
Őri Zoltán 
 
I: Zoltán bácsi, először is, előtte lenne egy-két kérdésem. Először is arra szeretném 
megkérni, hogy mondja el a nevét. 
 
ŐZ: Őri Zoltán vagyok. 
 
I: Mikor és hol született? 
 
ŐZ: 1927-ben születtem, Budapesten. 
 
I: Nem titok, voltunk itt már néhány héttel ezelőtt. És akkor Zoltán bácsi elmesélte, 
hogy mire emlékszik a második világháborús időkből. Most azért jöttünk el újra, 
hogy mindezt filmre vegyük, filmre rögzítsük. Elsőként arról szeretnék kérdezni, 
hogy emlékezzen vissza, milyen volt itt, Dunapentelén a háborút megelőző 
időszakban a helyi zsidóság és a nem zsidók közötti viszony. 
 
ŐZ: Hát nézze, a helyzet az volt, hogy én akkor még elemi iskolába jártam. Együtt 
járunk a zsidó meg a cigánygyerekekkel. Sőt, a rácokkal, mert Pentelén nagyon sok 
rác volt. A török idők után a falu kiürült és rácok költöztek ide, aztán 1800-as évek 
elején néhány zsidó, talán tíz, vagy 15, és így kezdett a falu benépesülni. Hát nekem 
nem volt semmi problémám, az én pajtásom, Fritz Peti, aki zsidó gyerek volt, együtt 
ültünk a padba és együtt játszottunk, együtt járunk a Dunára, együtt csibészkedtünk. 
Nékem- meg volt velünk ott a házunkkal szemben is ott volt egy zsidó kocsma. Ott a 
(Szekuleszék) laktak benne. A Pali szintén, az ő gyerekük, a Pali jó pajtásom volt. 
Hát nekünk problémánk nem volt a zsidókkal. Akkor még nem volt az, hogy te zsidó 
vagy, vagy nem vagy zsidó. Együtt voltunk, együtt éltünk, jártunk a Dunára és 
később történtek azok a dolgok, hogy a nyilasok elkezdtek szervezkedni. 
Megszületett a nyilaskeresztes párt. És attól kezdve aztán már voltak problémák. 
Akkor már a falunak egy része az a nyilasokhoz húzott, nem mondom azt, hogy 
nyilas volt, hanem oda húzott inkább és a zsidókat nem mondom azt, hogy nem 
szerette, de akkor már probléma volt, hogy te zsidó vagy, te meg magyar vagy, te 
meg cigány vagy. Akkor már kezdték ezeket a dolgokat. 
 
I: Azt mondta, hogy a falunak egy része nyilas- köz- nyilas lett. Vagy egyetértett 
ezekkel a nézetekkel. 
 
ŐZ: Igen. 
 
I: Ez mit jelentett? Milyen nézetekről van szó először is? 
 
ŐZ: Hát nézze, én akkoriban még nagyon fiatal voltam, szóval az, hogy a politikában 
mi játszott szerepet, azt mi nem tudtuk. Csak azt éreztük, hogy a zsidókkal szemben 
valami ellenszenv kezdett fellépni, meg a cigányokkal szembe is valami ellenszenvet 
tápláltak. De egyébként még nem volt probléma. 
 
I: Ezt hogyan vette észre, Zoltán bácsi, azokban az időkben? 
 
ŐZ: Hát nem tudom, emlékeznek-e rá, vagy látták-e, a Hitleréknek volt egy 
propagandafilmjük, ez a Jud Süss volt a címe, az Édes zsidó. Ez egy borzalmas erős 
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propagandahangú film volt, úgyhogy akkor, amikor ez ment a moziba, hát úgy 
mindenki megnézte, többek között én is, és amikor vége volt a filmnek, akkor 
moziból hazafelé menet minden zsidó ablakot bevertek. Annyira=annyira vérlázító- 
milyen volt. Tehát innen éreztük azt, hogy probléma van.  
 
I: Mikor volt ez? 
 
ŐZ: Ez 1940- ’44 elején. 
 
I: Kik voltak ott a moziban? 
 
ŐZ: Hát falusiak. Mindenféle társaság, pentelei lakosok. 
 
I: Ezt a filmet kötelező volt megnézni? 
 
ŐZ: Nem, nem. 
 
I: Miért mentek el megnézni az emberek akkor? 
 
ŐZ: Hát mert érdekesnek találták, meg hallották, hogy érdekes. 
 
I: Zoltán bácsi miért ment el? 
 
ŐZ: Hát akkoriban az volt a szórakozásunk, hogy amikor volt szabadidőnk, akkor 
elmentünk a moziba, megnéztük. Nemcsak ezt, általában minden filmet, amit itt 
játszottak Dunapentelén. 
 
I: Kik voltak aztán- mi történt aztán, ahogy kijöttek a moziból?  
 
ŐZ: Fel volt hergelve a társaság és hát mentek a zsidó házak elé, fogták a téglát és 
bedobálták az ablakokat. 
 
I: Mondtak is valamit? 
 
ŐZ: Hát, amit ilyenkor szokás. Ilyen zsidó, amolyan zsidó.  
 
I: Egy pillanat. Valamilyen technikai probléma van. Ott tartottunk, arról beszéltünk a 
leállás előtt, hogy volt az a bizonyos mozifilm. 
 
ŐZ: Igen. 
 
I: És hogy mi történt azután, amikor kijöttek a moziból. 
 
ŐZ: Hát mondtam, hogy fogták a téglát és bedobták a zsidó ablakokat, betörték. Ez 
este, 10 óra után volt, mert addig tartott a film és amint mentünk hazafelé, illetve 
ment mindenki hazafelé. Aki olyan nyilas érzelmű volt, az fölkapott egy fél téglát és 
bumm, be az ablakba.  
 
I: Arra- azt is említette Zoltán bácsi, hogy elhangzottak dolgok. Miket mondtak az 
emberek, azok, akik bedobták az- 
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ŐZ: Hát, amit szokás mondani. Zsidók. Ilyen zsidó, olyan zsidó. 
 
I: Milyen jelzőket használtak, mit mondtak?  
 
ŐZ: Hát, büdös zsidó, meg hasonló.  
 
I: Ezt hallotta korábban is már Zoltán bácsi, a filmet megelőzően? 
 
ŐZ: Hallottam. 
 
I: Mit pontosan? Miket mondtak a zsidókra? 
 
ŐZ: Nézze, most próbáljam mondani, hogy egyik-másik felekezet az valahogy nem 
tetszett az embereknek. Amikor a zsidók nem tetszettek, azokra mondtak valamit. 
Amikor a rácok nem tetszettek, akkor elmondták a rácokat mindenféle vad rácnak. 
Meg hasonlók. Hát én most nem tudom elismételni magának azokat jelzőket, de nem 
kedvező jelzők voltak, na. 
 
I: Említette, hogy nyilas érzelmű fiatalok voltak ezek, akik bedobálták az ablakokat. 
Mit jelent az, hogy nyilas érzelmű? 
 
ŐZ: Hát nézze, abba az időbe a nyilaskeresztes párt kezdett szervezkedni. És hát, akik 
a nyilas párttal szimpatizáltak, hát, azok nem szerették a zsidókat.  
 
I: Ez mit jelentett, hogy nem szerették a zsidókat? 
 
ŐZ: Hát nem tudom magának jellemezni különösebben, csak az, hogy volt egy 
társadalmi réteg, a zsidóság, amelyik nem tetszett egy másik társadalmi rétegnek, a- 
azoknak a fiatal srácoknak, akik ilyen, meg olyan formában elítélték őket, hát. 
 
I: Bocsánat. Megint egy technikai probléma. Elnézést kérünk. Egy kis technikai 
szünet után, ami amiatt volt, hogy egy picit nyikorgott az előző szék, úgyhogy most 
pedig egy új széken ül Zoltán bácsi. Most akkor vissza szeretnék menni erre a 
bizonyos történetre- 
 
ŐZ: Tessék. 
 
I: -illetve azt szeretném megkérdezni még egyszer, hogy pontosan ez, hogy valaki 
nyilas érzelmű, meg hogy nem szereti a zsidókat, ez mit is jelent? 
 
ŐZ: Hát- 
 
I: Mit jelentett akkor, bocsánat? 
 
ŐZ: Akkor az a kérdés, hogy ki volt az, aki nyilas volt, vagy hasonló, mert fiatal 
srácok, mint jómagam is, hát annyit=annyit tudtak, hogy vannak nyilasok, akik nem 
szeretik a zsidókat, és vannak zsidók, akik meg a nyilasokat nem szeretik. Hogy mi 
volt az oka neki? Hát- 
 
I: Mit csináltak ezek a nyilasok Dunapentelén? 
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ŐZ: Akkoriban még semmit se, csak énekeltek nyilas dalokat, meg nótákat.  
 
I: Miről szóltak ezek a nyilas dalok? Hallott-e ilyen annak idején? 
 
ŐZ: Hát persze, hogy hallottam. Hát ott éltem, köztük. Sőt, még esetleg én is fújtam 
velük együtt. 
 
I: Fel tudna idézni egy ilyen nyilas-dalt? 
 
ŐZ: Hát, próbálom. Elhangzott a szó, sok a behívó és én- várjunk csak.--- Akkor, na 
akkor volt az erdélyi bevonulás. Ez- na. Látja, most akarom fölidézni és elfelejtettem. 
 
I: Volt olyan dal, ami esetleg a zsidókról szólt? 
 
ŐZ: Hát persze, hát zsidókról is szólt. Hát ez természetes. 
 
I: Tudna idézni egy ilyen- 
 
ŐZ: Hát ezt szeretném idézni, de hát látja, nem jut eszemben. Valami olyasmi volt, 
hogy ’Elhangzott a szó, sok a behívó’---- Mondanám, de tényleg nem jut eszembe. 
Nagyon sajnálom. 
 
I: Semmi gond. Szóval milyen jelei voltak annak, hogy ezek a nyilas érzelmű fiatalok 
nem szerették a zsidókat? Milyen módon viselkedtek velük? 
 
ŐZ: Hát többek között így, hogy ezeket a dalokat énekelgették. Aztán beverték a 
házuk ablakát, meg- de ebbe az időbe még más nem volt. Nem. A Fritz Peti, aki az én 
osztálytársam volt, mi kijárt- kijárogattunk a Szalki-szigetbe, nem tudom, hogy 
mesélhetem-e, de nagyon messze vezetnének ezek a dolgok, ha ezt elmondanám.---- 
 
I: Elnézést, akkor álljunk le megint egy pillanatra, egyszerűbb, hogyha leállítjuk. Jó, 
akkor ready. Kis szünet után, ami megint csak egy technikai szünet volt, most arra 
kérem Zoltán bácsit, hogy ismételje meg azt a történetet, amiben arról volt szó, hogy 
kimentek együtt a barátjával. 
 
ŐZ: Nálunk a Szalki-sziget az a hely volt, ahová mindig nagyon szívesen jártunk. A 
Szalki szigetre vezető úton volt egy híd, amin át kellett menni. Aztán volt egy 
társaság, a (Nyikszieknek) hívták őket, (Nyiksz- Nikszbrotnak) hívták 
Dunapentelének azt az utcáját, ahol a legszegényebb és legkülönfélébb társadalmi 
rétegegek laktak. Most amikor mi mentünk, hát én viszonylag jóba voltam ezzel a 
társasággal és velem nem volt baj. De hogyha Fritz Petivel együtt mentünk, őt már 
nem engedték ki a híd- nem engedték át a hídon, csak úgy, ha hozott cukrot és letette. 
Az volt a belépődíj a szigetre. Hát ezt tudom mondani. 
 
I: Miért? 
 
ŐZ: Hát miért? A srácok egyébként is csinálnak ilyet, hát akkor még ha zsidó jött, 
akkor meg még nagyobb probléma volt. 
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I: Hogyan tudták azt Fritz Petiről, hogy zsidó volt? 
 
ŐZ: Hát nézze, Dunapentelén nem sok zsidó volt. Az a néhány, aki volt, azt mindenki 
ismerte. Pláne azok a srácok, akikkel együtt jártunk, egy osztályba, iskolába. És hát 
ismerős volt. 
 
I: Mit mondtak Fritz Petinek ilyenkor? 
 
ŐZ: Hát, hogy akkor mehet ki a szigetre, hogyha leteszi a cukrot. És a Peti hozta a 
cukrot, letette, semmi probléma nem volt tovább. Akit meg lehetett zsarolni, az meg 
lett zsarolva. Már a srácok között is így volt.  
 
I: Milyen más jelei voltak annak, hogy a zsidókkal szemben volt valamiféle 
ellenérzés? 
 
ŐZ: Hát erősebb volt az, amikor már kezdett a nyilaskeresztes párt erősödni. Akkor 
már, hát azért előbb megpróbáltam jellemezni, azzal a filmmel kapcsolatban, hát, 
ilyen jelei voltak.  
 
I: Amikor ez történt, hogy bedobálták a zsidó házak ablakát, akkor annak milyen 
következménye lett? 
 
ŐZ: Nem hiszem, hogy lett valami következménye. Nem volt semmi. Akkoriba már a 
zsidók olyan elítélt társadalmi réteg volt, és hát a csendőrségnek kellett volna valamit 
tenni, de nemigen csináltak semmit se.  
 
I: Személy szerint ismerte Zoltán bácsi azokat, akik dobáltak? 
 
ŐZ: Ismertem, persze. 
 
I: Tudna említeni neveket, hogy kik voltak ezek? 
 
ŐZ: Tudnák, de nem tudom, érdekes-e. Nem érdekes már. 
 
I: A történelmi hitelesség szempontjából fontos. 
 
ŐZ: Somlai Dezső. Aztán (…) szóval ilyesféle. 
 
I: Ők maguk nyilasok voltak? 
 
ŐZ: Hát, 13 éves srác, nyilas? Hát azt mondta, hogy nyilas, de szóval igazából 
nyilaskeresztes párttag, azok a felnőttek voltak. Akik=akik azok voltak, de hát 
magam korú srácok, azok csak legfeljebb azt mondták, hogy nyilas. 
 
I: Hány éves volt ekkoriban Zoltán bácsi? 
 
ŐZ: Tizen- 1944-ben tizenhét éves voltam. 
 
I: Akkor ezek a srácok is idősebbek voltak már egy picit. 
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ŐZ: Igen, ilyesforma, ilyen korúak, körülbelül. Volt, aki néhány évvel idősebb, volt, 
aki fiatalabb. 
 
I: Azok, akik dobáltak, akkor ezek milyen korúak lehettek? 
 
ŐZ: Hát, ilyen korúak voltak. 
 
I: Tehát 17-20 évesek? 
 
ŐZ: Körülbelül. 
 
I: Akkor ezek már fiatal felnőttek. 
 
ŐZ: Hát, mondhatjuk úgy is, de akkor erre nem gondolt senki. 
 
I: De tagjai voltak esetleg közülük a nyilas pártnak? 
 
ŐZ: Nem, csak rokonszenvezett vele. 
 
I: Voltak a nyilas pártnak tagjai, ugye, azt mondta Zoltán bácsi, Dunapentelén. Ők 
mit csináltak, miben volt- miben látszott, hogy ők párttagok? 
 
ŐZ: Nem volt ez tiszta akkoriban. Csak az volt, hogy zsidó vagy, nem szeretlek, 
aztán kész. Hogy miért nem, azt nem döntötte el magában senki.  
 
I: Ez=ez hogy hangzott el, vagy ezt milyen formában jelent ez meg, hogy zsidó vagy, 
nem szeretlek? 
 
ŐZ: Hát úgy, hogy te zsidó, meg minden. Hát, de nékem is mondták, hogy te meg 
(evangélista) vagy. Hát most mi a baj? Én az voltam. Evangélikus. A falu nagy része 
katolikus volt. Úgyhogy katolikusok azok mindig megkeresték azt, akit nem kell 
szeretni. Hát én ezt tudom mondani. 
 
I: Hány tagja lehetett kb. akkoriban a nyilas pártnak Dunapentelén? 
 
ŐZ: Nem volt még sok akkor, azt hiszem, tíz alatt volt még amikor kezdett 
szerveződni. 
 
I: Hány? 
 
ŐZ: Tíz alatt. 
 
I: És ismerte ezeket az embereket?  
 
ŐZ: Ismertem, persze. 
 
I: Honnét derült ki Zoltán bácsi számára, hogy ők nyilasok? 
 
ŐZ: Hát tudtam, onnan derült ki. Nem tudom megmondani. Hát tudtuk, hogy ez 
nyilas, ez nem nyilas, ez zsidó, ez rác. Ezt tudta mindenki. 
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I: Hordtak valami- valamit, amiből látszódott? 
 
ŐZ: Nem, akkoriban még nem. 
 
I: Mikor kezdtek el? 
 
ŐZ: Mikor kezdték el? 
 
I: Hordani. 
 
ŐZ: Hát amikor már erősebben jelentkezett ez a dolog. Hát én fölmentem Budapestre 
és könyvet akartam vásárolni magamnak, be is mentem egy könyvkereskedésbe és ott 
megvettem egy műszaki könyvet magamnak és elkezdtem beszélgetni az eladóval, 
illetve tulajdonossal, hogy- mert az első kötetet találtam csak megvenni. Mondom, 
nékem kellene a további is, ha lenne. Hát igen, csak a probléma az, hogy mi már nem 
árusíthatunk, mondta az eladó. Hát miért? Akkor látom, hogy a sárga csillag rajta. 
Akkor már tovább nem érdeklődtem. Akkor kezdett Pesten erősödni ez a helyzet, 
vidéken meg, vidéken nem annyira, mert vidéken nem volt, itt, legalábbis Pentelén, 
nem volt annyi zsidó, hogy érdemes lett volna őket bántani. 
 
I: Azt hiszem, hogy most megint leállunk egy pillanatra. (hosszabb párbeszéd, 
helyezkedés, hogy I ne lógjon bele a felvételbe) 
 
ŐZ: Hát nincsenek megelégedve magával se. 
 
I: Hát nehéz ügy, nehéz ügy. Akkor=akkor bocsánat. Jó, akkor egy kis technikai 
szünet után újfent folytatjuk azt, ahol tartottunk. Mégpedig ez a Budapesten, a 
könyvvásárlásnál. Ott találkozott először ezzel a- 
 
ŐZ: Sárga csillaggal. 
 
I: Itt, Pentelén mikor- hordtak-e a zsidók sárga csillagot? 
 
ŐZ: Igen, kellett hordani. 
 
I: Mi történt aztán velük? 
 
ŐZ: Hát, ha arra kíváncsi, hogy hogy vitték el a zsidókat, mert körülbelül most már 
az következik. Hát a németek megszállták Magyarországot, március 19-én. És utána 
nem sokkal elrendelték a zsidóknak az összegyűjtését, kitelepítését. Hát ez mikor 
volt. Ez=ez talán május elején volt, május közepén legfeljebb és kijelölték, hogy 
honnan kell a zsidókat ide behordani, Pentelére. Környező településekből, többek 
között Baracs, Rácalmás, meg itt, a kisebb falvak, amik itt körülöttünk voltak, onnan 
a zsidókat behozták Pentelére és ahol ilyen nagyobb házak voltak, oda telepítették 
őket be. Hát, néhány napig, egy hétig talán ott voltak és- 
 
I: Zoltán bácsi látta őket összegyűjt- ezekben a házakban? 
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ŐZ: Persze, persze. Nézze, most ha szabad mondanom és mutatnom is, mi itt laktunk 
Pentelén, a régi faluban. És a mi házunk éppen olyan helyen volt, ahol szemközt egy 
zsidó kocsma volt. Pálinkafőző volt és zsidó családok laktak benne. Ebbe lakott 
többek között az én egyik haverom, a Pali, Szekulecz Pali, Szekulecz Sári és a 
Szekulecz Laci bácsi. Na most mondjam, próbáljam jellemezni. Szekulecz Laci bácsi 
az első világháborús sebesült volt. A jobb lába hiányzott és ilyen géppel volt felkötve 
a jobb lába és ennek következtében meglehetősen sántított, meg elég nehezen járt. 
Na, most meg kellene mutatnom azt a képet, ha érdekes, hogy hogy volt, de ő maga 
járt el a pincébe borért. Hát én ott laktunk szemben velük és állandóan láttam, hogy 
milyen nehezen tud elmenni a pincéjükbe, milyen nehezen tudja vinni a bort, mert a 
jobb lábával csak úgy tudott lépni, hogyha kampós bottal támogatta magát. Ez volt a 
Laci bácsi. A többiek- a pálinkafőző volt nekik az egyik helyiségükbe.-- Boltjuk, 
amiben mindent lehetett kapni, mint annak idején, régen a vegyes kereskedésben. Hát 
mi gyerekek oda jártunk mindig, medvecukrot, meg hasonlókat. No, hát mit tudjak, 
vagy mire kíváncsi még, mit mondjak? 
 
I: Mi történt aztán velük? Ugye ott tartottunk, hogy összegyűjtötték. 
 
ŐZ: Ja, összegyűjtötték, a csendőrök voltak kinevezve erre a dologra. 
Összegyűjtötték, ilyen nagyobb házakba. Többek között ez mivelünk szemben, mi 
házunkkal szemben volt kocsma, pálinkafőző, ide sereg családot begyűjtöttek, aztán a 
falu másik végén volt a malom, oda meg onnan Paks, illetve a falu másik részéről 
gyűjtötték be a többieket és lassan-lassan tömörítették össze az egész társaságot. Itt is, 
meg ott is. 
 
I: Szóval akkor látta azt, hogy a kocsmában összegyűjtötték a családokat. Hány 
családot látott? 
 
ŐZ: Hát én nem tudom. Rácalmásról hoztak, Penteléről hoztak, a jóságos isten tudja, 
hogy- 
 
I: Körülbelül. 
 
ŐZ: Hát nem tudom, no. 
 
I: Látta, hogy hogy éltek ott, voltak ott azok az emberek? 
 
ŐZ: Azt láttam. 
 
I: Milyen körülmények között éltek? 
 
ŐZ: Hát, eléggé összezsúfolva, csinálták maguknak az ennivalót, mindent, de hát 
állandó felügyelet alatt voltak, csendőrök vigyáztak rájuk.  
 
I: Hány csendőr? 
 
ŐZ: Nem volt sok csendőr. Hát az egész négy talán, legfeljebb az egész faluban.  
 
I: Látta ezeket a csendőröket? 
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ŐZ: Láttam, persze, hát ott- mondom, ott laktunk szemben. 
 
I: Kik voltak ezek a csendőrök? Ismerte őket? 
 
ŐZ: Nem, hát a jó isten tudja. 
 
I: Volt náluk fegyver? 
 
ŐZ: A pentelei csendőröket nagyjából ismertem, de hát ezek nem penteleiek voltak, 
hanem a fene tudja, honnan hozták ide őket. Volt, fegyver, puskájuk volt. 
 
I: Hogy bántak ott a zsidókkal? 
 
ŐZ: Hát, én nem nagyon voltam ott. De szóval ott még nem volt probléma ekkor 
még. Vigyáztak rájuk, arra vigyáztak, hogy nehogy probléma legyen, nehogy 
elszökjenek és- 
 
I: Volt, aki el akart szökni? 
 
ŐZ: Hát nyilván nem tetszett nekik. Nézze, volt=voltak ott fiatal zsidó srácok, akiket 
munkaszolgálatosnak vittek el. Na most és ezek látták, hogy mi történik a 
családjukkal és például az egyik, aki eléggé szókimondó volt, mondta, na, majd ha ők 
visszajönnek, akkor a nyilasok megnézhetik magukat, mert minden lécen zsidó fog 
lóg- illetve nyilas fog lógni. Hát egymásnak mondogattak ilyesmiket. De jó belevaló 
srácok voltak, őket nem vitték el, hanem munkaszolgálatosok lettek a fronton. Ők 
visszajöttek. Akiket elvittek Auschwitzba, azok közül egyetlen egy jött vissza. 
 
I: Ki jött vissza? 
 
ŐZ: Egyetlen egy. 
 
I: Hogy hívják, ki volt az? 
 
ŐZ: Farkas Izabella, ha jól emlékszem rá. Az építkezéseken vízhordóként dolgozott.  
 
I: Kanyarodjunk vissza ehhez a kocsmához- 
 
ŐZ: -igen- 
 
I: -ahol össze voltak gyűjtve az emberek. Szóval akkor ott voltak néhány napig. Mi 
történt aztán velük? 
 
ŐZ: Hát aztán szépen elvitték őket az iskolába és ott megmotoztak mindenkit. 
Kötelezték a szülésznőket, hogy motozzák meg, férfiakat, nőket egyaránt. Meg kellett 
nézni, hogy nem rejtettek-e el valami gyémántokat, vagy aranyakat. Ez volt a 
motozás célja, és amikor vége volt a motozásnak, akkor összepakolták ebbe a házba 
is őket, a másik házba is, a Váci úti malomban is és akkor elindították az egész 
társaságot a vasútállomásra. 
 
I: Zoltán bácsi látta ezt a motozást, vagy? 
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ŐZ: Nem, hát azt nem láttam. Bent az iskolában volt a csendőröknek a szeme előtt. 
Ott csinálták. A szülésznők, két szülésznő volt a faluban, ők voltak beosztva, hogy 
őnékik kellett ezt a motozást végrehajtani. 
 
I: Honnét tud akkor Zoltán bácsi minderről? 
 
ŐZ: Jaj, hát most olyan dolgot kérdez, hogy honnan tudok. Hát ez minden 
nyilvánvaló volt. Mindenről tudott mindenki. Nem=nem kell ezt titokként kezelni, 
mert mindenki tudta, hogy a zsidókat összegyűjtötték, a zsidókkal valami történni 
fog, megmotozták őket, és akkor, amikor ez megtörtént, akkor meg beszervezték őket 
egy menetbe és hajtották ki a társaságot a vasútállomásra. Ahol már vagonok várták 
őket.  
 
I: Zoltán bácsi ott volt, amikor=amikor az iskolából kivitték, vagy menetbe 
szervezték őket? 
 
ŐZ: Nem, én csak láttam. Egy kastélyban voltam, a (Frankl) féle kastély, ahonnan 
szintén a lakókat elvitték. Egy öregasszony is volt, nagyon öreg, aki azt hiszem úgy 
mondták, már a vagonban meghalt. Nem vitték el, nem tudták már tovább vinni. És 
azt láttam, hogy amint az úton mennek, az iskolába mentek az úton és csendőrök 
hajtották a társaságot. Annyit tudok, hogy a Szekulecz Laci bácsi, annak nem kellett 
volna elmennie, mert ők a háborús sérülések miatt mentességet kaptak. De ő nem 
hagyta a családját és elment a családjával.  
 
I: Azt mondta, hogy látta, ahogy a csendőrök hajtották a menetet. Milyen- hogyan 
viselkedtek a csendőrök a zsidókkal? 
 
ŐZ: Hát elég messze voltam tőlük, amikor ez történt, de nem- ha arra gondol, hogy 
ütötték-verték-e őket, nem. Csak hajtották. Biztatták, hogy tessék menni, gyorsabban.  
 
I: Ismerte ezeket a csendőröket, akik ott voltak? 
 
ŐZ: Mondom, a faluban, akik voltak, abból kettőt ismertem. De akiket idehelyeztek, 
fogalmam se volt, kik voltak. 
 
I: Emlékszik a nevükre, a falubeliekre? 
 
ŐZ: Ha jól emlékszem talán, erdélyiek voltak, Zsóknak hívták, ezt az egyet tudom. 
 
I: Azt l- meddig látta a Zoltán bácsi, hogy ez menet halad? 
 
ŐZ: Addig láttam, amíg mentek a Magyar utcán és amint elkanyarodtak a Petőfi 
utcára, Petőfi utca az vezet ki a vasútállomásra. Ott amint elkanyarodtak, azt még 
láttam, aztán tovább nem láttam.  
 
I: Akkor azt, hogy a vagonba rakták, azt- 
 
ŐZ: Nem, fogalmam sincs, csak hallottam róla, hogy ott vártak vagonok és abba 
kellett nekik beszállni. 
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I: Mi lett az zsidók által itt hagyott ingatlanokkal, vagyonok- vagyontárgyakkal? 
 
ŐZ: Hát először lepecsételték őket, aztán szép lassan azt hiszem minden eltűnt 
belőlük. Pláne az értékek. A falunak a vezetői, főjegyző, meg akik hozzáférhetők 
voltak, azok nyilvánvaló, hogy szereztek belőle maguknak. És így elkopott. 
 
I: Tudja azt, hogy konkrétan, hogy egyes épületbe ki költözött, vagy egyes 
vagyontárgy kihez- 
 
ŐZ: Nem, nem, fogalmam sincs. 
 
I: Például a kocsmában ki lett aztán, ki költözött aztán? 
 
ŐZ: Kocsmába a honvédség költözött, amikor már jött a háború. Azok a honvédség, 
amelyik vonult vissza Kárpátaljáról, azok költöztek be, 1944. december 6-án. Akkor 
foglalták el az oroszok Pentelét, akkor éjszaka a visszavonuló honvédcsapatok közül 
valamelyik, a jó isten tudja, melyik, oda beköltözött és azok ott érték meg az 
oroszoknak a bejövetelét. Én nagyon szerettem a térképeket és hoztak magukkal ilyen 
felszerelést, többek között térképeket is. Hát én abból szereztem magamnak térképet. 
Hogyha dicsekedhetek vele, még mindig megvan.  
 
I: Aztán mi lett a kocsma sorsa? 
 
ŐZ: Hát aztán az oroszok belő- belőttek néhányat, aztán elbontották. Romos lett az 
épület és elbontották.  
 
I: Mi lett a vagyontárgyakkal? 
 
ŐZ: Hát- 
 
I: Tárgyakkal, ingóságokkal? 
 
ŐZ: Azt nem tudom, biztos elhordták. Fogalmam sincs, hogy kik. Lehet, hogy az 
oroszok is részesei voltak neki, magyar honvédség is részese volt, meg a helybeliek is 
részesei voltak. Amit lehetett, azt mindenki fogta és vitte. 
 
I: Látott ilyen annak idején, Zoltán bácsi? 
 
ŐZ: Hát most ezt kérdi tőlem? Hát persze, hogy láttam.  
 
I: Mi történt? 
 
ŐZ: Hát bementek és a lepecsételt házat feltörték, és amit bent találtak, ami értékes 
volt, azt elvitték. 
 
I: Például? 
 
ŐZ: Hát, például volt egy család, akinek nagyon szép porcelánjai voltak. Például a 
porcelánokat. 
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I: Melyik család volt ez? 
 
ŐZ: Erdősék voltak ezek. 
 
I: És ki vitte el ezeket? 
 
ŐZ: Én nem tudom, de hát ott voltak a katonák, ott voltak a civilek, ott voltak az 
oroszok, hát döntse el ezek közül, melyik vitte el. Nem tudom.  
 
I: Ki jött aztán vissza? 
 
ŐZ: Nem sokan, néhányan jöttek vissza, akik nem- mondom, nem azok közül, akiket 
Auschwitzba vittek, azok közül egyetlen egy jött vissza, az imént mondtam a nevét, a 
Farkas (Bella), vagy ki, az az egyetlen jött vissza, de a munkaszolgálatosok közül 
többen visszakerültek, akik a fronton voltak, aknákat szedtek, meg lövészárkokat 
ástak. Talán hárman visszajöttek közülük. 
 
I: Kik voltak ezek? 
 
ŐZ: A két Goldenberg volt, a Goldenbert Lajos, meg a Goldenberg Béla, ha jól 
emlékszem, és még a Szekulecz Zoli is visszajött, aki a nyilasokat akarta akasztani. 
Hát én erről ennyit tudok mondani. 
 
I: Köszönöm szépen. Itt most akkor álljunk le egy pillanatra. 
Kis szünet után, kis technikai szünet után akkor még lenne egy-két kérdés, amit 
föltennék Zoltán bácsinak. Az előző beszélgetésünk során, elhangzott, van egy olyan 
emlékünk, hogy Zoltán bácsi bejárt a kocsmába, amikor ott voltak a zsidók. Vitt 
esetleg ételt? 
 
ŐZ: Nem. 
 
I: De járt bent akkor? 
 
ŐZ: Hát, nem is emlékszem, hogy akkor jártam-e bent. Bent nem voltam, de tudom, 
hogy kik voltak, hogy voltak. 
 
I: Honnét- amikor azt mondta, hogy a környező településekről is vittek oda 
embereket, ezt honnét tudja Zoltán bácsi? 
 
ŐZ: Hát most megint olyat kérdez, amit=amit mindenki tudott és én nem tudom 
megmagyarázni magának. Azt, hogy de az emberek beszélték, hogy itt a Szekulecz 
kocsmában a rácalmásiak vannak bent, meg a penteleiek, a malomban, a baracsi úti 
malomban meg a baracsiak vannak, meg akik arról a vidékről kerültek ide. Én=én 
biztos, hogy nem kérdeztem senkit, hogy hova való, de az emberek mondták, mint 
ahogy azt ilyenkor szokják mondani. 
 
I: Nem ismerte Zoltán bácsi azokat a zsidókat, akik mondjuk Baracsról, vagy 
Rácalmásról- 
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ŐZ: Nem, nem, pentelei zsidókat ismertem, majdnem mindenkit közülük. 
Rácalmásiak közül tán egyet-kettőt ismertem.  
 
I: Azt is- az is felmerül az elmúlt alkalommal, hogy mikor arról beszélt, hogy 
motozásra vitték- 
 
ŐZ: -igen- 
 
I: -a zsidókat az iskolába és hogy szülésznők végezték ezt a motozást- 
 
ŐZ: -igen- 
 
I: -hogy maguktól a szülésznőktől hallotta volna esetleg, hogy mi történt. 
 
ŐZ: Én ezekről nem beszéltem a szülésznőkkel, édesanyámnak mesélték, hogy mi 
volt a dolguk, mit kellett nekik csinálni. Aztán később hallottam anyámtól.  
 
I: Mit szóltak, tehát hogy amikor kiderült, hogy itt ilyen testmotozás volt, szülésznők 
végezték, amikor erről- ez szóba került- 
 
ŐZ: Őszintén mondom, mindenki meg volt döbbenve. Mikor ezt meghallották. 
Nagyon döbbenetes volt, hát csak ezt tudom mondani.  
 
I: Amikor visszatértek azok, akik túlélték a: a: tehát ugye négy embert említett. Őket 
hogy fogadták a városban? 
 
ŐZ: Nem tudom. Nem tudom, tőlem hiába is kérdezi, én egyébként nem voltam 
itthol, műegyetemre jártam, meg elmentem dolgozni, úgyhogy fogalmam sincs, hogy 
mi történt. Nem tudom, nem tudok mondani magának semmit. De hát valahogy 
hazajöttek, megvoltak. Volt az egyik, az a lány, aki nem is volt teljesen normális. Az 
bekerült az építkezésekre és vízhordó lett. Ott volt vízhordó. Hát egy 
vízhordólánynak mi dolga van? Hogy fogadhatják, pláne hogyha még nem is tiszta az 
agya. 
 
I: De ő már korábban is ilyen- 
 
ŐZ: Korábban is, nem ott szerezte.  
 
I: Volt- említette Zoltán bácsi, hogy az egyik- talán az egyik Goldenberg-fiú mondta 
azt, hogy- 
 
ŐZ: Két Goldenberg volt, Goldenberg Lajos és Goldenberg Béla. 
 
I: És az egyikőjük mondta, hogy a nyilasokkal- 
 
ŐZ: Nem. Szekulecz Zoli mondta, hogy majd nézzék meg magukat a nyilasok, ha 
visszajövünk, föl lesznek akasztva kerítéslécekre.  
 
I: De aztán nem. 
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ŐZ: Hát nem tudom. Hát nem=nem volt azoknak annyi erejük, annyi lehetőségük, 
hogy így bosszút állhattak volna. Amikor én Újpesten jártam gimnáziumba, akkor 
azért tudom, hogy a nyilasokat ott aggatták föl a- az egyik épületbe. No, tudom. 
 
I: Látott ilyesmit Újpesten? 
 
ŐZ: Én nem láttam, csak mindenki mondta, akik ismerősök voltak. És tudom, hogy 
melyik az az épület, melyik volt az. Egy ilyen sóraktár volt, egy régi sóraktár és ott 
elkapták a nyilasokat, már amelyiket, és azt fölakasztották.  
 
I: Pentelei nyilasokkal mi történt? 
 
ŐZ: Hát nézze, kint a temetőben, ott van az öt Simon-gyereknek a neve. Hogy mi 
történt velük, nem tudom, de a nevük ott van, hogy meghaltak. 
 
I: Volt valamiféle felelősségre vonás a nyilasokkal szemben a háború után Pentelén? 
 
ŐZ: Pentelén nem. De mondom magának, hogy én Újpesten jártam a gimnáziumba és 
azt tudom, hogy ott viszont volt.  
 
I: Csendőrökkel mi történt a háború után? 
 
ŐZ: Hát a csendőrök azok aztán--- nem- szóval a csendőrség maga, az egész 
csendőrség mint intézmény megszűnt és a csendőrök hogyha olyan csendőrt találtak, 
aki bűnös volt, aki elkapható volt, azt elkapták. Akartam magának mondani, de nem 
került még rá sor, hogy a feleségem tiszalöki volt. És ott a tiszalöki erőművel 
építették és egy alkalommal a feleségem is Tiszalökre való volt, egy reggel ott volt az 
asztalukon a fölmondólevél és hatheti felmondás, azzal, hogy az összes polgári 
alkalmazottak elküldték az építkezésről. És helyettük hozták Szovjetunióból a 
háborús bűnösöket, csendőröket többek között, meg azokat az SS-legényeket, akit ide 
való, magyarországi svábok voltak és beálltak az SS-be. Ezek építették föl tiszalöki 
vízierőművet, három évig. És így a feleségem is elküldésre került, úgy kerültünk mi 
össze Sajóbábonyban vele, így ismerkedtünk össze és így építette az én feleségem a 
paksi atomerőművet. 
 
I: Volt-e valaki – visszatérve a deport- tehát az összegyűjtés, deportálás körüli 
eseményekre – volt-e olyan, tud-e olyan történetről, hogy valaki segítette volna 
azokat a zsidókat, akiket összegyűjtöttek. Mondjuk élelmet vitt volna, vagy? 
 
ŐZ: Biztos volt, nem tudom magának megmondani, de akkoriban beszélték az 
asszonyok. Volt, volt. Segítettek rajtuk, amennyire lehetett, ha a csendőrök engedték. 
De nem engedték, nem lehetett odamenni sokszor, csak úgy véletlenül be tudott lógni 
valaki. 
 
I: Volt-e olyan, aki esetleg bújtatott volna zsidókat, arról hallott-e? 
 
ŐZ: Nem bújtatott senki zsidót, nem. Köztünk akkor nem. Nálunk nem bújtattak.  
 
I: Nem tudom mennyire volt Zoltán bácsi, vagy a családja hát ilyen templomba járó. 
Jártak-e van-e itt egyáltalán evangélikus templom, ahova? 
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ŐZ: Nincs, de evangélikus is nagyon kevés volt a faluban. De édesanyám katolikus 
volt, úgyhogy nálunk vegyes házasságban élt apám, anyám és az öreg katolikus pap, 
az egy nagyon dafke ember volt, aki anyámat egyszerűen nem engedte gyónni, 
áldozni, mert reverzálist adott apámnak. Mert énnékem nem kellett reverzális, mert 
én hát apám vallását követtem, de a húgomnak, ott volt a probléma. 
 
I: Szóval akkor a háború környékén jártak templomba? 
 
ŐZ: Jártunk, persze. 
 
I: Katolikus templomba ezek szerint. 
 
ŐZ: Hát én nem, mert evangélikusoknak, reformátusoknak külön volt istentiszteletük. 
 
I: Szó volt valaha arról, hogy mi történik a zsidókkal, a templomban, tehát a zsidókról 
beszélt a pap, vagy a lelkész? 
 
ŐZ: Nem, nem, hát az tabu volt annak idején. 
 
I: Tehát nem kerültek szóba semmilyen formában. 
 
ŐZ: Hát így beszélgetések közben, persze, szóba kerültek, egymás között, de 
hivatalos- 
 
I: -szószékről- 
 
ŐZ: Nem, hivatalosan nem. Én nem tudom, legalább is nem tudom. 
 
I: Azt- tehát elsősorban itt akkor ezek szerint katolikusok és reformátusok voltak, 
Pentelén. 
 
ŐZ: Főleg a katolikusok voltak és reformátusok, valóban reformátusok. Meg rácok. 
 
I: Ortodoxok. 
 
ŐZ: Mondjuk úgy, hogy ortodoxok. 
 
I: Az jellemző volt, hogy kik lettek inkább nyilasok? A katolikusok, vagy a 
reformátusok? 
 
ŐZ: Hát, aki éppen oda tendált. Hát, nem volt olyan, hogy ez vagy az a népcsoport 
lett volna. Nézze, én 17 éves voltam akkor. Örülök, hogy megúsztam a háborút, nem 
kellett (…) lennem. Úgyhogy én nem tudom ezt pontosan fölmérni. 
 
I: Semmi gond, ezt úgy csak megkérdeztem, ez úgy érdekes, van-e jelentősége. 
Semmi gond. 
 
ŐZ: Mondom, hogy nem tudom. 
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I: Még egy történetet, amit elmondott, az nagyon érdekes volt. A Fritz- 
 
ŐZ: -Peti- 
 
I: -Peti, akitől ugye cukrot kértek, hogy a szigetre bejusson. 
 
ŐZ:-igen- bemehessen- 
 
I: Amikor ez volt, akkor Zoltán bácsiban mi játszódott le? Mire gondolt? 
 
ŐZ: Hát az, hogy kár, hogy a Petit nem engedik. De a Peti mindig hozott a zsebében 
cukrot, aztán volt egy ház, ahol a nád közé kellett neki bedugni a cukrot, ott 
megtalálták, nem volt semmi probléma. De ez=ez gyerekek közötti feszültségek 
voltak csak, ez nem azért volt, mert zsidó volt, hanem azért, mert boltos volt, tudott 
cukrot hozni és oda tudta tenni. 
 
I: Jó, hát én azt gondolom, hogy ha esetleg van még valami, amit hozzátenne Zoltán 
bácsi, a történethez, ami eszébe jutott. 
 
ŐZ: Volt valami, mondtam a múltkor is, a Kiss Miklósékat, aki fakereskedő volt, 
akinek a felesége- mindig bejártam hozzájuk a Sicc úrfiért, a Színházi Élet járt nekik 
és a Színházi Életnek volt a melléklete a Sicc úrfi, azt megkaptam tőlük, még mindig 
megvan talán, otthon van a könyvtárba. És nagyon kedve- kedves volt, kedvező volt. 
Apám jó- nagyon jóban volt velük. Apám kőműves mester volt és a Kiss Miklós volt 
a fakereskedő, jöttek a tutajok (…) és ott fűrészelték föl a fákat. Hátha ez érdekes. 
Akkor még nem volt arról szó, hogy valaki zsidó, vagy nem zsidó. Mentem, kaptam a 
Sicc úrfit, örültem, hogy van. Meg akkor, ’45-ben, ’44-ben volt az már tényleg a 
deportálás után, amikor még lent a Dunán fürödtünk, Pünkösdkor, és na, a Kiss 
Miklósnak az alkalmazottja, (Kiss) Laci, az ott fogta a vízisít meg és lehozta és azzal 
fürödtünk. Már akkor már nem voltak zsidók. Elvitték már őket.  
 
I: Ki hozta le a vízisít? Bocsánat, ez nem világos. 
 
ŐZ: Kérem szépen, volt egy udvaros alkalmazott a Kis Miklóséknak, annak a fia volt 
a Kiss Laci. Együtt fürödtünk, és hogy legyen mivel fürdeni, hozta a vízisít, hozta a 
kielboatot, innen a Kiss Miklósét. Azért lehoztam a fotókat, mert csoda érdekes volt a 
vízisí, ami tényleg sí volt, nem olyan, mint most, hogy húzzák a motorcsónakok, 
hanem tényleg sí-szerűen kiképzett micsoda. 
 
I: De akkor már Kiss Miklósék nem voltak itt. 
 
ŐZ: Kiss Miklósék nem voltak akkor már. Néhány nappal előtte vitték el a zsidókat. 
Hát most mit mondjak? Ilyenek voltak. 
 
I: Említett még a múlt alkalommal egy családot, akik nagyon szegények voltak. 
 
ŐZ: Igen. Arra emlékszem. (Feit) (Feit András), egy biciklivel járta a pusztákat. Egy 
ládája volt a bicikli csomagtartójára felerősítve és ilyen apróságokat, szappant, aztán 
gyertya, ilyesmiket, ilyesmikkel házalt, végig a pusztákon. Volt, sok gyereke volt 
neki, emlékszünk rá, emlékszem rá. Hát, azt úgy őszintén sokszor megemlegettük, 
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még mindig is, a sógorommal múltkor is emlegettük, hogy hát, azt- azt elvitték. Azt 
vitték el. Hát mért kellett azt elvinni. Nagyon szegény zsidó család volt. De hát már 
nagyon régen volt. Úgyhogy én ezeket most elmondtam itten, de hát ezek már csak az 
emlékeimben vannak meg.  
 
I: Nagyon szépen köszönjük akkor, Zoltán bácsi! Akkor itt most leállunk. 
 
I: Zoltán bácsi, volt egy kis technikai szünet- 
 
ŐZ: Igen. 
 
I: -és még vissza szeretnénk térni a: egy-kérdéssel, vagy egy-két olyan témára, amiről 
Zoltán bácsi korábban beszélt. Egészen konkrétan már volt szó arról, hogy Zoltán 
bácsi a kastélyból nézte azt, hogy hogyan viszik a menetben az iskolából az állomás 
felé a helyi, illetve a környékbeli falvakból összeterelt zsidókat. 
 
ŐZ: Igen. 
 
I: Ott volt gondolom, Zoltán bácsi, hosszabb ideig? Mennyi ideig volt ott? 
 
ŐZ: A kastélyban? 
 
I: Mennyi ideig látta őket? Mennyi ideig látta ezt a menetet? 
 
ŐZ: Hát körülbelül mentek talán, ott a csendőrök hajtották, az iskolától eddig, az egy 
olyan 400-500 méter. Hát ugye az iskolából behajtották a népet és befordultak a 
Petőfi utcára és elkezdtek menni a vasútállomás felé. Aztán tovább nem láttam, mert 
eltakarták a többi házak. És azt már nem tudom, mi történt. 
 
I: Szóval mennyi ideig látta kb., mennyi ideig nézte ott? 
 
ŐZ: Hát, percekig. Hát egy 15-20 perc talán. 
 
I: Gondolom ott idősebbek is voltak. Mesélje el, mit látott egészen pontosan?  
 
ŐZ: Egészen pontosan nem láttam jóformán semmit. Csak azt, hogy volt egy menet, 
csendőrök néhanapján odaugranak és piszkálják a népet, hogy gyorsabban, 
gyorsabban. 
 
I: Hogy piszkálták őket? 
 
ŐZ: Hát, gondolom, hogy a puskatussal.  
 
I: Azt látta Zoltán bácsi? 
 
ŐZ: Hát valamivel piszkálták. Puska volt a kezükkel, hát annak a puskatussal lehetett 
piszkálni. 
 
I: Milyen messze volt Zoltán bácsi ettől a menettől? 
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ŐZ: Hát a kastély és ez, egy olyan 7-800 méter. Körülbelül. 
 
I: Felfedezett ismerős arcokat a menetben? 
 
ŐZ: Nem, csak láttam, hogy egy tömeg megy és mást nem. 
 
I: A pajtását, a Petit? 
 
ŐZ: Petit nem=nem láttam, meg a Palit se láttam. Nem tudom, mert hát, ment a 
menet, de hogy voltak elosztva, nem tudom. Én aztán ezeket többé nem láttam sose. 
 
I: Mi volt az embereknél? Mit vittek? 
 
ŐZ: Hát valami batyu volt náluk, azt vitték. Hogy a batyuban mi volt, azt nem tudom. 
 
I: Kis batyu, nagy batyu? 
 
ŐZ: Hát, ki milyet tudott vinni. 
 
I: És volt-e- említett egy lovas kocsit, ami kísérte a menetet. 
 
ŐZ: Igen. Arra rakták föl azokat, akik már nem tudtak menni. Öregeket, meg talán 
már aki meghalt, azt is odatették. 
 
I: Volt, aki meghalt? 
 
ŐZ: Hát a Frankl-kastélyból gondolom az öregasszony, akit elvittek, az már olyan 
állapotban volt, hogy meghalt, de hogy itt halt-e meg, még a kocsin, vagy már kint a 
vasútállomáson, nem tudom, de az már nem ment el Penteléről, mert az itt meghalt.  
 
I: Azt látta, hogy hogyan kerültek fel a kocsira ezek az idősek, betegek? 
 
ŐZ: Én már azt láttam csak, amikor a menetet hajtották.  
 
I: Volt egy olyan- elhangzott egy olyan mondat is a múltkor, hogy durván bántak a 
kocsira felrakásnál, meg a lerakásnál. 
 
ŐZ: Hát, gondolom. 
 
I: Ezt nem látta, Miklós bácsi, Zoltán bácsi, bocsánat. 
 
ŐZ: Nem, nem láttam. 
 
I: Említette, hogy az egésznek volt egy hangulata, amiről még nem beszélt? Mesélne 
erről egy kicsit? 
 
ŐZ: Hát olyan hangulata volt, hogy azért borzalmas volt. Hogy ilyen- nem azt 
mondom, hogy ilyen megtörténhet, mert én nem tudtam, hogy ilyen megtörténhet, 
megtörtént. Ott a zsidókat vitték, Újpesten a gimnáziumban meg, mondom, a 
nyilasokat hozták és aggatták föl a sóraktárba. Hát ez mindennapos volt. Mondjam? 
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Hát ez volt. De minden esetre a barátainkat sajnáltuk, aki ott voltak, meg nagyon sok 
család volt, akivel nagyon jóban voltunk és valóban sajnáltuk. Ezt tudtuk tenni.  
 
I: Mikor derült ki Zoltán bácsi számára, hogy mi is történt ezekkel az emberekkel?  
 
ŐZ: Hát, csak Auschwitzról csak már később tudtunk, egy év múlva. Az, hogy hova 
vitték, azt nem tudtuk. Csak elvitték. Németek vitték, magyarok vitték, azt se tudtuk.  
 
I: Hát az állomásig biztos, hogy magyar csendőrök vitték, ugye? 
 
ŐZ: Magyar csendőrök voltak a kísérők.  
 
I: Még valami abból az időszakból, tehát amikor azt mondta Zoltán bácsi, hogy volt 
ennek valami speciális hangulata, ezt vissza tudná idézni, hogy ez? 
 
ŐZ: Hát én azt már nem tudom visszaidézni, de olyan borzalmas volt, hogy ilyen 
megtörténhet? Az a probléma, hogy nem tudtuk pontosan, hogy mi az, ami történik. 
Nem voltunk vele tisztában, hogy a zsidókat viszik, meg azért viszik, hogy majd- azt 
se tudtuk, hogy Auschwitz létezik. Én csak jóval később tudtam már meg, amikor el 
tudtam jutni Auschwitzba, családdal és láttuk, hogy ott mi volt. Borzalmas volt. Na 
de a háború alatt ilyesmi volt. Mert az oroszok meg ütöttek bennünket. Meg nem volt 
probléma agyonlőni egy embert egy orosznak. Szóval nehéz, nehéz idők voltak és 
ezeket az időket nem tudom visszaidézni, csak úgy, az agyamba valahogy. De hogy 
hogy volt, mint volt? Egyszer az egyik volt fölül, másnap a másik. Az oroszokat is itt 
a németek megzavarták. Kettévágták az ukrán frontot. Hát a sógorom, itt van a 
könyv, amit írt az én sógorom róla, hogy jött haza éppen Pentelére Angyalföldről és 
szembe velük, szembe vele meg a szovjet hadsereg második ukrán frontnak egy 
része. Ment szembe vele. Mert a németek zavarták őket. Hát nézze, ilyen élet volt 
akkor. Az ember örült, hogyha megmentette a bőrét. És hát Újpesten, mikor a 
gimnáziumba jártam, akkor ott mellettünk vitték el a nyilasokat és akasztották föl a 
sóraktárba őket. Visszakaptak valamit belőle. Hát ilyen volt. De hát akkor a zsidók 
nagy urak voltak. Ennyit tudok csak mondani. 
 
I: Nagyon szépen köszönjük! Köszönöm szépen. Akkor mi most leállunk.   
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