
Kóródi Miklós 
 
 
I: Miklós bácsi, legyen szíves mindenekelőtt elmondani a nevét nekünk.  
 
KM: Kóródi Miklós Ferenc. 
 
I: Mikor született és hol, mikor, Miklós bácsi? 
 
KM: 1932. június 30-án, Ács. 
 
I: Miklós bácsi, jártunk itt néhány héttel ezelőtt, inkább van annak egy hónapja is, 
vagy több. Akkor beszélgettünk dolgokról. Elmesélte, hogy mire emlékszik a 
második világháborús időszakból. Most azért jöttünk újra vissza, hogy ezeket 
fölvegyük filmre. 
 
KM: - rögzítsék- 
 
I: -rögzítsük, így van. Arra szeretném megkérni most Miklós bácsi, hogy meséljen 
Ácsról, pontosabban mi volt a háborút megelőző időszakban, milyen élet volt itt, 
zsidók és nem zsidók között. 
 
KM: Mondhatom? 
 
I: Persze, tessék csak! 
 
KM: Na, az a helyzet, hogy nagyon jó volt a viszony, nagyon jó. Hát gyakorlatilag az 
ácsi zsidók, azok majdnem mind kereskedő volt. Ugye. És az apám suszter volt, ugye, 
őneki az anyagbeszerzés, anyám meg varrónő volt, tehát az anyagbeszerzés, az 
őrajtuk ment körösztül, mert hát más ilyennel nem foglalkozott. Ha foglalkozott is, 
kicsibe csak, ugye. Úgyhogy a (Winternitz) úr, a (Fleischmann úr), meg a Fischer úr, 
ezek voltak a- a nagy- ácsi zsidók, akik hát ilyesmivel, mindennel foglalkoztak. 
 
I: Mivel foglalkoztak pontosan ők? 
 
KM: Na. A Fleismann az hentes volt, a Fischer az rőfös volt, a Winternitz az meg 
vasas. 
 
I: Ismerte őket személyesen, Miklós bácsi? 
 
KM: Igen. Ismertem, mert sokszor kijöttek a temetőbe és hát ott találkoztunk.  
 
I: És milyen kapcsolat volt közöttük, mármint hogy Miklós bácsiék és a család- 
 
KM: Hát a korkülönbséget mindig be köllött- betartottuk, úgyhogy meg hát az, hogy 
őneki olyan üzletje volt Ácson, hogy most, akik vannak, kez- kezdik megközelíteni 
azt a színvonalat. De csak egy van belüle Ácson. Több nincs abbúl se. 
 
I: Mire emlékszik ezekkel a családokkal kapcsolatosan? Milyen=milyen emlékei 
vannak? 
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KM: Hát a családdal úgy nagyon nem találkoztunk, csak esetleg ha kigyöttek oda a 
temetőbe, akkor találkozott az ember velük, de úgy emberibb kapcsolat, olyan csak 
úgy volt, hogy intett a Fischer úr, vagy a Fleischmann úr, vagy akármelyik, amelyik 
akart apámmal, vagy anyámmal beszélni, akkor mikor jöttünk iskolába, akkor 
intettek, odamentem, megmondta. És utána otthon meg elkommunikáltam, hogy mi 
van. 
 
I: Miket mondtak, miről volt szó? 
 
KM: Például a vasasnál. Kapott új anyagot, mehetett apa, nyugodtan, ha nincs pénze, 
akkor se számít. A rőfösnél, tehát a Fischeréknél ugyanígy volt, de az anyám az 
igényesebb volt az anyagokra. Úgyhogy tehát ő megrendűte az anyagot, amilyen 
kellett. Hát a hentes, az meg, ugye, köllött egy kiló hús, vagy kettő, akkor az ember 
elment, aztán megmondta, hogy adjon, aztán kész, ugye. Majd a szülők elrendezik. 
 
I: A falubelieknek milyen kapcsolata volt ezekkel a zsidó családokkal? 
 
KM: Jó. Jó. Úgyhogy akkor, mikor elvitték őket, ’45- vagy ’44 őszén, ugye, hát 
bizony---(sírva fakad, könnyezve mondja) az én könnyeim potyognak. Olyan jó 
emberek voltak. Az ácsi nagy emberek nem voltak olyan jók, mint azok. Úgyhogy 
szinte hihetetlen, hogy hát habár egyik-másik ugyan nem itt született, Ácson, de 
idehozta az üzletjit, ugye, úgyhogy jó=jó kapcsolatunk volt, nagyon jó.  
 
I: Mit- 
 
KM: Na, olyankor, mikor esetleg egy ilyen zsidó családból valaki elhalálozott, 
sokszor volt annyi ember, hogy az ácsiak, ha elhaláloztak, nem volt annyi. Szóval jó 
volt a kapcsolat, nagyon.  
 
I: Megváltozott ez a kapcsolat, ahogy a második világháború alatt ő: hát ugye ő: a 
zsidókkal szemben törvények lettek? 
 
KM: Csak úgy változott meg az egész, ugye=ugye a rendszernek- a hogy 
szekértolójai, ugye, azok problémát csináltak belőle. Ugye. Hogy=hogy mért 
beszélgetünk mink a zsidókkal, meg miért dolgozunk a zsidóknak, meg ez, meg az, 
meg amaz. Hasonlók voltak ugye. 
 
I: Kik? Kik mondták ezt? 
 
KM: Kik. Hát olyan pártemberek, akik a- hogyan mondjam, a Szálasinak a 
szekértolói voltak, ugye.  
 
I: Itt éltek a faluban? 
 
KM: Igen. 
 
I: Ismerte őket? 
 
KM: Hát, ismertem egy párat belőlük. 
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I: Hogy hívták őket? 
 
KM: Nevet nem mondok. 
 
I: Miért nem? 
 
KM: Azért, mert a halottrul vagy jót, vagy semmit, mert mind elhaláloztak. 
 
I: És ők kik voltak tkp., milyen módon voltak szekértolói? 
 
KM: Hát olyan, hogy- (kiölti a  nyelvét, nyaló mozdulatot tesz vele) 
 
I: Ez mit jelent? 
 
KM: Benyali vót, na. Kapott pénzt, vagy valami mást és akkor ő azért tóta a szekerit 
annak a pártnak, ugye.  
 
I: Egy pillanatra most meg kell állnunk, mert van egy kis probléma, egy kis technikai 
probléma. Álljunk meg egy pillanatra. Ott tartottunk, itt a kis szünet előtt, hogy arról 
beszélt Miklós bácsi, hogy voltak a faluban, akik annak idején a Szálasihoz húztak. 
Ez pontosan mit is jelentett? Ezt tessék nekem elmondani, ugye egy fiatalnak, aki 
nem élt akkor. 
 
KM: Nem élt akkor. Na, hát ha most élne, most ugyanazok az emberek úgy vannak, 
egyik a másikával, mint akkor voltak. Az a pártember, az pártemberhő húzódott, a 
másik az esetleg eltiporta, vagy=vagy kényszerítette arra, hogy márpedig ezt neked 
meg kell csinálni. Szóval ugyanaz volt, mint a Kádár-rendszerbe, a=a- mi is ennek a 
neve, a- aki volt legutóbb a- ugye. Na, ezekkel az emberekkel ugyanolyan 
kapcsolatba vannak egyik-másik lakos a faluba, mint azok voltak. 
 
I: Ők valamilyen pártnak a tagjai voltak? 
 
KM: Igen. 
 
I: Melyik pártnak a tagjai voltak a tagjai ezek az emberek? 
 
KM: Hát, ezek az emberek most a szocialista pártnak voltak az emberei. 
 
I: Akkor, annak idején. 
 
KM: Annak- 
 
I: Annak idején, a második világháború idején, milyen pártban voltak? 
 
KM: Ja, a világháború alatt? Hát akkor meg a nyilaskeresztes párt volt, ugye. Annak 
voltak a- (inhóberjai) magyarul mondva, hogy besúgói, itt-ott, amott, ahol köllött. 
Hogy úgy menjen el a falunak az élete, hogy az ő szájuk íze kívánta. 
 
I: Ismert ilyeneket, Miklós bácsi? 
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KM: Hát ismerni ismertem, de hát az ő már akkor is hatvan- ötvenéves volt, vagy 60, 
én meg voltam 20 éves, vagy annyi se. Olyan nagyon nem foglalkoztam az 
emberekkel így. Úgy tudom, hogy melyik volt a: a nyilaskörösztös pártnak- mert 
ugye karszalaggal jártak, ugye, meg fegyverrel, úgyhogy. Azokat úgy=úgy tudom, 
hogy körülbelül kik voltak, mik voltak, meg mit hajtottak végre, ami nekik szükséges 
volt, ugye, abba az időbe is.  
 
I: Mit csináltak ők? Mit hajtottak végre? 
 
KM: Hát mit hajtottak végre. Hát az, hogy rend legyen a faluba egyszer, mert akkor 
még ugye nagyközség volt, a másik meg az, hogy amit ők mondtak, azt meg köllött 
csinálni. Tehát beszolgáltatás, meg hasonló dolgok, az anyádnak a mindenségit, a- 
ugye. És- 
 
I: Akkor álljunk meg, bocsánat, elnézést. Leállunk megint, mert szerintem- leállunk 
egy pillanatra. ---Szóval a nyilaskeresztes párt tagjai voltak a faluban. 
 
KM: Igen. 
 
I: Akiket ismert Miklós bácsi. 
 
KM: Hát úgy, mint gyerek, úgy ismertem, ugye. Hát tudtam, hogy mikor mennek 
gyakorlatra, mikor ő: járják éjjel a falut, ugye. Keresték azt, hogy esetleg ki lop, vagy 
ki nem lop, ölöget, ugye. Ilyen előfordult. 
 
I: Látott Miklós bácsi ilyen gyakorlatot? 
 
KM: Azt oda nem lehetett elmenni. Ippen úgy, mind a munkásőrségnek a 
gyakorlatára nem lehet menni, oda se lehetett elmenni. 
 
I: Itt a faluban gyakorlatoztak? 
 
KM: Kinn a határba. Erdőben. Hát van itt egy nagy erdő Ács mellett. Ott=ott 
mindeniknek- sőt, hogyan mondjam, a munkáspártnak az emberei is oda jártak ki 
gyakorlatra. Ugyanarra a helyre.  
 
I: Ha- tehát milyen módon érintkeztek a lakosokkal ezek a nyilaskeresztesek? 
 
KM: Hát abba az időszakba- már mire értsem ezt? Hát biciklivel jártak. 
 
I: Volt, hogy erőszakosan léptek föl? 
 
KM: Hát, amikor köllött, akkor biztos, hogy erőszakosan, mert annak elment a híre, 
hogy hát most evvel foglalkoznak, most avval foglalkoznak. Szóval mindig volt 
nekik olyan- hogyan mondjam? Körbe- ő: járt dóguk, amit muszáj volt nekik a párt 
érdekébe megcsinálni, ugye. És hát azt azért volt olyan, hogy éjjel fölzavarták az 
embert, ugye. Hogyne.  
 
I: Kit? 
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KM: Ugyanúgy, mint a Kádár-rendszerbe, ugye. Azt- azt megcsinálták akkor is. 
Tehát a pártnak a (beállása), az nem sokat változott a háború előtt se, meg a háború 
után se.  
 
I: Miért zavarták fel éjszaka az embereket, mi volt ez pontosan? 
 
KM: Hát például apámat is, hogy miért járnak ide a zsidók, ugye. Például ez egy 
nagyon jó példa volt, mert hát ugye apám csinálta nekik a cipőket és az lábra 
dolgozott tehát nem meg lehetett venni, aztán amilyen, olyan, az=az méretre 
dolgozott. Ha van még a faluban olyan gazdálkodó, hát, most már meghalt, de a 
felesége- igen, a felesége, meg a gyerekei- gyerekének megvan még az a csizmája, 
amit valamikor a fater csinált, ilyen görbeszárú csizmát köllött neki csinálni, mert a 
lába olyan volt, ugye. És hát ez nem tetszett nagyon egyik-másik párttagnak, vagy az 
egész bandának, ugye, mert hát az eléggé- hogyan mondjam? Agresszív banda volt, a 
nyilaskeresztes párt. Még rossz- rosszabb volt, mint a Kádár-rendszer. 
 
I: Mit szólt hozzá az édesapja, mikor ezt mondták neki? 
 
KM: Hát, mondta nekik, ha nem tetszik nektek, elmentek innen. Ugye, ő könnyen 
volt, mert ő csak dolgozott. Ugye. Aki=aki másképpen gondúta a dolgot, ugye, nem 
is jött a faterhoz dolgoztatni sem, ugye. Mert elég sokan jártak hozzánk. Mind a két 
részről, a mama részéről is, meg a papa részéről is. 
 
I: Azt mondta Miklós bácsi, agresszívan léptek föl ezek a nyilasok. 
 
KM: Hát hogyne. Hát miért ne léptek volna föl, mikor ők voltak az urak. Hát éppen 
úgy, mint a Kádár-rendszerbe, vagy a Rákosi-rendszerbe, ugye, ő volt az úr. Az volt, 
azt csinált, amit akart, ugye. 
 
I: De mégis, mit csináltak? 
 
KM: Hát sanyargatták a népet. Mit csináltak? Befogatták a pofáját, hogy ne 
beszéljenek annyit, ne dumáljanak, ugye. 
 
I: Emlékszik valamilyen konkrétabb esetre? A nyilasokkal kapcsolatosan? 
 
KM: Hát annyira tudom, hogy mikor egy temetésről mentek haza, ugye mink meg hát 
néztük, hogy kik voltak ott a temetésen, mert hát közvetlen szomszédok voltunk, az 
udvarunk, ráláttunk arra az útra, ami fölvezetett abba az időbe a halottasházhoz, mert 
volt ám itten rendes halottasház is. Úgyhogy. 
 
I: Ez melyik temető volt pontosan? 
 
KM: Zsidótemető. Persze. Hát megvan még most is. Be van kerítve szépen. 
 
I: És hogy volt? Hogy volt a történet, hogy volt egy temetés, és mi történt aztán? 
 
KM: Mikor mentek kifelé, aztán egy nyilaskeresztes odament hozzá, ugye. Hé, öreg, 
azért nem köllött volna ám ennyire belemerülnöd az elgyüvetelbe, mert neked tudod, 
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hogy milyen problémád lesz ebbül. Esetleg megraknak majd valahun sötétbe, evégett. 
Mer ilyen vót. 
 
I: Ezt kinek mondta? 
 
KM: Annak az illetőnek, aki ott volt a zsidónak a temetésin, ugye. Meg hát nekünk is 
mondták, hogy mars befelé gyerek, ne leselkedj itten. Ugye. 
 
I: Ezt a történetet hallotta, vagy látta Miklós bácsi? Vagy csak hallotta, mesélte 
valaki? 
 
KM: Nem, hát nekem mondta, hogy menj be gyerek. 
 
I: De azt, hogy a temetésről hazafelé jövet mi volt. 
 
KM: Hát a temetésről- mi nem mentünk a temetésre úgy. Kimentünk az udvarnak a 
hátuljához, azt ott volt a temető, ugye. 
 
I: De akkor a nyilas odament ahhoz a valakihez, akkor ahhoz a zsidóhoz ment akkor 
hozzá, nem? Egy zsidónak mondta ezt, hogy- 
 
KM: Hát mondta annak az illetőnek, hogy miért nyalod nekik a hátsójukat, mikor te 
egy normális ember- magyar ember vagy. Persze. Hát ilyenek előfordultak ám, abba 
az időbe is. Mert hát nem minden úgy megy ám, vagy ment akkor sem, mint utána, a 
háború után ment, ugye. Mert itt is aztán elég sokszor beszóltak ám az embernek. 
 
I: Hány zsidó család élt akkor Ácson? 
 
KM: Hú, hát ezt mondhatták volna, hogy írjam föl. Ott van a: állomáson a létszámnak 
egy emlékműve. De megnézem. 
 
I: Nem, körülbelül. Mennyire emlékszik? 
 
KM: Nem tudnám megmondani. Volt, amikor sokan voltak, volt, amikor kisebb- 
kevesebben voltak, mert hát az az illetőnek nem volt szimpatikus az a zsidó ember, 
aki meghalt, vagy asszony és azért a temetésre elmentek. Azért az ácsi ember az úgy 
van, hogy a temetésre, ha megy, ugye, ha ismeri az illetőt, akkor elmegy. Mert én is 
elmegyek, ugye. Még most is. Beülök az autóba, aztán elmegyek. Ott meg kiszállok, 
aztán elállok olyan helyre, vagy elülök, viszem a székemet, aztán elülök, aztán 
elvagyok. De hát akkor is voltak ilyen dolgok.  
 
I: Azt- mit érzékeltek itt, Ácson abból, hogy=hogy megindultak a zsidókkal 
kapcsolatosan az üldöztetések, a deportálások. Mi volt ennek a jele? 
 
KM: Hát a jele az volt, hogy az üzleteket be köllött zárni. Mindegyiknél, ugye. És ha 
netalán tán nem volt teljesen eldöntve, hogy mi van, bement az ember az üzletbe, 
akkor szólt, hogy gyerek, ez ám az utolsó eseted. Ugye. Ilyen előfordult. 
 
I: Ez hogy volt, még egyszer, hogy gyerek- mit mondott, pontosan? 
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KM: Gyerek. Ez még egyszer ne történjen meg. 
 
I: Ezt ki mondta? 
 
KM: Hát egy=egy ko- nyilas. Akinek lehet, hogy a főnöke megmondta, hogy lessétek 
a gyereket, hogy mikor megy a boltba, vagy miért megy a boltba. Ilyen előfordult 
akkor is.  
 
I: Mi lett aztán ezekkel a boltokkal? 
 
KM: Hát ezeket a boltokat aztán ugye aki érte, marta, vitte. Mindenki, aki olyan 
közvetlen volt. Ugye, hogy na, hát ez=ez nem tudom, nekem a haverom volt, na 
gyere, aztán nézzük meg, a (Winternitznél) mit tudsz te elvinni, vagy a Fischernél mit 
tudsz te elvinni. Szóval ilyen előfordult akkor is. 
 
I: Tudta Miklós bácsi, vagy lehet tudni, hogy kihez mi került, vagy hova kerültek 
ezek az áruk a boltból, illetve maguk a bolthelyiségek kié lettek? 
 
KM: Azt elvitte az illető, aztán felhasználta saját céljára. Úgyhogy nem tudtuk 
eltalálni, hogy az illetőnek miért van bundája. Ugye például. Mikor szegény ember 
volt úgy, abbúl a szempontbúl. Annyi haszna nem volt neki a: ténykedésibül, amibe 
az a bunda került. De az a ténykedés az volt, hogy súgott a másik oldalon, ugye. 
 
I: De emlékszik ezekre, kik voltak ezek az emberek, akik úgy ismerték a boltokat, 
akik aztán ugye tudták, hogy mit honnét kell beszerezni. Tudja, hogy kik voltak ezek? 
 
KM: Hát itt egyelőre a pártnak az emberei voltak, nevet úgy nem mondok ugye, mert 
mondtam már a múltkor is, hogy nevet nem fogok mondani, ugye. De má’ meghaltak, 
úgyhogy hála istennek már nem tudnak visszaütni. 
 
I: Hát akkor nyugodtan mondhatná is akár, nem? 
 
KM: Hát azért, ha úgy vagyunk, akkor a halottról vagy jót, vagy semmit.  
 
I: És mi lett a tulaj- a zsidó bolttulajdonosokkal? 
 
KM: Hát elhajtották, elvitték őket. Elvették a boltjukat, ugye, becsukták és utána nem 
sokat voltak már aztán itthon. A sárga csillaggal nemigen járhattak a faluba, mert hát 
a nyilasok azok szóltak mindjárt nekik, hogy nyomás befelé, ugye. Mert azért a sárga 
csillag azt itt is kiosztották a faluba, a zsidóknak, persze.  
 
I: Hogy volt ez, emlékszik erre? El tetszik tudni mondani, hogy volt ez, amikor föl 
kellett tenni a sárga csillagot? 
 
KM: Hát mikor kigyütt a lakásbul, már akkor, ugye. Ő: neki mutatni kellett azt, hogy 
ő zsidó ember, ugye. Föl volt ide téve a mellyére és akkor úgy, mint egy kitüntetés 
volt. Csak a bal oldalru volt a kitüntetés, nem a jobb oldalru. (nevet) 
 
I: Vagyis? 
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KM: Hát vagyis. Hogy gyakorlatilag ők voltak a jobboldaliak akkor, ugye, ők voltak 
az urak. 
 
I: Kik? 
 
KM: Hát a zsidók, meg aztán jobban mondva a Szálasiék, ugye. Mert hát még e- ugye 
még nem csinálták ezt a ciriburit, azért az a Szálasi-ember is elment ám a boltba, 
ugye, vásálni. De hát aztán megmagyarázták neki, hogy hé, öreg, ne igen járkáljál 
most már. 
 
I: Amikor elkezdték a nyilasok azt mondani az embereknek, hogy ne menjenek oda, 
abba a boltba, akkor az emberek nem jártak többé oda vásárolni, vagy hogy volt ez? 
 
KM: Hát nem mentek el, mert gyakorlatilag, egy olyan pártnak, mint a 
nyilaskeresztes párt, annak nem igen lehetett betartani, ugye. Az visszafele betartott 
sokkal jobban az illetőnek, aki esetleg olyan ember volt, gazdálkodó volt, valami, 
ugye. Mert aztán volt itten még olyan másik zsidó is, aki hát kereskedelemmel 
foglalkozott. Tehát műtrágyák, búza, vetőmag, ez, az, amaz. Vásált is, meg eladott is. 
Úgyhogy abba az időbe az is volt. 
 
I: Tehát amíg nem zártak be a boltok, addig az emberek jártak a- 
 
KM: Hát persze, hogy jártunk, én is elmentem. Winternitz úrhoz be kellett mennem. 
Kint- az mindig kint állt az ajtóba. Volt egy Farkas nevű ő: segédje és őneki beszólt 
az ajtórul, hogy Vince kérem, megjött a Kóródi bácsinak a fia, adja oda a cuccot neki. 
Ami föl volt írva, ugye. Na, ilyen előfordult, nem egyszer, nem kétszer, ugye.  
 
I: Mi volt ez a cucc? Mit vitt az édesapjának? Mi volt ez a cucc pontosan, mit vitt 
onnét az- 
 
KM: Faszeget, vasszeget, cér- fona- fonalat, tűt. Akkor szurkot, amibe a cérnát 
meghúzták, ugye, hogy időálló legyen.  
 
I: Mi történt aztán, hogy be kellett zárni a boltoknak? Mi történt a helyi zsidókkal? 
 
KM: Hát helyi zsidók aztán húzódtak befelé, ugye. Mert hogyan mondjam. 
Befordultak, magyarul mondva, tehát hogy mikor nem muszáj volt, nem is álltak 
szóba az emberrel, ugye. Mert hát ez egy ronda világ volt. Rondább volt, mint a 
Kádár-rendszer. 
 
I: Miért volt ronda? 
 
KM: Miért volt ronda? Mert hamarébb elvitték a kuncsaftot, aztán jól megverték, 
vagy a Dunába elúsztatták, ugye. 
 
I: Kit? 
 
KM: Hát az illetőt, akinek szóltak, hogy ne igen ugráljál itt a zsidók körül, ugye. 
 
I: Volt ilyen eset? 
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KM: Volt, ilyen is, igen. 
 
I: Mi történt pontosan? 
 
KM: Hát kinyírták, aztán a Dunán leúsztatták ütet. 
 
I: Kit? 
 
KM: Az illetőt, akinek szóltak, hogy vigyázzál, mert problémád van, ugye. Tehát 
mintha most nem tudom én, egy pártnak lennék a tagja és nekem szólnak, hogy 
vigyázzál, mert baj van. És akkor, ha úgy vigyáz az illető, akkor gyakorlatilag ugye 
ezt csinálták, hogy agyonlőtték, aztán Dunába levitték, aztán elúsztatták. Persze. 
 
I: Innét Ácsról volt- 
 
KM: Ácsról is volt, kettő-három is. 
 
I: Akit lelőttek? 
 
KM: Akit lelőttek, igen. 
 
I: És miért lőtték le pontosan őket? 
 
KM: Hát pontosan azért, mert egyszer a temetőnek volt az őrje, az- azt úgy nyírták ki, 
meg volt, két-három ember, aki megkapta, hogy ha bajod lesz, a te bajod lesz akkor. 
 
I: A temető- melyik temetőnek volt a- a zsidó temetőnek volt az őrje?  
 
KM: Igen. 
 
I: És az egy nem zsidó ember volt? 
 
KM: Nem. Nem, az ott lakott a: ami ugye, most, hogyha úgy van, hogy megyünk 
befelé a temetőbe, balrul, a falu felől gyüvünk balrul, befordulunk, az ott lakott abba 
a szélső házba. Csak az már kicsit följebb lett építve, az a ház, mert a háború alatt, 
ugye, fölrobbantották a hidat, aztán ott a mienké is, meg a többi is, tönkrementek a 
házak. Totálba. 
 
I: És ezt a temetőőrt a nyilasok lőtték le? 
 
KM: Igen. 
 
I: És ezt hogy- honnét tudja Miklós bácsi? Ezt hallotta, vagy mi volt ez? 
 
KM: A felesége ordított, aztán mondta, hogy agyonlűtték a nyilasok. Mert szó- 
szóltak neki, hogy ne legyen a temetőnek a csősze. Ugye. Mert hát ott rengeteg fa 
volt ottan, aki (élt), aztán ilyen közeliek, azok vitték a fát, ugye, vágatták ki, aztán 
vitték el. Saját részükre.  
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I: A temetőből? 
 
KM: A temetőből, persze. 
 
I: És a zsidó- a temetőőr nem engedte, hogy kivágják a fákat?  
 
KM: Igen. 
 
I: És tkp. akkor ezért- 
 
KM: Ezért, ezért irtották el. Mert mért vagy te a zsidókkal annyira jó, ugye. 
 
I: És amikor a feleség kiabált, hogy lelőtték a férjét, akkor azt hallotta a Miklós 
bácsi? 
 
KM: Sírt, a temetésen is ott voltunk. De hát azt nem mondták ám, hogy a nyilasok 
lűték agyon, mert hát annyira nem terjesztették, hogy hogyan halt meg, meg miképp, 
ugye. Hogy öngyilkos lett, azt mondták. Erre mindent rá lehet fogni, ugye. 
 
I: Mikor volt ez kb., emlékszik? 
 
KM: Hú, hát arra már nem. Időbe úgy nem tudnám megmondani. 
 
I: Itt voltak még a zsidók? 
 
KM: Még itthon voltak, persze. Nem tudom, októberba, vagy mikor vitték el. Időbe 
nem tudnák már oda visszamenni, mert igen messze van most már. 
 
I: És volt még több ilyen gyilkosság is a faluban? 
 
KM: Hát úgy nagyon nem igen lehet hallani, hogy ilyesmiről, hogy ilyen gyilkosság- 
 
I: A nyilasok által annak idején, lőttek le még embert? 
 
KM: Volt már, másnál is, olyan, hogy jól berúgtak, aztán egymást lűdözték. 
 
I: A nyilasok? 
 
KM: A nyilasok, igen. 
 
I: Hogy viselkedtek a zsidókkal a nyilasok? 
 
KM: Hát az egyik így, a másik úgy. Attól függ, hogy melyiknek volt érdeke, milyen 
érdeke volt, ugye. Úgyhogy ez=ez minden rendszerben úgy szok lenni, hogy aki 
mondjuk lehet egy kicsit húzni, nyalni, jobbra-balra, ugye, akkor azt is megcsinál- azt 
is meg lehet csinálni, vagy megcsinálják. Szóval ilyen előfordul, most is. Most is.  
 
I: Volt olyan eset, hogy gorombán bántak a zsidókkal a nyilasok? 
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KM: Hát, na, mikor már kijöttek, ugye akkor már a csillagot föl köllött tenni. És ha 
nem volt fönt a csillag, akkor bizony bezavarták. Megverték esetleg, ugye. 
 
I: Olyan is volt, hogy megvertek valakit? 
 
KM: Hát persze. Még minket is megijesztettek. Hogy így lesz, meg úgy lesz, aztán 
gyütt bottal az illető, az a nyilas, aztán meg akart bennünket verni. Hogy mért járunk 
mink a temetőbe ki. Mert azért mink kimentünk oda, mert a tyúkudvar az 
gyakorlatilag a temetőnek az a része volt, ami hát a régi sírok vannak, a múlt századi, 
vagy előtte való sírok. A mi tyúkjaink ott éltek, ez egy igen jó hely volt abból a 
szempontból. Már magában véve a lakás is jó helyen volt, mert hát gyakorlatilag oda 
’38-ba költöztünk mink le, abba a házba, mert addig följebb laktunk egy utcával. És 
hát a nagymamáék elmúltak és a mama átvette gyerekitől, testvéritől a vagyonnak a 
részit. Úgyhogy aztán ugye háború alatt hát apám nem volt itthon, nem is folytassam 
még ezt az oldalt, ugye? 
 
I: Engem még az érdekel, hogy megemlítette Miklós bácsi, hogy volt olyan, hogy 
megvertek zsidókat a nyilasok. 
 
KM: Hát persze. 
 
I: Tud ilyen esetről? Ezt el tudná mondani? 
 
KM: Hát láttam egyszer-kétszer, hogy elpofozták üket az utcán a faluba. 
 
I: Miért?  
 
KM: Mert bement a zsidóhoz vásálni, vagy a zsidó kijött, nem volt a csillag a mellire 
akasztva. Hát persze. 
 
I: És akkor mi történt? Amikor nem volt mellére- tehát nem volt kinn a sárga csillag, 
mi történt akkor? 
 
KM: Hát megverték, aztán bezavarták. 
 
I: Látta azt Miklós bácsi? 
 
KM: Vót, vót, láttam is messzebrü, mert hát az ember egy kicsit függött, mer már 
nem voltam annyira gyerek, hogy ne függtem volna a politikai ellentétbü kifolyólag, 
ugye. Mert hát azért nem tetszett nekik, hogy az én apám, ugye, suszter volt, mert úgy 
hítták, hogy suszter. De hát olyan cipőket csinált, hogy bizony nem susztermunka 
volt, hanem rendes munka volt, ugye.  
 
I: Amikor ő: azon kívül, hogy azért megvertek valakit, mert hogy nem hordta a 
csillagot- 
 
KM: -igen- 
 
I: - volt még más ilyen erőszakos eset, amit a nyilasok követtek el? 
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KM: Biztos, hogy volt, csak aztán mikor már egyiket megverték, a másik már nem 
jött elő, Úgy=úgy, akkor már kiakasztotta a csillagot, ugye. 
 
I: Látott még Miklós bácsi olyan erőszakos esetet, amit a nyilasok a zsidók ellen 
követtek el? 
 
KM: Hát, egy temetésen vótam én is ottan. Ugye akkor ottan gyakorlatilag sokan 
voltunk, mert ismerős volt a zsidó és hát nem tetszett a nyilaskörösztösöknek, hogy 
hát miért nincsen fönn a csillag, ugye. Persze. 
 
I: Temetésen ott voltak többen is. 
 
KM: Sokan voltak, sokan. Volt, amikor az az egy kis helyiség, meg hát, ha esett az 
eső, oda köllött beállni, ugye, vagy esernyővel ment az ember oda, akkor oda sokszor 
volt az, hogy ott szorították meg bent, a halottas házba. 
 
I: Miért? 
 
KM: Hogy miért nincs kinn a csillagod. 
 
I: De ezt ott a zsidóknak mondták. És azért=azért ott=ott megverték őket? Vagy- 
vagy volt valami erőszakos cselekedet, vagy erőszakos- 
 
KM: Hát annyira tettleges nem volt, mert hát azért azok a nyilasok se voltak buta 
emberek nagyon, de volt bennük, azokba is, éppen úgy, mind a munkásőrségbe is volt 
borzasztó hülye ember, sok, ugye. De hát el köllött szivelni, magyarul mondva.  
 
I: Én most javasolnék egy kis szünetet. És szeretném, hogyha Miklós bácsi inna egy 
kis vizet, mert szerintem már- 
 
I: Na, szóval kis szünet után most azt szeretném megkérdezni, pontosabban vissza 
szeretnék kanyarodni Miklós bácsi, ahhoz, amit korábban mondott. Említette Miklós 
bácsi, hogy nem volt mindenki, aki jó szemmel nézte azt, hogy Miklós bácsi 
édesapjához jártak zsidók. 
 
KM: Persze. 
 
I: Mit mondtak pontosan? Miket=miket mondtak ezek az emberek? 
 
KM: Hát ezek az emberek megmagyarázták a faternak, hogy nincs tovább, öreg. Ha 
még egyszer észrevesszük, akkor problémád lesz. Letegezték azok a fiatal emberek a 
fatert. Aztán mondta nekik, tik még gyerekek vagytok, nem tudjátok, mi van. Tik 
még nem voltatok a háborúnak egyik részébe se benn. 
 
I: Hogyan beszéltek a zsidókról ezek az emberek? 
 
KM: Hát, ezek akinek nem tetszik valami, az másképp beszél, mint ahogyan hát illő 
volna. 
 
I: Mégis, mit mondtak? 
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KM: Hát ilyen piszkos zsidó, meg olyan piszkos zsidó, meg ez meg, az, meg amaz.  
Jó lenne már, ha elvinnék üket, vagy fölakasztanák üket. Mondtak sok mindent ám. 
Abba az időbe nagyon durván nézett ám ki ez az egész ország. Akkor, mikor kezdték 
a zsidókat macerálni. Persze. 
 
I: Kik mondták ezeket? A nyilasok, vagy a falubeliek? 
 
KM: Hát a pártember, meg a haverjai, esetleg, aki elment a kocsmába, aztán leitatták, 
aztán akkor magyarázott, mint a veszedelem, ugye. Hogy ilyen piszkos zsidó, meg 
olyan piszkos zsidó. Ez volt, vagy a vót, ama vót. Minden időbe előfordult. Még 
máma is. Máma is. Komolyan mondom ám. 
 
I: Hallott ilyet mostanában is? 
 
KM: Hát hallottam má, hogy én is hogy milyen szemét ember vagyok, ugye. Még 
olyat is mondtak, hogy én egy szemét ember vagyok. Mert nem csináltam meg neki a 
vacakját, ugye.  
 
I: Volt egy másik történet, amiről az előbb beszélt Miklós bácsi, mégpedig az, amikor 
a zsidó temetőnek az őrét lelőtték a nyilasok. 
 
KM: Igen, igen.  
 
I: És a felesége sírva- 
 
KM: -sírva- panaszkodott ott minálunk, hogy most nem tudja, hogy mi van, mert az 
öreg nem gyütt haza, kiment a Dávid gyerek, mert volt neki egy fia, kiment, 
megnézte, azt mondja, ott volt halottan a szőlőházba. 
 
I: És ő volt az, akit aztán később a Dunába leeresztettek? Az egy másik volt? 
 
KM: Nem, nem azok másvalakik voltak. Hát sokat elengedtek a Dunába ám, abba az 
időbe. 
 
I: Ki volt az, akit a Dunán- Dunába lőttek, vagy a Dunába dobtak? Az ki volt, vagy 
mi volt? 
 
KM: Hát zsidó volt, az volt a bűne, semmi más. Mert hát annak az illetőnek nem 
tetszett. Őneki megvolt már akkor a joga hozzá, hogy lelűhesse, ugye. És így szerzett 
magának jogot arra, hogy az anyja szentségit neki, most már jól kiszúrtam vele, mert 
eltettem láb alul, ugye. 
 
I: Na most, ezt hallotta Miklós bácsi, vagy látott ilyeneket? 
 
KM: Temetésen mondják, ha elmegy az ember a temetőbe, sok mindent meg lehet ám 
ott hallani, hallgatni egyik-másik emberrül (…). 
 
I: Most azt, amikor arról- azt mondta Miklós bácsi, hogy zsidót belelőttek a Dunába, 
vagy beledobtak a Dunába, az hogy volt. Azt hallotta, vagy látott valamit? 
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KM: Volt, amikor onnan hozták föl a- a azok a szállító emberek, akik itt a 
polgármester, vagy tanács, nem is tanács, hanem a bíró kijelült, hogy ha valamit 
tudtok, azt hozzátok föl, nekünk a temetőbe, és mi meg tegyük bele a sírba, ugye. 
Dobáljuk bele őket. 
 
I: De ezek nem ácsiak voltak. 
 
KM: Hát volt közötte ácsi is. 
 
I: Ácsi zsidó? 
 
KM: Hát azt nem mondhatnám, hogy ácsi zsidó, mert alighanem egyszerre elvitték 
mindet, ha jól emlékszem rá. 
 
I: Szóval azt jelenti, hogy voltak holttestek a Dunában. 
 
KM: Igen, úsztak. Meg lettek úsztatva, hogy esetleg vékonyabb legyen a bőrük. Igen, 
így van! Azért lőtték agyon, mert zsidó volt, aztán bele a Dunába, hadd ússzon. 
 
I: És ez holt volt, hol történt? 
 
KM: Ott kinn a szőlőbe. Ott, a homokszőlőnél, ott szokták a (…) a folyásánál, ott 
szokták ezeket elengedni. 
 
I: De ez mikor történt? Amikor a menetek idején? Amikor mentek- vitték itt a 
zsidókat a vész felé? 
 
KM: Akkor is, meg előtte is. 
 
I: Előtte is volt? 
 
KM: Hát hogyne. 
 
I: Kik voltak ezek a zsidók és mi történt velük? 
 
KM: Hát, az történt velük, hogy valakinek nem tetszett, ugye. Aztán hát nekem 
megvan hozzá most már hozzá a jogom, mert én nyilas vagyok, vagy valami 
kutyafüle, vagy kaptam egy fegyvert a nyilasoktól, ugye, hogy lűjem agyon, ha 
nekem ez nem tetszik, ugye. Aztán ezt elintézték. 
 
I: És akkor Miklós bácsi látta, hogy ezeket a holttesteket hozzák föl a Dunáról? 
 
KM: Hát odahozták, minekünk köllött belerakni a gödörbe. Az az ötven darab, vagy 
száz darab ember, majdnem száz, aki van, ugye, mert az egyikbe abba biztos, hogy 
ötven benne van, ugye. 
 
I: Az a menet, arról később beszélünk. De hogy itt most még a háború- vagy a 
menetek előtt, azt mondta Miklós bácsi, hogy voltak olyanok, akit belelőttek a 
Dunába. Vagy szóval- 
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KM: Olyan is volt, sőt, nemcsak hogy a zsidót lőtték bele, még volt, aki magyart is 
belelőtték. Mert zsidót pártolta, ugye. 
 
I: DE ilyenekről csak hallott Miklós bácsi, vagy látott is? 
 
KM: Hát látni nem láttam, de viszont a temetésin ott voltam. 
 
I: Mert aztán Ácson temették el ezeket. 
 
KM: Ácson temették el, persze. Hát öngyilkos lett, azt mondták, ugye.  
 
I: Az a temetőőr volt. 
 
KM: Igen. 
 
I: De most itt a Dunából kiszedett holttestekről- 
 
KM: De a másikra is azt mondták, aki másik, a kettőt-hármat is elúsztattak a Dunán, 
ugye, ezért, hogy miér nyalod a zsidónak a hátulját? 
 
I: És ők kik voltak, hova valósiak voltak ezek az emberek? 
 
KM: Hát volt bennük ácsi is, meg volt vidékrü is, valakik hoztak valakit, aki 
elrendezte a dolgot, ugye. Mert hát nem mindig úgy van, hogy én=én mondjuk 
vagyok egy pártnak a főnöke, aztán nem tetszik valaki, akkor hozok egy havert, 
mondjuk Komárombul, vagy Tatárul, aztán intézd el őket. Ugye aztán el van 
gereblézve. Ilyen előfordul, még most is. 
 
I: És akkor a bíró úgy döntött, az ácsi bíró, hogy itt, az itteni temetőbe temessék el 
ezeket a holttesteket? 
 
KM: Hát máshova nem vihették, csak a zsidótemetőbe. Mer akkor mentek itt ugye a 
zsidók, itt a kert végén mentek, e. Itt hajtották üket. 
 
I: Az már a menet volt. Én most arra a két-három holttestre kérdeztem rá, vagy arra a 
két-három esetre, amikor a Dunába- a Dunából szedték ki a holttesteket.  
 
KM: Persze. 
 
I: Az egy másik történet volt.  
 
KM: Na, az a- azokat, amiket mink nem ismertünk, azt tudjuk, hogy följebbrül tették 
bele, vagy Gönyűn, vagy Győrbül már úsztatták, ugye. 
 
I: És itt fogták ki? 
 
KM: Hát itt dobta ki a Duna, mert itt vagy egy nagy kanyarja neki és ott kirak minden 
szemetet, ugye. Mert ott a Dunának van egy elég nagy kanyarja, a szőlőnél, persze. 
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I: És akkor itt lettek ezek a holttestek eltemetve. 
 
KM: Itt lettek eltemetve, mert hát nem volt semmi nyoma, hogy kicsoda-micsoda. 
 
I: És akkor honnét tudták azt, hogy miért kerültek a Dunába? Honnét tudta ezt Miklós 
bácsi, hogy miért került a Dunába ez a két-három holttest? 
 
KM: Igen. Azért, mert akit úgy lőttek agyon, azt fejen lűtték, homlokán, és azt tudtuk, 
hogy az mind zsidó. Mert lehet, hogyha most fölbontanák azokat a sírokat, ott meg 
lehetne állapítani, hogy melyik zsidó, vagy melyik nem zsidó volt, mert van benne 
olyan is, amelyik nem zsidó. 
 
I: Jó. Én most visszatérnék még az ácsi zsidókra, meg az ácsi történésekre, mert ezek 
a menetek ezek más=más ügyek voltak, amikor ez később volt. Hogyan reagált a falu 
lakossága minderre? Hogy a nyilasok itt fegyverrel járkálnak le-föl, meg ilyen 
agresszívak? Mit szóltak, meg hogy a zsidókkal szemben ilyen=ilyen erőszakosak? 
 
KM: Esetleg, akinek nagy volt a pofája, ácsinak, ugye, az megmagyarázta annak a 
nyilasnak, hogy hát ide figyelj, öreg, teneked is van ám apád, meg anyád és ha azt 
csinálnak vele, amit ti csináltok a zsidókkal, akkor mit=mit szólnál hozzá, ha most 
változna a rendszer, aztán agyonlűdöznék a szüleidet. Ugye. Szóval ilyen előfordult, 
nem egy, nem kettő. 
 
I: Hallott ilyenről, Miklós bácsi? 
 
KM: Persze! Volt, aki a faternak dicsekedett ott, hogy hát elrendeztük ám, most már 
nem gyün el többet, ugye. 
 
I: Mi? Ki? 
 
KM: A zsidó. Aztán meg a zsidó haverja. 
 
I: Ezt nem értem. Ki dicsekedett az édesapjának, azzal, hogy nem jön ide többet 
zsidó? Nem értem. 
 
KM: A nyilas. Gyütt cipőt csináltatni, sarkaltatni, vagy talpaltatni, attúl függ, aztán 
ott dicsekedett, hogy én vagyok ám a valaki. Mert hát a fegyver náluk volt, 
mindeniknél. 
 
I: Hogy beszéltek ezek a nyilasok a zsidókról? 
 
KM: Hát azok nem jól. Mi ippen úgy- mint mink a Rákosi-rendszerrül. 
 
I: Mit mondtak? 
 
KM: Hát mit mondtak volna? Egy=egy szemét banda volt az egész, ugye. A Rákosi 
rendszer is. Mert nem számított nekik, hogy itt ki volt, mi volt az az ember, ugye. 
 
I: És akik nem voltak nyilasok a faluban, nem voltak, nem hordták a fegyvert, a 
karszalagot, ők mit szóltak mindehhez? Ők mit mondtak? 
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KM: Hát azoknak megmagyarázták már ott bent, nem köll használnod, de kuss, mert 
akkor te is úgy jársz, ugye. 
 
I: Hogyan- bezárták- mesélt már arról Miklós bácsi, hogy bezárták a boltokat- 
 
KM: -igen- 
 
I: -hogy el is vették. Szétosztották a vagyonokat. Erre hogyan reagált, vagy mit 
szóltak ehhez a falubeliek? 
 
KM: Hát föl voltak háborodva. Mint most föl lenne háborodva, hogy ha valakinek a 
kis maszek boltját kibontanák, aztán hát egyszerűen azt mondanák neki, hogy most 
már nincs tovább, ugye. Mert most is van Ácson elég sok kisbolt ám. Nehogy úgy 
gondolja valaki, hogy egypár nagybolt betelepedett ide, aztán az tartsa el a falut. 
 
I: De hát voltak, akik kaptak ezekből a- 
 
KM: Igen, azok mind haverok voltak. 
 
I: És akik nem voltak haverok, azok föl voltak háborodva? 
 
KM: Föl voltak háborodva, aztán szidták, átkozták őket, hogy mért köllött azokat 
elirtani. Az is ember, magyarul mondva. 
 
I: Hallott ilyeneket, Miklós bácsi? 
 
KM: Hát mondták. Hallani lehetett, mert azért hát akkor se lehetett mindenkinek a 
száját befogni, meg most se lehet. 
 
I: Mit mondtak? 
 
KM: Hát hogy mér pártolod azt a piszkos zsidót, meg ez, meg az, meg amaz, hasonló 
dolgok. Majd te is úgy jársz, vagy valamit majd csinálnak veled is egyszer, ugye.  
 
I: Volt-e egy=egy faluban egy zsidó család, akiről mesélt az elmúlt alkalommal 
Miklós bácsi. (Mármurte)? (Mármustein)? Mihály. 
 
KM: (Mármorstein) Mihály. Igen. 
 
I: Őt említette. Mit- milyen kapcsolat- 
 
KM: Együtt jártunk iskolába. Mert a református (…köllött) jönni iskolába, ugye. Ő a 
Misa- Miska az ott tanult minálunk, egy osztályba jártunk. Már gondulkoztam, hogy 
azér kimegyek, megnézem, ha járok az állomásnál, azon a kövön föl van neki írva a 
neve. 
 
I: Mi lett vele? Mi történt velük? 
 
KM: Nem tudom. Elvitték ugye az egész családot, aztán utána- 
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I: Hogy volt, amikor elvitték? 
 
KM: Hát azt éjjel csinálták mindig, nem nappal vitték el ezeket. Ott össze-vissza 
beszélgettek, aztán a végén este visszamentek, aztán mind a Rákosi rendszerbe, ugye, 
éjjel jártak a fekete kocsik. És azok is úgy ippen azt csinálták, mind a Rákosiék, aki 
nem tetszett nekik, azt elirtották. 
 
I: Látott ebből valamit? 
 
KM: Hát sok minden nem, mer éjjel nem lehetett kimenni ám olyan nagyon akkor 
már abba az időbe, a háború alatt má, ugye mer gyakorlatilag úgy volt, hogy este már 
még lámpát se lehetett gyújtani. Vagy be köllött az ablakokat izélni, sötétíteni, 
úgyhogy nem nagyon lehetett kint mászkálni. 
 
I: Emlékszik mikor volt utoljára az, hogy zsidókat látott Ácson, az ácsi zsidókkal 
találkozott? Hogy volt ez? 
 
KM: Hát úgy nemigen tudom, hát lassan én is azért csak-csak eljártam iskolába, ide-
oda, úgyhogy mikor már vitték el üket, a családokat, mert nem egyszerre vitték el. 
Először elvitték a fiatalokat az öregek helyett, aztán a végén az egész családot vitték 
el, egy-két- három hét, vagy egy hónap eltelt, mire elvitték aztán az egész bandát, 
ugye. Mindent, az egész családot. Akármelyiket vettük figyelembe. Arrúl tudtuk meg, 
na ezek is már készülődtek, kigyüttek a temetőbe, megnézték a sírt. Arról tudtuk, 
hogy ezek is most már meg vannak mondva nekik, hogy készülődjenek össze. De 
semmit nem vihetnek el. Mindent ott kell nekik hagyni a házba. 
 
I: Ezt honnét tudta Miklós bácsi? 
 
KM: Hát ott a mamánál mondták, meg a papánál. Mert mind a kettő azért mondjuk 
nem annyira befelé forduló ember volt, se a mama, se a papa, ugye. Ugye. Úgyhogy. 
 
I: És látta azt, amikor elvitték a zsidókat? 
 
KM: Mondom, nem lehetett látni, azt éjjel csinálták. Odament az autó, aztán 
fölpakúták, aztán gyerünk, ugye. Azt még sokszor a szomszéd se tudta, hogy elvitték 
az éjjel a- ezt a családot, vagy azt a családot, ugye.  
 
I: Mi történt a zsidók házával, bútoraikkal, vagyonukkal? 
 
KM: Valaki beleköltözött, aki nagy nyilas volt, ugye, bele is költözött a házba, 
mingyá, úgy ahogyan otthagyták a zsidók, ugye. De hát volt olyan, aki aztán hát 
elvitte a holmit belüle, azt a házat meg otthagyták pusztulni. Ács községnek a 
tulajdona lett. Azok a házak. 
 
I: Tud olyan tárgyat, ami valahol, valakinél- a bundát említette, hogy az ott volt 
valakinél. Vannak még ilyen tárgyak, amik úgy Ácson- 
 
KM: Hát má azok ki- elhaláloztak=elhaláloztak- 
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I: -annak idején, annak idején- 
 
KM: Hát tudtuk, persze, hogy az nem onnan származik, nem az ő keresetéből, vagy 
az ő pénzén sikerült neki összeszedni. Persze, volt, az abba az időbe is természetes 
volt, éppen úgy, mind a Rákosi rendszerbe mikor a kulákot hajtották, üldözték, ugye. 
Azok is úgy voltak.  
 
I: Próbált-e valaki segíteni a zsidóknak? 
 
KM: Vót, vót olyan. 
 
I: Hogy ne vigyék el például, vagy bújtatta őket. Volt-e ilyen? 
 
KM: Bújtatás az volt, igen. 
 
I: Mi volt, hol volt, ki volt? 
 
KM: Hát nem mondom meg, de tudok róla, hogy az a zsidót bújtatta. Addig, még az 
oroszok be nem gyüttek, addig a pincébe volt lent csinálva neki hely. 
 
I: Itt, Ácson? 
 
KM: Itt, itt. 
 
I: És egy ácsi zsidót, vagy valaki mást? 
 
KM: Ácsi zsidó volt, igen. 
 
I: És egy nem zsidó bújtatta a pincéjében? 
 
KM: Igen. Igen, de hát az úgy történt ám az egész, hogy ugye a pince elkészült. Mer 
hát boroshordónak, ennek-annak köllött jobbra-balra beszélgették, hogy hát mit 
csinálsz, hogyan csinálod. Aztán a végén csak úgy derült ki, aztán mikor előgyütt a 
zsidó, mikor már az oroszok begyüttek. Hogyne. 
 
I: Emlékszik arra, hogy ki volt az, akit bújtatott? Hogy hívták azt a zsidót, akit- 
 
KM: Fleischmann Albert.  
 
I: És ki volt az, aki bújtatta? 
 
KM: Az egyik haverja. Osztálytársak voltak iskolában. 
 
I: És azt hogy hívják? 
 
KM: Azt nem mondom meg, mer még él. 
 
I: Hát de az nem baj, sőt, hát az=az=az csak jó, hogyha kiderül, hogy ha kiderül, hogy 
volt egy ilyen igaz ember, aki segített valakin, hogy túlélje a háborút. 
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KM: Lehet, hogy őneki, ugye, az=az nem úgy sikerült. Na most már nem él az illető, 
úgyhogy mindegy, akármi vót. 
 
I: Ki nem él, a zsidó ember nem él, vagy pedig a- 
 
KM: Lehet, hogy a zsidó ember se, mer nem igen gyün a temetőbe. Mer a bátyámnak 
meg jó haverja volt háború után. 
 
I: A Fleischmann Albert. Őt bújtatta. Ő már nem él? Vagy ő még él? 
 
KM: Hát nem hiszem, hogy élne, mert már kilencvenen fölül van. 
 
I: Aki bújtatta, az a nem zsidó ácsi magyar ember, ő=ő még él? 
 
KM: Ő se él már. 
 
I: Hát akkor meg miért nem lehet elmondani, hogy ki volt ez? 
 
KM: Minek? Minek mondjak én egy nevet. Ez ugye érdekes dolog ám. Mert sose 
lehet tudni, hogy később ez a jegyzőkönyv majd ne kerüljön valakinek a kezébe és 
azt mondja, az anyja szentségit neki- 
 
I: Vannak ilyen emberek, akik föláldozták. (…kockázat volt),  hogy ő bújtatott 
valakit. 
 
KM: Igen, de viszont az most kint van Kanadába, az az illető, aki nagy nyilas volt. 
Ott él, nem régen volt itthon, Kanadából. 
 
I: Az, aki nagy nyilas volt Ácson? 
 
KM: A testvérje volt nyilas neki, persze. 
 
I: A testvére volt nyilas, aki már nem él. 
 
KM: Aki már nem él, ez meg viszont Kanadába meg él, mer még most volt itthon a 
nyáron. 
 
I: De ő nem ugyanaz, aki bújtatta a Fleischmann Albertet. 
 
KM: Nem, másik. 
 
I: De ő nem volt nyilas. 
 
KM: Nem. Nem volt nyilas, azért mert elbújtatni. Olyan helyen lakott, ahol kevesebb 
mozgás volt. 
 
I: Még egyszer. Volt egy nyilas, aki már nem él, és van egy nem nyilas- 
 
KM: -igen, aki még él- 
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I: -aki még él és ő volt az, aki bújtatta Fleischmann Albertet a pincéjében. Aha! Hát 
ez nagyon érdekes. 
 
KM: Hát persze, hogy érdekes dolog. Nézze, abba az időbe ippen olyan érdekes 
dolog volt, mind a Rákosi rendszerben mikor valakit bújtatni köllött, ugye. 
 
I: Hát ezt most én azt gondolom, hogy el lehetne mondani a nevét, milyen módon 
lehetne emlékezni rá. 
 
KM: Meg hát gyakorlatilag ugye, ne a Rákosit vegyük, még a Kádár-rendszert is föl- 
vissza lehetne hozni erre a vonalra. Mert azért akkor is voltak piszkos munkák, ugye. 
Hogy nem- nem bízták az emberre, hogy mi van, hogyan van. Azt mondták, hogy 
evvel ne tárgyuljál már, neked ebből bajod lesz, aztán kész, ugye. 
 
I: És erről a bújtatásról hallott Miklós bácsi, vagy=vagy csak látta is azt, hogy előjött, 
vagy látta a pincét, vagy beszélt azzal, aki bújtatott? 
 
KM: Ezt úgy tudom, hogy a háború után, mikor hazajött, migyá begyött mihozzánk, a 
bátyámhoz- 
 
I: Ki? 
 
KM: A Fleischmann Albert és hát elbeszélgetett a szülőkkel. Hogy milyen tortúrán 
ment köröszül, itt bújtatták Ácson, ugye. Ami természetes dolog volt, akkor már, 
ugye. És hosszú időn körösztül hallottam a bátyámtu, hogy megy az Albert, ott megy 
az Albert. Aztán mondom, mennyire vagy te az Alberttel. Azt mondja, jó haverom. 
Sok mindent el tud nekem intézni, mert a bátyám meg egy ilyen- hogyan mondjam? 
Egy ilyen nagy zsidó volt magyarul mondva, hogy úgy szeretett mindenbe 
gazdálkodni, ennek-annak azt szerezni, amannak azt szerezni, ez természetes volt. De 
má nem csinálja a bátyám, mert a’ is meghalta. Úgyhogy. 
 
I: Na most elvitték az ácsi zsidókat, vagy beköltöztek ugye a- szétosztották a házakat, 
vagyonokat. 
 
KM: De már akkor üres volt, mert mielőtt elvitték volna, már kijelölték, hogy ki 
megy oda. Ugye. Akkor már a nyilaskörösztös pártnak meg volt nekik határozva, 
hogy kit tesz bele abba a házba, kié lesz az a ház. Az akkor így ment. Most egy kicsit 
másképpen megy, de még most is megy ilyesmi. 
 
I: Ő: volt még, ugye említette itt a beszélgetés során szóba került, hogy érkeztek 
Ácsra holttestek. 
 
KM: Igen. 
 
I: Amiket el kellett temetni. Erről mesélne Miklós bácsi kicsit bővebben, hogy mi is 
volt ez pontosan? 
 
KM: Hát pontosan az volt, hogy a bíró kijelült egypár ilyen szegényebb 
cigányembert, meg hasonló szegény, akinek volt egy lova, aztán már olyan gerhes 
volt, hogy már nem akarta tudni elvinni a kocsit se. Azt kijelülték, hogy ha valahol 
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hallotok, vagy szól a nyilaskörösztös pártnak valamelyik embere, hogy van itt egy 
halott, azt hozzátok föl a temetőre, ugye ez előfordult sokszor. Hát annyi embert oda 
eltemetni. Mert a legtöbbször, amikor hozták, akkor már vagy egy gatya volt rajta 
csak, vagy még az se. A nő- hölgyön se. Azt is levetkőztették. Mert akik mentek ott 
ugye az országúton, azok is normális anyagba indultak el onnan, ahunnan eljöttek, 
vagy el köllött nekik jönni. A gyűjtőtáborból. 
 
I: Kik voltak ezek, akik mentek az országúton? 
 
KM: Zsidók. Zsidók, szabályosan, mer hajtották a németek, a német katonák, meg a 
magyar katonák. Egy német, egy magyar. És aki már nem bírta a menetet, azt 
agyonlűték ott a helyszínen, azt otthagyták, ugye. Majd a bíró gondulkodik róla, hogy 
hova tegyék el. Ez így volt. 
 
I: Látta ezeket Miklós bácsi? 
 
KM: Hát ott én tettem bele a sírba. Hát persze, hogy láttam. Nem egyet, nem kettőt. 
Ugye. Ha másképp nem volt, már mikor már nagyon- izé- el- elnye- hogyan 
mondjam. Halott olyan állapotba volt már, hogy már kezdett oszlani, azt lapáttal 
nyomtuk bele, kocsirul is úgy lökték le, aztán lapáttal meg mink tettük bele a 
gödörbe, ugye. Mert a gödröt azt a bíró kiásatta. 
 
I: Honnét tudta ezt a Miklós bácsi, hogy ezek zsidók voltak? 
 
KM: Fejbe vót lűve. Aki zsidó volt, az mind fejbe vót lűve. Mert legtöbbször akkor 
történtek ezek a szállítások, amikor mentek itten zsidók ugye. Hajtották üket. 
 
I: Látta Miklós bácsi, hogy hajtották ezeket a zsidókat?  
 
KM: Hát persze. Hát ott álltunk az országút- vasútnak a hídjánál, ott lestük, hogy 
mennyi, meg hány ember megy el. Ugye. Naponta. 
 
I: Mennyi ment? 
 
KM: Ötven-hatvan, csoportokba, ugye. 
 
I: Honnét mentek hova? Mit látott? 
 
KM: Hát csak annyit láttunk, hogy Komárom felü jöttek, és jöttek Győr felé ugye. 
Meg Komárom, meg Gönyű volt az a két helye, ahun átlagosan megpihentették üket, 
aki odáig kibírta. 
 
I: Jó. Akkor itt most álljunk le. Ez egy nagyon érdekes valami, amit majd- álljunk itt 
most le.  
 
I: Arról beszélt Miklós bácsi, még a kis szünet előtt, a kis járás előtt, hogy hogyan 
látta azt, hogy mentek a- csoportokat látott menni Komárom felől Győr irányába. 
 
KM: Igen. 
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I: Leállunk megint. Technikai probléma. (…) 
 
KM: Most már mehet. 
 
I: Szóval Miklós bácsi, a kis leállás előtt arról beszéltünk, vagy arról beszélt Miklós 
bácsi, hogy hogyan látta ezeket a csoportokat, Komáron felől Győr irányába haladni. 
 
KM: Igen. Hogy hogyan láttam? 
 
I: Hát hogy ezt mondta, hogy látta. Ötven-hatvan ember. 
 
KM: Hát mikor=mikor jöttek, ugye, már akkor a gyerekek jeleztek, hogy megin gyün 
egy banda, ugye. Akkor fölszaladtunk oda a vasúti töltésen a hídra, mert akkor még 
ugye megvoltak ezek a rendes hidak, hát azon volt akkor az átmenő rész, hogy az 
ember gyalog átmehetett a vonat mellet még, ugye. Hát oda fölmentünk, aztán onnan 
lestük, hogy megy. Mindig azt lestük, hogy hányan mennek. Ötven körül voltak. Ha 
több volt, akkor tudtuk, hogy még nem hiányzik belőlük. Ha ötven alatt volt, akkor 
már tudtuk, hogy valami disznóság van. Valahunnan majd vagy hoznak nekünk, vagy 
elvitték már máshova. Ez ilyen=ilyen egyszerű. 
 
I: Hány ilyen menetet látott egy nap? 
 
KM: Hát nagyon nem mentek, nem tudom, sűrűen. Ugye mert reggel indultak és 
estélig mentek. 
 
I: Milyen gyakran láttak ilyen menetet? 
 
KM: Hát az attúl függött, hogy hunnan hozták. Komáromba úgy rakták át üket, mert 
itt kiszedték a vonatbul, ugye. Aztán innen vitték el föl Győrbe, aztán onnan meg már 
megint csak úgy vitték, vonattal. Úgyhogy le- hogyan mondjam. Leselejtezték azt a 
réteget, ami nekik nem volt érdekes, hogy elvigyék ki a- izébe, a: hogy hívják azt, a: 
megsemmisítették, ez a- gázkamrák, na, hun voltak azok. 
 
I: Melyikre, Auschwitzra tetszik gondolni?  
 
KM: Arra, arra, na. Hát gyakorlatilag ezeket oda vitték, de Győrbe vagonozták újra. 
 
I: Miklós bácsi, inkább most azt szeretném megtudni, hogy pontosan mit látott 
Miklós bácsi annak idején. Tehát hogy jöttek ezek az 50-60 fős csoportok, néha több, 
néha kevesebb ember egy csoportban. Hány ilyen=hány ilyen menetet látott, Miklós 
bácsi? 
 
KM: Hú! Tíz évvel ezelőtt kellett volna megkérdezni, akkor még föl volt írva, de 
biztos, hogy volt egy 15-20 menet. Mert sok időbe telt, mire ezek elfogytak. 
 
I: Mennyi időn keresztül látta ezeket a meneteket Miklós bácsi? 
 
KM: Hát bizony két hónap körül.  
 
I: Milyen hónapok voltak ezek? 
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KM: Október, november. Mert volt, amikor már meg is volt fagyva, ugye. Olyan is 
volt, hogy november utója.  
 
I: Leírná ezeket a meneteket, hogy hogy néztek ki? 
 
KM: Hát ott volt mindenki. Kövér asszony, fiatal asszony, kövér ember, sovány 
ember. 
 
I: Idősek voltak, fiatalok? 
 
KM: Voltak fiatalok is, idősek is. Olyan gyakorlatilag, ha azt vesszük, akkor 
olyan=olyan 35 után, akik vótak, azok jöttek itt már. Mert hát azért mondtam már 
korábban, hogy kiválogatták üket, akik még munkaképes, azt elvitték már korábban.  
 
I: És hogy voltak fölöltözve? 
 
KM: Hát amit vihettek magukkal. Semmi más, csak a rongyuk, amivel betakaróztak, 
aztán jó éjszakát. Semmi nem volt náluk. Hát, amikor egy ilyen csoportot 
összeállítottak, akkor mondták, mar- morogtak ott lent, hogy az anyja szentségit, 
elvitték az órámat, elvitték a gyűrűjeimet, kiszedték Komáromba. Ott=ott szűrték 
meg üket. 
 
I: Ezt honnét tudja Miklós bácsi, hogy ott megszűrték Komáromba őket? 
 
KM: Hát ott magyarázták, ahun mentek a zsidók. Egymásnak magyarázták. Hát nem 
volt messze a hídtól, más az országút híd, mert csak olyan 15 méterre van, még most 
is, az új híd, ugye. 
 
I: Tehát hallotta Miklós bácsi, hogy miről beszélgettek? 
 
KM: Hát persze! Meg aztán sokszor elmentünk mellettük egy darabon, ugye. Ha 
olyan magyar katona vót, aki azt mondta, ne gyerekek, akartok egy kicsit sétálni? 
Akarunk. Akkor elmentünk aztán, elmentünk ide a- azt mondják, hogy itt valahol 
mehettünk vissza, aztán mer ez a terület akkor még nem volt kiosztva. Ez háború után 
lett kiosztva. 
 
I: Miért sétáltak ott a menettel Miklós bácsiék? 
 
KM: Hát ismerkedtünk. Hunnan gyütt, hová megy, mit csinál? Otthon mit=mit 
csinált? Mije maradt? 
 
I: Beszélgettek a zsidókkal? 
 
KM: Hát nagyon nem, mer aztán mikor már nagyon bele akartunk merülni, akkor már 
ránk szólt a magyar katona is, hogy gyerekek, most már elég volt, menjetek vissza. A 
német meg hát nem is engedte egyszerűen oda a gyerekeket. A minden második 
ember német volt. Tehát magyar, német, magyar, német, így hajtották. 
 
I: Hogy derült ki a Miklós bácsi számára, hogy ezek zsidók voltak? 
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KM: Hát, elárulta mindenik, hogy zsidó. Mert valami volt, akin még rajta volt a 
csillag is, a ruháján, ugye.  
 
I: És miket mondtak Miklós bácsinak ezek az emberek? 
 
KM: Hát mindent, amit lehetett. Jót is, rosszat is. 
 
I: Fel tetszik idézni egy ilyen beszélgetést? 
 
KM: Annyit már nem tudok. 
 
I: De hogy mégis, miről volt szó? 
 
KM: Hát mirül volt szó, hogy hunnan gyütt, vagy esetleg, mer hát Komáromba vették 
le a vonatrú, annyit mondott, aztán a magyar katona szólt neki, hogy nagyon ne 
árulkodjál, ugye. Aztán akkor, ha még úgy volt, hogy a magyar katona egy kicsit 
hátrább maradt, akkor még mondott valamit, hogy hova mennek, hogyan mennek, 
hány ember. Rokonok hogyan vannak itten, ugye. Mer hát volt, amikor egész família 
ment egyszerre.  
 
I: Ez mit jelent, hogy egész família? Kik voltak ott? 
 
KM: Nagypapa, nagymama, papa, mama, esetleg a gyerekekbü a nagyobbak. Mer a 
kicsinyeket akkor is kirostálták, azt már előtte elrendezték valahova. Hogy hova 
vitték el üket, nem tudom. 
 
I: Mit látott ezeken a- ha felidézi, Miklós bácsi, milyenek voltak ezek az emberek? 
 
KM: Megtörtek. Akkor hogyan mondják? Egy pillanat, rendes szavat hadd keressek 
rája.--- Tehát gyakorlatilag le voltak épülve teljesen, na. 
 
I: Ez mit jelent? 
 
KM: El volt keseredve, minden, hogy hova kerülnek ők most, ugye. Mert hát nem 
mondták ám meg nekik, hogy hova mennek. Olyan nem volt, hogy elárulták volna, 
hogy mennek a haláltáborba.  
 
I: De amikor azt mondja Miklós bácsi, hogy le voltak épülve, az mit jelentett? 
 
KM: Azt, hogy el volt keseredve már. Már sírtak ottan, hogy még ennyit köll nekik 
menni, aztán mikor érnek még Győrbe, ez, meg az, meg ilyenekről beszélgettek. 
 
I: Volt velük- voltak velük őrök, ugye azt mondta Miklós bácsi. 
 
KM: Hogyne, sok, sok. 
 
I: Kik voltak ezek az őrök? 
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KM: Hát a német katonákat az ember nem tudta, hogy mér- milyen rangba van, vagy 
mi van, a magyarok meg hát, azt mondhatom, hogy egyszerű magyar katona vót. 
Paro- par- pa-  
 
I: Hogy hívják? Parola? Nem. Paroli. 
 
KM: -paroli nélküli, ja.  
 
I: Honnét tudta, hogy a magyar katonákat felismerte az egyenruháról. 
 
KM: -magyar ruha volt rajtuk, igen. 
 
I: Német katonák? 
 
KM: Az meg német, SS-ruhába. 
 
I: SS. 
 
KM: Igen. 
 
I: Hogyan bántak a katonák ezekkel a zsidókkal? 
 
KM: Hát nem nagyon kisasszonkodtak velük. 
 
I: Ez mit jelent? 
 
KM: Azt, hogyha idősebb volt mán, akkor még löködte is üket, hogy gyerünk, 
gyerünk, menjünk tovább, ugye. Mikor má- má annyira volt, hogy má nem akart 
menni, hogy nem bírja, ugye, lője agyon inkább, ugye. Még azt is- olyan is volt, aki 
azt mondta, lőjön agyon. Hát ott a hídnál fönt lehetett hallani, mert ottan elég 
magasan van a töltés, és hát ott hamar el lehetett gurúni le, a gödörbe. A híd meg a 
vasút meg aztán az országút között, ugye ottan van, nem tudom, azt hiszem 8 méter 
körüli hézag lent, gödör, ahun- amit úgy tőtöttek föl, hogy az országutat meg tudják 
csinálni, meg a vasút is úgy lett megcsinálva. 
 
I: Látott erőszakos cselekedetet, erőszakoskodást a katonák részéről? 
 
KM: Hát, olyan volt, hogy löködte, hát az=az hát nem tudom ki minek veszi a 
löködést, ugye, hogy gyerünk, menjünk, mert hát menni köll a brigádnak, hát az 
természetes is volt őnáluk, hogy- mondta neki, hogy serkentette, hogy na gyerünk, 
menjünk. 
 
I: Látott, vagy hallott lövéseket a menet környékéről? 
 
KM: Azt itt nem csinálták. Az erődnél már- az erdő után a mifelénk, ott már nem 
aztán megint mitülünk kijjebb, (Erdőmajor) felé, (Vaspuszta) felé, ott megint aztán. 
Onnan szokták hozni ezeket a halottakat. 
 
I: De nem látta Miklós bácsi. 
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KM: Nem, azt nem láttam. 
 
I: Hallani lehetett ezeket a lövéseket, onnét? 
 
KM: Hát messze van mindenik. Több kilométer, ugye. Mer az ácsi erdő és ott három, 
majdnem 4 km, Vaspuszta meg 9 km, ugye. Mert ezen az úton hajtották, itt, ami itt 
van a kertünk végében. Ez volt akkor az 1-es út. 
 
I: Ezek szerinte beszélgetett ezekkel az emberekkel Miklós bácsi. Mondtak-e 
olyasmit, hogy őket megverték, bántalmazták, vagy rosszul bántak velük? 
 
KM: Hát annyira nem merültek azért bele ők se ebbe a dologba, mert azért csak-csak 
a magyar katona mingyá rászólt, hogy uram, egy kicsit türtőztesse magát, aztán kész, 
ugye. A német meg csak nekünk szólt, aztán mondta, hogy (…) aztán elzavartak. 
 
I: De látszott esetleg valami ilyen rajtuk, hogy a bántalmazás nyomai, vagy ütés? 
 
KM: Olyan nem láttam. 
 
I: Sebesültek nem voltak ott. 
 
KM: De a fejbelövés az volt, igen. Arról tudtuk, hogy zsidó ember. 
 
I: Ott a menetben, amikor ment velük Miklós bácsi, akkor látott sebesülteket? 
 
KM: Hát nagyon nem. Esetleg az, hogy a lába már föl volt törve a cipőbe, ugye. 
Hogy már nehezen tudott menni.  
 
I: Volt olyan, aki=aki lemaradt, vagy aki leült, vagy- vagy megpróbált leülni- 
 
KM: Na jó, azt ha egy mód volt rá, akkor annyira föltámogatták, hogy a barátjai, 
vagy a rokonjai, vagy a család- az elvigye addig még ahun agyon lehet már lőni. 
Akkor ott agyonlűtték, aztán kész. Volt, amit láttunk, hogy visszahozták, ez itt ment 
nem régen, ugye. Olyan is volt. 
 
I: Hogy volt ez pontosan? Hogy volt, hogy=hogy láttak valakit- 
 
KM: Hát igen, nem valaki, hát mink, odahozták a temetőbe, ugye és rajta volt még a 
pulóver. Az a pulóvert, amibe láttuk ott a hídnál, ugye, mikor mondták neki, hogy föl, 
aztán gyerünk tovább, ugye. 
 
I: És ki lőtte le ezeket- ezt az embert például? 
 
KM: Hát a magyarok nemigen lőttek le senkit se, inkább a németek. Mert ha egy mód 
volt rá, akkor úgy takaróztak, hogy a=hogy a német lője inkább agyon.  
 
I: Ezt miből gondolja Miklós bácsi? 
 
KM: Hát abból gondolom, hogy magyarul úgy=úgy nem is igen ment olyan helyen. 
Aki bement a zsidókkal, az mind úgy nagyjából összetette, hogy hát azért el tudjon 
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menni a következő megállóig, ugye. Szóval azért a magyar katonák, amennyire 
lehetett, azért ők a jövőt is nézték, nemcsak a múltat. A németnek meg nem számított, 
ugye. A német katona az úgyis elmegy haza, aztán. 
 
I: De ezt Miklós bácsi csak gondolja, hogy így lehetett. 
 
KM: Hát láttam azt is, hogy (mind elképzelés, vagy tudat), hogy hát mostan miért 
csinálták ezet, ugye. Hát én sajnálom azt az egész bandát, akivel csinálta ezt a, hogy 
elvitték a zsidókat. Én sajnálom most is, ugye. Hát az is csak ember volt, ippen olyan 
ember volt, mint mink. Sőt, még lehet, hogy hasznosabb tagja volt a magyar 
társadalomnak, mint azok, akik itt uralkodtak abba az időbe, magyarul mondva, ugye. 
Mert hát az a- azok a kereskedők, akik voltak nálunk, ugye azok mind olyan emberek 
voltak, hogy hát szóval az- meghalt volna az emberér, hogy el tudja adni a holmiját. 
Hogy szól neki, hogy csinálja, gyüjjön, aztán rendezkedjünk, ugye. Szóval nem 
voltak azok olyan rossz emberek ám, ezek a zsidók. Mert a zsidó néni, ha kigyütt a 
temetőbe, az hozott ám cukrot is nekünk. Bizony. 
 
I: Na most említette korábban, hogy=hogy érkeztek holttestek, amiket Miklós 
bácsinak kellett elhantolnia. Ezt elmesélné, hogy mi volt pontosan? 
 
KM: Hát odahozták lovas kocsiba, ugye. Ők ha úgy volt már, hogy tényleg na, hát 
rothadó volt magyarul hát annyira, kint volt valahol és hát má nem lehetett kézzel 
hozzányúlni, akkor lapáttal lepiszkálták a lovas kocsirúl, hogy ott hogyan tették föl, 
ki tudja, nem-e kesztyűbe, a németek segítettek nekik, vagy ki a franc tudja. És akkor, 
mikor odahozták, lepiszkálták, aztán mink meg, hát mit tudtunk mink is csinálni? 
Lapáttal odamentünk, aztán szépen bepiszkáltuk, aztán tettünk rá egy kis földet. 
 
I: Na most ez hogy történt? Egy=egy ilyen eset volt, vagy több ilyen eset volt? 
 
KM: Sok eset. Hát majdnem mindet nekünk köllött, meg aki volt a csősz, tehát a 
temetőőr, gondnok, ugye, magyarul mondva, annak a fiának köllött odagyünni, 
persze. 
 
I: És- szóval hány- összesen hány ilyen holttest érkezett? 
 
KM: Hát egyszerre nem sok, kettő-három szokott csak egyszerre lenni. Minden 
csoportbul maradt el, ugye, akik mentek, akiket hajtottak. Vagy nem tudom, ha olyan 
is volt, hogy magyar katonaruha volt rajta, ugye. Azt is agyonlűték valami végett. És 
azt is odahozták. Mer az is egy piszkos magyar, mondták akkor ugye. Ez előfordult, 
de az is ugyanúgy el köllött temetni, mert mondjuk, hogy a papa tudta jobba, hogy 
hun van neki a izéje- a cédulája. Hogy nincs neki, nem érdekes. Tegyék bele, aztán jó 
éjszakát, ugye. 
 
I: Ki mondta ezt? 
 
KM: A bíró. A bíró úr mondta, hogy ha nincs papír, akkor nem tudja, mit csináljon 
vele ő se, ugye. 
 
I: Na most, összesen hány holttest volt? 
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KM: Hát az egyikbe abba biztos, hogy ötven van, mert az ugye számolva volt, aztán a 
másikba meg hát, abba már nem volt egész ötven, biztos, mert akkor már itt voltak az 
oroszok, Igmánd alatt, igen. Még akkor is hoztak.  
 
I: És ezek- tehát ezeket akkor hogy írná le ezeket a holttesteket? Miből gondolja, 
hogy azok egyrészt zsidók voltak, mi történt ezekkel, hogyan haltak meg feltehetően. 
 
KM: Na jó, hát az egyik halál az a fejbelövés volt. Azt tudtuk, hogy na, ez úgy lett 
agyonlűve, mert nem akart menni, vagy nem tudott menni má, ugye. Azért maradt ott 
az országút szélén, ugye. A másik eset, meg hát az meg olyan volt, hogy má lehetett 
látni rajta, hogy öreg, az meg már azért. Ott- ott hagyták ütet. Mert olyan is volt, hogy 
elgyütt egy darabig utánuk, erre fölfelé, de hát aztán megint csak összeesett, aztán ott 
maradt. 
 
I: Ezt látta Miklós bácsi? 
 
KM: Odahozták a temetőbe. Persze. 
 
I: A fejlövést miből gondolja Miklós bácsi? 
 
KM: Homlokon volt mind lűve. Mind. Sajnos. (köhint)De még vót német 
katonaruhába is ottan kuncsaft. Hogy aztán az német vót-e, vagy nem német, mer hát 
ki a fene tudja, ugye. Mer hát a ruhájárul úgy nagyjábul az ember meg tudta 
különböztetni, hogy melyik hadseregnek az embere. Lehet, hogy azért lűték agyon, 
mer a németek, hát gyakorlatilag segített a zsidónak. 
 
I: Mit szólt a falu mindehhez? 
 
KM: Hát, semmit se tudott szólni. A- az Antal Gyula vót a pártember, ugye, az vót az 
atyaisten. 
 
I: Ő ki volt? 
 
KM: Antal Gyula. 
 
I: És ő ki volt? Hát a- a nyilaskeresztes pártnak az elnöke, persze. 
 
I: És ő mit csinált? 
 
KM: Hát mit csinál egy párttitkár, kedvesem? Amit=amit őneki fölürü parancsúnak, 
azt meg köll neki is csinálni. Most is csak úgy van. 
 
I: De mit csinált, mit csinált ez az Antal Gyula, amíg ő volt a nyilaskeresztes 
pártvezér. Mit csinált Ácson? 
 
KM: Hát Ácson irányította a kuncsaftokat, az ő kuncsaftjait, az ő párttagjait, 
magyarul mondva. Persze, azt természetes, hogy őneki voltak ott keréktoló- 
szekértolói bőven. Mer ott is volt ám olyan ember, akinek nem számított, hogy 
egy=egy jó zsidó holmiér esetleg ugye elrendezte a dolgot.  
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I: Ő részt vett valami atrocitásban, ez az Antal Gyula? Erőszakoskodott? 
 
KM: Nem nagyon. Ő nem. Ő olyan volt, hogy jó, jó, hagyjatok ki engemet, már hogy 
az ácsiaknak mondta, mert én nem akarok ebbe beleszólni. Csináljátok azt, amit 
nektek mondtak. Mert hát őt is fölülrül irányították, ugye. Hát elég sokszor voltak 
kint ám, még azt is megnézték, hogy akit bele vannak dobva a gödörbe, hogy hogyan 
néznek ki. 
 
I: Ki nézte meg? Nem értem. 
 
KM: Na. Kigyüttek ellenőrizni ezeket, hogy valóba olyat találtak a sírba, ami fejbe 
van lűve, az biztos, hogy zsidó volt, na.  
 
I: A Gyuláék jöttek ki a temetőbe? 
 
KM: A Gyulának az emberei, a föntrü, föntrü, má följebb, úgy mondanám inkább. 
Tehát a- annak a főnökei küldtek ki valakit ide- 
 
I: -nyilast- 
 
KM: -hogy ellenőrizzék le, ugye. 
 
I: Egy nyilast? 
 
KM: A Gyulát, igen. 
 
I: És mit kellett leellenőrizni? 
 
KM: Hát azt, hogy ez valóban zsidó-e vagy pedig valami más kuncsaft. Mert volt 
magyar is bennük. 
 
I: És miért kellett ezt leellenőrizni? 
 
KM: Hát biztos valahun dokumentálni köllött. És lehet, hogy valahun van is olyan 
dokumentáció, hogy hány ilyen, hány olyan ember van eltemetve. 
 
I: -talál- 
 
KM: Na kérdezzen. 
 
I: Találkozott az Antal Gyuláékkal a temetőben?  Látta, amikor ott voltak? 
 
KM: Persze. Mikor gyüttek, akkor hát ők már autóval gyüttek abba az időbe is, ugye. 
Hamar befutottak, körülnéztek, megnézték, mi van a fölső sorba, aztán kész, már 
mentek is el. 
 
I: Mondtak valamit? 
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KM: Nem szóltak semmit se. Temessétek be, annyit esetleg mondtak, hogy a legyek 
ne szállják, ugye. Akkor tettünk rá fődet, mert csak kihányták jobbra-balra a fődet a 
gödörbül, aztán annyi volt, mind a temetés a (…), ugye. 
 
I: Miklós bácsi hogy=hogy került ebbe a- erre a munkára? Miért=miért lett, miért 
került ide? 
 
KM: Szomszédok voltunk, közvetlen szomszédok! Iszen ha még egyszer esetleg 
elgyünnek, aztán ki tudunk oda menni, megmutatom, hogy melyik házat építettük ’45 
után, mikor fölrobbantották a hidat, a mi házunk hátrább volt, aztán eltóta 15 centit az 
egész tetőt a robbanás. Hát ott akkora gödör volt a hídnak a helyén, hogy 12 méteres 
alapot köllött neki az új hídnak csinálni. 
 
I: De mi történt, hogy történt ez pontosan? Tehát szóltak a házba, hogy akkor jöjjön, 
Miklós, segíteni? Vagy hogy volt ez? Hogy kérték fel erre? 
 
KM: Hát a lovas kocsis beszólt, hogy hoztam egy halottat. Aztán elment, ugye. 
Csináltok vele azt, amit akartok. Ez volt az egész. Őneki nem volt más kötelessége. 
Beszólni minekünk, hogy tegyük bele a sírba. 
 
I: De ki kérte föl Miklós bácsiékat erre a munkára? 
 
KM: Hát ki kért vóna föl? Máma ki kéri föl az embereket? A polgármester, ugye. 
Akkor meg a bíró volt, ugye, vagy a jegyző üzent, hogy lesz megint két halottunk, 
ugye. Ez olyan természetes má most is ebbe a rendszerbe is, hogy az ember azér a 
főnök az parancsol. 
 
I: Mi volt ezeken a holttesteken, amiket eltemetett? 
 
KM: Hát volt, akin semmi se. Asszony is volt mesztelenyen. Zsidó asszony, azt 
tudtuk, mert jó kövér vót. (mosolyog) Meg emberek is voltak, úgyhogy egy gatyába, 
rajt hagyták a gatyát, mert olyan rossz volt a gatyája, mer otthon biztos a rossz gatyát 
vette föl, mielőtt elindultak vóna. Ez van- ez olyan természetes dolog. 
 
I: De volt, aki föl volt öltözve? 
 
KM: Olyan nem volt. Azt már előtte, akik hozták, má azok lefejtették róla a jó 
rongyokat, persze. Hát azok is szegények voltak, akik hozták, ugye. Mert vót nekik 
egy (…) lova, azt köllött elvinni a faluba, akinek jó lovai voltak, annak köllött 
csinálni a határi munkát, ugye. Ezek meg evvel voltak elfoglalva. 
 
I: Mi történt Antal Gyuláékkal a háború után? 
 
KM: Nem tudom. Nem- már nem jött vissza. Mikor itt az oroszok idejöttek, akkor 
már nem volt. Sőt, sok nyilas is elment. 
 
I: Voltak perek, népbírósági perek. 
 
KM: Erről nem tudok. Hogy aztán ezeket valaki összeszedte valahunnan, ki a fene 
tudja, ugye. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 32

 
I: Nem voltak Ácson- ácsiak népbírósági peren, ácsi nyilasok? 
 
KM: Nem. Hogy aztán vótak-e nem-e, azt nagyon nem trombitálták ki a faluba se, 
hogy most ezt, vagy azt, vagy amazt visszük ám perre. Hát az a per az olyan vót ám, 
hogy máma már hónapokig el lehet ám tárgyúgatni erről, meg évekig. Aztán mire 
nagy nehezen, ha nem is hoznak döntést, de hát elmegy az idő. 
 
I: Szóval ácsi nyilasok azok- azokkal nem volt- itt maradtak, vagy pedig elmentek és 
visszajöttek? Vagy mi lett az ácsi nyilasokkal? 
 
KM: Hát azok majdnem mind nyugatra ment, mert fiatal emberek voltak. A háború 
után, azok mentek a németekkel kifelé, ugye. Lehet, hogy még most is él közöttük, ki 
a fene tudja. 
 
I: Nem jöttek vissza. 
 
KM: Vissza nem jött egy se. Mert aztán akkor a Rákosi rendszer elirtotta volna üket. 
 
I: De volt az, akiről mesélt, annak a: Fleischmann Albert megmentőjének a testvére. 
Az is egy nyilas volt, de az nem ment el. 
 
KM: A testvérje volt nyilas, aki elment, az Kanadába él most is. 
 
I: Igen. De aki itt maradt, az nyilas volt. 
 
KM: Az nyilas volt. 
 
I: És ő nem ment el. Azt mondta, hogy a nyilasok mind elmentek. Akkor volt, aki itt 
marad. 
 
KM: Hát ki a fene tudja, hogy hun bújt aztán el, vagy milyen vót valamelyik zsidó, 
aki megmaradt, mondjuk az tóta neki a szekerit, hogy hagyjátok, mert ez éngemet is, 
vagy a fél sógoromat, vagy a rokonomat megmentette. Ez olyan kézmosó dolog volt, 
ugye, ez természetes. 
 
I: Háború után maradtak nyilasok Ácson? 
 
KM: Nem. A párt megszűnt teljes egészébe. Kettő-három maradt, persze, az erődbe 
dolgoztak. Ott voltak alkalmazva.  
 
I: Tud olyan esetről, hogy valaki nyilas volt, aztán ÁVO-s lett belőle? 
 
KM: Ezt lehetne feszegetni, hogy ki volt nyilas, meg ki lett ÁVO-s, mer bizony elég 
sok a: hogyan mondjam má? (köhint)Háború utáni közvetlen rendszerváltáskor 
bizony elég sokan, ahun lehetett, benyaltak, hogy nem csinált ám semmit, meg ez, 
meg az, meg amaz. Ez lehet, hogy nem csinált, mer nagyon nemigen trombitálták ki, 
hogy ez, vagy az, vagy amaz, ezt csinálta, vagy azt csinálta, ugye. Azok olyan szépen 
elsunytak, mind. Mind a Rákosi rendszer után, akik voltak, meg azóta is, a Kádár-
rendszerből is, elsunytak, akinek disznóság van a füle mögött. 
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I: Szóval akkor ismerte azokat a nyilasokat, akik itt maradtak Ácson. Tudná-e vagy 
meg tudná- hogy kik voltak azok. 
 
KM: Persze, hogy tudom, de má mind meghalnak, meg kihalnak, mer idősebbek 
voltak nálunk, ugye. Mink még gyerekek voltunk akkor.  
 
I: De tudja a nevüket, de nem mondja el. Vagy elmondja esetleg? 
 
KM: Hát nem mondom el, mer hát már minek mondjam el, ugye. 
 
I: Hát ha meghaltak, akkor végül is- 
 
KM: Akkor is. Arra má ugy se tudnak csinálni semmit avval, meg a családjával se. 
Mer lehet, hogy már még a családja is elmúlt neki, a fene tudja. Mert ezek rendszerint 
úgy szoktak csinálni, hogy elköltöznek máshova. Ugye nem marad ott, abba a faluba, 
ahol megcsinálta a disznóságot, vagy legalább is úgy=úgy segítette a kocsit tóni, 
ugye. Azok elmentek vidékre, vagy Győrbe, vagy Komáromba, vagy még messzebb, 
hogy ne is ismerjék föl. Ez olyan technikai dolog, hogy az ember, hát jó, vissza-
visszaemlékszik egyik-másik dologra, de hát közvetlen az ember nem foglalkozott 
vele, akkor se, meg azóta se, ennyi év után. Mert azér mondom, 10 évvel ezelőtt, ha 
gyöttek volna, még többet tudtam volna mondani. (A kókuszba) több lett volna. Több 
név. Meg több élő volna még. 
 
I: Volt-e olyan ácsi zsidó, akit=akit lelőttek? Tehát akit nem vittek el, hanem akit 
lelőttek itt, Ácson, vagy Ács környékén? 
 
KM: Hát egyet hoztak vissza Gyönyűrül. Azt ott temették el a temetőbe. 
 
I: KI volt az? 
 
KM: Húha!---Mi is volt neki a neve? Majd megnézem, igaz, hogy maguk már akkor 
úgyse gyünnek ide vissza, a névsorukba mi van ott az állomásnál. Mer ha eszembe 
jut, akkor rá tudok koppintani, hogy ez volt az, e. De most nem ugrik be, mer most 
már sajnos a nevekkel én is úgy vagyok, hogy má hányszor beszélgettünk, de nem 
tudom a nevit. (mosolyog) Egyszerűen az ember úgy van, hogy azért öregszik, na. 
 
I: Szóval akkor még egyszer. Ennek, akinek most nem ugrik be a neve, vele mi 
történt? 
 
KM: Hát, az élne- élte világát, dolgozott, nem szóltak neki semmit, élete világát aztán 
utána. Dógozott, dógozott, nem szótak neki semmit, aztán kész. 
 
I: DE azt kérdeztem, volt-e olyan ácsi zsidó, akit lelőttek. És erre azt mondta, hogy 
igen, volt, akit Gönyűről hoztak vissza. 
 
KM: Igen. 
 
I: Ez azt jelenti, hogy- 
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KM: Ott lőtték agyon, mert ott már nem akart tovább menni, vagy pediglen el akart 
szökni. 
 
I: De ácsi zsidó volt, itteni zsidó volt? Innen vitték el? 
 
KM: Igen. Igen. Hát elvitték mindet, innend Ácsrul, itt nem hagytak egyetlen egy 
zsidót se. 
 
I: Ez a deportálások idején volt? 
 
KM: Igen. 
 
I: Elvitték Gönyűre és vissza akart jönni? Vagy hogy volt? 
 
KM: Tudja fene, honnan gyüttek ezek, errű lentrü, Komárom felü, azt nem tudom, 
hogy aztán Győrbe vagonírozták újra, vagy mér szállították ki őket a vagonokbul. 
Vagy sok volt a halottjuk, vagy pediglen hát valami végett biztos, hogy szortérozták a 
kuncsaftokat. 
 
I: Miklós bácsi, ugye mesélt azokról a zsidó családokról, akik itt éltek Ácson. 
 
KM: Igen. De hát több is volt ám még. Csak nem ugrik be a név. 
 
I: Mondott neveket, mint a (Marmorstein) vagy a Fischer, vagy a Winternitz, 
Felischmann, ezek voltak ugye az ácsi zsidó családok. És még voltak többen. Hány 
ilyen család lehetett? 
 
KM: Sok volt, sok. Nem tudnám megmondani. Azért mondtam, hogy ha ezt mondja 
nekem, akkor megnézem ottan, esetleg fölírom, hogy kik vannak itt, az emlékművön 
rajta. Mer van itt egy emlékmű, nem tudom, tudnak-e róla. 
 
I: Ők voltak azok, akik itt éltek Ácson. Közülük volt-e olyan, akit lelőttek? 
 
KM: Azt nem tudom. 
 
I: Itt, Ácson, vagy Ács környékén. 
 
KM: Azt nem tudnám megmondani. Mert hát mikor gyakorlatilag ide hozták már 
halottan, ugye, azt má én nem ismertem, hogy az ki volt. 
 
I: Ők nem idevalósiak voltak.  
 
KM: Nem idevalósiak, vagy ha idevalósi volt, akkor se ismertem, mer hát a faluba 
szerte-széjjel laktak zsidók. Akármelyik településrészt firtassuk, mindenhun volt 
zsidó. Tehát az Etelka-telepen, a (Rektor) telepen. A (pénzásásnak) ez az eleje, ez is 
má akkor má föl volt épülve úgyhogy ez- ez olyan dolog, hogy- 
 
I: Mesélte Miklós bácsi, volt az a Fleischmann Albert.   
 
KM: Igen.  
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I: -ő volt az, aki- 
 
KM: -a hentes- 
 
I: -megmenekült, aki túlélte a háborút. 
 
KM: Igen, igen. 
 
I: És aki visszajött és aztán elmesélte a történetet Miklós bácsi szüleinek. 
 
KM: Igen. 
 
I: Mit mondott? 
 
KM: Hát mit mondott volna? Amit tudott. Mert=mert mondani, azt mondta. 
 
I: Hogy élte túl a háborút? 
 
KM: Valahol Pesten bújtatta valaki, de azt má nem mondta meg, hogy ki, mert ő 
később jött aztán vissza ide mihozzánk Ácsra, a szülőkhöz, meg a temetőbe kijött, 
ugye. 
 
I: Őt Ácson is bújtatták? 
 
KM: Hát, lehet, hogy egy darabig igen, aztán elment. Igen, hogyan mondjam, égett a 
talpa alatt a föld- a homok, el köllött neki menni inkább Pestre. Elment- elbújtatni, 
mert nagy ismeretsége volt az Albertnak. 
 
I: Említette még korábban, hogy volt  az a valaki, akinek a testvére nyilas volt és aki 
aztán később kiment Kanadába és hogy ő bújtatta volna Fleischmann Albertet. 
 
KM: Lehet. Könnyen lehet. 
 
I: Ez akkor- az előbb erről tetszett mesélni. 
 
KM: Hát olyan nagyon nem meséltem róla, de valaki bújtatta, biztos, és csináltak a 
pincébe még helyet is neki, ugye. És onnan tudtuk, hogy pincét ásnak a szomszédnál, 
második szomszéd, vagy ötödik szomszédba, ugye, hogy mi lesz ottan. 
 
I: Tehát akkor az nem biztos, hogy ott őt bújtatták, az nem egészen biztos. 
 
KM: Nem száz százalékos, de valakit oda bújtattak és után meg, amikor elmúlt ez az 
egész (herce-hurca) háborúnak, azért ahhoz is elment és ölég jól álltak aztán az 
illetőék. Tehát onnan kapott valamit.  
 
I: Mármint ki? 
 
KM: Hát az, aki bújtatta, aki csinálta a pincébe a helyet. 
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I: És kitől? Akit bújtatott? De kit bújtatott? 
 
KM: Albertot. Persze. Hát ő visszagyütt. A március-április utóján már itthon vót. 
 
I: Kik voltak azok, akik túlélték a háborút, zsidók, ácsi zsidók? Tud-e arról, hogy 
valami- 
 
KM: Azt nem tudom megmondani, hogy ennyi zsidó közül ki élte túl. 
 
I: Ki jött ide vissza? 
 
KM: Egy se, csak az Albert. Arról tudunk, hogy az itt volt. Igen. Na meg aztán a: 
nem Wellerné, na, milyen néni, az=az meg kereskedő lett utána, ilyen amerikai 
segélycsomagot szokott kapni, aztán abból kereskedett. Malvin néni volt, Keller Ma- 
Kellerné, igen. 
 
I: Ő visszajött? 
 
KM: Ő vissza. Hát valahogyan ő is megmarad, mert mondom, aztán ide, Ácsra 
visszajött és nyitott egy ilyen amerikai újracsomag-elosztót. 
 
I: Mikor halt meg Malvin néni aztán? 
 
KM: Hú, azt tényleg nem tudom megmondani. Mert ugye onnan elkerültem, aztán 
hogy a Malvin néni még járt, mikor még legény voltam, akkor még járt hozzánk, 
ugye, de aztán mikor elkerültem én onnan, aztán én már ritkábban tudtam hazamenni, 
mert a munkahelyem ugye elszólított, elég jócskán, mer elég sokszor 16 órákat 
dolgoztunk, vagy ha másképpen számolom, akkor 240 órát egy hónapba, ugye. Aztán 
má akkor nem igen mentem haza, mama se igen dicsekedett vele. Annyit dicsekedett 
vele, hogy micsoda jó mosóporokat hozok, meg harisnyákat hozok, meg bugyit 
őneki, meg hasonlókat. Avval dicsekedett. A Malvin néni, az volt az istene neki. 
 
I: Volt-e olyan valaki a faluban, akinek népbírósági pere volt? 
 
KM: Nem tudok, errü nem tudok. 
 
I: Mi lett aztán a helyi csendőrökkel? 
 
KM: Mind el- mind fölszívódtak. Ácsi csendőr nem maradt Ácson, ugye. Esetleg 
egy-egy idegenbe nősült a háború után, aztán hát- de mondták, hogy ez biztos, hogy 
csendőr volt, mert idáig nem jelentkezett. Na, a csendőrség az azért úgy azt 
mondhatom, hogy az nem maradt meg ott a környékbe, ahol ő csendőr volt. 
 
I: Miért? Miért nem maradtak ott, azon a környéken? 
 
KM: Mert vót vaj a füle mögött. (nevet) 
 
I: Mi volt ez a vaj? Mit csináltak a csendőrök? 
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KM: Hát mit csinált a csendőr? Amit parancsútak neki. A csendőrfőnök amit 
parancsút, annak a közlegénynek végre köllött hajtani. 
 
I: És ezek mik voltak? Mi volt ez, miket parancsoltak? Mit csináltak, mivel 
foglalkoztak a csendőrök? 
 
KM: Hát aztán mind elhelyezkedett valami- vagy a parasztokhoz segédmunkásnak, 
vagy ide, vagy oda, persze. 
 
I: Nem, de a háború alatt, mivel foglalkoztak? 
 
KM: Hát a háború alatt csak avval foglalkoztak, hogy hát a csendőrségnek tagjai 
legyenek. 
 
I: De csináltak valami olyan rosszat, ami miatt el kellett- föl kellett szívódniuk? 
 
KM: Hát olyan nemigen vót, mer hát akit tudok, hogy má meghalt, a Nyéki Vince 
bácsi, például az=az csendőr volt. Ugye azt tudjuk. Tudtuk, mert már előtte is odajárt 
a feleségéhez. De nem volt- a többiekkel mind úgy voltunk, hogy nem igen találta az 
ember, hogy ez csendőr volt valamikor. 
 
I: Csak a nyilasok voltak gorombák a zsidókkal, vagy pedig a csendőrök is? 
 
KM: Hát a csendőr az úgy volt, hogy én csendőr vagyok, te meg vagy a nyilas, azt 
csinálsz, amit akarsz, ugye. Tehát a csendőr azért olyan nagyon nemigen lépett bele 
abba, hogy a pártembernek a haverjai, vagy a zsidók ellenségei, hogy avval 
foglalkozzon, a csendőr, annak más volt a dolga. Ippen úgy, mint most a 
rendőrségnek más a dolga, ugye, akkor is ugyanez volt. Hát azért nem sokat változott 
a rendszer. Csak más a neve. (köhint) 
 
I: De azt mondta az előbb Miklós bácsi, hogy azért ezek felszívódtak ezek a 
csendőrök a háború után, mert vaj volt a fülük mögött. 
 
KM: Igen, de hát elmentek, mit tudom, Nagyigmándra, vagy elment Tatába, vagy 
elment ide, vagy oda. Oda nősült, aztán ott el lehetett tagadni azért, hogy mi volt, 
ugye. 
 
I: De mit csináltak a háború alatt, miért kellett nekik eltűnniük utána? 
 
KM: Hát mért? Mért kellett eltűnni a Rákosi rendszer után az új kulákoknak? Hm? 
Mert azok is útba voltak, meg ezek is útba voltak. Úgyhogy na, azok a csendőrök, 
akik- hogyan mondjam, akik a háború után megmaradtak, azok azért, mer a legtöbbet 
a katonaság elvitt, ugye, mert katonák voltak, az=az azér olyan volt, akinek nem lehet 
igen nagy baja. Nyugodtan megélte a maga életét aztán, vagy nősüléssel, vagy 
öreglegénynek megmaradt, vagy valami hasonló. Ilyen előfordult. 
 
I: Ezek kik voltak? Ezek- most kikről tetszett beszélni? Ezek kik voltak, Miklós 
bácsi? Kikről beszélt most Miklós bácsi? 
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KM: Hát a Vince bácsi, avval ugye már nekünk szőlőbe szomszédunk volt, ugye, de 
azt tudtuk, hogy csendőr volt. Hogy aztán a többi, aki volt ácsi csendőr, az hova 
került el, azt már nem tudja az ember, mert nem is mondják meg, ugye. 
 
I: Szóval a csendőröket se és a nyilasokat se vonták nagyon felelősségre, úgy tűnik. 
 
KM: Hát a nyilasokat azért felelősségre vonták, mert az mind elszökött, elment ki a 
németekkel. 
 
I: Hát akkor azokat se vonták felelősségre, mert elmenekültek, nem? 
 
KM: Hát az is ment, a csendőr is kiment valamelyik, biztos, hogy van olyan kint, aki 
csendőr volt. Biztos. Csak nem tudunk róla, hogy még él-e, vagy nem él, ugye. Aztán 
az olyan dolog, hogy itt most már kétélű ez a fegyver. Vagy él, vagy nem él. És 
tudunk róla, vagy nem tudunk róla. Sajnos. 
 
I: Miklós bácsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Most álljunk le egy pillanatra. 
Miklós bácsi, igyon egy kicsit, szerintem már nagyon el tetszett fáradni, én úgy 
érzem. 
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