
  :סיפור חייה של יהודית אשריאל
אחיה ובן דודה שעבדו בשדה . הייתי אצל חברה,  זה לא היה צפוי19.3.1944הנאצים פלשו להונגריה ב

זאת הייתה פלישה של הגרמנים ללא שום התנכגדות . תעופה חזרו הביתה ואמרו ששלחו את כולם הביתה
. היה זה יום ראשון שחשבתי שיהיה יום רגיל HATVANהוריי היו אז ב, הייתי בבודפשט. לשטח הונגריה

לא הבנתי מה זה יכול , תנועה בלי סוף, הרבה רעש, אופנועים,טנקים, אבל פתאום התחילה תנועה של רכבים
. לפי מראה חיצוני, לא לפי תעודת זהות או שמות. התחילו לעצור אנשים ברחוב ולבדוק מי יהודי.  להיות

בלילה כבר . שיער שחור נלקחו מהרחובות למקומות ריכוז, אף גדול, תליםתל, אנשים בעלי עיניים שחורות
היו רשימות מסבודרות בידיהם והם נכנסו לפי רשימה לבתים של יהודים ושל קומוניסטים ולקחו את בעל 

אני , הדרך הביתה הייתה שקטה. ההורים שלי התקשרו אלי שאחזור מיד הביתה. בלי אוכל ובלי בגדים, הבית
מיהרתי להיות . לחזור ולהיות כלום, עיניים כחולות ושיער בהיר לא נשאלתי דבר,  בעלת עור בהירשהייתי

היום אני יכולה להגיד שלא היה חכם לאחד את . עם המשפחה בעת צרה המשפחה חייבת להיות מאוחדת
קיבלנו . חדיכול להיות שהיה עדיף שכל אחד ינסה להסתתר וכך לא היו לוקחים את כל המשפחה בי. המשפחה

שמענו על : כל הארצות שמסביב היו כבר תחת כיבוש. הוראה שליהודים אסור לקבל עיתון או לשמוע רדיו
להונגריה הם הגיעו בשנה האחרונה למלחמה ורצו לפתור מהר את . צרפתו בלגיה, כיה'צ,פולין, אוסטריה

זה היה . טים מאוד נשארו בני אדםמע, הם היו אנטישמיים, התושבים ההונגרים עזרו להם" בעיית היהודים"
לא עשינו מזה . היהודים שנתפסו ללא טלאי על הבדים נענשו, דרשו מאיתנו לעטות טלאי צהוב. לפני פסח

עם ,שולחן ערוך יפה. בבית שלנו ליל הסדר היה מאורגן יפה מאוד. הסכמנו בלי שאלות לקביעה זאת, סיפור
שקט מאוד , הפעם סר הפסח היה בלי חברים. ם ואוירה עליזהסכום מכסף אוכל טעים בשפע חברי, מפה לבנה

הרופא ,  ראש העיר–לא ידענו מה קורה מסביב החברים הלא יהודיים שתמיד היו בקשר עם המשפחה 
כאב לו מאוד שחברים , אבא שלי קיבל את זה קשה. הפסיקו לבוא וגם הפסיקו להגיד שלום ברחוב, הווטרינר

קיבלנו הוראה למסור את כל התכשיטים והכסף .  הכאב והצער הוא לקה בסכרתלא כמירים אותו עוד ובגלל
, כל כמה ימים קיבלנו הוראות חדשות. אם לא שמענו איומים לא שאלנו שאלות מסרנו כל מה שהיה, שלנו

כל משפחה מקבלת חדר ומותר לצאת משם רק עד , איזור של בתים מעטים, חייבים ללכת לקטו בקצה העיר
היא סיפרה . כיה'דודה פרידה היא הייתה דודה רחוקה שברחה מצ, הגיעה אלינו אישה מבוגרת. ב בער8שעה 

הרגו אותם היא הזהירה את , גנבו מהיהודים הכל, שבעיר לשה לקחו את כל הצעירות לשעשע את החיילים
אלו ההורים אחרי שעתיים של סיפורים כ. הוריי שיכולים לקרות דברים רעים מאוד והמליצה להסתיר אותנו

הדודה . היא ממציאה סיפורים שלא יכולים להיות נכונים ולא שמעו בקולה. שלי חשבו שהדודה אינה שפויה
לקחנו מהבית מזוודה עם כמה בגדים ומזכרות . נמלקחה ביחד איתנו למחנה אוושויץ ושם הוכנסה לתאי הגז

ידענו לכמה זמן לא ידענו מה לקחת חשבנו לא . נתנו לנו אישור רק למזוודה אחת לכל בן משפחה ועברנו לגטו
  .שזה זמני ולקחתי ספרים לקרוא אחרים לקחו תרופות איש לא רצה לענות לכמה זמן מעבירים אותנו לגטו

מיד אחרי .  והגויים של העיר שמו עין על הבתים שלנו–הבתים שלנו נשארו עם כל הרהיטים הציוד והאוכל 
מפקד המשטרה עם כל המשפחה , לנו נכנס מי שהיה פעם חבר של אבאלבית ש. יציאתנו נכנסו לבתים שלנו

  . מכשפה- ועם אמא שלו
, עברנו לגטו היה צפוף מאוד שני שוטרים ממשטרת הגבולות לקחו מאתנו צנצנות עם ריבה ממחסן האוכל

חבר קיבלתי הוגעה מה. הכל ידעו מה עומד לקרות רק אנחנו לא הבנו כלום. אצמרו שאנחנו לא נצטרך עוד
הוא היה די נחמד אמר לי שיתן . הלכתי למפקד המשטרה וביקשתי ממנו אישור לנסוע. שלי לבוא לבודפשט

 3נסעתי לבודפשט הייתי שם . נתתי לו את מילת הכבוד שלי שאחזור. את האישור אם אני מבטיחה לחזור
תי היה לי חשוב לעמוד לברוח עם מסמכים מזויפים אבל סירב, ימים עם החבר ומשפחתו שביקושממני להשאר

מפקד המשטרה , חזרתי לגטו. פחדתי שאם אני לא אחזור יתנקמו במשפחתי, בהבטחה שנתתי למפקד המשטרה
גם אבא חשב שלא . ואמרתי שחזרתי בגלל שהבטחתי. לא האמין שראה אותי היו לו סימני שאלה בעיניים

אחר כך התברר . תי להיות עם המשפחהרצי. לשאלת רבים אמרתי שאני לא מצטערת לרגע. יראה אותי עוד
, לא ידעתי זאת כשהייתי במחנה. החבר שלי נתפס שבועיים לפני השחור של בודפשט ונרצח. שטוב עשיתי

אבל אחרי שהשתחררתי נודע לי שהם , שם החזקתי מעמד בעזרת רצוני להפגש שוב עם אבא שלי ועם החבר
שם הייתה ,  יהודים בתוך מפעל ישן10000כ.  לגטו מרכזיאחרי שבועיים בגטו לקחו אותנו. כבר אינם בחיים

לא אמשלי היה יום ,  עוד לפני זה. שמרו סביבSSמסביב הייתה גדר תיל ואנשי . כניסה אבל לא הייתה יצאה
אמא של מפקד המשטרה התחילה . רציתי לתת לה פרחים והלכתי לבית שלנו לקטוף פרחים מהגינה, הולדת



היקרים , הרי היא נכנסה לבית שלנו ובו כל החפצים היפים,  לה סיבה להתנהג כךלא הייתה, לצעוק ולקלל
גברים אחרים יצאו לעבודות עם . אבא שלי עבד במרפאה, בגטו. שהיו לנו ואני רציתי רק כמה ורדים מהגינה

 אכלו SSחיילי . עייפים מאוד, תמיד חזרו עם פצעים סימני מכות.  עם כלבי זאב ושוט בידSSליווי של אנשי 
, הכלבים קיבלו תשומת לב. איתנו לא דיברו בכלל לא הסתכלו עלינו. שתו לקחו בנות לבילוי חגגו כל הלילה

בקרוב נלקח למחנה עבודה . הם בחרו אחד שדיבר גמרנית ודרכו מסרו לנו את ההוראות. אנחנו לא
האמנו לכל .  חשוב שנאר ביחדהיה, לא פחדו מעבודה) פסי רכבת עברו ליד המפעל שבו החזיקו אותנו(ברכבת
רק אחרי הרבה זמן הבנתי שכל מילה הייתה . לא היינו רגילים לשקרים וחשבנו שכולם אומרים אמת, מילה
הגיעו אלינו כמה יהודים .  כמו זה שנשאר ביחד- בין הוראות היו תמיד מילים שרצינו לשמוע. שקר- שקר- שקר

עם . הרבה זמן כעסתי על שלא סיפרו את האמת. גיע אותנוניסו להר, הם סיפרו שהכל יהיה בסדר. מבודפשט
אולי הנצאים היו הורגים אותם אם היו מספרים לנו את , הזמן הבנתי שהמפחות שלהם כנראה היו בסכנה

שמעתי הרצאה על יהודי . היום אני חושבת שלא הייתה להם ברירה, אחרי שנים הכעס שלי עבר. האמת
אילולא הייתי עוברת הכל בעצמי אולי הייתי , לא יכולתי לשבת בשקט,  בהםנזכרתי, הונגריה בתקופת השואה

זה ,  יהודי הונגריה נספו בשואה600000הזכרתי להם ש. יהודי הונגריה" הצלת"מאמינה למרצה שדיבר על 
פסי הרכבת עברו . היגע היום שבאו ברכבת עם קרונות לבהמות ולקחו אותנו למחנה עבודה. לא נקרא הצלה

עמדנו . לפני העלייה אמרו לנו שאם יש עדיין תכשיטים או כסף אצלנו צריך למסור מיד.  הגטובאמצע
זו הייתה שיטת ההשפלה והענישה . היינו מושפלים, גם בפנים. החיילים התחילו עלשות חיפוש גופני, בשורות
כלבים התחילו  עם הSSחיילי .  זוגות התאבדו בעזרת רעל3כשנפתחו דלתות הקרונות של הרכבת . שלהם

כנראה ?  למה הם בחרו לעשות זאת-  זוגות נפטרו ונשארנו עם שאלה ללא תשובה אז2. בחקירה מאין הרעל
, עמדנו, היה צפוף מאוד.  בהמות40 איש לקרון שהיה מיועד ל90 איש 80עלינו לרכבת נכנסו כ! שהם ידעו

. בלי שום תנאים סניטריים,  בלי אוכל,בלי מים, כל אחד עמד עם המזוודה הקטנה שלו, לא היה מקום לשבת
, עצובים, היינו מבולבלים. חריץ קטן של אור חלש ואוויר היו למעלה, הדלתות נסגרו ונשארנו בחושך

ראינו אנשים לפעמים דרך הפתח . הבנו מה זה אומר, גבר אחד עשה סימן של תליה. מודאגים התחלנו לנסוע
אף , א היו על הפנים שלהם סימנים של צער או כאב בשבילנו שהסתכלו אל הקרונות אבל ל)עם סורג(הקטן

כמו שאף , מה יקרה ליהודים, לאף אחד לא היה אכפת מה יקרה לנו, אחד לא התקרב להביא מים או לחם
כמה אנשים , כמה אנשים מבוגרים מתו.  לילות4 ימים ו4נסענו . מדינה לא רצתה לדעת מה קורה אצלנו

נפתחו הדלתות המקום היה מואר . הגענו בלילה לתחנת רכבת. שם עד סוף הנסיעההגופות נשארו . חולים מתו
השם . המקום היה אוושויץ בירקנהו.  וכלבי זאבSSבכל מקום חיילי . בפנסים גדולים כאילו היה אמצע יום

ברגע שנפתחו הדלתות של הקרון אמרו לנו בצעקות לצאת מהר . נכתב בגדול אפשר היה לראותו מכל מקום
האמנתי לכל מה , לא ידעתי שאנשים משקרים. שאלתי מה עם המזוודה ואמרו שיביאו לי אחר כך. רמה

, הקרון נלקח לצד. כמובן שוב לא ראיתי את המזוודה לעולם. הם אמרו לנו דברים שרצינו לשמוע. שאמרו לי
. דודות שליאמא אחותי ,  אבא–עמדנו בפינה . נעשה מיון מהיר של הבגדים או של הדברים ההאחרים

הייתה שם אישה .  היינו מבוהלים. הגרמנים תמיד אהבו סדר אבל עכשיו הם רצו שנרגיש כאילו יש בלגן
בעצם ??? איפה התינוק שלי: איש מבוגר לקח את התינוק והאמא הצעירה התחילה לצעוק. צעירה עם תינוק

המבוגרים והנשים , לה תינוקאולי האיש הציל את החיים של הצעירה היא נשארה בחיים משום שלא היה 
זקן ולא , חולה, מי שחלש. הודיעו ברמקול שמתחילים ללכת. הצעירות עם תינוקות הלכו הישר לתאי הגזים

הדודות שלי התחילו לבכות שהן עייפות .  מטר רשאי לצאת מהשורה ולשבת בצד על עגלה500יכול ללכת כ
אבל לא ראיתי אותן עוד לקחו אותן , שאליו הולכיםהן אמרו שנתראה במקום , מאוד והלכו לשבת על העגלה

הכל מהר כדי שלא יהיה זמן למחשבות או שאלות , 5דרשו מאיתנו להסתדר מהר מהר בשורות של . ישר לגז
  .ללכת מהר מהר: הפרידו ביניהן וצעקו.  אחיות שהחזיקו ידיים2לפניי עמדו .  מה יהיה איתנו–

היה זה שקר , הפרידו בין גברים ונשים, איש השטן בהתגלמותו –ר מנגלה "ד, ערכו סלקציהה ראשונה
נשארתי עם נשים על הרמפה של . מאז לא ראיתי יותר את אבא שלי. שנשארים ביחד עם המשפחות

. מאז כל פעם שאני נוסעת לשם אני שמה אבן ופרח על פסי הרכבת כאילו שם הקבר של אבא שלי. הסלקציה
כפפות לבנות הוא היה , מבריקים,  כיסא גבוה היה לבוש מדים מצוחצחיםר מנגלה שישב על"עברנו לפני ד

אמרו לנו להתשפט ולשים יפה את ,  מרחצאות-היה שם בניין גדול. חיים או מוות: מסמן באמצע ימין שמאל 
 SS- פניתי לאישה.  לא נשים–נשים עירומות היו בשבילו כמו חיות ,  שמר עלינוSSחייל . הבגדים מקופלים



, איך אפשר להתעלם כך, לא הבנתי איזה חוסר נימוס, נית בשאלה היא לא הסתכלה אליי ולא ענתה ליבגרמ
  .לא בני אדם, אבל אנחנו היינו אוויר בשבילה, אני שאלתי בנימוס

עברנו ליד . הכרנו זו את זו רק לפי הקול. גילחו אותנו עם מכונת גילוח ידנית בכל חלקי הגוף היינו כמו חיות
כך גם אני , שם שרפו לנו עם מחט חשמלי מספר על הידץ היינו יותר מדי אנשים ולא הספיקו לכולםשולחן ו

ביציאה קיבלנו סמרטוטים , לא היו מגבות, נכנסו למקלחות מים קרים מאוד. נשארתי ללא מספר על היד
ישה את חברתה היינו רטובות וחיממנו א, היה לילה קר מאוד. סמרטוטים שנשארו מהמשלחת הקודמת, ללבוש

.  לא למחנה עבודה–הגענו לצריף . היה קר מאוד.  מטר למחנה500הלכנו עוד . בזה שנצמדנו חזק וקרוב
. נצמדנו אחת לשנייה ומרוב עייפות נרדמנו, ללא מיטה או סדינים.  נשים ביחד200התיישבנו על האדמה כ
צרחה , ייה מפולין במצב גופני טוב יהוד20אישה צעירה אחראית על הצריף כבת , התעוררתי בגלל צעקות
 שנים 4היא נמצאת שם כבר , היא הודיעה לנו שאנחנו במחנה השמדה. רק לצרוח, כאילו לא ידעה לדבר

ואם לא , יש סדר יום.  בחיים בזכות היותה אחראית על הצריףהיא נשארה, והרגו את כל המשפחה שלה
ריום ואת העשן היוצא משם והסבירה שזה המקום שבו היא הראתה לנו את הקרמטו. עומדים בו נגיע ישר לגז

נשארנו ללא , אף אחד מאתנו לא אמרה מילה. מה יהיה סוף, היא רצתה שנדע מה מצפה לנו. הורגים את כולם
אמרו לנו לצאת ולעמוד בשורות . כולנו היינו בהלם, זאת הייתה הפעם הראשונה ששמענו את האמת, מילים

היה .  בלילה כשהיה קר מאוד וגם בצהריים בחום2בשעה .  פעמים ביום4ירה עשו ספ.  הייתה ספירה5של 
היה . חוסר ניקיון, חוסר תזונה, הנשים היו עם פצעים מלאי מוגלה מחוסר מויטמינים, קשה לעמוד בלי לזוז

. כל ספירה נמשכה שעות, האישה התבלבלה והתחילה שוב ושוב, לפעמים הספירה ייתה לא נכונה. אסור לזוז
מי שזז קיבל מכות . היה גם עונש לרדת על הברכיים ולא לזוז במשך שעות ארוכות. מי שזז או נפל קיבל מכות

אמרנו שאוכלים כף , לא היה אפשר לבלוע, דשא, חול, מרק עשוי מאבנים, קיבלנו אוכל פעם ביום. עם השוט
האנשים . ה'פה כמו מים לספונגקיבלנו ק. כף להיות חזקות ולעבור את זה, כף עבור החבר, מרק עבור אבא

באוכל . בגלל זה האנשים היו עם הרבה םצעםי. קיבלו את האוכל באותם הסירים בהם עשו את הצרכים שלהם
היה קשה , לכן אחרי המלחמה היו הרבה בעיות של נשים, של הנשים היו סמים והבנות לא קיבלו מחזור

 5בזמן הריוני איתה שכבתי במיטה . י להוליד את בתי פעמים לפני שהצלחת6גם אני הפלתי כ, להכנס להריון
היו גברים שסחבו . בחוץ ראינו מעט גברים. בעיות שנשארו לי מאז, חודשים כדי למנוע כל דימום אפשרי

. אבל זה היה מקום בו יכולנו קצת לדבר,  צריף עם חורים באדמה–" שירותים"הם הלכו לנקות את ה, עגלות
הם באו , אחד מהם נתן לאישה משהו קטן, פעם. כו את העגלות במקום הסוסיםראינו שם את הגברים שמש

היו גברים שרצו לשלוח סימן , פתקים קטנים מגולגלים על אבן, מהצריפים של הגברים והביאו משם הודעות
אכלי כל מה שנותנים כדי , אני בסר: גם אני קיבלתי פתק מאבא. חיים למשפחות שלהם ולקבל סימן מהנשים

אנחנו כבר , לא מצא כלום.  שם לב שיש איזו תנועה והתחיל לבדוקSSאחד מאנשי ה". להשאר בחיים, ודלשר
הוריד לו את , לקח את הגבר שהיה שם, בלענו את הפתקים הקטנים שקיבלנוץ כעס מאוד שלא ידע מה קורה

קיבלנו קצת כוח אנחנו . אחר כך קרא לאנשים לזרוק אותו משם,  מכות עם השוט100המכנסיים ונתן לו 
. יום אחד אמרו לנו שאם נעמוד יפרה בשורות שלנו נקבל מיים נקיים. ותקווה אבל הגבר עם ההודעות נרצח

עמדנו יפה ובסוף כשהלכנו לקחת מים נקיים סוף סוף הם שפכו את המים על האדמה והתחילו , הביאו מכלים
בן האדם הפך . סים ללקק את המים מהאדמההייתה זו הצגה בשבילם לראות את האנשים על ארבע מנ. לצחוק
  ?מאיפה כל כך הרבה רוע לב. ניסינו ללק את המים והם צחקו, לחיה

אנחנון ישבנו על הריצפה ושמענו . תזמורת של יהודים נגנה. יום אחד אמרו לנו שיוצאים לשמוע מוזיקה
.  לנו לשמיוע קונצרטאפילו חשבנו שהנאצים לא כל כך רעים אם נותנים. קונצרט של באך ומנדלסון

האחראית על הצריף הסבירה אחרי זה שהקונצרט היה עדי שלא נשמע את הצעקות והבכי של כל אלו שהגיעו 
. היינו כל הזמן רעבים והכחות היו נחלשים. היא אמרה לנו את האמת. עם משלוח חדש והלכו לקרמטוריום

פחדנו שנשתגע מרוב , לזו את המרשמים לעוגותמסרנו זו . איך מכינים ומה מכינים, דיברנו הרבה על אוכל
חילקנו אותו לפרוסות קטנות וכל כמה זמן אכלנו פרוסה , קיבלנו לחם יבש עם עובש. מחשבות על אוכל

א זה לא רעב של בן אדם של. היו כמה בנות שאכלו מיד מה שקיבלו מרוב פחד שייקחו מהם את הלחם. קטנה
יום אחד עמדנו בחוץ . רעב שהחליש אותנו מיום ליום, רעב כואב, הזה היה רעב ללא הפסק. אכל כמה שעות

כמה נשים הוצאו . לא ידענו מה קורה.  ביחד עם אחראית הצריף עברו ואמרו לנו להרים את החולצהSSוחייל 
כל . התברר שהתפשטה אדמת בין הנשים והם חיפשו את הנקודות האדומות על הגוף. מהשורה ועמדו בצד

אמא שלי ואחותי . לא היה לי חום כמו לאחרות, גם אני הגעתי לשם. ם עברו למין חדר המתנההבנות עם פצעי



התקרבתי לחלון . הייתה שם רופאה מעיר מישקולץ ואמא שלי ביקשה ממנה לבוא לבדוק אותי. דאגו מאוד
החלון קיבלתי אחרת דרך , מיד החלפתי חולצה עם אחותי. והיא הסתכלה וביקשה שאני אחליף מהר חולצה

הסימנים , לאחר החלפת החולצה, היא הסבירה לאמא שאין מה לפחד, והיא אמרה שיש לי רק שפשוף
הבנות עם המחלה והחום נלקחו עירומות ללא שום בגדים על . בלילה שמעתי בכי של בנות. האדומים יעברו

שארתי במרפאה על אני נ.  דוקאס אגי–בין הבנות הייתה גם בחורה מהעיר שלנו . ישר לגז, האוטו משא
היה .  מהגז-ככה ניצלתי בזכות הרופאה. ראו שאין עוד סימנים ונתנו לי לחזור לצריף לאמא ולאחותי, הרצפה

זה היה . היה לי גם חום. בוקר אחד מצאתי את הלשון שלי מלאה פצעים מוגלתיים. לי עוד מקרה קשה
. שתינו את המרק ואת הקפה, הם אכלנוסירים בהם עשינו את הצרכים ומ, מהסירים שהיו מתחת לחלונות

ריבה עם – POVIDELשוב אמא פנתה לרופאה שאמרה לה שהיא חייבת להשיג ריבת . קיבלתי זיהום קשה
לא הבנתי איך אפשר להשיג ריבה . רק לשים על הלשון,  לא לאכול- ויטמינים ואני צריכה ללקק מהריבה

עם ידעת .  מטבח שבו עבדו בחורות צכיות ופולניות-ףהיא התקרבה לצרי. כית'אמא שלי דיברה צ. באוושויץ
היה לי קשה לא לבלוע את , שמתי על הלשון. השפה וצורת דיבור יפה היא הצליחה לקבל מהבנות קצת ריבה

למ חרת החום ירד לי והפצעים . זה אבל פחדתי להיות חולה כך שרק החזקתי על הלשון כמה שהיה אפשר
אמא נתנה לבחורה מהמטבח את האוכל שלה של . שלריבה זו יש סגולות מרפאלא ידענו ! זה היה נס. נעלמו

  .הכל תמורת כפית ריבה, וגם את הלחם של כמה ימים מאחותי) הלחם(כמה ימים
  :השחרור מאושוויץ

לא היו צרחות ולא . אבל שמנו לב שיש רק חייל אחד עם כלב אחד,  כרגיל5ערב אחד עמדנו בשורות של 
, קיפלנו אותם יפה, הורדנו בגדים. השומר נשאר בחוץ, הגענו לצריף. בלילה, ילומטר ק2הלכנו כ. מכות

החייל פתח את הדלת וחיכינו למים , כשהתעוררתי נכנס אור. נרדמנו,חלשים, היינו עייפים. התיישבנו וחיכינו
קרונות של לא , לבשנו את סמרטוטים ונכנסו לרכבת של בני אדם. לא גז, לא מים, כדי להתרחץ לא היגעו

לא רק , בתחנת רכבת ראינו גם אזרחים.  לילות בלי לדעת לאן נוסעים ומה קורה4 ימים ו4נסענו . בהמות
הגענו ,  קילומטר הליכה ברגל4אחרי כ.  פתח את הדלת וידרנו מהרכבת והתחלנו ללכתSSהחייל . חיילים
הגענו . לא הבנו מה קורה, מתייםבחדרים היו מיטות דו קו. קיבלנו מרק כמעט אנושי.  למגורים–למחנה 

 בית חרושת TRUTNOW בAEGמ ברגל למפעלי " ק4כל יום הלכנו . PARSCHNITZלמחנה מגורים 
הגלל . בבית חרושת זה הכינו חלקי חילוף לאווירונים. בערב החזירו אותנו ברכבת.  שעות10שבו עבדנו כ

 TRUTNOWב, ום הזה היה בין הריםהמק, המפעל הוציא מהעיר את המחלקה הזאת, הפצצות על ברלין
היה , זו הייתה עבודה עדינה,  בנות2000במפעל עבדו כ. PARSCHNITZושם המחנה מגורים שלנו היה ב

. לעשות את העבודה לקחו אותנו מאוושויץ זה היה בשבילנו שחרור. סרט נע והיה צורך באצבעות זריזות
 ואני יצאתי 1945 במאי 8 עד סוף המלחמה עד לעבדתי שם. העדפנו לעבוד קשה במקום המתין שם למוות

עוד באוושויץ היה מקרה בו אחד החיילים שאל . חודשים10 עם אמי ואחותי עבדנו שם 1945 למאי 9משם ב
 אמרו לנו להרים חצאית SS אנשי 3. לא ידענו מה לצפות, לא מיהרנו להתנדב. אותנו מי רוצה לעבוד במטבח

. בלי שום הסבר, אמרו לי לעמוד בצד. הפרידו ביני לבין אמי ואחותי.  למהלא ידענו, והסתכלו על הברכיים
האחראית . עמדתי שם בצד וברגע שהם לא הסתכלו לכיוון שלי רציתי בחזרה למקום שלי ליד אמי ואחותי

היה לי חשוב מאוד להיות ביחד עם אמי . נתנה לי סטירה כואבת אבל לא החזירה אותי אל מחוץ לשורות
ץ היו שם מכונות 902אני עבדתי בחלק . במיוחד אמא ידעתי שתסבול כפול אם לא תדע מה איתי. ואחותי
 העבודה ייתה די פשוטה אבל היה צריך ללמוד אותה ולבצע הכל מהר –ליד כל מכונה עבדה בחורה . חדישות
 כמו בית הוחלפהץ היה נקי מאוד-מי שלא הצליחה, כל אחת הייתה צריכה לעמוד בקצב של האחרות. מאוד

, אבל אדם הגון) היה נקרא מלפפון חמוץ(היה שם אחראי מהנדס ושמו שמיט, לא היה לנו זמן לדבר. מרקחת
בסוף . היו שם גם בחורות גרמניות. היה אסור לדבר איתנו רק בענייני עבודה.  שקיבל גם הוראותSSלא 

היה לי מזל שידעתי . ק באישורהלצאת לשירותים היה מותר ר. אחראית על המשמעת, SSהחדר הייתה אישה 
אני למדתי . אני הסברתי את המילים של המהנדס,  בנות ואני הייתי המתרגמת שלהן200עבדתי עם . גרמנית

קשרתי קשר עם המהנדס והצלחתי לדבר איתו גם . את כל העבודות והחלפתי את הבנות שיצאו לשירותים
תמורת העבודה שלנו . הקשר של המפעל עם המחנהאיש , בחדר לר קחו, היה שם עוד מנהל. באופן פרטי

צרפתיות , במפעל עבדו גם בחורות לא יהודיות.  אבל אנחנו לא קיבלנו את הכל. המפעל נתן ביגוד ואוכלן
היה להן אסור לדבר איתנו הם נתנו לנו לפעמים חתיכת . במעמד שבווי מלחמה בתנאים יותר טובים משלנו

כדי לעודד אותנו הן . היה ברור שהמלחמה מתקרבת לסיומה,  רצו לעזור לנוהן. לחם או פרי כשלא ראו אותן



 הם התנהגו SSאחרי כמה חודשים במפעל הרגשנו עצבנות לא גילה בין אנשי . שרו שירים כמו המרסילייז
הסתובבה בינינו ואמרה שאם לא נעבוד ביום " סוס" הSSהאחראית . התקרב יום כיפור. אחרת גם צעקו פחות

. עבד איתנו פועל גרמני שגמגם. כולנו היינו בצום אבל עבדנו והיא הייתה עצבנית מאוד.  נקבל עונשכיפור
. לא היה לנו לא רדיו ולא עיתון, כבר מזמן לא ידענו מה קורה, ביקשתי ממנו שיביא לנו עיתון. דיברתי איתו

ישים אותו בארון , יא עתיון לעבודהביקשתי ממנו רק שיב. אחרי שביקשתי הוא נעשה אדום ואמר שאסור לו
בזמן שאמא קראה את העיתון אחת . כי'בזכותו קיבלנו עיתון צ. בסוף הוא הסכים. שלו ואני כבר אקח משם

הבנות . זה נתן לנו כוח. כך נודע לנו שהרוסים מתקדמים והגרמנים עומדים להפסיד. מאיתנו שמרה בדלת
ה זחן רחוק מהבית וכבר מזמן איבדו את משפחותיהן ובצורה הן היו כבר הרב. הפולניות לא אהבו אותנו

, את הסט השני של בגדים, הן לקחו את כל המים החמים. זו הייתה מין טינה. מוזרה מאוד כעסו עלינו על כך
האוכל הנוסף שקיבלנו מהמפעל היה רק שלהןף הן קיבלו מדי , התרחצנו במים קרים, לנו היה רק סט אחד
הבוס שתמיד היה בחדר חיבב . החלטתי להתלונן. ו יקרות והן גנבו גם את המנות שלנופעם כף של ריבה א

אזרתי אומץ והחלטתי לדבר איתו מפני ששמעתי מהמהנדס שמחזירים אותנו למחנה אוושויץ בגלל . אותי
, אמרתי שאני חייבת לדבר איתו,  לקחתי ביד צלחת ונכנסתי אל המהנדס. זאת אומרת עמדנו למות–הכינים 

במהירות רבה אמרתי לו שאנחנו נקיות בדרך כלל אבל בגלל שאין לנו .  תוכל לעצור אותיSSבלי שהאישה 
בא יום ראשון . ואחרי שאמרתי את שלי יצאתי מהר כולי רועדת, מים חמים ואיל לנו בגדים להחלפה

יצא , אר שם כשעההוא נש. פחדתי נורא,  שמעתי צעקות– SSהמהנדס נכנס לאישה . והפולניות עשו כביסה
 SSהקצינה , למחרת בבוקר כשעמדנו שם לספירה של הבוקר. עזב את המקום, ולא התסכל לכיוון שלי

לא קיבלתי ארוחת ערב אבל . לא הייתה לה שום הוכחה שזאת אני אבל היא הבינה, התקרבה ונתנה לי סטירה
תנו לאושוויץ וקיבלנו גם סט בגדים בסוף לא החזירו או. הרבה מהבחורות נתנו לי בסיס קטן מהאוכל שלהן

כל אחת , הבנות הפולניות ערבבו אותם, הגרמנים הביאו לנו רכב עם גרביים. להחלפה ואפילו מים חמים
רק אנחנו .  היינו כמו ליצנים אבל לפחות היו לנו גרביים ולא היה כל כך קר–קיבלה גרביים שלא היו זוג 

אנחנו ההונגריות קיבלנו את החתיכות , החלוקת האוכל. שימושההונגריות עשינו תורנות ניקיון בבתי ה
הלכתי .  הפולניות–הירקות היו רק בשביל האחרות , הקטנות יותר של הלחם ומהמרק רק את החלק המימי

הבטחתי שאני אהיה אחראית למשעת רק . הייה אמרה שאנחנו לא ממושמעים. זה לא הוגן, לאחראית להתלונן
לפני השחרור . נות לפי בקשתי עמדו באמת מאוד יפה ובשקט הצלחנו לקבל גם ירקותהב. שנקבל קצת יקרות

כי הבנו שהרוסים מתקרבים והגרמנים מפסידיים 'לפי העיתון הצ. ממחנה עבודה תמיד ישנם דברים ששוכחים
עשתה את הבדיקה של העבודה ראתה שאין מספיק חומר חדש . שישבה בסוף השולחן, אחת הבנות. במלחמה

הבנו . ניסתה להסביר מה הסיבה, כל אחת לפי הפנטזיה שלה.  מחזירים את אותה העבודה- י לתת לנו עבודהכד
, אחד הדברים החשובים היה לשמור על דעה צלולה. שזה הסוף והתחנלו לחשוב איך להתכונן לקרת השחרור

הבנות . ת יותר מקודםעצבניו,  מתרוצצות לכל כיווןץSSראינו שחיילות . על הגוף, ולשמור על הבריאות
, העבירו לנו מסר בכל מיני צורות כמו לשיר שירים שמעודדים אותנו, הצרפתיות במעמד של שבויי מלחמה

למחרת קיבלנו הודעה שלא יוצאים יותר .  אבל הן לא יכלו לעצור אותןSSהמרסילייז דבר שהפריע לחיילות 
 שהיה במקום יקרה SSירה התקרבה לחלון וחייל בחורה צע, בכל זאת. לעבודה ואסור לנו להתקרב לחלונות

פתחנו אוזניים ושמענו רעשים לא מוכרים מכיוון השיחים וגם הייתה שם .  היא מתה בדיוק לפני השחרור-בה
כדי לעדכן את האחרות מה , אחת כל פעם, החלטנו להשאר ערות. נקודות שחורות נעות בין השיחים, תזוזה
אחד עם מזוודות - הורידו את המדים לבשו אזרחי והתחילו להתרחק אחד החליפו בגדיםSSחיילי . קורה

שמרנו גם כמה פרוסות . כדי להיות מוכנות אם צריך לברוח, הלכנו לישון לבושות ועם נעליים. קטנות ביד
. יריות ובבקור שראינו השערים פתוחים, תותחים, מרחוק שמענו רעש.  מוכנות לבריחה- בתיק קטן- חם

 SS כל החיילות .הם היו אלו שהסתתרו בין השיחים כדי לשמור עלינו, כים פתחו את השערים'צהפרטיזנים ה
הם פתחו את . אבל למזלנו הפרטיזנים הרגו אותו, חוץ מהאחראי שרצה לפוצץ את המחנה, והחיילים ברחו

ן יש אזור אבל מבקשים לא להסתובב בעיירה כי עדיי, כי ואמרו לנו שאנחנו חופשיים'השערים שמו גדל צ
הפרטיזנין הביאו לנו , חלק מהבנות יצאו מהחנה, נשארנו יום אחד. לבושים כאזרחים ויורים, SSחיילי 

הבנו שהפרטיזנים נתנו הוראה ! זה היה יום גדול. קופסאות שימורים בשר סוס ולחם תרופות וגם רופא
הם הביאו לחם טרי מהמשאיות . ולבנות מהחנה שלא אכלו כל התקופה הז, למאפיות להעביר לנו את כל הלחם

חלק מהבנות יצאו מהמחנה נכנסו לבתים של אנשים והתחילו לקחת אוכל חלב קופסאות עם . לכל המחנה
עם ,  כולם שיכורים- הגיעו חיילים רוסיםלמחרת . נשארנו במחנה, אני ואחותי לא עשינו כלום בחוץ... אוכל



כנסו למחנה נתנו לנו שוקולדים ואוכל התסכלו ועזבוץ הם נ. סוף המלחמה. 1945 במאי 9רובים זה היה ב
והתחלנו ללכת לכיוון , הדרומי, ציאנו בשער האחורי. חיפשו בנות לבילוי, אבל בערב חזרו שיכורים לגמרי

אמא הסבירה שגם היא אשת רופא אונחנו ברחנו . בתים שראינו לאחר כחצי שעה הגענו לבית של רופא
-ראינו על הקירות תמונות של בחורים.  זוג לא צעיר– הם פתחו את הדלת .מבקשים רק קורת גג, ממחנה
נתנו לנו . מצעים נקיים ואמבטיה ודבברים שמזמן כבר לא ראינו, הם נתנו לנו חדר עם מיטה לבנה. לוחמים

. שם יד על הכתף שלי, חייל רוסי נכנס למטבח. אכלנו שתינו בגלים שלא ראינו שנים, ישבנו. קקאו ועוגה
הסתכל מסביב ראה וטרינה עם כפיות כסף לקח , הוא הוריד את היד. א ניגשה אליו וביקשה שיוריד את הידאמ

נשארנו בבית . שמענו אחר כך שכמה בנות שהיו בבתים שונים נאנסו על ידי החיילים הרוסים. אותם והלך
א היה להן בית לחזור אליו הפולניות לא עזבו כי ל. בעל הבית בדק בשבילנו ואמר שיש רכבת. הזה כמה ימים

האם אף : תצמיד עולה בפני השאלה, בכל מסעות והרצאות חיי. לארגון שיטפל בהן, והמתינו לקבלת עזרה
בליבי וזכרוני חקוקים שני מקרים שבכל תופת המוות הזאת שני אנשים טובים גילו צלם ? אחד לא עזר לנו

בכל יום חיילת בצבא הגרמני ליוותה ,  הייתה במחנההפעם הראשונה שמישהי עזרה לנו. אנוש ואזרחות טובה
באחד המקרים הגיעה אליו לצריף המפקדת הסוסה של החיילת . מהצריף למסדרים, אותנו מהעבודה לצריף

אחרי שהקצינה , כתגובה החיילת התחילה לגעור בנו ולצרוח עלינו, הגרמנית והתחילה להתפרץ על החיילת
, המקרה השני היה מסעיר.  החיילת וביקשה סליחה על זה שצעקה עלינוניגשה אלינו, הסוסה הרעה הלכה

איפה שעבדנו , מכפכפי עץ שהלכנו בהם כל יום ממחנה המגורים עד לבית החרושת, מפחיד ומרגש גם יחד
המהנדס הגרמני שהיה , והתחלתי לצלוע, קיבלתי פצע מוגלתי על הקרסול ברגל שלי,  שעות ביום12בכפייה 

לנפי זה לא ,  למרפאה מ קומית של בית החרושתSSשלח אותי עם ליווי של חיילת , בודה שלנואחראי על הע
 ימים 10הרופא המקומי טיפל בי יום ייום במשך . וכמובן שלטיפול הרפואי אף יהודי לא זכה, ראיתי מרפאה

. פאה לטיפולהמהנדס הגרמני נתן הוראה בכל יום לקחת אותי למר. עד שהפצע החלים לגמרי וגם אחרי זה
אמא חשבה . כוסלובקיה לבית של הסבים'פגשנו שם בת דודה רחוקה שהייתה בדרך לצ, אנחנו הגענו לרכבת

אני ואחותי עלינו על גג הרכבת והתחלנו . נפרדנו והיא הלכה עם הדודה. שזה יותר בטוח ויותר קל בשבילה
הנהג ביקש כסף .  ועליתי על חשמליתהגעתי עם אחותי לבודפשט. החזרה הייתה קשה. את החזרה להונגריה

אני ואחותי נסענו לעיר מולדתנו לחפש . התחלתי לגמגם ונוסע אחד קם ושילם בשבילנו עד לתחנה המרכזית
אבל כבר לא , הרוסים עשו ממנו בית חולים לפי מה שססיפרו השכנים, הבית היה הרוס.... את אבא, את הבית

חברתי זאת הייתה חברי הטובה ביותר . הקצב של העיר–ה שלי הלכנו להורים של חבר. נשאר ממנו כלום
. כסף מזומן, תכשיטים, שטיחים, כלי מטבח, מפיות, מגבות, מצעים: ולכן השארנו אצלה את הנדוניה שלנו

אמא שלה אמרה לנו שלא נשאר .  רצתה להיות מורה-לפי אמא היא הייתה בלימודים, חברתי לא הייתה בבית
היא הייתה עם רקמה שאני , בבית ולקחו הכל אבל ראיתי שם כותונת לילה שזיהיתיהרוסים היו , כלום
, נשארנו שם ללילה על הרצפה. לא האמנתי לה אבל לא היה לי מה לעשות, היא לא החזירה לנו כלום. רקמתי

שמעתי שם , הלכתי ישר לאחד האחים של החבר שלי. ובבוקר חזרנו לבודפשט אני ואחותי עם לב שבור
 צלחות מרק 2הם שמעו שאבא שלי עבד כרופא במחנה וקיבל תמורת עבודתו . א שלי לא חזר מהמחנהשאב

ואכל הרבה מלפפונים כדי להרגיע את , סיפרו לי שיש מלפפונים על האדמה והוא הלך לשם. במקום אחת
האח של , אשתוי ויינר ו'גרו יוז, 25ברחוב טטרה . הערב אבל קיבל דיזנטריה ונפטר שבועיים לפני השחרור

היא לא זיהתה . שאלה מי אנחנו ואת מי מחפשים, צלצלתי בדלת בהתרגשות רבה ואישה פתחה, החבר שלי
התקשה מיד לנות של . אבל לפי הקול היא זיהתה אותי פתחה לרווחה את הדלת ופרצה בבכי!  לא פלא–אותי 

 ושתייה ועוד מעט אח של החבר שלי היא הכניסה אותנו לדירתה נתנה לנו אוכל! בעלה וצעקה יוטקה הגיעה
. החבר שלי ואחד אחד נהרגו על ידי הנאצים. 2 חאחים אבל אחרי המלחמה נשארו רק 5הם היו . יבוא הביתה

, הוא הסתובב עם מסמכים מזויפים ויום אחד פחד מביקורת בחשמלית וקפץ החוצה. י והשני נשארו בחיים'יוז
משחק . סיפרו לי שהחבר שלי נהרג, הם קיבלו אותנו יפה מאוד. הרגל שלו נפתסה ומאז נשאר בלי כף רגל

הרי שאני הייתי שטינית בלו נד עם עיניים , שאני גם אשיג מסמכים,  בזמנו רצו שאני אשאר איתם-הגורל
. לא נשארתי כי דאגתי להורים שלי. לא היו לי מאפיינים חיצוניים של היהודים כפי שהגרמנים קבעו, כחולות

והנה אני חזרתי מאושוויץ והוא נהרג . שהרי נתתי את מילת הכבוד שלי שאחזור, הם אם לא אחזורמה יעשו ל
לא היה , מה נעשה אבל לא הייתה לנו תשובה, הם שאלו אותנו מה איתנו ואיפה נגור. זמן קצר לפני השחרור
הפכתי , רתי שם שנתייםונשא, הזמין אותנו להשאר, י האח של החבר שלי דאג לנו'יוז. לנו כבר בית ולא כסף

  .לגיסתו לי ולאחותי, לאשתו: קניות הוא עשה תמיד לארבע. התחלתי ללמוד על חשבונו. לחלק ממשפחתם



יום אחד אחותי פגשה ברחוב את הבחור שהיה . אחותי טיפה בבית ובילדים, אני התחלתי ללמוד ולעבוד
. י' ואני נשארתי אצל המשפחה של יוזהיא התחתנה איתו. האהוב הראשון שלה שבדיוק חזר ממחנה עבודה

. הרגשתי כאילו אני אלמנתו של אחיו של בעל הבית. לא היה לי כל כך נוח. כיה'אמי הייתה אצל הסבים בצ
כמוצא החלטתי שאני אתחתן עם הבחור הראשון . בשנתיים שהייתי שם לא יכולתי לבנות חיים חברתיים

אחותי ובעלה היכו לי בחור יהודי שנראה . לאהוב מישהו אחרהייתי בטוחה שלא אהיה מסוגלת , שיהיה נחמד
, י אמר שהוא בדק את הבחור'יוז.  שבועות התחתנתי איתו3אחרי , הוא סיפר לי סיפורים שהאמנתי להם, טוב

בטיפשותי . הוא שקרן ולא אמין, לא מתאים לי, לא עובד ולא אוהב לעבוד, הוא יפה תואר אבל הוא נוכל
י אמר שיעזור לי לסגור עניין 'יוז.  את המילה שלי שאני אתחתן איתו ואינני יכולה לחזור ביעניתי שכבר נתתי
אבל בטיפשותי , גם היא אמרה שהוא לא מתאים לי, אמא באה לחתונה, עשינו חתונה אזרחית. אבל לא רציתי

 עד 20 מגיל ולכן בגלל עקשנות מטופשת סבלתי. שוב חשבתי שאני אצליח לשנות אותו והכל יהיה בסדרר
היו שם המרחצאות , יותר לבילוי סוף שבוע, מקום לא למגורים, גרנו בבודה.  מנישואים לא טובים29גיל 

אבל לא היה לנו לא . אמא נתנה לי קצת כסף לארוחה חגיגית אחרי החתונה. גרו שם זוגות צעירים, הרומיים
. בכל חדר היו זוג. ברנו לגור עם אחיוהיינו על סירה ובבוקר ע. ירח דבש ולא ליל כלולות כמו שצריך

קיבל איזו עבודה כעוז נהג בארגון של . בעלי לא עבד, נסעתי כל יום לעבודה, י וינר'המשכתי לעבוד אצל יוז
הנשים הגיסות . שנה קשה מאוד, גרנו במקום כשנה. מהר מאוד נפלתי מהשמיים של ציפיות לקרקע. יהודים

זה לא מנע . אוכל מאמא שלי, הייתה לי עבודה וקיבלתי גם עזרה, רהצעי, לא אהבו אותי כי הייתי יפה
התחלתי לשמוע דיבורים . לא רצה לעבוד, בלי היה אופה אבל לא עבד. מהגיסות שלי לקחת ממני את האוכל

ראיתי יום אחד ברחוב . רחוק ממשפחתו ישתנה לטובה, מיד חשבתי שאבוא לישראל ואז גם בעלי. על ישראל
אחלותי ובעלה חצו את הגבול . זה היה בתקופה שהרוסים היו הנוגריה.  עם דגלHORAים צעירים רוקד
בסופו של דבר הצלחתי והחלטנו לשלם . היה לי מאוד קשה לשכנע את בעלי שמקומנו בישראל. וברחו לווינה

 רציתי לא, הרגשתי חנוקה, לא רציתי להשאר בהונגריה. לעולם החופשי, תמורת כס, למישהו להעביר אותנו
לא הייתה עלייה מסודרת . אין לי מקום בהונגריה.  החלטתי שמקומי בין יהודים.להשאר בלי משפחתי

היא התקשרה כל הזמן להמליץ לנו איך . אחותי ברחה מהונגריה והתיישבה בווינה למשך שנתיים. מהונגריה
חברים של בעלי שרצו לברוח (בעלי ושני צעירים נוצריים, אני. כיה'איך ניתן להגיע לצ, לברוח מהונגריה

התחלנו ללכת , היו תהלוכות,  במאי1היה זה . שילמנו כסף למבריח שייקח אותנו מחוץ להונגירה) מהמשטרה
לכיוון הגבול , בלי כסף או תכשיטים וגם בלי מזוודה גדולה שלא תמשוך את תשומת הלב של העוברים לידינו

היה חושך היינו . שם פגשנו את המדריך הדרך השלנו. הגבוללמקום שבו זרמו מי נהר שהם בעצם . כיה'עם צ
כאשר עבר פטרול נכנסו למים . מ מהמקום שבו נמצאים השומרים ומשם יוצאים פטרולים" ק25במרחק של 

המדריך . בלי אף מילה כדי שלא יתספו אותנו, בלי תנועות מהירות, עד לשפתיים ועברנו בשקט את הנהר
שם החלפנו בגדים והמדריך אמר לנו להמתין עד שיבואו , כניס אותנו לבית בטוחה, שיקבל מאתנו הרבה כסף

המדריך לא חזר בבוקר והאנשים מהבית . לקחת אותנו בכרכרה ויעבירו אותנו למקום רחוק יותר מהגבול
 נשכבו על הריצפה בלי לזוז שחייליי הגבול לא, היה זה מוקדם בבוקר וכל פעם שעבר פטרול. אמרו לנו ללכת

מבין השיחים יצא המדריך והמשיך אתנו עד שהגענו למקום בו היו אנשי המקום אבל אנחנו לבשנו . יבחינו בנו
בחור צעיר עבר לידי ברחוב ופנה אלי . התחלתי לחפש את הבית של הרב. מעילים לא כמו המקומיים

הוא נתן לנו אוכל . ראלהוא היה יהודי והסביר לנו שהרב של הישוב נמצא כבר ביש. תבואו אחרי:בהונגרית
 כתובות 4, הוא נתן לי שם של נהג מונית. והסביר שיש עלייה מסודרת מהעיר ברטיסלאבה לשיראל, ושתייה

הוא נתן . הזהיר אותנו שבאוטובוסים וברכבות יש ביקורות, של אנשים בטוחים שאפשר לפנות אליהם לעזרה
הדרך הייתה שקטה לא עצרו את , נו לברטיסלאבהארבעתנו נסע. אוכל לדרך והזמין לנו מונית, לנו כסף

. יהודים נהנדרים שקיבלו אותנו,  שקיבלנו מצאנו אנשים4שם רק בכתובת האחרונה מבין ה. המונית לביקורת
עדיין .  חודשים הגענו לישראל4רק אחרי .  שבועות3נשארנו אצלו , בעל הבית היה רופא שיניים עם לב זהב

יצאנו קודם כל לווינה ". הבריחה"היציאה מוכרת בהיסטוריה כ, ת ומאורגנתלא הייתה זאת עלייה מסודר
 חודשים 4לאחר , תוך שבועיים עלינו על האונייה ודרך בעלי שבאיטליה התחלנו בהפלגה. לארץ של חופש
ואחרי הפלגה קשה .  פליטים1200 מקומות אבל אנחנו היינו כ600על האונייה היו כ. הגענו לנמל חיפה

ירדנו בלילה .  בזמן ההפלגה פגשתי כמה שליחים שסיפרו על ישראל21.7.1949נמל חיפה בתאריך יחרדתי ב
ליד , את ההר המואר מעל הישם והרגשתי פתאום כאילו אני בבית, מהאוניה וראיתי את חיפה מוארת

HOTEL GELLERT BUDAPESTהייתי צעירה ?אין פה מספיק צרות? למה באת- זקן אחד שאל אותי



אוהלים , נכנסו למחנה סאן לוקס שבחיפה. באתי הביתה וכל החיים לפני, אמרתי לו שזה הבית שליצחקתי ו
קיבלנו אוכל ואחר כך התחלנו לחשוב . קיבלנו שם שמיכות ותעודת עולה ששמרתי עד היום, עבור הפליטים

בלי אמא , י מאוד קשההיה ל. נכנסתי לבית החולים ועברתי הפלה, היה לי דימום חזק, הייתי בהריון. לאן נלך
אחות מבוגרת מבית החולים באה אליי בלי הונתי לי לירה או שתיים ואמרה לי שהכל . הרגשתי מאוד בודדה

היא אמרה שאני יכולה להזיר לה את הכסף אחרי שאתחיל . החזירה לי קצת את האמון בעתיד. יהיה בסדר
אחרי בית החולים . מים עזבתי את בית החוליםאחרי כמה י. לעבוד ונתנה לי את שמה ואת מספר הטלפון שלה

היא הייתה גרה בחולון היא . HATVANקיבלתי גלויה ממרים מיכאלי שאבא שלה היה חבר של אבי מ
לביתם , היא הזמינה אותי אליהם. איפה אני נמצאת, שקיבלה מאמי, קיבלה את כתובתי מהונגרייה קרובה

לא יכולתי לקבל את הצעתה כל עוד לא , אותי לגור אצלההיא הזמינה . שם היא גרה עם משפחה, בחולון
הקשר שלנו עדיין קיים , אבל כל הדרך הם עזרו לי וליוו אותי עם תמיכה והרבה חמימות, ידעתי מה יקרה לי

 DR FODOR LAJOS. אביה של מרים היה עורך דין ציוני גדול. עד היום ואני מודה להם ולא אשכח אותם
הוא , לקחו אותו לעבודת פרך בהרי הקראפטים ברוסיה, אצים עצרו אחרי הפלישההיה בין הראשונים שהנ

קיבלית . משם הוא לא חזר. במחנה עבודה הוא סחב אבנים גדולות כל היום, היה דוגמא ומופת להרבה צעירים
י עבדת, היה מותר לאכול מהתפוזים אבל לא לקחת הביתה, הייתי מאושרת שאני יכולה לעבוד, עבודה בפרדס

העבודה היא לתושבי המקום , טוב והיה בסדר אבל באו פקידים מלשכת העבודה ואמרו שאין לנו זכות לעובד
הייתי יפהף הבן של בעל הפרדס רצה לעזור לי ובא עם אופניים לקחת אותי לעבודה . ולא לעולים חדשים

 אגורות היה אפשר 30ה משכר לשע, עבדתי שם שבוע והרווחתי יפה, הייתה עבודה מקצועית יותר. באריזה
בבאר שבע . שם עבדתי בבית חוקשת לליטוש יהלומים והסתדרנו עם הכסף, עברתי לנתניה. לקנות לחם שלם

הוא חזר להונגריה .  שנות נישואים החלטנו להתגרש9היו לי בעיות עם בעלי שלא היה מוכן לעבוד וכך אחרי 
עבדתי בביטוח לאומי ואחר כך ). כים לתת לי גטהוא ביקש ממני כסף כדי להס(ואני נשארתי עם הבת שלי

עם , הייתי גרושה עם ילדה. הייתה לי עוזרת לטיפול בבית שלי. בלילות, בבית יציב ולקחתי עבודות גם לבית
, למזלי יום אחד הוזמנתי לידידים. רציתי לגדל בכבוד את הבת שלי, לא היה לי זמן לבילויים, הרבה עבודה

הוא הפך , במסיבה הכרתי את שאול. של ביטוח לאומי שנולד לו בן ועשה מסיבהעובד , משפחת רוזנברג
. הוא היה בעל מצוין ואב מסור,  שנים47היינו היחד במשך . לחבר טוב שלי למשך שנה ואחרי זה התחתחנו

הידרה הייתה כבר קטנה . הוא היה מודד במפעלי ים המלח ושנה אחרי החתונה נולד לנו הבן היקר שלי
  .......... תנו ראינו שבונים את העיר ערד ועברנו לשםלארבע

  
אני עבדתי במרכז הקליטה של הסוכנות . ל"נרשם לאוניברסיטה ונסע לחו, הבן שלי רון התגייס לצבא

שאול עבר . הייתה לי הזכות לקבל את העלייה הגדולה מרוסיה ומדינות ברית המועצות,  שנה15היהודית 
חזר , את משמעות החיים,  חודשים לחםש את עצמו8ל "רון נשאר בחו. קורותכעובד של חברת מ, לבאר שבע

אני התחלתי בהרצאות על .  ילדים נהדרים4הוא התחתן עם יעל ונולדו לו . בתשובה והתחיל ללמוד תורה
מסעותיי עם הצבא פתחו . וגם עם חיילים של הצבא,  פעם בפולין עם משלחת של תלמידים28השואה והייתי 

חשוב שנסע כמה שיותר עם משלחות מיום . לצעוד עם הצבא שלי שם- לום אשר תמיד חלמתי לעצמיבפניי ח
אך חשיבותן של מסעות אלו בשבילי הוא ערך עליון למורשת שבקרוב לא , הקושי הגדול. ליום וממסע למסע
ילתי בכל טקס סיום של משלחת בפולין אני נואמת ומעבירה את האמונה שלי ואת תפ. יהיה למי לספר

  :אני מצרפת את הנאום שלי שתמיד יהיה לנגד עיניהם. ליהודים אשר שומעים ולומדים מה עבר עלי
עשרות קרובי בני משפחתי ובני , מילוינים וביניהם! איפה שהושמדו מיליונים, מהגיהנום, אני שחזרתי מפה"

לחשוב שבנאדם , בני אנושהצוררים היו בני אנוש והקרובנות היו . עמי שנרצחו באכזריות ומפה לא חזרו
עם חריטה עמוקה בלב , אני למרות הכל חזרתי משם! מחריד?ולמה, כמוך עשה דבר כזה לבן אדם אחר, כמוני

, וזה הפנמתי שמקומי במדינת היהודים, דקה דקה שאני יהודיה מסריחה, יום יום, יותר משנה, שהם הכניסו לי
ועוד , את דודתי,  פה במקום הנורא הזה לקחו ממני את אבי.ושאין לנו מקום אחר בעולם כולו, מדינת ישראל

כשאני . נשמה של יהודיה גאה,  את הנשמה–אך דבר אחג הם לא הצילחו לקחת ממני ,  מבני משפחתי45
צבא של עם ישראל שמאמין , צבא משלי, שיום אחד יהיה לי במדינה שלי, מתגשם לי החלום, רואה אתכם

למרות הכל מאמינה אני שאפשר להגיע למצב שיש פחות אכזריות .  חסר לי פהבדגל ונותן לי בטחון שכל כך
אתם מלח הארץ לא . פחות מלחמות ושבני אדם יחיו ללא הבדל במין גזע וצבע עור, פחות שנאה, בעולם

כ "ומנסים עד היום לנו שאנחנו בסה, ובטח שלא תעברו לסדר היום על מה שעשו, תשכחו ולא תסלחו



קיבלתם אותם בדם , כי המדים שעליכם, ובראש ישר, לכו בחזה מורם, ת הכתפיים בגאווהתמתחו א.יהודים
  ...כי זה הדגל שלנו ואתם הצבא שלנו, תדיעו לדגל בהערצה, ובהיסטוריה שאין לאף צבא אחר, רב
  

  !הצבא שלי            
  
  


