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Deportalasunk Auschwitzba...es  Mas Allomasok Rém-emlekei 
 
Ella Revai’s (Kircz) recollections of her Concentration Camp Memories 
Written between Aug. 2010 and March 2011, in Thornhill. Ontario. 
Preliminary notes added in English, continuing with the faithful transcript of the Hungarian text. 
After having spent about a month in the Ghetto of Satoraljaujhely, Hungary, Ella, along with her father, Aron 
Kircz, and the rest of the Jews from her birthplace, Cigand, were loaded into cattle cars and sent off to 
Auschwitz on May the 25th, 1944. 

 
Auschwitzba erkeztunk harom napi vagonutazas megprobaltatasai utan. 80-85 ember osszepreselve, se viz, se 
vece. Rank volt csukva a vagon, nem tudtuk elkepzelni hova visznek, mi tortenik velunk. 
Auschwitzba erkeztunk 1944 majus 28.an. Kizavartak a szerelvenybol mindenkit, ferfiakat, noket kulon 
tereltek, a kisgyerekek az anyjukkal maradtak. Itt valasztottak el Apukamtol, akit soha tobbe nem lattam...! 
Mindenkit otos sorba allitottak es az SS szelektalo csoport elott elvonultunk. Itt dolt el a sorsunk, elet vagy 
halal. Akit jobbra iranyitott Mengele doctor, az egyenlore eletben maradt. Akiket balra intett, azok gazhalalra 
voltak itelve. 
 
A fiatalokat, akik kozott en is ott voltam, fertotlenitobe vittek. Szortelenitettek, hajunkat kopaszra vagtak. 
Nem ismertunk egymasra. Aztan kaptunk egy szal rongyot a testunkre, kinek mi jutott. Kesobb egymas kozott 
cserelgettuk, hogy fel tudjuk venni. Menetkesz volt az orulteknek latszo sereg. 
 
Ezek utan elinditottak a lagerok fele. Sokadmagammal a C lagerbe, a 19-es barakba kerultem. 32,000 ember 
volt egy lagerben. 1000 ember volt egy barakban. Emeletes priccsek voltak, minden priccsen 12-en. Mint a 
heringek preselodtunk. Ha valaki kenytelen volt megfordulni, az egesz sornak fel kellett ulni es egyszerre 
fordulni. Meg sotetben ebreszto volt, kizavartak a barak oldalahoz, ott otos sorba alltunk, orak hosszat 
alldogaltunk, naponta ketszer. Szamoltak, szamoltak, stimmel-e a letszam. Addig alltunk, mig ok, a hatalmasok 
akartak. Ennek a sorbanallasnak Celapel volt a neve. Kozben sokan rosszul lettek, elajultak, de nem volt szabad 
lehajolni, segiteni rajtuk, mert a felugyelok jottek utlegelni. 
 
Ha a Celapelnek vege volt, kisertek szuksegunket elvegezni, egy erre kinevezett barakba. Innen, vissza a 
priccsre es hoztak valami zupat. 6 embernek egy badog edenyben. Ebbol ittuk egymas utan. A napi kenyer 
adagot este az otos sorban osztottak ki. Neha egy kanal lekvar vagy turo jart, amit a kezunkbe csaptak. 
Evoeszkoz nem volt. 
 
Kozben, hogy ne unatkozzunk, jottek a valogatasok. Mert a C lagerbol valogattak, pld ha nem jott eleg 
szerelveny. A krematoriumnak mindig mukodni kellett. Legtobbszor Mengele jott a kiseretevel valogatni. Akit 
nem talalt eleg erosnek, lefogyott vagy egy pattanas volt valakin, azt mar vittek is. 
 
Ilyen valagatasok utan vettuk eszre, az ismerosok, baratok, akikkel a veletlen folytan meg egyutt voltunk, 
kezdenek elfogyni. Elvittek oket. Minden alkalommal nagy fajdalmat okozott elvesztesuk. 
 
C-lageri eletem harom keserves honapig tartott. A mindennapi megprobaltatasokat ma mar keptelen vagyok 
leirni. Sem erovel, sem idegileg nem birom. Az atelt emlekek minden perce maig a fejemben, a szivemben el. 
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Meg a valogatasokrol le kell irjam, milyen megalazo modon tortent. Legtobbszor meztelenul valogattak. Bal 
karunkon volt az egy szal rongy, amiben voltunk, kopasz fejjel, ugy neztunk ki, mint az orultek. Megforgattak 
elol, hatul, ugy dontottek, kit visznek, ki marad. 
 
Harom honap utan engem is kivalogattak. Jott egy feherkopenyes ember, aki kezeinket nezegette. 200 emberre 
volt szuksege, ebbe a csoportba kerultem en is. Azt hallottuk, munkara visznek. Itt maradtam el minden 
falubelimtol. Egy bodrogkereszturi unokatestverem jott velem. Ezen a napon, egesz estig a lager kapun kivul 
ultunk. Csak arra gondoltunk, jon ertunk a teherauto es visznek a gazba.. 
 
Csodalatos modon, gyalog inditottak el, es egy masik lagerba vittek. B-lager volt. Ez a hely meg sokkal 
lehetlenebb volt, mint a C-lager. Csak ures barakok voltak. Se priccs, se vece, se ivoviz, se konyha nem volt, 
ahol fozzenek a reszunkre. 
 
Ebben a lagerben nem voltak valogatasok, csak celapelt alltunk, naponta ketszer. Csak szamoltak, szamoltak, 
mintha olyan fontosak lettunk volna. 
 
Reggelire hoztak valami ragacsos, feherszinu pepet, neha teat. Ilyenkor orultunk, legalabb a szemunket ki 
tudtuk mosni vele. Kulonben, mosakodasi lehetoseg nem volt. Ennivalot masik lagerbol hoztak, mire hozzank 
kerult, a fele kilotyogott a kublibol. Szuksegletunket vodrokbe vegeztuk es hordtuk a godrokbe. Idonkent 
ferototlenitobe vittek. A jarvanytol feltek. Sokan ruhesek lettek, krecessek, ahogy ott mondtak. Egy alkalommal 
az unokatestverem is a ruhes barakba kerult. Probaltam utana szokni, de nem sikerult. Minden este az orvosno 
mindenkit megnezett, ha mar nem latott semmi tunetet, kidobta a barakbol. Engem meg is pofozott, mielott 
kidobott. Kerdezte miert vagyok itt, nincs semmi bajom. Igy Lilit ( Feinsilber), az unokatestveremet ezutan nem 
lattam csak a felszabadulas utan talalkoztam vele. Az o atelt szornyu emleke kulon elbeszelest erdemel... 
 
Folytatom a B-lageri esemenyeket. Mint mar emlitettem, ures barakokba erkeztunk. Egy sarokban rongyok, 
pledek voltak osszedobalva. Celapel utan, aki hozzajutott, magunk ala dobtuk es azon huzodtunk meg. Ha nem 
jutott, ugy is jo volt. 
 
A szomszedos lagerban volt a jarvanykorhaz. Minden este jott a teherauto osszeszedni a halottakat es a fel-
holtakat. A barakbol nem volt szabad kijonni, sem kinezni. Ennek ellenere mindenki tudta mi tortenik. 
Egy ilyen alkalommal rendkivuli sorakozot rendeltek. Mint kesobb megtudtuk, egy kislany megszokott a 
teherautorol es nalunk tobblet volt. Sokszor vegigszamoltak az otos sorokat es azt mondta az SS katona, ha 
nem all ki az, aki idejott, minden otodik sort kilö. Idegtepo percek voltak...vegul elojott a szegeny kislany, 
azonnal elvittek... 
 
Ilyen es sok hasonlo izgalmakkal teltek napjaink. Eheztunk, faztunk, aztunk, szomjaztunk. Mindig akadt egy-egy 
derulato, aki biztatott bennunket, majd csak vege lesz, kikerulunk innen. Nehezen hittunk abban, hogy elvisznek 
munkara, mint ahogy hallottuk a C-lagerban. 
 
Vegre, oktoberben, egy este jottek ertunk. Kiabaltak, az a ketszaz ember, akiket a C lagerbol valogattak, alljon 
ki. Feltunk nagyon, nehezen indultunk. 3 honap telt el itt is, mar nem hittuk, hogy munkara visznek. 
Leszamoltak a ketszaz embert es elvittek a lagerbol. Vittek a furdobe. Kaptunk ruhat, kabatot, cipot es valami 
ennivalot. Bevagoniroztak es ejszaka elindultunk Auschwitzbol! Hat honapig eltunk itt, ezen a gyilkos helyen...! 
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Harom vagy negy napos vagonut utan megerkeztunk Horneburgba. (* see corroborating Wikipedia notes at the 
end)  Horneburg 25 km-re volt Hamburgtol. 
 
Vittek az allomasrol, a varoson keresztul egy erdosegben talaltuk magunkat. Ket ujonnan epult barak vart rank. 
Harmadik barak a felugyeloknek keszult. Kaptunk pledet, csajkat, kanalat, amit hat honapig nem lattunk. 
Hihetetlen volt szamunkra. Igen orultunk, gondoltuk, itt mar valoban dolgozni fogunk. Igy is lett. 
Egy repulogep alkatreszeket gyarto vallalatnak dolgoztunk. Lederfabrik neven volt a cegtabla. Itt egy nagyon 
erdekes meglepetes volt. Ugyanaz a feherkopenyes ferfi, aki a C lagerben valogatott ki bennunket, ismet a 
kezunk szerint osztott be munkara. Ki hova volt megfelelo. Harom muszakban dolgoztunk. Hosszu utat tettunk 
naponta az erdobol a varosba. A felugyelonok (aufseherinek) enkeltettek egesz uton, oda-vissza. Faztunk egesz 
telen, kopaszon, harisnya nelkul, egy par fa-klumpa volt a labunkon, es egy rossz kabat. 
 
Furdesi lehetoseg is volt. Itt is priccsek voltak, de csak egyszemelyes. Ket ember kapott egy turulkozo vaszon 
kendot, amit felvaltva a tarsunkkal, fejunkre vehettunk masnaponkent, amig munkaba mentunk. Persze vizes 
volt. Volt egy fiatal kislany velem, Edit, akivel elso perctol egyutt voltam, kozosen hasznaltunk mindent es 
osztottunk meg. Mivel par evvel en idosebb voltam, nagyon ragaszkodott hozzam. En 20 eves voltam. Sajnos, 
felszabadulas elott elvesztettem, nem tudom mi lett vele. Mai napig keresem, kerestetem, mindhiaba. Neve: 
Linzer (Linzerova) Edit. Satoraljaujhelyi hatarmenti kis falubol kerult az Ujhelyi gettoba. Harman voltak 
testverek. Fiatalabb testverei anyjukkal a gazba kerultek. 
 
Horneburgban oktobertol februarig dolgoztunk. Viszonylag ez a hely volt a legelviselhetobb a sok rossz kozul. A 
felugyelo SS nok, aufseherinek, egy ket kivetellel gonoszak voltak. Minden alkalmat kitalaltak, hogy 
megnehezitsek az eletunket. 
 
A gyarban az etel nem volt rossz, a gyarvezeto nem volt rossz hozzank. Volt egy Holland munkavezetonk, aki 
nagyon rendes ember volt. O is, mint fogoly dolgozott. Neha almat osztott szet nekunk. Biztatott bennunket, 
mar nem tarthat soka, ne hagyjuk el magunkat. Bar tudnank a nevet. Ma kituntetest kapna. Az akkori 
helyzetunkben az o embersege nagyon sokat jelentett. 
 
Vasarnapi szorakozasuk az SS kereteinek mi voltunk. Extra celapel piheno idoben. Szamoltak ejjel nappal. Egy 
ilyen alkalommal kivettek a sorbol engem es egy maramarosi lanyt. Azt kerdeztek “mit nevettek?”. Bevittek a 
szobaikba es egy nehez bottal nagyon osszevertek mindkettonket. Hetekig fajdalmas hurkakkal a hatunkon 
fetrengtunk. Senkinek sem volt szabad elmondani mi tortent velunk. Ezeket a keserveket, es hasonlot, 
elkerulhettuk volna, ha egy kis lelek lett volna bennuk. 
 
Igy telt az ido. Legiriadok egyre surubben jottek. Hamburgot bombaztak. Igy, egy februari napon, varatlanul 
bevagoniroztak es elinditottak valahova. Sohasem tudtuk hova, s mi tortenik velunk. 
Porta nevu varosba erkeztunk. Ott, egy meszko hegyseg kivajt belsejeben, az ellenseg elol eldugott gyarat 
rogtonoztek es ott kezdtunk el dolgozni. Mint kesobb megtudtuk, ezen a helyen mar hosszu ido ota ferfi foglyok 
dolgoztak, akik kozul nagyon sokan ott pusztultak el a lehetetlen korulmenyek es a kegyetlen munka kozben. 
Itt talalkoztunk a Holland munkavezetonkkel, akit mar elozoleg idehoztak, hogy keszitse elo az uzemet, mire mi 
ideerkezunk. 
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Hihetelen korulmenyek kozott eltunk es dolgoztunk. Ennivalonk alig volt valami. Ha hoztak is valami levest, mire 
felertek vele a hegyre, kilotyogott a nagyresze, nem volt mit szetosztani. Mig dolgoztunk, a gaz langoknal vizet 
melegitettunk, azt ittuk, hogy legyen eronk a muszakot vegigdolgozni. 
Itt, Portan, mar a Holland mesterunknek is igen rossz sorsa volt, sokszor mondta nekunk, sajnos neki sincs 
semmije, nem tud adni semmit. Sajnalt bennunket. A munkat a nemetek nagyon surgettek, ugy gondoltak, meg 
azt fel fogjak hasznalni. Kesobb mar ez a hely sem volt biztonsagos, kozeledett a harc. Portan, a varosban, 
epultek barakok sietve. A munka abbamaradt. 
 
Egy szep napon sorakozot rendeltek, felvittek a napvilagra es elindultunk, talan ok sem tudtak hova visznek. 
Portan maradtunk, oda vittek. Akkor epultek barakok sietve a foglyok reszere. Ekkor mar nagyon sokan 
voltunk, itt probaltak meg bujtatni a felszabaditok elol. Teljes babeli zurzavar kezdodott! Innen hamarosan 
tovabbvittek. Fallersleben, Haldensleben. Hol vagon, hol gyalog. Itt-ott leadtak 50-60 heftlinget, hol mennyit 
fogadtak el a kozbeeso lagerek. Felelmetes volt ez az allapot!!! 
 
Vegul Salzwedelben szabadultunk fel 1945 aprili 14-en. Ez is egy gyujto lager volt, mar nem emlekszem hanyan 
voltunk. Kiehezett, lesovanyodott csontvazak voltunk. Mikor kiabaltak, hogy felszabadultunk, mar 
sokadmagammal a kapuig nem volt eronk eljutni. 
 
Itt fel akartak robbantani az egesz lagert, de elkestek. A varosban szabadon jaro olasz, nem zsido foglyok 
eszrevettek mi keszul, elvagtak a vezetekeket es mar nem volt ido ujat szerelni, mert az amarikai katonak 
hamarabb odaertek. Ennek koszonhetjuk eletunket. 
 
Meg aznap este teherautokkal elszallitottak mindenkit egy kiuritett kaszarnyaba. Itt szallasoltak el es 
gondoskodtak mindenkirol. Enni, innivaloval boven ellattak, a tisztasagra nagyon ugyeltek. 
Mindenki kereste a hozzatartozoit, rokonait, ismeroseit. Az etkezohelyisegek falara papirokon kiirtuk neveinket 
es ezek a papirok elkerultek a kozeli csoportokhoz es viszont. Igy sokan talaltak, talaltunk ismerost. Megindult 
a vandorlas. 
 
Leirhatalan ossze-visszasagban voltunk. Mar a nemetek nem oriztek, szabadok voltunk! Mi oten voltunk egyutt, 
akik nagyon osszetartottunk. 3 bodrogkereszturi lany, egy sarospataki es en, cigandi. Egyutt is kerultunk haza. 
Egy teherautoval elkerultunk Hillerslebenbe. Tobben ott talaltak hozzatartozokat. En is egy foldimet. 
Hillersleben nagyon szep varos volt. Fas, bokros, viragos, mint egy nyaralohely. Kis csaladihazak, viragok 
mindenutt. Tisztasag mindenutt. Az eltoltott keserves ev utan minden csodalatos volt. 
 
Az amerikaiak itt is trorodtek velunk csak a hazaszallitasunkat nem surgettek. Mi pedig szerettunk volna mar 
hazajonni, remeltuk csaladunkbol talalunk valakit. Sajnos nagyon nagy csalodas ert bennunket. A mi falunkba 
csupan par fiatal kerult vissza. Az en csaladom teljesen kipusztult. Egy nagybatyam kerult haza az orosz 
fogsagbol egyedul. 
 
Igy kezdtuk nullarol az eletunket. 
 
A hazahozatalt nem reszletezem, korulmenyes volt. Haboru utan volt, a vonat sinek megrongalodtak, hol jott 
valami szerelveny, hol varakozni kellett. Ez is elmult. 
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Ma mar 86 eves vagyok, hianyos a leirasom, nem emlekszem mindenre. Mig fiatal voltam, nem ertem ra ezzel 
foglalkozni. 
 
2011 marcius 3-an fejeztem be az eletemnek ezt a szomoru tortenetet. 
          Ella Revai 
 
*During World War II a concentration camp was established in Horneburg.[2] It was a subcamp to the 
Neuengamme concentration camp. From Oktober 1944 until February 1945 about 200 Hungarian Jewish women 
and 50 Dutch women were forced to work for the Philips-Valvo-Röhrenwerke. Especially the Dutch women were 
also forced to work in the port of Horneburg. The Hungarian women were coming from the Auschwitz-Birkenau 
camp, the Dutch women transported from Ravensbrück concentration camp. Mid-February 1945 the SS 
deported the women to the subcamp Porta Westfalica. (Excerpt from Wikipedia) 
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