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Földes (szül. Bálint) Zsuzsi és öccse Bálint János szüleik emlékére adták ki – ezt az 
1944-ben Bálint Pál által írott, és kalandos körülmények között megmentett - könyvet. 
1944/45-ben Buchenwaldban és Auschwitzban  meghalt jó szüleik megidézésével emlékezni 
és emlékeztetni akartak. , akik életüket vesztették.  

„Egy gyönyörő sorstörténet ez, amit akár egy hosszú, meghitt levélnek is 
nevezhetnénk, aminek szerzıje mondatokká formálta a megrendítı egyéni és családi krónikát 
1938-ból. Egy jászberényi zsidó család ırlıdése, vívódása a történet magja. Bálint Pál és 
Ilonka a felesége feláldozzák lelki nyugalmukat, és Amerikába küldik imádott lányukat – 
Zsuzsit – hogy a fenyegetı szörnyőségek elıl kimentsék, kimenekítsék Amerikába, ahol 
mindig kék az ég, zöld a fő. Ekkor már Európában egyre több a halott, a két földrész között 
egyre növekszik a véres távolság és Zsuzsi kénytelen ráébredni: nemcsak egyedül van; 
egyedül önmagának kell felépítenie a saját világát. És megállja helyét! És gyız, gyız Hitler 
felett is!” 

Ezt bizonyította áldozatos, szép életével is. Zsuzsi remek feleség, családanya és 
nagyanya volt, mert ma már ıt is - 2002-ben bekövetkezett halála után - szeretı férje, két 
gyermeke és hat tehetséges unokája gyászolják. Öccsét, Jánost a háború után mentette ki 
Amerikába, azután, miután szüleik soha vissza nem tértek vissza a lágerbıl. János New 
Yorkban alapított egy kis üzemet, ugyanolyan példásan megállta helyét, mint a nıvére. İ ma 
is New Yorkban él.  

Gyermekkoruk színhelyét – Jászberényt, a Bathó-kertet, a selymes Zagyvát, a poros 
Fazekas utcát - ahol házuk állt – János se tudja soha elfelejteni, és gondolatban gyakran 
visszatér ide. Az idegenben mindketten meggyilkolt szüleik nevét (Ilona és Pál) adták 
gyermekeiknek, ezzel is bizonyítván az élet gyızelmét a halál felett. Befejezésül újra idézek a 
könyvbıl: „Bálint Zsuzsi és családja mi vagyunk. Egyszerő emberek, akik szorgalmasak, 
rendesek, progresszív életelvek alapján élnek. Vidámak, szeretnek jó könyveket olvasni, 
beszélgetni, kirándulni, szép meséket mondani gyermekeknek. És akkor jönnek a korlátozó 
rendeletek. A megélhetési gondok. A sárga csillag. A munkaszolgálat. A gettó. A vagonok. A 
menetelések. A láger.” 

A könyvecske a szülök és gyermekek szeretetének, az emberi tartásnak egy 
megrendítıen szép példája. Okulhatnak belıle a mai világ gyerekei is. „Láthatják, hogy 
milyen a jó szülı és milyen a jó szülök jó gyermeke.” 
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