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  קורותיך בזמן המלחמה י על/נא ספר

 יםחייל לא ראינובתקופת הנאצים  .אברהם סוזנה ואחי הקטן אני ,סקה'פרנצ אימא ,שנדור באא: במשפחה היינו ארבע נפשות

  .ידענו שהם שייכים להיטלרועם רובים  16איפה שגרנו הסתובבו נערים בגילאי ,)Budapest(בבודפשט . יםגרמנ

על הבית של דוד שלי ציירו מגן דויד גדול  .דירה גדולה ובעלעשיר איש עברנו לגור בבית של דוד שלי שהיה והבית שלנו הופצץ 

  . ידעו שבבית הזה גרים יהודיםבכדי שהוב וצ

היה שלט ענק על בית המלון הזה שאמר  .בייקא בהונגרית זה שלום - Beika" בייקא "מולנו היה בית מלון שקראו לו 

השאירו את כל , לקחו אותנו למרתף של המלון אחת פעם".  שלכלבים ויהודים אסור ללכת על המדרכה ליד בית המלון "

 בפעם נוספת. ילדים לחשוב שהרגו להם את ההוריםירו באוויר וגרמו לאחרי כמה שניות . ים החוצהוהוציא את ההור הילדים

  .ביל להפחיד את ההוריםלקחו את כל הילדים ועשו את אותו הדבר בש

 היהשאחי ששמו רובי והוא היה בן חמש  בת הדוד שלי ובן דודי הקטן, שלידודה אחרי שלקחו את הורי למחנות עבודה נשארנו 

שמו היה והעבודה של אבא שלי היה בבודפשט  מחנה. ום היינו אוכלים אצל שכנים אחריםכל י. 12בן שבע ואני הייתי בת 

. הוא אמר לנו שהקימו גטו ושהוא לוקח אותנו. הגיע אלינוהצליח לאבא שלי ברח משם ו. )Monkso Galot" (ונקסו גאלוטמ"

הם קיבלו את הילדים הקטנים אבל והוא הכניס אותנו לשם . הצלב האדוםכזה לילדים בהשגחה של מוסד  סוג של הוא מצא

אמרתי והתחננתי לאחראים שיתנו לי להישאר עם הילדים  .גיל עשר אותי הם לא רצו לקחת כי המקום היה מיועד לילדים עד

. ניהלו את כל העסקהודיות דתיות שאלו היו ארבע משפחות י. להישאר אני אנקה את החדרים שלהםלהם שאם הם יתנו לי 

לאחי ולבן שאותה נתתי ,קיבלתי תמורת זה פרוסת לחם אחת  .כל יום ניקיתי דירה אחרתובמקלט על מיטה שלושתנו ישנו 

לא נשארתי שם הרבה זמן כי ראיתי שהם מקבלים המון אוכל מהצלב האדום ולא הסכמתי שאני אקבל כול כך קצת כשיש . דודי

י שאם אני רוצה לקבל יותר אוכל אני צריכה לנשק את היד של הרב האחראי שם וחוץ מזה הם אמרו ל. להם כול כך הרבה

אני לא הסכמתי ובתגובה הם העיפו אותי  .שהאוכל הוא לא כשר והם לא יכולים לתת לילדים שרובם באים ממשפחות דתיות

  . ונתנה לי להיכנס מהכניסה האחוריתאחת הנשים ריחמה עליי ,משם 

לקחו אותנו . שם של עץ בהונגריה וזהש)  Aoktzawtzh(  "צאווצה- אוק"טו  בבודפשט  ברחוב  הקימו את הג 1944בנובמבר 

  .הקנה של הרובה מהחיילים הנאצים מי שהוריד את הידיים קיבל מכה עם. להסתובב ברחבי העיר ואמרו לנו להרים את הידיים

ים זה נתנו לנו שם צלחת מרק קימל שגרעיני קימל צפ. הקטן ובן דודיז נשארתי אני אחי ואטו הפרידו אותנו מן ההורים שלנו בג

כל  אח שלי הלך לחטט בפח אשפה מצא גזר ואכל אותו  היינו צריכים לשמור על האוכל שלנו. לא היה הרבה אבל זה היה חם

היה מוסד לילדים  בתים לידנובאחד ה .ינו חברת ילדים ודאגנו אחד לשניהי,הזמן עבר בתוך הגטו .הזמן כי בגטו היו מלא גנבות

את התינוקות היה זורקים לתוך משאית כאילו היו שקי ויד הקיר וירו בהם את הילדים שיכלו לעמוד הנאצים העמידו ל. קטנים

  . ונורא קשה לי בכל פעם שאני נזכרת  המעשים שם היו נוראים. יו זורקים אותם ישר לנהר הדנובהתפוחי אדמה או שה

היינו בו ואמר אתם חופשיים אדם נכנס אל החדר ש .הרוסים באו לשחרר אותנו 1945ואר ובינושה חודשים אני הייתי שם של

  . יו מלא גוויות והילדים לא הבינוברחוב ה. הילדים והלכנו לצאת וללכת הביתהאני לקחתי את שני . ואתם יכולים ללכת

 יאני כל פעם המצאתי להם משהוא אחר עד שהחלטת" ?ו דם שוכב על הרצפה ויורד ל למה האיש הזה, י'וג'ג"שאלו אותי   הם

הם פרצו את החניות שהיו ואמרו לנו ,הרוסים שחררו אותנו . נו בו בשביל שלא נראה את הזוועותשעדיף שנחזור לחדר שהיי

אחי הקטן ורווה שהיה גדול עליי בכמה מידות אני קיבלתי מעיל פ .פריט כלשהולבוא אל הכניסה של הגטו ומי שיצא הם נתנו לו 

  .קיבל אקורדיון

ו מהם בשר בשביל הלכו עם גרזנים אל סוסים מתים ששכבו ברחוב וחתכ שהחיילים הרוסיםאני זוכרת , זו הייתה תקופה קשה



 

פחה גטו לחפש משלנו היה מאוד קשה עם הרוסים ועם הזוועות עד שדוד שלנו ששרד את אושוויץ נכנס אל ה. שהם יכלו לאכול

 42-  16רק מגילאים שלחו ,אני והילדים שרדנו בגלל שלא שלחו אותנו לטרנספר באושוויץ . ומצא אותנו ולקח אותנו אליו

  .צלנויולמזלנו נ

  

  :יך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורות/אנא ספר

יץ היו בגטו או שחזרו מאושוושבבודפשט ארגנו קבוצה של ילדים . שם שבועיים שלושה נוהיודוד שלנו לקח אותנו אליו הביתה 

הפרידו ביני ובין . ביב באו לאמץ להם ילדים לטפל בהםשם היה מחנה ואיכרים מהכפרים מס" סאגד"ושלחו אותנו לעיירה בשם 

  .וד שלי ולקחו אותנו משפחות שונותבן הד

הזמן  האבא של המשפחה היה רע אליי והציק לי כלואימצו אותי משפחה צעירה .תלא הייתי הרבה זמן במשפחה המאמצאני 

השכנים שגרו ליד המשפחה הזאת לקחו אותי בחזרה אל העיירה ושמה היה בית חולים . לכן החלטתי שאני אברח ממנו

קחת אותי המשפחה בית חולים הזה לקחו אותי אליהם עד שיביאו לאת  שניהלהשוויץ להבראה והמשפחה לחולים שחזרו מאו

ואז בעצם נגמרה תקופת ,עלה לכיתה א  יאח. ני כבר ידעתי לבשל וטיפלתי בביתאואבא שלי חזר לקחת אותנו הביתה  .שלי

  .בשבילנוהשואה 

עברו כמה חודשים וחברה של אימא שלי פתאום . סדרתי את הבית בשבילהשלי תחזור גם ושאימא  קיוויתיאני כל הזמן הייתי 

היא הייתה בריאה אולם במחנה הייתה מהמחנות באושוויץ  שפעם אחרונה שראתה את אימא שלי באחדלנו  הואמרהופיעה 

  .הקרובת משפחה שלה שחלתה בטיפוס והיא נשארה עוד יום יומיים בכדי לטפל ב

הודיעו לו י ידע כי אבא של,אני לא ידעתי  .של הגטווהיא נפטרה אחרי השחרור שאימא נדבקה בטיפוס  לבסוף התברר לנו

ביקשתי ועל אבא שלי ששיקר מאוד כעסתי  .אחרי כמה זמן הוא הכיר אישה חדשה שהייתה מאוד רעה אליי. מהצלב האדום

". נירבוגט"ר שלקח אותנו לעיירת ואני הלכתי אל תנועת השומר הצעיבבודפשט  שמו בבית יתומים יאת אח. לעזוב את הבית

הוצאתי אותו מבית היתומים והוא ,ות עם קבוצת הגיל שלי כי לא רציתי לעזוב את אחי אני לא רציתי לעל. בכדי להתכונן לעליה

  .בא שלוובן הדוד שהיה איתנו בגטו חזר לאבשומר הצעיר של הילדים בבוקרשט  היה

ואז לא נתנו , נסענו ברכבת עד צרפת  .ואז הייתה הזדמנות לעלות לארץ ישראל 1948אני הייתי בהכשרה שמה עד שנת 

הוא נשאר שם ואני עליתי עם עליה . שהיה שייך לשומר הצעיר " שוו"אז אח שלי נשאר בכפר לעלות  14דים מתחת לגיל ליל

  .לארץ ישראל 1948עתי בחודש דצמבר הג, "פניוק "של ילדים צרפתים באוניה בשם 

  . ועברתי ניתוח ברגליתי שנה שם הי, אחר כך עברתי לשער הגולן עם כל הקבוצה .והיינו שם חודש, לקחו אותי לכפר מנחם

מצאתי לחיפה שם בגלל הפציעה שלי לא יכולתי להישאר בקיבוץ אז עברתי . אבא שלי ואשתו החדשה עלו לארץ ועברו לחיפה

  .היה קיבוצניק מקיבוץ גניגרשתופרת ושם הכרתי את בעלי לעתיד  עבודה בתור
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