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Mottó: 

 

Isten oltó-kése 
 
Pénzt, egészséget és sikert 
Másoknak Uram, többet adtál,  
Nem kezdek érte mégsem pert, 
És nem mondom, hogy adósom maradtál. 
 
Nem én vagyok az első mostohád, 
Bordáim közt próbáid éles kését 
Megáldom, s mosolygom az ostobák 
Dühödt jaját és hiú mellverését. 
 
Tudom és érzem, hogy szeretsz: 
Próbáid áldott oltó-kése bennem 
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz, 
Új szépséget teremni sebez engem. 
 
Összeszorítom ajkam, ha nehéz 
A kín, mert tudom, tied az én harcom, 
És győztes távolokba néz 
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom. 
 

(Tóth Árpád) 
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1. Bevezetés 

 

Publikációmban egy túlélő Holokauszttal kapcsolatos elbeszélését elemzem. Célom 

bemutatni azt, hogyan emlékszik vissza a korabeli Magyarországra és a deportálásra az 

általam ismertetésre kerülő személy, aki 1944-1945-ben még kisgyermek volt. Továbbá 

célom az, hogy ábrázoljam azokat a különbségeket és azonosságokat, amelyek felmerülhetnek 

a visszaemlékezés és a valóság kapcsolatában. 

Az írásomban bemutatásra kerülő túlélő egy férfi: Vanderstein János, az édesapám. 

Célom az, hogy az olvasóval megismertetek egy részletet, egy visszaemlékező gondolatsort 

abból az életút-interjúból, amit Jánossal készítettem. Célom továbbá a valóság ábrázolása, 

elsősorban történelmi tények felvázolásával. 

Dolgozatomban külföldön megjelent, valamint magyarországi kiadású szakirodalmat 

egyaránt felhasználok. 

 

 

2. Gondolatok a családról 

 

Egy olyan zsidó családba születtem az 1970-es évek második felében, amelyben a Soá 

ideje alatt szerzett emlékek nap, mint nap felelevenedtek. Fontos kiemelni azt a tényt, hogy 

míg édesanyám a második világháborút követően látta meg a napvilágot, addig édesapám a 

Holokauszt egyik gyermek-túlélője. Továbbá hangsúlyozom, hogy mind a négy nagyszülőm 

szintén hazatért, megmenekült, valamennyien túlélték a deportálást, illetve a 

munkaszolgálatot. A történet teljességéhez azonban hozzátartozik az a tény is, amely szerint - 

mint minden családot -, a nagyszüleim családjait egyaránt érték a tárgyi tényezőkön túl, 

emberveszteségek is a Soá idején. 

Családunk túlélői abba a csoportba tartoznak, akik gyakran emlegetik a borzalmas 

eseményeket, akik szívesen mesélnek a velük történtekről. Ezt a gondolatkört kiaknázandó, 

felmerült bennem az interjúkészítés ötlete. Tekintettel arra a lehetőségre, hogy családunkban 

van olyan túlélő, aki gyermekként élte át a Holokausztot, őt, az édesapámat kértem fel arra, 

hogy legyen a beszélgetés alanya. Természetesen eleget tett a felkérésnek, és azzal a céllal ült 

le a magnószalaggal és velem szemben, hogy története – ugyan egyszerű kifejezéseket 

használva a mesélés során – úgy maradjon meg az utókor számára, ahogyan egy akkori kisfiú, 

majd felnőttként pedig egy családfő átadja emlékeit a következő generációknak. 

 

 

3. Életút-interjú – részlet 

 

Amikor az emlékek és az egykori érzések feltárását végzi a kutató, a legcélravezetőbb 

eljárás az, ha minden apró részletre fényt derít munkája során. Ez az elv vezérelt akkor is, 

amikor elhatároztam, hogy édesapámat egy hosszabb lélegzetvételű beszélgetésre invitálom. 

Ekkor döntöttem el, hogy nem csupán a Soáról kérdezem őt, hanem az egész addigi életútját 

meg kívánom ismerni. Így született meg az az életút-interjú, amelynek egy részletét a 

következőkben az olvasó elé tárom. 

Az alábbi néhány bekezdésben olvasható édesapámmal, Vanderstein Jánossal készített 

életút-interjú azon része, amely a második világháborúval, a koncentrációs táborral és a 

felszabadulással foglalkozik. Interjúalanyom mondatainak eredetiségét, emlékein túl még a 

hódmezővásárhelyi tájszólás is alátámasztja. 
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„- Hány éves voltál, mikor elkezdődött a deportálás? 

- Négy éves voltam. ’44. június 16-án szödtek össze bennünket és vittek a vásárhelyi 

zsinagógába, ott volt, a vásárhelyi zsidóságot oda vitték, szödték össze és onnan vittek át 

bennünket Szegedre, a téglagyárba, ahol volt az elosztó. Onnan aztán csoportok indultak a 

koncentrációs táborok felé. 

- Titeket hová vittek? 

- Hát mink, Szegedről elkerültünk Hilleslebenbe, onnan Bergen-Belsenbe, egy 

mezőgazdasági tábor volt, aztán a fölszabadulás után kerültünk át Theresienstadtba, és onnan 

jöttünk aztán haza 1945. augusztusában.  

- Kivel voltál együtt? 

- Én nővérömmel voltam égyütt, édesanyámmal, mög nagymamával, aki nem jött vissza, 

Bergen-Belsenbe’ halt mög. 

- És közben nagyapa? 

- Őtet munkaszolgálatra hívták be még 1943-ban. Elvitték munkaszolgálatra  Mauthausenbe 

került, onnan flekktífuszosan jött haza 1945., ha jól tudom akkor valamikor augusztusban 

jöttünk haza, júniusban jött haza valamikor. 

- Mikor találkozott össze újra a család? 

- Miután hazajöttünk. 1945. augusztus, pontosan nem tudom, hanyadikán. 

- Hogyan élted meg, hogy el kellett menni? 

- Mint gyerek. Föl se tudtam fogni, hogy mi történik. 

- Mit mondtak, miért kell elmenni? 

- Hát akkor erről nem volt szó, mönni köllött, és, de hogy miért azt nem tudtuk. Mindent 

otthon köllött hagyni, csak égy húsz kilós csomagot löhetött vinni, amiben váltóruhák voltak. 

- Volt-e ott több gyerek? 

- Volt persze, sok. Ahová mink kerültünk, tulajdonképpen ilyen családos, gyerekes tábor 

volt. Azt lehet mondani, hogy szinte minden fogolynak családja volt, gyerekek voltunk. 

- Melyik az az élmény, ami legmélyebben él benned? 

- A deportálásból? 

- Igen. 

- Amikor égy reggel kimentem a WC-re és az udvaron volt égy hatalmas nagy 

marharéparakás, és égy vékony répacsomagra rá volt bukva égy fogoly. Az éjszaka folyamán 

lélőtték a toronyból és égy tábla volt odatéve, amire az volt írva, hogy: „Így jár az, aki répát 

lop.” Ez mögmaradt bennem. Igaz, hogy nem tudtam elolvasni a táblát, de röggel, mikor volt 

a sorakozó, akkor a német tiszt mondta, hogy azt írták föl a táblára - mondta édesapám 

könnybe lábadt szemmel. 

- Gondolom, nem sokat értettél a történtekből. 

- Hát, abba az időbe sömmit. Tulajdonképpen mint négy éves gyerök, föl sé tudtam fogni, 

hogy mi történt. 

- Mikor jutottál el arra a szintre, hogy megértetted a történteket? 

- Ez már akkor volt, mikor hazajöttünk, utána is mikor már iskolába kerültem. Az egyházi 

iskolában mondták el, hogy nekünk mér köllött elmönnünk, ott világosítottak föl bennünket, 

hogy mi történt. 

- Később származott-e valamilyen problémád ebből, a további életed során? 

- Hát, zsidózás az volt, persze. Mikor államosították az iskolát 1948-ban, akkor kerültem én 

is a Polgári Fiúiskolába, ahol aztán zsidóztak a gyerökök. Az antiszemitizmus már akkor is 

élt és élni is fog. 

- Azóta tapasztaltál-e valami negatív megnyilvánulást? 

- Konkrétan nem, a személyemmel kapcsolatban. Iskolába aztán, ahogy nőttem, velem 

szömbe nem, de hogy a hátam mögött mondták-é, azt nem tudom. 

 



 4 

- Mikor hazajöttetek a deportálásból, kik maradtak életben? 

- A családból? 

- Igen. 

- A mi családunk, hál’ Istennek hazajött, mi a gyerökök, szüleim. Nagyszüleim maradtak 

oda, vagyis jobban mondva nagymama, nagyapa már itthon várt bennünket. Anyai részről 

odamaradt két testvére, apai részről szöröncsés módon nem maradt oda sönki. Romániába 

voltak a rokonok és onnan nem deportáltak, onnan nem vittek el sönkit sé.  

- Mikor hazajöttetek, mi várt rátok? 

- Csak a sivárság, a négy fal, teljesen kifosztották a lakásunkat, apámnak a dolgait elhordták, 

teljesen elvitték, sömmit nem találtunk. A hálószoba bútort találta mög apám égyik helyön és 

azt visszaszolgáltatták, az volt az összes bútorunk, ami mögmaradt.”
1
 

 

 

4. Egy másik visszaemlékezés 

 

Több, a Soával foglalkozó tudományos publikáció jelent meg az elmúlt évtizedek 

alatt. Ezek jó része elsősorban történelmi adatokból táplálkozik, és valamennyi a valóság 

ábrázolásának céljával íródott. Ilyen munkákat mutatok be az olvasónak dolgozatom hetedik 

fejezetében. 

A következő sorokban egy Hódmezővásárhelyen kiadott helytörténeti munkából 

idézek. A Katona Lajos és Lusztig Imre által összeállított, 1995-ben megjelent, A második 

világháborúból hazatért Hódmezővásárhelyiek című kötetben az egykori deportáltak és 

munkaszolgálatosok visszaemlékezéseit gyűjtötték össze a szerzők. Az alábbi gondolatokat 

Vanderstein János mondta el. 

 

„1944. június 15-én családunk nőtagjait és a gyermekeket 

házigazdánk, vitéz Papp Ferenc lovaskocsival szállította el a 

vásárhelyi Zsinagógába, a gyűjtőhelyre. Másnap marhavagonban 

átszállítottak a szegedi téglagyárba, ahol június 20-án indították el a 

szerelvényt Auschwitz felé. Kassa bombázása miatt a szerelvényt 

visszafordították és így kerültünk Bergen-Belsenbe Auschwitz helyett. 

Édesanyám, nagymamám és két nagynéném mezőgazdaságban 

dolgoztak, ahol nagyon kegyetlenül bántak a deportáltakkal és a 

foglyokkal. A barakkorvosunk dr. Deutsch Béla vásárhelyi orvos volt. 

A lágerben halt meg nagymamám és az egyik nagynéném. Amerikai 

katonák hozták el számunkra a szabadságot. Az amerikai néger 

katonák nővéremnek és nekem és a többi gyereknek is finom 

csokoládét osztottak szét. A lágerből az amerikai katonák elvittek a 

Hilles-Lebenbe, Hitler nyaralójába. Itt fertőtlenítettek és uticsomagok 

kiosztása után hazaengedtek. Nagyon lassan tudtunk haladni. 

Édesanyám cipelt bennünket a nővéremmel, hol vonaton, hol gyalog 

tettük meg az utat Magyarországig. A határtól Budapestig már 

vonattal utaztunk. Itt jelentkeztünk a Joint-nál és a Vöröskeresztnél. 

Budapestről augusztus végén érkeztünk haza, ahol édesapám már várt 

bennünket, mivel ő a munkaszolgálatból hamarabb hazaért.”
2
 

 

 

                                                 
1
 Vanderstein János, „Visszaemlékezések,” – életút-interjú, 33-96. sor, 2000. 

2
 Katona Lajos - Lusztig Imre, A második világháborúból hazatért Hódmezővásárhelyiek (Hódmezővásárhely: 

Második Világháborús Emlékbizottság, 1995), 284. 
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5. Családi legendák 

 

A fejezet címe talán misztikusan hangozhat az olvasó számára. Az alábbi rövid 

ismertetéssel célom bemutatni a deportálás időszakát, úgy ahogyan arra idősebb családtagjaim 

emlékeznek, ahogyan az egykori felnőtt túlélők elbeszéléseiből még gyermek- és 

ifjúkoromban ízelítőt kaptam. 

Vanderstein János négy éves volt, amikor számára és családja számára elkezdődtek a 

borzalmak. El kellett hagyniuk otthonukat, testi és lelki értelemben is a lehető 

legfájdalmasabb eseményeket zúdították rájuk. Elvesztették anyagi javaikat és 

egzisztenciájukat, földönfutókká lettek. Az édesapa már ekkor munkaszolgálatosként szolgált. 

Azt követően, hogy be kellett szolgáltatni minden vagyontárgyat, köztük Jancsika 

összes játékát is, a Vanderstein család nőtagjainak és a gyermekeknek be kellett vonulniuk a 

helyi zsinagógába a hírhedt zsidótörvények életbelépése után. A hódmezővásárhelyi zsidóság 

összeterelését követően valamennyien az V. és a VI. csendőrkerület gyűjtőtáborainak 

egyikébe, a szegedi téglagyárba kerültek, ahol az elosztó is működött. Innen mintegy 450 ezer 

zsidó lakost szállítottak el számos koncentrációs táborba. A deportálást kegyetlen, brutális 

módon hajtották végre.  

Édesapámat nővérével, édesanyjával és anyai nagymamájával együtt vagonírozták be. 

A vonatot Auschwitzba indították el. Egy bombatámadást követően azonban az útvonal 

módosításra szorult, így a vagonokat Bergen-Belsenbe irányították át. Ott egy mezőgazdasági 

munkákra specializálódott koncentrációs tábor működött. A vallási vagy más okból Bergen-

Belsenbe került foglyok többségének családja volt, tehát Jánosnak akadt játszótársa is. 

Természetesen ő, mint kisgyermek meg sem értette, hogy miért nem maradhatott 

otthon a megszokott környezetben és, hogy miért olyan durvák a németül beszélő katonák. A 

felnőttek ekkora már tudták bűnhődésük okát: másnak születtek, mint amit a náci ideológia 

jónak elképzelt.  

Az éhezés, a rengeteg munka, a szabadságtól való megfosztottság és kiszolgáltatottság 

mellett, Jánosnak még egy problémával is meg kellett küzdenie. Bergen-Belsenben elvesztette 

nagymamáját. Vanderstein Henrikné (János édesanyja) elbeszéléseiből tudom, hogy az ő 

édesanyja megtébolyodott, amint elhagyták otthonukat 1944-ben. Ehhez később testi 

betegségek is párosultak. A koncentrációs tábor őreinek kegyetlenségét tanúsítja, hogy 

dédnagymamámat nagyon betegen, de még élve vitték el a krematóriumba elégetni.  

Bergen-Belsen mellett a hódmezővásárhelyi zsidók egy részét, köztük a Vanderstein 

családot is, elszállították Hilleslebenbe, és Theresienstadtba is. Édesapám számára az ebben a 

két városban történt események már inkább a felszabaduláshoz kötődnek. Ami nem is csoda, 

hiszen 14 hónapi távollét után érkeztek haza 1945. augusztusában Hódmezővásárhelyre. 

Szerencsés módon nagyapám is túlélte a II. világháborút. Őt még 1943-ban vitték el 

munkaszolgálatra, Mauthausenbe, ahonnan 1945. nyarán betegen tért haza.  

Sajnos emberi veszteségek is érték a Holokausztot viszonylag egészségesen túlélő 

Vandersteinéket. Nagymamám családjából többen nem tértek vissza soha. Nagyapám 

rokonait nem vitték sem koncentrációs táborokba, sem munkaszolgálatra. Ők Romániában 

éltek. 

A hazaérkezés után, mint minden életben mardottnak, a deportálás előtti élet 

folytatásához kellett hozzáfognia édesapám családjának is. Ez nem volt egyszerű feladat. A 

háború után a Szent István utca 3. szám alatti családi házban a négy falon kívül csak a 

sivárság és az üresség jutott. Édesapámnak nem maradt egyetlen játéka sem, de természetesen 

ez nem számított, hiszen együtt voltak ők négyen, a „Család.” 
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6. Kitekintés 

 

Az egyetlen dolog, amit amellett tehetünk, hogy nem engedjük, hogy többé 

zsidóüldözés legyen a világon, az az évenkénti mártír-istentisztelet megtartása, ahol 

emlékezünk az áldozatokra és közösen elmondjuk a Gyászimát, a Káddist. 

Az 1945. óta eltelt időben rendszeresen, újra-meg-újra előkerülő probléma a 

zsidókérdés, illetve az antiszemitizmus. Édesapám bevallása szerint ő személyesen soha nem 

találkozott még a személye ellen irányuló zsidózással. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem 

léteznek antiszemita személyek, írások, újságcikkek, fotók, filmek. „Miért nem lehet egy 

előítéletektől mentes világban élni?” - merül fel a mai zsidó emberben a kérdés. 

Az interjúkészítés során azt tapasztaltam, hogy édesapám nem szívesen beszél 

gyermekkorának a II. világháború idejére eső szakaszáról. Ezt részben annak tudom be, hogy 

nem sok dologra emlékszik a Holokauszt idejéből kiskorára való tekintettel. Másrészről 

viszont úgy érzem, hogy megpróbálta elfelejteni a deportálást annak minden brutalitásával 

együtt. Ezek ellenére is tudom, hogy a Vészkorszak bármilyen felelevenítése számára nagyon 

kellemetlen, szomorú és fájdalmakkal teli érzéseket jelent. 

 

 

7. Történelmi háttér 

 

Írásom jelen fejezetében néhány gondolatban összefoglalom azokat a tudományos 

kutatásokon alapuló tényeket, amelyeket Randolph L. Braham professzor 1988-ban, 

Magyarországon megjelent, A magyar Holocaust című kétkötetes tanulmány-gyűjteményében 

mutat be, illetve ábrázolom a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség történészei által végzett 

kutatások eredményeit is. 

„Hódmezővásárhelynek a Csongrád megyei városnak 1941-ben 1501 fős zsidó 

lakossága volt, mely az össznépesség 2,4 százalékát tette ki. A zsidóellenes intézkedéseknek a 

német megszállás után történt bevezetését követően a helyi zsidók kezdetben elég 

szerencsések voltak, mert a város vezetősége nem volt hajlandó elkülönített gettóba 

kényszeríteni őket. Megengedték nekik, hogy június 16-ig a lakásukban maradjanak, amikor a 

területi zsidótlanítási egység utasítására a helyi zsinagógába parancsolták őket, ahol elvették 

tőlük értéktárgyaikat. Június 19-én Szegedre vitték őket bevagonírozásra.”
3
 

A hódmezővásárhelyi zsidóság körülbelül 300 családból, azaz megközelítőleg 800 

személyből állt 1944-ig. A helyi közigazgatás is kivette a részét a zsidó vallású polgártársaik 

felkutatásában, de gettó felállítására Hódmezővásárhelyen nem került sor. A zsidókat először 

Szegedre vitték a helyi zsinagógából, majd onnan több csoportban indították el őket a 

haláltáborok felé. A Soá hódmezővásárhelyi zsidó áldozatainak száma közel félezerre tehető.
4
 

 

 

8. Visszaemlékezés vagy valóság? 

 

Tanulmányom előbbi fejezeteiben Vanderstein János Soával kapcsolatos 

visszaemlékezései olvashatóak, valamint az időszakra vonatkozóan, családunk elbeszélései 

alapján készült rövid összefoglalóval, illetve történelmi tényekkel is megismerkedhet az 

olvasó. 

                                                 
3
 Randolph L. Braham, A magyar Holocaust  II. (Budapest - Wilmington: Gondolat Könyvkiadó – Blackburn 

International Incorporation, 1988), 48. 
4
 Herczeg Mihály - Kruzslicz István Gábor – Szigeti János, Vásárhelyi téka 3.: A hódmezővásárhelyi zsidóság 
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Úgy gondolom, egy visszaemlékezés esetén mindig meg kell vizsgálni, hol húzódik a 

határ az emlékek és a valóság között. A történészek által felkutatott és publikált tények 

valamennyi esetben befolyásolják a túlélők emlékeit; sőt az együtt-túlélők emlékei is 

torzíthatják az éppen vizsgált személy gondolatait. A „félre-emlékezés,”  vagy „rosszul 

emlékezés” fokozódhat, ha a túlélő személye kisgyermek. 

Nagyon lényeges feladatnak tartom azt, hogy valamennyi Holokauszt túlélővel 

beszélgetni kell. Véleményem szerint, sok esetben az életút-interjú a legcélravezetőbb eljárás 

annak érdekében, hogy emlékeket kapjunk, majd továbbadjunk a következő generációknak a 

Soá időszakáról, a gettókról, a deportálásokról, a munkaszolgálatról és a koncentrációs 

táborokról. 

 

 

9. Összegzés 

 

Publikációmban egy Holokauszt túlélő visszaemlékezéseit mutattam be. Idéztem 

gondolatait a korabeli Magyarországról és a koncentrációs táborokról, ábrázolva azt a módot, 

ahogyan a második világháborút ő még gyermekként átélte. Célom volt ábrázolni azokat a 

különbségeket és azonosságokat, amelyeket egy akkori kisgyermek szemei figyelnek meg, 

összevetve a valós történelmi tényekkel. 

Az általam bemutatott férfi túlélő: Vanderstein János, az édesapám. Megismertettem 

az olvasóval egy rövid részletet, néhány visszaemlékező gondolatot abból az életút-interjúból, 

amit vele készítettem. Írásomban továbbá célul tűztem ki a valóság ábrázolását a történelem 

szemszögéből. 

Dolgozatomban külföldön élő, valamint Magyarországon tevékenykedő kutatók írásait 

használtam fel szakirodalomként. 
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