra nagy lett szigorúság. Senkinek se ki,
se be. Megérkeztek a v i d é k i r e n d ő r ö k . Mindenki tudta, mi fog kö-
vetkezni: e l h u r c o l á s ! Hová? Ez a szó mindenkinek a fülébe csengett
és erre a szóra felelni senki sem tudott. A zsidó tanács elnöke sírva borult
felesége nyakába. Ekkor látta mindenki, hogy az ügy h a l á l o s a n k o -
m o l y .
A rendőrség az utolsó előtti napon a vegyesházasságban élőket különvette
és egy házban őket elhelyezte.
Másnap megkezdődött a költözés a cukorgyári gyűjtőhelyre.

Kivonulás a gettóból
Minden házba ment egy bizottság, mely kihirdette, hogy: Semminemű ér-
téktárgyat, karika(jegy) -gyűrűt, pénzt (a legkevesebbet sem), írószerszá-
mot, papírt (W. C.-papírt sem), imakönyvet, órát, bicskát vinni tilos! egyes
bizottság letiltotta a bundák, magassarkú cipők és sok ruha elvitelét.
Az összes okiratok, okmányok leadandók voltak.
A bizottság, miután a csomagokat megvizsgálta és a tilos dolgokat kidobál-
ta, a csomagokat a stráfszekerekre dobta. Az embereket pedig az orthodox
zsidó templom és a zsidó iskola udvarára vitte. Az iskolában következett a
személyi motozás, mely a nőknek nagyon kellemetlen volt. A motozás után
kb. 2—3 órát várakoztunk, mire ki lett adva a parancs: I n d u l á s !
Milyen volt ez a kivonulás?
Ezt nehéz leírni.
Az orthodox templom udvaráról elindult a kocsisor. A parasztszekereken
voltak a csomagok. Az emberek részben a podgyászokon ültek, részben a
kocsik után mentek. Én az iskolában tartott munkásokkal és a zsidó tanács
elnökével az utolsó kocsin ültem. A szomorú menetet mi zártuk be.
A kocsisor megindult. A Csarnok térről kifordult a Baross utcába, majd a
Mária utcán és az Attila úton keresztül a cukorgyárba.
Láttuk a kíváncsi, megrökönyödött arcokat, láttuk a vigyorgó nyilas pofá-
kat, és végül láttuk a sírásra görbült ajkakat.
A kocsik befordultak a zajos, forgalmas Baross utcáról a csendes Mária
utcára, majd a Tomory úton át az Attila útra. Itt hullajtottak utánunk
utoljára könnyet. Egy egyszerű, feketekendős parasztnénike volt. Elpitye-
redett, elővette a zsebkendőjét és elfordult. Lassan a tárházhoz értünk,
majd miután ezt elhagytuk, mögöttünk láttuk a várost. Láttuk a három
templomot, középen a mienket. Büszkén, keményen állt. Sírva búcsúztunk
tőle és a városnak utolsó istenhozzádot intettünk.
Szervusz, Szolnok, szervusztok, szolnokiak. Igazlelkű szolnokiak!
A dohánybeváltónál elfordultak a kocsik. Eltűnt a város. Megdöbbenve
néztünk egymásra, és lehajtott fejünkben egy gondolat motoszkált:
vájjon látjuk-e még Szolnokot?

Cukorgyár
Lassú döcögés után nagynehezen kiértünk a cukorgyárba. A tisztviselői la-
kások és a gyár épülete mellett elhaladtunk, és megláttuk a cukorgyári
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koncentrációs tábort. A látvány, mely bennünket fogadott b o r z a l m a s
volt. A kocsik megálltak, mi pedig lassan leszálltunk. Egy nagy nyomorú-
ságot láttunk... Megszeppent emberek, piszkosán, mosdatlanul, csomagok-
kal megrakva futkostak összevissza. A rendőrök bottal, német SS-legények
géppisztollyal és gumibottal álltak és rá-rá húztak egyesekre. Az egyik
helyen a vidékiek vitték be a csomagokat, a másik pedig zárva volt. Ben-
nünket nem engedtek be, hanem a kapu előtt felállítottak, mert meg kellett
várnunk a vidékiek bemenetelét.
Láttam szomjazó embereket és gyerekeket, kik vízért szerettek volna men-
ni, de a rendőrök nem engedték, és bottal kergették vissza őket. Láttam
embereket, anyákat, kik gyerekeiket vagy hozzátartozóikat elvesztették, s
kétségbeesetten kiabálták nevüket, és végül láttam gyerekeket, kik nem
bírták ki a megpróbáltatásokat és az udvaron feküdtek holtan.
Lassan a vidékiek beköltöztek és ránk került a sor.
A rendőrök betereltek bennünket egy terembe. A teremnek beton padozata
volt, melyen szennyes deszkák voltak össze-vissza dobálva. Ilyen helyiség-
be kerültem én és sok társam, kik családjaiktól elszakítva, velem együtt
nem tudták, mihez kezdjenek. Nem volt semmim. Se ennivalóm, se vizem,
se fekhelyem. Jobb híján leültem a földre, és boldog voltam. Boldog vol-
tam azért, mert ülőhelyem volt. A W. C-re kimenni? Ez csak álom volt.
Erről szó sem lehetett. Nagynehezen, hozzátartozóim számolva az elutasí-
tással, veréssel, szidással, sírva fordultak a rendőrhöz, ki hosszú habozás
után, szitkozódások közepette engem a családomhoz engedett.
A borzasztó nyomorúságban elképzelhető volt örömük, hogy ismét együtt
vagyunk. A másik terembe a zsúfoltság hasonló volt.(...) Ezek után jött az
éjszaka. Borzasztó volt. Egy terembe kb. 500 ember volt heringszerűen ösz-
szezsúfolva. A szükségletet nem lehetett kinn elvégezni, hanem a teremben.
Lefekvésről szó sem lehetett. Kinek szerencséje volt, az ülhetett. Lassan,
nagy nehezen megvirradt. Ekkor bejött egy rendőr bottal a kezében, és egy
Schulteisz István nevű szolnoki tisztviselőt az ajtóhoz állított, és azt mondta
neki, hogy senki sem mehet ki. A W. C-re csak egyenként volt szabad ki-
menni. Ha mégis valaki kimegy, a kapus lesz megbüntetve. (...)
A cukorgyárban egy teremben kórházat is rendeztek be, melynek vezetője
dr. Wintner Vilmos szolnoki orvos volt.(...)
A kórházban egyszer a Gestapo vizsgálatot tartott, és megállapította, hogy
a kórházban kis betegséggel is tartózkodnak, ezért a vezető orvost a tiszt
megpofozta, és a betegeket percek alatt kikergette.
Kb. egy hétig voltunk a cukorgyárban, de azon hét alatt nem feküdhettünk
le egyszer sem, hanem ruhástul ültünk csomagjainkon. Sok volt a lopás és
a veszekedés. Ügy, hogy már azt mondtuk, hogy inkább vigyenek bárhová,
de innen el. Pedig még csak ezután jött a fekete leves. Elkezdett esni az
eső... csomagjaink mind eláztak. Egyik teremből ki, a másikba betereltek
bennünket. Éjszakánként lövöldözések voltak, és néha remegve, behúzott
nyakkal ültünk és vártuk a hajnalt. Többen nem bírták ezt az életet. Ön-
gyilkosok lettek. Szolnokról Szenes Jenőné és öreg édesapja, Holczer Vilmos
kereskedők, Varsányi Gyula állatorvos és Blum Áron szabó haltak meg. A
halottakat bedobták a szeneskamrába, majd elvitte őket a hullaszállító.
Ez még mind semmi. A csendőrség vagyonellenőrző razziát tartott, melynek
során vidékről és Szolnokról a jobb módú embereket elvitték és vallatni
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kezdték őket, hogy hová dugták el értéktárgyaikat. Szolnokról: Dr. Túri
Sándor, Dr. Székely Sándor, Dr. Halász Imre, Dr. Krámer Dezső orvosokat,
Krémer Szilárd és Lassányi Jenő gyógyszerészeket, Székely Imre, Fehér
Miklósné, Pollák Sándor, Vidor Mihály kereskedőket stb. stb. vitték el.
Egy-kettő kivételével csúnyán összeverve hozták őket a kórházba, mert fél-
holtra voltak verve valamennyien."

Ezek után a napló leírja, hogy a cukorgyárban összehívott zsidó tanács paran-
csot kapott, hogy az ott koncentrált kb. 5000 embert vegye lajtsromba és ossza
be két csoportba, mivel az elszállítás rövidesen megkezdődik. A tanács a pa-
rancsnak megfelelően cselekedett.
Megkezdődött az első csoport bevagonírozása. A naplóból idézek néhány sort:

„Másnap fél kg kenyérrel, melyet nekünk a város polgármestere kiutalt,
minden egyéb élelem nélkül megkezdődött a vagonírozás... Először bedo-
bálták a csomagokat, azután a zsidókat. Délután bevagoníroztak, este elin-
dultunk. A szolnoki állomáson keresztülment a vonat, aztán lassan eltűnt
Szolnok. Vizet csak egyszer kaptunk három nap alatt. Elképzelhető, hogy
69 ember a lelakatolt vagonban a rekkenő hőségben hogyan szomjazott.
Egyszerre csak a magyar határra érkeztünk! H E G Y E S H A L O M !
Áthaladtunk a magyar határon. Elhagytuk azt az országot, hol apáink,
nagyapáink születtek és meghaltak. Elhagytuk hazánkat, mely kilökött, ki-
rabolt bennünket. A kifosztott magyar zsidók szemében megjelentek a
könnyek:
M a g y a r o r s z á g , Isten Veled!

A napló ezután a strasshofi elosztó táborba való megérkezésünket és az azt kö-
vető kényszermunka időszakát öleli fel, majd a szerencsés felszabadulással
zárul.
A második szerelvény útja azonban, melyet a cukorgyár ipari vágányáról indí-
tottak el, Kassán keresztül az auschwitzi halálgyárba vezetett.
Gyászolom édesapámat Varga Zsigmondot, kit a gettóból munkaszolgálatra hur-

coltak el, majd a németeknek kiszolgáltatva Buchenwaldban halt kínhalált.
Gyászolom nagybátyámat, Halász Jenőt, kitől első gyermekmeséimet hallgattam.
Gyászolom felejthetetlen tanítóbácsimat Madarász Lipótot, aki először énekel-

tette el velem a Szózatot: „Itt élned és halnod kell!"
Gyászolom polgári iskolai osztályfőnökömet Deák Dezső tanár urat, ki a ma-

gyar irodalom szerelmeseként oltotta belém az olvasás szeretetét, a könyv
tiszteletét.

Gyászolom volt játszótársaimat, iskolai pajtásaimat és az öreg bácsikat, néniket
kiknek kezitcsókolommal köszöntem azelőtt.

Auschwitz gázkamráiban fojtották meg őket, és a krematóriumból származó
hamujukat lengyel földekre fújta a szél...
Régi történet. 40 éves, mégis, szinte nincs nap, hogy ébren vagy álmaimban ne
találkoznék Velük és ne emlékeznék Reájuk.
Kérdezték már: Hogyan lehet ezt elviselni? Hogy lehet szörnyű emlékeknek

ilyen batyuját hordozni?
Az ausztriai kényszermunkatáborban — ahol 14 évesen éjjeli munkán dolgoz-
tam — édesanyám óvta életemet. Talán a sorscsapások jóvátételeként adatott
meg nekem, hogy Ö máig is vigyázza lépteim. Vele együtt Márta a feleségem és
Éva lányom is fogják a kezem.

VARGA BÉLA
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