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Szerettettttel vváárjjuk
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ttagjjaitt aa
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én,vasáárnap 115:00

órááttól

ttarttandó HHanuka

ünnepségre!

AA rrendezvényen kko-

csonyáás hhalatt éés

egyéb ffinommsáágokatt

fogyasztthattunk,

ttováábbáá zzenés,

hummoros iirodalmmi

mmûsortt sszervezünk.

Boldog HHanukáátt

kííváánunk mminden

kedves

olvasónknak!

fotó: toth-abri

MMuuoojjzz CCuurr

MMuojz CCur JJesuojszi,, LLecho nnoé llesábéách!
Tikojn bbész tteffillojszi,, vvesom ttojdu nnezábéách.
LLéész ttochin mmátbéách mmicor hhámnábéách
Oz eegmojr bbesir mmizmojr CChánukász hhámizbéách.

Szabadullásom EErõs SSzikllája,, aa mmagasztallás TTéged iillllet!
FFellépíttetik IImádságom HHáza,, éés oott áálldozunk hhállát

Neked.
MMikor aaz üüvölltõ eellllenség hharcra kkész,,

Olltárod ffellavatását ddicsénekkell ffejezem bbe één!
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Táborunk kiürítését követõ napok
történései minden eddigieken túltet-
tek. Tanúi voltunk ártatlan, szinte
mozgásképtelen emberi árnyak
tömeges lemészárlásának. A háború
végnapjaiban a foglyok vasúti- és
gyalogmenetének útját tömegsírok és
azok felé emelt emlékkövek, emlék-
táblák jelzik. 

A tábort 1945. április 11-én, a kör-
nyék felszabadulása elõtt két nappal
ürítették ki. A nyitott szénszállító
vagonokból és (talán) két személy-
kocsiból álló szerelvényt a sérült
vágányok miatt az állomás épülettõl
távolabbra állították be. Ezért a
talpfákon bukdácsolva jutottunk el
vagonjainkhoz. A sötétség és a
magas plató miatt a vagonok
feltöltése csak szitkok és verések
árán, de még így is lassan sikeredett.
Szerelvényünk a kora reggeli órák-
ban indult csak el. A vasból lévõ
vagonokban nagyon hideg volt.

Utólag rekonstruáltam a szerelvény
útvonalát: Zeitz-Meuselwitz-Alten-
burg-Gössnitz-Meerane-Glauchau-
C h e m n i t z - L e n g e f e l d - P o c k a u -
Marienberg-Gelobtland- Reitzenhain.
A kb. 100-120 km-es utat sok,
hosszan tartó (megállóban és nyílt
pályán) várakozással, több nap alatt
tettük meg. 

13-án érkeztünk Pockauba, ahol a
pályaudvar egyik szélsõ vágányára
vánszorgott be szerelvényünk. Itt két
napot (április 13. és 14.) töltöttünk
el. Elindulásunk óta nem kaptunk
inni, számomra ez volt a nehezebben
elviselhetõ. Állítólag itt jutott néhány
társunknak valami gersli-leves féle.
Késõbb olvastam egy interjúban,
hogy 70 liter levest osztottak ki az
egész szállítmánynak. Az õrség min-
den vagont kireteszelt, majd nagy

kiabálással utasították a bentieket a
hullák kidobására: Pockauban
harminchat társunk nyugszik egy
tömeg- és két fõ egyéni sírban.

Pockauból rövid idõ múlva Marien-
berg pályaudvarára érkeztünk, mely-
nek szélsõ vágányán várakoztunk
órákon át. Innen már rövid út vezetett
a Marienberg-Gelobtland nevû vasúti
megállóba. Minden vagonba 15-20
db lágerkenyeret dobtak be. A mi
vagonunkban rendesen elosztották. A
hideg szinte kibírhatatlan volt. Valaki
vagy valakik meggyõzhették szállít-
mányparancs-nokunkat, hogy a
fémoldalú- és aljzatú vagonokban
vagy azok mellett a töltésoldalban
tüzet lehetne gyújtani. Az õrség min-
den kocsiból 2-3 foglyot magával vitt
az erdõbe - tüzelõnek valóért. A
vagonunkba visszatérõk mondták el,
hogy csak egy részük ment be fáért
az erdõbe, a többiekkel az SS-ek
gödröket ásattak. A kocsikból itt is
kikerült tetemeket e gödrökbe dobat-
ták be, majd a gödröket ásó
foglyokat is belelõtték. A holttesteket
klórmésszel szórták be, majd az SS-
ek földelték el a tömegsírt. A
következõ favágó csoportot már csak
erõszakkal, veréssel tudták kijelölni,
de minden folytatódott tovább. Az
itteni tömegsírokban 154 meggyilkolt
társunkat találták meg a felsz-
abadulás után.  

Háromnapos itttartózkodás után 18-
án indult tovább szerelvényünk. Az
erdõbõl kiérve néhány km megtétele
után légi kísérõink a vonatra gépá-
gyúból tüzet nyitottak, és eltalálták a
mozdonyt. A szerelvény Reitzenhain,
a Birodalom és a Cseh-Morva
Protektorátus határközsége vasúti
jelzõjénél vált mozgásképtelenné.
(Ma itt van a Cseh Köztársaság és a

Németországi Szövetséges Köztársa-
ság egyik határállomása.) Óriási
gõzfelhõ, sistergés stb. A mi vago-
nunkból elsõként két õrünk ugrott ki.
A még jó erõben lévõ foglyok szinte
vezényszóra tömegesen ugráltak át a
vagonok oldalfalain. A gyenge,
kiéhezett társaink sírva, könyörgõ
tekintettel, de kénytelenek voltak
maradni. A kiugrálók közül néhányan
felnyitották a vagonajtókat, és
segítettek a gyengébbeknek a
vagonokból kiszállni. Mindenki a
szerelvénytõl jobb oldalra lévõ erdõ
közeli szélét igyekezett elérni, ahol
csak néhány, nagyméretû épület volt
látható.

Én a kiugrás után bemásztam a
vagon alá, lehasaltam és szétnéztem.
Eszembe jutott két szovjet bajtársam
tanácsa (amivel Jean egyetértett),
hogy sohasem arra szökjek, amerre a
többség! Az SS-ek is arra fognak
keresni. Elõbb átkúsztam a sín-
párokon, majd rövid pihenõ a töltés
oldalában. Ekkor láttam meg, hogy a
bal oldalon is csak néhány épület
van. De már nem volt visszaút!
Kúszva, mászva az épületek között,
egy fészerben bújtam meg. Nemso-
kára egy civil OST (Kelet) feliratú
ruhát viselõ férfi nyitott be. (A szov-
jet önkéntes- és kényszertoborzott
munkásokat jelölték így.) Megszólí-
tottam, nagyon megrettent. Ruhát
kértem tõle. Rábólintott, megígérte,
hogy ennivalót is hoz, majd elment.
Óráknak tûnõ idõ múlva már nem
egyedül, hanem egy idõsebb rendõr-
rel tért vissza, aki nem kiabált, nem
rántott fegyvert rám. Életkoromra
hivatkozva könyörögtem, ne lõjön le.
Azt válaszolta, hogy õ nem tehet
mást, át kell adjon az SS-nek, akik a
szerelvénybõl megszökött foglyokat

HHaalláállmmeenneett ééss  ffeellsszzaabbaadduullááss
TThheerreessiieennssttaaddttbbaann

Kovács László, Tanú vagyok címû könyve részleteinek befejezõ része
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gyûjtik össze.
A rendõr alapvetõen rendes volt

velem, nem ütött és nem kötözött
meg, még a pisztolytáskáját sem nyi-
totta ki. Sokszor meg-megállt, lassít-
va menetünket úgy, mintha nem
értené, mit motyogok neki. Utólag is
az a véleményem, gondolta, mi
várhat rám, ha hamar odaérünk a
foglyokat kutatókhoz. Menet közben
az állomás irányából és az erdõbõl
fegyverropogás-sorozatok hallatszot-
tak hosszan, sokáig. Kísérõm azt is
mondta, jobb így, hogy õ talált rám,
nem a HJ vagy az SS-ek, mert azok
azonnal lelõttek volna.

A lövöldözés egyre hangosabb lett.
Az állomásnál tucatnyi fekete ruhás,
karszalagos, magas rangú SD és
Gestapo tiszt. Ennyit együtt, egy-
szerre azóta is csak a filmekben lát-
tam. Nekem akkor úgy tûnt, mintha
mind rám, ránk, a szökött foglyokra
várt volna. Közülük háromnak még
ma is elõtûnik az arca. Az egyik a
fenti, a másik, aki néhány méterre
tõlünk egy elõtte térdelve könyörgõ
foglyot lõtt fejbe, a harmadik, aki
késõbb a hullákkal megtöltött
vagonokra a szöveget felíratta egy SS
legénnyel. Az állomás elõterébe érve
láttam a szétlõtt gõzöst és mögötte az
elhagyott szerelvényünket, ahogy a
szemafor elõtt vesz-tegelt. A peron
elõtti sínpáron nyitott vagonok sora
állt. 

A szökött társaimat civilek, Hitler-
Jugendek, néhány katona és rendõr,
valamint a mi SS-eink lökdösik, ütve
terelik az állomás épülete elé. A
foglyokat a peron elõtt szorosan
egymás mellé sorakoztatták fel,
letérdepeltették, majd egy kis
terepjáróra szerelt golyószóróval lõt-
ték halomra õket. A fegyvercsõ okád-
ta a halált. Aki ezután még mozgott,
azt pisztollyal és géppisztollyal lõtték
fejbe. A hullákat a következõ sorral
bedobáltatták a nyitott vagonokba,
majd õk kerültek sorra. Letérdeltek a
peronon és jött a következõ sorozat.
És ez így ment tovább. Az erdõben
összefogdosott bajtársaim halomra
lõve, vérbe fagyva hevertek a pe-

ronon, illetve látszott a nyitott
vagonokban a hullahegy. Sok
szörnyû dolgot láttam az elmúlt év
alatt, de ez minden eddigit felül múlt.

Milyen az életösztön! Lemaradni,
csak minél hátrább, késõbb besorolni
a másik irányból kialakított sorba.
(Az erdõbõl idetereltek az állomás
épületének bal-, én a rendõrrel a jobb
oldalán voltunk.) Mintegy vezény-
szóra, a mészárlás hirtelen befe-
jezõdött. Miért? Megunták? Ki tudja.
A már említett gestapós fõtiszt
parancsot adott egy SS-nek, hogy a
vagonok oldalára fessenek szöveget.
A felfestett, nagy betûs német szö-
veg, ha jól emlékszem, valahogy így
szólt: Emlékül a felszabadítóknak. A
fõtisztek és a terepjáró a golyó-
szóróval - mintha mi sem történt vol-
na - elvonult. Az életben hagyot-
takkal a még peronon fekvõket be-
dobáltatták a kocsikba, majd a
vagonokat eltolat-
ták velük a sínpár
hátsó váltójáig. A
nagy csendben
csak az erdõbõl
hallatszottak még
az egyre ritkuló
lövések. Az élet-
ben hagyott újabb
és újabb foglyokat
hajtották maguk
elõtt az üldözõk
oda, ahol én a
rendõrrel álltam.
Ekkor ugrott be
nálam a rendõr
idõhúzásának oka.
Vagy tudott vagy
gondolt a mészár-
lásra. Határozottan
állítom, lassította
közös menetünket.
Az érkezõk között
feltûnt néhány is-
merõs.

Minderre a háború befejezése elõtt
20 nappal került sor, amikor már 2
napja megkezdõdött Berlin ostroma.
A reitzenhaini vérfürdõ „végered-
ménye“ (már akiknek a tetemét az
erdõben megtalálták) 388 rehmsdorfi

fogoly. Közülük 218-at az állomáson
gyilkoltak meg. A további 170 fogoly
tetemét a környék felszabadulása
után az erdõben találták meg. Az
áldozatokat Reitzenhain környékén
három tömegsírban helyezték örök
nyugalomra. A 218 fõt az erdõben, a
vasúti pályatest mellett kialakított
emlékparkban, 72 fõt a Neuhaus
nevû fogadó mellett, és 98 fõt a
Niederschmiederbergbe vezetõ út
mentén. A rehmsdorfi gyengélkedõ-
bõl evakuált, és a vagonokban maradt
több száz járóképtelen, beteg tár-
sunkról azóta sincs semmi hírem.
Több, a témával kapcsolatos írást ol-
vastam. Beszéltem a szerzõkkel, egy-
szerûen nem tudnak róla. Elfeled-
kezett róluk a történelmi emlékezet?
Nem tudni.

És az erdõbõl még érkeztek a
megvert, megkötözött kezû foglyok
az állomás mellett kijelölt gyülekezõ-

helyre…
Ötsoros oszlo-

pokat alakítot-
tak belõlünk, az
SS-ek közre-
fogták az 50-60
fõs csoportokat,
és nekivágtunk
a gyalogos ha-
l á lmene tnek .
Egy hete vol-
tunk már úton,
de a Rehms-
dorfban és Po-
ckauban kapott
kenyéren kívül
semmit sem et-
tünk, vizet nem
kaptunk. Aki itt
az erdõbe beju-
tott, az legel-
hetett valamit.
De akkor nem
az éhség, ha-

nem a halál elkerülése, a szabadság
elérése hajtott minket. A rehmsdorfi
pokróca mindnyájunknak a vagonban
maradt.

Elsõ este a Reitzenhaintól kb. 6-8
km-re Sebastienberg (cseh neve: Sv.
Sebastiana) helységnél éjszakáztunk

„A ffoglyokat aa
peron eelõtt

szorosan eegymás
mellé ssorakoztat-

ták ffel, lletérdepel-
tették, mmajd eegy

kis tterepjáróra
szerelt ggolyószóró-
val llõtték hhalomra

õket.“
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takaró nélkül a szabad ég alatt.
(1945. április 18-a hegyekben!) E
rövid úton 94 társunkat gyilkolták
meg. Az árokparton és a tisztáson
valóban legeltünk. Megtörtént, hogy
velünk szembe vonuló másik
fogolycsoporttal találkoztunk. (Ki
érti ezt?)

A második na-
pon 19-én a
P o s t e l - b e rg i g
(cseh neve: Pos-
toloprty) tartó,
kb. 30 km-es utat
kellett megten-
nünk. A nagy
forgalom miatt
n é h á n y s z o r
erdõátvágásokon
hajtottak keresz-
tül bennünket.
(Ez más napokon
is elõfordult.) Itt
a keskeny erdei
utakon legalább
sikerült valami
zöld növényt le-
letépnünk. E na-
pon vonultunk át
egy, a többihez
képest nagyobb
városon, Komotaun (cseh neve:
Chomutov). Elõtte két kicsiny
településen (kis falvak vagy nagy
majorságok lehettek) vánszorogtunk
át, amikor valakik elõttünk haladva
szervezetten különféle élelmeket rak-
tak az úttestre. Kísérõinknek sem
volt már élelemtartaléka, mert sok jó
falatot õk vettek fel maguknak.
Nekem két vagy három darab
vöröshagyma jutott, még ma is úgy
érzem, hogy attól kaptam újult erõre.
Pedig ez akkor nem a tápérték,
hanem a halálos veszedelem ellenére
nyújtott segítség lélektani hatása volt.
Gyerekek mentek mellettünk,
egymással versenyezve, kupafede-
lekben, fém bögrékben adtak vizet
nekünk. E napon 130 társunk életét
oltották ki a gyilkosok. 

Harmadik napon Postelbergtõl
Lobositzig (cseh neve: Lovosice)
tartó út volt a leghosszabb és legne-
hezebb (35-40 km). Itt újabb 80 tár-

sunk lett az áldozata az SS-nek. Ezen
a napon történt, hogy a sorunk mel-
lett menetelõ SS engem szólított ki,
az árokpartra kísért, azt hittem,
velem akar végezni. Könyörögtem is,
hogy én nem csináltam semmit. Az
árok alján arcra borulva, halkan
nyöszörögve feküdt egy társunk. Az

SS a hátára for-
díttatta velem.
Majd, a géppisz-
toly eldördült…
Ezt az éjszakát
Lobositz szélén
egy üzemi épület-
ben (és annak
udvarán) töltöt-
tük.

A negyedik
napon a Lobositz
- Leitmeritz (cseh
neve: Litomerice)
közötti kb. 10
km-es út volt a
napi adagunk. E
rövid távon is 50
halottat hagytunk
magunk mögött. 

Az Érchegység
és a Szudétavidék
útjai, az út mel-

letti árkok és az erdõk horhosai ezek-
ben a napokban ártatlanul legyilkolt
Häftlingek holttesteitõl tarkállottak.
Az egykori Gleina-Tröglitz- Rehms-
dorf  tábor volt foglyainak kb. 85
km-es gyalogmenete során 354
bajtársunkat veszítettük el. Ebben
nincsenek benne a Leitmeritzben
meghaltak. Számukat nem ismerjük.
Szokatlan volt, hogy nem találkoz-
tunk sem a frontra, sem a hátország-
ba tartó német katonai alakulatokkal.
Õk csak sötétedés után vonultak.
Ennek okára mi is hamar rájöttünk.
Korábban, de a tábor kiürítése óta
sem láttunk német gépeket a leveg-
õben. Errefelé a szövetséges és a
piros csillagos szovjet repülõk
uralták a légteret. Állandóan felet-
tünk voltak, de egyszer sem nyitottak
tüzet menetünkre.

Egy életre megjegyeztem, ahogy az
erdõs-hegyes vidéken vezetõ halál-
menetünk során az egymást váltó

cseh és német települések lakossága
fogadta menetoszlopunkat. Nem sze-
retnék a történtektõl eltérõ színben
feltüntetni egy-egy települést, ezért
(megnevezésük nélkül) csak a tények
leírására szorítkozom. Azóta már
tudom, hogy nem a miénk volt az
elsõ erre vonuló fogolycsoport. Azt
is, hogy a reitzenhaini vérengzésnek
hamar híre ment. Látható volt, hogy
a cseh többségû községekben várták
menetünket, készültek rá. Nyíltan
folytatódott a már említett segít-
ségnyújtás. Magunk elõtt láttuk
menni az adakozókat. Esetenként
lovas szekérrõl rakták le az élelmet.
A pékség elé kirakták a felszeletelt,
még gõzölgõ, friss kenyeret, máshol
a gyümölcsöt stb. Egy asszony
például mellettünk, velünk menetelve
könnyezve adott át lábasban enni-
valót. Az egyik településen egy tár-
sunk berohant a nyitva hagyott kapun
át az udvarba, az SS nem lõtt utána,
de nem is ment keresni.

Leitmeritzben csak hideg fekete-
kávét kaptunk, sorakoztattak, majd
útnak indítottak bennünket. (Ekkorra
már Leitmeritz is tranzittáborrá vál-
tozott. A háború végén oda érkezõk
és onnan távozók pontos számát
azóta sem tudják megállapítani. Nem
ismerik azt ma sem.) Egy mellettünk
menetelõ SS (mintegy magának)
mondta: most már nem tart sokáig.
Nem tudtam, mit jelent ez. Megölnek
bennünket? Egyáltalán: mi lesz?
Éreztem, hogy egyre nehezebb a
mozgás, a tíznapos utazás, mene-
telés után fáztam, szomjas, éhes és
nagyon fáradt voltam. 

A városon áthaladva a háborúnak
semmi nyomát nem láttam itt.
Rendezett, szép település be-
nyomását keltette. Leitmeritzen túl
átmentünk az Elba hídján. Ekkor is
akadtak közöttünk, akik nem bírták
tovább. Leültek, de nem mindegyiket
lõtték agyon. A sorból jelöltek ki
foglyokat, hogy támogassák, segítsék
az illetõket. Valami történt! Az SS
egyszerre ilyen elnézõ lett! Vajon
miért?

Rövid (talán 3-4 km) menetelés
után érkeztünk meg Theresienstadt

„Nekem kkét vvagy

három ddarab

vöröshagyma

jutott, mmég mma iis

úgy éérzem, hhogy

attól kkaptam úújult

erõre.“
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(cseh nevén: Terezin) sorompóval
ellátott bejáratához. A sorompónál
várakozó cseh csendõrök és civil
ruhás, karszalagos táborrendõrök vet-
ték át oszlopunkat. Az SS-ek a
sorompón kívül maradtak, nem jöttek
tovább velünk.  És a nagy változás
elkezdõdött.  Akik a sorompó után
már nem bírták tovább, azokat
hordággyal hozták vagy hozatták
velünk tovább. A csendõrök türelme-
sen vártak, ahol lehetett, segítettek.
Egy hangos szó nem hangzott, egy
ütés nem csattant el. Ez nem az álta-
lam megismert KZ légköre és bánás-
módja!

Amerre kíséretünk vezetett bennün-
ket, 2-3 szintes régi, laktanya-szerû
épületek és magas földbunkerek vol-
tak láthatók. Csíkos ruhát, kápót, SS-
eket nem láttunk. Kopott civil ruhás,
sovány, lassan mozgó gyerekek, nõk
és férfiak csodálkoztak menetünkön.
Sárga csillagot viseltek. Kérdezõs-
ködtek és ismerõsök után érdek-
lõdtek. A hosszúnak tûnõ városi
menetelésünk során csak néhány
épület ablakában láttunk csíkos ruhás
alakokat. Bennünket egy háromsz-
intes laktanyába (Hamburger Kaser-
ne) vezettek be, amelynek második
emeleti 26-os számú szobájában kap-
tam helyet. A szoba berendezése a
tábori barakkokra emlékeztetett:
háromszintes fapriccsekbõl, néhány
asztalból és lócákból állt.

Szobánkban csak néhányan voltunk
olyan állapotban, hogy egyáltalán
járni tudtunk. A többiek csontig
lesoványodtak, járni sem volt erejük.
Tisztálkodási lehetõségünk korlátlan,
naponta két-három alkalommal kap-
tunk enni. Az itt eltöltött közel három
hét számomra a laktanya megis-
merésével, a többi szobákban isme-
rõsök keresésével, néha élelem-
hordással telt el. Magát az épületet a
többiekhez hasonlóan én sem hagy-
tam el. Napközben sok idõt töltöttem
az ablakban, a laktanya elõtt futó sín-
párok forgalmát figyelve. Az utánunk
vasúton érkezõ foglyok állapota még
a mienkétõl is rosszabb volt. Itteni
hivatalos adatok szerint a kiürített

KZ-kból több, mint 13 ezer fogoly
érkezett Theresienstadtba. Többsé-
gük szörnyû állapotban, egy részük
pedig kiütéses tífusszal megfertõzve. 

Május 8-án nagy dübörgéssel vörös
csillagos tankok tömege vonult át a
városon.   

Másnap már személyesen is
találkoztunk az addig ismeretlen
egyenruhás katonákkal. Örömmámor.
A hírre, hogy itt vannak a szovjet
csapatok, akiket már annyira várt a
halálra ítélt foglyok tömege, aki csak
tehette, az udvarra rohant vagy
levitette magát társaival, hogy
megölelje, üdvözölje a felszaba-
dítókat. Leírhatatlan percek és órák,
örökké emlékezetes találkozások! És
milyen a belénk vert beidegzõdés. A
mozogni is alig tudó beteg foglyok -
amikor a fiatal szovjet harckocsizó
belépett szobánkba - felültek fekhe-
lyükön, a járóképesek pedig, amikor
megszólította õket, sapkát levéve áll-
tak vigyázz!-ban. 

Sajnos, nagyon sok fogoly nem
élhette meg ezt a
napot. Egyesek
végelgyengülés-
ben, az utolsó
napokban huny-
tak el. A 26-os
szobában is csak
minden második-
harmadik fogoly
maradt életben.
Sok társunk abba
pusztult bele,
hogy a felsza-
badulás utáni
elsõ alkalommal
nagyon jóllakott.
Állítólag azért,
mert a kiéhezett
szervezet, illetve
gyomor nem bír-
ta a nagy ter-
helést. Lehet, hogy ez igaz, mert én
május 9-én már az elsõ „egyéni
portyám“ alkalmával csokoládéval és
csokoládés piskótával laktam jól. 

A még jó erõben lévõ foglyok az
SS-eket és a kápókat keresték. Az
SS-ek közül többen csíkosba öltözve

más táborok foglyai között elve-
gyülve próbáltak eltûnni. A kegyetlen
kápók, akiknek volt félnivalójuk,
civilben akartak lelépni. A foglyok az
esetek többségében felismerték õket,
és sokat közülük a helyszínen
meglincseltek. 

Leitmeritzbe gyalogoltam át, hogy
civil ruhát szerezzek magamnak. Ott
egy katonai raktárban ugyan nem
civil, de új ruhát és lábbelit
„vételeztem“. A rabruhát a helyszí-
nen elégettem. Napok múlva rosszul-
lét fogott el, majd egy nagy
kórteremben, a katonai kórház fer-
tõzõ osztályán tértem magamhoz.
Kiütéses tífuszt kaptam. A
Theresienstadtban töltött korábbi
napok részleteire valószínûleg az
akkor már bennem lappangó kór
miatt emlékszem csak hiányosan.

Júliusban, nagyon leromlott állapot-
ban egy kórházvonattal érkeztem
haza. Most már csendõr- és SS kísé-
ret nélkül. Apu (Birkenau, Maut-
hausen, Melk, Ebensee poklát

túlélve) már várt
Pesten, mert tu-
dott érkezésemrõl.

***

Családunk nyolc
tagja lett a holo-
kauszt áldozata. 

40 éves apai
nagybátyámat a
varjúlaposi gyûj-
tõtáborban a csen-
dõrök úgy összev-
erték, hogy 1944.
április 30-án bele-
halt sérüléseibe. 

Apai nagyapám
1944. június 7-én
B i r k e n a u b a n
szenvedett gáz- és

tûzhalált.
Anyu 37, Évi 14 évesen Birke-

nauból 1944. június 29-én kerültek a
Balti-Tenger mentén fekvõ Stutthof
(Sztutowije) KZ-jába, ahol  - állí-
tólag a felszabadulás elõtti napokban
- haltak mártírhalált. 

„Öröm-
mámor.“
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Két anyai nagybátyám 33 és 35

évesen, munkaszolgálatosként, isme-
retlen helyen és idõben vesztették
életüket a keleti fronton. 

Anyai nagyszüleim  Strasshof, majd
Bergen-Belsen után  - az innen 1945.
április 10-én (!) indított Verlorenen
Transport (az elveszett szállítmány)
utasaiként  - veszítették életüket. 

ÉÉss vvééggüüll……

Néhány éve e témával foglalkozó
német történészpárosnak mondtam
elõször, hogy akkor bár csak 12 éves
múltam, azóta is az a meggyõ-
zõdésem, hogy gettóba zárásunktól
Birkenauig terjedõ mintegy 40 nap -
sok késõbbi drámai eseményen is
túltéve - volt életem legiszony-
atosabb idõszaka. Ugyanis teljesen
váratlanul zúdult családunkra és más
zsidó családok százezreire ez a nor-
mális ember által elképzelhetetlen
iszonyat. 

Addig civilizált emberi és viszony-
lag rendezett anyagi, kulturális
körülmények között éltünk. Ha vala-
mi gond volt, a családok tagjai össze-
fogva tudtak megoldást keresni és
találni azokra. Közvetlen létünk és
életünk egyszer csak azok részérõl
lett veszélyeztetve, akik addig velünk
egy makroközösségben éltek.
Generációk, egész életutak munkájá-
nak anyagi eredményei órák, napok
alatt váltak semmivé. Megfosztottak
bennünket nemcsak az anyagi bizton-
ságot jelentõ értékektõl, hanem a kul-
turált emberi élet mindennapos szük-

ségleteit szolgáló feltételektõl is.
Órák, néhány nap leforgása alatt a
szó szoros értelmében kizártak ben-
nünket az emberi közösségbõl.
Emberhez méltatlan színvonalra sül-
lyesztették lakás-, öltözködési és
egészségügyi körülményeinket.
Lehetetlenné tették a betegek gyó-
gyításának, életben maradásának, sõt
az emberi táplálkozásnak a minimális
feltételeit is. (A jegyre járó élelmi-
szerek egy részét a zsidóktól meg-
vonták.) Megszüntették a korábbi
évtizedek, generációk alatt megszo-
kott olyan életközeget, mint óvoda,
iskola, családi kapcsolatok, barátsá-
gok. Addig velünk szimpatizáló vagy
csak barátságot színlelõ személyek,
családok és csoportok váltottak szint,
lettek „galambokból“ „héjákká“. 

Az emberi együttélés legelemibb,
évezredek alatt törvénnyé szilárdult
morális szokásait törték össze, még
tanult, magukat kultúrembereknek
tartó személyek is. Meghonosították
a lelki kínzást és a határt nem ismerõ
erõszakot: gyermekek, nõk, betegek,
öregek durva, nyilvános gyötrését.
Olcsó lett a zsidóélet. A hatósági
közeg közülünk minden jogi
következmény nélkül bárkit le-
lõhetett. Az egyes családtagok
„bûnét“ szeretteiken torolták meg.
Ingatlan, ingó értékek elrablása
érdekében tömegesen zsarolták a fér-
jet a feleség, a szülõt gyermekének
életével, ugyanígy alkalmazva a
fizikai erõszakot is.

Az eltelt hat évtized nem feledtette
bennem azokat a napokat, heteket és

hónapokat, eseményeket. Igyekeztem
idõrendben leírni annak az életembõl
kiragadott idõnek a történéseit.
Eközben megjelentek szeretteim,
barátaim, ismerõseim és gyermekko-
rom sok-sok kedves arca, - de a
gyilkosok, a szeretteim gyilkosainak
képei és ismertetõjegyei is. Torok-
szorító volt visszaemlékeznem egy-
egy eseményre, anyu, Évi, nagy-
apáék - általam sokszor látott körül-
mények közötti - szenvedésére, ha-
lálára. 

A Zsidó Világkongresszus adatai
szerint az európai zsidóságnak a II.
világháború során elszenvedett
vesztesége mintegy hatmillió fõ. Az
1944-es határok között élt magyar
zsidóság vesztesége pedig (Kame-
nyec-Podolszk, a munkaszolgálat,
Bor, a Budapestrõl útnak indított
halálmenetek, a gettók és a depor-
tálás áldozatait figyelembe véve)
meghaladja a hatszázezer fõt. 

Az új korosztályok tisztánlátását is
elõ kívántam segíteni, hogy a
vészkorszakot és elõzményeit a ma-
gyar történelem részeként tanulják,
értsék  és részének is tartsák. Mert a
zsidó vallású ártatlan magyar állam-
polgárok meggyilkolásának elõkészí-
tése és végrehajtása szintén része a
magyar történelemnek. Letagadha-
tatlan része. Elpusztított szeretteim
és sorstársaik tömegének - és minda-
zoknak, akiknek még sírhant sem
adatott, - jusson hely az utókor, a
magyar társadalom emlékezetében!
Mert a vészkorszakban történteket
elfeledni nem lehet, nem is szabad!
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Orvosok, üügyvédek, eegyéb iismert
családok: eemberek

SSeelllleeii LLáásszzllóó vviisssszzaaeemmlléékkeezzéésséénneekk ffoollyyttaattáássaa

OOrrvvoossookk.. Kezdjük a sort az orvos
specialistákkal. Az igen népszerû Dr.
Havas Sándor orr- fül-gége specia-
listának Zrínyi Ilona utcában volt a
rendelõje. Túlélte a vészkorszakot
(családja nem) rövid ideig még
Nyíregyházán praktizált, majd új
családjával Budapestre költözött.
Többek között az Állami Népi
Együttes énekkarának lett az orvosa.
1956 végén Sydneybe emigrált, fia
praktizáló orvos Ausztráliában.

Dr. Breider Kálmán urológus a
Bethlen utcából a szomorú „gettó
kórház úgynevezett fõorvosa“ lett.
Dr. Leiner a város legjobb gyerek
gyógyászának számított. Kitûnõ álta-
lános (házi) orvosok voltak az igen
népszerû Dr. Gergely Imre (reá biz-
tosan többen emlékeznek a mieink
közül, mert túlélte a vészkorszakot),
Révész Mór a Kiss Ernõ utcából, Dr.
Fried Sándor és Dr. Fried Manó (nem
rokonok) a Bocskay utcából. Dr.
Szilárdnak a Síp utcában volt ren-
delõje, Dr. Moskovits Károly a
Bercsényi utcában mûködött, Dr.
Káin Bertalannak a Katolikus
Bérpalotában volt bõrgyógyászati
rendelõje. A híres Dr. Schön Géza
(Kállay utca) az én  idõmben jórészt
már nyugdíjas volt. A fogorvosok
közül Dr. Katz Ignácra emlékszem a
Zrínyi Ilona utcából. Fogtechnikusok
közül Schwartz Gábor és Steiner
voltak a legismertebbek. Az utóbbi
felesége (szül. Sinkovits Mici) a min-
denki által ismert igen népszerû
fogásznak Strausz Sanyinak lett a
felesége. Bocsássák meg, ha valakit
kihagytam a felsorolásból.

ÜÜggyyvvééddeekk.. A város egyik abszolút
vezetõ ügyvédje Dr. Landau Ernõ
volt, igen nagy klientúrával,
irodájában több ifjú jogász (ügyvéd-
bojtár) dolgozott, többek között

idõsebbik fia Laci (a NYTVE kitûnõ
vívója) aki MUSZOS-ként Ukrajná-
ban halt meg. Irodáját a Nyírvíz
palotában volt kénytelen megszüntet-
ni 1944-ben. Az egész család elpusz-
tult. Dr. Bhöm Ignác az Orthodox
Hitközségnek volt a jogtanácsosa,
szomszédságában volt a Vay Ádám
utcában Dr. Füredi Sándornak az
irodája. Õ, mint többszörösen kitün-
tetett tiszt, az elsõ világháborúban
több zsidó vallású bajtársával együtt
büszkén vonult fel a Frontharcos
Szövetség soraiban, amíg engedték a
nemzeti ünnepeken. Dr. Rényi, Dr.
Fodor, Dr. Bergstein irodái a Jókai
utcában voltak, Dr. Fuchs - Bencs
László tér, Dr. Springer a Bocskai
utcában mûködött. Fiatalabb generá-
cióhoz tartozott az igen sikeres Dr.
Gáspár (Glück) József az Ungár ház
udvarban, Dr. Orstein Frigyes és még
többen, mint Dr. Havas és társai, de

más nevekre már nem emlékszem.
FFööllddbbiirrttookkoossookk. Elsõnek kell

megemlítenem Bodor Zsigmondot,
akinek Dombrádon több ezer hold
földje volt. Híres volt a vágómarha és
sertés tenyészete. Hosszú ideig volt a
Status Quo Hitközség elnöke. A Klár
családnak 2000 holdas minta gaz-
dasága volt. Gyulaháziak 900 holdon
gazdálkodtak. Több száz holdja volt
a Szakolyi-Harstein, illetve Reich
Vilmos családjának. Az utóbbinak a
Széchényi utca végén az
Epreskertnél volt egy igen szép kúria
szerû háza. Tucatnyi közép birtokos
élt még (150-300 hold) Nyíregyhá-
zán és környékén. Németi Sándor-
nak, az Orthodox Hitközség el-
nökének 600 hold földje volt.

EEggyyéébb iissmmeerrtt ccssaallááddookk. Két neves
zsidó vallású állatorvos volt Nyíregy-
házán, Dr. Bárány a Népkert utcában
(hét gyermekük volt) megyei szol-

A Reich-kúria és a Nyírvíz palota ma. fotók: toth-abri
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Feltûnõ KKövek
Az ember csak úgy

lopni indul a kukoricás-
ba. Ezért beljebb sétál a
lehajló címerek között
és a felrepedezett föld-
göröngyök között egy-
szer csak egy darab
kõbe botlik. Egy földbõl
ferdén kilátszó, eltörött
kõdarabba. Amikor a
lábával kibuktatja
egészen a földbõl már el
is felejti, hogy kuko-
ricáért indult. Az elõtte
fekvõ kövön a kohanita-
jelet formáló egymást
érintõ kézfejeket pillantja meg. A
hajdani kõfaragó vésõjének
járataiban, az ujjak vonalai mentén
látszik amint szervül a szikes föld a
kõvel, és elszínezve penészcsíkot húz
rá.

Így szokott az ember zsidó temetõre
bukkanni, amikor országúti kilo-
métereit rója, valami nagyon fontos
cél felé. Megéhezve, két falu között a
kukoricásban.

Nem is érti, hogy nem csorbult ki
ott borona, ekevas. Bár lehet, hogy
kicsorbult. A dühös gazda, meg
fölkapta a követ, a baj okozóját és
messze hajította az árokpart felé.
Schwartz Izidor született 1868,
meghalt 1920.

Ilyenkor meg számolni kezd az
ember. Az öregebb Schwartz minden
bizonnyal fiatal honvédként szolgált

negyvennyolcban, aztán talán
meghúzta magát valahol, kibekkelte
a kiegyezést, és 1868-ban a nagy
ijedségre megszületett a kis Izidor.
Addigra már került család, és a falu
kocsmája is jó befektetésnek bizo-
nyult. Bár nem láthatta felnõni a fiát,
abban biztos lehetett, hogy a kocsma
a ház, a jószág nem kerül ebek
harmincadjára. A falu tudta, hogy a
kocsmáros nem iszik, csak bõven
mér. Ez lett az ifjabb Schwartz örök-
sége, meg a temetõi sírdomb a falu
határában. A kõbe faragott kohanita-
jel, ami alá majd õ is, és az övé is
leköltöznek. Az ifjabbik Schwartznak
már adódtak álmatlan éjszakái, de azt
tudta, ha semmi másban, abban a
kapa földben bízni lehet.

Idáig gondol az ember, amikor
zsidó temetõre bukkan a kukoricás-

ban. Tovább már nem
akaródzik neki.

Akinek meg mégis, az
célirányosan nekilendül
az országutaknak, a
kukoricásoknak. Tudja,
ahol kõ van, ott deszka
is van valahol, meg szét-
mállott halottiing-fosz-
lányok. Bennük egykor
volt emberek marad-
ványai, akiket közel
hatezer éves egyen-
lõséggel öltöztettek
fehér gyolcsba, és
helyeztek deszkako-

porsóba. Nem nézvén az illetõ ko-
csmáros volt, rabbi, vagy csizmadia.
Van hely, ahol mindenki egyenlõ.

Aki elhagyott kõkerítések felé veszi
az útját, az néha repkénnyel befutott
rozsdás vaskapura bukkan, amelyek
mögött tántorgó kövek bizonyítják,
hogy a rájuk vésett olvashatatlan
nevek fontossággal bírtak egykor.

Aki zsidó temetõket keres, az
országszerte kerítéssel körbevett, már
sohasem növekvõ, sehová sem ter-
jeszkedõ területeket talál. Földeket,
amelyekbe nem ásnak új sírokat, nem
ápolják a régieket. Elfogytak az élõk,
akik odahaljanak, ezért azok is, akik
emlékezhetnének rájuk. A kollektív
emlékezetet legfeljebb néhány önkor-
mányzati pályázat tartja ébren, ki-
pipálandó a temetõk közti esélye-
gyenlõséget.

Képünk illusztráció. fotó: toth-abri

gálatban, vezetõ állásban. Dr.
Ballának a Hunyadi utcában volt jól
menõ rendelõje. Balkányi építész
mérnõk fontos beosztásban dolgozott
a megyei építészeti hivatalban. Két
fia Kossuthos diák volt, leánya pedig
Dr. Liener gyermekgyógyász
felesége. Földi (Fedheim), aki vasu-
tas tiszt volt a zsidó törvényekig,
fontos beosztásban dolgozott a nagy-
állomáson. Szólni kell még Dr.

Révész György, francia szakos tanár-
ról, aki Eötvös kollégista volt. (Dr.
Sziklay László irodalom történész
késõbb egyetemi tanár, aki a harmin-
cas években a Kossuth gimnázium-
ban tanított - volt osztályfõnököm,
akire nagy szeretettel gondolok - volt
kollégista társa és barátja). A harmin-
cas években zsidónak szinte
lehetetlen volt a tanári pályán elhe-
lyezkedni. Nyíregyházán csak

Margócsy Emil a Felsõ Kereske-
delmi Iskola igazgatója Dr. Margócsy
József édesapja emberségén múlott,
hogy Révésznek sikerült. Közszere-
tetnek örvendõ pedagógus volt.
Késõbb Ungvárra került onnan 1944-
ben Auschwitzba vezetett az útja,
ahol sok százezer sorstársával együtt
legyilkolták.
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Wormsi uutazásunk:
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A XIX. században a szétszóródott
zsidó lakosság - fõleg az egykori
zsidó negyedbõl - a városba
költözött, ahol mint kereskedõk
telepedtek le. Serényen kivették
részüket a város politikai és szellemi
fejlõdésében. 1849-ben a zsidó szár-
mazású Ferdinand Eberstadtot a
város  polgármesterévé választották.
Mint liberális ember, a városban élõ
zsidókkal együtt jelentõs mértékben
járultak hozzá a város egyesítéséhez
és kulturális életének fejlõdéséhez.
Ennek eredményeként, de kicsit
késõbb, 1875-ben felavatják a Levy
Zsinagógát (,hogy aztán a történelmi
szokásoknak megfelelõen 1938-ban
feldúlhassák, majd közel egy évtized
múlva lebontsák).

1933-ban a nácizmus idején,
elûzték a városban élõ 1100 zsidót.
Akik nem tudtak elmenekülni,
azokkal a nácik végeztek. 1938-cal
elkezdõdött  a wormsi zsidóság
történetének utolsó nyitánya.
November 9-rõl 10-ére virradó éjsza-
kán, a  „Birodalmi Pogrom Éjsza-
kán“ vagy, ahogyan a történelem
emlegeti, azon a bizonyos Kristal-
nachton véget ért egy történet, a
zsidóság számtalan szomorú történe-
tének egyike.

A wormsi zsidóság történelmében
1000 év után nincs többé zsidó

közösség. Hiába élte túl a keresztes
hadjáratokat, az 1349-es pestis
járványt, valamint az 1615-ös szo-
ciális nyugtalanságokat, melyek min-
den esetben a zsidóság ellen fordul-
tak, a vészkorszakot csak a zsidó
temetõ élte túl. Az a temetõ, amely-
ben a legrégebbi sírkõ 1076-tól õrzi
egy ide eltemetett wormsi zsidó
emlékét.

Európa legrégibb zsidó temetõjérõl,
a  „Szent Területrõl“ pillantást vethe-
tünk a wormsi Császári Dómra. A két
épület - a dóm és a zsinagóga -
építészeti stílusa rokonságban áll
egymással. A különbség - mondhat-
nánk - nem sok. Hacsak az nem,
hogy az oda látogató „rokonok“
közül az egyiket végleg eltemették. A
wormsi közösség, mely a nácizmus,
valamint az 1938-42-es zsinagóga
rombolások ideje alatt hanyatlásnak
indult 1000 éves hol sötétebb, hol
reményteljesebb idõszakokban a raj-
nai zsidóság szimbóluma volt. Az
1961-ben újra felszentelt zsinagóga,
a Rasi-ház a múzeumával és a szanált
,,Judengasse“ impozánsan tükrözi a
zsidó és német történelem egy közös
fejezetét.

1982-ben ugyan megnyitják a Zsi-
dónegyed egykori tánc- és esküvõi
házát, mely Zsidó Múzeumként, Rasi
Házként és levéltárként mûködik, de

közösségével már soha többé nem
találkozunk. Legfeljebb az odaláto-
gató amerikai és izraeli fiatalokkal,
akikkel mi is összefutottunk.

A helyiek elmondása szerint jelen-
leg kb. 200, fõleg a volt
Szovjetunióból származó zsidó él a
városban, akikhez minden második
héten a közeli Manheimbõl jön egy
rabbi, kinek vezetésével isten-
tiszteletet tartanak. A közeljövõben
önálló hitközséget kívánnak
szervezni. Kérdésünkre, hogy ez nem
vált-e ki ellenérzést, egyértelmû
„nem“ volt a válasz. Ezt mi némi
kétkedéssel, a vendégnek kijáró
udvariasságnak véltük, de másnap,
amikor a belvárosban nézegettük a
kereskedõk boltjait, arra lettünk
figyelmesek, hogy az ott sétáló
emberek közül csak kb. minden
tizedik német. A többi „idegen“ fõleg
a török vendégmunkások ott született
családtagja, akik munkavállalói
engedély nélkül, de legálisan
tartózkodnak az országban.

A rengeteg csador láttán egymás
között annak a reményünknek adtunk
hangot, hogy ha lassan is, de Nyugat-
Európa és talán az egész világ eljut
arra a felismerésre, hogy tolerálni
kell az etnikai másságot.

GGyyöörrggyy AA.. - SSáárroossii GGyy.. - SSuuggáárr KK..

Aki Budapesten keresi a zsidó
temetõk nyo-mait, talál kulcsos ka-
put, az egyik hiperpláza-birodalom
mellett. A kulcshoz talál bizalmatlan
templom szolgát, és málló tûz-
falakkal körülvett, udvarnak álcázott
helyet, a megszokott, lekerekített
dülöngélõ kövekkel. Rajtuk átfutó
burjánzó borostyánt, leomló fal-
darabokat, évtizedek óta hulló
ecetfaleveleket.

Aki zsidó temetõket keres, az életet
keresi. Az emlékezõ utódokat, akik
ismerik is azokat, akiket gyászolnak.
Nem csak homályos legendákba
veszõ vasúti síneken próbálják
nyomukat lelni. Akik emlékeznek,
bízhatnak abban, hogy majd õket is a
családjuk, az ismerõseik fogják sirat-
ni. Akik körében telik el az életük.
Így van ez mindenütt és mindig.

Olyankor, amikor jut a halottnak

név. Jut föld. Egyszemélyes sír.
Deszkakoporsó. Fölébe családi
emlékmû. Mert jutott neki élet is.

SSáánnddoorr EErrzzssii

megjelent a Népszabadság
Jövõ7 címû

mellékletében 
2004. novemberében
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Manyika nnéni eemlékére
Itthagyott bennünket Manyika  …… nekem Manyika

néni, aki egyszer így adott tanácsot az „elnök úrnak“:
fiam, ne törõdj... csak tedd legjobb belátásod szerint.

Véleménye mindenrõl és mindenkirõl volt, de tudta
néhányunkkal ellentétben, hogy egy ilyen kis közösség
sérülékeny, így jobban el kell viselnünk egymás rigolyáit.
Soha nem hallottam „simfelni“ senkit. Panaszkodott a
betegségeire, de jött, s ha már ott volt, akkor elfeledte a
gondokat és ünnepelt, énekelt vidáman. Még augusztus-
ban is ott ült közöttünk az udvaron, öröm volt nézni,
ahogy jó hangulatban, az egészségesnek tûnõ ember jó
étvágyával evett.

Megfigyeltem, hogy az ünnepségek végén, mikor elin-

dult, támaszkodva kényszerû társára, a botjára,
köszönetet mondott, hogy itt lehetett. Nem látványosan,
hangosan, úgy intelligens módon. Sok minden, de szá-
munkra a legfontosabb sajnos kimaradt abból, ahogy a
család, Évi lánya jellemezte õt:

„Klein Lászlóné Hane Malke igazi közösségi ember
volt, nyitott minden újra, amíg egészséges volt, õt min-
denki csak vidámnak, mosolygósnak látta. Jóságot, bölc-
sességet és szeretetet sugárzott drága lénye."

2004. november 19-e délelõttjén, 5765. Kiszlév hó 6-án
elbúcsúztunk Klein Lászlóné Weisz Malvina, Chane
Malke bat Mirjamtól, Manyikától.

Kertész Gábor

Könyvismertetõ
„Zsidó emlékek a Felsõ-Tisza

vidékén“ címmel jelent meg a Ho-
lokauszt 60. évfordulója alkalmából
Kopka János összeállítása.. A kötet
Holocaust-emlékkönyvnek, vagy val-
lási turizmust segítõ kiadványnak
egyaránt megfelel.

A könyv a történelmi bevezetést
követõen a mai Magyarországhoz,
Romániához, Ukrajnához tartozó
régió zsidó emlékhelyeirõl készített
gazdag képanyagban gyönyörköd-
hetünk. A színes fotók a zsidó vallási
élet legfontosabb helyszíneit, a temp-
lomokat, a temetõket mutatják be. A
régió sírokról készült képeken megfi-
gyelhetõk a leggyakrabban elõfor-
duló sírkõszimbólumok: galamb,
szarvas, szõlõfürt, szomorúfûz.

Dr. Nagy Ferenc a megyei levéltár
igazgatója „A nyíregyházi zsidóság
pusztulása“ címû - szerintünk óriási
munkát igénylõ - mûvében foglalta
össze a megyeszékhely zsidóságának
sorsával kapcsolatos kutatómunkáját.
Az eredeti - többségében nyíregyházi
- dokumentumokat és a 4753(!) -

1944 áprilisában összeirt nyíregyházi
- nevet tartalmazó könyv segítségé-
vel az olvasó a zsidóság részére szen-
vedést és gyászt okozó 1944-es év
legsötétebb napjait, eseményeit
ismerheti meg.
Az 1939-1944 között készült eredeti

okmányok alapján feltárul az a diszk-
riminatív intézkedéssorozat, amellyel
a magyar - közöttük a nyíregyházi -

zsidóság társadalomból való kire-
kesztését szervezték meg.

A könyv a nevek és az akkori
lakcímek közlésével jó kiindulási
alapot nyújt a szeretteik után kutatók-
nak.
A kötet szerintünk egyik fontos kor-

domentuma a nyíregyházi zsidóság
tragédiájának.

KKeerrttéésszz GGáábboorr

fotó: toth-abri
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