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Lénárt András

Hogyan tovább  ?
Zsidók visszaemlékezései 1945-re

Stunde Null – gyakran hívják így a második világháború után beköszöntő béke 
első pillanatát, szimbolikus értelemben a Nachkriegszeit, a postwar első időszakát. 
És valóban, kevés olyan időpont van a történelemben, amely nagyobb esélyt adott 
volna az újrakezdésre. Az évekig tartó pusztítás után vonalat kellett húzni, eddig 
tartott a rossz, az értelmetlen, a hazug, mostantól kezdjünk valami másba. Képte-
lenség volt visszatérni a világégés előtti állapotokhoz, a háborús országok politikai 
elitje felelősséggel tartozott a német hódításból fakadó szenvedésekért. A hitleri 
Németország legyőzése csak az USA és a Szovjetunió közreműködésével volt le-
hetséges, természetes, hogy a nagyhatalmak befolyása alá kerülő európai országok 

az ő politikai és társadalmi berendez-
kedésüket követték. Néhány éven belül 
mindenütt megváltoztak a rendszerek, 
és ez különösen igaz volt Kelet-Európá-
ra, ahol a negyvenes évek végére kiépült a 
kommunista diktatúra szerkezete.

1948–49-ig, a határok lezárásáig em-
berek tömegei keresték régi vagy új hazá-
jukat. Óriási migráció ment végbe: me-

nekülés (a háborús felelősség vagy éppen az elnyomó diktatúra elől), tömeges ki-
telepítés, repatriálás. Ez a két-három év abból a szempontból is kivételes volt, hogy 
az emberek saját maguk dönthették el, hol és kivel akarnak élni.1 Családok bom-
lottak fel vagy alakultak ki, egyik percről a másikra. Sem előtte, sem utána nem 
adódott olyan pillanat, amely élesebb cezúrát jelentett volna múlt és jövő között, 
amely egyben szükségszerűen a történelem egy új szakaszának kezdetét jelölte ki. 

Mindez különösen igaz a háborút – a holokausztot – túlélő zsidó lakosságra, 
melynek talpra állását vagy emigrálását tőkeerős nemzetközi szervezetek segí-
tették. Az új asszimilációt, vagyis a hazatérést választó zsidók a szovjet befolyási 

1  Jellemzően a kelet-európai országokból áramlott a 
lakosság Nyugat-Európába vagy a tengerentúlra. A ki-
vándorlást akadályozhatta a kibocsátó ország, a befo-
gadók viszont kvótákkal igyekeztek mederben tartani 
a bevándorlók számát, a Szovjetunió európai szatellit 
országait a későbbiekhez képest mégis jó eséllyel lehe-
tett elhagyni.
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171Lénárt András Hogyan tovább ?

övezetben – és Magyarországon a Joint2 tevékenységének köszönhetően paradox 
módon ők voltak többségben3 – a kommunista ideológiában lelhettek vigaszra, és 
joggal remélhették az államtól, hogy száműzi a közéletből, illetve a közbeszédből 
az intézményes diszkriminációt és antiszemitizmust. 

A közölt történetek alapján írásomban mégis azt szeretném bemutatni, hogy 
az újrakezdés nem volt maradéktalanul lehetséges. Ennek egyik okát az emberi 
emlékezetben jelölhetjük meg, amely végig elkíséri az életünket. E szempontból 
nincs tiszta lap, a múlt dermesztő árnyai minden igyekezetünk ellenére kísérte-
nek, és befolyásolják döntéseinket. Hiába tűnik el korábbi életünk minden rossz  
eleme, pusztul el a teljes rokonság, hiába szűnik meg a diszkrimináció, hiába 
költözünk el másik településre vagy or-
szágba, az átélt, sokszor traumatikus él-
mények velünk maradnak. A politikai 
és ideológiai környezet változása talán 
segíthet identitásunk újraformálásában 
és talán némileg a felejtésben is, de a köz-
tudatban és a közbeszédben eltemetett 
témák és társadalmi beidegződések – a 
holokauszt és az antiszemitizmus – meg-
maradnak, legfeljebb sokáig nem látha-
tók a felszínen.

A dolgozatba olyan interjúrészlete-
ket válogattam, amelyek a deportálásból 
Magyarországra visszatérő zsidók 1945-
ös tapasztalatait beszélik el. A táborok-
ban, munkaszolgálatban vagy gettóban 
felszabadult zsidók élete nem oldódott 
meg egy csapásra. Legyengült fizikumuk 
és betegségeik miatt sokan nem is érték 
meg a hazatérést. Akiknek mégis sike-
rült életben maradniuk, súlyos döntési 
helyzetben találták magukat: hazatérjenek-e  ? Van-e újrakezdési lehetőség a régi, 
de esetleg radikálisan megváltozott környezetben  ? A hazaút és a hazatérés pilla-
natát – ami persze hónapokat is jelölhet – számos szépirodalmi mű és művészeti 
alkotás megörökítette,4 a történelmi munkákban azonban mindez kisebb súllyal 
szerepel. Karády Viktor eredetileg a nyolcvanas években írt, de csak 2002-ben ki-
adott Túlélők és újrakezdők című kötetében az 1945 utáni hazai zsidóságot érintő 
részletes statisztikai és sajtóelemzést végzett, személyes források vizsgálatára azon-
ban csak elvétve vállalkozott.5 Néhány évvel ezelőtt az MTA Szociológiai Kuta-

2  A Joint magyarországi tevékenységéről: http://
mazs.hu/joint100/Joint100hu/tortenet/194553.html 
3  Frojimovics (2008) 380–393.
4  Levi (1994); Kertész (2002); Ember (2001); Erdélyi 
(2006).
5  Az ún. „dunyhaciha antiszemitizmussal”, tágabban 
a hazaérkezett túlélők tapasztalatainak feldolgozásá-
val kapcsolatban a következő megjegyzést teszi: „Itt az 
érintettek élményskálája igen széles, s csak további ku-
tatásokkal, nevezetesen az idevágó, immár gazdag me-
moárirodalom pontos kiértékelésével lehetne tisztázni 
az e téren mutatkozó keserű csalódások és frusztrált 
remények, valamint a nemegyszer azért előforduló 
becsületes visszaszolgáltatás vagy elégtételadás valós 
arányát.” Karády (2002) 32–33. Korábbi tanulmánya 
a témában: Karády Viktor: Szociológiai kísérlet a ma-
gyar zsidóság 1945 és 1956 közötti helyzetének elem-
zésére. In Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon. 
Karády et al., Párizs, Magyar Füzetek, 1984, 37–180.
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tóintézete keretében működő 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely 
RESCAPE projektje foglalkozott munkaszolgálatból hazatérők történeteinek 
elemzésével és oktatási célú feldolgozásával.6 Az ehhez hasonló átfogó kutatások és 
feldolgozások hiányának oka részben a források jellegében keresendő.

A nemzetközi zsidó szervezetek (Joint, Zsidó Világkongresszus), a hazai hit-
községek és cionista szervezetek anyagaiban az ideológiai és az emlékezést szol-
gáló műveken kívül elsősorban összeírások és statisztikák találhatók az életben 
maradottakról és meghaltakról, a segélyekről és segélyezettekről, az intézményi 
infrastruktúráról vagy a kivándoroltakról. Az 1950-es beolvasztásáig működő 
Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB) személyes elbeszélése-
ken alapuló 3500 jegyzőkönyve pedig rendszerint a hazatérésig rögzítette a holo- 
kauszt-eseményeket.7

A túlélők hangjának megjelenítéséhez azonban visszaemlékezésekre és a sze-
mélyes élményeket ábrázoló interjúkra támaszkodhatunk. Írásom másik célja, 
hogy egy nagyon értékes, de a tudományos élet számára jószerével ismeretlen for-
ráscsoportot vonjon be az elemzésbe. 

A forrásról
A hazai oral history történetében tájékozott társadalomtudományos körökben 
az Erős Ferenc – Kovács András által jegyzett rendszerváltás előtti interjús kuta-
tás vált közismertté. Erős Ferenc Stark András pszichiáterrel a nyolcvanas évek 

első felében „zsidó nemzedéki szorongás 
vizsgálatba” kezdett, vagyis azt kutatták, 
hogy mások hogyan birkóznak meg zsi-
dóságukból vagy annak elhallgatásából 
táplálkozó szorongásaikkal. A tudomá- 
nyosan képzett, ám a terepen kezdő pszi- 
chológusok Kovács András és Lévai Ka- 
talin szociológusokkal kiegészülve – akik 

akkor mindketten feketelistán és munka nélkül voltak – interjúzásba fogtak. Az 
első publikáció – szintén egy szakmai közegben tartott bemutató után – 1985-
ben a Medvetánc folyóiratban jelent meg.8

Kevesen tudják, hogy az 1990 utáni survey-k és narratív élettörténeti inter-
júk készítésének időszaka előtt volt még egy pszichológiai indíttatású interjúfel-
vétel-sorozat. Az MTA – Soros Alapítvány Társadalomtudományi Kuratóriuma 
1986–87 folyamán ösztöndíjjal támogatta A hosszan tartó és vitális veszélyeztetett-
séget jelentő társadalmi diszkrimináció hatása a túlélők gyermekeinek lelki életében 
című kutatást. A csoport vezetője Szilágyi Júlia, tagjai Cserne István és Pető Ka-

6  http://www.20szazadhangja.hu/rescape. A projekt 
nevét a return és escape szavak adták. Keretében mun-
kaszolgálatból visszatérőkkel és emigránsokkal készí-
tett interjúkat dolgoztak fel.
7  http://degob.hu/index.php
8  Erős – Kovács – Lévai (1985).
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talin pszichiáterek, később pszichoanalitikusok, valamint Szőke György irodal-
már-pszichoanalitikus voltak. A fenn- 
maradt kutatási jelentések szerint 40 
interjút készítettek, első és második ge-
nerációs holokauszt-túlélőkkel.9 Az in-
terjúalanyokat hólabda módszerrel érték 
el, a résztvevőket anonimitásról biztosí-
tották, a szövegeket később néhány tu-
dományos előadásban és publikációban 
használták fel a nyolcvanas–kilencvenes 
évek fordulóján.10 Mivel az interjúkészí-
tők elsősorban nem akadémiai, hanem 
orvosi-analitikusi pályán dolgoztak, a 
kutatás, sőt az interjúk léte is lassan fe-
ledésbe merült. Négy évvel ezelőtt Pető 
Katalin kezdeményezésére a leiratok az 
OSA Archívumba kerültek, és remélhe-
tőleg hamarosan kutathatóvá válnak.11

A meglévő 35 interjú terjedelme ösz-
szesen mintegy 1800 gépelt oldal. Az 
interjúkból a kutatók kaptak egy-egy 
példányt, az ötödik példány elvileg az 
alapítványhoz jutott, de ennek nincs 
nyoma, a kutatási beszámoló viszont az 
OSA Archívumban megtalálható.12 Az 
interjúk legépelt szövegét ösztöndíjszer-
ződések, beszámolók, jelentések, elő-
adás-tervezetek, publikációtervezetek és  
másolatok, idegen nyelvű szakcikkek, 
bibliográfiák egészítik ki. Az interjúk 
hanganyaga sajnos nincs meg. 

A pszichoanalitikus képzésekben részt 
vevő pszichiáterek élettörténetekre voltak 
kíváncsiak, emellett hangsúlyosan foglal-
koztak a megkérdezettek zsidósághoz fű-
ződő viszonyával, családjával, a családban 
előforduló betegségekkel, kórosnak vélt 
tünetegyüttesekkel. Pszichoterápiás gyakorlatuk és nemzetközi szakirodalmi tájé-
kozottságuk alapján feltételezték, hogy a pszichés panaszok okai gyakran rejtett, 

9  Egy interjú maradt meg, amelyet a harmadik gene-
ráció képviselőjével, az egyik interjúalany unokájával 
készítettek.
10  Cserne, István – Pető, Katalin – Szilágyi, Júlia – Sző- 
ke, György: The Second and the Third Generation Ho-
locaust Survivors and Their Descendants. In Studies on 
the Holocaust in Hungary. Ed.: Randolph L. Braham.  
New York, 1990, 238–255.; Cserne István – Pető Ka-
talin – Szilágyi Júlia – Szőke György: A második és a 
harmadik generáció. Holocaust-túlélők és gyermeke-
ik. Psychiatria Hungarica, 1992. április, VII. évf. 2. 
sz. 117–129.; Pető Katalin: Identitás és történelem. 
In A társadalmi traumatizáció hatásai és pszichoterá-
piájának tapasztalatai. (Konferencia, 1998. november 
13–15.) Szerk. Virág Teréz. Budapest, 1999, Animula; 
Pető Katalin: A Zelig jelenség, avagy közepesen sem-
milyen. In Diszkrimináció és üldöztetés: hatások és kö-
vetkezmények. (Konferencia, 2000. november 10–12.) 
Szerk. Bárdos Katalin és Kardos Péter. Budapest, 
2001, Animula. 
11  Az interjúleiratoknak nem készült javított vagy 
tisztázott változata, így az elhallások és elírások révén 
érdekes dokumentumai a nyolcvanas évek közepi, a 
holokausztról alkotott általános (gépírónői) ismere-
teknek. Néhány példa: „Bergenbersten” vagy „Ber-
genberzel” (Bergen-Belsen), „blokátdessen” (Blockäl-
teste), „hefring” (Häftling), „joing” (Joint), „ibrit” 
(ivrit), Kaufbaueren (Kaufbeuren-Riederloh II), „bo-
ketto” (Boker tov), „fabre” (szabre), „raabersbrück” 
(Ravensbrück), ánya-pánya (árja-párja), DEGOK 
vagy Degot (DEGOB), bőrgermaister (Bürgermeis-
ter) stb. 
12  OSA Archívum „Soros Alapítvány” (13-6-1), Ku-
tatási beszámoló. 
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tudattalan szülői traumák lehetnek. Az interjúkkal igyekeztek részleteket megtud-
ni a holokauszt-túlélők lelki problémáinak átörökítési mechanizmusairól. A be-
szélgetéseket nem terápiás alkalmaknak fogták fel, bár egyes interjúalanyokat pszi-
chiátriai kezelésből ismertek és kértek fel a részvételre. Az orvosi megközelítésből 
következett a kutatás prevenciós szándéka is: „Vizsgálatunknak külön aktualitást 
ad, hogy ez a generáció most van abban az életkorban, amikor tagjai gyermeket ne-
velnek, s így égetően fontos ezen lelki sérülések továbbvitelének megakadályozása 
azok feltárásával és elemzésével.” A szociológiai és történeti vizsgálatokból hiány-
zik a közvetlen orvosi megelőző szándék, ám a vele gyakran rokonítható nevelő, 
didaktikus indíttatás már korántsem példa nélküli a traumatikus emlékezeti ku-
tatásokban, amit a szerzők olykor explicit módon is kifejtenek. A kutatók nyitott 
kérdéseket feltevő, mai fogalmainkkal narratív interjúk készítésére törekedtek, mi-
vel a zárt kérdéseket alkalmatlannak találták a tudatalatti tartalmak feltárására: 
„Célzott kérdéseink nem voltak – a vizsgálat célját ismerve beszéljenek életükről, 
családjukról, múltról, jelenről, mindenről, amit fontosnak tartanak. Az interjúk 
során ezen kívül feltett kérdéseink a felbukkanó gondolatok szabad áramlásának 
tiszteletben tartásával az elmondottak tudatközeli (szakkifejezéssel: tudatelőttes) 
tartalmának kibontását szolgálták.”13

Az átlagosan 50 gépelt oldal terjedel-
mű szövegekben a tervezetthez képest 
jócskán akadnak zárt kérdések, meg-
szakítás nélküli, hosszabb szövegrészek 

viszont csak elvétve. Az interjúleiratokról elmondható, hogy alig különböznek 
más életútinterjúktól. A rendszerint egy-két ülésben felvett beszélgetésekben csa-
ládtörténetek hangzanak el, a szülők fiatalkorától haladva az interjúkészítés ide-
jéig. A háború és holokauszt történetei a túlélőkkel folytatott beszélgetésekben 
hangsúlyosak, de néhány ember hosszasan mesélt élete későbbi szakaszáról is. Az 
egyedüli eltérés más interjúkhoz képest talán a betegségek viszonylag hosszas tag-
lalása, ám erre általában nem kérdéseket követően került sor. Logikusnak tűnik, 
hogy megfelelési, segítő szándékkal beszéltek problémáikról, mivel a megkeresés 
során a kutatók tisztázták a beszélgetés célját. Sőt olyan elbeszélő is akadt, aki azt 
gondolta, hogy a kérdezőket kizárólag a betegségei érdeklik.

Az összesen 35 interjúalany között az első generációt 11 fő (3 férfi, 8 nő), a má-
sodikat 23 fő (14 férfi és 9 nő), a harmadikat mindössze egy férfi képviselte.

A beszélgetőpartnerek többsége fővárosi, az interjúk idején mindannyian Bu-
dapesten éltek. A tizenegy túlélő egyike a deportálás idején született, így az ő törté-
netének elemzésétől eleve eltekintettem. Zömük a háború után is Magyarországon 
maradt, csak egyikük emigrált 1956-ban Kanadába, egy másik esetben pedig köz-
beékelődött egy balul végződött izraeli emigrációs próbálkozás. A következőkben 

13  Kutatási jelentés. OSA Archívum, 1988. február 
24. 7.
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olvasható öt szövegben a hazatérés és az újrakezdés történeteire koncentráltam. Az 
érdekelt, mennyire hangsúlyosak, mennyire kidolgozottak ezek a részletek az in-
terjú egészén belül. Hogyan kerülnek szóba, és milyen terjedelemben beszélnek a 
megkérdezettek erről az időszakról. Azt is fontos nyomon követni, milyen mérték-
ben foglalkoztatta a kérdezőket a közvetlen háború utáni periódus, amikor is az 
interjúalanyok a maradás és sokszor a családalapítás mellett döntöttek. 

TörTéneTek
„Így jöttünk haza, és a magyar határnál már zsidóztak”
BMné történetszövésére a kapkodás jellemző. A családtagok sorsát egy-egy mon-
datban foglalja össze, de talán találóbb, ha azt mondjuk: „intézi el”. Talán mert 
túl sokat akar egyszerre elmondani, vagy 
mert a szereplők sorsa túlságosan egy-
másba szövődött, különösen az üldöz-
tetés idején  ? Gyorsan ledarálja a család-
tagok rövid történetét, amely nagyjából 
a születés körülbelüli dátumát, a tanult 
szakmát, foglalkozást, a háború alatti ül-
döztetés főbb stációit, a megmenekülést 
vagy a halált, végül a háború utáni élet 
fontosabb adatait tartalmazza. Az 1945 
utáni történeteknek látszólag vajmi kevés 
köze van a zsidósághoz. Más generációs 
élettörténetekhez hasonlóan a munka-
vállalás, a párttagság, az 1945–46-os inf-
láció, a megélhetés ismert gondjai sorjáznak egymás után. Még a gyermekvállalás 
és „családtervezés” is csak mellékszálon bukkan föl ez utóbbiak emlegetése közben. 

A hazatérés történetébe az interjú felénél vág bele, ezt megelőzően egyszer idé-
zett fel egy beszélgetést a háborúban meghalt első férjével. 

– Az első házasságából nincs is gyerek  ?
– Nem, a férjem azt mondta szegény, Szívem, nyugodtabban 

mennék vissza, ha tudom, hogy itt marad egy gyerek utánam. ’44. februárban volt 
utoljára otthon szabadságon. De én nem akartam gyereket. ’44 februárjában  ?

A férfi felvetését a túlontúl közeli halál elleni védekezésnek, az elmúlással szembe-
menő emlékhagyás vágyának tekinthetjük.14 Esetükben azonban győzött a reali-
tás, az életveszély hónapjaiban lehetetlenség a gyermekvállalás.15

14  Hasonló motívumot ábrázolt művészi formában a 
Jób lázadása című játékfilm (1983, R. Kabay Barna –  
Gyöngyössy Imre), ahol a gyermektelen zsidó főhős a 
közeli erőszakos halál tudatában keresztény gyereket 
fogad örökbe, azzal a reménnyel, hogy majd ő viszi to-
vább az életet… 
15  Karády Viktor könyvében bemutatja a negyvenes 
évek zsidó házasodási, gyermekvállalási és öngyilkossá-
gi statisztikáit. Az 1944-es adatok riasztóak, az első két 
változó tekintetében rendkívül alacsonyak, míg az el-
követett öngyilkosságok száma soha nem látott magas-
ságokba ugrik 1944 tavaszán. Karády (2002) 68–92.
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A hazatérés a bergen-belseni táborélmények kapcsán bukkan fel először, de ko-
rántsem lineáris elbeszélési módban, hanem az idősíkok állandó, akár mondaton 
belüli váltogatásával. Az elbeszélés a hazatérés utáni, közelebbről meg nem hatá-
rozott pillanatban indul, amikor BMné találkozott egy táborbeli társával, aztán 
jön a múlt – a tábori körülmények leírása, melyet dőlt betűvel emeltem ki a szö-
vegrészletben – és az elbeszélés jelene elkezd kavarogni, amit tovább bonyolít a 
feltehetően kicsivel korábbi, a betegségből adódó emlékezetkiesésre való utalás.  
A tények, a rokonok túlélése, a megmaradt lakás, a ruhák a folytatás lehetségessé-
gét vetítik előre, a súlyos betegség lenyomata viszont a bizonytalanságot és a zava-
rodottságot érzékelteti.

– Érdekes, mikor hazajöttem, ott csak nyomorúságot láttam, több 
barakk volt, rácsozva, fönn voltam a sógornőmnél, és ott fenn volt neki egy régi 
ismerőse, egy nős ember, én akkor jöttem, mikor ő menni akart, és bemutatott. 
Beszélgettünk, Bergen-Belsenbe, ő is ott volt, neki nagyon jó dolga volt, mindene 
megmaradt, mondtam, doktor úr, volt magának tífusza  ? Mert nekünk volt tífu-
szunk, és elvettek mindent, mikor hazajöttem, azt sem tudtam, hogy milyen ru-
hám van, úgy elfelejtettem mindent. Anyám mondta, hogy nézd, megvannak a 
ruháid. Nem emlékeztem.

A történet ezek után visszakanyarodik a tábori élet leírásához, amelyből kiemel-
hetjük, hogy a drezdai kényszermunkatáborban az orosz foglyok nem voltak haj-
landók a zsidókkal közösen dolgozni. Az interjúk szinte elmaradhatatlan kérdé-
sére – Mikor szabadultak fel  ? – ugyan pontosan tudott válaszolni – 1945. május 
9-én –, az elmesélésből mégis egyértelmű, hogy a megpróbáltatások nem értek vé-
get. A Drezda környéki Tirnában kitört a járvány, ráadásul az erdőkben megbújó 
német és a megjelenő orosz katonáktól is féltek.

– Jöttek éjjel a részeg oroszok, az egyik nőt megerőszakolták, a 
másikat hasba lőtték, és a másiknak a bokájába lőttek. Akit hasba lőttek, az meg-
halt, aztán kiabáltak, jött a „patruj”, az őr, elzavarta.

A szovjet katonák erőszakoskodása folytatódott, az elbeszélés alapján a nők állan-
dóan rettegtek felszabadítóiktól. A következő oldalakon az emberi vegetálásról 
– ételszerzésről, evésről, hányásról, hasmenésről, tisztálkodási és ruházkodási le-
hetőségekről olvashatunk. A szovjet hadsereg ideiglenes kórházat állított fel, és a 
halomba hordott, feltehetően a környékbeli németektől elvett ruhából biztosított 
öltözéket a foglyoknak. Az elbeszélés alátámasztja, hogy a túlélés egyik záloga a 
saját érdekeik kíméletlen védelme volt:
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– Egyszer mentünk egy szekérrel, jött egy német, és elkezd egy 
asszony sikítani, hogy az ő cipője van rajtam, mondtam, nem baj, add vissza, amit 
mi hoztunk Pestről, akkor te is visszakapod. Mit gondolt, leveszem a cipőmet és 
mezítláb fogok menni  ? Nem akarok hosszadalmas lenni, nagy nehezen elértük a 
vonatot.

A hazaút nem volt éppen diadalmenet, a szekerekből gyakran kifogták és elvitték 
a lovakat, a vonatok is sokat vesztegeltek. A kocka mégis fordulni látszott, a zsi-
dó deportáltak a fentihez hasonló helyzetben magabiztosan viselkedtek a néme-
tekkel szemben – a történetből sajnos nem derült ki, hogy ehhez szükség volt-e a 
szovjet katonák közelségére. A tulajdontárgyakért való versengés következő, nem 
kevésbé fontos állomása a hazaérkezés lesz.

BMné esetében az útnak indulást egy falragaszon megjelent hír is siettette, 
amelyben azt olvasták, hogy „aki nem jön vissza, annak elrekvirálják a házát”. 

Az út nemcsak hosszadalmas volt, hanem félelemmel és bizonytalansággal teli.

– Merre ment ez a vonat  ?
– Ez az, amit nem tudtunk. Ment, akkor már férfiak is voltak, és 

akkor már kezdtünk félni, hogy kivisznek a Szovjetunióba, mert annyit mentünk, 
az egyik férfi előrement a mozdonyvezetőhöz, orosz volt, [a mozdonyvezető] azt 
mondta, hogy addig megy, amíg parancsot nem kap, hogy ez elég, ez nekünk nem 
tetszett, leszálltunk mi öten, Tettsinben [Teplice  ?, Tetcice  ?], azt hiszem, cseh 
területen, valahol laktunk, volt ilyen menedékhely, már ilyen nyomorultaknak, 
gyűjtöttek, hogy ki akar elmenni Svédországba.

Információ nélkül, szinte minden tájékozódási lehetőségtől megfosztva kellett 
eldönteniük, hogy a csak elvileg Magyarország felé tartó vonaton maradjanak 
vagy leszálljanak, erőltessék-e a hazatérést, vagy az ismeretlen, de a múlt szörnyű 
emlékeitől mentes skandináv országban kezdjenek új életet. BMné úgy emléke-
zett, voltak, akik Svédországot választották, számára azonban egyértelmű volt, 
hogy hazatér: „Én nem mentem, én vártam itthon a családomat, de nagyon éhe-
sek voltunk.”

A magyar határ előtti utolsó említett helyszín a pozsonyi pályaudvar volt.  
A kissé zavaros elbeszélésben a szereplők kontúrjai elmosódottak. A magatehe-
tetlen zsidó nők, az ő gyenge állapotukon értetlenkedő katonák, akiknek nem-
zetiségére nem derül fény, lehetnek magyar származású csehszlovák vagy nyugati 
fogságból hazafelé tartó magyar bakák. A lényeg azonban a tudatlansággal vegyes 
részvétlenség (pozitívabb megközelítésben rácsodálkozás), majd a hazatérőket ért 
antiszemita kiszólások elmesélése: 
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– Pozsonyban már nem kaptunk vonatot. Vártunk, vártunk, ott 
aztán találkozott egyik a férjével. A végén a katonák segítettek föl, mi a rossebb 
van magukkal, hát egyik sem tud fölszállni, hát úgy kell magukat fölcipelni. […] 
Így jöttünk haza, és a magyar határnál már zsidóztak. Elértük a magyar határt, 
a vagonokban ember ember hátán a magyar területen is, WC-re nem lehetett pi-
silni menni, és kimentünk, akkor kezdtek zsidózni, büdös zsidó így, büdös zsidó 
úgy, akkor már jött.

– És a háború előtt volt zsidózás  ? Azon túl, hogy megvolt a tör-
vény, hogy nem szabad dolgozni  ?

A kérdező ezen a ponton, utólag érthetetlenül – talán szeméremből, talán mert 
a rasszista zsidótörvények időszaka érdekelte – váratlanul visszavezette a beszél-
getést az 1945 előtti korszakra. Az interjú fennmaradó részében már nem tértek 
vissza a háborút közvetlenül követő hónapokra, annyi derült ki, hogy a család éle-
tében a kommunista ideológia jelentett fogódzót, de a nagyobb zsidó ünnepeket 
azért megülték. Az új házasságból született fia materialista nézeteket vallott, vi-
szonylag korán megismerte szülei deportálásának történetét, és esküvője előtt, a 
kedvükért, hosszúnapot tartott. 

„…és soha többet mi a múltról nem beszéltünk, és elkezdtünk élni”
CsPné 1917-ben született, és már családos volt a deportálások idején. Az inter-
jú egyharmadánál mesél az életét meghatározó tragédiáról, kislánya elvesztéséről. 
Megemészthetetlen maradt számára, hogy a svéd mentőakció során az ő gyerme-
két nem tudták megmenteni. Hiába segített a volt cselédjük, kétszer is rosszul jött 
ki a lépés. Az anyát már novemberben elvitték, lánya utolsó napjainak történe-
tét csak a háború után ismerhette meg. Az elbeszélés nehezen követhető, részben 
mert a gyerek halálának körülményeit nem lehetett pontosan rekonstruálni.

– … rengeteg embert megmentettek, ez egy óriási dolog volt. De 
hogy micsoda égő sebet hagytak ugyanakkor az ottmaradottaknak, mert akik 
mentettek, pontosan tudtuk, hogy nagyon komoly anyagi segédlettel oldották 
ezt [meg]. Ez is nagy dolog volt, mert életet mentettek, rendben van, de azért 
ez nem múlott el, ennek az érzése. S ez az a pont, amiért mondjuk én akárkivel 
ezekről a könyvekről nem merek beszélni… […] és megint ott maradt a gyerek, és 
akkor így került a vöröskeresztnél, hát egy átlagon szebb, és rendkívül értelmes, 
rendkívül bájos kis kölyök volt, hát minden két és fél éves gyerek gyönyörű és 
szép, de mégiscsak szemet szúrt a vöröskeresztbe járó orvosnak, a tiszti orvosnak, 
és fogalma sem volt, hogy kié ez a kis kölök, és magához vették az egész háborús 
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idő alatt, megtörtént a felszabadulás, ezért a gyerekért érte jönnek, és visszavi-
szik, nincs, nincs semmiféle jogcím, hogy tovább van, és ott viszont otthagyták 
az összes gyermeket, és ott valami 18-20 gyermek ott maradt, éhen meghalt a pin-
cében, aztán oda visszavitte.

– Ez hol volt helyileg  ?
– A Szabadság térből nyílik egy kis utca, de azt tudom, hogy azt 

oda temették valami tömegsírba, ott, ahol a televízió, ahol az a nagy emlékszobor 
van, ott volt egy nagy tömegsír, és oda kerül a gyerek, tömören ez történt.

A deportáltakat ért veszteségek közül a gyerekek halála kiemelkedik. CsPné meg 
is fogalmazza, hogy nem tudta kiheverni, annak ellenére sem, hogy a férje túlélte 
a munkaszolgálatot, és 1946-ban megszületett második gyerekük. Külön csavar a 
történetben, hogy a háborúban meghalt nővérének árván maradt kislányát pró-
bálták magukhoz venni, de anyagi helyzetük és a szövevényes családi viszonyok 
miatt ez csak időszakosan és rengeteg konfliktus közepette sikerült. 

CsPné a mauthauseni koncentrációs táborban raboskodott, ahol a németek el-
menekülése után is aratott a halál, nem kaptak egészségügyi ellátást, és csak utol-
só ereje megfeszítésével érte el, hogy átkerüljön egy kórházba. Hamarosan rájött, 
hogy a fiatal amerikai katonáknak egy hónappal a háború után alig volt fogal-
muk a deportálásokról. 

– … és nagyon győzködtek … ne jöjjünk haza, még ott is azt 
mondták, hogy Budapest kaput, kivétel nélkül, bármelyik nemzetiséghez tarto-
zott, azt mondta, hogy Pestből nincs semmi. Én akkor is azt mondtam, én haza 
akarok jönni, [kipontozott szövegrész] én valakimet biztosan megtalálom, és ak-
kor majd eldöntjük, mit csináljunk.

Hazajöttem, és se anyámat, se a nővéremet [nem találtam]. Azt meg-
tudtam, hogy a három bátyám megvan, de vidéken voltak, úgyhogy abban a pil-
lanatban senkimet nem találtam, de valami hír jött Pozsonyból, a férjemtől. És 
akkor én megerősödtem, kaptam a barátoktól ruhát, a lakásom teljesen üres volt, 
élelmet kaptam, hátizsákot vettem, és kimentem. Akkor még szöktem a határon, 
és onnantól még borzalmas állapotok voltak 45. augusztus elején. Kassán gondol-
tam, hogy úgy tudok eljutni Pozsonyba, megnézem, hogy mi a hír a férjemről, ha 
nem [találom], akkor nem maradok egy percig sem, nem tudom nélküle elkezdeni 
az életet. És Kassán véletlenül összetalálkoztunk. […]

Elmondtunk akkor egymásnak mindent, közel 18-20 órás beszélge-
tés volt, és soha többet mi a múltról nem beszéltünk, és elkezdtünk élni. Haza-
szöktünk persze, és elkezdődött az életünk, kegyetlenül persze… 

04_Lenart_LIHABB_vari.indd   179 2015.11.02.   10:01



180 Magyarok 1945-benÉvkönyv XXI. 2015

A találkozással mintegy eldőlt a jövő: mindenki marad Magyarországon. A szö-
veg a képzeletbeli határ meghúzásáról szól, a sorsdöntő beszélgetés végéig tartott a 
múlt, onnantól a jövő. Az elbeszélés szerint az emlékezést egyértelműen elválasz-
tották az „élettől”, sőt nemcsak hogy új életet kezdtek, mint annyian mások, ha-
nem akkor kezdték el az életet. Ennél radikálisabban nehezen fogalmazható meg 
a váltás. Nem akartak vagy nem tudtak beszélni a történtekről. A múlt azonban, 
mint mindig, elő-előtüremkedett. Már ebben a szövegrészben utalt rá, hogy fér-
je találkozásukat megelőzően Csehszlovákiában elmegyógyintézetbe került, ahol 
kényszerkezelés alá vetették. Az interjú későbbi részében, illetve a fia elbeszéléséből 
derült ki, hogy a férfi hatvanas évek közepi öngyilkosságának okát elsődlegesen 
az 1945-ös elektrosokk-kezelésnek tulajdonították. A múltat saját lelki egészségük 
megőrzése vagy visszaszerzése érdekében próbálták karanténban tartani, ami szin-
tén nehézségekbe ütközött. De volt, amikor meg kellett törni a csendet.

– Soha semmiről nem beszéltünk, csak egy dologról, arra nagyon fá-
jón és határozottan emlékszem. Nem lehetett ez folyton téma, mert élni kellett, 
ezeket nem lehetett elfelejteni, mert ebben élt az ember, beteg is voltam, meg min-
den, de hogy még ezekről beszélni, túl nagy volt, hát 76 tagú családomból hatan 
maradtunk meg. Érti ezt  ? […] És akkor itt van egy kisgyerek, aki csupa csont és 
bőr, hát akkor nem beszélünk arról, hogy mi volt, csak akkor, az vágott borzal-
masan bele, hát élünk, itt vagyunk, csak annyi volt, hogy most tanulni kell, és lesz 
enni, vagy nincs enni, és élni kell, élni. És ugye 46-ban született a Peti, és születése 
előtt pár hónappal a Zsuzsikát [nővére lányát] nem akartam, ő engem Miminek 
hívott mindig, nem akartam kész helyzetbe [hozni], és mondtam, hogy hát lesz 
testvér, és akkor odaállt elénk, az egy borzalmas dolog volt, két nagy szemével, 
átölelte a derekamat, hogy engedjem meg, hogy mamának hívjon. 

CsPné megingott, de nem fogadta el unokahúga ajánlatát, nem lett az ő anyukája. 
A döntését azzal magyarázta a kislánynak és a kérdezőnek, hogy ha nagyon hal-
vány volt is a remény, képtelenek voltak feladni: hátha visszatér a nővére és más 
rokonok. Attól is tartott állítólag, hogy konfliktus esetén a kislány könnyen hi-
vatkozhat arra, hogy azért érte őt sérelem, mert csak mostohagyerek. Arról nem 
esett szó, de feltételezhető, hogy az újabb kisbaba születése előtt a gyerek önvéde-
lemből kért magának anyukát, hiszen megérezhette, hogy a családon belüli po-
zíciója öccse születésével még a vér szerinti nagytestvérekhez képest is bizonyta-
lanná válik. A CsPné fiával készített interjú alapján azonban úgy tűnik, hogy a 
gyerekek a külön élés ellenére testvéri szeretetben nőttek fel.

A szövegben nem tértek vissza az 1945-ös időszakra, a későbbi lakóhelyek, 
munkahelyek, gyereknevelés, a zsidó szokások elhagyása és időnkénti felbukka-
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nása, a zsidó tudat, illetve az antiszemita jelenségek kerültek szóba. A hazatérés 
ilyenformán az életfunkciók beindítását jelentette. Az elviselt fizikai és lelki sérü-
léseket adottságként viselték, és kerülték az emlékek nyílt megvitatását.

„Isten hozott, Kálmán testvérünk”
EK-val készült a leghosszabb, 170 oldalas interjú. A falusi gazdacsaládból szárma-
zó fiú számára a háború fordulatokban és helyszínekben bővelkedő eseménysoro-
zat volt. Elmondása alapján azon kevesek egyike, akik a lehetőségeikhez mérten 
aktívan igyekeztek befolyásolni a sorsukat. Kezdeményezőképességének és hatá-
rozottságának köszönhetően felfigyeltek rá, kisebb-nagyobb vezető pozíciókat ka-
pott. A munkaszolgálatos csapat vezetője volt, a magyar katonatiszt elnéző tekin-
tete mellett sikerrel hagyták ott Cecén, Dunaföldvár közelében a nyugatra vonuló 
menetet, majd kihúzták a szovjet csapatok megjelenéséig. A felszabadulás azon-
ban nem jelent hazatérést, mert hamarosan a szegedi, majd a temesvári hadifogoly 
gyűjtőtáborba terelik őket, ahol EK-nak kell megszervezni a tábori életet, később 
a foglyok elszállítását. Nem sokkal Szovjetunióba érkeztét követően kommunista 
átnevelő táborba küldik, ezután a rosztovi hadifogolytábor egyik irányítója lesz. 
Rengeteg emberrel találkozik, és meglehetősen tájékozottá válik a háborús esemé-
nyeket és a zsidók deportálását illetően. 

Utolsó táborhelyén azonban kitudódott, hogy a szovjet őrszemélyzet egyik tag-
jával szerelmi viszonyt folytat, az NKVD azonnal vizsgálatot rendelt el, melynek 
eredményeként szakításra bírták a párt, EK-t pedig hazaküldték Magyarországra. 
A vonatút 1946 nyarán jóval gyorsabb és kevésbé embert próbáló volt, mint egy 
évvel korábban a koncentrációs táborokból hazatérőké. A Szabolcsból származó 
EK először Budapestre tartott, mert le akart jelentkezni a kormánybiztosságon, 
hátha megkapja visszamenőleg a zsoldot és egyéb kedvezményeket. A debreceni 
vasútállomáson érték az első mély benyomások, ahol kiderült, hogy az oroszokkal 
váltott pénze elvesztette értékét, de a pincér hamar napirendre tért fölötte.

– … mikor megtudták, honnan jövök haza, ahány ember volt az 
állomáson, az mind körülöttem volt. A kérdések ezrei, hogy nem találkoztál evvel 
meg evvel, nem tudsz róla, meg onnan élő ember hazajön  ? Hát nem ölnek meg 
mindenkit  ? Szóval borzalmas volt. Már kétségbe voltam esve, hogy meneküljek 
ki onnan […]. Bejövök a Nyugati pályaudvarra, pedig már akkor tanulhattam vol-
na belőle, én hülye, sosem fogom elfelejteni, hogy a gazdasági rendőrség, csak ké-
sőbb tudtam meg, hogy kik ezek, és a csomagokat kinyitották és megnézték, elko-
boztak ott, láttam, lisztet, kolbászt […]. És kérdezi tőlem ott egy ilyen civil, hogy 
és maga  ? Mondom, én onnan jövök, ahol a madár se jár. Hogyhogy  ? Hát honnan 
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jön maga  ? Mondom neki, hogy én a Szovjetunióból. Ki maga  ? És valaki ezt meg-
hallotta, engem körbefogtak, mit mondjak, ott tényleg majdnem agyonvertek. 
Miért  ? Én nem tudtam semmi rosszat mondani az oroszokra. Hát engem nem 
bántottak, nekem enni adtak, nekem fizetést adtak […] nem volt különösebb ba-
jom az oroszokkal. Hát az, hogy elvette az órát, hát kit érdekel, de máskülönben 
megmentették az életemet, ez az igazság.16 Nem beszélve arról, hogy egy kicsit át is 
gyúrtak az antifasiszta iskolán […]. És itt pedig egy olyan koncepció, egy olyan né-

zet uralkodott, amit én csak itt tudtam 
meg, hogy az oroszok emberevők, gyil-
kosok. Ha maga tudná, maga hülye állat, 
hogy a feleségemet így meg úgy, mit csi-
nált vele. Mondom, maga szerencsétlen, 
mit gondol, hogy a magyar katona mit 
csinált kint a fronton  ? Hát ugyanezt. 

A tábori életből hirtelen a nagyon megváltozott civil életbe bekerülni kulturális 
sokkhatáshoz hasonlatos. A Szovjetunióról alkotott ellenkező kép, a kommunis-
ta ideológia eltérő megítélése és az utcai terror mind elgondolkodtató jelenségek 
lehettek. Hogy mindez tényleg a fővárosba érkezés pillanataiban, a pályaudvaron, 
vagy későbbi beszélgetések során kristályosodott ki, mellékes. Az elbeszélő a saját 
nézeteit ütköztette a többségi, „népi” állásponttal, amelyik csak a saját sérelmeit 
vette és veszi figyelembe.17 De itt még idegenek reakcióit tapasztalhatta, a szabol-
csi szülőházához vezető utat még nem tette meg. 

Mátészalkán a megmaradt zsidóktól tudta meg, hogy az ikertestvére, egyik 
nővére és unokatestvére is otthon vannak. Telefonösszeköttetés hiányában csak 
„kábelen” – emlékezete szerint két dollárért – tudtak sürgönyözni a faluba.  
A vendéglátó család azonnal kivetette hálóját a hazatért, jó erőben lévő fiúra, de ő 
kitért az ajánlat elől. Másnap megjött érte a lovas kocsi, és fivéreivel együtt tették 
meg a hátralévő 70 kilométert. Az Auschwitzból súlyos betegen hazatért nővérét 
addigra elvette az unokabátyja. A számvetés, mint rengeteg családban, itt sem ma-
radt el: 52 főnyi családjából öt élte túl a holokausztot. 

– A községben, ahol laktam, volt egy katolikus tanító, Romániá- 
ból származott, egy kicsit olyan cigányfajta volt, olyan, a viselkedése is hízelgő, 
[…] de hallatlanul rendes ember volt. Szabályszerűen díszkaput állíttatott fel ne-
kem a község határában, és kijött egy [kipontozott szövegrész] egy fogadóbizott-
ság, ebben benne volt a falusi főjegyző, ez a tanító, az igazgató […] voltak a szom-
szédok, az apámnak a szomszédjai, akik nagy tisztelői voltak a családnak, elég 
sokan jöttek ki. Hát az asszonyok sírtak, ahogy ez már szokott lenni, és hatalmas 

16  A történet korábbi szakaszában mesélte el, hogy 
munkaszolgálatos csoportjának tagjaitól a szovjet ka-
tonák elvették megmaradt értékeiket, és már akkor is 
csitította az emiatt berzenkedőket.
17  A háborús erőszak körüli viták a mai napig foglal-
koztatják a közvéleményt.
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kapu, Isten hozott, Kálmán testvérünk, beszéd […]. Én válaszoltam a beszédre, 
emlékszem rá, azt mondtam, hogy megnyugtatom a falu lakosságát, semmiféle 
bosszúvágy nincs bennem.

A jelenetet meghatónak, börleszkszerűnek vagy akár visszatetszőnek is érezhetjük, 
ha arra gondolunk, hogy a korábban köztiszteletben álló falusi gazdacsalád meg-
mentéséért nem sokat tett a szomszédság. Azért az más elbeszélésekhez képest 
mindenképpen figyelemre méltó, hogy a deportálásból hazatért embernek nem 
kellett bekullognia saját portájára, és azzal szembesülnie, hogy mások foglalták el 
a lakását.

Bár nem hosszú, szenvedésekkel és megaláztatásokkal teli utazás végén ért haza, 
hirtelen mégis hatalmas fáradtság tört rá. Az akkori nyomasztó, nehéz lelkiállapo-
tát nem tudta szavakba önteni, leginkább a csend, az űr, a hiány fogalmaival írta le.

– Megmaradt a ház, azt vették birtokba, üres volt a ház, kifoszt-
va, kirabolva, ajtó-ablak nélkül, az udvar bemohosodva, idáig érő gyommal, tehát 
nem járt itt senki, az istálló kifosztva, tehát amit rongálni lehetett, amit szét le-
hetett szedni, mindent széthúzattak, ott semmi élő dolog nem volt. És akkor a 
Margit testvérem és a Gabi testvérem először ajtót csináltattak a házra…

Az elbeszélésből nem egészen világos, hogy 1945 nyaráról beszél-e, testvérei hazaér-
kezéséről, vagy az egy évvel későbbi élményeit meséli el. A szomszédok, úgy tűnik, 
igyekeztek segíteni a megcsappant számú, értékeitől megfosztott családnak. EK az 
üres szobába bezárkózva sírt napokig, a beköszönő szomszédokkal sem akart beszél-
ni. Két nap után összeszedte magát, és romlásukért nem okolta a falubelieket. 

– Igaz, hogy ha így visszagondolok, ki hajtotta végre  ? Mert nem 
a németek, mert a német nem vitt egy zsidót sem, hát csak a magyar testvérek csi-
nálták […]. Volt ott egy-két-három ember, akiről tudtam, hogy csavargó volt az-
előtt is, dolgozni nem szeretett azelőtt is [sic !], várta, mikor tudjon rabolni, vagy 
lopni, de ez egymilliomod rész volt csak. 

EK-t hamarosan újabb csapás érte. A szomszédokkal közösen gazdálkodó 26 éves 
ikertestvérét fogatoláskor egy megbokrosodott ló úgy megrúgta, hogy belehalt sé-
rülésébe. „A legnagyobb tragédia az életemben. Ez nagyobb volt, mint minden.” 
Ekkor határozott a változtatás mellett, nem volt maradása, otthagyta a falut, és 
Kisvárdán vállalt munkát.

Egy boltban helyezkedett el, ahonnan a múltja és kvalitásai miatt egy ismerő-
se a járási rendőrkapitányságra akarta bevinni, de ő visszautasította az ajánlatot. 
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Megbízható és rátermett káderként hamar feltornászta magát, egy ipari szövetke-
zet vezetője lett, a kommunista ideológiával továbbra is rokonszenvezett, a párt 
egyik helyi szervezőjeként fáradhatatlanul járta a környéket, agitált. A családi, 
később a munkahelyi problémák nem kerülték el, ami miatt a hatvanas évek köze-
pén a fővárosba költözött. Nevét 1950-ben magyarosította.

„…itt voltak akkor családi viszálykodások, mert hát a nehéz helyzet…”
FLné együtt volt édesanyjával a bergen-belseni koncentrációs táborban. Az anya 
1945. március 19-én, kevéssel a tábor felszabadulása előtt meghalt, ami nagyon 
megviselte a súlyos beteg lányt.18 A szabadság itt sem jelentett túlélést, a lábra áll-
ni sem tudó fiatal nő huszadik születésnapjára hivatkozva könyörögte be magát az 
egészségügyi részlegbe, ahol végre megkezdődhetett a gyógykezelése. Itt ismerke-
dett meg későbbi férjével, az ápolóként dolgozó hadifogollyal, akit előzőleg tár-
saival túszként vitt magával a német hadsereg, mivel nem esküdött fel Szálasira. 
Ahogy újra erőre kapott, szembesült a helyzetével: szeretett anyja meghalt, „Bu-
dapest egyenlő a föld színével”, másfelől amerikai és nyugat-európai gazdag zsi-
dó családok örökbe akarnak fogadni fiatal deportáltakat. Mi tegyen  ? A hazatérés 
mellett döntött, mert reménykedett apja és testvérei túlélésében.

A feltáplálás, ruházkodás visszatérő történeteibe egy kis színt vitt, az élet je-
lét mutatta, hogy a túlélő nők is adtak az öltözködésre: „olyan turbándivat volt, 
olyan turbánokat csináltak a nők, hogy az nem igaz”. A sajátos tábordivat kiala-
kulásában bizonyára szerepe volt az alultápláltságból és betegségekből eredő álta-
lános kopaszságnak.19

Fontosabb ennél, hogy még ott összeházasodott a neki udvarló katonával.  
A lépést a magány, a kétségbeesés, a kilátástalanság motiválhatta. A hirtelen jött 

felszabadulást fásultan vette tudomásul, 
anyja elvesztése jobban fájt neki, hogy-
sem örülhessen a kínszenvedések végé-
nek. Hagyta magát sodorni, és az is le-
het, hogy a házasság intézményének ak-
kor és ott nem tulajdonítottak kiemel-
kedő szerepet: amilyen gyorsan nyélbe 
ütötték az esküvőt, olyan gyorsan el is 
lehet válni. Montgomery tábornok enge-
délyével és ráfazonírozott angol katonai 

kosztümben vonult a bergeni német anyakönyvvezetőhöz, aki először megtagadta 
az esketést, de a tanúk20 erőteljes németellenes fellépése végül is meghozta az ered-
ményt.

18  A tábort 1945. április 15-én szabadították fel a bri-
tek.
19  Mivel a turbán a negyvenes évek elején, sőt koráb-
ban is nagy divat volt, a viselet táborbeli elterjedése a 
normalitáshoz való visszatérést is jelenthette a fogoly 
nők számára.
20  Korábbi politikai foglyok, egyikük cseh származá-
sú, a másik a kijevi népbiztos felesége, „Terike”.
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A hazaút nem ígérkezett könnyűnek, mert a magyar foglyokról FLné emlékei 
szerint más nemzetiségekkel ellentétben 
elfeledkezett az állam, Magyarország 
nem gondoskodott a hazahozatalukról.21 
A tábor és az angol megszállási zóna el-
hagyása a biztonság feladását is jelentet-
te, szlovák területen nem mertek magya-
rul megszólalni, mert féltek a lakosság 
bosszújától, jogosnak vélt haragjától. FLné kommunistasága miatt nem szívesen 
mesélt a szovjet katonák viselkedéséről, a kérdező unszolására mégis elmondta, 
hogy az idealizált kép szertefoszlott, amikor látta a zabrálásokat.

– … és a férjemnek a nadrágját fölvágták, ugye pénzt kerestek, 
vagy mit tudom én, lopni akartak. Akkor már féltünk, amikor megürült a vo-
nat, aztán ott jöttek-mentek, amitől elszoktunk, elszoktunk, de mégis érzékenyek 
voltunk a félelemre, féltünk, és arra emlékszem, amikor Pestre beértünk, akkor a 
Nyugatiból visszatolatták a vonatot, mert ott már össze voltunk ülve magyarok, 
akik jöttünk Magyarországa. […] És ottan ránk zárta [az ajtót] a vasutas parancs-
nok vagy ki, és két orosz katona vigyázott ránk.

– Meddig  ?
– Reggelig. És akkor reggel behoztak a Nyugatiba, és akkor ott 

rengetegen keresték, mikor megjött egy vonat, mindenki kereste a hozzátartozóját.

Az elbeszélés gyorsan haladt a Budapestre érkezésig, de a folytatásban nem a talál-
kozások következtek, hanem újra visszakanyarodott az út során látottakhoz. Erre 
valószínűleg a feszültség fokozásához, a korabeli állapotok pontosabb érzékelteté-
séhez lehetett szükség. Másrészt az elbeszélők saját és mások általános elvárásai- 
nak megfelelően szeretik kronologikus rendben, lineárisan elmesélni a története-
ket, még ha ez legtöbbször nem sikerül is. Bár a hazafelé tartó volt deportáltak 
egyáltalán nem érezték győztesnek magukat, Németország eléjük táruló látványa 
– „voltak olyan nagyvárosai, ami egyenlő volt a föld színével” –, a gőgös németek-
ből földönfutó kéregetővé változott emberek és legfőképpen a gyerekek megrendí-
tették a vonaton zötykölődő nincstelen zsidókat. FLné időnként megszánta őket, 
és adott nekik a sajátjából. Rövid időre megváltoztak a pozíciók, a halálraítéltek 
segíthették az agresszor képét elvesztő németeket.

A benyomások elmesélése után jöhetett a dramaturgiai csúcspont, a találkozás. 
A villamoson nevén szólította meg öccse munkatársa – „hát akkor már volt rövid 
kis hajacskám” – és együtt mentek a régi munkahelyre.

21  Magyarországon Millok Sándor szociáldemok-
rata politikus, volt mauthauseni fogoly személyében 
1945 májusa és 1947 között „hazahozatali kormány-
biztos” fáradozott a deportáltak és hadifoglyok haza-
hozatalán.
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– Rögtön átmentem oda a portán, ismertek, hát kisasszonyka, 
hát az egész műhely kiszaladt, az öcsémnek le voltak az ujjai fagyva, szaladt elém,  
hát azt nem lehet elmondani azt a találkozást. Szóval, őt oroszok szabadították fel 
[…], az István kórházban kezelték, a tüdejét érte valami, le voltak a lába ujjai fagy-
va […]. És ugye zokogtunk mind a ketten, nem tudtunk szólni, csak ő, Anyuka  ?, 
olyan kérdéssel, én meg, Apuka  ? Aztán ugye a nagy sírás, hát borzalmas találkozás 
volt, hát alig tudtak bennünket szétszedni, és az öcsém mindjárt hazajött velem.

– Hova haza, hol laktak akkor  ?
– Vizafogón, a nővéremnél, őt, a nővéremet értesítették, és a nővé-

rem aztán a kórházból hazahozta, de a húgom, az Éva, meg az öcsém, a nővérem nem 
fogadta, szóval itt voltak akkor családi viszálykodások, mert hát a nehéz helyzet…

A szóban visszaadhatatlan örömmel szinte egy bekezdésben már említi a családi 
viszályt, amely a háború utáni korszakot meghatározta. Az árván maradtak leg-
idősebbike, a nővére nem akarta átvenni az anya szerepét. Az eredeti lakásban, 

de önálló felnőtt életét szerette volna 
megkezdeni. A friss házas FLné-nek 
még megvolt az esélye a folytatásra, de a 
rokonokhoz és a Vöröskereszt gondozá-
sába került tinédzser öccsének és húgá-
nak, valamint a tanyasi nevelőszülőkhöz 
adott, borzalmas körülmények között 

tartott legkisebb fiúnak rosszak voltak a kilátásai. Nem csoda, hogy a nővérek (és 
férjeik) viszályainál vonzóbb volt számukra a cionista ifjúsági szervezetek prog-
ramja.22 FLné intelmei ellenére az alija mellett döntöttek, és 1946 nyarán kiván-
doroltak Palesztinába, éppen mikor a 21 éves nővérük első gyereke megszületett. 

Elhatározásukat különbözőképpen indokolták: többé nem érezték hazájuk-
nak az országot, hiába próbáltak családdá kovácsolódni, hiányoztak a szüleik, 
vagy éppen szerettek volna emeletes buszra ülni. Az izraeli letelepedés nem sike-
rült, néhány év elteltével a két fiatalabb testvér hazajött, az idősebbik fiú pedig 
Belgiumba költözött. 

Mindeközben a zsidókat szociális juttatásokban és egyéb támogatásban része-
sítő Joint az F házaspár segélyezését a református férj áttéréséhez kötötte. Ilyen 
áron nem kellett nekik a segítség, férjével korábban megegyeztek, hogy a gyerekei- 
ket nem fogják vallási oktatásban részesíteni, felekezetenkívüliek lesznek. Míg a 
családi kapcsolatokról és nehéz anyagi helyzetükről részletesen beszámolt, lakás-
hoz jutásukról három szóval emlékezett meg. Nekik sem volt könnyű, de húga 
sorsa még nehezebben alakult: kisgyerekkel jött haza Izraelből, akit állami gondo-
zásba adott, abban a tudatban, hogy bármikor érte mehet. Amikor később tényleg 

22  A cionista ifjúsági csoportok éppen az ilyen árva, 
„részben kétségbeesett és demoralizálódott, részben 
pedig radikalizálódott fiatalok” beszervezésében és 
alijázásában voltak a legsikeresebbek. Novák (2000) 
24.
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magához akarta venni, már elkésett, a gyereket a zsidó hitközség közreműködésé-
vel nevelőszülőknél helyezték el, akiknek címét nem árulták el. FLné húga kálvá-
riájának elmesélése után tért csak vissza saját életéhez.

– … a háború után nekem is lett a három gyerekem, szóval nem 
volt könnyű, rózsás az életünk, hogy egy semmivel kezdtük, ugye a hátizsákkal, 
amivel hazaértünk, és aztán a nehéz évek itthon is, habár nehéz volt, de mégis szó-
val boldognak [éreztem magam], hogy mondjam, szerettem a gyerekeimet

– És a férje hogy lett katona  ?
– A férjem úgy lett katona, hogy akkor, mint másokat is a Nép-

hadseregben, elküldték tiszti iskolára, hát rendes, jó dolgozó volt, utána, mert 
ugye az ő múltját, tulajdonképpen én voltam neki a [biztosítéka] politikailag, 
hogy mondjam, az én, odavittem őtet dolgozni a Goldbergerbe, és szóval énutá-
nam ismerték meg…

Az interjú későbbi pontján kiderült, hogy FLné hamar ifjúkommunista lett, és 
mozgalmi kapcsolatai révén kapták meg szülei lakását, ahonnan gyermektelen 
nővére kiköltözött. Feltehetően az elhelyezkedésnél, férje beiskolázásánál is sze-
repe volt politikai megbízhatóságuknak. A visszailleszkedés nem igazán került 
szóba, az 1956-ig tartó időszakról férje állomáshelyein kívül alig mesélt valamit, a 
gyerekekre vonatkozó, egyetlen utalását – „szépen neveltük őket, termékeny évek 
voltak” – pedig ő maga cáfolta meg, mert az interjú idejére két kisebbik gyereke 
élete kisiklott, részben gyermekkori problémák miatt. Menekültek a szüleik, főleg 
apjuk elől. Gyerekeinek a zsidó vallásról tízéves koruk felett, fokozatosan kezdett 
beszélni, és felnőttkorukban valóban maguk választottak zsidóság, kereszténység 
és felekezetenkívüliség között.

„ha elmúlik ez a világ, és visszajön a nyilas világ, akkor majd ti feljöttök ide, és majd 
elkertészkedel a kertemben…”
Az 1910 előtt született GM volt a legidősebb interjúalany. Fiatalon házasodott, 
zsidó férjét 1942-ben látta utoljára, a rokonság túlnyomó része Auschwitzban 
pusztult el. Őt a debreceni gettóból deportálták az allendorfi koncentrációs tá-
borba, innen tért vissza 1945-ben. Március végén számolták fel a tábort, az út ele-
jét német katonákkal, váltott szekereken tették meg. A katonák eleinte lelőtték a 
menekülőket, később már nem foglalkoztak velük. GM csoportját akkor hagyták 
magukra, amikor kiesett a szekérszeg, s nem volt lehetőség a pótlására. A faluról 
falura vánszorgó foglyok a helyi polgármesterektől kértek szállást, de soha nem 
kaptak, estére elhagyatott épületekben, strandokon, deszkafülkékben húzták meg 
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magukat. Végül egy falusi istállóban ért véget számukra a háború, ide toppantak 
be az amerikai katonák. Gyógyszert és tojást adtak a kiéheztetett, legyengült em-
bereknek. GM a tiltás ellenére megevett két szelet zsíros kenyeret, amibe majd-
nem belehalt. Átszállították őket egy közeli faluba, ahol franciákkal és olaszok-
kal együtt szállásolták el a csapatot. A tisztálkodást még nem oldották meg, de az 
élelmezést igen, a magyarok a csokoládét megették, de a helyben szedett csigákat 
nem. A kérdésre, hogy meddig tartott ez az állapot, a mások történeteiben is meg-
erősített elem bukkant fel, a magyar állam nem érdeklődött irántuk:

– Sokáig nem akartak bennünket visszavenni Magyarországra.  
A szlovákokért gyönyörű, hófehér vöröskeresztes autóbusz jött, orvosi személyzet-
tel felszerelve, ennivalókkal, mindenféle jóval, ruhákkal halomba, meg ápolónők, 
azok kérdezték, hogy ki való Szlovákiába, és aki tudott velük beszélni, beleültet-
ték abba a gyönyörű autóbuszba, és vitték, és már minden nációt hazavittek, csak 
a magyarokat nem, minket nem akartak elvinni, és mentünk volna, és nem tud-
tuk, hogy hogy kell menni […].

Valós oka volt-e vagy sem, de a magyar holokauszt-túlélők elbeszéléseiben többször 
előfordul, hogy magukra hagyatva érezték magukat más nemzetiségű sorstársaik-
hoz képest. A „gyönyörű” busz képszerűen maradhatott meg GM-ben, feltehetően 
kirítt a megelőző időszak mocskából, és kontrasztban állhatott saját hazautazásuk 
tárgyi környezetével. Az idézet végén a várakozásból az önálló cselekvés irányába, 
passzivitásból aktivitásba mozdulnának, de a teljes orientációhiány hátráltatta az 
elindulást. Jénában, mielőtt az amerikaiak átadták őket a szovjet katonáknak, óva-
tosságra intették az egykori fogoly nőket. Az oroszok velük akarták kimeszeltetni a 
kaszárnyát, de a zsidó nők ellenálltak, végül a német lakosságra bízták a feladatot, 
mint ahogy a vécék tisztítását is – „ennyi elégtételünk volt”.

A vonatindulás állandóan csúszott, végül hatvan embert helyeztek el egy va-
gonban, és három héten keresztül étlen-szomjan utaztatták őket, úgyhogy a vá-
rakozások idején állandóan koldulniuk kellett a betevő falatért. Szombathelyen 
hosszabban időztek, közben jól értesült útitársaikkal (férfiakkal) elmentek a bécsi 
Joint-irodába, ahol pénzhez jutottak.

– Ilyen önkéntes nők dolgoztak ott, és akkor mondták, hogy ne 
menjetek vissza Pestre, nagyobb az antiszemitizmus, mint volt, azt mondták, ne 
menjetek vissza, hozzásegítünk benneteket, hogy ki tudjatok menni tengerentúl-
ra, vagy Európába valahova. És mondtuk, hát akkor a hozzátartozónkat hogyan 
találjuk meg, senkiről se tudunk semmit. Hát azt mondták, meglesz a módja an-
nak. És mindenki össze fog tudni találkozni a hozzátartozójával, csak ne men-
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jetek Magyarországra. És mi, mint a hülyék, mentünk. A Dunán, mikor fel volt 
robbantva a híd, és nem is tudom, valamilyen kis hídon mentünk keresztül a Du-
nán, a pontonon.

Nem világos, mire céloztak Bécsben, miért lett volna nagyobb zsidóellenesség 
Magyarországon 1945 késő nyarán, mint Ausztriában ? Az amerikai vagy ameri-
kai befolyás alatt lévő Joint-munkatársak bizonyára a Nyugatot tartották bizton-
ságosabbnak. Utóbb kiderült, igazuk volt, amit a nyolcvanas években már GM is 
elismert: „És mi mint a hülyék, mentünk.” Ugyanakkor az is látszik, hogy a fog-
lyok saját szemükkel akartak megbizonyosodni a honi állapotokról, félelmüket 
legyőzte a kíváncsiság. Otthon akarták számba venni, ki és mi maradt meg, mek-
korák az újrakezdés esélyei.

Budapesten a Síp utcában – valószínűbb, hogy a Bethlen téri DEGOB-irodá-
nál – együtt böngészték a névlistákat, ahol GM kiszúrt egy ismerős nevet.

– Listák voltak a falra ragasztva, és ott láttam meg Sanyikámak a 
nevét, tudtam, hogy legalább valaki él.

– Sanyi ?
– Az én uram, szegény, a második férjem aki lett. És mert vámos-

pércsi ő is, én is ott születtem, és semmi iratom nem volt az égvilágon. Aztán Pes-
ten voltunk, nem tudom, mennyi ideig, és akkor elindultunk Debrecenbe evvel az 
unokatestvéremmel, akivel elmentünk. […] Magdának fényképészüzlete volt Deb-
recenben, és volt egy lány, aki a segéd volt nála, és az nem zsidó volt, és azoknak 
tudtuk a lakásukat, odamentünk, ott voltunk egypár napig, akkor én elmentem 
a mi tanyánkra, hát nekünk óriási földünk, meg minden volt. Akkor elmentem 
oda, de borzasztó, senki vissza nem jött, össze volt rombolva minden, lebontották 
a házat. Azt mondták, mindent az oroszok [csináltak] abban az időben, amit el-
raboltak, mindenre azt mondták, az oroszok mindent elraboltak. Akkor a határ 
mentén volt a mi földünk, és ott szántott egy ember, aki béres volt hajdanában, 
és jöttek a határőrök. Kérdezték, hogy ki vagyok, hát azt mondta a fiú, aki ott 
szántott, hogy az enyém a föld. És megfogott a két román katona, és elkísért fegy-
veresen. Jaj, végem volt. Mondom, hát most kerültem vissza Auschwitzból, és már 
megint fegyveres katonák kísérnek. 

Elég volt tehát egy nem is túl közeli kapcsolat, egy szalmaszál, amibe kapaszkodni 
lehetett, amiért érdemesnek tűnt visszamenni. A kifosztással való szembesülés és 
a rémes kaland részletezése itt abbamaradt, a folytatást el tudjuk képzelni: elen-
gedték, bármiféle erkölcsi vagy anyagi kárpótlás nélkül. A következő beszélgetés 
elején kiderült, hogy a férfi is elvesztette családját (feleségét és két gyermekét), és 
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magányukban egymásra találtak. A jövendőbeli férje rokonságának pusztulása a 
férfi számára a jobb élet kezdetét is jelentette, mivel gyermekkorát, ahogy mesél-
te, a szülei „megsanyarították”. Túlzottan szigorúan nevelték, később szobrász-
tehetségét nem engedték kibontakozni, olyan dolgokat kellett tanulnia, amihez 
sem tehetsége, sem kedve nem volt. 1945 után viszont gyorsan beindult az üzlet, 
kézügyességét kihasználva épületanyagokat, tetőcserepet és beton kútgyűrűket 
készítettek és adtak el a parasztoknak. Az új családalapítást, mint a háború utáni 
Európában sok helyen, a régi család elbúcsúztatása árnyékolta be. A holttá nyil-
vánításra, a jogi és egyházi aktusra várni kellett. Fél év elteltével a polgári esküvőt 
megtarthatták, az egyházit viszont nem engedte a pap.

– És hát éltünk, és mondom, ez az üzlet nagyon jól ment, és a 
szőlőbe járt szegény uram. Nagyon jó ember volt szegény, nagyon szeretett engem, 
de borzasztóan el volt… szerencsétlen volt.

– És miért volt boldogtalan ?
– Hát azt nem tudom, ő se tudta.
– Hát nem mondta ?
– Nem. Azt mondta, már amikor együtt éltünk, már legalább 

egy fél évig, akkor eszébe jutott, hogy nem gyászolta meg eléggé a családját. Ak-
kor azért… Mindig furdalta valamiért a lelkiismeret. […] És boldogtalannal nem 
lehet a másik se boldog, pedig soha engem meg nem bántott igazán, szeretett. Mi-
kor láttam, hogy olyan nagyon boldogtalan, szerencsétlen, hát én is az lettem. Így 
telt el az életünk. Eljöttünk, és két évet dolgozott összesen Kanadában. Aztán 
csak tengett-lengett.

Az idézet végén 1945-ről hirtelen tíz évet előreugrott, a háború utáni időszak 
elmesélése ennyiben merült ki. Eleinte prosperáló, de lelki nyugalmat nem lelő 
házaspár, akik a közös gyerek ellenére boldogtalanok maradtak. A kommunista 
diktatúra legkeményebb éveiről, a családi viszonyok esetleges változásairól nem 
esett szó, ehelyett az emigrálást kiváltó lappangó, 1956-ban felszínre törő falusi 
zsidóellenességre tért rá. 

– Hát az eljövés úgy volt, hogy a forradalom után, hát nyugtalan-
ság volt a faluban, mert nem úgy képzelték a forradalmat, ahogy Pesten eltervez-
ték, hogy felszabadítsák a népet, hanem hogy a zsidókat ölik meg. Ki volt írva 
a falakra, hogy [kipontozott szöveg, feltehetően Iccig], most nem mégy Ausch- 
witzig, meg kitették a gyászlobogót, amikor a forradalom megbukott, hát mink is 
kitettük, és reggelre behajították a sárba, az udvarra, meg ilyeneket csináltak. […] 
És addig én nem tudtam csinálni semmit, mint hogy úgy jöttünk el, hogy még 
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egy irat sem volt nálunk, semmi az égvilágon. Mert állandóan jöttek a rendőrök, 
már akkor visszajött a rendőrség, és csak vigyáztak ránk, hogy nem lesz-e bajunk, 
mert fenyegettek, hogy ma este viszik a zsidókat a piactérre és felakasszák, meg 
ilyeneket kiabáltak állandóan. És mondtam, én nem maradok itt tovább, mond-
tam, menjünk, menjünk Pestre, és majd meglátjuk. 

Két nap alatt Sopronban voltak, és sikeresen elhagyták az országot. A kanadai 
emigráció nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, férje depressziója és maga-
tehetetlensége megmaradt, sokat gürcölve, szegénységben éltek. Az elmesélésben 
a hirtelen időváltás érdekes. 1945-ben és 1956-ban egyaránt sorsdöntő változások 
következtek be az életében. A forradalom alatt – nota bene a kifejezés haszná-
lata 1986-ban egyáltalán nem volt magától értetődő –, a felbomlott társadalmi 
normák között előjönnek az antiszemita szólamok, amelyek annyira megrémítik, 
hogy a távozás mellett dönt. Ezt 1945-ben is megtehette volna, de akkori hasonló 
incidensekről nem tett említést. A menekülés folyamán, a határon, az ausztriai 
menekülttáborban és még az Amerikába tartó hajón is antiszemitizmussal talál-
koztak, jórészt mert egykori nyilasokkal együtt menekültek. Torontóban, saját 
környezetükben nem tapasztaltak zsidóellenességet. Búskomor férjét sokkterápiá- 
val kezelték, de ettől csak rosszabb lett az állapota, végül szívrohamban halt meg 
Amerikában. 

Férje háborús történetére csak később terelődött a szó. Megtanulta imitálni 
a sántítást, és megkedveltette magát a Debrecenben állomásozó csendőrség egyik 
vezetőjével, Soós Gusztávval, aki nem engedte deportálni az ő sánta zsidóját. Egy-
kori pártfogoltja a háború után igazolta a csendőrtiszt helytállását, így kiengedték 
az internálótáborból. Amikor később meglátogatták a rózsadombi házában, to-
vább folyt az esélyek latolgatása:

– Nagyon szívélyesen fogadtak bennünket, járt már a Soós Gusz-
táv valami kis öngyújtóüzembe dolgozni, és azt mondja nekünk, már ott voltunk 
egy jó darabig, tudod, Sándor, ha elmúlik ez a világ, és visszajön a nyilas világ, 
akkor majd ti feljöttök ide, és majd elkertészkedel a kertemben. Úgy megha-
ragudtam rá, na, mondom, Sanyikám, most le van szarva a nagyon jó barátod, 
ilyen sorsot szán nekünk, hogy jön megint a nyilas világ, akkor majd kellenénk a 
kertjibe kertésznek. […] Nem tudom, miből mondta, de mink segítettünk rajta, 
kitelepítették Soós Gusztávékat, és írt nekünk egy levelet, hogy istállóban lak-
nak, borzasztó soruk van, éheznek, most már meg tudja érteni a mi helyzetünket, 
hogy hogy volt, mint volt, és hogy ha küldenénk egy kis csomagot, kis kenyeret, 
kis szalonnát. Tudod, milyen veszedelmes volt kitelepítettnek csomagot küldeni, 
kétszer nem mertünk egy postán csomagot feladni. […] Ugyanaz volt, mint mi-
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kor a zsidót pártolta valaki, s azt mondták, csak segítsél, csak csináljad, majd te is 
mész vele. 

„Egyszer fenn, egyszer lenn” – mondhatnánk. A férfiak barátságát nem feszítette 
szét a szélsőséges helyzetek számbavétele, kívánták-e vagy sem, nem árthatott fel-
készülni újabb politikai rendszerváltásokra. „Kis magyar szenvedéstörténet”, zsidók 
deportálása és csendőrök kitelepítése egy bekezdésben, ráadásul kölcsönös kocká-
zatvállalás és felebaráti segítség – bármelyik drámaíró vagy traumakutató elismeré-
sét kivívná. A fenyegetettség érzete hasonló, de nem feltétlen kovácsol egybe. A fele-
ség megrökönyödött a felvetésen, hogy a nyilas világ visszatérhet, a férfi reakciójáról 
nem beszélt. Talán az is jellemző, hogy az egykori csendőrtiszt szívesebben látta vol-
na magát jótékonykodó hatalmi szerepben, mint segítségre szoruló számkivetett-
nek. A rossz érzés GM-ben mindenestre megmaradt, s 1956-ban, az első riadalom-
ra aktivizálódott. Nem tudjuk, még milyen okok álltak a menekülés mögött, talán 
túlzott reakció volt, de végül is racionális, a történelmi tanulságot levonó döntésnek 
foghatjuk fel, hogy nem akarták megvárni a legrosszabbat, és leléptek, amíg lehetett.

összegzés 
A kutatásban megszólalt holokauszt-túlélők többsége nő volt.23 A magyarországi 
mintavételből adódóan nem meglepő, hogy az interjúalanyok a háború utáni életü-
ket is szülőföldjükön töltötték. Két kivétel így is akadt, az ötödik történetben sze-
replő GM, aki családjával emigrált, igaz, csak 1956-ban, illetve a negyedik történet 
elmesélője, FLné, akinek testvérei megpróbálkoztak az izraeli letelepedéssel. Kiin-
dulásunk az volt tehát, hogy a kutatásba bevont visszaemlékezőket nem érték olyan 

megkülönböztetések, amelyek eredeti kör- 
nyezetük elhagyására kényszerítették vol-
na őket. A három, fővárosban élő elbeszé-
lő esetében így is volt, bár az ötvenes-hat-
vanas években két család munkahelyváltás  
miatt időszakosan elhagyta Budapestet.  
A nagyobb csapásokat elszenvedő két vi-

déki megpróbálkozott az újrakezdéssel, a falusi gazdálkodással, de egy személyes 
trauma, illetve az 56-ban megtapasztalt fenyegetettségérzet végül is elszólította őket 
eredeti lakókörnyezetükből. 

A háború befejezte után a négy nő mindegyike a lehető legrövidebb időn belül 
párt keresett magának, és hamar, 1946-ban gyermeket szültek. A nők, kimondva 
vagy kimondatlanul, a jövőt csak férfi oldalán tudták elképzelni. A szerencsésebbek 
férjük vagy vőlegényük oldalán, akiknek társai nem élték túl a háborút, gyorsan új 

23  Magyarországon, ahogy szerte Európában, 1945–
46-ra nőtöbblet alakult ki, amely a zsidók körében 
különösen nagy eltéréseket mutatott. A Zsidó Világ-
kongresszus felmérései alapján 1946-ban 100 zsidó 
férfire 157 nő jutott. Idézi Karády (2002) 71.
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párt választottak – hadifogoly katonát vagy ismerőst a faluból. Úgy tűnik, a fizikai 
talpra álláshoz és az átélt lelki gyötrelmek feldolgozásához nélkülözhetetlen volt egy 
férfi társ. A gyorsan köttetett házasságok kiállták az idő próbáját, ám gyakori volt a 
búskomorság, az öngyilkosságra való hajlam, vagy éppen a gyermekneveléshez szük-
séges érzékenység hiánya. Itt most nem mutattam be, de a megkérdezettek általában 
hosszan beszéltek szülésélményeikről, melyek kivétel nélkül rosszak, a szülések túl 
hirtelen vagy ellenkezőleg, hosszú vajúdással zajlottak le, jellemzőek voltak a rossz 
körülmények, az egészségügyi személyzet részvétlensége és a magára hagyottság is-
mételt érzete, egyes eseteket pedig kimondottan tragikussá tett a halott vagy súlyos 
beteg újszülöttek világra hozása.

Az 1945-ös év a táborokból szabadultak számára az elemi biológiai szükségle-
tek biztosításáért való küzdelem jegyében telt. Át-átszüremlett számukra a külvi-
lág, de az első hónapokban és a hazaút során ők valóban az életükért küzdöttek.  
A megkérdezettek mindegyike hazatért, egyikük sem bízta közvetítőkre a család-
tagok felkutatását. A rokonság kipusztulása vagy a legközelebbi rokonok – szülők 
és gyermekek – elvesztése annyira megviselte a visszatérőket, hogy energiáikat napi 
megélhetésük biztosítása teljesen lekötötte. 

Az interjúkban a családtörténetek meséltetése során nem időztek sokat 1945 
körül, semmiképpen nem volt prioritása a többi témához képest. Kifejezetten nem 
kérdeztek rá a lakókörnyezettel való szembesülésre, néhányan kérdés nélkül is be-
széltek róla, mások viszont, ahogy a múltban felejteni akartak, a múlt felidézésekor 
is gyorsan előreugrottak az időben. Az interjúkészítők nem erőltették az emberi re-
akciók elmesélését vagy a munkahelyi és közéleti történések taglalását. Úgy tűnik, 
az itt bemutatott történetekben nem okolták a szomszédságot balsorsukért, nem 
kívánták a bosszút. Antiszemita jelenségekkel ugyan találkoztak a háború előtt és 
után, és a magyar állam kárpótlási szándékait – különösen a visszahozatalukkal 
kapcsolatban – sem találták megfelelőnek, mégis napirendre tértek felette. 

Érdekes, hogy a Magyarországon rendkívül aktív Joint segély- és érdekvédő szer-
vezet tevékenysége nem, vagy csak érintőlegesen, esetenként negatív kontextusban 
került szóba: le akarták beszélni a túlélőket a hazatérésről, vagy a keresztény férj mi-
att nem nyújtottak segítséget. Összesen két közszereplőt, Marosán György politikust 
és Parragi György újságírót, volt koncentrációs tábori rabot említettek a korszakból. 
Helyenként felsejlett a kommunista ideológia elfogadása vagy a párttagság, de ezek a 
momentumok rendszerint kifejtetlenek maradtak – mikor, hogyan léptek be a párt-
ba, a zsidóságuk vagy a deportálás elhallgatása mögött éreztek-e társadalmi nyomást 
stb. Többen megemlékeztek róla, hogy istenhitük, ha volt is, elszállt, amikor kellett 
volna, „nem tett csodát az Isten”, így aztán 
saját gyerekeik vallásos nevelését vagy a 
bibliaismeretet ők sem erőltették.24  

24  Mellesleg a vidéki zsidó hitközségi infrastruktúra 
felszámolódott, az iskoláztatás, a szokások megtartása, 
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de még a templomi hitélet is nehézségekbe ütközött. 
Néhány év elteltével pedig az állam szinte minden esz-
közzel akadályozta a zsidó hagyomány továbbélését. 
25  A lelki problémák okozta tehetetlenség, a segélyek-
től való túlzott függés, az önsajnálat veszélyeit már 
1946-ban érzékelték a zsidó közösségekben. Kulcsár 
(1946) 34–38. 

Különben is felejteni akartak, a ször-
nyűségeket és mindent, ami azelőtt volt, 
különben nem tudták volna újrakezdeni 
az életüket. A múlt azonban betegségek 
formájában burkoltan,25 majd gyermekeik  
kérdéseiben és tapasztalatainak megvita-
tásakor egyre nyíltabban velük volt. Az 
élettörténetekben 1945 a túlélés pillana-

ta, a régi mindennapok mechanikus folytatásáé, de semmiképp nem a boldogságé. 
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