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Kizárólag oktatási célokra: az Eternal Echoes oldalán megtekinthető videók, fotók, dokumentumok és szövegek a szerzői jogok tulajdonosainak 
engedélyével kerültek felhasználásra. A harmadik fél jogai, mint például szerzői jog, védjegy, a nyilvánosság joga, személyes adatok védelme és 
szerződésben rögzített korlátozások miatt kérjük, hogy ne ossza meg vagy terjessze a gyűjtemény tartalmát.

A háború vége és a felszabadulás
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A felszabadulás

A háború vége

Az utolsó fejezetben Susanna elmesélte, hogy 1944. június 16-án szüleivel és a többi makói zsidóval, egy Szeged 
melletti gettóba majd onnan a téglagyárba szállították őket. Susanna elmondja, hogy őt és a családját a téglagyárból az 
ausztriai Strasshof munkatáborába deportálták. Onnan egy másik, kis osztrák városba vitték őket, ahol a környéken 
kényszermunkát végeztettek velük. Ezalatt a szovjet csapatok elérték a Lengyelország keleti részén fekvő majdaneki 
koncentrációs tábort. Ez volt az első tábor, amit felszabadítottak.

Szovjet csapatok előre nyomultak Lengyelországban és közeledtek az ország dél-keleti része felé. A területet ellenőrző 
náci hatóságok felismerték, hogy a szovjet csapatok megállíthatatlanul törnek Auschwitz felé, így a foglyok egy nagyobb 
csoportjának evakuálása mellett döntöttek. Több ezer fogvatartott, lengyelek, csehek és más auschwitzi internáltak 
Németországba kerültek gyári munkákra. A nácik igyekeztek a tömeggyilkosságok bizonyítékait megsemmisíteni. 1945 
januárjában Auschwitz-Birkenauban minden gázkamrát és krematóriumot lebontottak vagy teljesen leromboltak. Az itt 
dolgozó foglyokat megölték, hogy senkinek se tudják elmondani, mi történt ott. A dokumentumok nagy részét elégették, 
többek között a zsidó foglyok névsorát is.

Szovjet csapatok Auschwitz-Birkenauban

1945. január 17-én hat hónappal azután, hogy a szovjet csapatok 
felszabadítják Majdaneket, six months after Soviet troops had liberated 
Majdanek, elfoglalják Krakkó városát. When the Nazi leaders learnt 
that enemy troops were so close to Auschwitz, a decision was made to 
move the rest of the prisoners. Amikor a náci vezetők megtudták, hogy 
az ellenséges csapatok ilyen közel értek Auschwitzhoz úgy döntöttek, 
a többi, ott maradt foglyot is eltüntetik. A 65 000 Birkenauban maradt 
fogolyból 60 000-et, melyek többsége zsidó volt, a jeges januári hidegben 
halálmenetben hajtottak el. Azokat, akik túl gyengék voltak az erőltetett 
meneteléshez az út mentén lőtték le az SS őrök. Miután órákon, vagy 
napokon át meneteltek vasúti vagonokkal különböző koncentrációs 
táborokba szállították őket Németországba vagy az ausztriai 
Mauthausenbe. Ennek az útnak több ezer áldozata volt: az emberek 
végelgyengülésben haltak meg vagy megölték őket.

1945. január 27-én a szovjet hadsereg felszabadította Auschwitzot. 7500 foglyot találtak a táborban. A legtöbbjük betegen 
haldoklott a hideg barakkokban víz, élelem és fűtés nélkül.

Ekkor Susanna édesanyjával és édesapjával a bergen-belseni koncentrációs táborban volt. Még hónapok fognak eltelni, amíg 
felszabadítják őket. 

A háború vége és a felszabadulás

Maidanek koncentrációs és haláltábor.
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Szövetséges csapatok szabadítják fel a táborokat

1945 tavaszán a szovjet csapatok bevonulnak a Balti államokba, 
Lengyelország északi és Németország keleti részébe. A régióban 
egyre több tábort szabadítanak fel, mint Stutthof, Sachsenhausen 
és Ravensbrück. Ugyanakkor szövetséges csapatok is megérkeznek 
nyugat felől. Április közepén az amerikai csapatok felszabadítják 
a buchenwaldi koncentrációs tábort és a brit csapatok érkeznek a 
bergen-belseni koncentrációs táborba. A táborban 60 000 főleg beteg 
és haldokló foglyot találnak és több ezer holttestet. Több mint 10 
000 fogvatartott halt meg tífuszban és alultápláltság miatt a tábor 
felszabadításának első heteiben. A táborban a felszabadítók szörnyű 
állapotokat tapasztaltak. Temetetlen holttesteket találtak. A több 
ezer holttest mellett pedig akik még éltek, csontsoványak voltak. A 
rádióadások és az újságok hírei révén gyorsan terjedt a táborok híre. 
Ez volt az a pont, amikor napvilágra kerültek a náci rémtettek és azok 
elborzasztó méretei. 

Németország kapitulál 

Május 8-án szerte a világon ünnepelték, hogy véget ért a második 
világháború. Ugyanakkor a felszabadított foglyok ezrei küzdöttek 
a túlélésükért. Legtöbbjük betegen és kórosan soványan. Sokan 
meghaltak a felszabadítást követő egy hónapban. Azok, akik túlélik, 
nem tudják, mi történt a hozzátartozóikkal. Túl meggyötörtek voltak 
ahhoz, hogy a jövőjükről gondolkodjanak. Azok a menekültek, 
akik eddig a messzi Szovjetunióban találtak menedéket, most 
visszatérnek Európába és ezzel, még kaotikusabbá válik a helyzet. A 
szövetséges csapatok megpróbálnak minél többeknek segíteni. Több 
segélyszervezet tevékenykedett:  orvosi ellátást, élelmet, ruhát és 
lakhatást biztosítottak az egykori foglyoknak. Úgy nevezett hontalan 
táborok létesültek, azok számára, akiknek nem volt hova menniük, 
akik “hontalanná” váltak. A nem zsidó menekültek nagyobb része 
visszatért régi otthonába.

„Hontalan emberek”

De sokan, akik korábban a mostanra szovjet fennhatóságú területeken éltek nem akartak visszamenni. A zsidó túlélők 
nagyobb része nem akart visszamenni korábbi “otthonába”. Hiszen senki sem várta őket és féltek a további üldözésektől. 
Ez a félelmük be is igazolódott. Több helyen, például Lengyelországban a visszatért zsidókat üldözték és halálos 
kimenetelű támadásokat intéztek ellenük.

Sok menekült kérvényezte a Nyugat-Európába, az USA-ba, Kanadába, Dél-Afrikába és Dél-Amerikába való letelepedést. 
De ezen országok bevándorlási törvényei nagyon szigorúak voltak. Sok zsidó menekült akart Palesztínába menni de a 
brit fennhatóságú területre nem engedtek be bevándorlókat.

A bergen-belseni koncentrációs tábor felszabadítás után.

Németország kapitulál.
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Számos megoldási terv született, de sokaknak mégis hosszú időt kellett még a táborokban töltenie. Sokszor évekig tartott, 
mire a menekültek el tudták hagyni a hontalan táborokat. 1952-ben egy tábor kivételével mindegyiket bezárták. Az USA 
600 000 úgynevezett hontalant és más menekültet engedett be, közülük 80 000 volt zsidó. Kanada és Ausztrália több 
mint 150 000 menekültet fogad. Izrael Állam 1948-ban megalakult, miután az ENSZ-ben többek között Svédország, 
az Egyesült Államok és a Szovjetunió megszavazta, hogy a brit mandátumú Palesztinát osszák egy zsidó és egy arab 
államra. Még mielőtt a zsidó állam hivatalosan létre jöhetett volna zsidó és cionista szervezetek több tízezer korábban 
koncentrációs táborba zárt foglyot és más túlélőt csempésztek a brit fennhatóságú Palesztinába. Izrael Állam létrejötte 
után is zsidó menekültek tízezrei érkeztek a háború sújtotta Európából, összesen több százezer ember. 250 000 beteg, 
fogyatékos és idős ember maradt Európában, akik nem kaptak beutazási engedélyt egyetlen országba sem. Ők végül 
német vagy osztrák állampolgárságot kaptak. Csak keveseknek sikerült másik európai országba költözniük, például 
Norvégiába vagy Svédországba.

Susanna és az édesanyja Svédországba jöttek, nem sokkal azután, hogy 1945 július közepén Svédországban véget ért a 
háború.

Békeünnepség  Stockholmban 1945. május 8-án.
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