
 

1945. 07. 30.  

 

Milyen régen írtam utoljára naplót, talán a háború előtt. Emlékszem az esküvőnk napján 

még írtam, az 1941-ben volt. De most úgy érzem megint írnom kell, az elmúlt években rengeteg 

minden történt velünk. Megpróbálom röviden összefoglalni, hogy megmaradjon. Ha lesz időm, 

lehet írok erről is egy könyvet.  

A háború kitörésekor már a Tátra utcában laktunk. Edit a feleségem, Ági lányom és én. 

A rendelőm is itt volt, fülorrgégészként dolgoztam akkor is. Sorra jöttek az újabb és újabb zsidó 

ellenes törvények. Mi is zsidónak számítunk, pedig nem vagyunk vallásosak, nem tartjuk a 

szokásokat. 1942-től már csak az izraelita hitközség rendelőintézetében dolgozhattam. A 

házban, ahol éltünk békében voltunk, itt és a környéken is sok zsidó élt. Editet még a légoltalmi 

egység parancsnokhelyettesének is megválasztották.  

 
1944. január 26-án megszületett Kati lányom, aznap éjjel bombáztak. Nagyon boldogok 

voltunk mindannyian, de kicsit azért izgultunk, a háború nem látszott csitulni. Ekkor még nem 

sejtettük, hogy hamarosan megérkeznek a németek is. Márciusban már sárga csillagot is kellett 

hordanunk, nyárra pedig sokaknak az otthonukat is el kellett hagyniuk. Nekünk szerencsénk 

volt, egy úgy nevezett csillagos házban éltünk, ahonnan nem kellett elköltöznünk. A légiriadók 

és a razziák száma folyamatosan növekedett, egyre jobban féltünk, féltettem a családomat. A 

munkahelyemen keresztül sikerült mentesítő okiratokat szereznem, amik sajnos nem sokáig 

nyújtottak nekünk védelmet. Edit és én is igyekeztünk segíteni a ház lakóinak és a 

környékbélieknek A feleségem olyan szép, és a legkevésbé sem zsidónak kinéző nő. A csillagja 



nélkül indult útnak és szerzett ételt több családnak is. Én hamis iratok terjesztésében vettem 

részt. Kétszer munkaszolgálaton is voltam, nagyon nem volt jó, nem is fogok írni róla. 

 

 

  



Októberben a nyilasok átvették a hatalmat, ekkor már a házat sem hagyhattuk el 

hivatalosan. Úgy éreztem, már egyálltalán nem vagyunk biztonságban. Mindeközben a ház, 

ahol éltünk, és több környező ház is a vöröskereszt és egyéb nemzetközi szervezetek védelme 

alá került. A mi házunk svéd védettség alá tartozott, a környéken létrejött az úgynevezett 

nemzetközi gettó. Ki kellett találjunk valamit arra, hogy elmenekülhessünk innen, hiszen 

folyamatosak voltak a razziák, az embereket válogatás nélkül sorba állították és vitték, ki tudja 

hova. Egy csecsemővel és egy kislánnyal nem volt maradásunk. A vöröskereszt több árvaházat 

is létrehozott Budapest határában. Ezekben az otthonokban a gyerekeken kívül családokat is 

rejtegettek. Mi is hamis papírokhoz jutottunk. Egy vöröskeresztes autóval elindultunk a 

Budakeszi út 67-be. Az autót én vezettem, Edit és a gyerekek pedig az ülések között bujkáltak, 

nehogy feltűnést keltsünk. Sokan voltunk az otthonban, elfért a segítség. Én orvosként, Edit 

pedig gyerekgondozóként igyekezett segíteni, amiben csak lehetett. Ezt az otthont Komoly Ottó 

vezette, aki remek ember volt. Sajnos a nyilasok őt is elpusztították. Itt már nem féltünk annyira. 

Tudtuk a hírekből, hogy közelednek az oroszok és lassan véget érhet ez a hosszú rémálom.  

 
Egy tavaszi napon elterjedt a hír, hogy valaki meghallotta, a szomszéd épületben náci 

katonák vannak. Arról beszéltek, hogy gyanús nekik ez az árvaház, lehet zsidókat is bújtatnak 

benne. Azt tervelték, másnap lerohanják az otthont. Legnagyobb szerencsénkre az oroszok 

előbb értek ide, minthogy ezek a katonák elindultak volna. 1945. április negyedikén 

felszabadult az ország.  

Amint lehetett útnak indultunk. Alig vártuk, hogy megint otthon lehessünk. A város 

romos, koszos és szomorú volt. A lakást üresen találtuk, mindenünket elvitték. De nincs idő 

keseregni, az élet megy tovább, és vele együtt mi is. Újra munkába tudok állni, Edit pedig 



vigyázhat Katira és Ágira, amíg el nem kezdődik az iskola. Itt vannak az oroszok és nem úgy 

tűnik, hogy hamar el fognak menni, de lehet ez nem is baj... Még áprilisban beléptem az MKP-

ba, ez sok új lehetőséget nyújt nekem és az egész családnak.  

Ezek röviden a legfontosabb dolgok, amik az elmúlt években történtek, jól esett leírni. 

Jó újra naplót írni, lassan visszarázódni az élet megszokott ritmusába, új biztos pontokat 

keresni. Sejtem, hogy ezek után semmi nem lesz úgy, mint régen. Amikor újra lesznek 

megszokott hétköznapok, akkor hosszabban is elbeszélem ezt a történetet, hogy megmaradjon 

és ne vesszen feledésbe. Most már tényleg abba kell hagynom a körmölést, végre van időm 

játszani a lányokkal. Ez is ritka alkalom. Folyt. köv.... 
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A történet a Halász család története. Halász Géza szemszögéből, akinek Kati lánya a 

nagymamám.   


