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„Deszk nekem egy egészen új világ volt. Ma már tudom, hogy cionista
gyerektábor volt valójában, de akkor fogalmam sem volt arról, mi a
cionizmus, mit jelent alijázni. Együtt voltam egy rakás gyerekkel, árva
és félárva kiskölyökkel, s maga volt a csoda, hogy a kamaszkoron alig
túllépett fiatal lányok és fiúk voltak a felügyelőink. Csupa lendületes,
vidám emberek, akik egészen mások voltak, mint a felnőttek, akiket
addig ismertem. Fütyültek a formalitásokra, egyetlen dolgot vettek
komolyan. A közösségépítést. A közös mozdulást. A gyerekek
aktivitásának beindítását. […] Ott tanultam meg, hogy kell járni a
hórát, amihez a barátságtalanul kopár udvaron képeztünk szép, nagy
kört és lelkesen figyeltük, hogy ne tévesszük az előtte-mögötte
pozíciót a lépésekben. Egy erős belső fegyelem kiépülésén dolgoztak,
miközben szabadnak éreztük magunkat. […] Az meg egyenesen
kebeldagasztó boldogság volt nekem, a legkisebbek közé tartozónak,
hogy Éva helyett a Hava nevet kaptam mindjárt a megérkezésem
után.”
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„Teljes szabadság volt. Mi az első emeleten voltunk, és
fönt az emeleten volt a plúga, ahol már a 15-16 éven
felüliek, a nekünk felnőttek voltak, 18-20 évesek. Velük
nem volt különösebb kapcsolódásunk, de velünk nagyon
rendesek voltak. Amikor jött a tavasz, és elvittek minket
Szilvásváradra, akkor voltam először olyan helyen, a
Bükkben, hogy életem legszebb élménye volt. Jöttek oda a
plúgások is, nagy tüzet csináltunk, és énekeltük azokat a
zsidó dallamokat, amiket ott megtanultam héberül…
Izrael és az alijázás volt a megoldás [nekünk] mint
gyerekeknek. Ez volt az elképzelésünk.”
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A bennlakó kisgyerekek csoportját vezető nevelő (madricha) voltam
a Drorhabonim cionista gyerekotthonában. Nagyon családias
hangulatban teltek a napjaink. A cionista mozgalom 1945-től több
aliját szervezett, és a megüresedett férőhelyeinken újabb, jobbára
vidéki, árva és félárva gyerekeket fogadtunk. A csoportomban tízen
voltak, hat-nyolc éves leányok.
Mindenki kapott héber nevet az otthonban és egymást csak így
szólítottuk, nem is tudtuk a társak magyar nevét. Engem Mirjámnak
hívtak, bár ott is mindenki Mirának szólított.
Az intézetünkből is sokan alijáztak, és nekem is lehetőséget kínáltak
akkor a Palesztinába településre. Mégis inkább maradtam, mert
több zavaró körülményt hallottunk, például az angolok Cipruson
táborba zárták, akiket a tengeri út során elfogtak. Az 1944-es
deportálásomra gondolva egyértelmű volt, hogy lágerbe többet
nem akarok menni! Az anyám sírja és a testvérem ellátása is itthon
tartott, nem vállalhattam, hogy mindent elhagyjak. A ciprusi láger
volt mégis a legerősebb visszatartó erő, bár egyébként én is
vonzónak tartottam a Palesztinába települést, mint az intézeti
növendékeink legtöbbje.
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Az 1944-ben Strasshofba deportált Katalin a háború után egy
cionista gyerekcsoport tagjaként 1949-ben hagyta el
Magyarországot illegálisan. Anyja úgy tudta, hogy a barátaival
megy kirándulni.
Katalin akkoriban már nem otthon, hanem a debreceni cionista
gyerekotthonban lakott. A nagyjából 50 fős csoport az Ipolyon
átkelve jutott Csehszlovákiába, majd onnan Bécsbe. Bariban szálltak
hajóra, ami Haifán kötött ki. Onnan a közeli Kirjat Smuelben egy ole
táborban helyezték el őket. Erről Katalin (akkor már Sos) a
következőket mondta 2005-ben:
„Az ole-otthon kicsit olyan volt, mint Strasshof. Innen is csoportokat
osztottak szét. Jöttek a kibbucok, és nem minden kibbuc tudott 50
fiatalt befogadni.”
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A négy testvért – Sara (1927), Lea (1930), Cippora (1934) és Esther
(1938) – anyjukkal együtt Strasshofba deportálták 1944-ben. Bécsbe
kerültek hadimunkára, majd onnan 1945 áprilisában Mauthausenbe. A
Bécsből Mauthausenbe tartó halálmenet során a két legkisebb lány
külön került a többiektől. Magyarországra is ketten tértek vissza. Ott
találkoztak nővéreikkel, akiktől megtudták, hogy anyjuk a
halálmenetben, apjuk pedig Dachauban halt meg.
A négy testvér elhatározta, hogy alijáznak. 1946 legelején érkeztek meg
egy németországi DP-táborba, Aschauba. Ott a lányokat
korcsoportjuknak megfelelő csoportokba osztották. A két fiatalabb
testvér 1947 végén alijázhatott, de Esther megbetegedett, így ő
átkerült a bergen-belseni DP-táborba. Vele ment Cippora is, aki nem
akarta egyedül hagyni húgát.Végül 1948 márciusában érkeztek meg
Erec Jisraelbe.
A testvérek Kfar Batyaba kerültek egy vallásos gyerekotthonba. Az
otthon vezetője szét akarta választani a testvéreket (mint minden más
testvért), mert a házakat itt is korcsoportok szerint szervezték. Mire
Cippora kiabálni kezdett az igazgatóval, mondván: “A németek sem
választottak szét minket, úgyhogy te biztosan nem fogsz. Semmi nem
segít rajtad, együtt fogunk maradni.” Így hát együtt maradtak, sőt egy
ágyban aludtak, mert Esther félt egyedül aludni éjszaka.
Az intézetben más árvagyerekek is voltak, ők az 1948-as függetlenségi
háborúban vesztették el szüleiket.
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