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BUDAPESTI NAPLÓ.
1944 november-1945 január.
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Ki irta ezt a naplót, és hogyan tükröződik benne vissza a
magyar zsidóság sorsa 1944 – ben?
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Szabó Borbála 1920 október 9- én született Budapesten. Édesanyja
gyöngyfüzéssel foglalkozott,édesapja a gyöngyök eladásaval.
Borbálának volt egy bátyja, László, és egy nővére, Mária. Az elemi,
majd a polgári iskola elvégzése után 1938-ban érettségizett Dobó
Katalin Felsőkereskedelmi Leányiskolában. A következő évben
füzőkészitést tanult, segédoklevelet szerzett,majd O.Irén
füzőszalonjában dolgozott. 1944 őszén mint zsidót munkaszolgálatra
hivták be, s egy női munkaszázad tagjaként a Ferencvárosi pályaudvar
fütőházába vezényelték. 1944 novemberében , anyjával, és vőlegénye
anyjával együtt a budapesti zárt gettójába kellett
beköltöznie.Vőlegényét annak Ukrajnából történő szerencsés hazatérése
után ismerte meg. A fiatalembert a nyilasuralom első napjaiban
elfogták, s igy néhány hónapi boldog jegyesség után elszakadtak
egymástól. A fiatal lány vőlegényének irta ezt a naplót.
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ALAPVETŐ FOGALMAK TISZTÁZÁSA.
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Miért hivták be Borbálát munkaszolgálatra?
A második világháború idején a katonai szolgálatot kiegészitő munkaszolgálat
müködött Magyarországon. Több százezer katonaköteles korú férfit vontak be
ebbe a rendszerbe, olyanokat, akiket „megbizhatatlanoknak” minősitettek és ezért
nem adtak fegyvert a kezükbe. Katonai egységekbe szervezték őket a magyar
hadsereg katonatisztjeinek parancsnoksága alatt, fegyverek helyett szerszámokkal
felszerelve, és elsősorban épitkezéseknél, útépitésre, erőditési munkálatokra
használták fel őket részint Magyarország határain belül, részint a határokon túl,
Ukrajna és Jugoszlávia magyarok és németek megszállta területein. Eredetileg
minden “megbizhatatlan” elemet munakszolgálatra akartak beosztani, tehét
románokat, szerbeket, szlovákokat,és kommunistákat is, gyakorlattban főleg
zsidók ellen alkalmazták.
A háború idején a zsidó munkaszolgálatosok helyzete folyamatosan romlott. A
munkaszolgálatos századok mellé rendelt őrszemélyzet tagjai között sok volt az
antiszemita, aki kegyetlenül bánt beosztottjaival. Elvették tőlük a katonaruhát,
kötelezővé tették a sárga vagy a fehér karszalag viselését, és ezzel kiszolgáltatták
őket a legkülönbözőb” kitolásoknak”. A legszörnyübb kegyetlenkedéseknek azok
voltak kitéve, akik Ukrajnába és a szerbiai Borba kerültek.
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A zsidó nőket 1944 november másodikán, majd harmadikán szólitották föl a
jelentkezésre. Először azokat hivták be, akiknek az életkora 16 és 5o év között
mozgott és varrni tudtak. Utána megismételték az október 26- i felhivást, hogy
minden 16 és 4o év közötti zsidó nő vonuljon be “honvédelemmel kapcsolaros
munkaszolgálatra. A bevonultatás után sok ezer zsidó nő indult el a
munkaszolgálatosokkal együtt a birodalom határa felé azon az úton, amelynek a
végállomása a halál volt. A” keleti fal” épitésében kellet részt venniük,
drótakadályokat, tankcsapdákat állitaniok, valamint egyéb erőditési munkálatokat
végezniök a Bécs felé előnyomuló ellenség megállitására.
R.L. Braham.A Magyar Holocaust. Gondolat. Budapest.Columbia University
Press.vol.I.239 old-277
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Mit értünk a Gettó fogalma alatt? Miért zárták a zsidókat
gettókba?
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1.Gettónak nevezzük, a városnak avagy településnek azt az elkülönitett részét,
utcáit, ahová a második világháború folyaman a náci uralom alatt Kelet, és
Közép Europában a zsidó lakosságot tömöritették, ahonann engedély nelkül nem
távozhattak,s ahonann végül is a haláltáborokba deportáltak őket.. A Történelem
folyamán nem ez volt az első eset, amelyben a zsidókat elkülönitették a helyi
keresztény lakosságtól, hiszen az első gettót 1516 –ban Velencében a Pápa
parancsára alapitották meg.”Geto Nuovo” szó szerint Új öntödét jelent, mi alatt a
zsidóknak kijelölt városrészt értjük.
2. 1939-1944 között a Náci fajelmélet nevében a zsidókat elkülönitették a helyi
lakosságtól, miután azt hiresztelték,hogy zsidók , puszta létük által veszélyeztetik
az emberiséget, betegségeket terjesztenek, összejátszanak az ország ellenségeivel,
kihasználják a helyi lakosságot, megfertőzik a” tiszta Árja “fajt.
A történelmi gettóval ellentétben, ahol a zsidók külön élhették vallási autonom
közösségi életüket, a náci uralom alatt, a zsidók gettóba való tömöritése, a Végső
Megoldás vagyis a megsemmisités előjátéka volt.

9

December 19, 2005

Hol voltak gettók a náci uralom alatt?
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Miután a németek elfoglalták Lengyelországot ahol több mint 3 millió
zsidó élt, 1939 oktoberétől zárták a zsidókat gettókba. Reinhard
Heydrich 1939 szeptember 21 én, a mgszállt országban müködő
rohamcsapatokhoz intézett direktiváiban megállapitja, hogy a “végső
cél “ megvalósitásának előfeltétele a vidéki zsidók gyors
összpontositása a nagyobb városokban. Az összpontositási helyek
számát a lehető legalacsonyabban kell megszabni, s gondoskodni kell
arról, hogy azok “vagy vasuti csomópontok, vagy legalábbis
vasutvonalak közelében legyenek”.A legnagyobb gettóban Warsóban
445.ooo zsidót tömöritettek, Lodzsban 164.ooo Kelet Europa zsidóit
gettókba zsúfolták ahol hónapokig, évekig éheztek, amig nem
deportálták őket 1942-től a haláltáborokba.
Nyugat Europában, nem állitottak fel a keleti országokhoz hasonló
fallal körülzárt gettókat, de ezekben az országokban is a zsidók
kötelesek voltak a sárga csillagot viselni, és a nekik kijelölt, örzött
helyeken lakni,deportálásukig.
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Magyarországon is voltak gettók?
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A zsidók átköltöztetésére vonatkozó rendelet csak
1944 április 26 án született meg, a végleges megoldás
programját szorgalmazó német és magyar
tisztségviselők a gettósitás részleteit már április 4 én
kidolgozták.
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A Tárgy. A ZSIDÓ LAKÓHELYEK KIJELÖLÉSE
A m. kir. Kormány az országot rövid időn belül megtisztitja a
zsidóktól. A tisztogatást területrészenként rendelem el, melznek
eredményeként a zsidóságot nemre és korra való tekintet nélkül a
kijelölt gyüjtőtáborokba kell szállitani. Városokban és nagyobb
községekben később a zsidóság egy része a rendészeti hatóságok által
kijelölt zsidó épületekben, illetőleg gettókban nyer elhelyezést.......
A zsidók összeszedését a területileg illetékes rendőrség és m.
kir.csendőrség végzi...
Ezt a rendeletemet a m.kir. csendőrség felügyelője is megkapta.
Budapest.1944. április. 7. Baky László.”
R.L. Braham. A Magyar Holokauszt. I . rész- 418-421 old.

14

December 19, 2005

A zsidók összegyüjtésével és elszállitásával egyidejüleg a helyi
hatóságok bizottságokat jelöljenek ki, amelyek a zsidók lakásait és
üzleteit az eljáró rendőri és csendőri közegekkel együtt lezárják és
külön külön azonnal lepecsételik. A kulcsokat a zsidó nevével és
pontos lakcimével ellátott lepecsételt boritékban az eljáró közegek a
gyüjtőtábor parancsnokságának adják át.....
Jelen rendeletem szigorúan bizalmasan kezelendő, és a hatóságok,
illetőleg parancsnokságok vezetői felelősek azért, hogy erről senki a
tisztogatási akció megkezdése előtt tudomást szerezzen.
Kapják: Valamennyi alispán és polgármester,Kárpátalja Kormányzói
biztosa, valamennyi csendőrkerületi parancsnokság, valamennyi
csendőrnyomozó alosztály parancsnoka, m.kir. csendőrség központi
nyomozóparancsnoksága, a budapesti és vidéki rendőrkapitányság, a
m.kir. állambiztonsági rendészet vezetője, a galántai csendőrhatalmi
zászlóalj és a nagyváradi csendőr tanzászlóalj parancsnoka.
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A BUDAPESTI ZSIDÓSÁG SORSA.
Hogyan élt a budapesti zsidóság a németek bevonulása óta, s
miért állitották fel Budapesten a zárt gettót 1944
novemberében?
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Budapest zsidó lakossága 1944 nyarától valójában el lett különitve a
helyi keresztény lakosságtól. Sokszoros átköltöztetésükből, és a különböző
tilalmakból kifolyólag életkörülmémyeik egyre romlottak, s hasonlitottak
a kelet európai gettókba zárt zsidók szenvedéseihez.
1944 június17-24 A budapesti zsidóság első összeköltöztetése.
Budapest polgármestere elrendeli, hogy a zsidók június 21 én est e 8
óráig költözzenek be az e célból sárga csillaggal megjelölt házakba.
június 23. Budapest főkapitányának rendelete. A zsidók lakásukat 1944
csak 14 és 17 óra között hagyhatják el, lakásukon látogatót nem
fogathatnak, a házak kapujában ki kell függeszteni az ott lakó zsidók
névjegyzéket, villamosoknak csak az utolsó kocsijában szabad utazniok,
parkban, sétatereken nem tartózkodhatnak, zsidót bármilyen rövid időre is
nem zsidó lakásba befogadni internálás terhe alatt tilos.
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1944. október 16. Horthy kinevezi Szálasit miniszterelnökké. A zsidó
csillagos házak kapuit bezártják, onnan sárga csillag viselésére kötelezett
személy önként el nem mehet, s ugyanigy tilos a házakba bemenni is. 16
ról 17 re virradó éjszaka több ezer zsidót hajszolnak a nyilasok a
Tatterssallba a csillagosházakból, munkaszolgálatosokat lőnek a Dunába.
1944.október.18. Szálasi elrendeli a teljes mozgósitást. A Dohány utcai és
a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógákat átmeneti fogolytáborokká
alakitják. Több mint 6ooo emebert zsúfolnak itt össze.
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1944.október. 2o.Budapesten hajnalban számos csillagos házból a
nyilasok és rendőrök az összes 16-6o év közötti férfit az udvarokba
terelik, s kötelezik őket, hogy egy órán belül teljes felszereléssel,
háromnapi élelemmel ellátva, menetkészen álljanak. Sem külföldi
menlevelket, sem kormányzói mentesitést, sem egyéb honvédelmi
kivételezéseket figyelembe nem vesznek. A foglyokat részben az
időközben kiüritett Dohány utcai zsinagógában viszik. Étlen ,szomjan
tartogatják, majd mindenüket elveszik, s továbbviszik az Újlaki
téglagyárba, Óbudára, ahonnan menet századokban Nyugatra hajtják
őket. Az elfogottak másik részét az új ügetőpályára és a Kisok
sporttelepre viszik.5o.ooo zsidó férfit inditanak útnak Nyugatra egy
héten belül.
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1944.október.23.Budapest utcáin mejelennek a plakátok, melyek szerint 24
órán belül köteles munkaszolgálatra jelentkezni minden zsidó ferfi, akik eddig
otthon mardtak. Az összegyült férfiakból és nőkből menetszázadokat
alakitanak, s gyalog vagy vagonokban útnak inditják őket Németországba.
1944- október 29. Megindúl a Vörös Hadsereg támadása a Duna Tisza közén,
melynek célja Budapest elfoglalása.
1944.október.3o. A nyilas honvédelmi miniszter és a vezérkari főnők az
egész országot hadmüveleti területté nyilvánitja.A Szálasi kormány a
semleges államok követségeinek erős nyomása alatt hivatalos utasitásban
közli, hogy el kell ismerni a külföldi követségek által kiadott igazolványokat
és épületeik területenkivülséget.
1944. november 8.Megindúlnak a hegyeshalmi és az osztrák határ felé a
halálmenetek.
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1944.november.9. A budapesti zsidók 3 napig nem hagyhatják el
lakásukat, hogy a hatóságok ellenőrizhessék a
munkakötelezettségek teljesitését.
1944. november.12. A semleges államok védőirataival vagy
ideiglenes útlevelével ellátott zsidóknak külön kijelölt "védett
házakba" kell költözniök.
november.közepén Himmler kiadja a parancsot, ,1944
miszerint Auschwitz Birkenauban meg kell semmisiteni a
gázkamrákat. 1944.november 17.
Szálasi közre adja a zsidókérdés megoldásának "végleges tervét".
abban 6 kategóriaba sorolja a zsidókat.1. Menleves zsidók.2.
Kölcsön zsidók, akiket Németországba deportálnak munka ürügye
alatt.3. Szálasi által felmentett zsidók.4. Egyházi személyü zsidók
akik rendházban kölönitendük el.5. Külföldi állampolgárok, akik
kötelesek december 1 ig az országot elhagyni.6. A gettó zsidók,
aggok,betegek, gyermekek.
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BORBÁLA MAJD NEM MINDEN NAP IR NAPLÓJÁBA
November. 3o. Csütörtök. Sz.Borbála naplójából.7o. old.
"A napló irást mindig ostoba dolognak tartottam, nincs
szükségem az események rögzitisére ahhoz, hogy emlékezni
tudjak rájuk.Nem kell irásbeli emlékeztetés, elég az átélt
élmény. Hogy mégis miért irok?Mert úgy érzem ilyenkor, hogy
beszélgetek veled,hogy itt vagy mellettem,és ez nagyon
megkönnyiti a távolléted elviselését. Ha irok, akkor olyan
könnnyü a szivem, nem érdekel senki, és semmi, nem fáj a
külvilág, s nem fájnak az emberek, akkor csak Téged érezlek,
mert minden betü Neked szól. Talán nem is fogom tudni
megőrizni számodra ezeket az oldalakat, talán nemis fogod őket
elolvasni, de most olyen jó, hogy irhatok, sokkal könnyebb
számomra mindennek az elviselése."
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SZABÓ BORBÁLA HÚSZ ÉVESEN DÖNT ANYJA
SORSÁRÓL IS.
November 28

Kedd, Sz. Borbála.naplójából.65old.

Székely már itt volt a körletben, amikor megjöttünk. Anyáék irtak,
ők aránylag jól vannak, de nap mint nap végigélvezik, hogy hajtják
a nyilasok a zsidókat a Klauzál térre,hogy ott elosszák őket
különböző gettóházakba. Örülök, hogy megelőztem ezt a borzalmat,
és anyát már előbb elköltöztettem. Hogy kértem a Te anyádat is, ne
várja meg a kényszerköltözést, jöjjön előbb a lakásba, bejelentettem
anyához. Féltette a holmiját, fájt otthagyni a bútorát. Most még talán
kevesebbet vihet majd , mint úgy vihetett volna. Székely ma nem is
tudott odajutni hozzájuk, mert nyilasok álltak a ház kapujában.
Talán holnap sikerül.
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1944. november. 29. Vajna Gábor belügyminiszter renedelete a
budapesti gettó felállitásáról."A m.kir. kormánya a Budapesten
élő sárga csillag viselésére kötelezett zsidóknak a VII Dohány,
Nagyatádi, Király, Csányi és Rumbach Sebestyén utcák, Madách
Imre tér. Károly király út által határolt területekre való
összeköltöztetést és zsidók részére kijelült területnek gettónak a
nem zsidók által lakott területtől való elkülönitését elrendeli."
A budapesti gettó o,3 négyzetkilométeres területen feküdt, a 2o7
négyzetkilométeres kiterjedésü föváros töredékén. Mint a varsói
gettót magas fakerités vette körül, melyben mindem irányban
kapuk nyiltak ezeken kellet Szálasi szavaival behozni a zsidókat
és többé ki nem engedni őket. Akárcsak Varsóban, a keritést a
zsidók költségén és zsidó munkaerővel épitették meg.
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December. 1. Péntek. Sz. Borbála naplójából. 73.old.
Mindig újra és újra rájövök arra, hogy kipusztithatatlan
emberfajta vagyunk. Nagyon sok hibánk van, de hihetetlen nagy
az életerő bennünk. Nem kapunk enni, és mégis van mindig
valami ennivalónk.Nincs keresetünk, és tartalékunk se volt,
mégis mindig van valami pénzünk. Nincs szabadidőnk, és mégis
mindent eltudunk végezni. Nincs mosdási lehetőségünk, és
mégis tudjuk áppolni magunkat. Ha mos t találkoznánk, nem
találnál elhanyagoltabbnak, mint amikor voltam akkor amikor
megismertél. Csak más ruhát és egyéb öltözéket kellene
váltanom, és máris vissza vedlettem kultúrlénnyé. A legjobban
arra vagyok büszke, hogy bár elég undok, piszkos munkát
végzek, még eddig meg tudtam tartani a kezeimet a régi puha
gyerekkezeknek. Szeretném ha végig sikerülne.
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A HAZASZERETET NEVÉBEN.
December 2. Szombat. Sz. Borbála naplójából. 75. old.
Ma megint tele volt az egész telep tülönböző hirekkel, vagonirozzák a
hadmunkás nőket, kiüritik a pályaudvart stb, stb. A végén az igazság a
következő: minden zsidónak be kell költöznie a gettóba, és a keresztényeknek
december 7 –ig ki kell onnan költözniök. Ezek többet mernek mint hittem
volna!Amikor felvetődött a gettó gondolata, azt hittem , hosszú hetek
kellenek ahhoz, hogy a keresztények kiköltöztetése lebonyolódjék. De ők
most egyszerüen szent ügyre hivatkoznak, a haza megmentésére stb,stb,
amiért minden gettó területén lakó kereszténynek is áldozatot kell hoznia.
Nincs szentebb ügy a haza megmentése érdekében, mint örökké bolygatni az
embereket, és azt a keveset, akinek még otthona van, kitenni onnan. Szépen
néz ki az az ország, amelyiknek a megmentéséhez erre van szükség.
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ERŐ AZ ERŐTLENEKNEK.
December 3.Vasárnap. Sz. Borbála naplójából. 76. old.
Nagyon nehezen tudok ma irni, mert a szokottnál is jobban zavar a
többiek beszélgetése. Az agyam különben is tele van a gettóval.
Anyáink sorsa nyugtalanit. Az ő szervezetük már nem elég erős ahhoz,
hogy nélkülünk, fiatalok nélkül végig tudjanak csinálni mindent.
Hiába irom nekik naponta a biztató leveleket. Az nem pótolja
jelenlétünket. És azt az erőt, amit igy át tudnánk önteni beléjük. Csak
abban bizom, az fog erőt adni nekik, hogy látni akarnak bennünket.
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December.7. Csütörtök. Sz. Borbála. Naplójából.8o-84.old.
Eddig beküldtem anyának 1o kg fehér lisztet, 2 kg zsirnak való
megabálható szalonnát, 5 üveg Pritamint, 3 doboz májkonzervet, 3 kg
zöldséget, egy pár db retket, karalábét,gyertyát, orvosságot,
vitamintablettákat és kenyeret. Természetesen ezek a küldemények
ugyanúgy szólnak a Te édesanyádnak is, mint az enyémnek, csak nem
tudok kétfelé küldeni.Természetesen jól megfizettük az árát.
Igyekeztem minnél többet küldeni ebben a pár napban, mert csak addig
lehet beküldeni, amig le nem zajlanak a keresztény
kiköltözések.Azután lezárják a gettót, és ha sikerül is néhanapján
valami módon bejuttanom valakit, nagy csomagot nemigen küldhetek
vele.............Nagyon sok csomagot vitt be két katonánk, Székely és
Kovács. Ez a két ember, nem tudom miért, nagyon megszeretett, és aok
mindenre hajlandók értem.....most minden “jó” emberre szükség van,
hiszen a mozgási lehetőségem egyenlő a nullával, és a mások segitsége
nélkül nem jutnék semmire.
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1944. december,1o. A gettót végkép lezárják, és bedeszkázzák.
SZÉPSÉG A POKOL KÖZEPÉN.
December.12. Kedd. Sz. Borbála naplójából. 94,95 old.
Én ugyan kifejtettem az álláspontomat, miszerint túl kell tennünk magunkat azon,
hogy holmikhoz ragaszkodjunk, hiszen a múltunk szépségeit magunkban
hordozzuk, nem pedig effektive tárgyak emlékeztetnek rá. Aki a tárgyakban él, az
nem tud alkalmazkodni a mai helyzethez.Én, még mielőtt ezek a dolgok
bekövetkeztek volna, már leszámoltam azzal, hogy a háború végét semmi nélkül
érem meg.... Egy emberélet összehasonlithatatlanúl nagyobb érték, mint bármilyen
vagyon. Maradjanak meg a szeretteim, és nem érdekelnek a halott tárgyak.
A laktanyának német katona lakói is vannak. Végtelenül rendesek velünk
szemben.Különosen Erzsit szeretik nagyon, mert ő sokáig élt Németországban, és
ragyogóan beszél németül.Mind elkeseredett emberek, ők is elvesztették az
otthonukat. Szeretnének hazakerülni a családjukhoz....
december.13. Megszünik a gettó élelmiszer ellátása, a főpolgátmester .1944
nyilatkozata szerint, gondoskodjanak a zsidók magukról ahogy tudnak.
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December14. Csütörtök. Sz. Borbála naplójából.99 old.
Ma erős vitánk volt egy társnőnkkel. Azt mondta, hogy
irigyli azokat az embereket, akiknek asztalán csipketeritő
van, akik ülve esznek, akik kimehetnek a fürdőszobába ,
megfürödhetnek,......Ezzel szemben mi disznó módjára élünk,
s minden kultúra messze esik tőlünk. Szerintem a kultúrát
mindenki magában hordja, akkor is ha téglán ülve eszik, ha
vödörből mosdik, és latrinára jár is. Én a magam
részéről.......igyekeztem kikapcsolni magamból az előző
életem szokásait....sohasem érzem magam teljesen
boldogtalannak, és szerencsétlennek. Bármi érjen és,
igyekszem meglátni benne az elviselhetőbb részt.
December 18. Vasárnap. Sz. Borbála naplójából. 1o3, 1o4
old.
A gettót már lezárták, és nem létezik emberfiának bejutni.
Csak ne tartson soká háború, mert akkor a gettó falain belül
mindenki éhen hal. De nem vesztem el a reményemet, hogy
megéljük ennek a szörnyüségnek a végét.
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VANNAK AKIK MINDENNEK ELLENÉRE SEGITENEK.
December 21. Csütörtök Sz. Borbála naplójából. 1o9 old.
A nagy baj az, hogy nem tudok anyáékhoz bejutattni senkit,
mert súlyosan büntetnek minden keresztényt, aki a zsidókon
segit. Hány keresztényt kellene itt kint megbüntetni ezek
szerint!
December 23. Szombat. Sz. Borbála naplójából. 11o. old.
Nagy a kenyérinség, mint ahogy ezt sejtettem is. Sajnos
egyenlőre nincs rá mód, hogy bármit, még egy levelet is be
tudjak juttani hozzájuk. Azt beszélik itt kint, hogy ha bent a
városban elfognak egy zsidót csillag nélkül, akkor egyenesen
a Dunába hajtják. Az emberek nagyon elkeseredten készülnek
a karácsonyra. Az üzletek üresek
Nem lehet kapni semmit, bár nagyon sok zsidó üzletet
kiárusitottak. Úgy várja mindenki itt a béket, és azt hiszem ,
mindenütt másutt is.
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KARÁCSONY A GETTÓBAN.
December 26. Kedd . Sz. Borbála naplójából. 112 old.
Vasárnap este 9 óra felé megint erősen megszólaltak az ágyúk. Mi itt bent a
kissebbik szobában jóformán alig vettünk tudomást a dolgokról, olyan ünnepi volt a
hangulatunk. Magda és én felváltva verseket olvastunk fel. A mi sarkunkban is volt
egy kis karácsonyfaág feldiszitve és alatta a kapott kis táblácska.... Nem tehetek róla,
de bár vallás szerint nem ünnepünk a karácsony, nekem a legszebb ünnepnek tünik.
Soha zsidó ünnepeken nincs olyan ünnepélyes hangulat a lelkemben mint
karácsonykor.
Az a tény, hogy 31-én déli tizenkét óráig minden csillagviselésre kötelezett zsidó
töteles bevonulni a gettóba.... Erre aztán ismét fellángolt a “télach” mánia. Hová
menjünk, mit csináljunk, maradjunk, bujjunk, legyünk, ne legyünk,stb, stb..
Egyszóval a mi szobánk elhatározta, hogy marad..... nem idegen számomra az a
gondolat sem, hogy gettóba menjünk, mert akkor együtt lehetnénk anyáékkal, csak
attól az egytől félek, hogy mégse oda visznek bennünket.
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BE A GETTÓBA!!!!
December. 3o. Szombat. Sz Borbála, naplójából. 122. old.
Aki zsidót véd vagy bójtat, vagy elnézi annak szökéset, azt felkoncolják,
és az egész családját internálják.
A város meglehetősen kihalt volt. A főbb útkereszteződéseknél ágyúk
voltak felállitva, és mindenütt csendőrők és német katonák. Egyetlen
ember nem akadt azonban aki valami csúnyát mondott volna ránk. Az
emberek legnagyobb része lesütötte a szemét a menetünk előtt.
december.3o, 31. Vajna Gábor belügyminiszter rendelete .1944
halálbüntetés terhe mellet kötelezi a sátga csillag viselésére kötelezett
zsidókat, hogy haladéktalanúl vonúljanak be a gettóba. A mennyiben
december 31 után a gettón kivül találnak ilyen zsidót, azt fel koncolják.
A "nemzetközi gettóban", a nyilasok folytatják a gyilkosságokat. A svéd
ház lakóit a gettóba szállitják, a férfiakat az út közben a Duna parton
agyon lövik, a nőket meztelenre vetköztetve dobják be a gettóba.

33

December 19, 2005

NÉZHETJÜK E TÉTLENÜL?
December. 31, Vasárnap. Sz. Borbála naplójából. 132,133
old.
Anyádtól tegnap délelőtt a hitközségre mentünk, mert
szeretnénk valami munkát kérni..... mindenütt piszok és szenny,
a legtöbb házban már tanyát ütöttek a férgek, a szemétdomb a
gettó közepén van, előttünk a téren. Az emberek nem jelentik
orvosnak, ha megférgesednek, mert szégyenlik. Ha még két
hétig tart a bezártság, akkor egész biztos kiüt valami járvány. Ez
a környezet nem járúl hozzá, hogy az ember optimista legyen.
Ezek a deszkák, amik eltakarják előlünk a külvilágot, kiölik az
emberekből a jóérzést, a szeretetet egymás iránt, a hitet Istenben.
Csak káromkodni tudnak. Hitlertől kezdve a saját életükig,
mindent elátkoznak, és ez nagyon elszomoritó.
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KINTI HIREK.
Január 3. Szerda Sz . Borbála Naplójából. 14o, 141, 142
old.
Tegnap délután a már itt lakó munkaszolgálatos fiú jött
azzal a hirrel, hogy az az egyik kapunál két magyar katona
beadott 4 kg komoszt és cigaretttát, és vigasztalták az
embereket, hogy ne féljenek, nem lehet itt semmi baj, és már
csak pár napig tart az egész. Nem nagy az ellenállás, mert a
magyar katonák nem akarnak harcolni, csak a németek
küzdenek még. Minden esetre jólesett hallani, hogy magyar
katonák osztogatnak kenyeret a gettóban.Jöttek emberek ,
akik beszéltek a kintiekkel, és azt mondják, hogy csúnyán
ki van készitve a város. Nem tehetek róla, de sajnálom a
város legkisebb zugát is, nagyon szeretem ezt a helyet.
január11. Éjjel a gettó területén a nyilasok és katonák .1944
pogromot rendeznek melynek 43 halálos áldozata van.
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LENT A PINCÉKBEN.
Január 13. Szombat. Sz. Borbála, naplójából. 162-165. old.
Most már délután 3 óra van, és a légi harc javában dúl. Szünet
nélkül zúgnak a raták a fejünk felett. És pokolian géppuskáznak,
és dobálják a bombákat. És mégse tudom rászánni magam arra,
hogy lemenjünk a pincébe. Ha ott a legcsekélyebb baj történne,
halálra taposnák egymást az emberek.Csak pár percet voltam lent
, mikor megsebesültünk, és lekisértem Magdát az orvoshoz, de ha
nem jöttem volna fel azonnal, akkor rosszúl lettem volna a büztől
a pocsolyától, az emberek lökdösődésétől. Képzeld el, a pince kb.
1oo, 12o személy részére készült, és most vannak benne vagy
8oo-an.
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A HÁBORÚ UTOLSÓ NAPJAIBAN.
Január 15. Hétfő. Sz. Borbála. Naplójából. 165- 167 old.
Mintegy 3ö német katona jött a kocsikkal. Bejöttek a házba párnát és matracot rekvirálni, de
különben nagyon barátságosak voltak Vigasztaltak bennünket, hogy ne féljünk, egy két
napnál nem tarthat tovább. Ők is azt ajánlottak, hogy inkább menjünk le a pincébe, de ha
fent maradunk, akkor sohase tartózkodjunk ablak vagy ajtó közelében.
Nagyon vigasztaló tudat számomra, hogy rendőrök vannak a gettóban( nem csak zsidó, de
Magyar Kir. Rendőrök is!) és a nyilasok már nem garázdákodhatnak kedvük szerint. Tegnap
is akart valahol 4 nyilas némi egyéni akciót lebonyolitani, de a rendőrök közbeléptek, és
megkötözve vitték őket a gettón végig.
Január 17. Szerda Sz. Borbála naplójából. 171-172. old
Már nem mosakodtunk két nap óta, mert életveszélyes minden lépes, és vizet csak a másik
utcából hozhatunk. Ennivalót se kaptunk már két nap óta, pedig nagyon kellene, mert nincs
semmink. Csencsölünk, ahogy lehet, és igy szerzünk mindig egy egy napra valót élelmet. A
pince lakók felének már ukránbetegsége van. Ezeknek a szerencsétlenek az egész pincén
keresztül kell menniük, hogy elérjenek a latrináig, de persze ennyi ideig nem tudják
visszatartani magukat, és igy aztán helyben vagy útközben végzik el a dolgukat. Képzeld el,
milyen fertő az ott lent.
Na és aztán..... Még halvány elképzelésem sincs róla , mihez kezdhetünk ezután.
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FELSZABADULÁS.
1944.január. 18. A Vörös Hadsereg felszabaditja a budapesti gettó
területét.
Január. 18. Csütörtök. Sz. Borbála naplójából. 172-173 old.
Itt vannak az oroszok! E gyenlőre még csak az előörsok járták végig
a házakat, hogy nincsenek e elbújva németek, de azt mondták, hogy
délre megjönnek a megszálló csapatok. Ezt vártuk már mióta. És
most olyan hihetetlennek tünik, hogy bekövetkezett. Pedig igaz, mert
láttuk őket, beszéltünk velük, kezet fogtunk, megsimogatták az
arcunkat.
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MIND EZEK UTÁN....
Szabó Borbála mottója.
Ha testileg épen érem meg a végét, igérem neked, életem célja az “
lesz, hogy vissza tudjam adni hitedet az emberekben és abban, hogy
nemcsak gonoszság van a földön, de olyan szeretet is amely megőriz
minden szenvedéstől keresztül egy szebb, új élet számára.”
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Összefoglaló kérdések
1.

Miért irnak álltalában az emberek naplót? Mit ad a naplóirás veszélyes
időkben?

2.

Miért irta a naplót Szabó Borbála?

3.

Mi a fő oka annak , hogy Borbála úgy határoz, hogy bemegy a gettóba,
mélyen erkölcsi értékekre vall e határozása?

4.

Hogyan tükrözi vissza Borbála, az akkori minden napi politikai helyzetet az
országban,s hogyan látja a magyarok, a németek és a zsidók
viselkedését?Maradt e az emberkben segitőkészség, emberiesség, avagy csak
a gonszság urakodott mindenhol. Mit tanulhattunk az emberről?.

5.

Mi a különlegessége és a fontossága a napló által megismert történelmnek, s
miben különbözik ez a dátumok és az adatok statisztikus bemutatása
között.Mit tanúltunk a túlélésről?

Milyen konzekvenciát vonhatunk le Szabó Borbála mottójából?
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