
Bevezetõ

Amikor 1945 májusában a második világháború
véget ért, Németországban a szövetségesek 9 mil-
lió kényszermunkást és 80 ezer koncentrációstá-
bor-túlélõt találtak. Õk lettek azok a hontalanok,
akikrõl az elõzetes elképzelések szerint repatriálá-
sukig a szövetséges haderõknek, illetve az
UNRRA-nak kellett gondoskodnia civil és külön-
bözõ egyházi szervezetek segítségével. A hontala-
nok nagy része ugyan hamarosan visszatért szülõ-
földjére, 1945 augusztusában még mindig több
mint másfél millió hontalan élt Németország-,
Ausztria- és Olaszország-szerte DP-táborokban.1 A
hazatérõk döntõ többsége Kelet-Európából a Har-
madik Birodalomba hurcolt kényszermunkás volt,
de nagy számban találunk közöttük zsidó kon-
centrációstábor-túlélõket is: a túlélõk leginkább
Nyugat-Európába, valamint Csehszlovákiába, Ma-
gyarországra és Romániába tértek vissza.2 A Len-
gyelországból és a balti államokból származó zsi-
dó túlélõk döntõ többsége ezzel szemben a honta-
lan táborokban maradt, õk alkották a She’erith
Hapleitah (a héber kifejezés magyarul leginkább
„túlélõ maradék”-nak fordítható) magját.3

1945 folyamán aztán a zsidó túlélõk száma
nemhogy csökkent a hontalantáborokban, aho-
gyan azt a repatrizációt sürgetõ szövetségesek és
az UNRRA egyaránt remélte, hanem jelentõs nö-
vekedésnek indult. 1945 õszén megérkeztek az el-
sõ olyan zsidó túlélõ csoportok Lengyelországból
Németországba, amelyek a túlélõk által szervezett
Bricha-mozgalom (a héber kifejezés magyar meg-
felelõje „menekülés”) keretében illegális utakon 2015/5
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menekültek el a háború utáni Kelet- és Kelet-Közép-Európából. A még 1944 második
felében gettóharcosokból és partizánokból szervezõdõ Brichának a következõ évek-
ben, 1945 és 1948 között nagyjából 250 ezer kelet-európai, fõleg lengyelországi,
csehszlovákiai, romániai és magyarországi zsidó kivándorlását sikerült megszervez-
nie Ausztria, Németország és Olaszország hontalan- és tranzittáboraiba, hogy aztán
onnan a túlélõk a tengerentúlra vagy Erec-Jisraelbe (brit Palesztina) jussanak.4

A Bricha különbözõ menekülési útvonalait Csehszlovákián, Magyarországon, Ju-
goszlávián, Románián, illetve Ausztrián keresztül a németországi hontalantáborok-
ba, illetve az olasz tengerpartra tudományos monográfiában elsõként Yehuda Bauer
dolgozta fel.5 Jelen írásomban csupán a magyarországi Bricha-mozgalomról és az or-
szágon áthaladó útvonalról fogok beszélni.

A Bricha kiépülése Magyarországon

A magyarországi deportáltak segítésére 1945 tavaszán, még az ország teljes felsza-
badulása elõtt létrehozott zsidó segélyszervezet, a Deportáltakat Gondozó Országos Bi-
zottság (DEGOB)6 adatai szerint 1945 áprilisa és decembere között összesen 82 144 de-
portált és munkaszolgálatos túlélõ tért vissza Magyarországra. Voltak olyanok is, akik
csak 1946-ban tértek vissza az országba, számuk – szintén a DEGOB nyilvántartása
szerint – 1187 fõ volt.7 A budapesti gettók túlélõivel együtt õk voltak azok az emberek,
akiknek más holocaust-túlélõkhöz hasonlóan el kellett dönteniük azt, hogy életüket
szülõhazájukban akarják folytatni, vagy máshol akarnak új életet kezdeni. Egyik lehet-
séges, bár egyáltalán nem kizárólagos megoldásként merült fel már 1945-ben is Erec-
Jisrael, az akkori brit Palesztina. A tömeges palesztinai kivándorlás ugyanakkor egé-
szen 1948-ig, tehát Izrael Állam kikiáltásáig csak illegális utakon zajlott.

Ennek az illegális kivándorlásnak a megszervezésére és lebonyolítására Magyar-
országra, hasonlóan Európa más országaihoz, már 1945 folyamán erec-jisraeli kül-
döttek érkeztek. Feladatuk a Magyarországon élõ zsidó túlélõk kivándoroltatása mel-
lett az országon átvonuló túlélõk útjának megszervezése is volt. A magyarországi
Bricha vezetõje, Yehuda Talmi Brassóban született Füredi Pálként, és cionista neve-
lést kapott. 1938-ban alijázott, ahol a Kfar Glikson kibuc egyik alapítója lett.8

Talmi Nápolyon és Grazon keresztül kalandos úton érkezett Magyarországra 1945
augusztusában. Szentgotthárdnál kelt át a határon, és az elsõ település, amit elért,
Szombathely volt, ahol akkoriban már mûködött a Bricha elsõ illegális átkelõhelye,
melyet magyarországi cionista ifjúsági szervezetek tagjai, a halucok létesítettek. Õk se-
gítették Talmit Budapestig. Talmi legfõbb feladata minél több magyarországi zsidó, il-
letve átvonuló kivándoroltatása volt Ausztria és Jugoszlávia felé. Az erec-jisraeli kül-
döttek reálisan mérték fel, hogy elõbb-utóbb a szovjet fennhatóság alatt lévõ területek-
rõl senki sem fog tudni távozni. 1967-ben a vele készült interjúban többször is felidéz-
te akkori félelmeit: más, a keleti blokk országaiban mûködö küldöttekhez hasonlóan
elõre rettegett attól a naptól, amikor a szovjet hatóságok lezárják a határokat.

A Bricha fõ útvonala Magyarországról Ausztria (Bécs, illetve Graz), majd onnan
a németországi hontalantáborok felé vitt. Az Auszria felé tartók két illegális határát-
kelõnél lépték át a magyar–osztrák határt: Graz felé Szentgotthárdnál és Bécs felé
Szombathely–Rechnitznél. Volt egy jóval kevesebbek által használt útvonal is: Jugo-
szlávián keresztül az olasz tengerparta. A jugoszláviai átkelõ 1945 májusában nyílt,
Szabadka és Zágráb felé. 1945 nyara és 1946 márciusa között Talmi becslése szerint
45-50 ezer zsidó vándorolt ki Kelet-Európából Magyarországon keresztül. Többségük
Lengyelországból, Csehszlovákiából, Romániából és szovjet Kárpátaljáról érkezett.
Ugyanebben az idõszakban 5-6 ezer magyarországi zsidó is kivándorolt, többségük
gyerek és az õket kísérõ halucok.64
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1946 márciusáig a Bricha nagyobb problémák nélkül mûködött Magyarországon,
hetente többször indultak 500 illegális kivándorlót szállító vonatok Ausztria felé.
Akkor azonban a magyarországi politikai rendõrség leállította az akciót. Gyõr után,
de még a határ elõtt titkosrendõrök megállítottak egy vonatot, melyen 500, hamis pa-
pírokkal rendelkezõ zsidó kivándorló utazott. Leszállították a zsidó családokat, és
volt nyilasokat kerestek köztük azzal az állítással, hogy ezekbe a csoportokba ilye-
nek is bekeverednek, és így emigrálnak. A Bricha szervezõi a zsidó kivándorlást ki-
használó nyilasokról semmit sem tudtak, de azok valóban kihasználták a zsidó ki-
vándorlást. A leállított csoportban tényleg volt néhány olyan volt nyilas, akik körül-
metélkedtek, egy rabbinál tanultak a zsidó vallásról, és a Brichánál jelentkeztek ki-
vándorlásra. A rendõrök õket és a csoport Bricha kísérõit elfogták. A vonat leállítá-
sával párhuzamosan nyomozók törtek be a Bricha budapesti irodájába is (az iroda az
Ezra fedõnevet viselte), ahol dokumentumokat és valutát foglaltak le.

Az incidenst követõen 1946 márciusa és év vége között Talmi szerint mintegy 18
ezer zsidó vándorolt ki Magyarországon keresztül. Ebben a számban benne vannak
a magyarországiak is.

A DEGOB adatai szerint ugyanakkor a DEGOB Erzsébet-otthonában (XIV. ker.
Ajtósi Dürer sor 37.) 1946 januárja és szeptembere között összesen több mint 110
ezer ún. átvonuló töltött legalább egy éjszakát: januárban 9056, februárban 6977,
márciusban 10 976, áprilisban 20 444, májusban 15 352, júniusban 16 451, július-
ban 14 520, augusztusban 11 115, szeptemberben pedig 5600 ember szállt meg éj-
szakára az Erzsébet-otthonban. Összesen 110 491 fõ.9 Az átvonulók között persze
nem mindenki a Bricha keretében Kelet-Európából a hontalantáborokba tartó zsidó
volt. Szép számban voltak közöttük olyanok, akik munkaszolgálatból vagy deportá-
lásból valamikor 1945 folyamán visszatértek magyarországi lakóhelyükre, de hama-
rosan a kivándorlás mellett döntöttek. A DEGOB által vezetett statisztikák sajnos
nem teszik lehetõvé, hogy a Magyarországról, illetve más kelet-európai országból ki-
vándorolni szándékozókat számszerûleg elkülönítsük egymástól. Mindenesetre az
Erzsébet-otthonban 1946 januárja és szeptembere között átlagosan napi 400 ember-
rõl gondoskodtak a DEGOB munkatársai.

Annyi bizonyos, hogy míg 1945–1946-ban elsõsorban Lengyelországból érkezett
zsidók vonultak át Magyarországon a Bricha keretében (számuk 1946 nyarán, majd
különösen júliusban, a kielcei pogromot követõen megugrott), 1947-ben a Romániá-
ból menekülõ zsidók közül is egyre többen választották a Magyarország–Ausztria
irányt, bár számuk meg sem közelítette a Lengyelországból menekülõk számát. 1947
áprilisa és októbere között havonta 3-4 ezer romániai zsidó érkezett Magyarország-
ra. A Bricha történetébe ez a „Menekülés az éhség elõl” néven vonult be. A Románi-
ából érkezettek részben önállóan, részben a Bricha embereinek segítségével jutottak
el Budapestre, majd onnan a magyar–osztrák határra.10

A kivándorlók többsége Bécsben a helyi hitközség volt kórházába (1942 októbe-
rében zárt be), a Rothschild kórházba érkezett, amely 1945 nyarától – hivatalosan
csak 1945 októberétõl – Bécs legnagyobb hontalantábora volt.11

Keresztül Magyarországon: életutak

Kik voltak azok a zsidók, akik a második világháborút követõ néhány évben az el-
vándorlás mellett döntöttek? A következõkben néhány olyan túlélõ tipikus életútját
fogom nyomon követni, akik vagy Magyarországon élték túl a holocaustot, és a há-
borút követõen onnan vándoroltak ki, vagy a háborút követõen visszatértek szülõ-
földjükre, de hamarosan a kivándorlás mellett döntöttek, és Magyarországon keresz-
tül jutottak Erec-Jisraelbe. Tanúvallomásaikat az izraeli Jad Vashem õrzi.

65

2015/5



Bursteinék, egy magyarországi vallásos cionista család12

Burnstein Mordehaj jómódú földbirtokos családban született Brno mellett. Kassán
tanult gimnáziumban, de otthagyta az iskolát, jesivába kezdett járni, és haszid, vala-
mint cionista lett. Mivel nem akart bevonulni a hadseregbe, rabbija tanácsára átszö-
kött Magyarországra, így került Sátoraljaújhelyre. Ott kötött házasságot 1933-ban az
akkor már árva Hana Rahel (Regina) Schönfelddel, aki Sátoraljaújhelyen született.
1935-ben született elsõ fiuk, Mihael (Miklós) Sátoraljaújhelyen, majd a második fiú,
Vilmos (Jakov) már Budapesten 1937-ben. Harmadik gyerekük az 1938-as születésû
Judit. A családot Hana Rahel tartotta el libakereskedõként, mivel Mordehaj tanult.

1941-ben az apát, nem lévén magyar állampolgársága, letartóztatták, és egy bu-
dapesti fogházban tartották fogva. 1942-ben vagy 1943-ban aztán Mordehajt munka-
szolgálatra vitték a keleti frontra. Míg a háború után haza nem tért, a család semmi
hírt nem kapott róla.

1943-ban Szlovákiából Budapestre érkezett Mordehaj idõsebb bátyja és szülei,
akiket sikerült elhelyezni egy öregotthonban. A nagyapa azonban hamarosan, három
héttel Budapestre érkezése után meghalt. Ezután a nagymama visszament Szlováki-
ába, hiszen a család nagy része ott élt. 1944-ben velük deportálták.

1944 nyarán a Burstein családnak (Hana Rahelnek, a három gyereknek és egy
nagynénjüknek) át kellett költöznie egy csillagos házba, a Teleki tér 5-be, ahol
Mordehaj legjobb barátja élt.

Magyarország német megszállását követõen Hana Rahel testvéreit és családjaikat a
sátoraljaújhelyi gettóból Auschwitzba deportálták. Hana Rahelék összesen nyolcan vol-
tak testvérek. A 7 testvér családostul élt Sátoraljaújhelyen. Az egész családból Judit 7
unokatestvére maradt életben, õket Judit szülei vitték ki a háború után Erec-Jisraelbe.

A nyilas hatalomátvétel után a három Burstein gyereket anyjuk a Columbus utcai
gyerekházba adta be, õ pedig egy svéd védett házba került. A gyerekházból Judit az
emeletes ágyakra emlékszik, melyektõl a mai napig retteg. Egy nap ugyanis összeom-
lottak. Judit élénken emlékszik, hogy kiszedtek mindent a romok alól, valaki felállt a
halom tetejére, és egyesével felmutatta a dolgokat, hogy tulajdonosaik ráleljenek.
Ugyanaznap váratlanul megjelent anyjuk is, aki azért jött, mert elhatározta, hogy in-
kább átviszi a gyerekeket a védett házba, hogy együtt legyenek. Anyja érkezése után
azonban nem sokkal a gyerekotthont támadás érte, a nyilasok a budapesti nagygettó fe-
lé vitték a sorokba állított gyerekeket. Útközben az anyjuk egyre hátrébb sorakoztatta
a gyerekeket, akik nagyon gyengék voltak a sok éhezéstõl, és már hasmenésük is volt.
Mikor már csak néhány méterre voltak a gettó kapujától, Jakov közölte, hogy ha meg-
ölik sem megy be. Mihael viszont közölte, hogy õ mindenképpen bemegy, mert olyan
gyenge, hogy már menni sem bír. Mire anyjuk úgy döntött, hogy egyszerûen kilépnek
a sorból, és szép lassan elindulnak másfelé. Elértek egy villamosmegállóba. És a villa-
mossal megérkeztek a Szent István parknál lévõ védett házba.

A védett házban Bursteinék nagyon szenvedtek a bombázásoktól és a belövések-
tõl, valamint az éhségtõl. Anyjuk csillag nélkül járt ki a házból ételt szerezni szá-
mukra. Egyszer kávészemekkel tért vissza, ezt rágcsálták napokig. Egy alkalommal
sikerült kenyeret szereznie, de mire visszaért volna vele, maga is éhes lévén, meget-
te az egészet. Ezt még évekig mondogatta, nem tudott megbocsátani magának.

A védett házból a Dunára láttak, és Judit maga is látott kivégzéseket a Duna-par-
ton. A nyilasok többször is betörtek a házba, de õket nem vitték el. A gyerekek már
olyan gyengék voltak, hogy csak feküdtek egy ágyban.

A felszabadulásból Judit arra emlékszik, hogy az egyik szovjet katonától kenye-
ret kért, az adott is neki, és a gyereket a magasba emelte azzal, hogy neki is van egy
kislánya otthon.66
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Még 1945. január-februárban valamikor hírt kaptak apjukról, hogy életben ma-
radt, és próbál hazajutni. Végül Bécsen keresztül érkezett meg pár hónap múlva. A
család elõször a Teleki téri lakásba ment vissza, az a ház állt. Hamarosan kiderült,
hogy Szombathelyen egy zsidó ifjúsági tábor van gyerekeknek, ahol fel is táplálják
õket. Hana Rahel elhatározta, hogy két fiát odaküldi. A gyerektáborban ráadásul egy
Burnstein-rokon, egy 18 éves fiú volt az egyik madrich. Amikor azonban Mordehaj
hazatért, személyesen leutazott megnézni a gyerekeket, és kiderült, hogy a helyet a
baloldali Hasomer Hacair cionista ifjúsági mozgalom tartja fenn. A vallásos gyere-
kekrõl levették a kipát, és tréflit adtak nekik enni. A két Burstein fiúra ugyan a ro-
kon vigyázott, így õk nem ettek tréflit, és megmaradt a kipájuk is, Mordehaj ennek
ellenére azonnal hazavitte a gyerekeket.

Mordehaj még 1945 nyarán elkezdte elõkészíteni a család kivándorlását, beleért-
ve a Schönfeld család túlélõ tagjait is. A Burnstein-testvérek közül csak Mordehaj egy
bátyja (Berci, Benjamin) maradt meg, õ beállt a szlovák partizánok közé. A háború
után a Brichában vett részt, elõször Bukarestben, aztán Budapesten. 1945 augusztu-
sában Berci volt az, aki üzent, hogy a család nekiindulhat. Hátizsákokkal indultak ne-
ki, hogy úgy tûnjön, csupán vidékre mennek kicsit feltáplálni magukat a háború után.
Csupa 14-16 éves gyerek és Judit szülei. Vonattal utaztak Ausztriába, majd onnan
Olaszországba. A Schönfeld gyerekeket illegális Alijat Hanoár csoportokba osztották
szét, õk 1945–1946 folyamán megérkeztek Erec-Jisraelbe. De a szûk család (szülõk és
három gyerek) ezt nem akarta, mivel veszélyesnek találták az illegális aliját. Õk két és
fél évig ide-oda vándoroltak Olaszországban, és vártak az alijára.

Bursteinék 1947 szeptemberéig maradtak Olaszországban, ahol idõközben megszü-
letett a család negyedik gyereke, David is. A kisfiú a Budapesten meghalt nagyapa után
kapta a nevét. A család 10 napos út után, Erev Szukkotkor érkezett meg Haifára.

Judit, mióta 1947-ben megérkezett az akkori Erec-Jisraelbe, soha nem hagyta el
az országot. Még bátyja egyik gyereke amerikai házasságkötésére sem utazott el.
Egyetlen alkalommal tett kivételt, a Jad Vashem által készített interjú készítésének
évében, tehát  2000-ben öt napra elment Auschwitzba. Ott gyertyát gyújtott meggyil-
kolt családtagjai emlékére.

A Burstein család története annak a kevés magyarországi zsidó családnak az
egyik lehetséges története, ahol a szûk család egésze túlélte a holocaustot. Miközben
a nagy családból nagyon sokan, teljes családok a holocaust áldozatai lettek. A vallá-
sos és egyben cionista Bursteinék a háború után Magyarországon egy pillanatra sem
találták a helyüket, és az apa hazatérése után kizárólag a család fizikai állapotának
feljavításával, majd ezt követõen a kivándorlás megszervezésével foglalkoztak.

Más élményekkel rendelkeznek azok a túlélõk, akik fiatal felnõttként, egyedül él-
ték túl a holocaustot. 

David Lebovics, egy munkaszolgálatos fiatal13

David Lebovics az akkor Csehszlovákiához tartozó kárpátaljai Solotvinán
(Aknaszlatina) született 1923-ban. Négyen voltak gyerekek, apjuknak egy kis vegyes-
boltja volt, és földmûveléssel is foglalkozott. David hét évet tanult cseh elemi isko-
lában és hederben (délelõtt az iskolában, délután a hederben), majd jesivába ment.

1939-ben Kárpátalja újra magyar fennhatóság alá került, 1944. április közepén az
aknaszlatinai zsidókat gettóba zárták. David a gettóban kapta meg munkaszolgálatos
behívóját, mivel akkor lett 21 éves. Nagybányán kellett jelentkeznie, ahol a 110/62-
es sz. munkaszolgálatos századba osztották be. Fõleg romeltakarításon, valamint út-
építésen dolgoztak Nagybányán és környékén.
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Egyik munkájuk az volt, hogy miután Kolozsvárról Auschwitzba deportálták a
zsidókat (1944. május 25. és június 9. között) a gettóként mûködõ téglagyárat nekik
kellett kitakarítaniuk. Ott látták – többek között az elválasztófalként kifeszített pok-
rócokból –, hogy a téglaszárítókban az emberek milyen zsúfoltságban, milyen körül-
mények között éltek. Ezenkívül a nagybányai zsidók deportálásának is szemtanúi
voltak (szintén 1944. május végén, június elején deportálták õket Auschwitzba).

1944 októberében, amikor éppen Szatmárnémetiben voltak, és a Vörös Hadsereg
már állandóan hallótávolságban ágyúzta a környéket, egy bombázás alkalmával szét-
szaladtak. Néhány napig egy környezõ faluban voltak – mintegy hatvanan David szá-
zadából az egyik kerettel együtt –, amikor magyar tüzérek érkeztek a faluba, akik
összeszedték az ott lévõ munkaszolgálatosokat (más századokból is voltak), és újjá-
szervezték a századot. A helyi focipályán gyûjtötték össze õket, és egy munkaszolgá-
latos fiút, aki bújkált a faluban, mindenki elõtt példát statuálva kivégeztek.

Erdélybõl átvitték õket gyalogmenetben Magyarországra egészen a nyugat-ma-
gyarországi Szombathelyig. Ott 1944 telén és 1945 tavaszán az erdõben fát vágtak,
és bunkert építettek. 1945. március legvégén a már oda is közeledõ Vörös Hadsereg
elõl kiürítették a tábort és gyalogmenetben (néha szekereken) átvitték õket Ausztri-
ába, Grazba.

Grazból a századot átirányították Jugoszláviába, ahol német–magyar közös pa-
rancsnokság alatt tankcsapdákat ástak. Valamikor április végén, május elején ez a
környék is felszabadult. Még nagyjából két hétig ott maradtak, mert semmilyen köz-
lekedési eszköz nem volt, aztán a helyiek adtak szekereket, amikkel eljutottak a ma-
gyar határig. A partizánoktól igazolást kaptak, hogy zsidó munkaszolgálatosok, és õk
szabadították fel õket.

Magyarországon vonaton folytatták az utat Budapestig. Ott találkoztak a koncent-
rációs táborokból visszatért elsõ túlélõkkel, akik beszéltek nekik Auschwitzról és a
táborokról. Budapesten mindenki várt egy darabig, hátha valaki hazatér a családjá-
ból. A visszatérõktõl David úgy hallotta, hogy négy évvel fiatalabb öccse életben ma-
radt. Egy ideig várt, de miután senki sem érkezett meg, elhatározta, hogy két másik
fiúval visszatér Aknaszlatinára, hátha ott talál valakit.

Aknaszlatinán senkit sem talált családjából, és a helyiek által elrabolt értékeikbõl
sem tudott semmit visszaszerezni. Elhatározta, hogy Kolozsváron élõ rokonaihoz
megy, majd kivándorol Erec-Jisraelbe, mert nem akart azok között maradni, akik,
mint mondta, „látták a nyomorúságunkat, és örültek neki”.14

Kolozsváron megtalálta három unokafivérét és az unokanõvérét. Mivel közülük
senki sem akart vele tartani, és idõközben megtudta, hogy egy máramarosszigeti
nagybátyja is túlélte két gyerekével együtt a holocaustot, elutazott hozzájuk, hátha
ott valakit sikerül rábeszélnie a kivándorlásra. Õk sem akartak elmenni, ezért végül
1945 novemberében egyedül visszament Budapestre, kapcsolatot keresett a
Brichával, és egy csoportban Ausztriába ment még novemberben.

A magyar–osztrák határon éjszaka mentek át valahol az erdõben. Bécsbe vitték
õket, majd onnan a Bricha emberei továbbvitték az amerikai zónában lévõ Bad
Gasteinbe, egy zsidó DP-táborba.

Ott megtudta, hogy öccse tényleg életben maradt, és egy franciaországi szanató-
riumban van. David mintegy fél évet töltött Ausztriában, fél évet pedig Olaszország-
ban, amíg aztán alijázni tudott. 1946 októberében alijázott Torinón keresztül. A ha-
jót Haifa közelében elfogták az angolok, a 650 menekültet Ciprusra internálták. A
jesivában tanult David, aki már Olaszországban is tanított csoportokat héberül, ezt
folytatta a ciprusi táborban is. Végül 1947 tavaszán a britek átvitték az erec-jisraeli
Atlit börtönébe, ahonnan aztán nagyjából egy hónap múlva szabadon engedték. Né-
hány hónapig alkalmi munkákból élt, majd 1947 novemberében bevonult önkéntes-68
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ként a Haganába. 1948-ban részt vett a függetlenségi háborúban. 1949-ben megháza-
sodott, egy fia és két lánya született. A fia, aki ejtõernyõs volt, 1969-ben elesett
Jerichó mellett.

David a holocaustot 21-22 évesen a magyar hadseregben munkaszolgálatosként,
munkatáborról munkatáborra vándorolva élte túl. 1944 tavaszától 1945 tavaszáig
századával bejárta szinte egész Erdélyt, átment Magyarországon és Ausztrián, hogy
aztán Jugoszláviában szabadítsák fel Tito partizánjai. Erdélyben látta a kiürített get-
tókat (Kolozsváron), és a zsidók deportálását (Nagybányán). Ebbõl megértette, mi-
lyen sors várt saját, Aknaszlatinán gettóba zárt családjára. A háború után, miután
közvetlen hozzátartozói közül sem Magyarországon, sem az akkor már a Szovjetuni-
óhoz tartozó szülõhelyén, sem erdélyi rokonainál senkit sem talált életben, elhatá-
rozta, hogy alijázik. Másfél éves út után, hontalantáborokat, az angolok ciprusi in-
ternálótáborát és atliti börtönét megjárva végül elérte célját, alijázott.

A túlélõknek van egy harmadik, a többitõl világosan elkülönülõ csoportja is.
Olyan zsidók, akiknek nincsenek személyes, „testközeli” tapasztalataik sem a kon-
centrációs, sem a munkatáborokról, de a holocaust évei során – „természetesen” –
valamilyen módon állandóan tudatában voltak létezésüknek.

Tova Weisz, egy bújkáló zsidó15

Tova Ben-Yehuda (sz. Weisz) az Esztergom melletti Piszkén született 1926-ban. A
környéken apja oldaláról sok rokon élt, nagybácsik és nagynénik. 1932-ben a kétgye-
rekes család átköltözött Mosonmagyaróvárra, ahol az apa ruhaszalont nyitott. Tova
bátyja, György (késõbb Izraelben Yisrael) Gyõrben tanult kereskedelmi iskolában,
majd visszatért a családhoz Mosonmagyaróvárra. Gyõrben cionista lett, és még a há-
ború kitörése elõtt bejelentette otthon, hogy alijázik. Ezt meg is tette, és innentõl
kezdve csak ritka levélváltás volt közte és családja között.

1939-ben, amikor az elsõ menekültek érkeztek Lengyelországból, az apa elhatá-
rozta, hogy nem érdemes kisvárosban maradniuk, ahol mindenki ismeri õket, biz-
tonságosabb, ha a fõvárosba, Budapestre költöznek. Ott, mivel a zsidótörvények ér-
telmében már nem lehetett saját üzlete, egy örmény csendestársa lett (tehát az ör-
mény volt a stróman), és vettek egy cipõgyárat.

1942-ben többé nem tudtak kapcsolatba lépni a Szlovákiában, Pozsonyban élõ
rokonaikkal, amibõl megértették, hogy valami történt velük. 1944 márciusában, mi-
után a németek megszállták Magyarországot, az apa elhatározta, hogy megpróbálnak
„eltûnni”. Még a mosonmagyaróvári üzletében volt egy segédje, akit ekkor újra meg-
keresett, és megkérte, hogy segítsen nekik. A segéd odaadta a Weisz szülõknek saját
szülei iratait. Ezek segítségével egy szobát béreltek Budapesten, a háziaknak azt
mondván, hogy Mosonmagyaróvárról érkezett magyarok, akik orvosi kezelésre ér-
keztek Budapestre, és néhány hónapot kell elõreláthatóan a városban tartózkodniuk.
Tovának szintén vett iratokat egy szerelõtõl, aki budapesti házukban dolgozott (a fér-
fi testvére, Füzi Magda iratait hozta el Tovának). Tova máshol bérelt szobát, és egy
gépészmérnök nagybátyja segítségével a budapesti Siemens gyárban kezdett dolgoz-
ni mint munkáslány.

1944 tavaszán, az Esztergom környéki zsidók gettósításának megkezdése elõtt ap-
ja leküldte Továt vonaton Piszkére és környékére, hogy meggyõzze ott élõ rokonai-
kat, semmiképpen ne menjenek be a gettóba, és lehetõleg utazzanak fel Budapestre.
Õk azonban úgy döntöttek, hogy ott maradnak. Mindannyian Auschwitzba kerültek,
senki sem tért vissza közülük. Iratai segítségével Tova gond nélkül be tudott menni
1944/45 telén a még nem lezárt pesti gettóba is, ahová rokonainak vitt élelmet.
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A nyilas idõket is így, külön-külön bújkálva élték túl, és a felszabadulást, 1945
februárját követõen az egész család visszaköltözött a Francia úti otthonába. A házuk-
hoz közel a Makkabi Hacairnak még 1945-ben egy otthona nyílt, ahová Tova elkez-
dett járni. A háború után újra kaptak leveleket Erec-Jisraelben élõ fivérétõl, aki foly-
ton sürgette a családot, hogy alijázzanak. A szülõk nem voltak biztosak benne, de
Továt el akarták küldeni. A Makkabi Hacair otthonban valamikor még 1945-ben 70-
80 árva gyereket gyûjtöttek egybe, és kis csoportokban nevelõkre bízták õket. Ilyen
nevelõ lett Tova is: hat gyerek tartozott hozzá. A teljes csoport, 4-16 éves gyerekek,
1946 februárban hagyta el Magyarországot, és a Bécs–Leipheim–Bayerish Gmain út-
vonalon érkezett a németországi Bad Reichenhall hontalantáborába 1947-ben. A
csoport végül az Exodusra került. Visszavitték õket Németországba, de még Izrael
Állam kikiáltása elõtt megérkeztek az országba.

Tova története egy „igazi”, lengyel típusú „Aryen-side story” Budapesten. Õ soha
nem volt koncentrációs táborokban, de vidéki rokonai „eltûnése” révén, majd a há-
borút követõen a visszatérõ túlélõktõl állandóan hallott róluk valamit. Õ abban a két
évben élt táborokban, hontalantáborokban, amikor már mint fiatal nõ egy gyerekcso-
port felelõseként alijázott. Amikor 1989-ben az interjúkészítõ megkérdezte tõle, pon-
tosan mikor hagyta el õ és csoportja Magyarországot, a következõt válaszolta: „Ne-
héz felidéznem a dátumokat, mert az alijánk, ami [manapság repülõvel] egy mind-
össze négyórás út Budapesttõl Tel-Avivig, nekünk két évet vett igénybe. És ezt a két
évet táborról táborra menve »élveztük«. Ki tud erre pontosan visszaemlékezni?”16

Összegzés

1945–1946 folyamán tehát elsõsorban olyan zsidók vándoroltak ki Magyarország-
ról, akik vagy vallásosságuk miatt, vagy ideológiai megfontolásokból nem találták
helyüket a szovjet fennhatóság alatt berendezkedõ baloldali Magyarországon, továb-
bá akik vagy teljes családjukat elveszítették a holocaust éveiben, vagy csak nagyon
kevesen maradtak a szûk családból életben. Olyanok is akadtak szép számmal a ki-
vándorlók között, akik, kölcsönvéve Yehuda Talmi szavait, egyszerûen nem tudták
elképzelni életük folytatását a számukra egyetlen „óriási temetõvé” változott Euró-
pában, és ezért Erec-Jisraelbe vagy a tengerentúlra akartak kivándorolni.

A magyarországi zsidók jelentõsebb számban azonban 1945 után Magyarorszá-
gon maradtak, és csak az 1956-os forradalmat követõen hagyták el újra sok ezren az
országot. Akkor, amikor egy rövid idõre felnyílt az a vasfüggöny, melynek bezáródá-
sától olyannyira tartottak a Bricha szervezõi már 1945-ben is.
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