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A hely, ahol szüleimet meggyilkolták – 15 méterre az emlékműtől. 
 
A szüleim emlékét őrző tábla a Jad Vasemben. Jeruzsálem 1995. 
 
Negyven évig állt Keremcsén a hármas keresztet jelképező emlékmű azoknak az 
emlékére, akiket ott gyilkoltak meg. A kommunista rezsim bukása után, és igencsak 
hathatós igyekezet következtében az emlékműhöz kapcsolták a zsidó szimbólumot is 
mint az itt meggyilkolt áldozatok többsége származásának tanúságtételét. A menórát 
(vallási szertartásokhoz használt hétágú gyertyatartó) „Zachor” (Emlékezz) felirattal 
Arieh Fatran műépítész tervezte. Az emlékmű zsidó részének ünnepélyes leleplezése a 
második világháború befejezésének 50. évfordulója alkalmából valósult meg a Szlovák 
Nemzeti Tanács elnökének és a szlovák kormány minisztereinek a jelenlétében. 
 
„Elfelejteni – annyi, 
mint hagyni őket  
újra meghalni!” 
Wiesel  
 
Ezt a könyvet a szüleim emlékének ajánlom, akiket Keremcsén gyilkoltak meg. 
 
A történet, melyet önök elé tárok, nem csupán az én családom tragédiájáról és az én 
személyes holokausztomról szóló vallomás. 
Az emberi akarat és rátermettség története ez – örökösen küzdeni a túlélésért. 
 
Könyvemet a jövő nemzedékeinek írtam, és annak a sok-sok diáknak, akiket az Israel 
Electrical Companyban tanítottam. 
 
Munkám héber nyelven először 1999 decemberében jelent meg a Jad Vasem Alapítvány 
támogatásával Jeruzsálemben.  
 
ELŐSZÓ 
A dokumentumok mindig a legfontosabb források voltak és maradnak a történészek 
számára. De önmagukban még ezek a fontos iratok sem tükrözik maradéktalanul 
azoknak az eseményeknek a teljes mélységét, amelyekre éppen vonatkoznak. Az 
okmányoknak ezt a fogyatékosságát nagymértékben kiegészíti a visszaemlékezések 
irodalma, amely megvilágítja az egyes történelmi események emberre mint egyedre, de 
egész közösségekre gyakorolt hatását is. Elmondhatjuk, hogy az emlékiratok a száraz 
tényeknek emberi méreteket kölcsönöznek, amelyek nélkül a történelem kevésbé lenne 
valósághű. 
A visszaemlékezések könyvei hatalmas jelentőséggel bírnak az egyszerű olvasók 
szempontjából is, akiket a történelmi szakirodalom a maga professzionista 
szűkszavúságával elriaszthat az olvasástól. Az ember természetes hajlama, hogy 
azonosuljon a szenvedésekkel, a gyötrelmekkel vagy egy szűkebben körülhatárolható 



közösség sikereivel az egyén érdekes sorsán keresztül. Ez teszi az ilyen irodalmat 
jelentős gondolatébresztővé, miközben arra ösztönöz, hogy még inkább átérezzük az 
egyes eseményeket, s ugyanígy a tágabb értelemben vett társadalom egészének az 
irányultságát. Következésképpen keresnünk kell a múltban azt, amit az okulás a 
történelemből megfogalmazás fejez ki a legpontosabban. 
A könyv, amelyet most a kezében tart a magyar olvasó, a szlovák zsidóság 
megmentésének számos kísérletét tükrözi, annak legnagyobb veszélyeztetettsége 
idejéből. A menekülés Magyarországra az 1942-es deportációk alatt, majd később a 
Szlovákiába való visszajutás útjának keresése Magyarország 1944-es német 
megszállását követően, amelyet a saját bőrén tapasztalt meg ezeknek az emlékeknek az 
írója is, nos, ezek voltak a legelterjedtebb menekülési módok a szlovák zsidók körében a 
közvetlen életveszély elkerülésére. 
Elmondhatjuk, hogy a megmenekülésnek számos kísérlete, amelyekkel ebben a 
könyvben találkozunk, már-már tipikusnak számítottak a szlovák zsidóság között – talán 
az utolsó történetet kivéve: egy zsidó gyereknek mint fajtiszta árvának a 
megmenekülése a HGKK (a Hlinka-gárda Készültségi Különítménye) tíztagú gyilkos 
csoportjának a védőszárnyai alatt. Kétségtelenül kivételes menekülés volt ez. Ámde az 
árát is kivételesen magasnak mondhatjuk. Néhány hetes együttlét szoros kapcsolatban a 
kegyetlen gyilkosokkal (egyben a szülei gyilkosaival), akik az öldöklő műveletekről 
visszatérve a tizenhét éves fiút rendre beavatták a tetteikbe, bizony rendkívül 
megrendítő lehetett. Kegyetlen vallomásaik a könyv szerzőjét a legmegbízhatóbb tanúvá 
emelték. 
Még néhány gondolat magáról a szerzőről. Az emlékek papírra vetése a szerzőjüktől 
megköveteli, hogy újra átélje az eseményeket. Ebben az esetben borzalmakkal teli 
eseményekről volt szó. Szolgáljon az író számára legalább részleges elégtételül, hogy 
munkájával mindenképpen hozzájárult a történelmi tények életre keltéséhez, amelyeket 
bizonyos körök (még ma is) igyekeznek letagadni, kisebbíteni. Szeretnénk hinni, hogy 
ezeknek az eseményeknek írásos megjelentetése magának a szerzőnek is segített cipelni 
a felejthetetlen szörnyűségek terhét. 
Végezetül: Breuer emlékei mindenképpen felfedik az olvasó előtt a szlovák történelem 
egyik kellemetlen korszakát. Ámde azon, ami megtörtént, már nemigen változtathatunk. 
Ha azonban létezik valamilyen módja annak, hogy ezekkel az embertelen tettekkel 
valamiképpen megbékéljünk, akkor az elsősorban ezeknek az eseményeknek a 
pellengérre állítása, és az új nemzedék humanizmusra, emberségre nevelése. Csak ez ad 
némi reményt, hogy a hasonló tettek megismétlődését eleve megakadályozhassuk. 
Gila Fatran   
 

1. fejezet 
VOLT 
EGYSZER 
EGY 
ZSIDÓ 
CSALÁD… 

A családunk 1929-ben. Balról jobbra: nagyanyám (meghalt 1941-ben), nagyapám (84 
évesen bekerült a transzportba, és útban Oświęcim /Auschwitz/ felé elhalálozott), a 
lánytestvérem, unokanővérem, édesanyám és édesapám (a térdén ülök), a fivérem és a 
nagybátyám. 
 
APÁM HÁZA 



1927. május 22-én születtem Aranyosmaróton, egy nyugat-szlovákiai kisvárosban, akkor 
még csehszlovákiai kisvárosban, melynek 5000 lakosa sem volt. 
Apám, Jozef Cvi, 1901-ben látta meg a napvilágot Szered városában, mintegy hatvan 
kilométerre Pozsonytól, Szlovákia fővárosától, amely abban az időben még szerves része 
volt az Osztrák-Magyar Monarchiának. Cionista volt, „talmid chacham” (a Talmud buzgó 
tanulmányozója, magyarázója) és mélyen vallásos, hívő lélek. A zsinagógában Jozef 
Cviként ismerték, a mindennapi életben viszont Ármin volt a neve. 
Édesanyám idősebb volt nála. Ő 1896-ban született Mezőlaborcon, Északkelet-
Szlovákiában, körülbelül tíz kilométerre a Duklai-hágótól, attól a helytől, amely igencsak 
jól ismert a második világháborús harcoknak köszönhetően. 
A családunkban hárman voltunk testvérek. Ernest volt a legidősebb, 1921-ben született 
ugyanabban a városban, mint édesanyám. Edita nővérem, legyen áldott az emléke, 1923-
ban látta meg Isten napját, én pedig, a legfiatalabb 1927-ben. Apám 1930-ig biztosítási 
ügynökként dolgozott. Utána, az egész világon végigseprő gazdasági válság 
következtében, amely a mi családunkra is kihatott, a helyzet megváltozott, így hát 
csemegekereskedést nyitott. Kis üzletecske volt ez mindenféle nyalánkságokkal, és a 
szüleim közösen törődtek vele. 
Aranyosmaróton csak kevés zsidó élt. Összesen talán 150 család az 5000 lelket számláló 
városban. Zsidó iskola a városban természetesen nem működött, ezért tizenkét éves 
koromig nyilvános iskolába jártam. Egyúttal hatéves koromtól hetente ötször a chedert 
(iskolát) látogattam, ahol a zsidó vallást oktatták. Mindennap, miután az iskolából 
hazatértem, és megebédeltem, máris indultam a chederbe, ahol délután kettőtől vagy 
háromtól egészen estig tartózkodtam. A chederben a Tórát tanultuk jiddis nyelven. A 
legjobban a pénteket szerettem, mert akkor a chederben nem volt tanítás, és egész 
délután kint játszhattunk a szabadban.  
1940-ben, amikor betöltöttem a tizenkettedik életévemet, a zsidóknak megtiltották, 
hogy a ruhájukon sárga csillag nélkül mutatkozzanak nyilvános helyen. A szüleimtől 
elvették az üzletet, és odaadták valami kereszténynek teljesen ingyen. Miután az 
üzletünket elvesztettük, apám munkás lett egy szappangyárban, mi, gyerekek pedig 
édesanyánkkal otthon maradtunk. 
Minden zsidó gyereket kidobáltak az iskolákból, még az alap, azaz általános iskolákból is, 
így hát nem maradt más számunkra, mint a csavargás az utcákon. Számtalanszor 
összeverekedtünk a nem zsidó gyerekekkel. Hogy eltávolítsanak bennünket az utcáról, 
és elejét vegyék a verekedéseknek meg a konfliktusoknak közöttünk és más gyerekek 
között, a zsidó vallási közösség iskolát létesített egyes-egyedül a mi számunkra. 
Mindössze két tantermes iskola volt ez. Az egyik osztályba az elsősöktől a hatodikosokig, 
a másikba a hetedikesek és a nyolcadikosok jártak, akik közé jómagam is tatoztam. Az 
iskola célja, rendeltetése nem is annyira a tanítás volt, hanem sokkal inkább a gyerekek 
összetartása, összefogása, hogy lehetőleg ne kerüljenek bajba. 
 
ERNEST, AZ IDŐSEBB FIVÉREM 
Ernest, a bátyám, teljesen más sorsot élt meg, mint én. Már 1935-ben – ha jól 
emlékszem, akkor éppen a tizedik osztályba járt – tagja lett a cionista ifjúsági 
szervezetnek, a Hasomer Hacairnak, és nem volt hajlandó a zsinagógába járni. Én 
minden reggel elmentem apámmal, de a bátyám nem. Apánk, aki mélységesen vallásos, 
hívő lélek volt, haragudott rá, és Ernest a maga vallásellenes nézetei és viselkedése miatt 
igen-igen sokáig nem ülhetett a sabbath alatt a vacsoraasztalnál a család többi tagjával. 
Hét közben, amikor apa nem tartózkodott otthon, a dolog nem hatott annyira 
kellemetlenül, ám este a sabbath alatt fölöttébb nehezen viseltük a kiközösítését. 



Ernest 1938-ban fejezte be a középiskolát, érettségivel. Utána azonnal elköltözött a 
városból, és csatlakozott a Hasomer Hacair „előkészítő tanfolyamához” Galgócon, ahol 
egy asztalosműhelyben dolgozott egészen 1941-ig. Amikor kitört a háború Oroszország 
és Németország között, a bátyám tevékeny tagja lett az illegális kommunista földalatti 
mozgalomnak. Ugyanis már 1939-től párttag volt, 1941-ben azonban elkapták, és 
Nyitrán elítélték mások, továbbiak tucatjaival együtt. Egy reggel láttam őt dagadtra 
verten, szinte élettelenül, úgyhogy alig ismertem rá. Két év börtönbüntetést kapott. 
Amikor 1942-ben jómagam is elhagytam a szülői házat, még mindig börtönben ült. Mivel 
én még gyereknek számítottam, egész évben akadálytalanul látogathattam. 
 
POZSONY, SZLOVÁKIA FŐVÁROSA 
Hívő család volt a miénk, így aztán a bar micvám után Nagytapolcsányba küldtek tanulni 
a jesivába (héber hittudományi főiskola), körülbelül hetven kilométerre a 
szülővárosomtól. Egy zsidó családnál laktam. Reggeltől estig a Gémarát (zsidó szóbeli 
jog) bifláztuk, méghozzá mindent fejből, könyv nélkül. A tanítás jiddisül folyt. Úgy vélem, 
hogy az a mód, ahogy a chederben és a jesivában tanítottak, igencsak hozzásegített a 
kiváló emlékezőtehetség kifejlesztéséhez, amellyel mindmáig rendelkezem. 
A jesivában egészen a pészach (zsidó húsvét) ünnepekig maradtam 1942-ben. Abban az 
időben indultak meg a szlovák zsidók első családi transzportjai Lublinba és Oświęcimbe, 
így hát 1942 áprilisában, közvetlenül a pészach előtt a szüleim értem küldtek, hogy 
térjek haza Aranyosmarótra. Akkorra már a zsidók ezreit szállították el 
Lengyelországba. A szüleimtől, de másoktól is megtudtam, hogy körülbelül 10 000 
tizennégy-tizenöt éves gyereket (persze felnőtteket is) illegálisan Magyarországra 
juttattak, hogy az életüket megmentsék. 
A szüleim 1942 májusában engem is Pozsonyba, Szlovákia fővárosába küldtek, hogy 
megóvjanak az Oświęcimbe történő transzportálástól.  
 
ELSŐ „RELIGIÓZUSOS ÉLMÉNYEM” 
Pozsonyban egy ember várt, akinél három vagy négy napig maradtam. Akkor éltem meg 
az első „religiózusos élményemet”, amely voltaképpen az egész további sorsomra 
kihatott. 
Amikor délben megérkeztem a városba, már nem viseltem a sárga csillagot, még út 
közben leszedtem magamról. Este a házigazdám elvitt egy étterembe, ahol először 
életemben fogyasztottam olyan ételt, amely nem volt kóser. Úgy emlékszem rá, mintha 
ma esett volna meg – vártam, hogy valami rettenetes történik velem, de bizony nem 
történt semmi. Világossá vált előttem, hogy nyugodtan ehetek nem kóser ételeket is, 
amit mindmáig rendre megteszek. Ennek következtében attól a naptól kezdődően 
tulajdonképpen megszűntem zsidóként élni. 
 
FEKSZÜNK A FÖLDÖN, KUTYÁK UGATNAK 
Három vagy négy nappal később, a déli órákban elutaztunk Magyarországra. Az úr, 
akinél tartózkodtam, talált valakit, aki az embereknek a határon történő átjuttatására 
specializálta magát. Már a vonaton velem jött a magyar határig. Az utazás alig tartott fél 
óráig, utána kiszálltunk, és gyalogosan folytattuk az utat egy magányosan álló házhoz, 
ahol megvártuk, amíg leszáll az éjszaka. Éjfélkor már a túloldalon jártunk, ám 
közvetlenül az előtt, hogy az első magyar faluhoz értünk volna, a vezetőm rám 
parancsolt, vessen magam a földre. Holdtölte volt, így nagyszerűen lehetett látni körös-
körül. Mintegy kétszáz-háromszáz méterre előttünk megpillantottuk a magyar 
kakastollas csendőröket, akiknek az egyenruháját a későbbiekben lehetőségem nyílt 



közelebbről is megismerni. Lapultunk a földön, a kutyák hangosan ugattak, de ennek 
ellenére tisztán lehetett hallani, hogy a csendőrök miről beszélgetnek. A kísérőm 
fordította: „… miért ugatnak ennyire ezek a kutyák?” „Alighanem valami nyulat 
éreznek… nincs ott semmi!” Azzal megfordultak, és elmentek, mi pedig végre 
folytathattuk az utunkat. 
Aznap éjjel valamilyen házban aludtunk, reggel pedig vonattal folytattuk az utunkat 
Komáromba – amely akkor Magyarországhoz tartozott. Komáromban élt a családjával 
édesanyám fiútestvére. Teichmanéknak hívták őket. Két napig időztem náluk, aztán a 
nagynéném fölvitt Budapestre. 
1942-ben jártunk, tizenöt éves voltam, jóval fiatalabb gyermekarccal, mint ahogy a 
koromhoz illett volna. Az, hogy gyermeknek, vagyis jóval fiatalabbnak látszottam a 
koromnál, mindig jelentős szerepet játszott az életemben. A nagynéném kivételes 
szépségű, gyönyörű asszony volt, és ahogy a vonatra felszálltunk, valamiféle magyar 
katonatisztek azon nyomban elkezdtek vele flörtölni. Egészen Budapestig nem hagytak 
nekünk békét. Nekem a nagynénémék szigorúan megparancsolták, hogy ha valaki 
megszólít, úgy kell tennem, mintha semmit sem értenék, mintha semmit se tudnék, 
egyszóval süketnéma vagyok. Aggodalmuk beigazolódott. A tisztek örökösen 
szólongattak, beszéltek hozzám, én azonban úgy tettem, hogy nem hallom őket, és azt 
sem értem, mit akarnak tőlem. Csak bámultam ki az ablakon. A nagynéném aztán 
megmagyarázta nekik, Budapestre visz gyógykezelésre. Amikor megérkeztünk a magyar 
fővárosba, egyenesen édesapám unokanővéréhez mentünk, akit szintén Breuernak 
hívtak. Nála maradtam két hétig. 
 
REJTEKHELY A PADLÁSON 
A két hét alatt világossá vált, hogy a magyar nyelv nem ismeretéből előbb-utóbb baj lesz. 
Csupán a jiddist beszéltem, ezenkívül szlovákul és németül tudtam. Ráadásul azon túl, 
hogy magyarul meg se bírtam mukkanni, semmiféle papírral se rendelkeztem. Nem 
hagyhattam el tehát a házat. Végül olyan döntés született, hogy Békéscsabára megyek, 
ahol az egyik apai ági unokafivérem élt. Békéscsaba eléggé nagy és több mint háromszáz 
éves város volt. A városban beszéltek szlovákul, mivel a megközelítőleg hatvanezer 
lakosából számosan szlovák gyökerekkel rendelkeztek. 
Az unokafivérem sakterként dolgozott (metsző, aki a zsidó vallás előírásai szerint vágja 
le a fogyasztásra kerülő állatokat). Hét gyermeke volt, négy lánya és három fia, és igen-
igen szegény családnak számítottak. Még ágyat se tudtak biztosítani számomra, ezért 
földre terített pokrócokon aludtam. Nyolc hónapig éltem náluk. Az alatt az idő alatt elég 
sok magyar szó ragadt rám, jóllehet erősen szlovák hangsúllyal beszéltem. Papírokat is 
sikerült szereznem, amelyek igazolták, hogy odavalósi vagyok, így már a szlovákos 
kiejtésem természetesnek hatott. 
Aztán egy napon keresni kezdtek a csendőrök. Valaki jelentette a rendőrségen, hogy a 
környéken bujkál egy illegális menekült, egy szlovák fiú. Megismertem az 
egyenruhájukat – ugyanolyanok voltak, mint amilyeneket a határon láttam. Ezek a 
biztosok ismertek voltak a brutalitásukról. Mialatt bejöttek a házunkba, én 
felmenekültem a padlásra. A padlás hatalmas kiterjedésű térség volt, amelyet a ház 
valamennyi lakója raktárnak használt. Meghúztam magam egy halom limlom mögött, 
amely alighanem az elmúlt húsz évben gyűlt ott össze. A csendőrök felkapaszkodtak a 
lépcsőkön, a kezükben puskát szorongattak feltűzött hosszú szuronnyal. Elkezdtek 
keresni az összevissza dobált kacatok között, minden darab ócskaságba beledöfve a 
szuronnyal. Úgy gondolom, hogy akkor, életemben először szegődött mellém az 
elképzelhetetlenül nagy szerencse. A szurony alig pár centiméterre suhant el mellettem, 



és aztán még egyszer, valamivel távolabb. Meg se mukkantam. Nem találtak meg, így hát 
elmentek. 
Másnap olyan döntés született, hogy nem maradhatok ott tovább, ezért aztán a sakter 
legidősebb lánya visszavitt Breuerékhoz Budapestre. Néhány nap múlva béreltek nekem 
egy szobácskát az egyik zsidó családnál. Utána ott éltem körülbelül egy vagy másfél évig. 
A szomszédok kíváncsiságát a családunkban felmerülő gondokról szóló történetekkel 
elégítettük ki. Közben a nővérem is Budapestre került. Nem laktunk együtt, mert ha 
elfogtak volna bennünket, hát mindkettőnket elvisznek. Három hónapig kóboroltam a 
budapesti utcákon, mivel nem rendelkeztem munkavállalási engedéllyel. Ha ugyanis 
valaki munkához akart jutni, a születési bizonyítványával be kellett mennie a 
munkahivatalba. Nekem, érthetően, ilyen bizonyítványom nem volt. Bizonyos idő eltelte 
után a barátaimtól kaptam egy idegen névre szóló hamis születési bizonyítványt, így 
aztán végül több mint egy évig három különböző néven éltem Budapesten – két zsidó és 
egy keresztény néven. Bárhová mozdultam, valamelyik papírommal kellett igazolnom 
magamat, és mindig be kellett mondanom a megfelelő nevet is. Ha lehetséges volt, a 
zsidó neveim egyikét használtam. A házban, amelyben laktam, és az utcákon, ahol az 
iratokat a németek ellenőrizték (1944-et írtunk), természetesen keresztény voltam. Arra 
már nem emlékszem, hogy a gyárban, ahol küldöncként dolgoztam, milyen nevet 
használtam, de nem emlékszem a többi névre sem, amelyeket akkoriban igénybe vettem. 
Csupán egyetlenegy villan fel az emlékezetemben, amelyet később viseltem, és amely 
név megmentette az életemet: Janko Kováč. 
 
A HÁBORÚ ALATT TANULOM A TÚLÉLÉST 
Szerencsére már erősen közelgett 1943 nyara, így hát nyugodtan mászkálhattam az 
utcákon reggel héttől este hatig. Mivel megfelelő papírjaim nem voltak, hogy 
dolgozhassak, reggel elmentem otthonról – mintha munkába indulnék --, és csak este 
tértem haza, így aztán a háziasszonyom azt hitte, alkalmazásban vagyok. Ezalatt az idő 
alatt alaposan megismertem Budapestet, a parkjait, tereit, szobrait. Akkoriban két 
élmény hagyott nyomot az életemben – egy nevetséges és egy szomorú. Az első akkor 
esett meg velem, amikor egyszer a nyilvános vécén végeztem a kisdolgomat. Egy férfi, 
aki közvetlenül mellettem állt, merőn bámulta, ahogy vizelek. Szörnyű veszélyérzet 
kerített hatalmába, ezért hátra se nézve, sietve kirohantam a vécéből. Néhány percnyi 
futás után úgy gondoltam, hogy már minden rendben van, elmúlt a veszély. Éppen, 
amikor valamelyik kirakatot nézegettem, megállt mellettem egy meseszép autó, 
alighanem Ford vagy Mercedes, de olyan pazar kivitelű, amelyet csak az igen-igen 
gazdagok engedhettek meg maguknak. Az autóból kihajolt egy férfi, és így szólt:  
„Gyere ide, fiú, ha akarsz, beszállhatsz.” 
„Nem, köszönöm, édesanyám kenyérért küldött, és biztosan nagyon megharagudna, ha 
nem mennék haza rögtön” – vetettem oda neki. Azzal mentem tovább, az autó azonban 
lassan követett. Sikerült leráznom, de egy negyed órával később ismét megjelent 
mellettem. A férfi kihajolt az ablakon, és újból hívott, hogy szálljak be. Elutasítottam, 
azzal megfordultam, és olajra léptem. A budapesti házakat úgy építették, hogy ha az 
ember az utcáról bement egy házba, abból egy másik utcába léphetett ki. Ezeket az 
átjárókat fölöttébb jól ismertem, és ez mentett meg. 
Este aztán az egész kalandot elmeséltem a nővéremnek, Dušának. (Edit nővérem 
beceneve. Azt jelenti: Lelkecském.) Szörnyen rémült voltam: 
„Duša, azt hiszem, lelepleztek, és a nyomomban vannak!” 
Elkezdett nevetni, ezért aztán kifakadtam: 
„Mit nevetsz, nem az ujjamból szoptam ki, valóban megtörtént.” 



„Azok homokosok voltak” – felelte. Erre megkérdeztem tőle, mit jelent az, hogy 
homokos. Akkortájt még fölöttébb naiv voltam, és a világról keveset tudtam, elvégre egy 
kisvároskából jöttem, és hívő családból származtam. Elmagyarázott néhány dolgot, 
amelyről addig halvány sejtelmem sem volt. Aztán még hozzátette: 
„Csinos, lányos képed van, leszólítottak ma, de megeshet veled máskor is, úgyhogy 
vigyázz magadra.” 
A másik esetben pénzről volt szó. Minden reggel egy pengővel – pici érmével a 
zsebemben hagytam el a lakásomat, hogy ha nagyon éhes lennék, vehessek magamnak 
egy darabka kenyeret. Az egyik napon váratlanul erős hasmenést kaptam, ámde mivel 
nem volt elég pénzem a nyilvános vécére, kerestem egy eldobott papírzacskót, 
behúzódtam vele az átjáró egyik eldugott zugába, és a tasakba könnyítettem magamon. 
Este aztán kipakoltam a nővéremnek: 
„Így már nem élhetek tovább! Több pénzre van szükségem, hogy normális illemhelyre 
mehessek a dolgomat elvégezni.” 
Attól a naptól kezdve két pengővel a zsebemben vágtam neki Budapest utcáinak. 
 
ÖNKÉPZÉS 
Még tizenhat éves se voltam. Ennek ellenére azalatt a három hónap alatt, hogy Budapest 
utcáin kóboroltam, rengeteget olvastam. Minden alkalmat megragadtam az olvasásra, és 
a magyar nyelvtudásom nagyot javult. Számtalan könyvet kölcsönöztem ki a 
közkönyvtárból, ami csupán az alacsony beiratkozási, illetve tagsági díj megfizetésébe 
került. A könyvtárosok nem győztek csodálkozni rajtam: 
„Ez a gyerek naponta elolvas egy könyvet!” 
A tanulmányaim tulajdonképpen véget értek, amikor tizenkét évesen, az alapiskola 
(általános iskola) hatodik osztályának az elvégzése után el kellett hagynom a 
tanintézetet. Odahaza szlovákul és németül beszéltünk, és hetente kétszer héber nyelvre 
kellett járnom a nyelvtanárom lakására. 
Apám mindig nagy súlyt helyezett rá, hogy tökéletesen bírjuk a német nyelvet. 
Olyannyira, hogy egyszer egy jókora nyaklevest kaptam tőle, mivel a „der” helyett „die”-t 
mondtam. Rám kiabált:  
„Nem tűröm, hogy az én fiam ne tudjon németül!” 
Attól a naptól kezdve hetente egyszer még a német nyelv tanárához is járnom kellett 
órákra. Ennek köszönhetően mindmáig folyékonyan beszélek németül. 
Ráadásul valamikor 1939-ben a bátyám kijelentette, hogy rettenetesen műveletlen 
vagyok, akit tovább kell képezni, tanítani. Mivel azonban a szülői házat elhagyta, és már 
nem élt velünk, a matematikát, fizikát és számos egyéb dolgot, amire az iskolában nem 
tanítottak, egyik volt osztálytársa járt hozzám korrepetálni. Ennek ürügyén, és 
természetesen édesapám tudtán kívül, az evolúcióról és egyéb dolgokról is, amelyek 
szöges ellentétben álltak a hittel, gyakran magyarázott nekem. Mindezt még azelőtt 
szívtam magamba, hogy elkezdtem a jesivába járni. Ez persze nem azt jelenti, hogy a 
magyarázatát meg is értettem, de valahol megmaradt bennem. 
Azt mondhatnánk, hogy a bátyámnak az 1939-es évtől nem csupán az intellektuális 
fejlődésemre volt döntő hatása, hanem az egész további életemre. Neki köszönhetően 
számos olyan dologról szereztem tudomást, amelyre egy tizennégy éves fiút az iskolában 
nem tanítanak meg. Feltehetően a matematikából, fizikából és a filozófiából sok mindent 
nem értettem meg, de megannyi dologról szereztem tudomást általuk. Úgyhogy abban az 
időben, amikor Budapestre érkeztem, képes voltam egyedül is folytatni a tanulást, a 
művelődést, méghozzá olvasással. 
 



VISSZA SZLOVÁKIÁBA 
Budapesti kószálásaim első hónapjait elég nehezen viseltem, de különben szerfölött 
kellemesek voltak. Aztán kaptam egy hamis születési bizonyítványt, és küldöncként 
kezdtem dolgozni az egyik üzemben, ahol toalettpapírt és papírszalvétákat gyártottak. 
Az üzem tulajdonosai zsidók voltak. Tudták rólam, hogy én is zsidó vagyok. Sejtették, 
hogy valami nincs teljesen rendben körülöttem, de nem érdekelte őket, nem faggattak 
semmiről. Minden reggel, amikor a tulajdonos felesége bejött a hivatalba, hozott nekem 
enni. Addig, egész éven át az ebédem csupán egy darabka kenyérből és egy savanyú 
uborkából állt, amelyet a piacon vásároltam. Este, munka után aztán elmentem Breuer 
nagynénémhez, és nála kaptam rendes vacsorát. Hát ilyen volt az életem egészen 1944 
márciusáig. 
Ezalatt az egész idő alatt a szüleimmel csak ritka, szórványos levelezést folytathattam. 
Így jóval később tudtam meg, hogy édesapámat bebörtönözték, majd utána, 1943-ban 
átszállították Nyitranovákba, a munkatáborba. Édesanyámat először a vihnyei 
munkatáborba vitték, de még ugyanabban az évben ő is a nyitranováki táborban kötött 
ki.  
A németek 1944. március 19-én törtek be Magyarországra. A nővérem és én is azonnal 
tudtuk, vége mindennek, és hogy tennünk kell valamit. Megállapodtunk, hogy én 
visszatérek Szlovákiába. Az én papírjaim ugyanis nem voltak rendben, ráadásul az 
albérletemet is felmondták. Ezzel szemben Duša minden szükséges igazolvánnyal 
rendelkezett, amelyek lehetővé tették számára, hogy keresztényként Budapesten 
maradjon. Így hát Budapestről egyedül utaztam el. Arra már nemigen emlékszem, 
miként történt a dolog, csak azt tudom, hogy valamiféle keresztény embercsempész 
elvitt a határra, ahol várt rám egy másik vezető, aki végül is Verebély közelében segített 
átjutni a szlovák oldalra. 
 
ŠANI, MI TÖRTÉNT A HAJADDAL? 
Elsődleges célom Aranyosmarót volt, a szülővárosom. Miután találkoztam néhány zsidó 
szomszédunkkal, akik még otthon maradtak, elhatároztam, hogy Pozsonyba megyek. 
Amíg az állomáson sorban álltam a jegyért, hirtelen rádöbbentem, hogy már nem tudok 
szlovákul. Mindmáig emlékszem, hogyan próbáltam szlovákra fordítani a mondatot: 
„Kérek egy jegyet Pozsonyba”. Csak az utolsó pillanatban sikerült megbirkóznom vele, 
amikor már a pénztárablakhoz kerültem. 
A pozsonyi nagynéném, Hirschler rabbi özvegye, apám sógornője volt. A férje, aki 1935-
ben hunyt el, hírneves pozsonyi rabbi volt, aki később a nagy jesivát vezette. Apai 
nagyanyám kétszer ment férjhez. A fia, Hirschler rabbi az első házasságából származott. 
Apám és a testvére pedig a második frigyéből született. Amikor férjhez ment a 
nagyapámhoz, felvette a Breuer vezetéknevet.  
A nagynénémnél talán egy, esetleg két hete tartózkodtam, amikor megtudtam, hogy a 
szüleim és Ernest bátyám a nyitranováki munkatáborban vannak. Váltottunk néhány 
levelet, és megállapodtunk, hogy meglátogatom őket. Egy júniusi vasárnap reggelen el is 
utaztam utánuk vonattal mint afféle közönséges polgár sárga csillag és hivatalos iratok 
nélkül. Nagy-nagy szerencsémre egyáltalán nem látszottam zsidónak. 
A vasárnap a nyitranováki munkatáborban pihenő és látogatási napnak számított. A 
táborba csupán zsidókat összpontosítottak. Magát a tábort a Hlinka-gárda őrizte, 
többnyire helyi fasiszták és néhány német. Engedélyezték a belépést, és mivel kisfiúnak 
látszottam, be se kellett írnom magamat. Ma már tudom, hogy ezt akkoriban már 
kevésbé vették szigorúan a táborban. 



Két év után először találkoztam a szüleimmel. Édesanyám első szavai így hangzottak: 
„Šani (Sanyi), mi történt a hajaddal? Teljesen fekete!” Tizennégy éves koromig ugyanis 
hirtelenszőke voltam, ám az utóbbi két évben a hajam megsötétedett, én tulajdonképpen 
észre sem vettem. Csak amikor Nyitranovákon találkoztam az édesanyámmal, ébredtem 
rá, hogy mi történt. Ennek a történetnek a szempontjából a külsőm, a habitusom 
kulcsfontosságú, ugyanis soha senki nem tartott zsidónak. Mindenki keresztény fiúként 
fogadott el, és semmi kétségem afelől, hogy éppen ez mentette meg az életemet. 
 
MEG KELL MENEKÜLNÖD, ŠANI 
Eredetileg azt terveztem, hogy délután visszatérek Pozsonyba, a családom azonban úgy 
döntött, hogy maradjak velük. Gondolom, én voltam az egyetlen zsidó a világon, aki 
önszántából és illegálisan élt a táborban, mivel a szülei úgy kívánták.  
Nyitranovákon három hónapot töltöttem. A táborban minden zsidó tudta, hogy él 
közöttük egy fiú, aki nincs nyilvántartva, és tulajdonképpen illegálisan tartózkodik ott. 
Az esti ellenőrzések idején bebújtam az ágy alá, és csak akkor jöttem elő, amikor már 
elmúlt a veszély. Napközben, hogy ne legyek szem előtt, a szüleim munkába fogtak a 
szabóműhelyben. Megtanultam javítani a varrógépeket, ez olyan kézügyességet követelt, 
amelynek mindmáig birtokában vagyok. A műhelyben nők tucatjai, sőt százai dolgoztak, 
a német hadseregnek varrták az egyenruhákat. Igen hamar beletanultam a munkába, és 
három hónapon át tisztítottam és javítottam a gépeket. Számomra ez kellemes élet volt, 
aggályok és félelem nélküli. Mindenki fölöttébb kedvelt, mivel barátságos, jól mutató 
legényke voltam, noha nemigen számítottam szentnek. Mindezek a kvalitásaim 
együttesen eredményezték, hogy az emberek szerettek. 
1944. augusztus 20-án, kilenc nappal a Szlovák Nemzeti Felkelés kitörése előtt, összeült 
a családi tanács, amely azonban nélkülem valósult meg. A rokonaim szemében ugyanis 
még mindig gyereknek számítottam, így a véleményemnek nem volt súlya. A bátyám, aki 
akkor töltötte be a huszonhármat, és hat évvel volt idősebb nálam, egyértelműen 
döntött: 
„Šaninak távoznia kell Nyitranovákból, és vissza kell térnie Pozsonyba. Néhány nap 
múlva kitör a felkelés, és minden zsidó csatlakozik hozzá. Mindannyian tisztában 
vagyunk vele, hogy ez a döntés végül is az életünkbe kerülhet, de ennek a fiúnak, aki két 
évet hányódott Budapesten, lehetősége nyílik az életben maradásra. Legalább a 
családunk egy tagja túléli a háborút. Šani, rá fogsz jönni, hogyan gondoskodj magadról, 
ne félj, megmenekülsz.” 
A mai napig emlékszem minden szavára. 
A bátyám arra célzott, ami akkor már nyílt titoknak számított – az ugyanis, hogy a 
koncentrációs táborokban tömegesen gyilkolják az embereket. Később megállapítottam, 
hogy a bátyám egyike volt a felkelés szervezőinek Nyitranovákon, így hát pontosan 
tudta, miről beszél. Ragaszkodott hozzá, hogy azonnal teljesítsem az utasítását. 
Húzódoztam tőle, és ezt nyomban közöltem is vele: 
„Nem akarok elmenni, itt nem fenyeget semmi, és jól érzem magamat a táborban.” 
Csakhogy a bátyám és édesapám hajthatatlanoknak bizonyultak.  
Még ugyanaznap kész tények elé állítottak, és szinte „kidobtak a házból” alig néhány 
fillérrel a zsebemben. Emlékszem, hogy ha az ember átbújt a kerítés alatt, kijuthatott a 
táborból anélkül, hogy valaki is észrevette volna. Így kerültem ki a táborból jómagam is, 
aztán a vasútállomásig megtettem öt kilométert, majd felszálltam a vonatra, és 
visszatértem Pozsonyba a nagynénémhez. Néhány nap múlva, amikor mentem az utcán, 
szembe velem egy ismerősnek tűnő zsidót pillantottam meg közeledni, akit még 



Aranyosmarótról, a szülővárosomból ismertem. Armin (Arminkó) Gelb volt az, aki a 
későbbiekben igen fontos szerepet játszott az életemben. 
Amikor kitört a háború Oroszország és Németország között, a bátyám és Arminkó 
csatlakoztak a kommunista földalatti mozgalomhoz. 1941-ben mindkettőjüket elfogták, 
és bebörtönözték. Arminkónak egy év után valahogy sikerült szabadlábra kerülnie. Ezzel 
szemben a bátyámat átszállították az ilavai börtönbe, ahol még egy évig maradt. 
Apánknak 1943-ban mindenféle vesztegetésekkel sikerült kiszabadítania és átvinnie 
Nyitranovákba, ami valószínűleg megmentette az Oświęcimbe induló transzporttól. 
Arminkóval Budapesten is találkoztam a német invázió után, amikor hozzám hasonlóan 
ő is úgy döntött, hogy visszatér Szlovákiába. Most meg itt találkozom vele Pozsony egyik 
utcáján. Arminkó szemmel láthatóan örült, hogy lát. Azt mondta: 
„Idefigyelj, kezdődik a nagy felkelés. Bekövetkezik, ha nem ma, akkor holnap bizonyosan. 
Készítenünk kell neked egy igazolványt valamilyen szlovák állampolgár nevére. 
Szükségem lenne hozzá a fényképedre.” 
Mindig hordtam magamnál fotót, hát odaadtam neki. Megállapodtunk, hogy másnap 
ismét találkozunk. Nem kérdezett rá a koromra, és ez később megmentette az életemet. 
A következő napon hozta nekem a Janko Kováč névre szóló igazolványt, aki Zólyomban 
született 1926-ban, és tanonc. Arminkó rosszul becsülte fel a koromat, így a hamis 
igazolvány szerint 18 éves és néhány hónapos voltam, vagyis egy teljes évvel több, mint 
a valóságban. 
Arminkótól tudtam meg, hogy Közép-Szlovákiában kitört a felkelés, amelynek az egész 
országra ki kellene terjednie. A partizánok által ellenőrzött terület tőlünk mintegy 
nyolcvan kilométerre, északabbra kezdődött. Pozsonyt még mindig a szlovák fasiszták és 
a németek tartották a kezükben. Arminkó felvetette, hogy odautazhatnánk vonattal. Az 
irataink ugyanis bizonyították, hogy úton vagyunk hazafelé. Szavaiból arra a 
következtetésre jutottam, hogy tevékenyen dolgozik a földalatti mozgalomban, ezért 
tudott már jóval előtte a felkelésről. Amikor a felkelés valóban kitört, Szlovákia 
háromnegyed részét a partizánok és a katonaszökevények uralták.  
 
BENNÜNKET SENKI SEM ELLENŐRIZ  
1944. augusztus 30-án, egy nappal a felkelés kitörését követően a Hlinka-gárda elkezdett 
kutatni „nemkívánatos személyek” után, és Pozsony egész területén egymást érték a 
razziák. Nos, Arminkó és én felszálltunk a Besztercebányára induló vonatra. Egy órára 
rá, hogy elhagytuk a pozsonyi állomást, befutottunk Nagyszombatba, az első városba a 
vasúti pálya mentén. Itt a vonatra német SS-katonák szálltak fel a helyi fasiszták egyik 
járőrével. A németek a mi vasúti kocsinkba egyszerre léptek be mindkét oldalról. Mi a 
kocsi közepe táján ültünk. Fokozatosan egyre közelebb kerültek hozzánk. ĺgy aztán azok, 
akik hátulról jöttek, nyilván úgy gondolták, hogy akik elölről léptek be a vagonba, már 
ellenőriztek bennünket, és fordítva. Meglehet, tisztára valószínűtlennek, már-mát 
hihetetlennek tűnik a dolog, ám valahogy mégis megtörtént, hogy senki se vizsgált át 
bennünket, és senki se kérdezett tőlünk semmit. Ma persze mondogatom magamnak, 
hogy semmitől se kellett tartanom, hiszen volt igazolványom, ha nem is valódi. Mindezek 
ellenére ez egy további csoda volt abban a láncolatban, amely az életutamon végigkísért.  
Azok közül néhányan, akiknek ezeket a történeteket elmeséltem, állították, hogy ezek a 
csodák édesanyámnak köszönhetően estek meg, aki – legyen áldott az emléke – szent és 
rendkívüli asszony volt. Igen, páratlan asszony volt, mindig kész, hogy segítsen az 
embereknek bárhol és bármikor. 
 
SZLOVÁK PARTIZÁN 



Üzbégen a vonat hirtelen megállt. Közölték velünk, hogy szálljunk ki. 
„Itt az út vége. A vonat már nem mehet tovább. A frontvonal alig néhány kilométerre 
húzódik, és az egész területet a partizánok tartják a kezükben. Ha valakinek tovább 
kellene mennie, hát csak gyalogosan.” 
Körülbelül száz-kétszáz kilométerre jártunk Besztercebányától és talán harmincra 
Aranyosmaróttól. 
Arminkó és én jól ismertük azt a vidéket, ezért elhatároztuk, hogy gyalogosan folytatjuk 
utunkat. Én még gyermekkoromból, az iskolai kirándulásokból ismertem ezt a tájat. 
Vagy tíz útitárs is csatlakozott hozzánk, akik úgyszintén át akartak jutni a partizánok 
által ellenőrzött területre. Az utak németektől voltak zsúfoltak, ezért inkább a dombok 
között szaporáztuk, az éjszakát pedig az erdőben aludtuk át. Több falun is áthaladtunk, 
és ha az útirány iránt érdeklődtünk, a helyi lakosok mindig szívesen segítettek. Amikor 
elértünk Szkicó falucskába, találkoztunk ott néhány földművessel, akik Arminkót jól 
ismerték a földalatti mozgalomból. Kaptunk tőlük ételt és szállást, másnap pedig 
útbaigazítottak bennünket, hogy merre menjünk tovább. Az útitársak már régen 
elmaradoztak mellőlünk, különböző irányba folytatva útjukat aszerint, hová 
szándékoztak eljutni. Kettesben folytattuk a vándorlásunkat, amíg csak be nem értünk 
Garamszentbenedekre, amelyet már megszálltak a partizánok.  
Mindmáig emlékszem, milyen izgatott voltam, amikor a dombok közül leereszkedtünk a 
völgybe, közeledve ezzel ahhoz a közepesen nagy városkához, amelynek akkor 
megközelítőleg 8000 lakosa volt. Az utat civil ruhás férfiak őrizték puskákkal 
fölfegyverkezve. Megkérdezték tőlünk: 
„Hát ti, hová?” 
Mi így feleltünk: 
„Csatlakozni akarunk a partizánokhoz.” 
Azonnal szabaddá tették előttünk az utat, és kisvártatva már a Zólyomba induló 
vonatban ültünk, ahol a felkelés központja székelt. A vonatok a partizánok által 
megszállt területeken ugyanúgy közlekedtek, mint egyébként. A katonai tábor 
Zólyomban a várban helyezkedett el. Ott osztották az egyenruhákat és a fegyvereket. 
Mielőtt bejegyeztek volna, néhány kérdésre kellett válaszolnom: 
„Mi a neved?” 
„Alexander Breuer.” 
„Van valamilyen igazolványod?” 
„Igen, de hamis.” 
„Semmi baj, add ide.” 
„Az áll benne, hogy Janko Kováčnak hívnak, más irataim nincsenek, csupán ez az egy.” 
„Kit érdekel, hogy ez nem az igazi neved. No add csak ide azt a papírt.” 
A végén kaptam egy partizánigazolványt, magamra húztam az egyenruhát, és azzal 
szlovák partizán lettem. Ugyan Janko Kováč néven vettek nyilvántartásba, de mindenki 
csak Šaninak szólított, mivel senkinek sem árultam el, hogy a papírjaim szerint Janko 
vagyok. Tizenhét éves voltam egy tizenhárom éves gyerek fizimiskájával. A magasságom 
a koromhoz képest megfelelőnek látszott, az arcom azonban mint egy kedves, ártatlan 
gyermeké. Örökösen visszakanyarodom ahhoz, hogy milyennek látszottam, mert életem 
történetében a külső megjelenésem rendkívül fontos szerepet játszott. 
Zólyomból átvittek bennünket az egységhez, amely Besztercebánya mellett 
állomásozott. Egy héttel később, 1944. szeptember 10-én, minden fölösleges beszéd 
nélkül már úton voltam a frontvonalra, amely az Óhegy melletti dombok között húzódott 
Nyitranovák irányában. Az idő és térérzékem mellett rövidesen elvesztettem a 
realitásérzékemet is. Aztán Arminkót, aki egész idő alatt velem volt, egy másik 



egységhez helyezték, én pedig egyedül maradtam, akár az ujjam. Amikor kiértünk a 
hadszíntérre, lefeküdtünk a sárba, és elkezdtünk lőni. Előtte még soha nem tartottam 
puskát a kezemben. Az én öreg cseh puskám hosszabb volt, mint én, és mikor az első 
lövést leadtam belőle, azt hittem, kificamítottam a vállam. Egész nap tartottuk az 
állásunkat, a német támadást visszavertük, és csak utána tértünk vissza a táborba.  
Szaggató fájdalmat kezdtem érezni a fülemben, amelyből fokozatosan komoly gyulladás 
lett, alighanem a lövöldözés következményeként. Tartós halláskárosodást szenvedtem. 
Azóta az egyik fülemmel képtelen vagyok fölfogni, érzékelni a magas hangokat. 
Beszállítottak a besztercebányai kórházba. Én, a partizán-gyermek, három napig 
feküdtem a kórházban, szedtem a gyógyszereket, és rettenetesen hiányoztak a szüleim, 
apám és édesanyám. Sejtelmem sem volt róla, hol lehet a családom. A senki földjén 
éltem. 
Amikor a fertőzés elmúlt, a jövőmről voltaképpen a fizimiskám döntött. 
„Hiszen ez még gyermek!” – mondták. 
„Nem vagyok gyermek, már betöltöttem a tizenhetet.” 
„Túl fiatal vagy! A frontra többé nem engedünk. Egészségügyis leszel.” 
„Mit jelent az, hogy egészségügyis?” 
„A partizán tábori kórházba mégy, és segítesz az orvosnak.” 
Kiállították számomra a szükséges papírokat, és azzal útnak indítottak. Mivel partizán-
egyenruhában feszítettem, ingyenesen utazhattam. A kórház nyolc kilométerre volt a 
főúttól Hédel falucska mellett. Az erdőbe volt rejtve az Alacsony-Tátra térségében, 
mintegy 1800 méter tengerszint feletti magasságban. Ha szerencséd volt, odavitt 
valamelyik katonai teherautó, ha nem, akkor kutyagolhattál, ahogy én is tettem.  
 
ZSIDÓ PARTIZÁNOK A NYITRANOVÁKI MUNKATÁBORBÓL 
A tábori kórházat egy kicsi iskolában helyezték el, amely csupán két helyiségből állt. 
Becslésem szerint megközelítőleg tíz beteget kezeltek ott. A személyzetet egy Lévy nevű 
zsidó orvos képezte, aki sebész volt, és jómagam, méghozzá első egészségügyi kisegítő és 
mint főnővér egy személyben. Lévy doktor Zólyomból származott, és a felkelés előtt 
vagy a rózsahegyi, vagy a túrócszentmártoni kórházban működött mint sebész. A háború 
után meglátogattam Besztercebányán, ahol egy kisebb ecetgyára volt. Szóval, tizenhét 
éves koromban Lévy doktor sebészasszisztense lettem. Ugyanolyan operációkat 
végeztünk, mint bármelyik más kórházban, így például a srapnelszilánkok eltávolítását, 
csakhogy jóval primitívebb körülmények között. A súlyos sebesülteket a mintegy húsz 
kilométerre lévő városba irányítottuk. Számtalan fölöttébb bonyolult műtétre 
emlékszem, amelyet Lévy doktor és én mint „főnővér” végeztünk. Két hozzávetőlegesen 
tizenhat éves cigánylány segítette a munkánkat, akik a sebesültekkel törődtek, és a 
szobákat takarították. Mindketten Hédel falucskában laktak, és puszta szolidaritásból 
jártak nekünk segíteni. Nem kaptak fizetést, azt persze mi sem kaptunk. Valamennyien 
hatalmas lelkesedésből dolgoztunk. Az egyedüli dolog, amiben a munkánkért 
részesültünk, az ellátás volt. A nagynak igazán nem mondható katonai tábort ugyanis a 
kórházon kívül, a katonák számára szálláshely, raktárak és egy kisebb tábori konyha 
képezte. A tábor közbülső megállóhelyként szolgált azoknak, akik a hegyekből a völgybe 
igyekeztek. 
Emlékszem, hogy egyszer valakit csaknem megöltem. Hetente egy alkalommal 
kötelezően éjszakai őrséget kellett tartanom. Az őrség parancsnoka fölvezetett magasan 
a hegyre, és odaállított strázsálni. Körös-körül teljes sötétség és mély csönd uralkodott. 
Hirtelen meghallottam, hogy valaki közeledik. Rákiáltottam: 
„Állj, állj!” 



A közeledő azonban nem állt meg, ezért lőni kezdtem. Kiderült, hogy éppen az éjjeli 
őrség parancsnokára kezdtem el tüzelni, aki minden előzetes figyelmeztetés nélkül 
került oda, holtrészegen. Szerencsére, nem történt semmi, nem esett baja. Másnap aztán 
a tábor parancsnokának irodájában nagy vizsgálat folyt, de végül az egész ügyet 
eltussolták.  
A partizánok nézőpontjából tekintve az idő teljesen elvesztette a jelentőségét, a dátumok 
úgyszintén. Szombat vagy vasárnap – teljesen mindegy volt. Nekünk csupán a nappal és 
az éjszaka számított. 
Szeptember közepe táján lehetett, amikor figyelmeztettek bennünket: 
„Készüljetek fel, ma este egy harci alakulat érkezik a frontról. Van néhány sebesültjük is, 
el kell látni őket élelemmel és ruházattal. Utána lemennek a völgybe pihenni.” 
Már sötét este volt. Az étel hatalmas fazekakban állt előkészítve, amelyeket csupán a 
mennyezetről csüngő egyetlen lámpa világított meg. Az első alakulat tíz óra körül futott 
be. Álltam a fazék mellett, hatalmas merőkanállal osztottam a levest, és az általános 
zajba, lármába bele-belerikkantottam: 
„Gyerünk fiúk, mozogjatok egy kicsit gyorsabban, ne ácsorogjatok itt, mögöttetek 
további éhesek sorakoznak, aki úgyszintén szeretnék megtömni a hasukat! Mozogjatok!” 
Egyszer csak valaki elkiáltotta magát: 
„Nézzétek, ki osztogatja itt az ételt! Hiszen ez Šani! Figyelj, Ernest, hiszen ez a testvéred!” 
Kiderült, hogy a zsidó partizánegység érkezett meg a nyitranováki munkatáborból, és 
benne a bátyám. Először fordult elő, hogy katonaként találkoztam vele. A Nyitranovák 
környékén dúló súlyos harcok után, ahol a bajtársaik tucatjait vesztették el, most térnek 
vissza a frontról. Egy hét szabadságot kaptak, hogy kipihenjék a csaták fáradalmait, és 
kiegészítsék a soraikat. 
Amikor a bátyám megpillantott, elkezdett rám a többiek előtt kiabálni: 
„Hát te mit keresel itt? Én Pozsonyba küldtelek, te meg ahelyett idejössz, és hagyod 
magad megölni, mint mi, többiek?” 
Rosszul esett a dolog, éppen ezért talán először életemben vadul rátámadtam igazi 
haraggal a hangomban: 
„Ne kiabálj velem, nem vagyok már gyerek! Tudok magamra vigyázni, és ha véletlenül 
nem vetted volna észre, ugyanolyan katona vagyok, akár te.” 
Körülöttünk mindenkiből kitört a nevetés afölött a határozottság fölött, amellyel a 
bátyámnak visszavágtam. 
Még azon az éjszakán a bátyám és az egysége teherautókra szállt, és elment. A sorsunk 
itt kettévált. Csak a háború befejezése után találkoztunk ismét 1945 júniusában, 
Pozsonyban. Utólag sok mindent megtudtam a nyitranováki alakulatról – természetesen 
a bátyámtól, de másoktól is. Azokat, akiket az a balszerencse ért, hogy elfogták őket, a 
Gestapo a legszörnyűségesebb módszerekkel kínozta. Levágták a hímvesszőjüket, 
kiszúrták a szemüket, kivágták a nyelvüket. Én csupán azokkal találkoztam, akik az 
eredeti alakulatból megmaradtak. 
 
MENTSÉTEK MEG A GYERMEKET 
1945 októberének vége felé kezdték hozzánk szállítani a vérhasban szenvedő 
partizánokat. Eleinte nem figyelt fel rá senki, a betegséget csak később diagnosztizálták. 
Az embereket örökös véres hasmenés gyötörte. Doktor Lévy sebész volt, így meg se 
fordult a fejében, hogy voltaképpen miről van szó, ezért az egyik nap azt mondta: 
„Šani, készítsen nekik valami jó, erős levest.” 



Csakhogy sem a leves, sem másféle étel, amelyet adtunk nekik, nem állította meg a 
hasmenésüket. Végül Lévy doktor úgy döntött, hogy minden hasmenéses beteget 
átszállíttat a breznóbányai kórházba. Megparancsolta: 
„Ülj autóba, és vidd le ezt a pácienst” – mutatott az egyik beteg katonára. Nekem senki 
nem mondta, hogy vérhasról van szó, amely erősen fertőző. A visszaúton a város piaca 
mellett haladtunk el. Észrevettem, hogy szőlőt is árulnak, így hát megkértem a 
gépkocsivezetőt: 
„Idefigyelj, ma még egy falatot sem ettem, és éhes vagyok, akár a farkas.” 
Vettem néhány fürt szőlőt, megettem, és semmi bajom se volt. A sofőr nem kért belőle, 
és ennek köszönhetően megmenekült. Az éjszaka kellős közepén azzal a furcsa érzéssel 
ébredtem, hogy én is megfertőződtem. Huszonnégy óra leforgása alatt a vérhas minden 
szörnyűséges tünete kiütközött rajtam. Amikor már túlságosan dehidratált voltam, és 
lassan kezdtem elveszteni az eszméletemet, doktor Lévy elhatározta, hogy engem is a 
breznóbányai kórházba küld. 
Ott aztán elmagyarázták, hogy ha minden étkezés előtt kezet mostam volna, nem kapom 
el a betegséget. Emlékszem, hogy amikor a kórházba megérkeztem, már annyi erőm se 
volt, hogy felálljak, nemhogy járjak. Két egészségügyi nővér levetkőztetett, meztelen 
testemet átcipelték a fürdőszobába, és ott belesüllyesztettek a kádba. Minden 
gyengeségem ellenére görcsösen igyekeztem eltakarni a körülmetélt fütyülőmet, de 
bizonyos vagyok benne, hogy észrevették, így valószínűleg rájöttek, hogy zsidó vagyok. 
Meglehet azonban, hogy amikor lehúzták rólam az egyenruhát, és látták lesoványodott 
gyermektestemet, nem is érdekelte őket a dolog.  
Mivel a kórház aszpirinen kívül semmiféle más gyógyszerrel nem rendelkezett, úgy 
vélem, a vérhasban szenvedők kilencven százaléka alighanem meghalt. Mindennap 
kivittek a szobánkról egy-egy testet. Ebben az esetben is segített rajtam a gyermekes 
külsőm. Ugyanis mindenki sajnálta a kicsi fiúcskát. Valamennyi nővérke olyan 
gyöngéden és odaadóan törődött velem, mintha a kórháznak csupán egyetlen célja, 
rendeltetése lenne – megmenteni a legénykét. Egy teljes héten át feküdtem ott.  
Ennek a hétnek az egyik napján váratlanul megjelent az ágyamnál az édesanyám. 
Sohasem fogom megtudni, hogyan jött rá, hogy hol vagyok. Mindketten mérhetetlenül 
boldogok voltunk, hogy újfent látjuk egymást: 
„A többi zsidóval együtt megszöktünk a nyitranováki táborból, és most Besztercebánya 
egyik külvárosában élünk.” 
A Nyitranovákból megszökött valamennyi zsidó a környező kicsi falvakban és 
Besztercebánya külvárosaiban telepedett le, azon a területen, amely a felkelés 
központjának számított. 
Senki, még édesanyám se tudatosította, hogy már tizenhét éves vagyok. Neki és a 
családom többi tagjának még mindig csupán egy csont-bőr fiúcska voltam. Édesanyám 
azt mondta: 
„Majd ha meggyógyulsz, el kell jönnöd hozzánk! Ott maradsz velünk. A hozzád hasonló 
kisfiúknak nem kellene a partizánokkal közösködniük, otthon kellene maradniuk a 
szüleikkel.” 
Megígértem neki, hogy amikor kiengednek a kórházból, meglátogatom őket. Megadta a 
címüket, és azzal hazament. 
 
PARANCSNOK VAGYOK 
Édesanyám látogatása után két nappal berontott a partizánokkal teli helyiségbe az 
orvos. Sugárzott róla a rémület: 



„Mindazoknak, akiknek még van elég erejük, fel kell öltözniük, és el kell hagyniuk a 
kórházat. A frontvonal ugyanis holnapra ideér. Úgy látszik, hogy a németek megszállják 
Breznóbányát és bennünket is. Ha itt találják magukat, valamennyiüket itt helyben 
megölik. Ha nem akarnak meghalni, el kell menniük.” 
Felöltöztettem hát a magam negyven kilóját, elhagytam a kórházat, és elkaptam 
valamiféle teherautót, amely a Besztercebányára vezető főút irányába tartott. A 
tehergépkocsi Hédel falucskánál tett le, ahonnan aztán útnak indultam az egységem 
állomáshelye felé. A vállamon cipeltem a puskámat. Megtennem azt a nyolc kilométert 
megtartott egész nap. A partizánnak mindig vissza kell térnie az egységéhez, de 
mindmáig talány számomra, miként sikerült elvonszolnom legyengült testemet és a 
puskát ekkora távolságra. Amikor aznap este szolgálatra jelentkeztem Lévy doktornál, 
azt mondta: 
„Mi az, megőrültél? Hálni jár beléd a lélek, és az egész utat idáig gyalog tetted meg? 
Azonnal indulsz édesanyádhoz, és csak akkor térsz vissza, ha teljesen felgyógyulsz és 
megerősödsz.” 
A következő napon fölraktak egy teherautóra, amely elvitt a vasútállomásra, ahonnan 
aztán elutaztam a szüleimhez.  
Már néhány otthon töltött nap után kezdett visszatérni az erőm. A fiatal szervezet ismer 
módszereket, hogy miként lehet gyorsan kilábalni a bajból. Amint jobban éreztem 
magamat, tüstént vissza akartam térni az egységemhez, ez azonban lehetetlennek 
bizonyult. Azt a területet ugyanis már megszállták a németek. Beszélték, hogy 
Besztercebánya is hamarosan elesik. 
 Az égen repülőgépeket pillantottunk meg, és hallottuk a bombák robbanását. Még aznap 
este eljutott hozzánk a híre, hogy a városba behatoltak a németek. A város szinte minden 
lakója, zsidók és nem zsidók, gyerekek és felnőttek, közöttük az édesapám, édesanyám 
és én is, összekapkodtuk a legszükségesebb dolgokat, és elmenekültünk a közeli erdőbe. 
Jó pár ezren gyűltünk ott össze. 
Az erdőben olyan sötétség uralkodott, hogy az ember az orra hegyéig se látott. Éjfél 
körül elkezdett esni az eső. Olyanféle csepergés volt ez, amely ugyan nem túlságosan 
erős, mégis teljesen bőrig áztatja az embert. Mentünk az erdei ösvényen, azt sem tudva, 
hová vezet. Olyanok voltunk, akár egy birkanyáj, amely gondolattalanul követi a 
vezérürüt. Hirtelen a közelben robbanások törték meg a csendet. A németek nyilván 
rájöttek, hogy az erdőben emberek ezrei bujkálnak, és ellenük fordították irgalmatlan 
tüzérségüket. A lövedékek a közvetlen közelünkben robbantak, alig néhány méternyire 
tőlünk, és a sötétben hallani lehetett a sebesültek jajkiáltásait. A sötétség teljes volt, 
egyáltalán semmit se láttunk, még a fákat sem. A mi csoportunk tizenhárom zsidóra 
apadt. Voltak közöttünk férfiak, nők és gyerekek is, akik többnyire Aranyosmarótról 
származtak. Egész éjjel meneteltünk, és csak reggel felé pihentünk meg. Az egyetlen, aki 
fegyverrel rendelkezett és némi harci tapasztalattal bírt, az én voltam. Vezettem hát a 
csoportot. A többiek közül senki, beleértve édesapámat is, soha nem volt katona, és 
fegyver se volt soha a kezében. Rajtam kívül csupán három férfi tartott a csoporttal, a 
maradékot asszonyok és gyerekek képezték négytől tizennégy éves korig. A 
szakadatlanul szemetelő esőben egész nap meneteltünk. Estefelé sűrű köd telepedett az 
erdőre. 
Felfedeztem valami sátorfélt, amelyet négy cölöpből és azokon kifeszített vízhatlan 
ponyvavászonból eszkábáltak össze. Nyilván a vadászok készítették menedékül, arra az 
esetre, ha az erdőben érné őket a rossz idő. Mind a tizenhárman elfértünk benne, 
pontosabban alatta, és bár mind a négy oldaláról nyitott volt, azért mégiscsak védelmet 



nyújtott az eső ellen. Ott hát megálltunk, leraktuk a batyujainkat, és valamit haraptunk. 
Reggel kijelentettem: 
„Itt nem maradhatunk.”   
Körülöttünk teljes káosz uralkodott – mint az izraeliták távozásakor Egyiptomból. 
Emberek százai, zsidók, de nem zsidók is összevissza bolyongtak az erdőségben. 
Egyesek a magasabban fekvő helyek felé igyekeztek, mások viszont lefelé tartottak. A 
menekültek közül néhányan elhatározták, hogy visszatérnek a falujukba. Mivel 
mindenféle hírek terjedtek, mi elhatároztuk, hogy inkább a rejtőzést választjuk. Valaki 
szólt, hogy följebb a hegyekben van egy nagy barlang, ahol meghúzhatnánk magunkat. 
Az illető azt tanácsolta, hogy a hegyi turisták számára pirossal jelölt ösvényhez tartsuk 
magunkat, azt kövessük. Puskával a vállamon partizánnak, igazi katonának, 
parancsnoknak éreztem magamat. Végül elértük a sziklaodút, amely a Hédeli barlang 
nevet viselte, és azonnal elkezdtük birtokba venni. 
A barlang hatalmasnak bizonyult, a mélysége húsz méter, a magassága pedig öt méter 
volt. Emberek tucatjai bújhattak volna el benne anélkül, hogy kölcsönösen zavarnák 
egymást. A csoportunkban lévő négy család mindegyike azonnal megtalálta a maga 
alvósarkát. A barlangban töltött három-négy nap után megállapítottam, hogy a barlang 
tovább folytatódik, így mélyebbre is áttehetjük benne a szállásunkat. A többieket nem 
próbáltam meggyőzni, hogy ezt már most meg kellene tennünk, mivel így is tökéletes 
biztonságban érezték magukat. Az én nagy „vezérkedésem” dacára még mindig felelőtlen 
fiatalember voltam csupán, aki nem gondol a holnappal. Sok-sok évvel később 
rengeteget töprengtem azon, hogy milyen naivak is voltunk. Ha akkor mélyebben 
behúzódunk a barlang belsejébe, senki sem talált volna ott ránk. Csakhogy mi a bejárat 
közelében maradtunk. 
Szakadatlanul esett. Csendes, áztató eső volt ez és hatalmas köd. Az élelmiszer-
tartalékaink kezdtek vékonyodni. Ha hosszabb időre a barlangban kellene maradnunk, a 
hét végén már nem lenne mit ennünk. Elég magasan voltunk a hegyekben, ezért mint 
partizán és parancsnok úgy határoztam, hogy lemegyek a völgybe, és hozok valamiféle 
élelmiszert. Este mintegy tízkilónyi krumplival tértem meg. Örültem, mert tudtam, hogy 
nem fogunk éhezni. 
 
NE SEMMISÍTSD MEG AZ IGAZOLVÁNYT 
Talán egy hetet töltöttünk a barlangban, de lehetséges, hogy kevesebbet. Az állandóan 
szakadó eső és a sűrű köd miatt szinte az orrunkat sem üthettük ki a barlangból. Aki 
ennek ellenére mégis kimerészkedett, az rövid idő alatt bőrig ázott. A barlangban fából is 
rendelkeztünk tartalékkal, amellyel fenntartottuk a tüzet, hogy legyen minél 
megmelegednünk és megszáradnunk. 
Az egyik nap igen hideg volt, a tüzünk meg kialudt. Sehol se találtunk egy darabka papírt, 
hogy ismét meggyújtsuk. Ekkor a zsebemből előhúztam a Janko Kováč névre szóló hamis 
igazolványt. Megfelelőnek és száraznak tűnt. Már éppen készültem meggyújtani, de 
előbb még alaposan áttanulmányoztam, átnéztem. Azonkívül, hogy az irat szerint 
Zólyomból származom, ahol 1926-ban születtem, tanonc vagyok. Volt ebben egy jókora 
adag szimbólum, mert akaratlanul is arra gondoltam, hogy a háború után ezt a vágyamat 
valóra váltom, amit meg is tettem. 
Éppen, amikor égő gyufával a kezemben meg akartam gyújtani, apám rám kiáltott: 
„Nem, Šani, ne tedd! Ne semmisítsd meg azt az igazolványt, hiszen nem tudhatod, mikor 
lehet még rá szükséged! Majd csak találunk egy másik papírdarabot.” 
Eldugtam hát az igazolványt a zsebembe, arra azonban, hogy a végén miként sikerült 
tüzet gyújtanunk, már nem emlékszem. 



 
A LEHETETLEN VALÓSÁGGÁ VÁLIK 
Úgy gondolom, november ötödikén történt, talán reggel nyolc óra körül, amikor is kint a 
barlang előtt brutális parancsszó harsant: 
„Fel a kezekkel!” 
Közvetlenül utána hallottam egy másik hangot is: 
„Elkaptunk néhány büdös zsidót!” 
Nem láttunk semmit, az esőből ugyanis az erdőben köd képződött, csakhogy nem 
közönséges köd, hanem olyan, amelyet Szlovákiában „az erdő lehelete”-ként emlegetnek. 
Olyanfajta nedvesség volt ez, amelynél a fák ágairól pára száll a magasba; olyan köd, 
amelyben nem látni tovább néhány lépésnél. Ebből a ködből hallatszottak a „Fel a 
kezekkel!” felszólítások. Abban a pillanatban apám így szólt: 
„Šani, a zsebedben ott az igazolvány. Mentsd magad! Mondd azt, hogy nem tartozol 
hozzánk, hogy nem vagy zsidó.” 
Egy másodpercre rá, hogy apám kiejtette ezeket a szavakat, egy gárdista állt elém, és így 
szólt: 
„Te büdös zsidó, azt mondtam, hogy fel a kezekkel!” 
A szlovák gárdistáknak nem olyan egyenruhájuk volt, mint a katonáknak, a bal karjukon 
ahhoz hasonló sávokat viseltek, mint amilyen a német gestapósok egyenruháin látszott. 
A sávokon kettős kereszt díszelgett. 
Elsősorban leellenőrizték, nincsenek-e fegyvereink. Az én puskámat nem találták meg, 
mivel a barlang mélyén eldugtam. Feltehetően mindmáig ott van. 
Aztán a parancsnok így szólt: 
„Vegyék magukhoz, amire szükségük lehet, lejönnek velünk a völgybe!” 
Odaléptem hozzá, és azt mondtam: 
„Várjon egy pillanatig, parancsnok, én nem megyek le magukkal, én nem tartozom 
ezekhez a zsidókhoz. Én nem vagyok zsidó, tessék, itt az igazolványom.” 
„Akkor hát ki vagy?” – kérdezte. 
Ekkor valami hihetetlen dolog történt! Mint már említettem, egész életemet csodák 
láncolata kísérte, ez azonban csakugyan rendkívülinek számított. Egy nappal korábban 
hallottuk, hogy a néhány kilométernyire lévő Óhegy városkát bombázzák. A repülőgépek 
a fejünk fölött húztak el. Óhegy a partizánok központjának számított, akik a környező 
hegyekben bujkáltak. A városka környékét tehát jól ismertem, noha magában a városban 
soha nem jártam. Egy dolgot azonban tudtam – minden szlovák város központjában 
templom áll, a házak pedig körötte csoportosulnak. 
Amikor a parancsnok megkérdezte, hogy „ki vagyok”, felhasználtam ezeket az 
információ-töredékeket, és kitaláltam egy történetet: 
„Tegnap este a németek bombáztak bennünket Óhegyen. Az egyik bomba pontosan a 
templom mellett álló házunkra esett, és megölte édesapámat meg édesanyámat.” A 
szüleim természetesen ott álltak mellettem, és hallgatták, amint folytatom: „Sikerült 
elmenekülnöm a városból, és késő éjszaka eljutottam ide, a barlangba. Ezeket az 
embereket nem ismerem, soha életemben nem láttam őket. Segítettek rajtam, enni 
adtak, és megengedték, hogy itt aludjak. Most Zólyomba szeretnék eljutni. Ott él a 
nagybácsim, apám testvére. Én nem megyek magukkal. Nem vagyok zsidó, és magának 
nincs hozzá joga, hogy így beszéljen velem.” 
Bátor és független legénykének mutattam magamat. Ezután a kirohanásom után már 
jóval tisztességesebben beszéltek velem. Azt mondták: 
„Rendben van, fiú, tartsd meg az igazolványodat. Gyere le velünk, ott aztán majd 
meglátjuk, mit kezdjünk veled.” 



Ezzel éppen megtanultam az első leckét, hogyan szakítsam ki magamat addigi 
világomból, és tegyek meg minden elképzelhetőt a túlélésért. 
 
NEM TUDTAM ÉDESANYÁMNAK SEGÍTENI 
Elindultunk le a hegyről, a gárdisták örökösen üvöltöztek az emberekre, és rugdalták 
őket korra való tekintet nélkül. Édesanyám akkor negyvenöt éves volt, és eléggé gyenge. 
Nem bírta tartani az iramot a többiekkel. Emlékszem, ahogy egyszer elvágódott, és én 
sehogy se tudtam neki segíteni. Csak nézhettem, hogy a gárdisták milyen kegyetlenül 
bántak azokkal, akik elestek. Úgy tettem, mintha egyáltalán nem tartoznék hozzájuk. 
Útközben a gárdistákkal beszélgettem, hogy megerősítsem őket abbeli hitükben, semmi 
közöm a zsidókhoz. Kiértünk a főútra, ahol fel kellett szállnunk az ott várakozó 
teherautókra, amelyek aztán Besztercebányára vittek bennünket. A gépkocsi platóján is 
igyekeztem minél távolabb húzódni a zsidóktól, hogy világossá váljék, nem vagyok 
közülük való. A teherautók egy jókora épület előtt álltak meg, amelyet nem ismertem. 
Később megtudtam, hogy az épület valamikor iskola volt. Este nyolc körül járhatott az 
idő. Körülöttünk minden sötétségbe borult, és az őrök vadul kiabáltak: 
„Gyerünk, mozogjatok!” 
Amikor mindenki lekászálódott az autókról, a kapitány kiadta a parancsot: 
„Vigyétek őket az első emeleti raktárba!” 
Közelebb mentem hozzá, és így szóltam: 
„Egy pillanat, én semmiféle raktárba nem megyek, semmilyen első emeletre, én ezekkel 
nem megyek sehová! Mért rak össze ezekkel a büdös zsidókkal, amikor jól tudja, hogy 
nem tartozom közéjük? Már megmondtam magának, nem vagyok zsidó.” 
Nagyon meggyőzően beszélhettem, ő pedig már alighanem igen-igen fáradt lehetett, 
mert így szólt a katonáknak: 
„Rendben van, vigyétek magatokkal ezt a fiút a szobátokra.” 
 
 
 

2. FEJEZET 
GYILKOSOK 
BANDÁJA 
 

A Hlinka-gárda által őrzött nyitranováki munkatábor főkapuja 
 
Barakkok a „harmadik téren” a nyitranováki munkatáborban 
 
AZ EZRED FIA LESZEL 
A szüleimet és velük együtt a többieket bezárták az első emeleti raktárhelyiségbe. Az 
egyik gárdista, akivel leereszkedés közben összebarátkoztam, meghívott, hogy menjek 
vele a második emeletre. A szobán tízen laktak, én lettem a tizenegyedik. Helyet 
szorítottak nekem is, aztán a jelenlévők egyike odajött hozzám, és így szólt: 
„No, hogy gondolod, velünk maradsz?” 
Néhány pillanatnyi töprengés után így feleltem: 
„Természetesen!” 
Úgy véltem, hogy a legbiztonságosabb hely számomra éppen közöttük lesz. Elvégre hová 
mennék? Azt nem mondhattam, hogy haza akarok térni, mivel előtte bebeszéltem nekik, 
hogy a házunkat lebombázták. Az iskolába? Abban se lehettem biztos, hogy az iskola, 
amelyet csak úgy kitaláltam, létezik-e egyáltalán. Akkor, abban a pillanatban a 



legjobbnak látszott, ha velük maradok. Egy szemernyit se törődtem azzal, hogy mibe 
mászok bele. Ezután anélkül, hogy egymással szót váltottak volna, az egyikük közelebb 
jött hozzám, és így szólt: 
„Te leszel az ezred fia. Mindenüvé magunkkal viszünk majd, és gondoskodunk rólad. A 
mi szakaszunk fia leszel.”  
A döntésben tehát ismét a külsőm játszott szerepet. A szemükben tizennégy éves 
legényke voltam csupán, azt meg senki se kérdezte meg közülük, hogy valójában hány 
éves is vagyok. Utána, hogy látták a „Janko Kováč” nevet, többé már senki nem 
ellenőrizte a nem zsidó igazolványomat egy kedves arcú naiv keresztény fiúcska 
képével. Senkit nem érdekelt a születésem időpontja sem. Reggel kiabálásra ébredtem. 
„Keljetek fel, és álljatok vigyázzba!” 
Kiugráltunk az ágy mellé, és a helyiségbe bevonult egy nagyképű tábornok. Az illető 
magas állású fasiszta volt Besztercebányáról, akiről csupa rossz hírek keringtek. 
Előadásba kezdett a kötelességeinkről, no meg arról, milyen hatalmas fontosságú az, 
amit teszünk. Hirtelen észrevett, és megkérdezte: 
„Ki ez a gyerek?” 
Az a gárdista felelt neki, aki a kezdetektől fogva pártfogómként és védelmezőmként 
viselkedett: 
„Ez a mi ezredünk fia. Az erdőben találtuk valamiféle zsidókkal. Ő a mi fiunk!” 
Ilyenformán hát a szakasz kedvence lettem. Így beszéltek rólam:  
„Szegény szerencsétlen, elvesztette a szüleit. Megölték őket a felkelésben, és most 
bennünket szolgál.” 
A feje tetejére állították a történetemet -- szerintük azért, hogy árva vagyok, a partizánok 
a felelősek, és ők azok, mármint a gárdisták, akik védelmeznek. A tábornok meghallgatta 
őket, majd így szólt: 
„Adjatok rá valamilyen egyenruhát! Nem akarom, hogy civil göncökben mászkáljon itt.” 
Még aznap vadonatúj egyenruhát kaptam. Beöltöztettek, mint valami filmhőst. Úgy 
festettem, akár egy csinos játék baba. Emlékszem, ahogy az egész szakasz segített az 
egyenruhát keresni, amely jól állna rajtam. Az egyik nadrágot, a másik inget talált a 
számomra. Ha valami nem illett rám, azonnal rohantak kicserélni. Már elég magas 
voltam, de szörnyűségesen sovány. Kevesebb, mint hatvan kilót nyomtam, az ő 
szemükben azonban csak gyereknek számítottam. Néhány perc alatt már a Hlinka-gárda 
Készültségi Különítményének egyenruhájában feszítettem, és én is egy lettem közülük.  
Néha esténként bevittek magukkal valamelyik városi étterembe. A karomra vörös 
szalagot tűztek, amelyen fehér betűkkel világított: HGKK – a Hlinka-gárda Készültségi 
Különítménye. Eléggé megrémített a dolog. Hogyan léphetnék be így Besztercebányán 
bármelyik étterembe? Mi történne, ha véletlenül találkoznék ott valamelyik zsidó 
ismerősömmel? Féltem, hogy az egyik este valaki majd rám kiállt: „Šani!” És csaknem 
meg is történt. Az egyik étteremben megpillantottam egy ismerős zsidót még 
Nyitranovákból. Rám nézett, és látta, hogy én is egyike vagyok a „feketéknek”. 
Szerencsére volt annyi sütnivalója, hogy megértse, egyazon hajón utazunk, csakhogy 
miközben én az egyik irányba, ő a másik irányba halad. Reszkettem a félelemtől, de azért 
nem szóltam el magamat. A rettegés teljesen a hatalmába kerített. Nyomban 
elhatároztam, hogy többé nem járom a vendéglőket a gárdistákkal. Amikor hívtak, hogy 
tartsak velük, ilyeneket mondtam nekik: 
„Most nem megyek, nem érzem jól magamat, fáradt vagyok, inkább lefekszem.” 
Az egyik reggel, éppen úgy, mint az előző reggeleken, elmentek, és én egyedül maradtam. 
Váratlanul betoppant a parancsnok, és így szólt: 



„Janko, menj le a raktárba, és vigyázz a zsidókra, akiket a múltkorában elfogtunk. Most 
egy további csoportért indulunk, és nincs itt senki, aki őrizhetné őket.” 
Adtak egy puskát, aztán megkérdezték: 
„Tudsz vele bánni?” 
„Naná, a partizánok közt forogtam, és ellestem a fortélyát” – hangzott a feleletem. 
A lehető legártatlanabb képet vágtam, amilyen csak telt tőlem. Tizennégy éves 
gyereknek tartottak, és senki se vette észre, hogy az igazolványom szerint már 
tizennyolc éves vagyok. Fogtam a puskát, és leballagtam vele a raktárhoz, ott az ajtó elé 
álltam, és őrködtem. Úgy éreztem, azoknak ott bent a tudtukra kellene adnom, hogy itt 
vagyok. Kinyitottam hát az ajtót, és bekiabáltam: 
„Azt akarom, hogy csend legyen itt! Én vagyok őrségben, és nem szeretném, ha gondot 
okoznának nekem.” 
Azután újra rájuk zártam az ajtót. Az épület teljesen üres volt, a bejáratnál lévő őrséget 
és a rabokat kivéve. Néhány perc múlva az ajtó résnyire nyílt. Kilépett rajta édesanyám, 
és azt mondta: 
„Vécére kell mennem.” 
Hangosan feleltem neki azzal az eshetőséggel is számolva, hogy hátha hallgatózik valaki 
a közelben: 
„Egyedül nem mehet, el kell kísérnem.” 
Szándékosan hangoskodtam, hogy mindenki hallja a hangomat, és úgy viselkedtem, akár 
egy igazi gárdista. A gondolatra ugyanis, hogy legalább néhány percet édesanyámmal 
tölthetek, rettenetesen elérzékenyültem. A vécék a hosszú folyosó végén sorjáztak. 
Ahogy édesanyám után lépdeltem, már-már fizikai fájdalmat éreztem a szívemben, hogy 
nem ölelhetem meg, és közelebb se léphetek hozzá. Ugyanazt a fájdalmat érzem most, 
amikor újra meg újra átélem azokat a pillanatokat. 
Odaértünk a vécéhez, és édesanyám bement. Körülnéztem, hogy meggyőződjek róla, 
nem figyel-e valaki, és én is beléptem utána. Nem volt idő hosszadalmas beszélgetésre, 
minden pillanatot ki kellett használnunk. Édesanyám megölelt, megáldott, aztán a 
kezembe tett egy karórát, és így szólt: 
„Šani, tedd el ezt az órát.” 
„De nekem nincs szükségem órára!” 
„Vedd csak el. Igen értékes, drága óra. Gondod legyen rá, hiszen soha nem tudhatod, 
mikor és hol lesz rá szükséged. Lehet, hogy egyszer az életben még megsegít. Meg kell 
tenned mindent, hogy legalább te megmenekülj.” 
Megcsókolt, és még egyszer megölelt. Aztán már vissza kellett kísérnem a raktárba. 
Édesanyám aprócska termetű asszony volt. Én egy fejjel magasodtam fölé. Ahogy 
lépkedett előttem, újra belém hasított a fájdalom, de egyetlen pillanatig se fordult meg a 
fejemben, ez az utolsó alkalom, hogy látom őt… 
Néhány hónappal később a karóra valóban megmentette az életemet. Azt, hogy túléltem 
a megpróbáltatásokat, annak az órának köszönhetem, amelyet édesanyám akkor a 
markomba nyomott. 
 
APÁM NEM VOLT HAJLANDÓ MEGSZÖKNI 
Az egyik reggel belépett a szobánkba a felettesünk, és felolvasta a napiparancsot. Utána 
mindnyájan elmentek, úgyhogy egyedül maradtam. A parancsnok a kezembe nyomott 
egy puskát, és így szólt: 
„A raktárból vegyél magad mellé egy zsidót, és üljetek fel a lent várakozó teherautóra. 
Elmentek Óhegyre, és hoztok néhány zsák cukrot a raktárból, amely a partizánoké volt.”  



A papírjaimban Óhegy a szülővárosomként szerepelt, de soha életemben nem jártam 
még ott. Ennek ellenére így szóltam: 
„Értettem!” Végrehajtom!” 
Puskával a vállamon leballagtam a lépcsőn az első emeletre, kinyitottam a „fogdaként 
szolgáló helyiség” ajtaját, és bekiáltottam: 
„Szükségem van egy zsidóra… Azonnal!” – és miközben apámra mutattam, tovább 
üvöltöttem: „Gyere ide, zsidó, velem jössz!” 
Annyira groteszkül hatott az egész, mint amilyen bizarrul hangzik. Kivezettem apámat a 
helyiségből. A többiek csak ostobán bámultak, bármilyen tettre, megmozdulásra 
képtelenül. A rettegés és a feszültség olyan hatalmas volt, hogy a négyéves gyermek is 
megértette – pisszennie sem szabad. 
Apámmal együtt felszálltunk a teherautóra, a gépkocsivezetőnek meghagytam, hová kell 
mennie, és azzal elindultunk. Óhegyig az út alig tizenöt kilométer volt. A falu túlsó végén 
állt az iskola, amelyet a partizánok raktárként használtak. A cukros zsákokat éppen ott 
tárolták. Néhány katona és apám felrakták a zsákokat a teherautó platójára. Minden zsák 
ötven kilót nyomott. Én oldalt álltam, és őrködtem. Amikor a rakodás befejeződött, a 
sofőr váratlanul így szólt: 
„Megyek, iszom valamit, és ennem is kell egy keveset. Várj meg itt.” 
Ketten maradtunk, csak én és az apám, senki nem tartózkodott a közelünkben, és az 
erdő alig pár lépésnyire sötétlett előttünk. Odafordultam apámhoz: 
„A kutya se törődik velünk, szökjünk meg! Az erdő itt van az orrunk előtt, 
megmenekülhetünk.” 
Apám azonban elvetette a gondolatot: 
„Nézd, ha meg kell halnom, hát meghalok, de az édesanyáddal akarok a földben 
nyugodni. Nem hagyom őt el. Neked azonban meg kell menekülnöd mindenáron.” 
Próbáltam meggyőzni, de hiába. Végérvényesen eldöntötte, hogy marad. Egyedül 
természetesen nem szökhettem meg, mert őt ott helyben agyonlőtték volna. A 
visszaúton apám velem szemben ült, és a szemét a padlóra szegezte. Ahogy figyeltem, 
gondolatok sokasága suhant át az agyamon. Mikor ér ez az egész véget? Édesapám 
mindig végtelenül szigorú és igényes volt velem szemben. Egy-egy alkalmi, véletlenszerű 
simogatásán túl nemigen emlékeztem rá, hogy valaha is megcsókolt volna. Nem 
tehettem másként, tiszteletben kellett tartanon a kívánságát, elhatározását. Miután 
visszaértünk, valami érthetetlent követtem el… Apámat visszakísértem a foglyok 
helyiségébe, és mielőtt távoztam volna, számolva azzal, hogy valaki esetleg hallgatózik, 
jó hangosan elkiáltottam magamat: 
„És aztán csend legyen itt!” 
A szívemben rettenetes fájdalommal ballagtam le a lépcsőn. 
 
 
TÍZ SZLOVÁK GESTAPÓS 
Szinte követhetetlenül múltak a napok. Az apámmal történt találkozástól talán egy hét 
telt el, de az is lehet, hogy mindössze néhány nap. Lélektelenül éltem, nem csupán 
valamiféle ködben, hanem inkább egyfajta révületben. Léteznek azonban dolgok, 
amelyekre úgy emlékszem, mintha mélységesen belém vésődtek volna.  
Fokozatosan megszűntem csak a század fiaként tengeni-lengeni, hanem magam is egyike 
lettem a katonáknak. Nem vittek ugyan magukkal a kiszállásaikra, de a többiekhez 
hasonlóan nekem is ott kellett lennem a napi jelentéstételen. A mi csapatunk százötven 
katonából állt, akiket a felkelés kitörése után hívtak be a hadseregbe. Az országnak 
azokból a részeiből hozták őket oda, amelyeket a partizánok még nem tartottak 



ellenőrzésük alatt. Csupán tízen voltak közülük önkéntesek, valódi fasiszták. A helyi 
szlovák Gestapo tagjaiként szolgáltak, amely zsidók, partizánok és kommunisták után 
kutatott. Valamivel később arra is rájöttem, hogy csupán ez a tíz ember volt az, aki 
önként vállalta és hajtotta végre a legbrutálisabb tetteket. Ha elfogtak egy cigányt vagy 
egy zsidót, ők voltak azok, akik kihallgatták, és agyba-főbe verték őket. A mi csoportunk 
a barlangból éppen ennek a tíz fenevadnak a kezébe került. A csapat többi száznegyven 
katonáját tartalékosok képezték, akiknek az őrködés, a gépkocsivezetés, az ellátás 
biztosítása és az ételek készítése, a főzés volt a dolguk. A gyilkolásokban nem vettek 
részt. 
Szakaszunk tagjai az egyik reggel így szóltak hozzám: 
„Janko, átvezényelnek bennünket Korponára.” 
Összecsomagoltuk minden felszerelésünket, aztán tehergépkocsikon kivittek bennünket 
az állomásra a vonathoz, amely Korponára szállította az egységünket. Korponán a 
szakaszunk sokkal gyakorlottabban és katonásabban kezdett működni. Az iskola nagy 
háromemeletes épületében helyeztek el bennünket. Engemet a tíz „kiválasztott” 
közésoroltak, akik külön helyiséget kaptak a második emeleten. Mi voltunk az „elit”, és 
úgy is viselkedtek velünk szemben. Az alakulat többi tagjával alig láttuk egymást. Annak 
ellenére, hogy egyenruhát viseltem, és puskám is volt, a csapatnál még mindig úgy 
bántak velem, akár valami kisfiúval. Minden reggel sorakozó volt, amelyen én is ott 
álltam a többiekkel, az én nevem azonban soha nem hangzott el. 
 
AZ ELSŐ MISÉM 
Minden vasárnap délelőtt tíz órakor az egész alakulat elindult a templomba. Ahogy 
végigmeneteltünk a városon, igazán hatalmas parádénak számított. Maga a mise szörnyű 
élményt jelentett a számomra. Emlékszem rá, ahogy ott álltam már-már sóbálvánnyá 
meredten, hol balra, hol jobbra kapkodva a fejemet. Féltem, nem szúr-e szemet 
valakinek, hogy halvány gőzöm sincs róla, mit kellene tennem. Igyekeztem egyszerre 
tátogatni a számat a többiekkel, mintha én is énekelnék. Arra mindig vigyáztam, hogy 
utolsó legyek a sorban, és az oszlopok között állhassak. Néhány ilyen vasárnap után már 
akkora tapasztalatra tettem szert, hogy pontosan tudtam, mikor kell kinyitnom, és mikor 
kell becsuknom a számat. Budapesti tartózkodásom idején sorra jártam a templomokat 
mint afféle közönséges turista, hogy megcsodáljam belső díszítésüket, de sohasem 
vettem részt misén, sőt latinul se kíséreltem meg énekelni. 
Az egyik nap általános riadó tört ki – a várost megtámadták a partizánok. Éjjel tizenegy 
vagy tizenkét óra lehetett, amikor gyorsan kivezényeltek bennünket, hogy védjük az 
egyik utcát. A földön feküdtünk, a tíz gárdista és jómagam, amikor elkezdődött a 
lövöldözés. Nem tudtam eldönteni, hogy mit tegyek – lőnöm kellett, ám ha lövök, 
eltalálhattam valamelyik partizánt. Elhatároztam hát, hogy fölfelé lövök, a fák 
koronájára. Egyszer csak valaki oldalba bökött: 
„Mi az, megbolondultál? Mért pufogtatsz az égbe?” 
„Így tartom a puskát, és mégse sikerül irányítanom” – feleltem.  
„Holnap majd megmutatom, hogyan kell lőni” – mondta. 
Megkönnyebbültem, abbahagyhattam a lövöldözést. Nyilván azt gondolták, hogy nem 
tudok a fegyverrel bánni. Egyébként kiderült, hogy a riadót csak gyakorlatnak szánták, 
hanem másnap az egész szakasz tanítómesterré lépett elő, mivel Jankót meg kellett 
tanítani puskából lőni. 
Utána aztán még számtalanszor elcipeltek magukkal, ha zsidókra, cigányokra vagy 
partizánokra mentek vadászni. Nem tudom hogyan, de az Isten alighanem a kegyelmébe 



fogadott, mert ahányszor csak velük tartottam, mindig üres kézzel tértek haza. Istennek 
hála, nem kényszerültem rá, hogy nézzem, miként fogdossák össze áldozataikat. 
 
AZ EMBER, AKI MEGGYILKOLTA A SZÜLEIMET 
Egyszer reggel kilenckor a helyiségünk előtti folyosón hangos kiabálásra lettem 
figyelmes. A szakaszunk parancsot kapott, hogy két-három napra készítse elő a 
felszerelést, és vigyázzállásban sorakozzék a folyosón. Talán öt perce álltunk már ott 
fegyverrel a kezünkben, amikor hirtelen, nem is tudom miért, így szóltam a mellettem 
állóhoz: 
„Már nem bírok tovább a lábamon állni, úgy hiszem, hasmenésem van. Vécére kell 
mennem. Mindjárt visszajövök.” 
„Rendben van. Menjél csak, te úgyse jössz velünk.” 
A körülmények véletlen összejátszása folytán a mellettem álló éppen az én úgynevezett 
„pártfogóm és védelmezőm”, Lichtneker volt. 
Elmentem hát a vécére, noha semmi bajom se volt, és csak néhány perc múlva tértem 
vissza. Nem tudom miért, talán a sors kegyelmének köszönhetően…, akkorra már 
elvonultak, a folyosó üresen ásított. Hová mentek és miért, nem kérdeztem, de az sem 
érdekelt senkit, hogy én miért nem tartottam velük. Csak évek múlva tudtam meg, hogy 
a nevem soha nem szerepelt hivatalosan a katonák jegyzékében, úgyhogy a hosszú 
heteken át, amíg velük, közöttük éltem, az egység számára egyáltalán nem léteztem. 
Istennek hála elmentek, így hát fellélegeztem, és visszatértem a szobára. 
Az én tíz „barátom” csak két nap múlva került elő. Azóta életem folyamán már sok 
mindent láttam, az arckifejezésüket azonban soha nem felejtem el. Ha újra születnék, és 
teljesen másként alakulna életem sora, akkor is képtelen lennék elfelejteni, hogyan 
festettek. Csaknem holtrészegek voltak, szemük gyulladt, véraláfutásos. Úgy látszott, 
mintha sokkos állapotban volnának, egyfajta révületben. 
Nehézkes léptekkel felvonszolták magukat a lépcsőn a szobába. A helyiség padlóját 
szalma borította, amelyen az ágyat a leterített katonai pokrócok helyettesítették. 
Lehúzták a bakancsukat, az egyenruhát természetesen nem, az ugyanis tilos volt. Körben 
ültünk, mindenki a maga pokrócán, és az ajtót becsuktuk. 
Kezdetben mindenki hallgatott. Aztán a védelmezőm, Lichtneker megkérdezte tőlem: 
„Janko, emlékszel arra a tizenhárom zsidóra, akik veled voltak a barlangban, és akiket 
elkaptunk?” 
„Nem is tudom” – feleltem. 
„Tegnap valamennyiüket agyonlőttük.” 
Utána elkezdték nekem magyarázni a dolgokat a legapróbb részletekig. Elmesélték azt is, 
hogy tegnapelőtt miként hurcolták ki a raktárban fogva tartott összes zsidót és cigányt, 
és hogyan terelték fel őket a tehergépkocsikra. Később megtudtam, hogy néhányukat 
már útközben megölték, a többit, a maradékot pedig elvitték Besztercebányára. Onnan 
aztán a zsidókat, köztük a szüleimet is, átszállították Keremcsére, csupán néhány 
kilométernyire Besztercebányától. A foglyokat felsorakoztatták a mély tankelhárító 
árkok előtt, amelyeket a helyi lakosok ástak még mielőtt Besztercebánya elesett volna. 
Az árkok három méter szélesek és két méter mélyek voltak, mindenképpen elegendőek 
ahhoz, hogy a tankokat meggátolják az átjutásban. A német katonák ott álltak a tíz 
gárdista csoportja mellett, és erősen biztatták annak tagjait: 
„Ma megmutathatjátok, milyen bátrak vagytok, és bebizonyíthatjátok Hitler iránti 
hűségeteket. Ma ti hajtjátok végre a kivégzéseket!” 
Annak a tíz elvetemült gyilkosnak a szavait idézem, akik közül mindegyik külön-külön is 
elmagyarázta nekem, kit és hogyan gyilkolt meg. 



A végén következett számomra a legborzasztóbb eset. Lichtneker – a nevét, míg élek 
nem felejtem el –, aki a pártfogóm szerepében tetszelgett, kérdéssel fordult hozzám: 
„Emlékszel, az elfogott zsidók között volt egy Breuer nevű idősebb házaspár?! Nos, 
azokat saját kezűleg öltem meg! A nőnek megparancsoltam, hogy menjen le az árokba, a 
férfinek pedig, hogy ölelje át az asszonyt, aztán egyetlen lövéssel mindkettőjüket 
elintéztem. Miután eldőltek, még megadtam nekik a kegyelemdöfést. Előtte persze az a 
Breuer odajött hozzám, és könyörgött: Minden pénzemet magának adom. Engedjen 
megszökni a feleségemmel. Mit mondhattam erre: Ide vele, és tőlem elmehettek. A 
markomba nyomta a pénzt, én meg utána agyonlőttem őket.” 
Így tudtam meg, miért emlékezett rá Lichtneker, hogy hívták a szüleimet. Elhozta az 
aranyláncot is a Dávid-csillagot formázó nagy medalionnal. Édesanyám viselte. 
Hallgattam a gazembert, és nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a férfi, aki mellettem ült 
és aludt, az én védelmezőm, aki örökösen törődött velem, az az ember, aki tegnap 
meggyilkolta a szüleimet. 
Aznap este a többi gyilkos is részletesen elmesélte, hogyan ölt. Az egyikük még 
dicsekedett is vele: 
„Emlékszel? Azok között a zsidók között volt egy Heda nevű lány is. Azt én lőttem 
agyon.” 
Heda Danzigová, szintén Aranyosmarótról, az unokatestvérem volt, ugyanolyan idős, 
mint én. Fölöttébb szemrevaló teremtésnek tartotta mindenki, és később megtudtam azt 
is, hogy mielőtt megölték volna, még Besztercebányán megerőszakolták. Egy másik arról 
beszélt, hogy az egyik édesanya miként állt ki a négyéves kisfia védelmére, akinek 
átlőtték az állkapcsát. Büszkén ecsetelte a tettét: 
„Nem akartam, hogy sokáig szenvedjenek, hát agyonlőttem őt is meg a fiút is, szóval 
mindkettejüket megöltem.” 
Azt is elmondták, hogy amikor a testek már az árok mélyén hevertek, hogyan 
lövöldöztek mindenkire, aki még mozgott. Rendkívül büszkék voltak magukra: 
„A németek igazán elégedettek voltak velünk, a végén még egy kis itókával is 
megkínáltak.” 
Ültem közöttük, és hallgattam. Nyilvánvaló volt számomra, hogy ha valamilyen 
meggondolatlan lépést teszek, ott helyben megölnek. Abban a pillanatban azonban 
tudtam azt is, hogy ezzel a tíz gyilkossal tovább nem maradhatok, azt már nem viselném 
el. Valamit hát tennem kellett, hogy megszabaduljak tőlük. Az a tíz gyilkos és a németek 
százával ölték meg a partizánokat, kommunistákat, zsidókat és azokat az angol pilótákat, 
akiket sikerült elfogniuk. A gyilkolást persze a német Gestapo kezdte, de aztán 
felszólította ezt a „készültségi különítményt” is: 
„Mért ültök a feneketeken, és meresztgetitek a szemeteket? Gyertek ti is dolgozni!” 
Adtak nekik valamit inni, és erre a különítmény minden tagja – egyesek lelkesen, mások 
kevésbé – elkezdett lövöldözni és gyilkolni. Az öldöklés néhány napig tartott. A szakasz 
visszatért, majd ismét elindult Besztercebányáról, aztán újra meg újra „munkába” 
lendült. Számos községben is razziáztak, ahol további áldozatokat kerestek. Azokat, 
akiket összefogdostak, előbb Besztercebányára hurcolták, onnan pedig Keremcsére, ahol 
aztán halomra gyilkolták őket. Hétszáznegyvenhét ember vesztette ott el az életét. Azt 
senki nem tudja, mennyi volt közülük a zsidó, én azonban föltételezem, hogy több mint a 
fele. 
 
A NEMI SZERVEK SZEMLÉJE 
A gyilkolásoknak abban a hetében újabb csoda esett meg velem. Az egyik napon a 
folyosó kiabálástól lett hangos: 



„Schwanzparádé! Schwanzparádé!” (Hímvessző-ellenőrzés!) 
Mind a tízen úgy felpattantak, mintha vezényszóra tennék. Tudták, hogy miről van szó. 
Nekem halvány fogalmam se volt a dologról. Az ajtó a folyosó végén nyitva állt, és bent 
két fehérköpenyes férfi várakozott. A társaim egymás után sorra eléjük léptek, valamivel 
szöszmötöltek egy kicsit, azt azonban nem láttam tisztán, hogy mivel. Amikor néhányan 
már távoztak, ismét odanéztem, és rájöttem, hogy a nadrágnyílásukat gombolgatják. 
Többet nem láttam. Amikor már-már én kerültem sorra, észrevettem, hogy az előttem 
haladó kivette a hímvesszőjét, és megmutatta az orvosnak meg az asszisztensének. Egy 
másodpercem volt rá, hogy életben maradjak. Ezalatt a másodperc alatt ugyanis el 
kellett döntenem, hogy mit tegyek. Ha megmutatom nekik a hímvesszőmet, rájönnek, 
hogy zsidó vagyok, ezek a gyilkosok itt helyben megölnek, de előtte még alaposan 
megkínoznak. Csakhogy a túlélés ösztöne előhív az emberből bizonyos természetfeletti 
képességeket, és a másodperc tört része alatt képessé teszi a döntésre. 
Elővettem hát a fütyimet, de a kezemmel sikerült úgy eltakarnom a körülmetélés helyét, 
hogy a doktor csupán a hímvesszőm hegyét láthatta. Ekkor ébredtem rá, hogy nem a 
körülmetélés, hanem a nemi betegségek érdeklik őket. A szifilisz nyomát keresték, 
esetleg valamiféle folyást vagy daganatot. Mutattam nekik, hogy semmi olyannal nem 
szolgálhatok. És az ártatlan képemnek köszönhetően ismét úgy bántak velem, mint 
valami gyerekkel, jóllehet egyenruhát viseltem. Bizonyos adagnyi megvetéssel bámultak 
rám, annyi fáradságot se vettek, hogy ellenőrizzenek, és maguk között beszélve azt 
mondták: 
„Hiszen ez még gyerek, mit kellene itt ellenőriznünk? Ez még nem tud semmit, és nyilván 
úgy gondolja, hogy a kukaca csak pisilésre használható.” 
A későbbi „schwanzparádékat” is szerencsésen megúsztam. Bíztam magamban, 
pontosan tudtam, mit kell tennem. Megúsztam a teljesen kóser körülmetélés ellenére is. 
Amikor ezt a történetet elmeséltem másoknak, el sem akarták hinni, hogy ilyesmi 
sikerülhetett. Ha rajtakaptak volna, alighanem ott helyben megölnek, úgy gondolom 
azonban, hogy előtte még végig kellett volna járnom, szenvednem a föld minden poklát. 
 
MINDENT ELKÖVETEK, HOGY TÉGED MEGMENTSELEK 
Az a tíz gyilkos mindennap máshová ment öldökölni. Aztán visszatértek, és másnap 
újfent kezdődött minden elölről. Örökösen a szüleim gyilkosát, Lichtnekert láttam 
magam előtt, aki szüntelenül törődött velem, gondoskodott rólam. Úgy éreztem, hogy ez 
már így tovább nem mehet. Rosszullét környékezett a kedvességétől, és úgy tetszett, 
hogy az undor már az arcomon és látszik. A viselkedésemről nem is beszélve, mivel az 
egyik napon Lichtneker így szólt hozzám: 
„Tudod, Janko, ez nem neked való hely itt. Az ilyen dolgok nem ilyen legénykének valók. 
Az egészségügyisnek szüksége lenne egy kisegítőre, meglehet, ott sokkal inkább tetszene 
neked.” 
„Hát jó” – bólogattam rá egyetértően. 
Még aznap áthelyeztek a betegellátóba, ahol az éppen távozó segéd helyére kerültem. A 
betegellátóban egészségügyisként egy Táborský nevű pőstyéni tartalékos dolgozott, akit 
behívtak a hadseregbe. A rendelő két helyiségből állt, én aludtam az egyikben, az 
egészségügyis pedig a másikban. Nekem ez hatalmas megkönnyebbülést jelentett, a 
változás igen jót tett a közérzetemnek. Elsősorban azért, mert nem kellett tovább 
elviselnem azokat a gyilkosokat, és ráadásul csupán egyetlenegy emberrel töltöttem az 
időt. Olykor, ha valahová el kellett ugrania, teljesen egyedül maradtam, ám a feszültség, 
amelyben élnem kellett, akkor sem hagyott alább bennem. Az egyik reggelen Táborský 
ezzel állt nekem: 



„Nem foglak kérdezgetni. Semmiféle kérdés, hogy ki vagy és honnan jöttél.” 
Értetlenkedve néztem rá, és a szavába vágtam: 
„Nem tudom, miről beszélsz. Zólyomi vagyok, és tessék, itt vannak a papírjaim.” 
„Ne mutogass nekem semmiféle papírokat, és főleg ne magyarázkodj! Nem érdekel. Nem 
a vallatószobában vagy. Csak azt akarom, hogy tudd: megteszek mindent, ami az 
erőmből telik, hogy segítsek neked megszökni, vagy hogy megmenekülj.” 
Tovább nem vitatkoztam, nem vitatkozhattam vele. 
Utána hosszú éveken át törtem a fejem, hogyan, miből jött rá?! Arra a meggyőződésre 
jutottam, hogy éjszaka alighanem kiabáltam álmomban, és ő meghallotta. Ezek a lidérces 
éjszakák aznap kezdődtek, amikor Lichtneker elmesélte, hogyan ölte meg a szüleimet. 
Azóta olykor-olykor előfordul, hogy kiabálok álmomban. Mindig akkor esik meg velem, 
ha ilyen témájú filmet látok, vagy ilyen témájú könyvet olvasok, esetleg, ha újabb 
dolgokat tudok meg a holokauszttal kapcsolatosan.  
Ha valami eszembe juttatja a múltat, olyankor mindig újra meg újra átélem álmomban, 
mindig ugyanaz a trauma kerít hatalmába. Néha a feleségemnek sikerül felébresztenie, 
és utána elég sokáig tart, amíg visszakerülök a normális kerékvágásba. 
Másnap Táborský magával cipelt Korponára egy családhoz, és bemutatott nekik. Az 
asszonynak, aki egyébként varrónő volt, azt mondta: 
„Éppen befejeztem mint tartalékos, és leszerelek. Ha ennek a fiúnak segítségre lesz 
szüksége, eljön hozzád. Ne kérdezz tőle semmit, csak segíts neki. Mentsd meg ezt a 
gyereket!” 
Ez a házaspár valóban nem faggatott, nem kérdezett tőlem semmit. Utána aztán 
visszatértünk a táborba. Egy vagy két nappal később Táborský elbúcsúzott tőlem, és 
otthagyott egyedül az ambulancián… 
A mi egységünknek két parancsnoka volt. Laco volt az egyik, aki közvetlenül annak a tíz 
gyilkosnak parancsnokolt, és Nemsila volt a másik, aki mind a százötven katona felett 
állt. Lacót minden reggel láttam a sorakozónál, de sohasem beszéltem vele, és nem is 
álltam közvetlenül előtte még soha. Nemsilát csak egyszer láttam Besztercebányán, 
annak a pozsonyi tábornoknak az érkezése előtt. Akkor ott jó néhány tiszt összegyűlt, 
közöttük Nemsila is, de az idő tájt még nem tudtam, hogy kiről van szó valójában. Az 
egyik reggel – már Táborský távozása után – kinyílt a rendelő ajtaja, és Laco meg 
Nemsila sétált be rajta. Vigyázzba vágtam magamat, és előírásosan tisztelegtem. Először 
történt meg, hogy szemtől szemben álltam Nemsilával. Odafordult Lacóhoz, és így szólt: 
„Tudod, nézegettem az egységünk jegyzékét, és százötven ember neve szerepelt benne, 
akik velünk jöttek Pozsonyból. Aztán összeszámoltam, hogy hány adag ételt írok alá 
naponta, és rájöttem, hogy százötvenegyet. Nem értettem, hogy miért. Honnan kerül oda 
az az egy többlet? Miért esznek meg mindig egy adaggal többet? Aztán az őrmester 
elárulta, hogy van itt valamiféle fiú, a századunk fia. Azt is elmondta, hogy itt dolgozik a 
rendelőben, így hát eljöttem, hogy megnézzem magamnak. Most legalább már tudom, ki 
a százötvenegyes számú katona.” 
Laco elnevette magát, Nemsila pedig folytatta a kérdezősködést: 
„Mondd csak, te vagy most itt a legfőbb egészségügyis? Jól érzed itt magad?” 
„Igenis!” 
„Áruld el nekem, igazán kiismered magad az egészségügyisek munkájában? Fogod tudni, 
hogy mit tégy, ha szükség lesz rá?” 
„Elnézést kérek, de nem vagyok már gyerek, tizennyolc múltam! Én csak olyan fiatalnak 
látszom.” 
„Tizennyolc?” 
„Igenis, kérem!” 



Előhúztam az igazolványomat, hogy megmutassam neki, de nem érdekelte. 
„Azt hittem, hogy nem vagy több tizennégy és fél évesnél.” 
Természetesen nem tudta, hogy a valóságban tizenhét és fél éves vagyok. Számomra 
soha nem jelentett gondot ott helyben mindenféle történeteket kitalálni, így hát 
nyomban magyarázni kezdtem neki: 
„Májusban múltam tizennyolc. Különben a nagybátyám orvos volt, gyakran 
meglátogattam a kórházban, sőt olykor-olykor segítettem is neki. Mindent tudok, amit 
tudni kell ehhez a munkához, ráadásul orvosira akarok jelentkezni.” 
„Helyes, helyes, ezt örömmel hallom. Nincs szükséged kisegítőre?” 
„Nincs, mit kezdenék vele? Egyedül is győzöm a munkát, mosást, takarítást, 
betegellátást, egyszóval mindent.” 
„Akkor hát megegyeztünk! Új katonát avatunk. Ettől a perctől kezdve kinevezlek a mi új 
és legfőbb egészségügyisünknek.” 
 
A FŐ EGÉSZSÉGÜGYIS 
Örültem, hogy a rendelőben egyedül maradtam. Nem volt szükségem további emberre, 
aki minden bizonnyal őrködött volna felettem. Nem! Nem! A segéd csak a terhemre 
lenne. 
Elkezdtem hát dolgozni mint fő egészségügyis, és nyugodtan kijelenthetem, hogy 
tulajdonképpen én voltam az egység egyedüli orvosa is egyben. A közkatonák csak 
ritkán ütötték be magukat a rendelőbe, a gyilkosok azonban naponta jártak utánam, ők 
voltak a leggyakoribb pácienseim. 
Az egyik napon beállított hozzám a parancsnok titkára, úgyszintén fasiszta, aki azonban 
nem tartozott a közé a tíz közé. Kificamította az ujját, és begyulladt neki. 
„Mi történt?” – kérdeztem. 
„Adtam egy nyaklevest az egyik elfogottnak” – felelte. 
Egyetlen rántással a helyére tettem az ujját. 
Jött a következő, úgyszintén kövérre dagadt ujjal, és elmesélte, hogy mi történt vele. 
Elfogtak egy zsidó fogorvost, és a kihallgatás alatt olyan erővel verte, csépelte, hogy 
csaknem eltörte az ujját. 
Másnap újabb beteg jelentkezett igen csúnyának látszó gyulladással a lába nagyujján. Az 
egész lábujja szinte fehér volt, és duzzadt a felgyülemlett gennytől. Habozás nélkül 
fogtam a szikét, és a gyulladt ujjat bemetszettem. Utána eltávolítottam a gennyet, a sebet 
kitisztítottam, és bekötöztem. A lelkére kötöttem, hogy a következő nap feltétlenül jöjjön 
el újra. Amikor levettem a lábáról a kötést, egy újabb picinyke csodának lehettem a 
szemtanúja. A seb tiszta volt, gennymentes. Csodálkoztam: csupán tegnap nyitottam fel, 
és a gyulladás máris visszahúzódott. Két nap múlva végleg eltávolítottam a kötést, a seb 
begyógyult, és a bemetszés helye szinte nem is látszott. 
Tisztában vagyok vele, hogy a már emlegetett dolgokhoz hasonlóan, az olvasó számára 
ez a történet is erős túlzásként hathat. Ennek ellenére ki kell jelentenem, hogy minden, 
ami az ambulancián megesett velem, föltétlenül beleillik az apró csodák láncolatába. Az 
egész szakasz már nem csupán egészségügyisként emlegetett, hanem varázslóként, 
mágikus képességekkel bíró gyógyászként beszélt rólam. Nem féltem égési sebeket 
vágni, vagy különféle gyógyszereket adni; amihez csak hozzáértem, gyönyörűen 
begyógyult. Ismereteim egy részét Lévy doktortól lestem el, akinek a segédjeként 
dolgoztam néhány hétig. Minden dolgom pazarul sikerült, így aztán azt tehettem, amit 
csak akartam. 



Az egyik nap egy fiatalasszony állított be hozzám kicsi, talán négyéves lánykával. 
Szemmel láthatóan zavarban volt, de végül csak legyűrte a zavarát, és a következőket 
mondta: 
„Zsidó vagyok. Tegnap megtámadták a falut, ahol rejtőzködtünk. Elfogtak bennünket, és 
idehurcoltak. Ennek az épületnek a pincéjében tartanak bezárva. Itt van velem a férjem 
is.” 
Tudtam, hogy a pincében rengeteg foglyot őriznek, főleg cigányokat és zsidókat. 
Megkérdeztem az asszonyt: 
„Mit tehetek önért?” 
„Megkaptam… tudja mit… Vattára lenne szükségem.” 
Adtam neki egy csomag vattát, a kicsinek meg egy dobozka kekszet. Utána azt mondtam 
neki: 
„Ha valamire szüksége lesz, jöjjön el utánam újra.” 
Három vagy négy napig maradtak még ott, és mindennap eljött a rendelőbe. Roppantul 
igyekeztem, senki se vegye észre, hogy segítem a rabokat. Aztán az én „drága barátaim” a 
pincéből a zsidókat teherautókra rakták, és elszállították őket az erdőbe, alig tíz 
kilométerre Korponától. Ott rákényszerítették valamennyiüket, hogy leszálljanak, és 
helyben agyonlövöldözték őket. 
A „tízek” egyike – egy Koprda nevű – ölte meg az asszonyka kislányát – puskatussal 
szétverte a fejét. 
Másnap tudtam meg a dolgot a többi fasisztától. Eljártak ugyanis hozzám mindennap, és 
gátlástalanul mesélgettek „hősi tetteikről”. Az a gyilkosság egyike volt ezeknek a hősi 
tetteknek. Hallgattam őket, hallgattam, és mindent elraktároztam az emlékezetemben. 
Semmit sem írtam fel. Féltem jegyzeteket készíteni, hiszen valaki megtalálhatta volna 
őket. Fő egészségügyisként én voltam az egyetlen a százötven emberből, aki szabadon 
ki-be járhatott a táborból. Az egyenruhám védelmében bárhová és bármikor 
elmehettem. Tiszteltek, becsültek, soha senki nem ellenőrzött, mivel fő egészségügyis 
voltam, de mondhatnám úgy is, hogy a százötven embert számláló katonai egység 
egyetlen és legfőbb orvosa. A kapunál az őrnek bejelentettem, hogy gyógyszerekért 
megyek a patikába. Támadt ugyanis egy ötletem, amely az elődömnek nem jutott eszébe. 
Megtudtam, hogy a helyi börtönben, amely mindössze két-három rettenetes állapotban 
lévő helyiségből állt, néhány partizánt tartanak fogva. Meglehet, több izraeli származású 
fogoly is akadt köztük, ebben azonban nem voltam annyira biztos. Nos, felötlött bennem, 
hogy valamiképpen segíthetnék rajtuk. Így aztán naponta látogattam őket, és 
gyógyszereket meg eleséget hordtam nekik. Az egyik nap elbeszélgettem az őrnagyi 
rangot viselő fogollyal: 
„Ha valamire szükségük lenne…” 
„Ki maga?” 
„Kérdések nélkül! Csak semmi kérdezősködés, kérem, de tudassa velem, ha valamire 
szükségük lenne.” 
Így lett belőlem küldönc, aki nem csupán élelmet és gyógyszereket hordott nekik, hanem 
különféle hírekkel is ellátta őket. A levélkéket pedig, amelyeket rám bíztak, feltűnés 
nélkül leadtam a város egyik üzletében. De többek között hordtam leveleket a Korponán 
élő családjuknak is. Igen fontos volt ez számomra. A foglyokat igyekeztem tájékoztatni 
minden készülőben lévő eseményről. A foglyok természetesen nem tudtak rólam 
semmit, mivel senkinek nem árultam el, hogy ki vagyok! 
Soha nem fontolgattam annak a jelentőségét, ami tettem, és soha meg se fordult a 
fejemben, hogy mekkora veszélynek teszem ki magamat. Valahogy minden olyan 
állapotban történt, ment végbe, amely leginkább az álomra hasonlít.  



 
MINDEN AZ EMLÉKEZETEMBE VÉSŐDÖTT 
A rendelő a különféle találkozások helyszínévé vált. Az én helyiségemben meg lehetett 
inni egy-egy kupica szilvóriumot, és lehetett harapni hozzá egy kis száraz kekszet. 
Ügyeltem rá, hogy mindig legyen valami tartalékom. Az a „tíz kiválasztott” fölöttébb jól 
érezte magát nálam. Beszéltek nekem minden elképzelhetőről, állandóan ölelgettek, és 
örökösen úgy érezték, hogy közéjük tartozom, hogy egy vagyok közülük. Elmesélték, 
hogyan gyilkolták, hogyan ölték halomra a cigányokat, zsidókat és az angol repülősöket. 
Megtudtam tőlük, hogy minden gyilkos misszióért, kiszállásért a németektől nem csupán 
itókát kaptak, hanem pénzt is. A fizetség nagysága attól függött, hogy hány embert öltek 
meg. Rendszeresen igyekeztem az emlékezetembe vésni minden adatot arról a tíz 
gyilkosról: a nevüket, korukat, címüket. Semmit se jegyeztem fel, helyette mindent 
mélyen az emlékezetembe rejtettem. Az emlékezetemre kellett hagyatkoznom, és 
megfogadtam, megesküdtem rá, hogy a legapróbb részletről se feledkezem meg. Úgy 
vélem, hogy amikor sok-sok évvel később a bírósági perek előtt, amelyek a háború után 
zajlottak, az emlékezetemből kezdtem előhúzogatni az ott elraktározott adatok 
sokaságát, ez egyfajta traumát váltott ki belőle. Ennek a traumának, megrázkódtatásnak 
a következtében azóta képtelen vagyok megjegyezni a neveket. Mindmáig emlékszem 
emberek tucatjainak, sőt százainak az arcára, például azokéra, akikkel a villamos 
társaságnál dolgoztam, a nevükre azonban sehogy se bírok visszaemlékezni.  
 
 

3. FEJEZET 
      A MENEKÜLÉS 
 
Az iskola épülete Besztercebányán, ahol a szüleimet tartották fogva. A felvétel 1955-ben 
készült, amikor a családommal megtekintettük a helyet. 
 
Az iskola udvara, ahová tehergépkocsikon szállítottak bennünket. Itt tagadtam meg, 
hogy a többi zsidóhoz csatlakozzam. 
 
Az iskola első emeleti folyosója. A szüleimet az első helyiségben tartották fogva, 
baloldalt. 
 
IDEJE ELTŰNNÖM 
1944 decemberének közepe táján éjszakánként már hallani lehetett az orosz 
nehéztüzérség távoli dübörgését, és a táborban nyugtalanság támadt. Beszélték, hogy 
sebesen közelednek az orosz és a román csapatok. A végén kiderült, hogy csupán a 
románok jöttek meg. Az egységünk készülődni kezdett a Korponáról Pozsonyba történő 
áthelyezésre. Kizárólag egy időpontra emlékszem: 1944. december 22. Egészen biztosan 
nem tévedek, mivel aznap újfent szinte hihetetlen dolgok estek meg az életemben. 
Tudtam, hogy vissza kell térnünk Pozsonyba, ezért elhatároztam, hogy olajra lépek. 
Semmilyen körülmények között sem akartam velük maradni. Fennállt ugyanis a 
veszélye, hogy valaki felismer Pozsonyban, és felfedi a valódi személyazonosságomat. 
Döntöttem tehát, hogy a megmenekülésem, a túlélésem érdekében legfőbb ideje a 
távozásnak. Koprda, a gyilkosok egyike, a körülmények véletlen találkozása folytán 
szintén Aranyosmarótról származott. Ugyanabba az iskolába jártunk, ám hároméves 
korkülönbség volt közöttünk. Nem emlékezett rám, mert akkor, amikor betöltöttem a 
tizenkettedik életévemet, a többi zsidóval együtt kidobtak az iskolából. Ő természetesen 



ott maradt, és évek óta nem látott. Én tudtam, kicsoda, ő azonban nem tudatosította a 
Janko Kováč és az Alexander Breuer közötti hasonlóságot. Azt mondtam magamban, ha 
nem ismert fel, ez még egyáltalán nem biztosíték rá, hogy mások sem fognak felismerni. 
Az egyik derült napon, úgy déli tizenkét óra körül, anélkül, hogy bárkinek bármit is 
mondtam volna, a szokásos módon elhagytam a tábort. Elutaztam Korponára ahhoz a 
családhoz, amelynek a fő egészségügyisünk, Táborský, annak idején meghagyta, hogy 
gondoskodjon rólam. Miután megkértem őket, hogy segítsenek rajtam, minden további 
nélkül beleegyeztek, és azt mondták: 
„Ma éjszaka itt alszol nálunk, és holnap majd az egyik lányunk elvezet a hegyekbe.” 
Ezzel a családdal már soha többé nem találkoztam, és a mai napig sem tudok róla 
semmit. Egyszer sem tértem vissza hozzájuk, így aztán a nevüket sem ismerem. 
Veszélynek tették ki magukat, és engem végtelen szomorúsággal tölt el ma is, hogy nem 
tudtam nekik megköszönni mindazt, amit értem tettek. 
A családnak két lánya volt, talán tizennyolc és húszévesek. Azok a gyilkosok gyakran 
jártak hozzájuk látogatóba, és udvarolgattak a lányoknak. Estefelé az udvarról 
behallatszó hangos beszélgetésre, már-már kiabálásra lettem figyelmes. A háziasszony 
beszaladt, és rám szólt: 
„Keresnek, menj a szobába, és bújj be a dunyhák alá!” 
Berohantam a hálószobába, és beugrottam az ágyba úgy, ahogy voltam, ruhástul, 
csizmástul, és alaposan betakargattam magamat a dunyhával. Szlovákiában a dunyhák 
hatalmasak és talán fél méter vastagok is megvannak. Szinte nem is lélegeztem, hogy 
mindent halljak. Beléptek a helyiségbe, és nyomban átkutatták, szerencsére csak 
felületesen. Főleg a két szemrevaló lány érdekelte őket. Hallottam, ahogy a ház asszonya 
faggatja a rájuk törőket: 
„Mit akarnak tulajdonképpen?” 
„Jankót keressük, az egészségügyisünket. Ismeri?” 
„Dehogy ismerem! Azt se tudom, kiről beszél.” 
„Az a szegény gyerek elveszett, azért keressük. Furcsa, hová a fenébe tűnhetett?” 
Utána rögtön elmentek, én azonban ráébredtem, hogy igen-igen nagy veszélyekkel járna, 
ha továbbra is ott maradnék. Este héttől kijárási tilalom volt érvényben, ezért hát abban 
állapodtunk meg, hogy nem várok reggelig, hanem azonnal távozom, amint besötétedik – 
szóval még hét előtt. Elláttak civil ruhával: adtak egy szvettert, amely félig katonaiként 
és félig civilként hatott, meg egy nadrágot, amely eltakarta a katonai csizmámat. Azt hát 
meghagyhattam. Este hatkor vágtunk neki az útnak, és néhány kilométert gyalogosan 
tettünk meg. A tél kellős közepén jártunk – a hótakaró a dombokon egyre vastagodott, 
nekem meg nem volt se sapkám, se kabátom. 
 
JANKÓT RÁDIÓN KERESIK 
 
Emlékszem, hogy a dolog közvetlen karácsony előtt történt. Megmentőim idősebb lánya 
elvezetett az egyik hegyi tanyára. Ő másnap hazatért, én pedig ott maradtam. A család, 
amelynél meghúztam magam, haladó nézeteket vallott. Tagjai evangélikus hitűek és 
nyíltan Hitler-ellenesek voltak. Sok-sok embert segítettek megmenteni. A vidéket eléggé 
hegyes-dombosnak láttam, és az egyes porták meglehetősen messze álltak egymáshoz. 
Minden gazdaságot sok-sok kilométernyi parlagföld vett körül. 
Az egyik szobában aludtam, és noha napközben is kijárhattam, tartottam tőle, hogy 
valaki esetleg meglát. Ezért aztán inkább a házban tartózkodtam. Másnap odajött 
hozzám a gazda: 



„Janko, a rádióban jelentették, hogy keresnek. Valamennyi német egység parancsba 
kapta, hogy megtaláljon. Nem tehetünk semmit, sajnos, el kell menned.” 
Utána nyomban elismételte, hogy mit mondtak rólam a rádióban: 
„Találtunk egy árva fiúcskát, és azt akartuk, hogy jól érezze magát nálunk. Az égadta 
világon mindent megadtunk a gyereknek. Egészségügyisként dolgozik a rendelőnkben. 
Miért ment volna hát el tőlünk csak úgy szó nélkül? Nem volt rá semmi oka! Alighanem 
történt vele valami.” 
Sok-sok évvel később tudtam meg, hogy az eltűnésem annak a tíz gyilkosnak fölöttébb 
nem tetszett. 
„Ugyan miért hagyott itt bennünket az a fiú? Hiszen nem volt a világon senkije, nem 
tudott hová menni, akkor hát miért távozott mégis?” 
Persze jól tudták, hogy alighanem én voltam az egyetlen, aki a gaztetteikről ismerte az 
igazságot. A többi száznegyven tartalékos csak azt tudta, amit mindenfelé beszéltek, 
semmi többet. Az egyetlen, aki közvetlenül a gyilkosoktól hallotta a tetteikről szóló 
történeteket, én voltam. 
A családnak, amelynél bujkáltam, volt egy férjezett lánya. A vő a csendőrök 
parancsnokaként dolgozott a közeli városkában, mintegy húsz kilométernyire. Tudott 
rólam, de nem kérdezett semmit. Elmondta a családnak, hogy valamennyi 
csendőrállomás megkapta a személyleírásomat, és körözést adtak ki ellenem. 
Figyelmeztette befogadóimat, hogy mielőbb küldjenek el. A gazda megszívlelte a 
tanácsát: 
„Nem maradhatsz itt tovább! Ha elfognak, mindannyiunkat megölnek. Holnap reggel 
ötkor mindenképpen el kell menned.” 
Ez éppen karácsony vigíliáján történt. Összejött náluk az egész rokonság, és még vagy tíz 
vendég is érkezett. Úgy mutattak be, mint a gazdaság alkalmazottját, cselédjét. A gazda 
adott egy levelet a közeli falu egyik családjának a címével. Arra kérte őket, hogy 
valamiképpen segítsenek átjutni a frontvonalon az oroszokhoz. 
A frontvonal tőlünk mintegy tíz kilométerre húzódott. Már kétszer kellett átszöknöm az 
országhatáron, és sikerült a partizánokhoz is eljutnom, úgyhogy átsiklani az arcvonalon 
nem tűnt túlságosan nehéznek. A gazda tanáccsal is ellátott: 
„Csak mindig napkelte irányába haladj egészen addig, amíg el nem éred a falut. A ház, 
amelybe el kell jutnod, közvetlenül a község szélén áll.” 
„De merre induljak el?” 
„Mindig csak a nap felé.” 
„Miféle nap felé, hiszen reggel öt óra, és én sehol, de sehol nem látok napot.” 
„Északot aszerint állapíthatod meg, hol nő a fák törzsén moha. A moha ugyanis mindig az 
északi oldalon található. Ez azt jelenti, ha délre akarsz menni, úgy kell haladnod, hogy a 
fák törzsén ne lásd a mohát.” 
 A kezembe nyomtak egy karéj kenyeret, hozzá darabka szalonnát, és azzal útnak 
indítottak. Elég könnyen voltam öltözve – csupán szvettert viseltem, se sapkám, se 
kabátom, hogy védjen a hideg ellen. Előttem pedig ott terpeszkedett a végtelen csupasz 
erdőség, és még csak a nyomát sem leltem fel benne azoknak a jeleknek, amelyek 
segítettek volna megtalálni a helyes útirányt. 
A hegyekben ekkor már igencsak hidegre fordult az idő, talán mínusz 10 Celsius-fok is 
lehetett. A hófúvások az egy, sőt a két méter vastagságot is elérték. Múltak az órák, és én 
az erdőben már sok-sok kilométert megtettem. Azon a vidéken még soha életemben nem 
jártam, és fogalmam sem volt róla, hogy merre tartok. Az egyetlen dolog, amit tudtam, 
hogy a felkelő nap irányába kell haladnom. Aztán reggel nyolc körül hirtelen az erdő 
szélén találtam magamat. Egy dombocska tetején álltam a temető közelében, és 



bámultam le a völgybe. A völgyben megpillantottam egy falut. Eszembe jutottak a gazda 
szavai, hogy a falu első házába kell bekopognom, ámde el kellett döntenem, hogy a jobb 
oldali vagy a bal oldali első ház legyen-e. Végül a jobb oldali házat választottam, és 
elindultam le a faluba. Odaértem a gazdasághoz, megzörgettem az ajtót, és benyitottam. 
Abban a pillanatban megfagyott bennem a vér – a helyiségben ugyanis németek tucatjai 
ücsörögtek. Alighanem azért tartózkodtak ott, mivel a front már a közelben húzódott, 
talán két vagy három kilométerre onnan. Némán átvágtam közöttük a szobán, mintha 
otthon lennék, és benyitottam az ajtót a szomszédos helyiségbe. A háziakat mind ott 
találtam. Átadtam nekik a levelet, azt azonban nem tudtam, hogy mit várhatok tőlük. 
Kiderült, hogy minden kételkedésem ellenére a megfelelő házba nyitottam be: ez volt az 
a család, amelynek a gazda a levelet címezte. Noha meggyőződéssel vallottam, hogy 
bármilyen bajból, kellemetlenségből csodák nélkül is kivágom magamat, ma már úgy 
látom, hogy akkor mindennap új meg új csoda esett meg velem. Úgy tűnik, a gyermekeim 
is ilyen rendkívül szerencsések. A legidősebb fiam átélte a jom kippur (a zsidók 
nagyböjtje) alatt 1973-ban kitört háborút mint a 7. zászlóalj katonája. Számos bajtársa 
elesett, ő túlélte, és később egészen az őrnagyi rangig vitte. Én vallásos családból 
származom ugyan, mégis teljesen elvesztettem a hitemet mindannak ellenére, hogy az 
életemet csodák sokasága segítette. 
A család feje megkérdezte tőlem: 
„Hogyan találtál rá a házunkra?” 
„Nem értem a kérdést. Hogyhogy rátaláltam? Előbb egy kis időre meghúztam magam a 
temetőn. Ott, ahonnan jöttem, azt mondták, hogy a falu első házába kell bekopogtatnom, 
és ez az első ház.” 
„Igen, azt a levelet valóban nekem küldték, csakhogy ez a község utolsó háza. Ha a 
szokásos úton jössz, a németek, akik ott állnak őrségben, minden bizonnyal 
megállítanak, és ide soha nem jutottál volna el.” 
Ezek szerint önkéntelenül is helyesen döntöttem azt illetően, hogy a községnek melyik 
vége az igazi, és ez megmentette az életemet. 
A családfő elolvasta a levelet, és utána így szólt: 
„Te tisztára megbolondultál! Azt akarod, hogy megöljenek?! A frontvonal innen alig 
néhány kilométerre húzódik. Ki tud átsiklani rajta? Még egy egér sem! Abban a 
pillanatban, ahogy kilépsz a faluból, minden figyelmeztetés nélkül agyonlőnek. A 
frontvonalon nem jutsz át, én meg nem megyek veled. Ha mindenáron menni akarsz, hát 
eredj egyedül.” 
„Akkor hát mit tegyek?” 
„Fogalmam sincs… De tudod mit? Kilenckor indulok lovas szánon Tótpelsőcre, 
körülbelül húsz kilométernyire innen. A csendőrparancsnok a gazda veje, azé a gazdáé, 
aki hozzám küldött. Menj el hozzá, hátha segít találni valamilyen rejtekhelyet.” 
Ez az ember még soha életében nem látott. A levélben mindössze annyi állt, hogy árva 
gyerek vagyok a partizánoktól, akinek a szüleit a németek megölték, és hogy 
mindenképpen át kell juttatniuk a frontvonalon, és ekként megmenteni. 
 
A GAZDA MEGSZABADUL A VESZÉLYES CSOMAGTÓL 
Reggel kilenckor felültünk a ló vontatta szánkóra, és útnak indultunk. Fapattogtató hideg 
volt, és kétórányi út után úgy éreztem, hogy néhány pillanat múlva bizonyosan 
megfagyok. Még vagy két óra ebben a fogvacogtató hidegben, és bizonyosan halott 
leszek. A gazda bundába burkolózva elöl ült, míg én hátul csupán egy vékonyka 
szvetterben. Mindmáig rejtély számomra, hogyan élhettem túl azt az utat. Délután 
háromkor érkeztünk meg Tótpelsőcre. A városkát talán kétezer ember lakta, és félúton 



feküdt Korpona meg Zólyom között. A főtéren álltunk meg. Én nagy keservesen 
lemásztam a szánról. A gazda még csak arra se nézett – örült, hogy végre megszabadult a 
veszélyes csomagtól… Aztán ment az útjára… Hideg, napos idő volt, én meg ott álltam a 
városka kellős közepén agyonra fagyva. Kiegyenesedni se bírtam, nemhogy járni. 
Néhány pillanat múlva ismét felpezsdült a vér az ereimben, és végre mozoghattam. 
Elkezdtem keresni annak a vőnek, a csendőrparancsnoknak a házát. Tudtam, hogy már 
hallott rólam, csakhogy nyilván hallotta azt is, hogy a németek keresnek. Nem volt 
vesztenivalóm. Megkérdeztem hát a járókelőktől, hol lakik, és ők megmutatták az utat. 
Odaértem a házhoz, és magabiztosan benyitottam az ajtót. És ki volt bent? 
Természetesen németek! Mindenüvé jutott belőlük, minden községbe és minden házba. 
Szó nélkül bementem, mint annak előtte, és kinyitottam egy további ajtót. A szobában 
egy körülbelül negyvenéves asszony állt. Amikor megpillantott, csaknem összeesett: 
„Ki vagy? Mit akarsz itt? Honnan szöktél meg? Mindjárt látni, hogy közönséges 
szökevény vagy.” 
„Honnan tudja, hogy az vagyok?” 
„Nézz magadra, milyen a külsőd?! Ki lenne olyan bolond, hogy ilyen könnyen öltözve 
mászkáljon kint ebben a szörnyű hidegben? Mit akarsz tulajdonképpen?” 
„A csendőrparancsnokot keresem.” 
Nem jutott eszembe a neve. 
„A parancsnok nincs itt.” 
„És hol van?” 
„Elment a felesége után, aki a szüleinél tartózkodik. Csak holnap reggel tér vissza.” 
„Most mit tegyek? Legyen olyan kedves, engedje meg, hogy reggelig meghúzzam itt 
magamat!” 
„Isten őrizz! Ha itt találnak, megölnek téged meg engem is! Nem érdekel, hogy mit 
keresel itt, de tűnj el azonnal! Hiszen messziről lerí rólad, hogy megszöktél a 
hadseregből! Ki más mászkálna most kint ebben az időben ilyen könnyen öltözötten?” 
Soha nem felejtem el a tehetetlenségnek és a félelemnek azt az érzését, amely abban a 
pillanatban a hatalmába kerített. Valahogy előtte még soha nem éreztem, nem 
tapasztaltam a rettegésnek ezt a fajtáját, voltaképpen még akkor sem, amikor a padláson 
bujkáltam, és a szurony pengéje csaknem átdöfött. 
Az asszony adott egy viseltes báránybőrkucsmát, hogy ekkora hidegben ne mászkáljak 
hajadonfővel, és ne legyek annyira feltűnő. Ekkor végre elmúlt a félelmem, és egy kissé 
összeszedtem magam. Kint mínusz 15 Celsius-fokot mutatott a hőmérő, és havazott. Még 
csak délután öt óra volt. Mi lesz velem éjszaka, ha még keményebbre fordul az idő? Az 
asszony azonban hajthatatlan maradt: 
„El kell menned, egy percig sem maradhatsz itt tovább! Figyelmeztetlek, a kijárási 
tilalom hat órakor kezdődik, és ha kint elkapnak, ott helyben agyonlőnek!” 
Az a szörnyű érzés, amely akkor hatalmába kerített, mindmáig vissza-visszatér 
ugyanolyan intenzitással, mint amikor valami nem várt szerencsétlenségre kell 
felkészülnöm. 
 
A KÁLYHA 
Visszamentem a térre. Gyorsan döntenem kellett – az idő ugyanis egyre fogyott. Azelőtt 
még soha nem jártam ezen a vidéken, és nem ismertem errefelé senkit. Elhatároztam, 
hogy ha minden kötél szakad, meghúzom magam a temetőn, kivárom ott a reggelt, és 
utána elmegyek a parancsnokhoz. Néhány percnyi töprengés után azonban arra a 
megállapításra jutottam, hogy az egész ostobaság. A temetőn reggelre minden bizonnyal 
megfagynék. Kétségbeesve nézegettem minden irányba valamiféle megoldást keresve, és 



csak utána jöttem rá, hogy azért mégis létezik egy hely, ahová elmehetnék. Évek hosszú 
során át kérdezgettem az embereket, vajon mit tettek volna a helyemben. Érdekes, hogy 
egyiküknek se jutott eszébe a megoldás, amelyre én rájöttem. Elhatároztam, hogy 
elkutyagolok a város főterétől mintegy két kilométerre lévő vasútállomásra, és a 
váróteremben töltöm az éjszakát. Ha valaki megkérdezi, hogy mit keresek ott, 
nyugodtan mondhatom neki, hogy lekéstem a vonatot, a városba meg vissza nem 
mehetek, mivel kijárási tilalom van. Világos cél állt tehát előttem, és közvetlenül hat óra 
előtt eléggé önérzetesen bevonultam az állomás épületébe. Minden baj nélkül zajlott le. 
A fejembe vettem, jegyet váltok a vonatra, hogy csatlakozhassak a partizánokhoz. 
Elvégre még pontosan emlékeztem a cigányokra, akik a kórházban velem dolgoztak, és 
reméltem, ha arról lenne szó, segítenének. Odaléptem a pénztár ablakához, és mondtam 
az alkalmazottnak, hová szeretnék utazni. Így felelt: 
„A kijárási tilalom hat órakor lépett életbe, és éjjel semmilyen vonat nem közlekedik. A 
legközelebbi csak reggel hatkor indul.” 
„Akkor hát mit tegyek?” 
„Ülj le, és várj türelmesen.” 
A tágas váróteremben nem fűtöttek, és percről percre egyre érezhetőbb lett a hideg. 
Másrész viszont bent azért mégiscsak kellemesebb volt, mint kint a szabad ég alatt. A 
helyiség üresen tátongott, azt a néhány vasutast kivéve, akik minduntalan hol bejöttek, 
hol meg kimentek. Ültem a padon, és csak akkor vettem észre a bőrkabátot viselő férfit. 
A kabát gestapósra utalt, a sapkája azonban olyan volt, mint amilyet a határőrség tagjai 
vagy a vámosok hordanak. Egyfolytában engem bámult. Megéreztem a veszélyt, és 
ráébredtem, hogy a tétlenségem semmi jóra nem vezethet. Felálltam, és újfent 
odamentem a pénztárablakhoz: 
„Kizárólag a biztonság kedvéért már most szeretném megvenni a jegyemet 
Breznóbányára! Akkor reggel hatkor följutok az első vonatra, és nem kell önt többé 
zavarnom.” 
Hirtelen megéreztem, hogy valaki áll mellettem. A bőrkabátot viselő férfi volt az, aki ezt 
mondta: 
„Idehallgass, fú, nem kérdezem meg tőled, ki vagy és honnan jöttél, de teljesen 
nyilvánvaló, hogy megszöktél valahonnan, mivel nincs rendes ruhád. Azt tanácsolom 
neked, hogy ne szállj fel a vonatra! A vonatot ugyanis minden állomáson megállítják, és 
az utasokat átkutatják. Besztercebányán is így tesznek. Ha felszállsz, minden bizonnyal 
elkapnak!” 
Hősies elszántsággal feleltem meg neki: 
„Bocsánat, de nem tudom, miről beszél! Az én papírjaim rendben vannak, meg is 
mutathatom önnek.” 
„Én nem kérdezek tőled semmit, és látni sem akarok semmit! A papírjaid nem 
érdekelnek, nem vagyok rájuk kíváncsi. Ha azonban meg akarsz menekülni, tedd azt, 
amit tanácsolok, és ne utazz sehova.” 
Néhány perc múlva elment. Soha előtte, sem utána nem láttam többé. Amikor később, 
csak úgy a magam kedvéért, megpróbáltam rekonstruálni az esetet, arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy az illető alighanem a déli határrész vámosainak 
parancsnoka volt. Úgy festett mint valami gestapós, de szívből jövő tanácsot adott. 
Ekkortájt már éjfélre járt az idő, és én agyonra fagyva ültem a padon, és várakoztam. 
A váróterem túloldalán ajtó volt, amelyen keresztül egy hatalmas, vörösen izzó kályhára 
láttam. Ha az ajtó kinyílt, éreztem, hogy szinte megcsap a meleg. Felkeltem, és odaültem 
az ajtóhoz, hogy minél közelebb legyek a meleg forrásához. A német Wehrmacht katonái 
örökösen ki-be mászkáltak az ajtón. Az egyikük váratlanul odafordult hozzám, és valamit 



mondott. Azt feleltem neki, hogy nem tudok németül, noha ezen a nyelven is elég 
tisztességesen megértettem magam. 
A katona azt magyarázta, ha gondoskodom róla, hogy a kályhában a tűz ne aludjon ki az 
éjszaka, bemehetek, és leülhetek mellé. Nem kellett kétszer mondania. Bementem a 
helyiségbe, a kályhát megtömtem szénnel, hogy már-már fehéren izzott. Igazi csodának 
számított, hogy nem robbant fel. Amikor az egyik pillanatban föléreztem a 
szunyókálásomból, szétnéztem magam körül, és megállapítottam, hogy a helyiség tele 
van a szalmával borított padlón alvó német katonákkal. Magam is letettem kimerült, 
törődött testemet melléjük, és velük együtt mély álomba merültem. 
Reggel hatkor az egyik katona ébresztett fel, aki németül üvöltött rám, és egy szikrányit 
sem érdekelte, hogy értem-e egyáltalán: 
„A parancsnok öt perc múlva érkezik! Ha itt talál, véged! Tűnj el gyorsan!” 
 
A TEHÉN MELEG HASA 
Sebesen kirohantam, miközben elhatároztam, hogy meglátogatom a 
csendőrparancsnokot. A kijárási tilalom véget ért, így hát minden gond nélkül 
nekivághattam az útnak. Igen lassan haladtam. Kér óráig tartott, amíg a hivatalához 
vezető két kilométernyi utat megtettem. Amikor beléptem az irodájába, és 
körbevizsgálódtam a falakon, nyomban láttam, hogy keresnek, és hogy valamennyi 
csendőrállomás tud rólam. Én a parancsnokot nem ismertem, ő azonban rögtön tudta, 
hogy kiről van szó: 
„Á, hát te vagy az?! Hallottam róla, hogy itt valahol kóborolsz. Csak rád kell nézni, hogy 
az ember tudja: szökevény vagy. Csak rád kell nézni…!” 
„Az öltözékemre céloz?! Ez minden, amim van.” 
„Nos, mit kezdjek veled? Nem mászkálhatsz csak úgy itt, el kell bújnod…! De úgy 
gondolom, tudom, hogyan segítsek rajtad.” 
Odahívott az ablakhoz, és elkezdett magyarázni: 
„Látod amott azt a házat a főtéren? Állj oda elé, és egész idő alatt le ne vedd rólam a 
szemed! Beszélek néhány emberrel a piacon. Ha intek neked, azonnal gyere oda hozzám, 
addig azonban viselkedj úgy, mintha egyáltalán nem ismernél. Szerencséd van, mert a 
csütörtök éppen piacnap.” 
Elfoglaltam a helyemet a ház előtt, és kisvártatva már láttam is, hogyan beszélget valami 
gazdaemberfélével, és hogyan mutogat felém. Amikor közelebb mentem hozzájuk, 
hallottam, amint éppen azt mondja: 
„Ez az a fiú, akiről beszéltem magának. A szüleit megölték. Szívesen dolgozik majd 
magánál. Csak arra kérném, hogy azonnal vigye el innen.” 
A gazda szót fogadott. Felültünk a ló vontatta szánra, és nyomban útra keltünk. A gazda 
mindössze két dolgot tudott rólam – azt, hogy árva vagyok, akinek a szüleit a partizánok 
miatt meggyilkolták, és hogy egy állandó ingyenmunkást szerzett. A szlovák hegyek 
lejtőin szétszórtan számos apró gazdaság található. Gyakran több kilométernyi 
távolságra vannak egymáshoz, úgyhogy az ember nemigen lát el egyik háztól a másikig. 
Minden tulajdonos néhány árnyi földterületen gazdálkodik, és van egy-két lova meg 
tehene. Szlovákiában ezek jellegzetes hegyi települések. Átfogóan hegyi tanyákként 
emlegetik őket. Az egyik ilyen tanyára siklott velünk a szánkó. Néhány órán át 
kapaszkodtunk a dombra, míg föl nem értünk csaknem a legtetejébe. 
Egy magányosan álló gazdasághoz jutottunk, amelyet kövér irtványföld vett körül. Ott élt 
a gazda a feleségével. A férfi megközelítőleg hatvanéves lehetett, a felesége pedig ötven 
körül járhatott. Volt egy lányuk, aki szintén itt élt a hegyi tanyavilágban, csak éppen 
néhány kilométerrel távolabb. A kis unokával együtt azonban minden vasárnap 



meglátogatta az öregeket. A gazdának hat tehene, egy borjúja és két lova volt. Az ágyam 
az istállóban állt a falnál. Hogy meg ne fagyjak, kaptam két pokrócot. Az első két éjszakát 
átvészeltem valahogy, utána azonban az éjszakák egyre hidegebbek lettek. Kint lehetett 
úgy mínusz 20 Celsius-fok, a hótakaró jó két méter vastag, az istálló meg nagy volt, 
ráadásul elég rosszul szigetelt. Bizonyos idő eltelte után a tehenek megszokták a 
jelenlétemet, úgyhogy amikor már nem bírtam tovább a hideget, lefeküdtem melléjük az 
alomra, hogy a testük melege némileg átjárjon. A dolog segített egy kicsit, ámde 
egyfolytában hadakoznom kellett a tetvekkel. Attól az éjszakától kezdve, amelyet a 
vasútállomáson töltöttem a szalmában, a tetvek egész regimentje lepte el a testemet. 
Örökösen vakaróznom kellett. Mindennap több tucatnyit öltem meg, de nemigen 
segített, mivel legalább húsz további állt, pontosabban mászott a helyükre. Már hetek óta 
nem fürödtem, mivel az idő szörnyű hidegre fordult, és sem az arcom, sem a kezem 
nemigen viselte volna el a jeges vizet. Már hetek, sőt hónapok óta hordtam ugyanazt a 
ruhát. Így hát nem csoda, ha sehogyan se bírtam megszabadulni azoktól a fránya 
tetvektől. Ott is maradtak rajtam egészen a háború végéig. 
Rövid idő alatt megszoktam a gazdaságban dolgozó egyszerű cseléd életét, aki 
tulajdonképpen az egész birtok terhét a vállán cipeli. Tisztítottam az istállót, és 
elhajtottam a teheneket az itatóra, a mintegy két kilométerrel lejjebb húzódó völgybe. A 
gazda és a felesége arra kényszerítettek, hogy mindenről én gondoskodjam, ők kerülték 
a munkát. Az egész ott töltött idő alatt naponta háromszor kaptam enni ugyanazt az 
ételt: egy darabka kenyeret és levest, amelynek mindig hasonló volt az illata és a 
tartalma, néhány szem krumpli és két-három darabka zöldség. Egyedül vasárnap délben 
került a levesbe egy nagyobbacska érem méretű hússzelet. Igaz, éhséget nem 
szenvedtem, de ugyanazt az ételt fogyasztani háromszor naponta hosszú heteken 
keresztül, valósággal kínszenvedés volt a számomra. Még ma, negyvenöt év után is 
utálom a levest. Persze élt bennem a kíváncsiság, hogy a gazda és a felesége is ugyanazt 
az ételt eszi-e? Egyszer vagy kétszer bementem a házba, mintha ottfelejtettem volna 
valamit, és rajtakaptam őket, hogy a távollétemben bizony vígan szalonnáznak. 
 
ÓRÁÉRT CSIZMÁT 
Egy napon észrevettem, hogy lassan leszakad a csizma a lábamról. Csak a nemezbélés 
maradt meg belőle. Nyilvánvaló volt számomra, hogy ha nem kezdek vele valamit, 
hamarosan lefagynak a lábujjaim. Azt már tudtam, mit jelent az amputáció, a csonkolás, 
csakhogy itt a hegyekben nemigen akadt senki, aki szükség esetén segíthetett volna 
rajtam. 
A zsebemben még mindig ott hordtam az órát, amelyet édesanyámtól kaptam. 
Megemelgettem a tenyeremen, majd alaposan megvizsgáltam – meglehet, éppen eljött az 
ideje, hogy csizmára cseréljem. Ámde az én órám minden kiválósága és értéke ellenére 
egyszerűen nem működött. Kézi gyártású Patek márkájú karóra volt, és egy kisebb 
vagyonba került. Olyasvalaminek számított az órák világában, mint a Rolls-Royce az 
autók között, és kizárólag a végtelenül gazdagok engedhették meg csak maguknak. 
Sejtelmem se volt róla, miként kerülhetett a szüleim tulajdonába. Nyilvánvalóan a 
szűkösebb időkre tartalékolták… 
Az egyik nap átjött hozzánk látogatóba a szomszéd tanyás, és beszédbe elegyedtünk: 
„Nem akadna maguknál valamilyen nekem való csizma? Adok érte egy órát.” 
„Gyere át hozzánk vasárnap. Megebédelsz velünk. Tudom, mit kapsz itt enni és mennyit.” 
A környéken mindenki tudta, milyen zsugori alakok a gazdáim. Még önmaguktól is 
sajnálják a betevő falatot. Így aztán a következő vasárnap már korán reggel elindultam a 



szomszéd gazdához. Negyvenéves lehetett. Neki szüksége volt órára, nekem meg 
csizmára. 
Előhúztam az órát, odaadtam neki, és azt mondtam: 
„Nézze meg alaposan ezt az órát, igen-igen értékes jószág!” 
A kezébe vette, rendesen megvizsgálta, és így felelt: 
„Miféle óra ez? Mit locsogsz itt nekem összevissza? Hiszen ez nem jár!” 
Igaza volt, az óra csakugyan nem működött. 
„Higgye el, ez az óra igazán nagyon értékes. Egy halomnyi pénzbe kerül.” 
„Ugratsz? Hagyj nekem békét azzal a halomnyi pénzzel! Ez az óra egyszerűen csapnivaló, 
hiszen egyáltalán nem ketyeg! No de érted megteszem, belemegyek a cserébe, mert 
látom, milyen nyomorúságos állapotban vagy.” 
Elvette az órát, és adott érte egy pár csizmát. Remélem, hogy a háború után rájött annak 
az órának a valódi értékére. A csizma egyébként kicsinek bizonyult. Én negyvenkettő és 
feleset hordtam, az meg csak negyvenegyes volt, de nem bántam, mert a lábam végre 
szárazban volt, és igazi lábbelit viseltem. 
 
A LEGNAGYOBB ELLENSÉGEM A KARJAIMBAN HAL MEG 
Január vége felé járt az idő, és a frontvonal minden nappal egyre közelebb került 
hozzánk. Az ágyúdörejt mind erőteljesebben lehetett hallani. A környékünkre bevonult a 
német Wehrmacht egyik egysége, és a hozzánk közeli hegyekben foglalt állást, hogy az 
oroszokat megakadályozza az előnyomulásban. Bekvártélyozták magukat hozzánk is. 
Három napig maradtak. Egy kicsit összebarátkoztam velük. Németül beszélgettünk. Azt 
füllentettem nekik, hogy a családom német származású, a nagyapám és a nagyanyám 
ugyanis németek voltak. Éppen ezért odahaza mindig németül beszéltünk. Szóval, 
örökösen akadt nálam egy-egy elfogadható történet. 
A frontvonal hamarosan olyan közel került, hogy már a házunkat is lőtték. A ház 
egyébként téglalap alakú volt, és amikor a tüzelés irányában álló első helyisége 
közvetlen találatot kapott, a ház fele összeomlott. Szerencsére éppen akkor a hátsó 
szobában tartózkodtunk valamennyien. Váratlanul kiabálás ütötte meg a fülünket. A 
németek egyike kinyitotta az ajtót, és ránk üvöltött: 
„Raus!” (Kifelé!) 
Aztán még kinyögte: 
„Te gyere, gyere velem!” 
Követtem a másik helyiségbe, ahol a lócán egy német katona feküdt, akinek az ágyúgolyó 
leszakította a lábát. Nyílt seb volt, de már egyáltalán nem vérzett. Alighanem már elég 
kifolyt belőle azelőtt. Most valami egészen más ömlött, csorgott a sebből. 
A német azt mondta: 
„Kérlek, gondoskodj róla!” 
Abban a rommá lőtt házban leültem a lócára, és a haldokló német katona fejét a 
térdemre helyeztem. Halálküzdelmének utolsó pillanataiban arról beszélt, hogy 
tizenkilenc éves, Hamburgból származik, gyűlöli a háborút, és igen-igen szeretne még 
élni… 
Tizenöt perc múlva a karjaim közt adta vissza a lelkét teremtőjének. 
Mindmáig magam előtt látom annak a német katonának a képét, egyikét azoknak, akiket 
annyira gyűlöltem, amint fejével a térdemen a haláltusáját vívja. Én, a zsidó fiú! Végső 
soron a németek voltak felelősek a szüleim haláláért, és akkor az én legnagyobb 
ellenségem a karjaimban hal meg. Olyannyira megrázott a dolog, hogy elkezdtem sírni. 
Először fakadtam sírva azóta, hogy a szüleimet megölték. Sajnáltam szegény fejét, és 
megfogadtam, hogy már soha többé nem akarok megérni semmiféle háborút. 



Tulajdonképpen már semmit nem akarok. Emlékszem, ahogy akkor kétségbeesve 
kiáltoztam: 
„Nem akarok háborút, nem akarok háborút!” 
 
A MINDENNAPI KENYEREMÉRT, HA ÚGY ADÓDIK, MEG KELL HALNOM 
Két órával később teljes csend lett. A németek eliszkoltak, a lövöldözés és az ágyúzás 
elhallgatott. Egyszerre rengeteg beszédhang ütötte meg a fülemet, de nem értettem 
belőle egyetlen kukkot sem. Oroszul tudtam egy kicsit, mivel annak idején találkoztam 
orosz partizánokkal, ez azonban nem orosz nyelv volt. Kidugtam hát az orromat, és 
megpillantottam egy hadseregnyi románt meg cigányt. Csatlakoztak az orosz 
hadsereghez, s mivel a mi körzetünkben harcoltak, hát a mi dombunkat is 
felszabadították. 
Aznap este éreztem, hogy erőt vesz rajtam a láz. Éjjel a tehenek között feküdtem, amikor 
hirtelen tudatára ébredtem, hogy nem bírok beszélni, és nem kapok levegőt. Odamentem 
a tükörhöz, és belenéztem a torkomba. Ronda fehéres genny borította. Nem tudtam 
lélegzetet venni, és elkezdtem fuldokolni. Az én orvosi ismereteim szerint bizony 
torokgyíkot kaptam. Kimentem az udvarra a románok meg a cigányok közé, akik 
körbeülték a tüzet. Csapkodtam a mellemet, hogy jelezzem nekik, nem bírok lélegezni. 
Az egyik katona egy bögre tűzforró teát tartott a kezében. Fölemelte, és az egészet 
belezúdította a torkomba. Azóta sem értem, miként lehetséges, hogy akkor nem 
vesztettem el a hangszálaimat, a radikális gyógymódnak köszönhetően azonban újfent 
tudtam lélegezni. Azonkívül, hogy a forró tea összeégette a nyelvemet és a torkomat, 
nyilván sikerült megtisztítania a légcsövemet, minek következtében azonnal 
megkönnyebbültem. Éjjel a lázam ismét felszökött, így aztán másnap reggel annyira 
szédültem, és úgy zúgott a fejem, mint akit félig agyonvertek. 
Odajött a gazda felesége, és így szólt: 
„Janko, el kell hajtanod a teheneket az itatóra, már négy napja nem kaptak vizet!” 
A lövöldözés alatt vödrökben hordtam a vizet a jószágnak, de kevésnek bizonyult. 
„Nem bírok, lázam van, a végét járom.” 
„Az engem nem érdekel! Előbb meg kell itatnod a teheneket!” 
„Ha jól értem, ezek szerint azokért, akik enni adnak, ha úgy adódik, akár meg is kell 
döglenem?” 
Nem volt választásom, el kellett hajtanom a teheneket a völgybe attól függetlenül, hogy 
milyen állapotban leledzettem. 
Még két napig tartott, amíg kezdtem magam egy kissé jobban érezni. A frontvonal már jó 
néhány kilométerrel mögöttünk húzódott. Elmentem a gazda után: 
„Idehallgasson! Azért jöttem, hogy elköszönjek magától. Elmegyek.” 
Elkezdtek rábeszélni: 
„Janko, hiszen jó dolgod van itt nálunk! Kapsz enni, és fedél van a fejed fölött, hát miért 
mennél el? Nincs se anyád, se apád, se családod, rokonságod… Hamarosan beköszönt a 
tavasz, és vetni fog kelleni… kell majd… 
Akkor ébredtem rá: A gazdáék azt hitték, hogy befogadtak egy elárvult gyereket, aki örök 
időkig rabszolgaként dolgozik majd nekik. 
„Nem, nem! Arra keressenek maguknak más bolondot, én ugyanis egy percig se maradok 
itt tovább!” 
Fogtam a „fizetésemet” – egy fél cipót meg egy kevéske szalonnát, és nekivágtam az 
útnak. 
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GYERTYAGYÚJTÁS 
Visszakutyagoltam Tótpelsőcre, ahol meglátogattam a csendőrparancsnokot. Később 
tudtam meg, hogy sok más rászorulónak is segített. Egészségesnek és igencsak 
elevennek találtam. Megkértem segítene-e, hogy Losoncra jussak, mivel úgy hallottam, 
ott gyülekeznek a partizánok, én pedig csatlakozni akartam az egykori egységemhez. 
Először rám támadt: 
„Mi az, megbolondultál? Hiszen Losonc ide százötven kilométer! A vonatok nem járnak, a 
közúti közlekedés nem működik.” 
Én azonban ragaszkodtam hozzá, hogy mindenképpen oda kell jutnom, így aztán végül 
beleegyezett. Ugyanis nem volt miből választanom, nem tudtam, hova máshova 
mehetnék. A szüleimet meggyilkolták, a bátyámról nem tudtam, merre lehet, talán a 
partizánoknál időzik, úgyhogy a partizánokon kívül az égadta világon senkim nem volt. 
Azt tudtam, a parancsnokságuk Losoncon székel, így hát elhatároztam, hogy azt a 150 
kilométert akár gyalog is megteszem. Losonc mintegy húsz kilométerre fekszik a magyar 
határtól. Öt nap és öt éjszaka tartott, amíg odaértem. A lábujjaimat elnyomorította a 
csizma, amely jó volt ugyan, csak éppen kicsi. 
Egy pénteki napon – a pontos időpontra nem emlékszem – végre célhoz értem. A 
parancsnokságot minden nagyobb nehézség nélkül megleltem. Valahára szabad 
területen jártam, igen, Hitler és háború nélküli szabad területen. Már nem kellett 
bujkálnom azért, mert zsidó vagyok. A sok-sok ember közül, akik a parancsnokságon 
tartózkodtak, megállított egy harminc év körüli férfi, és megkérdezte: 
„Mondd csak, nem vagy te véletlenül zsidó?” 
„De, az vagyok.” 
„És hívő vagy?” 
„Valamikor az voltam.” 
„Idefigyelj, egy óra múlva kezdődik a sabbath, meghívlak haza hozzánk.” 
Elvitt magához a lakására aszerint az ősi szokás szerint, amely úgy rendeli, hogy a 
sabbath napján meg kell hívni egy szegény zsidót a vacsoraasztalhoz. Hozzá voltam 
szokva a dologhoz, mivel az én szüleim ugyanezt tették. Sok-sok hónap után először 
moshattam meg a kezemet és az arcomat. Aztán a férfi felesége meggyújtotta a sabbathi 
gyertyákat. Eszembe jutott, hogy sok-sok éve már, hogy részt vehettem a gyertyagyújtás, 
a családi áldás és a sabbathi vacsora elfogyasztásának szertartásán. Éppen ezért 
mindmáig furdal a lelkiismeret, amiért nem árultam el nekik, hogy tetves vagyok. Mivel 
új ruhát nem kaptam, a régi gönceimet kellett viselnem. Annak ellenére, hogy teljes két 
napon át vendégeskedtem náluk, nem éreztem szükségesnek, hogy mindent elmondjak 
nekik magamról. Csak holmi kiagyalt történeteket meséltem nekik, de nem a teljes 
igazságot. Amikor a vendéglátóm megtudta, hogy csatlakozni akarok a partizánokhoz, 
megdöbbent: 
„Te alighanem tisztára megbolondultál! Most akarsz partizánnak állni? Ugyan minek? 
Nem szenvedtél még eleget?” 
„És hová menjek? Nem érti, hogy nincs hová mennem?” 
„Hol vannak a szüleid?” 
„Megölték őket.” 
„Van még valakid?” 



„A bátyám, aki a partizánokkal harcol és a nővérem.” 
„A nővéred hol él?” 
„Budapesten… Illetve… úgy egy évvel ezelőtt ott találkoztunk utoljára. Fogalmam sincs, 
hogy azóta mi történt vele.” 
„Ne menj a partizánokhoz! Készítek neked valamiféle úti okmányokat, hogy eljuthass 
Budapestre, és ott megkereshesd a nővéredet. Add ide az igazolványodat.” 
„Csakhogy az, amellyel rendelkezem, hamis.” 
„Ugyan, az nem lényeges.” 
Elvette a Janko Kováč névre szóló igazolványomat, és az oroszoknál elintézte, hogy 
adjanak helyette újat, méghozzá orosz és szlovák nyelvűt. Azt viszont, hogy miként 
sikerült neki megváltoztatnia a nevemet Janko Kováčról Alex Breuerra, nem tudom. 
Ideadta mindkét igazolványt. Az újban ez állt: „Alex Breuer, partizán”, és rajta rengeteg 
orosz nyelvű pecsét. Oroszul még az is oda volt írva, hogy minden orosz katonai egység 
segítsen eljutnom Budapestre. Az az ember helyi, vagyis losonci zsidó volt, aki isten 
tudja honnan jött vissza. Sohasem állapítottam meg, hogy ki volt, sőt még a nevét sem 
ismerem. Említettem már, hogy milyen bajban vagyok a nevekkel. Nem bírom őket 
megjegyezni. Csupán a házra és az ételre emlékszem, de a nevére annak az embernek, 
sajnos, nem. 
 
SZABAD VAGYOK 
Vasárnap reggel felszálltam a vonatra, amely a magyar határra vitt. A szerelvény tovább 
nem ment, mivel a hidat, amelyen át kellett volna haladnia, lebombázták. Így a határtól 
valamennyi utas gyalogszerrel folytatta útját. Néhány kilométer megtétele után beértünk 
Salgótarján városába. A határvonalon anélkül haladtunk át, hogy bárki megállított vagy 
ellenőrzött volna bennünket. 
Megtaláltam a Budapestre vivő főutat. A kereszteződésben a forgalmat egy orosz 
„bárisnya” irányította. Odaléptem hozzá, megmutattam neki az igazolványomat, és 
megkértem, segítsen eljutnom Budapestre. Készségesen segített. Mondta, üljek le az út 
szélén, és ha jelt ad, menjek oda hozzá. 
Néhány pillanat múlva megállított egy kisebb teherautót, magához intett, és a következő 
pillanatban már ott ültem a kocsi vezetőfülkéjében. Mellettem két orosz katona foglalt 
helyet. Estefelé, úgy öt óra tájban az autó megállt. Azt mondták, hogy tovább nem 
mennek. Leugrottam hát a fülkéből, miközben egyre sötétebb lett, de szerencsére a 
távolban megpillantottam a házak ablakából kiszűrődő fényeket. Elindultam feléjük. Jó 
néhány kerítést át kellett ugranom, amíg elértem ahhoz a házhoz, ahol egy kisebb 
villanykörte égett. 
Megzörgettem az ajtót, és csakhamar egy idősebb asszony nyitotta ki. Megkérdezte, mit 
akarok. Mondtam neki, hogy éjjeli szállást szeretnék. Rövid habozás után beengedett. 
Volt ott vele egy fiatal lány is. Adtak valamit ennem, megmutatták az ágyat, hogy hol 
alhatok, és azzal átmentek a másik szobába. Kisvártatva hallottam, hogy bútort tolognak 
az ajtóhoz. Minden bizonnyal féltek tőlem. Úgy elaludtam, akár a bunda. Reggel viszont 
igen korán fölébredtem. Még alig pitymallott, amikor búcsú nélkül elhagytam a házat. Ez 
az angolos távozás kellemetlen volt ugyan számomra, de nem akartam őket olyan 
hajnalosan fölverni. 
Ismét egy kereszteződéshez értem, ahol a bárisnya segített beszállnom egy arra haladó 
autóba. Két óra múlva már befutottam Budapestre.  
Körülbelül egy héttel azután érkeztem Budapestre, ahogy az oroszok elfoglalták. A város 
egyik főutcáján haladtunk végig, amely telis-tele volt orosz katonai járművekkel és 
tankokkal. A németek a Duna túloldalán feküdtek. Féktelen jókedvemben menet közben 



ugrottam ki a teherautóból. Szabad vagyok, végre szabad! A nővérem minden bizonnyal 
itt van valahol, új élet kezdődik! Mivel Budapesten kitűnően eligazodtam, egy kicsit úgy 
éreztem, mintha éppen hazatértem volna. Amikor azonban arra a helyre értem, ahol a 
nővérem lakott, a házuk helyén csupán hatalmas halom omladékot és téglát találtam. A 
hétemeletes épület egyszerűen eltűnt a föld színéről. Ráeszméltem, hogy a nővérem 
esetleg halott. Most mit tegyek? Leültem a legközelebbi romhalmazra, és elsírtam 
magam. A sírás egy picit segített rajtam. Azt mondtam azonban magamban:  
„Sírdogálásból nem lehet megélni! Nem hoz nekem sem ennivalót, sem tetőt a fejem fölé. 
Ha nincs is itt senkim, az Isten megsegít. Tovább kell mennem.” 
Felkeltem, és elindultam az egyik főutca, a Teréz körút felé. Ballagtam rajta, miközben 
csendesen pityeregtem csak úgy magamnak – ugyanis fölöttébb sajnáltam magamat. Az 
utcán sok ezer ember lődörgött. Számosan jókora darab húsokat vágtak ki az ott heverő 
lótetemekből. A házakból csak romok maradtak, és a járókelők láthatták a szobák torzóit 
a megmaradt falakon még mindig ott függő képekkel. 
Alig két órája időztem Budapesten, de a könnyeim még nem száradtak fel, amikor egy 
további csoda esett meg velem. Valaki rám kiáltott: 
„Šani, Šani!” 
Ki más lehetett volna az, mint Arminko. Ugyanaz, aki Janko Kováčot fabrikált belőlem, 
amivel megmentette az életemet. Összeölelkeztünk. Aztán megkérdezte tőlem: 
„Hogy kerülsz te ide? És miért itatod az egereket?” 
„Miért? Éppen most érkeztem Losoncról, és Duša után sírok.” 
Említettem már, hogy Duša, azaz Lelkecském volt Edit nővérem beceneve. Édesapánktól 
kapta, mivel ő volt valamennyiünknek, de főleg édesapánknak a jó lelke. Aztán még 
hozzátettem: 
„Halott, egyedül maradtam, akár az ujjam.” 
„Mit beszélsz? Már miért lenne halott?” 
„A házat, amelyben lakott, földig rombolták.” 
„Duša él, nem halt meg, innen három utcányira dolgozik a konzulátuson.” 
Abban az időben Budapesten csehszlovák konzulátus működött. Csaknem minden 
alkalmazottja zsidó volt. A nővérem tisztviselőként dolgozott ott. Kisvártatva könnyek 
között öleltük, üdvözöltük egymást. Hazavitt magához, és én elmondtam neki, hogy tele 
vagyok tetvekkel. A gönceimet, ahogy kértem, azon nyomban elégette, és hozott 
helyettük újat. Nem is tudom, honnan szerezte. Sok-sok hónap után végre megfürödtem. 
Szinte már el is felejtettem, hogy milyen érzés meleg vízben fürödni, és tiszta ruhát 
viselni. Amikor végre felöltöztem, úgy éreztem, hogy az új ruhadarabok levettek rólam 
minden szorongást és félelmet, amelyek annyi ideje társaimul szegődtek. Egyszerre 
végtelenül szabadnak éreztem magamat, a bujkálás, a menekülés kényszerérzete nélkül. 
Sok-sok év után először aludtam el annak a félelme nélkül, hogy mi lesz holnap. Reggel a 
nővérem figyelmeztetett: 
„Éjszaka alvás közben kiabáltál. Talán rosszakat álmodtál?” 
„Minden éjjel rosszakat álmodok, és gyakran fölébredek a saját kiáltozásomra.” 
Amikor a szüleinkről kérdezgetett, megmondtam neki: 
„Csak annyit tudok, hogy apa és anya halottak, meggyilkolták őket.” 
„Honnan tudod?” 
„Hallottam.” 
„Ernestről mit tudsz?” 
„A partizánoknál van.” 
Amikor ma kérdezgetem magamat, hogy miért nem mondtam el neki a teljes igazságot, 
és később a bátyám előtt is miért hallgattam, egyetlen magyarázatom van rá: a félelem 



húzódott meg mögötte. Attól tartottam ugyanis, ha elárulom az én nagy-nagy titkomat, 
veszélyeztetem annak lehetőségét, hogy idővel sikerül felkutatnom a gyilkosaikat. 
Ráadásul, amikor gondolatban visszatérek azokhoz az eseményekhez, amelyeket akkor 
átéltem, örökösen elkezdek kételkedni. Álom volt csupán, vagy valóban minden 
megtörtént? Féltem, hogy a végén sem a bátyám, sem a nővérem nem hinnék el a 
történetemet, és minden bizonnyal azt gondolnák, hogy az egészet egyszerűen csak 
kitaláltam. 
Az első napokban az égadta világon semmivel sem foglalkoztam. A nővérem meghagyta: 
„Már nem kell hajnali ötkor kelned, megérdemled a pihenést! Majd később gyere be 
utánam.” 
A nővéremhez igyekezve út közben megállított az orosz járőr azzal a felszólítással, hogy: 
„Davaj, davaj!” (Gyerünk, gyerünk!) 
„Mit akar jelenteni ez a davaj?” – kérdeztem. 
Előhúztam a bumázskámat, csakhogy a katona rá se bagózott: 
„Nekem nem kell az igazolványod! Egyáltalán nem érdekel! Gyere, segíts a Vörös 
Hadseregnek!” 
Bevezetett a budapesti vasúti főpályaudvar mellett álló hatalmas raktárépületbe. Volt 
már ott vagy harminc további ember, akiket ugyanúgy hajtottak oda, mint engemet. 
Füstölt húst kellett a vagonokba pakolnunk. Egész nap határtalan lelkesedéssel 
dolgoztam. Ebédre ugyan nem adtak semmit, csupán azt mondták: 
„Előbb be kell fejeznetek a rakodást.” 
Még csak meg se fordult a fejemben, hogy milyen rettenetes veszélybe kerültem. 
Szerencsére este ötkor váratlanul megjelent a nővérem. 
„Hogyan találtál rám?” 
„Láttam, hogy nem jössz, hát félni kezdtem, hogy nem vittek-e el a ruszkik. Tudjuk 
ugyanis róluk, hogy előszeretettel hajtanak el embereket egyenesen az utcáról. Azt 
pontosan tudtam, hogy merre indultál el hozzám, és valóban – láttam, hogy az orosz 
járőrök sorra állítják meg az embereket, és aztán elviszik őket. Eszembe jutott, hogy csak 
itt lehetsz valahol. Az egész konzulátus téged keresett az oroszok valamennyi 
állomáshelyén. Én is egyiktől a másikig loholtam, amíg meg nem leltelek.” 
„Örülök, hogy az oroszoknak segíthettem egy kicsit, elvégre felszabadítottak bennünket, 
vagy nem?” 
„Örülsz? És azt vajon tudod-e, hogy azokat a férfiakat, akiket elhurcolnak az utcáról, 
egyenesen Szibériába viszik? Férfiak tízezreit hurcolták már el minden ok vagy 
magyarázat nélkül.” 
A nővérem az oroszoknak valamiféle hivatalos okmányokat mutatott a csehszlovák 
konzulátusról, és utána gyorsan elcipelt onnan. Minden gond nélkül sikerült. További 
csoda. Ugyanis egykettőre Szibériában találhattam volna magamat, csakhogy most 
magyarként. Ennek az esetnek a kapcsán értettem meg, hogy még mindig vigyázni kell, 
mert az orosz hadsereg iránti rokonszenv közel sem elegendő biztosítéka a 
szabadságnak. Őket tudniillik nem érdekelte, ki vagyok, sem az, hogy honnan jöttem. 
 
A KONYHAFŐNÖK 
Amikor az egyik napon ellátogattam a csehszlovák konzulátusra, ezzel fogadtak: 
„Németországból érkeznek a nemrég még Oświęcimben raboskodók első transzportjai. 
Szükségünk lenne valakire, aki gondoskodna számukra konyháról és szálláshelyről. A 
JOINT (a háború sújtotta zsidók megsegítésére alakult szervezet) állja a költségeket.” 
Beleegyeztem, és ők azonnal a helyszínre szállítottak. Van egy fényképem abból az 
időből, amelyen még mindig gyereknek, ártatlan fiúcskának látszom. Mindenki örökösen 



arról faggatott, hány éves vagyok, és miután megmondtam nekik, hogy „tizenhét”, 
fölöttébb meglepett képet vágtak.  
„Fiatalabbnak látszol, mint amennyi vagy” – mondogatták. 
Azt persze senki sem tudta, hogy mi mindenen mentem keresztül. 
Mindennap százával érkeztek a menekültek a németországi koncentrációs táborokból. 
Budapesten csak néhány napig maradtak, aztán folytatták útjukat Csehszlovákiába, 
Romániába vagy éppen Ukrajnába. 1945 márciusában tehát elfogadtam a zsidó 
menekültek részére létrehozott konyha és menedékhely főnöki tisztségét. Olyan feladat 
volt ez, amely napi huszonnégy órás igénybevételt jelentett. Egész seregnyi szakács 
dolgozott a kezem alatt – ebéddel és vacsorával szolgáltunk a rászorulóknak. 
Menedékhelyeket pedig iskolaépületekben létesítettünk. 
Aztán eljött a győzelem napja. Soha nem felejtem el, hogyan táncoltunk, vigadtunk 
Budapest utcáin. 
 
ÚJFENT POZSONY 
Március végén hivatalos csehszlovák küldöttség érkezett Budapestre. Összehívták az 
alkalmazottakat, és azt mondták: 
„Ha valaki itt akar maradni, munkát vállalhat az alakuló nagykövetségünkön. Azokat 
viszont, akik haza akarnak térni, ebben nem fogjuk gátolni.” 
Abban a pillanatban nem voltam többé se független, se konyhafőnök. Ismét 
visszavedlettem azzá a kisfiúvá, aki mindig szót fogad. A főnöki „jogart” a négy évvel 
idősebb nővérem ragadta magához. A döntése így hangzott: 
„Itt már semmi dolgunk! Megyünk vissza Pozsonyba!” 
Visszatértünk tehát Pozsonyba, ahol hamarosan üdvözölhettük egymást a bátyámmal, 
aki akkor jött meg a partizánoktól. Elmondtam neki, hogy a szüleinket megölték, a 
részleteket azonban megtartottam magamnak. Féltem ugyanis, hogy nem hisz majd 
nekem. Így aztán minden ott maradt bezárva a gondolataimban. Sőt mivel féltem, 
letettem arról is, hogy bármit feljegyezzek. Abban az időben a belügyminiszteri 
teendőket egy jobboldali politikus látta el, és én erősen kételkedtem benne, hogy 
maradéktalanul számíthatok a hivatalok támogatására. 
Akkor még nem tudtuk, hogy már márciusban (1945) feltártak néhány tömegsírt 
Keremcsén. Csak később, jóval később szereztünk róla tudomást. Ha tudunk róla, 
mindenképpen odautazunk, hogy elhozzuk a szüleink holttestét, és tisztességesen 
eltemessük őket, amiképpen azt mások megtették. A testeket, amelyeket a 
tömegsírokból kiemeltek, előbb azonosították, majd nyilvántartásba vették. Azokat 
azonban, amelyek iránt senki sem érdeklődött, visszahelyezték a közös sírba.  
Valamennyien új utakon vágtunk neki az életnek. A bátyám orvostanhallgató lett, és 
megnősült, ugyanígy a nővérem is tanulásra adta a fejét. Kapcsolatban maradtunk, és a 
hétvégeken gyakran meglátogattam őket. Akkor a nagynénémnél laktam, aki édesapám 
mostohatestvére volt.  
Akkoriban tudtam meg, hogy Pozsonyban létrejön a Hasomer Hacair csoport (Ifjú 
őrszem cionista mozgalom). Én is tagja lettem. Emlékszem a csoport két vezető 
képviselőjének a nevére: egy lányéra, akit Ziporának hívtak, és egy férfiére, akinek Akira 
Nir volt a neve. A csoport 1946 márciusában elhatározta, hogy emigrál Izraelbe. A 
bátyám és a nővérem, akikből szilárd kommunisták váltak, erősen tiltotta a dolgot: 
„Már épp eleget megéltünk, és minden bajt szerencsésen túléltünk, megúsztunk! Most 
már együtt maradunk, és te semmiféle Palesztinába nem mégy. Szépen itt maradsz.” 
Így esett meg, hogy a barátaim elmentek Izraelbe, én pedig Pozsonyban maradtam. 
Rajtam kívül a csoport még egy tagja nem tartott velük. 



Az egyik zsidó család nyolcéves kislányát kezdtem el korrepetálni, akinek nagy szüksége 
volt rá, hogy valaki segítse. A munkámért szállást kaptam tőlük. Az új főnököm (zsidó 
ember volt, aki ma Svájcban él) meggyőzött, hogy ha valamilyen mesterséget akarok 
tanulni, be kell fejeznem a nyolcadik osztályt. Belevágtam. Ment minden, mint a 
karikacsapás, és egyúttal szakmát is kezdtem tanulni. Az 1947-es és az 1948-as években 
kitanultam a villanyszerelő szakmát, és villanyszerelő-mester lett belőlem. 
 
AZ ASSZIMILÁCIÓ 
Cionista barátaim távozása után úgy éreztem, hogy csatlakoznom kellene a baloldali 
mozgalomhoz. Tagja lettem a Szlovák Ifjúsági Szervezetnek, és lassan-lassan kezdtem 
elveszíteni zsidó identitásomat. Abban az időben ugyanis csupa nem zsidó vett körül. 
Csak később találtam magamnak egy zsidó barátot, akivel nemcsak együtt tanultunk, 
hanem együtt is laktunk. Ma Frankfurtban él, és még mindig ápoljuk a kapcsolatunkat. 
Abban az időben léptem be a kommunista pártba is. 
Az 1948-as év után az asszimilációm tetőzött, mondhatnók befejeződött, mivel minden 
kapcsolatot elvesztettem a zsidókkal. Ez a folyamat voltaképpen már 1942-ben 
elkezdődött. A judaizmus (a zsidó vallás, szellem, világnézet) eszméje csaknem teljesen 
kitörlődött a gondolataimból. Éltem a tipikus szlovák fiatalember életét. A nővéremmel 
és a bátyámmal, akik úgyszintén teljes asszimilációban éltek, ebben az időben egyre 
ritkábban találkoztunk. Amikor 1951-ben megnősültem, a feleségemnek beszéltem a 
zsidó származásomról, mivel meg kellett neki magyaráznom, hogy miért vagyok 
körülmetélve. Az a tény, hogy a feleségem nem zsidó, számomra az égvilágon semmit se 
jelentett. A csehszlovák személyi igazolványomban semmiféle olyan rovat nem akadt, 
amelybe a vallási hovatartozást jegyezték volna, csupán a születés időpontja és az ország 
neve szerepelt benne. A gyerekeim se hallottak soha a judaizmusról – sem odahaza, sem 
az iskolában. Noha abban az időben az antiszemitizmus eléggé elterjedt volt 
Csehszlovákiában, és éppen zajlott a Slánsky-ellenes per (Slánsky, Csehszlovákia 
Kommunista Pártjának főtitkára zsidó volt. Kémkedéssel és tudatos szabotálással 
vádolták.). Ellenem senki semmilyen kifogással nem élt. 
Végül a Slánsky-ellenes per mégiscsak ellenem fordult. Az 1952-es évben kidobtak az 
egyetemről, és csupán 1956-ban vettek vissza a hruscsovi reformoknak köszönhetően. 
Mindössze annyit mondtak: 
„Bocsásson meg, visszatérhet.” 
A nővérem férje, szintén zsidó ember, miniszter lett az akkori kormányban, az egyetlen, 
akit nem csuktak be. Úgy mondták, hogy ha minden zsidó a velejéig romlott is, ő nem az, 
a végén azonban őt is kidobták a hivatalából. Utána a Közgazdasági Főiskolán kezdett 
tanítani. Egy autóbalesetben hunyt el 1966-ban. A nővérem történelmet adott elő az 
egyetemen, de elbocsátották, amikor a bátyám 1967-ben Kanadába szökött. Torontóban 
telepedett le, ahol orvosként praktizál. Mindmáig ott él. 
A nővérem élete végéig Pozsonyban lakott. Amikor 1987-ben, huszonhárom év távollét 
után újfent találkoztunk Budapesten, alig ismertünk egymásra.  
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NEM FÉLTEK? 
Az 1945-ös esztendőben járunk. Az egyik verőfényes napon ballagok valamelyik 
pozsonyi utcán. Hirtelen észreveszem, hogy két férfi jön rám szemközt. Azonnal 
megismerem őket: mindketten tagjai voltak annak a tíz gyilkosból álló „elit” csoportnak. 
Ők is rám ismernek. Beszédbe elegyedünk: 
„Hogy megy a sorod, Janko? Most mivel foglalkozol?” 
„Tanulok, és közben a villanyszerelő szakmát igyekszem elsajátítani.” 
Ez természetesen csak féligazság volt, mivel még nem tanultam, csupán dolgoztam. 
Elkezdtünk emlékezni, és nagyfokú naivságomban gondolkodás nélkül megkérdeztem 
őket: 
„Mondjátok csak, ti egyáltalán nem féltek azok miatt a dolgok miatt, amelyek Keremcsén 
történtek?” 
Egyikük nevetve válaszolt: 
„És mitől kellene félnünk, az istenért?! Senki nem tud semmit. Kinek járna el a szája? 
Neked? Vagy nekünk? Közülünk soha senki nem árul el semmit!” 
A másik bizalmatlanul, gyanakvó tekintettel méregetett. Csak nézett rám, de meg se 
mukkant. Miután elköszöntünk, furcsán kezdtem magamat érezni a saját bőrömben. 
Mintha valami bántana. Meglehet, hibát követtem el, hogy ilyen nyíltan megkérdeztem 
őket… Néhány hónappal később egyikükkel újfent összefutottam az utcán. Azt mondta: 
„Emlékszel arra a pofára, aki a múltkor velem volt? Meglépett Ausztriába! Azt mondta, 
hogy itt már nem hisz senkinek, amikor még Janko is mindenféléről kérdezősködik. 
Ausztriából Kanadába vagy Dél-Amerikába akar kivándorolni.” 
Akkor értettem meg igazán, hogy mégiscsak hibát követtem el. Elhatároztam hát, hogy 
ha valamelyikükkel ismét összefutok, többé semmiről nem fogom faggatni. Egyébként 
azt, aki meglépett, Rakovskýnak hívták. Ez teljesen hétköznapi szlovák vezetéknévnek 
számított. A sors iróniájaként azonban mindenki csak „Zsidó” néven emlegette, mivel az 
arcvonásaiban az egész zsidó közösség minden jellegzetes vonása ott tükröződött. 
„Zsidó” tehát a szökés mellett döntött, és úgy vélem, éppen azért határozott így, mert 
olyan ostobán rákérdeztem, hogy nem félnek-e?! 
1947 szeptemberében véletlenül részt vettem a kommunista párt egyik gyűlésén. A 
gyűlés szónoka egy csendőrőrnagy volt, aki szinte lenyűgözött kemény fasisztaellenes 
álláspontjával. A velem történteket még soha senkinek nem beszéltem el, mert nem 
akartam, hogy baj, kellemetlenség legyen belőle, no meg azért sem, mert féltem, ha 
megszólalok, valaki még eltesz láb alól. Csakhogy amikor a gyűlésen meghallottam 
szónokolni azt az embert, arra a megállapításra jutottam, hogy az, amit mond, nem 
csupán frázispufogtatás, hanem egy igazi antifasiszta véleménye, hozzáállása. A gyűlés 
után megszólítottam: 
„Jó estét, őrnagy úr! Szeretnék önnek valamit mondani. Van egy hatalmas titkom.” 
„Ugyan miféle titok lehet az?” 
„Keremcsével függ össze.” 
„Micsoda?” 
„Igen, Keremcsével!” 
„Mi köze lehet önnek Keremcséhez?” 
„Tagja voltam annak az egységnek…” 
„Hogyan?! Az utóbbi két évben egyebet se tettem, mint tanúkat próbáltam keríteni, akik 
elmondhatnák nekünk, hogy mi is történt ott valójában, de az égadta világon senkit se 
találtam. Jöjjön el holnap utánam.” 



A háború befejezésétől mát két év telt el, én azonban semmiféle jegyzetet nem 
készítettem. Attól tartottam, hogy ha valaki megtalálná a feljegyzéseimet, esetleg arra 
használná, hogy figyelmeztesse a gyilkosokat. 
 
TÍZ GYILKOS 
Nem minden zsidónak nyílt lehetősége, hogy olyan kiváltságban részesüljön, mint én. 
Másnap reggel elmentem az őrnagy után az irodájába, és elkezdtem beszélni. 
Figyelmesen hallgatott, én pedig elmondtam neki mindent, mindazokat a titkokat, 
amelyeket addig kizárólag a fejemben őriztem. Közöltem vele minden nevet és címet, 
közöttük annak a tíz jómadárnak a nevét is – Lacoét és Nemsiláét – és a többiekét, akik 
az irodákban dolgoztak. Nem hagytam ki azokat sem, akik verték és kínozták a foglyokat. 
Az őrnagyot sokkolta, megrendítette a vallomásom, de azért mindent följegyzett. 
„Eddig hol volt, miért hallgatott?” 
„Féltem, hogy valaki vissza találna élni az információimmal. A gyilkosok kapnának egy 
jelzést, egy fülest, és nyomban megszöknének. Az egyik közülük már kereket is oldott, 
azután, hogy megkérdeztem tőle: nem fél-e. Amikor azonban önt meghallottam beszélni, 
rögtön tudtam, hogy önben megbízhatok.” 
„Jól van, de most már menjen haza.” 
Volt még egy okom, amiért hallgattam. Mégpedig az, hogy abban az időben a Csehszlovák 
Igazságügyi Minisztériumot jobboldali nézeteket valló emberek uralták. Nem voltak 
ugyan fasiszták, de baloldaliak sem. Mindennap folytak a bírósági tárgyalások, ám az 
emberek, akik a legszörnyűbb tetteket követték el, legfeljebb egy, kettő vagy öt év 
börtönbüntetést kaptak. Úgy éreztem, hogy ennek a rendszernek nem lehet hinni. 
Amint már említettem, soha semmit nem jegyeztem fel, és az emlékeimet csak az őrnagy 
előtt fedtem fel. Alighanem ez a tény idézte elő, hogy utána kezdtem elfelejteni a 
neveket. Mondok egy példát. Röviddel azután, hogy ez a dolog történt, az egyik 
sportegyesület edzője lettem, de egyik-másik játékosom nevét az istennek se bírtam 
megjegyezni. 
Visszatértem a munkába, két nap múlva azonban az őrnagy ismét beidézett. Elmentem 
hozzá, és amikor beléptem az irodájába, velem szemben a széken Masaryk ült – egyike 
annak a tíz gyilkosnak. Az őrnagy odafordult hozzá: 
„Mondja, látta már valaha ezt az embert?” 
„Igen, ez Janko Kováč, a századunk fia. Ő is igazolhatja, hogy semmi rosszat nem tettünk.” 
Aztán az őrnagy hozzám fordult: 
„Mondja el nekem, amit tud!” 
„Nem Janko Kováčnak hívnak, az igazi nevem Alexander Breuer, te pedig Masaryk vagy. 
Tőlem számítva az ötödik ágyon aludtál. Ott voltál Keremcsén, és te tudod a legjobban, 
mi mindent követtetek ott el…” 
Elbeszéltem neki mindent, amit tudtam. 
Az őrnagy megkérdezte Masarykot: 
„Mondja, igaz, amit itt Breuer állít?” 
„Igen, igaz.” 
Mindent beismert. A váratlan szembesítés nyilván annyira meglepte és meghökkentette, 
hogy mindent bevallott. Amikor a vallomását befejezte, az őrnagy két hatalmas pofont 
adott neki. Sohasem éltem meg, hogy embereket így pofoztak volna, és amíg csak élek, 
nem felejtem el azt a látványt. Mindmáig hallom azoknak a nyakleveseknek a 
csattanását. Az őrnagy nem bírt tovább uralkodni magán, és ráüvöltött Masarykra: 
„Te hitvány fasiszta! Három nap és három éjszaka faggatlak, és te három nap és három 
éjszaka ismételgeted, hogy semmire sem emlékszel, semmit se követtél el, és fogalmad 



sincs róla, hogy miről beszélek. Neked semmi közöd ezekhez a dolgokhoz, te egy szent 
vagy, és akkor egyszer csak emlékszel? Csak miután egyenesen a szemedbe mondják a 
gaztetteidet, kizárólag akkor kezdel emlékezni, mi?” 
Erre újabb két pofon csattant. Masarykot aztán elvezettette a helyiségből, nekem pedig 
azt mondta: 
„Šani, menj vissza munkába!” 
Aznapra ez volt minden. 
Utána még többször is megfordultam a rendőrségen, és hasonló szembesítést többet is 
megértem a gyilkosokkal. A rendőrök kezdték előkészíteni a vádindítványhoz szükséges 
iratokat. Annak ellenére, hogy mindenről szerettem volna vallomást tenni, a nyomozók 
egyáltalán nem mutattak érdeklődést a személyemet érintő részletek iránt. Lényegében 
nem érdekelte őket, mit tettem én, sőt az sem, hogy miként szöktem meg. Kizárólag a 
rideg tényeket akarták hallani tőlem. 
 
A TANÚK PADJÁN   
1947 decemberének végén levelet kaptam, amellyel beidéztek a bírósági tárgyalásra. A 
tárgyalást egy apró, nyomorúságos helyiségben tartották Besztercebányán. Egyedül 
utaztam oda, senki sem kísért el, sőt még csak tanácsadóm sem akadt. Ugyanúgy, ahogy 
a háború alatt, egyedül kellett mindennel megbirkóznom. A bíróság épületében 
megtaláltam az ajtót, amelyen a nevem állt, így hát benyitottam. A helyiségben csupán a 
három bíró, a védőügyvéd, az államügyész és én -- az egyetlen tanú – foglaltam helyet. 
Meg voltam róla győződve, hogy újfent szembesítenek majd a gyilkosokkal, a bírósági 
tárgyalóteremben azonban rajtunk kívül nem tartózkodott senki. 
A tárgyalás az én tanúvallomásommal kezdődött. Utána az államügyész, a három bíró és 
a védőügyvéd nyomban elkezdett vitatkozni. A védőügyvéd és a három bíró elutasítóan 
viselkedett. Nem úgy tűnt, hogy antifasiszták volnának, sőt éppen ellenkezőleg. Órák 
hosszat azon civakodtak, hogy nem kellene-e engemet is perbe fogni, és hogy az én 
tanúvallomásom elfogadható-e. Ha nem is követtem el semmit, mégiscsak tagja voltam 
annak az egységnek, és ezért engem is elítélhetnének. 
Igen ám, csakhogy ha én is a vádlottak padjára kerülnék, nem maradna, aki tanúskodik, 
mivel az én tanúvallomásom hitelét vesztené. A rabokat természetesen szabadon kellene 
bocsátaniuk. Másrészt az eseményeknek őáltaluk képviselt változata egymagában nem 
állná meg a helyét, a perben viszont én voltam az egyetlen tanú. Ezt órákon át hosszasan 
tárgyalgatták. Szenvedélyes, de számomra eléggé megalázó eszmecsere volt ez, végül 
aztán az államügyésznek mégiscsak sikerült meggyőznie a bíróságot, hogy ez egy 
kivételes eset. A vádlottak beismerték a gyilkosságokat, éppen ezért megengedhető, 
hogy figyelembe vegyék a tanúvallomásomat, noha mint egyetlen áll a bíróság 
rendelkezésére. 
Elismételtem tehát a történetemet, és nem hagytam ki belőle számos személyes részletet 
sem. A bíróság azonban csak a puszta tényeket akarta hallani: mikor, hogyan és kit 
gyilkoltak meg, hogyan fogtak el bennünket a hegyekben, és hogyan hajtották le 
csoportunkat a völgybe. Meg akartam magyarázni azt is, hogy miként jutottam hozzá a 
hamis igazolványhoz, de nem érdekelte őket. 
„Folytassa, folytassa!” – biztatgattak. 
Amikor befejeztem, megengedték, hogy távozzak az emelvényről, és csak annyit 
mondtak: 
„Hazamehet.” 
A gyilkosok közül senkit se láttam. Csak jóval később tudtam meg, hogy huszonöttől 
harminc évig terjedő büntetéseket kaptak. Halálbüntetést annál az egyszerű oknál fogva 



nem szabhattak ki rájuk, mivel Csehszlovákiában – a világ más országaihoz hasonlóan – 
a törvény szerint csupán azok a személyek kaphattak halálbüntetést, akik a 
bűncselekmény elkövetésekor már betöltötték huszonegyedik életévüket. Amikor ezek a 
gárdisták gyilkoltak, még mindannyian fiatalabbak voltak.  
 
BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS LACÓVAL ÉS NEMSILÁVAL – HOL VOLTAK A TANÚK? 
Múltak az évek. Közben megnősültem, és két gyermekünk született. Az egyik este – 
1956-ban vagy 1957-ben lehetett – a rádióból arról értesültem, hogy a 
titkosszolgálatnak sikerült visszahoznia Csehszlovákiába a HGKK (a Hlinka-gárda 
Készültségi Különítménye) egyik legmagasabb rangú parancsnokát. Ahhoz hasonló 
művelet volt ez, mint amilyet az izraeli titkosszolgálat hajtott végre Eichmann ellen. A 
HGKK egykori parancsnokát Bécsben kapták el, adtak neki egy altatóinjekciót, és hajóval 
a Dunán átszállították Szlovákiába. 
A Bécs és Pozsony közötti távolság pontosan 59 kilométer. Amikor megtudtam, hogy 
ismét megnyitják az irattárakat Keremcsével kapcsolatosan, azt mondtam a 
feleségemnek: 
„Holnap itt lesznek, és minden kezdődik elölről.” 
Amikor az irattárakat valóban megnyitották, nyomban megállapították, hogy létezik 
egyetlenegy tanú, akit Breuernak hívnak. 
Néhány nap múlva eljött utánam egy férfi: 
„A rendőrségtől vagyok.” – mondta. 
„Tudom, mire van szüksége.” 
„Honnan tudhatná?” 
„Már hallottam Keremcséről, tudtam, hogy eljönnek utánam.” 
„Rám szánna egy kevés időt? De kérem, hogy a kedves felesége hagyjon magunkra.” 
Rábólintottam. A nappali szobában telepedtünk le, és ő megkért, hogy mondjak el neki 
mindent, amit tudok. Fölöttébb ellenségesen beszélt velem, és úgy is viselkedett.  
„De hiszen én már mindent elmondtam az első bírósági tárgyalás alkalmával! Miért 
ismételjem el magának újra?” 
„Miféle bírósági tárgyaláson?” 
„Mit jelentsen ez, hogy miféle tárgyaláson?” 
„Csak mondjon el nekem mindent, amit tud.” 
Elbeszéltem hát neki mindent. Figyelmesen hallgatott, és a végén megkérdezte: 
„Mondja, miért nem beszélt maga erről korábban? Miért nem szólt róla senkinek? Maga 
azt állítja, hogy tudja, mi történt ott, vagy tévednék? Ennek ellenére hallgatott. Meglehet, 
maga éppen olyan bűnös, mint ők, elvégre egy volt közülük!” 
„Megbolondult? Hogy mondhat ilyen ostobaságot, hiszen én juttattam rács mögé 
valamennyiüket! Azon a bírósági tárgyaláson én voltam az egyetlen terhelő tanú… Az a 
tárgyalás pedig már réges-rég lezajlott.” 
„Miféle tárgyalásról beszél maga?” 
„Már minden gyilkos rács mögött van.” 
„Hol?” 
„Természetesen Besztercebányán! Ott zajlott le a bírósági tárgyalás, amelyen 
valamennyiüket jogerősen elítélték.” 
„Vagy úgy… Ebben az esetben jöjjön be holnap hozzám.” 
Másnap a rendőrségen a Nemzetbiztonsági Testület két tagja vett gondjaiba. Ez egyszer 
igen barátságosan viselkedtek velem szemben. Megismételtem nekik az egész 
történetemet, és elmagyaráztam, hogy ebben az ügyben már tanúskodtam, és a 



gyilkosok réges-rég börtönben ülnek. Nem hittek nekem, így hát újfent próbáltam őket 
megnyerni: 
„Miért nem győződnek meg róla?” 
Elmentek hát az irattárba, ahol az 1947-es perről és a benne elítéltekről valamennyi 
ügyiratot fellelték, amelyekről azonban valahogy senki nem akart tudni. 
Aztán megkérdezték: 
„Miért nem volt ott Laco és Nemsila tárgyalásán?” 
„Miről beszélnek maguk? Én erről nem tudok semmit. Engem utoljára 1947-ben idéztek 
be bírósági tárgyalásra. Most először hallok egy újabb, egy további perről.” 
Elárulták, hogy az első per után még 1947-ben lefolytattak egy másodikat is. Ezen Lacót 
és Nemsilát marasztalták el, csakhogy tanúvallomások nélkül, ugyanis egyetlen tanú se 
jelentkezett. Engemet hazaküldtek, és többé soha senki nem érdeklődött utánam. Azt a 
két jómadarat a saját vallomásuk alapján ítélték el. Mindketten öt-öt évet kaptak. Laco és 
Nemsila természetesen csupán arról beszéltek, amiről ők akartak, a cimboráik, a 
cinkostársaik pedig már nem tanúskodhattak ellenük. 
Laco és Nemsila 1953-ban szabadult. Röviddel utána Nemsila eltűnt valahol Dél-
Amerikában. 
Laco viszont kijelentette: 
„Megfizettem a tartozásomat, és mostantól visszatérek a könyvelői munkámhoz.” 
Utána valóban visszahúzódott Breznóbányára, ahol egy fűrésztelepen vállalt állást.  
 
A KIRAKÓS JÁTÉK ÚJRARENDEZÉSE 
1958-ban Besztercebányán új perre került sor, most azonban már nemzetközi szinten. 
Miután az ellenem irányuló gyanú eloszlott, attól kezdve a biztonsági szervek nagy-nagy 
tisztelettel bántak velem. Már egy héttel a per kezdete előtt igyekeztek rá felkészíteni, és 
én közben rádöbbentem, hogy az évek során bizony sok minden megkopott az 
emlékezetemben. Például megkérdezték tőlem: 
„Ismeri a lelkészt?” 
„Nem ismerem.” 
„És ha megmutatnánk önnek a fényképét?” 
„Akkor talán vissza tudnék rá emlékezni.” 
Abban a pillanatban felismertem. 
„Igen, igen, láttam a templomban, de a parancsnok irodájában is. A rendelő ablaka 
rögtön szemben volt az épület bejáratával, úgyhogy mindenkit láttam, aki belépett vagy 
kilépett rajta. Közel mindennap ott időzött nála.” 
Abban az időben, amikor ezek az események történtek (1944), mindent igyekeztem az 
emlékezetembe vésni, mindent, amit láttam, de természetesen nem mindig fogtam fel az 
összefüggéseket. Úgy éreztem, mintha a vizsgálat során a rendőrök segítségével 
többször is újrarendeznénk ezt a kirakós játékot. Kiderült ugyanis, hogy jóval többet 
tudok annál, mint amit az 1947-es tanúvallomásomban szóba hoztam. Például, hogy a 
korponai Hlinka-gárda parancsnokával is találkoztam. Amikor felőle kérdezgettek, 
kijelentettem: 
„Nem, igazán nem ismerem!” 
Aztán mutattak egy fényképet. Nyomban kijelentettem: 
„Ez az ember mindennap bejárt az irodába mindenféle iratokat cipelve.” 
Akkor senkitől se mertem megkérdezni, hogy ki az, most azonban elmagyarázták: 
„Látod ezt a férfit? Nos, ő a Hlinka-gárda parancsnoka Korponán.”   
A Gestapóval együttműködő számos további alakot is felismertem, azokat, akik kijártak a 
csapattal, hogy zsidókra és partizánokra vadásszanak Korponán és környékén. 



Valójában akkor fogtam fel, akkor értettem meg az egészet, amikor a nyomozók 
elmagyarázták az összefüggéseket. A vizsgálat során olyan részletekig is eljutottunk, 
amelyekről azelőtt senki sem kérdezett. Olykor-olykor ma is előfordul velem, hogy 
gondolatban újra meg újra végigveszek egy-egy eseményt, és fokozatosan olyan 
részletek merülnek fel az emlékezetemből, amelyeket azelőtt nem vettem észre. A végén 
kiderült, hogy sokkal hasznosabb információforrásnak bizonyultam, mint eleinte 
gondoltam. 
 
ÁLLAMI PER A KEREMCSEI GYILKOSOK ELLEN 
A bírósági tárgyalás 1958. április 20-án kezdődött, és április 26-án hirdettek ítéletet. 
Mindez Besztercebányán történt néhány televíziós stáb és a világ minden tájáról 
összesereglett vagy húsz újságíró jelenlétében. A mintegy ötszáz fő befogadóképességű 
nagyterembe annyi ember zsúfolódott, hogy bent egy tűt sem igen lehetett volna 
leejteni. Ez már nem olyan tárgyalás volt, mint 1947-ben, amelyen csupán két bíró 
elnökölt. Az egyik hotelban szállásoltak el. Kaptam két testőrt, valószínűleg azért, 
nehogy valami bajom essék. Ekkor már három napig nem ettem, és mindössze néhány 
órát aludtam. Csupán a feketekávét döntöttem magamba, és egyik cigarettát szívtam a 
másik után. Én voltam a fő, szóval a legfontosabb tanú, rajtam kívül ugyan elővezettettek 
további tanúkat is, ámde azok arról, hogy mi történt, csupán másodkézből szerezték az 
értesüléseiket. Én lettem a koronatanú, aki közvetlen kapcsolatban álltam a 
gyilkosokkal. Azokon a tárgyalásokon vehettem azonban csak részt, amelyeken 
tanúskodtam, míg a többire már nem engedtek be. Amikor bevezettek a 
tárgyalóterembe, úgy éreztem, mintha álmodnék. Csupán arra emlékszem, hogy hol 
ültem, semmi többre. Aztán ott álltam a bíróság és az ötszáz kíváncsi néző előtt. A 
gyilkosok és segítőik valamennyien vagy csaknem valamennyien ott ültek az első 
padsorban, amikor az elnöklő bíró megkezdte a szembesítésünket: 
„Ismeri ezeket az embereket?” 
„Természetesen! Az ott Koprda, az Zauška, Masaryk, Osvald…, Laco, Tóth, Stolár, 
Mikšík…” 
Egyiket a másik után neveztem meg, és rájuk mutattam az ujjammal. A teremben zúgás 
támadt. Aztán odaléptem a segítőikhez, csakhogy azok neve már némi gondot okozott: 
„Ezt itt ismerem, de a neve nem jut eszembe.” 
Nem lett belőle baj, mert természetesnek tűnt mindenki számára, hogy nem 
emlékezhetek valamennyi névre. 
A bíró megkérdezte: 
„Ki ez?” – és Lacóra mutatott. 
Laco felállt, én pedig feleltem a kérdésre: 
„Ez Laco.” 
„Ki az a Laco? Mondja el nekünk, amit tud róla!” 
Elismételtem mindent, amit tudtam, de hozzátettem azt is, amit a többiek meséltek róla. 
Laco ugyanis arról, ami történt, közvetlenül soha nem beszélt velem. Tiszt volt, és külön 
szobában lakott. Elismerte, hogy mindaz, amit elmondtam, igaz, azt viszont tagadta, hogy 
amikor a hegyekből lejövet édesanyám elesett, nem engedték, hogy segítsek neki, és 
tagadta azt is, hogy amikor egyik-másik gyerek elbotlott, a gyilkosok csak nevettek 
rajtuk. Állította, hogy amikor az erdőből lehajtottak bennünket, fölöttébb humánusan 
bántak velünk. Csak éppen azt felejtette el hozzátenni, hogy utána mindenkit 
legyilkoltak.  
A tanúvallomásom végeztével megengedték, hogy távozzam. 



Amikor az ítélethirdetésre került sor, már bent lehettem a teremben. Most végre azok is 
megkapták a büntetésüket, akiket 1947-ben nem ítéltek el. Lacót, aki már leült öt évet, és 
utána szabadult, most kötél általi halálra ítélték. Átszállították Prágába, mert 
akasztásokat csak ott végeztek. Kegyelmet kért, a köztársasági elnök azonban a 
kérvényét elutasította, és egy hónapra rá felkötötték. Az összes többi gazember, 
beleértve a segítőiket is, mint például az a lelkész, a lehető legmagasabb büntetést kapta. 
 
VAN EGY BREUER NEVŰ TANÚJUK IZRAELBEN  
Amikor 1947-ben Nemsilát elítélték, és leülte az öt évét, szabadulása után sikerült 
Ausztriába szöknie, onnan pedig Kanadába vitt az útja. Kanadában, ha jól emlékszem, 
1988-ban akadtak a nyomára, és megkezdődött a vizsgálat. Nemsila ellen azonban nem 
akadt egyetlen tanú sem. Ő pedig állította, hogy soha semmi rosszat, törvénybe ütközőt 
nem követett el, ráadásul, hogy mindahány ellene felhozott vád csupán zsidó koholmány. 
Miután a kanadai rendőrök tanúk után kezdtek kutatni, eljutottak Szlovákiába is, ahol 
minden gyilkost kinyomoztak. Azok természetesen nem tanúskodhattak Nemsila ellen, 
hiszen valamennyien a cinkosai, a bűntársai  
voltak. Adtak azonban a kanadaiaknak egy jó tanácsot: 
„Miért mitőlünk kérik, hogy menjünk tanúskodni?! Elvégre a maguk tanúja Izraelben él! 
Alexander Breuer a neve.” 
Rögtön utána a kanadai rendőrség levelet küldött Izraelbe, melyben megkérte az ottani 
hivatalos szerveket, hogy segítsenek a nyomára jutni egy „Broyar” nevű férfinek. Az 
izraeliek azonban senkit nem találtak ilyen vezetéknévvel. 
A kanadaiak azonban továbbra is ütötték a vasat, hogy mindenképpen léteznie kell egy 
ilyen nevű egyénnek. Valakinek aztán az izraeli rendőrségen eszébe jutott dr. Gila Fatran 
történész, akinek a munkássága a szlovákiai holokauszt kutatására, vizsgálatára irányul. 
Munkája során interjút készített velem a Jad Vasem (izraeli alapítvány a holokauszt 
emlékére) részére. Kapcsolatba léptek hát vele, és ő megerősítette: 
„Természetesen él itt ilyen ember, de Breuernak hívják és nem Broyarnak!” – és megadta 
nekik a címemet. 
Az egyik este megszólalt a telefonom. Egy izraeli rendőrnő hívott: 
„Azért keressük önt, mert számos háborús bűnöst ismer Szlovákiában.” 
A következő pillanatban felolvasott nekem vagy húsz nevet tartalmazó jegyzéket. 
Néhányat már előtte is hallottam közülük, de amikor a „Nemsila” nevet kiejtette, 
felkiáltottam: 
„Ezt a gazembert keresem már harminc éve! Már harminc éve szomjazom a bosszút!” 
„Honnan ismeri Nemsilát?” 
Elbeszéltem neki röviden, amit tudtam, ő pedig megmagyarázta, hogy miért hívott: 
„Amikor kérdezősködtünk felőle, a többiek csak annyit mondtak: „Igen, már hallottunk 
róla…”, maga azonban az első, aki a neve hallatán felkiáltott. Számomra ez meggyőző 
bizonyítéka annak, hogy maga az a Breuer nevű fiúcska, akit mostanában mindenki 
keres. Rövidesen ellátogatunk önhöz.” 
Két nap múlva két fiatal – egy férfi és egy nő – keresett fel. Bemutatkoztak: 
„A Háborús Bűnöket Vizsgáló Ügyosztályról jöttünk. Nem fogjuk sokáig feltartani.” 
Úgy gondolták, hogy a látogatásuk talán fél órát vesz igénybe, de csupán hat óra múlva 
távoztak. A beszélgetésünk során megismertem azokat a körülményeket is, amelyek a 
keresésemet nehezítették. 
Utána értesítették a kanadai rendőrséget, hogy Breuer él, és a tanúvallomása elég erős 
ahhoz, hogy Nemsila bűnösségét bebizonyítsák. Aztán levelet kaptam Kanadából, 
melyben közölték, hogy felkeres egy kanadai államügyész. Meg is érkezett az izraeli 



rendőrök és a tolmács kíséretében. Az interjú nyolc órán át tartott, és az egészet 
videofilmre vették. Később kaptam egy levelet, hogy a kanadai kormány határozata 
értelmében a feleségemmel együtt meghívnak majd a bírósági tárgyalásra. A meghívót 
azonban mindmáig nem kaptam meg. 
Amikor a közelmúltan ellátogattam Szlovákiába, az újságírók azzal az információval 
leptek meg, hogy a Kanadában élő szlovák fasiszták minden óvintézkedést megtettek, 
hogy az országba érkezésemet és a Nemsila elleni per újratárgyalását okvetlenül 
megakadályozzák. Nemsila már több mint nyolcvankét éves, és nyugodtan éli az életét 
mindmáig. 
 
KEREMCSÉRE MÁR SOHA TÖBBÉ NEM TÉREK VISSZA 
Az 1958-as évben Besztercebányán folyó bírósági tárgyalás alatt híre ment, hogy 
szállodában lakom, ahol aztán mindenféle emberek kezdtek látogatni. Egyszeriben sokak 
számára érdekes lettem, mindenki vendégül akart látni. Kapcsolatba lépett velem egy 
Cykert nevű cseh író is. Mondta, hogy szeretne könyvet írni rólam. Beleegyeztem, így 
aztán jó ideig tisztára megkeserítette az életemet. Amikor befejezte az anyaggyűjtést, 
elköszönt tőlem, és soha többé nem láttam. 
Az a könyv azonban valóban megjelent, és alkalmam nyílt elolvasni. Ámde az egész 
csupán kitalált meseként hatott, olyan volt, mint valami olcsó ponyvaregény. Az író azt 
ecsetelte benne, hogy azért szöktem át Magyarországra, mert a bátyám kommunista 
volt, én meg beálltam partizánnak. Azt ugyan nem hagyta ki, hogy elfogtak, de egyetlen 
szóval sem említette zsidó származásomat. A könyv eleje és vége egyezett a valósággal, 
ámde a közbülső részben mindenféle valószínűtlen és kitalált kalandokba kevert. 
Megkérdeztem az egyik barátomat, hogy mit gondol, miért tette. Így felelt: 
„Két okból – először: nem akarta, hogy az olvasói megtudják, zsidó vagy; másodszor: 
nem szándékozott osztozni veled a honoráriumon.” 
Balszerencsémre a könyv egyetlen példányával sem rendelkezem. Mindannak ellenére, 
hogy a könyvben összehordott rengeteg hazugság eléggé elkeserített, azért szíves 
örömest birtokolnám. 
Egy további újságírónő, aki felkeresett, Mária Sedláková volt. A történetemet 
mindenképpen be akarta komponálni az éppen akkor írt könyvébe. Természetesen 
beleegyeztem. Az egész eseménysort igen rövidre fogva írta meg, mindössze három 
oldalon Csaknem hihetetlen címmel. Az ő változata onnan kezdődött, amikor elfogtak 
bennünket, amikor a barlangban meghallottuk a durva vezényszót: 
„Fel a kezekkel!” 
Mária Sedláková könyvét mindmáig őrzöm, de sohasem olvastam el, sőt még fel sem 
ütöttem. Úgy érzem, már képtelen lennék újra átélni azokat a keserves emlékeket. Sok-
sok évvel a háború után egyszer visszatértem Keremcsére. Ott álltam egyedül az 
emléktábla előtt, és megfogadtam, hogy ide már soha többé nem jövök vissza. Utána 
hosszú hetekig rosszul éreztem magam. Mindmáig képtelen vagyok meglátogatni a Jad 
Vasem holokauszt emlékművét is. Egyszer elvitt a kíváncsiság a Lochame Hagetaot-i 
kibuc holokauszt múzeumába, de félútról egyszerűen vissza kellett fordulnom. 
Elhatároztam, hogy már oda se térek vissza. Szeretem az életet, és semmi kedvem 
meghalni. Gondot jelentett számomra ezt a történetet elmesélni még a saját 
családomnak is. Évek hosszú során apró szeletekként adagolva beszéltem nekik róla, de 
a gyerekeknek soha nem árultam el minden részletet. 
 

6. FEJEZET 
ÚJ ÉLET 



Izrael válogatott kézilabdacsapata. Én mint az együttes edzője a képen teljesen 
jobboldalt vagyok látható. 
 
A bátyám és az én unokáim az emléktábla leleplezése napján 
 
 
REPÜLÜNK IZRAELBE 
Csehszlovákiát 1964-ben hagytam el a gyerekeimmel együtt. Ez egy további csoda volt 
az életemben. Gondolom, hogy csak igen kevés embernek sikerült olyan legálisan 
megszöknie, mint énnekem. Úgy vélem, hogy ilyesmi csak az arra érdemes emberekkel 
eshet meg. Nincs rá semmilyen magyarázatom, de ez az igazság. A szökésemet két 
esemény előzte meg, amelyek mind a hatvanas évek elején játszódtak le: ismét a 
tudatára ébredtem zsidó származásomnak, és elváltam az első feleségemtől. 
1962-ig a teljes asszimiláció állapotában éltem. Semmiféle zsidó dolog iránt sem 
érdeklődtem, és valamennyi kapcsolatomat elvesztettem a judaizmussal. Mindent 
eltemettem, mindent elfelejtettem, nem akartam emlékezni, nem akartam se kicsi, se 
nagy, se hős, se gyáva lenni. Ami történt, megtörtént… 1962-ben meglátogatott a két 
unokanővérem. Az egyik Bécsből jött, a másik Izraelből. A bécsi unokanővérem izraeli 
állampolgársággal rendelkezett, de Bécsben élt, ahol üzlete volt. A másik 
unokanővéremmel valamikor igen-igen régen Pozsonyban találkoztam. Nem tartottak 
nekem kiselőadást az asszimilációról, sem arról, hogy úgy élek, mintha nem is volnék 
zsidó, hanem apámra emlékeztettek, de még inkább édesanyámra, aki igazi szent 
asszony volt. A bécsi unokanővérem aztán évente háromszor vagy négyszer is 
eljárogatott hozzám. Az egyik látogatásakor így szólt: 
„Most velem kell jönnöd!” 
Természetesen vele mentem. A zsinagógába vezetett. Először fordult elő csaknem 
húszévnyi kihagyás után. Hirtelen minden helyreállt, újjáéledt a tudatomban – a 
hagyományok, a családi ház légköre --, és abban a pillanatban rettenetesen 
elérzékenyültem. 
Egy újabb testi-lelki erőpróba, amely 1963-ban szakadt a nyakamba, a válóperem volt. A 
gyerekek nálam maradtak, és az elvált feleségem rendre azzal vádolt, hogy elloptam tőle 
őket. Pokollá tette az életemet, minden alkalmat megragadott, hogy bosszút álljon rajtam 
a gyerekek miatt. 
Miután 1963-ban elváltam, hamarosan megismerkedtem Évával, a jelenlegi 
feleségemmel. Magyarországon élt. Körülbelül kéthetenként találkozgattunk. Éva 
kijelentette: 
„Feleségül megyek hozzád egy feltétellel, hogy elmegyünk innen, mert a volt feleséged itt 
soha nem hagy majd bennünket békén.” 
A konfliktusok az első feleségemmel, aki azalatt újra férjhez ment, időközben 
meglehetősen kiéleződtek. Névtelen feljelentéseket írogatott rám, és egyáltalán mindent 
elkövetett, hogy valamiképpen börtönbe juttasson. Így hát magam is arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy nincs más kiút, egyszerűen el kell hagynom 
Csehszlovákiát. 
Először Kanadába akartunk menni és Montrealban letelepedni, ahol az egyik 
unokahúgom élt – a bécsi unokanővérem testvére. A montreali unokahúgom szívélyesen 
invitált bennünket, ezért úgy terveztük, hogy hozzá menekülünk.  
Közben betoppant hozzánk Pozsonyba a bécsi unokanővérem, és együtt felkerekedtünk, 
hogy meglátogassuk zsidó barátait. Mialatt vendéglátóink a konyhában a kávéfőzéssel 
foglalatoskodtak, mi Évával a nappali szobában ücsörögtünk. A kisasztalon a prágai 



zsidó nagykövetség néhány prospektusa hevert. Beléjük lapoztunk. Ez állt bennük: 
Valamennyi zsidó, aki kivándorol Izraelbe, azonnal három dolgot kap: állampolgárságot, 
munkát és fedelet a feje fölé. 
Erre kijelentettem: 
„Nem Kanadába távozunk. Zsidó vagyok, hát Izraelbe megyünk! Ha adnak munkát és 
lakást, nincs mitől tartanunk. Nem akarok Kanadában holmi munkanélküli segélyből 
tengődni, abból akarok élni, amit a két kezem munkájával megkeresek.” 
Éva beleegyezett, és ezzel ő is „bűnrészessé” vált abban, hogy ma Izraelben élünk. 
 
ÚTLEVÉL A GYEREKEKNEK 
Elkezdtük előkészíteni a szökésünket, amikor újabb csoda esett meg velem. Abban az 
időben egy villamos társaság mérnökeként dolgoztam. Három villanyerőmű ellenőrző 
rendszerének a felügyelete volt a gondjaimra bízva. Ezenkívül elvégeztem egy edzői 
tanfolyamot, és az egyik első osztályú női kézilabdacsapat edzője lettem, ugyanakkor 
pedig kapusa voltam az egyik ligás csapatnak. 1964-ben kineveztek a szlovák rendőrség 
női kézilabdacsapata edzőjévé. Azonkívül, hogy rendőrcsapatot edzettem, semmi közöm 
nem volt a rendőrséghez. A rendőrség anyagilag gondoskodott a csapatról, én pedig a 
munkámért kaptam egy jelképes összeget, ötven koronát – éppen eleget ahhoz, hogy 
vehessek magamnak rajta néhány fagylaltot. 
Az ismerőseim tudtak a gondjaimról, amelyek az első feleségem miatt szakadtak a 
nyakamba. Megvitattam őket a csapat vezetőjével is. Elmondtam neki, hogy Bécsben él 
az unokanővérem, és megkértem, engedélyezze, hogy kiutazzak hozzá pihenni. A 
kérésemen nem volt semmi rendkívüli, semmi szokatlan – hiszen Bécsben már előtte is 
jártam egy üzemi társasutazáson az elektromos művektől. Beleegyezett: 
„Elmehetsz Bécsbe az unokanővéredhez. És ha már ott vagy, nyélbe üthetnél néhány 
nemzetközi mérkőzést az osztrák sógorokkal. Segítek, hogy megkapd az útlevelet.” 
Akkor még álmomban se fordult meg a fejemben, hogy a bécsi utat szökésre használjam. 
Abban az időben csupán válogatott sportolók utazhattak külföldre. A csapatvezetőm 
elküldött egy rendőrségi ember után, akinek az útlevél megszerzésében kellett nekem 
segítenie. Kiderült, hogy ismerjük egymást. Otónak hívták, és az egyik játékosom férje 
volt, a körülmények véletlen összejátszása folytán éppen a csapatkapitányé. Azt 
mondtam neki: 
„Nem is tudtam, Oto, hogy te vagy az az ember, aki itt az útlevelek kiadásáért felel.” 
Kitöltetett velem egy űrlapot – két hétre szóló kiutazási kérvényt. Azt a nyomtatványt 
mindmáig őrzöm. Be kellett szereznem egy rakás pecsétet és még több ajánlást, 
véleményt, például a lakóbizottságtól, a munkaadótól, és még sorolhatnám. 
Valamennyiüknek jóvá kellett hagyni, sőt ajánlani az utamat. 
Beszereztem hát minden szükséges iratot, és egy hét múlva ismét ott álltam Oto előtt. 
Átnézte az űrlapot, és így szólt: 
„Idehallgass, ez így nem jó!” 
„Miért?” 
„Mert ide beírtad a gyerekeidet is!” 
„Van ott egy rovat a gyerekekről, hát kitöltöttem.” 
„Azt csak akkor kell kitölteni, ha együtt utazol a gyerekekkel, te azonban egyedül mégy.” 
„Az igaz, ők valóban nem tartanak velem.” 
Csakugyan nem állt szándékomban magammal vinni őket, mert úgy terveztem, hogy 
egyedül megyek szabadságra. 
Oto folytatta: 
„Ez így nem jó, de nem törölhetem ki. Sajnos ki kell töltened egy újabb űrlapot.” 



„Oto, ezt nem gondolhatod komolyan! Képtelen vagyok még egyszer mindent 
végigtalpalni!” 
„Tudod mit? Hagyd a fenébe! Kiírom neked az útlevelet, és ha majd a határon leszel, 
megmondod nekik, hogy a gyerekek otthon maradtak. Ott aztán majd kihúzzák őket.” 
Mindennek az lett az eredménye, hogy a kezemben volt egy, a gyerekekre is érvényes 
útlevél. 
1964. augusztus 20-án kellett volna kiutaznom. Egy nappal előtte azonban a lányom 
megbetegedett, negyven fokos lázban feküdt. Semmiképpen sem akartam magára 
hagyni, amíg ilyen állapotban van, ezért úgy határoztam, hogy az utazást elhalasztom. Az 
útlevelem érvényessége 1964. december 21-én járt le, így hát a szabadságomat 
decemberre halasztottam már csak azért is, mert akkor fejeződött be a kézilabda-
bajnokság.    
Néhány hónappal később, 1964 októberében bírósági tárgyalásom volt gyerektartás 
ügyben. Gyermektartást kértem ugyanis az első feleségemtől, mivel a gyerekek velem 
éltek. Abba az iskolába jártak, ahol ő volt az igazgatónő. Ott mindennap találkoztak vele, 
aztán délután hazatértek. Törődtem velük, minden kiadást fedeztem, ráadásul még neki 
is tartásdíjat fizettem, amit eléggé igazságtalannak éreztem. Azt akartam, hogy 
valamiképpen rendeződjenek, kiegyenlítődjenek a dolgok. A tárgyalás alatt egyfolytában 
engem szapult. A szünetben ezért megkerestem, és azt mondtam neki: 
„Mindenért, amit eddig elkövettél ellenem, a névtelen levelekért, de azért is, ahogyan 
most viselkedsz, megfizetek neked. Olyan bosszút állok, hogy életed végéig sírni fogsz.” 
A szünet után azonnal elmondta a tárgyalást vezető bírónak, hogy megfenyegettem, én 
azonban kijelentettem: 
„Egyáltalán nem fenyegettelek meg! Semmi olyat nem mondtam.” 
A jogerős ítélet szerint a gyerekek továbbra is nálam maradtak, és attól kezdve neki 
kellett tartásdíjat fizetnie nekem. 
Az ígéretemet, hogy bosszút állok rajta, maradéktalanul betartottam. Volt útlevelem és 
bejegyezve benne a gyerekek, úgyhogy elhatároztam, velük együtt szököm meg. 
Tudattam Évával, aki abban az időben Magyarországon tartózkodott, lépéseket teszek, 
hogy ő is kiutazhasson velünk Bécsbe. A gyerekeknek azt mondtam: 
„Szóljatok anyátoknak, hogy meglátogatjuk Éva nénit Budapesten.” 
Tudta, hogy Magyarországon él a barátnőm, de mert közben ismét férjhez ment, nem 
törődött vele. A nemzetközi jog értelmében tudniillik ahhoz, hogy a gyerekeimmel 
külföldre utazhassak, az ő beleegyezésére is szükség volt. 
 
A MÚLTAT MAGAM MÖGÖTT HAGYOM 
Egy nappal azelőtt, hogy lejárt volna az útlevelem, felszálltunk a vonatra. A lányom 
akkor kilenc, a fiam pedig tizenegy éves volt. Az útlevelünk ugyan rendben volt, a 
bennem dúló érzéseket azonban leginkább egy bolgár közmondással tudnám 
illusztrálni: 
„Minden tolvaj azt hiszi, mindenki tudja róla, hogy ő tolvaj.” 
A határon elkezdtek faggatni, kérdezgetni, de már jó előre végiggondoltam a 
válaszaimat: 
„Egy kézilabdacsapat edzője vagyok. Azért utazom Bécsbe, hogy nyélbe üssem a 
Csehszlovákia--Ausztria nemzetek közötti válogatott találkozót.” 
Kinyitották a bőröndjeinket. A ruhanemű tetejére odatettem a sportklubom és a 
rendőrségi csapat zászlaját (azok a zászlócskák még ma is ott függnek a lakásomban). A 
gyerekek néhány napra elegendő ruhaneműt hoztak csak magukkal, hozzá egy-két 
játékot, az iskolatáskájukat és a házi feladataikat. Ők valóban azt hitték, hogy csupán 



néhány napra megyünk el otthonról. A határon ránk parancsoltak, hogy szálljunk ki a 
vonatból a többi utassal együtt. A következő pillanatban beözönlöttek a szerelvénybe a 
rendőrök, hogy a fülkék minden négyzetcentiméterét átvizsgálják. Mintegy másfél óráig 
szórakoztak vele. Azalatt mi a fiammal egy labdát dobáltunk egymásnak, mert fogalmam 
se volt róla, hogy mit kellene tennem. Nem akartam, hogy az idegességemet és az 
aggodalmamat észrevegyék. Csak akkor nyugodtam meg úgy-ahogy, amikor az egyik 
határőr a fülem hallatára mondta a kollégájának: 
„Ez a kézilabdaedző a gyerekeivel. Rendben vannak.” 
Visszatértünk a vasúti kocsikba. Kisvártatva a vonat megállt a nagy Duna-híd kellős 
közepén. Az ablakon át láttam a rendőröket, amint egy speciális tükör segítségével a 
vonat alvázát ellenőrzik – kétségtelenül kerestek valakit, aki meg akart szökni. 
Alexander Breuer bizonyos volt benne, hogy éppen őutána kutatnak… 
Bécsbe kétórás késéssel futottunk be, és az unokanővérem, akinek az állomáson kellett 
volna várnia bennünket, időközben arra a megállapításra jutott, hogy már aligha 
érkezünk meg, és hazament. A dolog egyáltalán nem izgatott, mivel volt kulcsom a 
lakásától. Fogtam egy taxit abban a reményben, hogy az a harminc schilling (körülbelül 
egy dollár), amely a zsebemben lapul, talán elég lesz a számla kiegyenlítésére. Ha meg 
nem, az unokanővérem minden bizonnyal kihúz a bajból, amikor befutunk hozzá. 
„Vigyen bennünket a Gussenberger utcába” – mondtam a sofőrnek. 
A taxis erre így szólt: 
„Bécsben semmiféle Gussenberger utca nincs.” 
Ott álltam két gyerekkel annak tudatában, hogy abban a hatalmas feszültségben 
alighanem elfelejtettem, mi annak az utcának a neve. Természetesen sehová se 
jegyezhettem fel, mert féltem, hogy ha átkutatnának, ha megmotoznának, esetleg 
megtalálnák nálam. Néztem a gyerekeket, és így szóltam magamban: „A végén még egy 
elfelejtett utcanév hiúsítja meg a szökésemet?” – és mint előtte is már jó néhányszor, 
néhány pillanatra ismét hatalmába kerített a kétségbeesés. Szerencsére nem 
szándékoztam feladni. 
„Ne mondja nekem, hogy nincs ilyen utca! Jártam itt 1958-ban, és tudom, hogy a 
Gussenberger utca merre van.” 
„Hát, ha tudja, akkor majd mutatja nekem az utat” – mondta erre a taxis. 
„Azt nemigen tehetem meg, mivel Bécset nem ismerem, tudom azonban, hogy az utca 
közelében van egy vasútállomás.” 
Amikor leírtam neki az utca környékét, a taxis váratlanul így szólt: 
„Maga alighanem megtévedt, az a Gussenbauer utca. Biztosan az!” 
 
IZRAEL 
Az unokanővérem lakását végül csak megtaláltuk, és vasárnap este nyolc órakor Éva is 
megérkezett Budapestről. A lakodalmunk időpontját keddre tűztük ki. Az 
unokanővérem, akinek a férje rabbi volt, egy nappal az egybekelésünk előtt elvitte Évát a 
mikvába (rituális tisztítófürdő). Már a Csehszlovákiából való távozásom előtt 
megváltozott az álláspontom a judaizmussal szemben. Megkértem Évát, aki nem volt 
zsidó, hogy vegye fel az én hitemet valamennyi felekezeti kívánalomnak megfelelően. Az 
egész folyamat mintegy fél évig tartott, és a végére Éva mindahány áldást könyv nélkül 
fújta. Büszke voltam rá, hogy az áttérését Magyarország főrabbija is igazolta, akinek az 
írásos nyilatkozata elegendőnek bizonyult az én szigorúan hívő bécsi nővéreméknek is.  
Hétfőn bementünk a bécsi Zsidó Ügynökség irodájába. Az iroda munkatársaival már 
előtte tárgyalt az unokanővérem, így mindennek simán kellett volna menni. Egy csehül 



beszélő ember fogadott. Elmeséltem neki a szökésem történetét, és az is hozzátettem, 
hogy Izraelbe szeretnék eljutni. Erre megkérdezte: 
„Mondja, maga zsidó?” 
A kérdése annyira kihozott a sodromból, hogy csak úgy foghegyről odavágtam neki: 
„Akarja, hogy itt helyben bebizonyítsam magának? Vegyem elő, és tegyem talán az 
asztalra?” 
Erre azt mondta: 
„Hét hétig Bécsben kell maradniuk a menekülttáborban, és csak utána rakjuk fel 
magukat az Izraelbe induló hajóra.” 
Amikor meghallottam a tábor szót, lelki szemeim előtt megjelent Hitler és minden, amit 
addig átéltem: 
„Micsoda? Engem a háború alatt se tört meg senki! Hitlernek sem sikerült táborba 
juttatnia, erre maguk akarnak oda zárni? Adja vissza az útlevelemet, én semmiféle 
táborba nem megyek! Nincs magukra szükségem, Kanadába emigrálok.” 
A kitörésem egy kissé meglepte. 
„Nem, nem, ne idegeskedjen! Jöjjön el ma este a konzulátusra.” 
Megadta a címet, hogy hol kell megjelennem.  
Arra az estére igen jól emlékszem. Ma is előttem van az utca, amelyen a konzulátus állt, 
és látom, ahogy vonulunk rajta négyen, de az istennek se jut eszembe a konzul neve. Hat 
órakor léptünk be az irodájába. Újra el kellett ismételnem az egész történetemet, és 
természetesen azt is, ahogy megszöktünk. A konzul is megkérdezte, hogy zsidó vagyok-e. 
Aztán azzal bocsátott el bennünket, hogy másnap jöjjünk el újra. Beszéltem erről az 
unokanővéremmel is: 
„Miért küldözgettek bennünket örökösen utánuk? Tisztára azt gondolják rólam, hogy 
valami kém vagyok, és állandóan arról faggatnak, hogy valóban zsidó vagyok-e. Miért 
nem jöttök oda velem, és mondjátok meg nekik, hogy ki vagyok?! Ti valamennyien hívő 
zsidók vagytok és egyben izraeli állampolgárok. Az egyetlen, amit kérek tőletek, 
magyarázzátok meg végre nekik, hogy igazán zsidó vagyok.” 
Elmentünk hát a Zsidó Ügynökségre együtt. Az unokanővérem és a hivatalnok héberül 
beszélgettek, és a „salomon” kívül egyetlen szavukat sem értettem. Miután a 
megbeszélés befejeződött, megkérdeztem az unokanővéremet: 
„Nos, mi a helyzet?” 
„Mindenben megegyeztünk. Csütörtök délután háromkor repültök Izraelbe.” 
„No látod! Hagytatok engem itt rohangálni a konzulátus és az ügynökség között a 
végtelenségig, most meg az egészet elintézitek öt perc alatt.” 
Kedden ortodox lakodalmat tartottunk. A férfiak az egyik helyiségben ültek, a nők a 
másikban, minden úgy ment végbe, ahogy illik, a hagyományok szerint. Két nappal 
később beszálltunk a repülőgépbe, és elrepültünk Izraelbe. 
 
MINDENKINEK MEGTILTOM, HOGY BEAVATKOZZON AZ ÉLETEMBE  
Izraelben mindenütt csak héber feliratokat lehetett látni. Hirtelen rádöbbentem, hogy 
azokat a betűket tulajdonképpen ismerem. Ha kinyitottam az újságot, képes voltam 
minden írást elolvasni benne, ámde a modern héber nyelv egyetlen szavát sem értettem. 
Ma ugyanolyan folyékonyan olvasok héberül, akár szlovákul vagy magyarul. 
1965-ben a csehszlovák konzulátus révén eljutott hozzám a Vöröskereszt figyelmeztető 
levele. Ez állt benne: 
„Ön elrabolt két gyermeket, akik a Csehszlovák Köztársaság állampolgárai. Ha nem adja 
vissza őket, az Egyesült Nemzetek Szervezete genfi központjához fordulunk.” 



Utána beidéztek a bíróságra. Mivel héberül nem tudtam, ezért a bírót németül 
szólítottam meg: 
„Méltóságos uram! Nem azért szöktem meg Csehszlovákiából, hogy most elvegyék tőlem 
a gyermekeimet! Hiszen elsősorban őmiattuk jöttem el, és tértem vissza a zsidó hitre. 
Egyszerűen megtiltom, hogy bárki is beavatkozzon az életembe!” 
„Értettem, uram” – hangzott a bíró válasza. „Mi csupán hallani akartuk az ön véleményét. 
Távozhat.” 
Két évvel később, egy héttel a hatnapos háború kezdete előtt a csehszlovák 
nagykövetségről kaptam egy rendkívül udvarias levelet. Azt magyarázták benne, hogy én 
és a két gyermekem továbbra is csehszlovák állampolgároknak számítunk. Ha kitörne a 
háború, bizalommal forduljunk hozzájuk, ők minden további nélkül segítenek elhagyni 
az országot. 
Akkor azt mondtam a feleségemnek: 
„Igazán szépen megírták. Alighanem illene nekik megköszönnöm. Csak az a kár, hogy 
éppen most nem érek rá.” 
Más kísérletek is történtek a gyerekeken keresztül a megfélemlítésemre, de elég erős 
voltam hozzá, hogy dacolni tudjak velük. Mindmáig együtt élünk Izraelben, ahol még egy 
fiam született. 
A csodák és a véletlenek láncolata, igen, a csodáké és a véletleneké, amelyek 
végigkísérték az életemet, Izraelben sem szakadtak meg. Három napra rá, hogy az 
országba érkeztünk, felszálltam az autóbuszra, amikor valaki rám kiáltott: 
„Šani!” 
Az osztálytársam volt az, akivel együtt jártam a jesivába több mint húsz évvel azelőtt. 
Utoljára 1942-ben láttam. Ugyanez esett meg velem, amikor megérkeztem a 
szétbombázott Budapestre, ahol három óra elteltével találkoztam a nővéremmel. 
A legidősebb fiam a jom kippuri (nagyböjti) háborúban a hetedik zászlóalj katonájaként 
harcolt, amelyet olykor „Izrael megmentője”-ként emlegetnek. Két héten át kerestem az 
egész Golan-fennsíkon, míg végre rátaláltam épen és elevenen. 1991-ben a kisebbik fiam 
megbetegedett leukémiában (fehérvérűségben), de kigyógyult belőle. Utána azt mondta 
nekem:  
„Apa, úgy látszik, hogy a szerencséd nekem is segített.” 
Csodáim láncolata tehát tovább folytatódik. 
1965. január 13-án az Israel Electrical Companyban kezdtem dolgozni. Könnyen és 
gyorsan beilleszkedtem, bedolgoztam magam. A szlovákul tudó kollégáim átnézték a 
diplomámat, és levizsgáztattak. Mivel megálltam a helyemet, kisvártatva már a Haifai 
Villamos Műveknél dolgoztam. 
Két hónapja lehettem ott, amikor odajött hozzám az egyik munkatársam, és magyarul 
szólított meg: 
„Hallottam, hogy a feleségével és a két gyermekével érkezett ide, és hogy kézilabdaedző. 
Segítek magának! Én a labdarúgócsapatot edzem, és jók a kapcsolataim.” 
Habozás nélkül beleegyeztem. Egy hét múlva ismét odajött hozzám, és a kezében egy 
héber nyelvű újságot tartott, amelyben cikk jelent meg rólam. Mindjárt le is fordította: 
„Kézilabdaedző érkezett hozzánk. Az illető vegyészmérnök. A felesége kiváló kosárlabda-
játékos. 185 centiméter magas.” 
Amikor megkérdeztem tőle, miért írták rólam, hogy vegyészmérnök vagyok és nem 
villamosmérnök, azt felelte, semmi baj, az nem számít. (Mellesleg a feleségemről írottak 
sem feleltek meg a valóságnak.) 
„Az a fő, hogy megírták magáról, hogy edző.” 



Egy hét múlva csengett nálunk a telefon. Egy héberül és tört jiddis nyelven beszélő férfi 
hívott. 
„Yoram Oberkovitch a nevem, és a Hapoel Petach Tikva kézilabdacsapat vezetője vagyok. 
Szívesen találkoznék önnel, hogy ön elé tárjam ajánlatunkat, legyen a csapatunk edzője.” 
Azt feleltem neki, hogy megtiszteltetés lenne számomra, ha elutazhatnék hozzá, de 
nincsen pénzem a vonatra. Azt tanácsolta, kérjek kölcsön, és megígérte, hogy a jegy árát 
megtéríti. Másnap a feleségemmel együtt elutaztunk Petach Tikvába, ahol azon nyomban 
aláírtam az edzői szerződést, és ezzel kezdetét vette izraeli sportkarrierem. 
A Yoram Oberkovitch-csal folytatott telefonbeszélgetés nemcsak az én életemet 
változtatta meg, hanem az egész családomét. Kettőnk bensőséges barátsága pedig 
mindmáig tart. 
 
A TALMUD VÁNDOROL 
Ezen a helyen örömest szót ejtenék a családunkat érintő rendkívül fontos eseményekről. 
Édesapám, aki egész életét a Talmud tanulmányozásának szentelte, 1920-ban, 
nászajándékként Vilniusból származó tizenöt kötetes Talmudot kapott. Csodálatosan 
szép volt, és minden kötetét igazi bőrbe kötötték. Éppen a bőrkötés miatt ezek a 
könyvek rendkívül súlyosan voltak. 1942-ben, amikor hazatértem a jesivából (héber 
hittudományi iskola), édesanya mindannyiunknak elkészített egy-egy ötvenkilós 
bőröndöt. Ez volt a maximálisan megengedett csomagsúly, amelyet magunkkal vihettünk 
Oświęcimbe. Akkor azt mondtam neki: 
„Idefigyelj! Nem tudom, mi történik majd velünk, de nagyon örülnék neki, ha a 
Talmudunkat valamiképpen megmentenénk.” 
Édesanyám egyetértett. A szomszédságunkban egy keresztény család lakott. Elmentem 
hozzájuk. 
„Szeretném megkérni önöket egy apró szívességre. Van néhány zsidó könyvünk, 
amelyeket szeretnék az önök padlásán elrejteni.” 
A szomszédok beleegyeztek. A könyveket tehát óvatosan becsomagoltam, és eldugtam a 
padláson.  
Miután a háború befejeződött, és mi végre-valahára visszatértünk Pozsonyba, a 
születésem napján így szóltam a nővéremhez: 
„Jó néhány éve már, hogy valakinek eszébe jutott volna a születésnapom. Most végre 
szabad emberként szeretném megünnepelni – félelem és rettegés nélkül.” 
Boldog voltam, hogy reggel félelem és szorongás nélkül ébredek, vagy anélkül, hogy azon 
kellene törnöm a fejemet, hogyan úszom meg, hogyan élem túl minden baj nélkül a 
napot. Amikor egy kissé már megszoktam ezt az új életet, elkezdtem emlékezni a 
városra, amelyben születtem és a szüleim házára, a házunkra. Június tizedikén 
elhatároztam, hogy vonatra ülök, és „hazamegyek”. Amikor aztán Aranyosmaróton 
leszálltam a vonatról, végtelen szomorúság fogott el – hiszen egyedül, a szüleim nélkül 
tértem haza. A házunkban idegen emberek laktak, így hát a szomszédék ajtaján 
kopogtattam. Megkérdeztem tőlük, nem tudják-e, hogy mi történt a vagyonunkkal. A 
szomszédasszony előhozott két pokrócot, és azt mondta: 
„Édesanyád hagyta itt nálunk, mielőtt elhurcolták.” 
Rákérdeztem a kutyánkra is. 1940-ben édesapám haza hozott egy kutyakölyköt, amely 
gyönyörű farkaskutyává, az idegenek rémévé cseperedett. A szomszédasszony aztán 
elbeszélte, hogy mi történt: 
„Miután édesanyádat elhurcolták a munkatáborba, a kutya a szokott helyén maradt – a 
bejárati kapunál. Hozzánk igen barátságosan viselkedett, mivel jól ismert bennünket. 
Mindennap vittünk neki vizet meg ennivalót, ő azonban nemigen mozdult el a helyéről, 



nem akart sem inni, sem enni. Egy hét múlva aztán eltűnt, és többé soha senki nem látta. 
Alighanem elpusztult bánatában.” 
Azt a kutyát mérhetetlenül szerettem, úgyhogy nem csoda, ha kibuggyant a könnyem. 
Ismét belém hasított családunk mérhetetlen tragédiája. Ekkor a szomszédasszony 
váratlanul szóba hozta: 
„Ne felejtsd el, hogy a padlásunkon itt vannak a könyveitek!” 
Felmásztam hát a padlásra, és megtaláltam a Talmudot, méghozzá ugyanazon a helyen, 
mint ahová elrejtettem. Miközben a csomagokat kibontogattam, észrevettem, hogy az 
egerek egyikben sem tettek kárt. A kötetek olyan tökéletes állapotban kerültek elő, 
mintha tegnap rejtettem volna el őket. Találtam két erős bőröndöt, és szépen 
belerakosgattam a Talmud köteteit. Az állomásra legalább két kilométernyi út vezetett, a 
bőröndök szörnyű nehezeknek bizonyultak, de nem volt más választásom. Cipeltem őket 
a két takaróval együtt, miközben az járt a fejemben, hogy mindent itt viszek a két 
kezemben, ami a családunk vagyonából megmaradt. Lelki szemeim előtt újra meg újra 
lepergett a házunk képe benne a szekrénnyel, amelyben ott sorakoztak a Talmud kötetei 
teljes húsz éven keresztül. Büszkeséggel töltött el, hogy sikerült megmentenem azt, amit 
édesapám a leginkább becsült. 
A visszautam rendkívül bonyolultnak bizonyult – minden hídon vagy a németek által 
megrongált pályaszakaszon le kellett szállnunk a vonatról, és cipelnünk a csomagjainkat 
mindaddig, amíg el nem értünk egy olyan helyre, ahonnan a közlekedés újra folytatódott. 
Azóta is úgy érzem, hogy azalatt a „kirándulás” alatt a két kezem szörnyűségesen 
megnyúlt. Ha nem tévedek, az utam Pozsonyba a Talmuddal valószínűleg két vagy 
három napig tartott. 
Amikor végre megérkeztem Pozsonyba, egyenesen a nagynénémhez mentem, és azt 
mondtam neki: 
„Én már nem vagyok hívő, de te az maradtál. A Talmudnak mindenképpen a családban 
kellene maradnia, legyen hát tenálad.” 
Múltak az évek, a nagynéném meghalt, és a Talmudunkat megörökölte a lánya. Amikor 
1964-ben Bécsbe látogattam, borzasztóan boldog voltam, hogy az unokanővérem 
továbbra is őrizte, vigyázott a könyvekre. 
Sok-sok évvel később elvesztettem a szálat, hogy merre lehet a Talmudunk. Egy napon 
az egyik távoli rokonom szólított meg Izraelben: 
„Šani, tudod te egyáltalán, hogy merre található most a Talmudotok? Elárulom: 
Torontóban! Az unokanővéred nászajándékul adta a fiának, aki Kanadában telepedett 
le.” 
„Ez így nem helyes – mondtam magamban --, hiszen ma már a Breuer családban is 
akadnak hívő egyének. A bátyám fia például visszatért a judaizmushoz, és mélységesen 
vallásos. Azon leszek, hogy ő kapja meg a Talmudunkat.” 
Amikor az unokanővérem fia megtudta, azt szeretném, hogy a Talmud visszakerüljön a 
családunkhoz, határozottan ellenezte: 
„A Talmudot nem adom senkinek! Šani a nagymamámnak ajándékozta, így hát nálam is 
marad!” 
A visszautasítását, az érveit nem fogadtam el, és éppen ezért megfenyegettem: 
„Abban a pillanatban, amint Izrael földjére lépsz, a rabbik tanácsa elé idéztetlek!” 
Úgy látszik, a szavaim hatottak, mert a Talmudunk rövid idő múlva megérkezett 
Jeruzsálembe, és eljutott a bátyám fiához, aki mindmáig őrzi. Amikor egyszer 
ellátogattam hozzá, és felütöttem a Talmud egyik kötetét, édesapám gyönyörű héber 
betűivel azt találtam beleírva, hogy a Talmud Jozef Cvi Breuer tulajdona, aki 1920-ban 
kapta ajándékba. Fölöttébb megindított a dolog. 



Az unokaöcsémnek csak annyit mondtam: 
„Látod, mégiscsak helyesen tettem, amikor visszakértem. Most azt szeretném, ha 
megígérnéd nekem, hogy ez a Talmud az elkövetkezőkben nemzedékről nemzedékre 
száll majd, és soha nem hagyja el a Breuer családot. Örökre a család tulajdonában marad, 
és soha semmilyen körülmények között nem szabad eladni.” 
Az unokaöcsém, aki egyébként négy fiú boldog édesapja, a szavát adta rá, hogy a 
kérésemet megtartja. 
 
CSUPÁN A BÉKE 
A saját felnőtt gyerekeim és unokáim sem ismerték a teljes élettörténetemet, csupán 
annak bizonyos részleteit, körvonalait. Szeretném, ha ez a könyvem világos nyomokat 
hagyna bennük, de remélem, hogy ugyanez lesz a helyzet a többiekkel is, akik veszik a 
fáradságot, és elolvassák. 
Különben a besztercebányai fogházból kapott iratok szerint, a szüleimet 1944. december 
20-án gyilkolták meg. Az országot, amelyben születtem, felnőttem és szenvedtem, 1964. 
december 20-án hagytam el – pontosan húsz évvel a szüleim halála után. Az első kör 
tehát bezárult, én pedig új életet kezdtem, felvázolva a második kör kontúrjait. Még 
mindig szilárd az akaraterőm, éppen ezért igyekszem rendre megújítani az életemet, 
hogy szebb, jobb, boldogabb jövőt biztosíthassak a gyermekeimnek és egyben a világ 
minden gyermekének. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 


