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Éva naplóját 1945-ben megtaláltam Nagyvára-
don. Hűséges szakácsnőnk, Szabó Mariska őrizte.  
Én Éva anyja vagyok, akit ő Áginak hívott. Ab-
ban a földi pokolban, amit nagyváradi gettónak 
neveztek 1944-ben, elválasztott bennünket az 
emberi gonoszság és kegyetlenség. Én Bergen-
Belsenbe kerültem, sorsom később jobbra for-
dult, kijutottam Svájcba, Éva 1944. október 17-én  
meghalt Auschwitzban. Éva, mióta barátnőjét, 
a kis Münzer Mártát 1941-ben jóformán a tej-
színhabos eper mellől vagonba tették, különös 
módon megváltozott. Valóságos mániájává vált, 
hogy ő és mi mindannyian, akiket szeretett, erre 
a sorsra juthatunk. Nehéz volt az érzékeny, rend-
kívül értelmes kisleányt ettől a már-már kény-
szerképzetévé fajult félelmétől megszabadítani. 
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Amint naplójában is olvasható, valahogyan meg-
nyugtattuk, akkor még logikusnak látszó ma-
gyarázatokkal. A Márta sorsán érzett fájdalma 
azonban mély nyomokat hagyott benne, és 1944. 
márciu s 19-én, amikor a németek Magyarorszá - 
got is megszállták, barátnőjének édes kis táncosnő - 
alakja víziószerűen merült fel benne, és június 
3-ig – amikor őt is vagon vitte Lengyelországba –  
napjában többször hangos zokogás közepette 
emle gette Mártát. Éva sorsa 1944. október 17-én  
teljesedett be. Június 6-án, azon a napon, ami-
kor a szövetséges csapatok először tették lábukat 
Európa földjére, érkezett Éva Auschwitzba. Min-
den szörnyűségből kivette részét, csakúgy, mint 
sok millió sorstársa. Túlélő szemtanúk szerint,  
a testi és lelki gyötrelmek ellenére, életösztöne egy 
percre sem hagyta cserben, és ennek tulajdonít-
ható, hogy testi állapota a többiekéhez képest vé-
gig kielégítő maradt. Unokatestvére és barátnője, 
Kecskeméti Marica – akit naplójában is említ –, 
szintén túlélők szerint, valósággal a keze között  
halt meg, de élni akarása ezután sem hagyta el 
Évát. Mindent, ami tizenhárom évétől tellett, el-
követett, hogy megélje azt a fajta világot, amely-
ről környezete a fasizmus sötétségében ábrán-
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dozott. A tizenhárom éves Éva harcolt tehát az 
életéért a Harmadik Birodalom gonosz, elálla- 
tiasodott hóhéraival, de hiába, a német vadállat 
legyőzte. Mengelének hívták a közvetlen halálát 
okozó fenevadat. Mengelét nem mutatom be az 
olvasónak, úgy vélem, nincs a földön olyan em-
ber, aki ne borzadna el a neve hallatán. Az em-
beriség szégyenére orvosi diplomával rendelke-
zett, és a tanúk szerint hangja orgonaszerűen 
búgott. Mitológiai istenhez hasonlított. Mengele 
választotta ki a deportáltak százezrei közül azo-
kat, akiket azonnali gázhalálra szánt, és azokat, 
akiket életre ítélt.

A Mengele által engedélyezett életforma szin-
tén nem szorul ma már ismertetésre. Éva tehát 
október 17-ig az auschwitzi „C” lágerben a kre-
matóriumok füstfelhője mögött élte a Mengelétől 
engedélyezett életet. 1944. október 17-én, valószí-
nűleg a felszabadító orosz csapatok erőteljes köze-
ledtére, Mengele végrehajtotta utolsó és leghatal-
masabb méretű szelekcióját. Amíg addig hírhedt 
karmesteri mozdulattal jobbra-balra mutatva 
irányította a boldogtalanokat, október 17-én már 
nem elégedett meg azokkal az áldozatokkal, aki-
ket pribékjei felsorakoztattak előtte, hanem ő maga  
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kereste a rejtőzőket. A gyermeket egy jólelkű  or-
vosnő valóban rejtegette. Mengele nehézség nél kül 
rábukkant Évára, aki szerencsétlenségére megrü-
hesedett, és mindkét lába kisebesedett. „No nézd 
csak”, üvöltött Mengele, „még rühes is vagy, te béka.  
Mars fel az autóra!” Mengele sárgára festett teher-
autóval szállíttatta az emberanyagot kremató- 
riumai számára. Évát szemtanúk szerint maga 
Mengele tuszkolta fel a halálautóra. Amitől 1941 
óta félt, bekövetkezett: a tizenhárom éves Éva élete  
– Lengyelországban – véget ért.

Budapest, 1947 
Szabadság-hegyi szanatórium
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1944. február 13.

Tizenhárom éves lettem, tizenharmadikán és 
pénteken születtem. Ági nagyon babonás, csak 
szégyelli. Ez az első születésnapom, hogy Ági 
nem jött le. Tudom, hogy operálni fogják, de 
azért lejöhetett volna. Váradon is vannak jó or-
vosok. A tizenharmadik születésnapomon nem 
jött haza. Ági most boldog, Béla bácsi már kijött 
a börtönből. Ági nagyon szereti Béla bácsit, én 
is szeretem. Nagymama azt mondja, hogy Ági 
senki mást nem szeret, csak Béla bácsit – engem 
sem. De én ezt nem hiszem. Lehet, hogy ami-
kor kicsi voltam nem szeretett, de most szeret. 
Különösen azóta, mióta megígértem neki, hogy 
fotóriporter leszek, és egy angol árjához megyek 
feleségül. Nagyapa azt mondja, mire én férjhez 
megyek, teljesen mindegy, hogy árja vagy zsidó 
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férjem lesz-e – sőt nagyapa azt hiszi, hogy az 
árja szó addigra már ismeretlen fogalommá vá-
lik. Én ezt nem hiszem, mert mindig annak lesz 
jó, aki árja. Még akkor is, ha nem fogják a zsi- 
dókat Ukrajnába vinni, mint Béla bácsit vagy  
a váradi gazdagabb zsidókat, és nem lesz „zsidó- 
törvény”. Ági mindig mondja, hogy a háború 
után biztos nem lesz, de ő mindig is azt mondta,  
hogy a németek elvesztik a háborút. Akkor is 
hitt ebben, amikor Béla bácsit két évvel ezelőtt, 
nyáron, Ukrajnába vitték. Azt hiszem, ezt a na-
pot sohasem fogom elfelejteni. Most éppen az 
jutott eszembe, hogy milyen sok olyasmi tör-
tént már velem, amire még akkor is emlékezni 
fogok, ha nagy leszek, sőt még akkor is, ha öreg 
leszek. Kis Naplóm, te már éltél akkor, amikor 
Béla bácsit Ukrajnába vitték, de még elég kicsi 
voltam, és nem írtam meg részletesen, hogy az 
mi volt. De most, hogy „vége jó – minden jó”,  
és Béla bácsi már a Margit körúti börtönből is 
kijött, egyszer majd leírom azt a napot. De olyan 
is van, amit még sohasem írtam beléd, mert ak-
kor te, kis Naplóm, még nem voltál, és én is kicsi 
voltam. Ilyen volt, amikor Mártát elvitték Len-
gyelországba a nácik. Azt sem fogom elfelejteni, 
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amikor a románok elmentek innen, és Horthy 
Miklós fehér lovon végigvonult a főutcán, és én 
a patika ablakából néztem. Ági nagyon mérges 
volt, mikor integettem Horthynak, azt mondta, 
hogy Horthy zsidókat ölt a Balatonnál, amikor 
még Ági is gyerek volt. Akkor nagyon hara-
gudtam Ágira, hogy miért mond ilyeneket egy 
kormányzóra, akinek olyan szép az unokája. 
De nemsokára el akarták venni a nagyapa pa-
tikáját. Én akkor mindjárt tudtam, hogy Ági-
nak igaza volt, amikor vén gyilkosnak nevezte 
Horthyt. Látod, kis Naplóm, arról sem írtam be-
léd, hogy a magyarok majdnem elvették nagy-
apától a patikát. Nagyapa azt mondja, hogy Ági 
segített elintézni, de nagymama szerint nagy-
apa fizetett a magyaroknak, és úgy kapta visz-
sza. Kis Naplóm, te nem tudod azt sem, hogy 
ki az a vitéz Szepesváry, aki azt csinálta nagy-
apával, majd mindent elmesélek neked. Akkor 
Béla bácsi azt mondta, hogy egy Popescu vagy 
egy Ionescu sohasem csinálna olyat, mint egy 
„vitéz”. Nagymama azt mondja, ő mégis utálja 
a románokat, de Ági és nagyapa szeretik őket, 
csak nagymama előtt nem mondják, mert ők is 
félnek tőle. Béla bácsit is kérdeztem, ő azonban  
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azt felelte, hogy nem lehet általánosítani, és ne-
künk, zsidóknak is az a tragédiánk, hogy pél-
dául ha Adorján Emil, aki Váradon a leggaz-
dagabb ember, sok pénzt gyűjt, akkor engem 
is gyűlölnek az árják, mert én is zsidó va-
gyok, pedig igazán semmi spórolt pénzem sincs.  
Az egész zsebpénzemet kiadom születésnapi 
ajándékokra, igaz, hogy én is kapok, még ka-
rácsonyra is. Idén karácsonykor sem volt itt-
hon Ági, és én sem mehettem Pestre, mert be-
teg voltam. De Ági azt telefonálta, hogy Béla 
bácsit nem lehet a börtönben egyedül hagyni, 
pedig ott igazán nincs egyedül, mert elég zsidó 
volt vele bezárva a Margit körúti katonai fogház-
ban, Margit körút 87. Én is írtam Béla bácsinak 
oda, és a születésnapjára január 8-án fényképet 
is küldtem neki. Apukám azt mondta, hogy úgy 
címezzem: Zsolt Béla fogolynak. De én úgy ír-
tam: Zsolt Béla úrnak. Féltem, hogy különben 
megsértődik. Nagyapa azt mondta, hogy régen 
csak azt zárták börtönbe, aki lopott, vagy ölt, 
vagy csalt, és az borzasztó szégyen volt, de most 
az egy dicsőség. Nagyapa direkt büszke, hogy  
a veje négy hónapra be volt zárva. Schapira 
bácsi, a franciatanár a líceumban, azt mondta  
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nekem a nagytízpercben, hogy emiatt még nagy  
ember lesz Béla bácsi, ha vége lesz a háborúnak. 
Béla bácsi most is nagy ember, nagyon sok köny-
vet írt, csak nekem nem engedik olvasni, mert 
úgysem érteném meg. Pedig Jókai Mórt és Mik-
száth Kálmánt is olvasok, és Shakespeare meséit 
is megértem. Azelőtt Az Újságban vezércikkeket 
írt Béla bácsi, de azokat tényleg nem értettem. 
Igaz, hogy akkor még sokkal kisebb voltam, és 
azután a zsidótörvény miatt más írt az első ol-
dalon. De azt meg sem próbáltam olvasni.

Azelőtt mindig zsúr volt a születésnapomon, 
de már tavaly is csak a két legjobb barátnőm, 
Kecskeméti Marica, az unokatestvérem és Pa-
jor Anikó voltak nálam – no és Ági. Azt mondta  
nagymama, hogy nem enged zsúrt csinálni, 
ne mondják az árják, hogy a zsidó gyerekek 
flancolnak. Igaz, hogy nálunk csak Mariska,  
a szakácsnő keresztény, és Juszti, a nevelőnőm. 
De ők nem mondják, Mariska mindig zsidók-
nál volt azelőtt is, mert ott ugyanazt kapják enni  
a cselédek, mint az urak. Mariska mesélte, hogy 
az árjáknál külön cselédkoszt van, és ő azt utálja.  
Juszti pedig imádja a zsidókat, Ágit is ő ne-
velte, és ő különben is mindig csak nálunk 
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volt. Jusztit a világon a legjobban imádom, ta-
lán jobban, mint Ágit. Pedig Juszti német, az-
az osztrák, Knittelfeldben lakik a mamája, de  
ő mégis a németeket gyűlöli a legjobban, vagyis  
Hitlert és az ő követőit, akik nácik, jobban 
mondva SS-ek. Juszti ma itt lesz egész nap. Mi-
óta a Volksbund nem engedte, hogy zsidóknál 
lakjon, elment két kis árja gyerekhez a pusz-
tára. Látod, kis Naplóm, azt a napot sem lehet 
elfelejteni, amikor Jusztinak el kellett menni tő-
lünk a Volksbund rendeletére, Poroszlayékhoz 
a pusztára. Mikor a múlt nyáron pár napig kint 
voltam, Poroszlay bácsi egész kedves volt, de 
Juszti tudja, hogy gyűlöli a zsidókat. Poroszlay 
néni nem gyűlöli, mert ő nagyon vallásos kato-
likus, Poroszlay is katolikus, mégis gyűlöli, ha 
előttem nem is mutatta. Amikor egyszer kint  
a birtokon vendégek voltak, Juszti gyorsan ki-
vitt, mert a főjegyző és a tanító előttem is szidták 
a zsidókat, vagyis zsidóztak, ahogy Ági mondja. 
Azt is hallottam véletlenül, hogy Poroszlay azt 
mondta Boriska néninek, a feleségének, hogy 
én most még nagyon szép gyerek vagyok, de 
ha nagy leszek, kijön majd rajtam fajom jellege.  
Én ezt nem hiszem, mert az én apukám, Heyman 
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Béla építészmérnök, olyan, mint egy árja. Ép-
pen olyan karcsú, magas és kék szemű, mint  
a Signalban az árja férfitípusok. Az én szép kék 
szemű apukám még most is szereti a magya-
rokat és az árjákat, mert a Japport cukrászdá-
ban velük szokott ülni. Apuka igazán árjának 
látszik, és nagyon szép ember, Ági nem szerette,  
és azért elváltak. Látod, kis Naplóm, arról te iga-
zán semmit sem tudhatsz, mert az kilenc évvel  
ezelőtt volt, és én még csak négyéves voltam. 
Azért erre is emlékszem, ha nem is olyan jól, 
mint arra, hogy Mártát elvitték azon a délutánon, 
amikor nálunk uzsonnázott, és előtte együtt bi-
cikliztünk. Holnap folytatom, csak még gyor-
san leírom, miket kaptam a tizenharmadik szü-
letésnapomra: Ágitól egy arany karcsatot kék 
emaildísszel, amit ő Bíró Gyurkától kapott, 
vagyis Gyurka mamájától, dr. Bíró Gézánétól, 
Kolozsváron, mert szegény Gyurka Ukrajnában 
meghalt flekktífuszban, és a bátyja, Bíró Feri is 
eltűnt, de Bíró néni azt hiszi, hogy még él, csak 
orosz fogoly. Ágitól tudom, hogy Voronyezsnél 
megverték a magyarokat, és rengeteg katonát és 
munkaszolgálatost ejtettek foglyul, de azt Ági 
sem tudja, hogy akkor miért nincs még vége  
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a háborúnak. A rádióban pont 4 órakor mindig 
van magyar adás Oroszországból, csak nagyon 
zavarják Pestről. Egyszer Ági a mi rádiónkon 
hallotta, helyszíni adás volt a szeredina-budai 
első partizánvonalból. Béla bácsi akkor ott volt, 
és azt mondták, hogy Oroszországban az olyan 
emberek, mint Zsolt Béla, nem végeznek 50 fo-
kos hidegben rabszolgamunkát, és nem kapnak 
verést, nem éheznek, hanem az őket megillető 
íróasztalnál dolgoznak. Ági akkor rettenetesen 
sírt, és nagymama és Juszti is. Az az érdekes, 
hogy Béla bácsi mamája Komáromban is hallotta  
ezt az adást, Áginak írta is, hogy ő is nagyon 
sírt, de bízik Istenben, hogy visszasegíti Béla 
bácsit. Én nem ismerem a mostohanagyma-
mát, de Ági azt mondja, nagyon szép öregasz-
szony, okos és kedves. Így három nagymamám 
is van, a Heyman Lujza mama, a Rácz nagymama  
és a komáromi nagyanya. Lujza nagymama na- 
gyon furcsa, én néha nagyon szeretem, Ági sze-
rint bolond, mint a Weiszlovitsok általában.  
A nagymamát lánykorában Weiszlovits Lujzá-
nak hívták. Az ő testvére Weiszlovits Emil bá-
csi, akié a „Park Szálloda”, de azzal haragban van  
a Lujza mama, mert az örökségen összevesztek. 
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Ezért Emil bácsi még rám is haragszik, pedig én 
nem tehetek róla, hogy ők összevesztek Lujza 
mamával, mikor én még nem is éltem. Azt hi-
szem, kár volt összeveszni, mert mindegyiknek 
elég vagyona maradt, de apukám azt mondja, 
hogy a Weiszlovits-vagyon értékesebb, mint  
a Heyman-vagyon, a szállodában sok a perzsa-
szőnyeg és az ágynemű, és nagymamának csak 
falai vannak. De a falak között van egy mozi és 
üzletek és lakások. Ági és Béla bácsi sokat ne-
vetnek Weiszlovits Emilen, minden róla szóló 
történetnek az a vége, hogy a vendéget kidobja  
a szállodából. Egyszer a román királyt is ki-
dobta, akkor be is zárták, de azt már nem tu-
dom pontosan, mi is történt.

Rácz nagymamától kaptam egy drapp tava-
szi kabátot és egy sötétkék szövetruhát. Apuká-
tól egy pár fekete félcipőt gavallérsarokkal, ed-
dig csak lapos sarkút viseltem, és két pár sima 
harisnyát, eddig patentet hordtam, vagy zok-
nit. Lujza nagymamától három pizsamát, egy 
tucat színes zsebkendőt és édességet. Lili néni-
től, apukám testvérétől egy szép kis aranylán-
cot. Kis Naplóm, ezen a láncon hordom ezentúl 
azt a kis kulcsot, amellyel téged bezárlak, hogy 
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soha senki meg ne tudja a titkaimat. Nagyapá-
tól gramofonlemezeket, amilyeneket Ági sze-
ret. „Parlez-moi d’amour”, „J’attendrai” és még 
hármat, mindegyik lemezen Lucienne Boyer 
énekel, akit Ági életében is látott, és azt mondta,  
hogy a legédesebb nő a világon. Nagyapa azért 
vette, mert így megtanulom a francia szöve-
geket, és akkor Ági boldog lesz, mert még az 
iskolai bizonyítványomnak sem örül, csak ha 
franciában szorgalmas vagyok, mert egy fotó-
riporternek nagyon jól kell tudni nyelveket. Én jól  
tudok magyarul és németül, románul elfelejtet-
tem, és franciául is kezdek már tudni. Nagyapa 
Ágit imádja, azt hiszem, neki mindegy, hogy tu-
dok-e franciául, vagy sem, neki az iskola a fon-
tos, de Ági kedvéért nagyon akarja, hogy fran-
ciául tudjak. Nagyapa csak Ágit szereti, és ha 
valaki azt mondja, hogy én szép gyerek vagyok, 
akkor mindig azt feleli, hogy az anyja most is 
szebb. Egyáltalán, nagyapa néha Ágiról olyan 
butaságokat mond, hogy Ági szebb, mint Greta 
Garbo, pedig ezen mindenki nevet. Nagymama 
azt mondja, hogy én mégis szebb leszek, mint 
Ági, aki inkább csak bájos, és nekem modern 
alakom lesz. Ez azért van, mert annyit sporto-
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lok, úszom, korcsolyázok, biciklizek és torná-
szok, ritmikus tornát Weisz Klárinál tanulok, 
de azt utálom. Még kaptam 14 könyvet, naran-
csot, csokoládét, és Mariskától mézeskalácsot, 
vagyis vásárfiát, az van ráírva, „Szív küldi szív-
nek szívesen”, de ma már eleget írtam, Te is fá-
radt lehetsz, kis Naplóm.




