
Szabó János 
 
I: Megkérném mindenek előtt- arra szeretném mindenek előtt megkérni, hogy mondja 
el, legyen szíves a nevét. 
 
SZJ: Szabó János vagyok, nyugalmazott határőr őrnagy, nyugdíjas. 
 
I: Mikor és hol született? 
 
SZJ: 1930. november 26.  
 
I: És hol? 
 
SZJ: Pusztaföldváron. 
 
I: János bácsi, ezelőtt voltunk itt néhány héttel, akkor hosszan beszélgettünk arról, 
hogy mire emlékszik a második világháborús időkből. 
 
SZJ: Igen. 
 
I: Leállunk megint.  
Az előbb meg kellett állnunk egy pillanatra, besütött a nap és át kellett alakítani a 
beállítást, és akkor most folytatjuk. Pontosabban újra megkérném- 
 
SZJ: -igen- 
 
I: -hogy legyen szíves mondja el a nevét. 
 
SZJ: Szabó János vagyok. 
 
I: Kérem, mondja el azt is, hogy hol és mikor született. 
 
SZJ: 1930. november 26. Pusztaföldváron. 
 
I: Újra le kell állnunk. 
És akkor újra volt egy kis technikai problémánk és ezért azt javaslom, hogy akkor 
kezdjünk megint mindent elölről. Tehát akkor legyen szíves elmondani a nevét. 
 
SZJ: Szabó János vagyok. 
 
I: És azt is, hogy mikor és hol született. 
 
SZJ: 1930. november 26., Pusztaföldváron. 
 
I: János bácsi, jártunk itt néhány héttel ezelőtt. Akkor arról beszéltünk, hogy mire 
emlékszik a második világháborús időszakból. Sok mindent elmondott nekünk, most 
azért jöttünk vissza, hogy mindezt filmre vegyük, videóra rögzítsük. 
 
SZJ: Igen, és igyekszem pontosan visszaemlékezni újra mindenre, hogy csak a 
valóságot mondja. Amit láttam, megtapasztaltam, csak azt fogom mondani. 
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I: Előre köszönjük. János bácsi, legyen szíves felidézni, hogy tkp. a gyerekkorát, azt, 
hogy hol volt ugye a második világháborút megelőző időszakban, milyen volt ott a 
viszony a helyi lakosság, zsidók és nem zsidók között. 
 
SZJ: Annak idején én Pusztaföldváron születtem, de édesapám gazdasági cseléd volt. 
A nincstelenek között is a legnincstelenebb. És éppen ezért nem maradhatott ott, 
Pusztaföldváron, hanem el kelletett, hogy jöjjünk onnan és Csorvásra kerültünk. 
Először egy (Botjánszki) nevezetű gazdához, majd később egy (Sztojanovics)?      
Szilárd ügyvéd, akinek 250 hold kataszteri birtoka volt egy kastéllyal és mi ott 
nőttünk fel. Hárman voltunk testvérek és az egész idő alatt ’41-ben édesapámat 
bevitték Erdély fölszabadítására, az akkori Horthy-hadseregbe. Utána ő hazajött és a 
(Steinovics)? birtokon éltünk, egészen addig, amíg a felszabadulás után nem kaptunk 
10 hold földet és akkor odaköltöztünk egy Károly nevezetű majorba. Ami a 
zsidóságot illeti, azt el kell, hogy mondjam, saját életemből, volt egy doktor Elekes 
József zsidó orvos, akinek volt egy gőzhenger-malma. És ez a gőzhenger malom 
biztosította az ő megélhetését, tehát nem az orvosi gyakorlatából élt, hanem ennek a 
malomnak a jövedeleméből. És amikor édesapám bevitte édesanyámat hozzá, 
betegen, tél volt, erre határozottan emlékszem, és megkérdezte édesapámat, ezt már ő 
mesélte, mert én nem voltam ott nyilván, hogy van-e pénze, Szabó úr, mert 
Orosházára kell bemenni ezért a gyógyszerért, útiköltség is kell, és van-e pénze, hogy 
kiváltsa. És ez az orvos odaadta az útiköltséget, odaadta a gyógyszer árát és utána 
édesanyám helyreállt, felépült abból a betegségből. Volt egy másik orvos is, 
ugyancsak zsidó, Molnár- dr. Molnár Lajos volt a neve és ezek az orvosok 
mindegyike, a Molnár ugyan praktizált, tehát abból élt, de amikor valaki nem tudott 
fizetni nekik, nem lett probléma belőle. És a mási dolog az, hogy volt egy kereskedő. 
Kovács István nevezetű, akinek a boltjába jártunk, de pénzünk nekünk nem volt, csak 
egy hónapban egyszer, amikor azt az ún. konvenciót kapta meg édesapám és ez a 
fűszeres, ugye így volt, minden lehetett, petróleumtól kezdve a bocskorszíj-cukorig 
minden volt nála. És ebbe a kis kockás füzetébe fölírta, és amikor volt pénz 
édesanyámnak a kezébe, akkor bement és kifizette. Tehát volt hitel. És hát a zsidó 
közösség Csorváson, a gyermekeket is beleszámítva, olyan 35-38 fő körül lehetett és 
volt egy zsinagógájuk, amibe ők jártak, az ő istenüknek a tiszteletére. Nem voltak 
kirekesztve a község életéből, 1944-ig. Békességben együtt éltünk a zsidókkal. Nem 
volt semmi gondunk. Volt egy olyan probléma, ugye, amikor a 12. évet elértük, én is 
és az egyik zsidó fiú, a nevére most már pontosan nem emlékszem, mert valami 
Flórián volt, de nem tudom pontosan megmondani, de ő azt kérdezte, mert ugye 
leventében jártunk, kötelező volt a levente-oktatás. Volt egy ilyen jelvényünk is a 
civil ruhánkon, azt kötelező volt hordani, és amikor istentiszteletre kelletett menni 
vasárnap, ugye a zsidóhoz nem megy az egység. És beosztották őt az én 
szakaszomba, hogy így mondjam és egymás mellé kerültünk, és akkor mondja, hogy 
Jánoskám, én mit csináljak. Mondom, figyelj, amit én teszek, azt tedd te is. Nem 
fogja senki se megtudni, hogy te nem vagy katolikus, hanem zsidó. 
 
I: Ezt nem egészen értettem, amikor azt tetszett mondani, hogy a zsidókhoz nem ment 
az egység. Ez pontosan hogy volt? El tetszik tudni magyarázni, hogy? 
 
SZJ: Mert csak zárt egységben, tehát 33 ember együtt ment. Tehát voltak szakaszok, 
református, volt szakasz evangélikus, de zsidó annyi nem volt, hogy egy külön 
szakasz, a katolikus szakaszba beosztották ezt az egy zsidó felebarátomat, hogy így 
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mondjam. Mert zsidók nem voltak annyian, tehát azok oda nem tudtak egység- 
katonai ütemmel vezetve, szakaszparancsnokkal volt a tanárok, illetve hát akkor 
tanítók voltak, nem tanároknak nevezték őket. Ugye mindegyiknek megvolt a maga 
rendfokozata a Horthy-hadseregbe. Egyenruhában jöttek minden vasárnap, megvolt a 
gyakorlat és onnan vonultunk be, ki-ki a maga templomába. Ugye én a katolikusba 
jártam, mert katolikus voltam akkor. 
 
I: Említette ezt a barátját, Flóriánt. Mesélne róla? 
 
SZJ: Annyit tudok róla, hogy amikor most előre kell lépnem egy kicsit, megelőzve a 
mostani beszélgetés témáját, amikor már az Elekes-házba működött a gettó, ’44-ben, 
akkor ő volt az, aki az élelmet a rendőrök beleegyezésével vitte a zsidóknak. De ő a 
zsidóságból kikeresztelkedett, legalább is a családja, mert az ő családját azért nem 
tudom pontosan a nevét, mert hát kiesett az emlékezetemből, (nevet) mert nem tegnap 
volt. De annyit tudok róla, hogy őt nem bántották és a családját se vitték el. De ő 
segítette ezzel, hogy megvolt mit kelletett venni és ő elment, megvette és vitte, oda, 
az Elekes-házba. 
 
I: Hogy lehet az, hogy ő zsidó származású volt, és kikeresztelkedett, de nem vitték el- 
ezt, mert ez nem feltétlenül volt mindig így. 
 
SZJ: Most akkor- mert pontosan a történetet azért nem tudom idézni, mert annyit 
tudtam róla, hogy a zsinagógába járt. Tehát tudták azt, hogy ő zsidó. És az, hogy a 
leventeoktató tudta-e, vagy nem, azt nem tudom, de az tény, hogy a szülei is és ő is 
nem került be a zsidók közé, amikor össze lettek gyűjtve. Hogy ez hogy történt, mint 
történt, ezt nem tudom megmondani. Őszintén megmondom, mert ezt nem ismerem, 
ezt a részét ennek a dolognak, úgyhogy erről nem tudok többet mondani. 
 
I: Akkor egy kicsit később beszélünk arról, hogy hogy volt ott a gettóban- 
 
SZJ: -igen- 
 
I: -kanyarodjunk vissza még a háború előtti, háború alatti időkre, mielőbb még a 
deportálások megkezdődtek volna.  
 
SZJ: Igen. 
 
I: Megemlített néhány zsidó embert, aki ott élt, Csorváson. Eszébe jut-e esetleg más, 
aki=aki Csorváson élt, zsidó család? 
 
SZJ: Mondjuk a Weiszékről nem beszéltem. A Weisz Sándor, ugye, ő fatelepes volt, 
fateleppel rendelkezett, az testvére volt az Elekes doktornak a felesége. Tehát így 
rokonok voltak. És őneki volt egy olyan pontosan nem tudom megmondani, kb. olyan 
150 katasztrális hold birtoka egy kastéllyal. Csorvásnak a történetébe ez szerepel. 
Tehát utána lehet nézni, hogy ez a birtok létezett és ez a fatelep-tulajdonosé volt. Ezt 
onnan tudom, hogy amikor ’48-ba a már említett birtokunkon, hogy így mondjam, 
azon a tíz holdon építkeztünk. Ő egyedül volt az, aki a holokausztot megjárta és 
visszajött és megkapta újra a fatelepét, visszakapta a birtokát, és amikor mentünk 
hozzá, hogy szeretnénk építkezni, de pénzünk nincs, ennek mán fültanúja volta, meg 
szemtanúja is, hogy amikor édesapám elmondta, mert mondta neki a Weisz úr, hogy 
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Szabó gazda, mondja meg, hogy mi kell. Vetett? Vetettem, hát búzát, árpát, meg 
kukoricát. Na, hát van magának pénze, csak nem most. Majd akkor, amikor beérik a 
gabona, eladja, és akkor majd kifizeti az árát, amit most. És akkor megegyeztek, hogy 
mit vittünk, amit kocsival mentünk, mert volt egy lovunk, és akkor fölpakoltuk az 
összes építőanyagot, és elvittük. Egy kis kockás füzetbe írta fel. Édesapám 
megtanulta a nevét leírni, mindössze egy általánosa volt, azt is a fronton, az első 
világháborúban szerezte, ezt ő mondta, ezt hiszem, hogy így is volt. De a lényeg az, 
hogy amikor bejött a német megszállás, még akkor is, ezek a zsidók elismert emberek 
voltak az egész faluban. Most már mezőváros egyébként Csorvás.  
 
I: Álljunk le egy pillanatra, mert csörög a telefon. Szóval egy pillanatra le kellett 
állnunk, mert megszólalt egy telefon, és akkor most újra visszatérve a korábbi témára, 
szó volt ugye a Weiszékről, de megint, már a háború utáni időszakról volt- 
 
SZJ: Igen, mert így volt összefüggő a dolog. 
 
I: Hogy akkor visszatérve a háborút megelőző időszakra, illetve a háború alatti 
időszakra. Arról kérdeztem, hogy milyen- kik voltak, milyen zsidó családok éltek ott 
Csorváson, illetve Csorvás környékén. 
 
SZJ: Hát végeredményben az említett neveket, amiket felsoroltam, azon kívül 
többnek- többieknek a nevét nem tudom, mert nem kerültünk velük kapcsolatba. 
Annyit tudok, hogy az Elekes doktor házába gyűjtötték össze, nemcsak a csorvási, 
hanem a tótkomlósi, kondorosi, gerendási élő zsidókat és abba az öt szobába, mert 
ötszobás lakása volt az orvosnak, ebbe benne volt a rendelő is, hatvan embert 
zsúfoltak össze. 
 
I: Hogy történt mindez? Az, hogy a zsidókat ott az Elekes doktorék házában 
összegyűjtötték? Voltak-e sőt, egy pillanat, egy másikat kérdeznék. 
 
SZJ: Igen. 
 
I: Megelőző, a háború alatti években, tehát még ’44 előtt, voltak-e jelei annak, hogy 
valamiféle, hát atrocitás éri a zsidókat, vagy érni fogja. Vagy voltak-e volt-e 
ellenszenv a zsidókkal kapcsolatban, amit tapasztalni lehetett Csorváson? Mire 
emlékszik vissza? 
 
SZJ: Ilyen nem volt. Annál is inkább, mert önálló zsidó temetőjük volt a zsidóknak, 
tehát külön volt a katolikus temető és külön volt a református, evangélikus temető és 
külön zsidó temető is volt. Tehát régebben lakhattak ott zsidók, akik ott elköltöztek, 
hogy az Elekesék, vagy a Molnáréknak a családja, vagy mások, akik ott éltek, akikkel 
én nem kap- kerültem kapcsolatba, őróluk ugye nem tudok beszélni, mert nyilván 
nem ismertem őket, a nevüket se tu- tudom, de voltak. És nem volt semmi olyan 
összetűzés, hogy azért, mert valaki zsidó. Egyszerűen nem foglalkoztak az emberek 
azzal. A zsidókról az egész most már ugye mezőváros, de akkor nagyközség volt, 
mindenki csak jó véleménnyel volt. Mert az igaz, az igaz, ennek szemtanúja voltam, 
hogy bejött egy zsidó ember, ilyen kis nyakba akasztós kis táska volt előtte, és abba 
volt minden, tűzkőtől kezdve, szacharin, édesítőtől kezdve mit tudom én, milyen 
dolgok. És letelepedett, családot alapított és beilleszkedett. Az ún. Hangya 
szövetkezetnek az egyik alapítója lett ez a zsidó, de a nevét, azt nem tudom. Ez 
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inkább csak ilyen emlék, hogy valóban beilleszkedtek, segítették a közösségnek a 
munkáját akkor is. 
 
I: Nagyon röviden, mi volt ez a Hangya szövetkezet? 
 
SZJ: Az mint most  a takarékszövetkezethez hasonlítom. A gazdákat, a Horthy-
időszakról beszélek most, a Horthy-időszakról, tehát nem a felszabadulás, az ún. 
felszabadulás időszakáról, ez a Hangya szövetkezet előtte volt. Volt kisgazda párt 
Csorváson és ennek a szervezésében és támogatásával egy minden, ruházattól kezdve, 
élelmet, mindent, egy ilyen összkomfortos szövetkezet, egy bolt volt. De tagsági- 
tagsággal, hogy így mondjam, nem rendelkezett. Akik beléptek ebbe a Hangya-
szövetkezetbe, csak arra voltak feljogosítva, hogy ott kaptak kedvezményes vásárlást 
és ezért fizettek bizonyos tagdíjat. 
 
I: Volt-e valami jele annak, hogy valami készülődik a zsidókkal szemben? Tehát 
tapasztalt-e valamit, visszaemlékezve, gyermekkor- bizonyára János bácsi mint fiatal 
gyerek, volt-e valami, amire emlékszik? 
 
SZJ: Mondjuk a történelemből tudom, hogy volt első zsidótörvény, még Hitleréket is 
megelőzően, a magyar Horthy-kormány hozta ezt a zsidótörvényt, de abból lent a 
faluba, mi semmit nem vettünk észre. Tehát egészen ’44-ig semmi olyan jele nem 
volt, hogy a zsidókkal valami történni fog. Erre én nem emlékszem. A csendőrök 
csinálták a maguk dolgát, a rendőrök is. Ugye voltak ilyen kisebb lopások, meg a 
csendnek a biztosítására. Ugye ahol a kakastollasok megjelentek, ott mindenki 
csendbe volt, ott nem lehetett okoskodni. Mert őneki könnyen eljárt a kardlapjuk is, 
mert kardot is viseltek, nemcsak puskát. 
 
I: Mire emlékszik a csendőrökkel kapcsolatosan? 
 
SZJ: Hát volt egy (kis nevetéssel) kellemetlen afférom, mert levente voltam, és hát 
ugye, mint afféle gyerek, én se voltam jobb, mint a többi és hát vettünk ilyen 1 fillér 
volt, ilyen hasogatós gyufa. Az mindenütt, a cipőtalpon is meg lehetett gyújtani és 
cigarettát vettünk. Ugye kint a mezőn, mert annyi sütnivalónk azért volt, nem a 
faluban gyújtottunk rá, mentünk ki a tanyára és ott, a mezőn gyújtottunk rá. Csak arra 
nem gondoltunk, hogy a csendőrök kerékpárral jönnek velünk szemben. Hát ugye 
szívtuk a cigarettát, és akkor megálltak, a nevükre nem emlékszem, mert ők nem azok 
voltak, akik bemutatkoznak, hogy ez és ez vagyok, hanem legfeljebb eljárt a kezük és 
utána megkérdezték, van valami bajod? (nevet) Mi van, levente urak, felnőttünk? Már 
dohányzunk? Na, gyertek csak ide! És akkor mondja ketten voltunk a jó barátommal, 
és mondja, hogy honnan vettétek a pénzt? Hát kaptuk. Arra, hogy vegyünk egy kis 
tejet, mert az iskolába lehetett tejet kapni, tízóraira. És hát nem vettünk tejet, hanem. 
Na és melyikőtök mondta a másiknak, hogy vegyél cigarettát? Hát közösen beszéltük, 
nem akartuk egymást bemártani, mert tudtuk, hogy ennek úgyse lesz jó vége. Hogy 
rövidre fogjam a történetet és rám fogták, hogy én voltam az, aki a másikat rábírtam, 
hogy vegyünk cigarettát meg gyufát és az én pénzembül is vettük. És mondd, te ezt 
eltűröd, hogy ilyet csináljon veled? Vágd pofon, mondták a barátomnak. Hát Lestyán 
Feri volt a becsületes magyar neve. Hát nem vágott pofon. Igen ám, de azt mondta a 
csendőr, ha te nem vágod pofon, akkor én téged pofán váglak. Fölemelte a kezét, 
akkor így meglegyintett engem a barátom. Te hagyod azt, hát most is, látod, pofon 
ütött. Add vissza neki. Szépen úgy fölpofoztuk, hogy mind a ketten ilyen dagad 
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arccal mentünk haza. (nevet) Kegyetlenül elvertük egymást. Mert ugye ez a csendőr 
minden hatalommal rendelkezett. Azt én láttam egyébként, hogy egy cigányt 
puskatussal megütött a csendőr, úgy, hogy nem akkor, de a kórházba meghalt, de a 
csendőrt nem szerelték le. Hogy mi volt a pontos oka, azt=azt nem tudom, de mert 
ugye mint olyan gyerek, hát én is kint voltam mindig a mezőn, mert a leckét 
megcsináltam, és akkor hát szabadon járkáltam. Szóval a csendőrnek mindent szabad 
volt. Attól féltek, attól tartottak az emberek. Még a jóhiszemű emberek is félték őket.  
 
I: Arra emlékszik, hogy a csendőrök agresszíven léptek volna föl a zsidókkal 
szemben? 
 
SZJ: Végeredményben a rendőrök őrizték most már akkor a holokausztnál tartunk, 
ilyen értelemben. A rendőrök őrizték a gettónak kinevezett Elekes-házat. Ők nem 
bántották. A két csendőr kísérte tkp. ’44 július: június vége, július eleje, pontosan a 
dátumot nem tudnám megmondani, az állomásra ki, az egész gettót. Két csendőr 
kísérte. Ők nem bántották. Biztatták a gyerekeket, ne maradjatok le, maradjatok a 
sorba, de úgy nem volt semmi olyan probléma, hogy bántották volna a csendőrök. De 
nem is volt olyan ellenállás a zsidók részéről, hogy nem akartak menni, vagy. 
Egészen odáig, mert a Kovács fűszeres, közvetlen az állomás mellett volt a boltja. És 
amikor odáig értünk, akkor, mert mi gyerekek mentünk velük, de a csendőrök nem 
bántottak bennünket. Tudták, hogy nem vagyunk zsidók, nem küldtek be a sorba, de 
nem is zavartak el bennünket. Hagyták, hogy kövessük őket. Hát az egész falu- hát 
azt nem mondom, hogy ott kint volt, mert azt nem láttam, de ugye, faluhelyen minden 
kis háznak van egy ilyen pad, ahova le lehetett ülni, vagy egy olyan nyitott rész a ház 
elején és mindenki kint volt. Ők nem jöttek, el nem kísérték a zsidókat, de azt állítom, 
hogy nem értette senki, hogy mi lesz ebből. Nem is gondolták arra, én is gyermek 
voltam végeredménybe, de mégis 14 éves, már tudtam azért, hogy ez valami rossz 
lesz nekik, de arra még gondolni se mertünk, hogy ezeket az embereket, akik az egész 
falunak jót tettek a maguk módján. Hát persze, megvolt mindegyiknek a maga 
jövedelme. Például a Kovács Istvánnak volt egy gőzgépe, egy cséplőgép, ami járta a 
gazdákat, és ugye részér’ lecsépelték 5 mázsa búzát, abból egy mázsa az övé lett, 
vagy pontosan nem tudom, de ez így működött. És ezek az emberek minden formába, 
amit tudtak, segítették a közösségnek az elő- és amikor elérkeztünk oda, az ő 
boltjához, akkor a csendőrök azt mondták, hogy maradjatok le. Ennyit szól és bent, a 
vasútállomáson nem láttam, hogy milyen, mert voltak személykocsik is, bent az 
állomáson, de azt már nem láttam, hogy vagonokba szállították volna fel őket és nem 
személykocsikba. Ezt nem láttam, mert oda már nem engedtek bennünket a 
csendőrök, onnan már el kelletett menni. És az, hogy végeredménybe, amikor a 
vagonba- mert azt utólag aztán megtudtam, hogy nem a személykocsikba szállították 
fel őket, hanem a vagonokba, de ezt nem láttam, ezt csak megtudtam, hogy 
Orosházára vitték be őket onnan. Hogy aztán Orosházáról hova, mint mentek, azt már 
nem tudom. Én ezt láttam, ezt átéltem velük együtt, úgyhogy ezt tudom hittel 
mondani, hogy ez így történt. 
 
I: János bácsi, kanyarodjunk vissza még arra a pontra, még vissza- 
 
SZJ: -igen- 
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I: -hogy összegyűjtötték az Elekes-házban a zsidókat. Járt-e ott akkoriban arra? Látta-
e azt, hogy az hogy történik, mint történik, maga az a tény, ahogy a zsidókat gettóba 
terelik? 
 
SZJ: Ezt magát nem láttam. Magát azt, hogy a rendőrök fölváltva voltak ott, már 
azért mondom, hogy fölváltva, mer egy rendőr volt a kert kapuján belül. És oda nem 
lehetett senkinek bemenni. Én az ott jártam az iskolába, előtte, mert a malom volt az 
utca egyik oldalán, és vele szemben volt egy útkereszteződés és a másik sarkon volt 
az Elekes-ház. A malom oldalán, ott kezdődött a temetősor, de nem mindjárt 
temetőkert, csak parcellák voltak elől, és első temető volt a zsidó temető, utána az 
evangélikus, legvégén a katolikus. Amúgy konkrét dolog volt, hogy én azt láttam, 
hogy- mert ugye jó idő volt, hogy többen vannak a kerítésen belül. De én nem 
számoltam őket. Azt se tudtam, mert oda nem lehetett menni, már a rendőr nem 
engedett oda bennünket. A Flóriántól tudom azt, hogy mi volt ott. De ő se beszélt róla 
sokat, csak annyit, hogy a rendőrök megengedték neki, hogy vigyen élelmet, pénzt 
kaptak a zsidóktól, mert az, hogy a szülei segítettek ebbe, vagy nem, ezt nem tudnám 
megmondani, de ő maga ezt nekem, mert osztálytársak voltunk egyébként. 
 
I: Ezek szerint látott embereket, akik bent voltak a gettóban. 
 
SZJ: Igen. 
 
I: Őket leírná, hogy fiatalok voltak, idősek, hogy néztek ki, milyen volt ott bent az 
élet? 
 
SZJ: Hát végeredménybe annyira közel nem mehettem, meg meg se állhattam, csak 
inkább=inkább olyan emlékem van, hogy voltak gyerekek is, kisgyerekek, apró 
gyerekek, felnőttek, idősek. Akiket láttam utána már, mikor vonultak ki az állomásra, 
hát ilyen összetett emberek voltak, hogy fiatalok is, öregek is, nők, gyerekek együtt. 
 
I: Mit csináltak ott, a kerítésen túl, amikor bent voltak a gettóban? 
 
SZJ: Hát mivel olyan sok időt ott nem tölthettem, egy beszélgetést mondhatom azt, 
hogy beszélgettek ott, de más tevékenységet ott nem is igen lehetett mozogni, mert 
kis kert volt csak, ami az utcára nézett. Közel volt, talán egy olyan öt méter 
választotta el a kerítéstől az épületet. Tehát ezen a kis részen, az ötméteres részen 
nem is lehettek olyan sokat, egy pár ilyen kis csoportot, valószínűleg családok voltak, 
akik ott együtt álltak, vagy beszélgettek, de erről többet én nem tudok. 
 
I: Rendőr, aki őrizte őket, őt ismerte-e János bácsi? 
 
SZJ: Mondjuk a rendőrök, azok közvetlenebbek voltak. Nem azt mondom, hogy 
ismertem, mert az túlzás lenne. De volt egy olyan rendőr, aki ott volt egyik 
alkalommal, aki nálunk is járt. De hogy ő mit keresett pontosan, most nem tudnám 
megmondani. De ő nem mondott semmit, illetve nem is kérdeztem tőle semmit, mert 
ugye oda már nem engedett ő se, hogy valamit kérdezzek. De őt ismertem, így a 
nevét nem tudom megmondani, de őt látásból ismertem, mert ná- nálunk járt. Nem 
tudom pontosan, mert volt egy=egy olyan tyúklopás, amikor a Steinovics birtokon 
voltunk és édesapám akkor öregbéres volt, ez már egy nagy rang volt a béresek 
között, és valami olyasmit-re emlékszem így utólag, hogy valami olyasmit kérdezett, 
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hogy látott-e idegen, vagy valamit. Szóval hozzánk jött be ez a rendőr és azért volt az 
ismerős, de úgy különösebb kapcsolatom nem volt vele. 
 
I: Azokat- azok közül, akik őrizték a gettót, tehát rendőrök és csendőrök is voltak. 
 
SZJ: A gettót csak a rendőrök őrizték, a csendőrök csak kísérték őket.  
 
I: Ezek közül ismert-e valakit, az említett, korábban említett rendőrön kívül? 
 
SZJ: Nem, nem. 
 
I: Helyi rendőrök, illetve csendőrök voltak? 
 
SZJ: A helyi rendőrök és a helyi csendőrök kísérték őket. Tehát a helyiek kísérték 
őket, nem máshonnan jöttek, a helyiek kísérték ki őket. A helyi csendőrök és a helyi 
rendőrök őrizték őket ott az Elekes-házban. 
 
I: Mennyi ideig voltak ott a zsidók a gettóban, körülbelül? 
 
SZJ: Hát egy olyan két hónap? Két hónap? Körülbelül, de ez=ezt csak ilyen 
körülbelül tudom mondani, mert először=először nem is tudtam addig, még a Flórián 
nem mondta, hogy ő mint csinál. Őtőle tudtam, hogy Elekesék házába nem az 
Elekesék laknak csak, hanem gerendásiakat is látott, az a közvetlen falu, meg 
tótkomlósiakat, mert ott meg voltak ismerőse neki is. Akik egyébként zsidók voltak 
és ott voltak a gettóba, ezért tudom, hogy tótkomlósiak is voltak, meg gerendásiak, 
mert ezt ő mondta el. 
 
I: Mesélt arról a Flórián, hogy hányan lehettek ott a gettóban? 
 
SZJ: Hát úgy hozzávetőlegesen mondta, hogy minden szoba zsúfolva van, de úgy 
laknak egymás mellett, hogy megosszák. Annyira, hogy azért helye mindenkinek 
legyen, a gyerekeknek együtt, ha lehet, akkor a családdal, de a végén már nem, mer 
úgy megtelt az öt szoba, amibe benne volt a rendező is, hogy ott már mozogni se 
nagyon lehetett. Hát az kb. egy olyan hatvan ember lehetett és mondjuk nem 
számoltam meg, amikor a csendőrök kísérték őket, mert hát erre nem gondoltam, de 
kb. olyan hatvan fő volt összességébe. 
 
I: Hogy derült ki az János bácsi számára, hogy a gettóból elviszik őket az állomásra? 
Hogy került=hogy került János bácsi oda, a menet közelébe? 
 
SZJ: Ez úgy történt, hogy- mert akkor még iskolaidőszak volt, és amikor befejeződött 
a tanév, akkor a leventeoktatás mindig tovább ment. És azon a napon leventébe 
kelletett menni, iskolába mán akkor nem mentünk. Tehát iskolaszünet volt, hogy így 
mondjam, és viszont azon a napon leventébe be kelletett mennem. Tehát azért én, a 
Steinovics birtokról bementem és ott kelletett előtte elmennem, mert a gyülekezet a 
leventeoktatásra az iskolába történt és az iskola az kb. egy olyan 500 méterre volt az 
Elekes-háztól. De ugyanazon az utcán, ott kelletett bemenni. Mint ahogy a fatelep is 
ugyanarról az utcáról nyílt és hát ott kelletett elmennem. És így kerültem én be az 
egész képbe, mer aztán valaki jött, hogy ma nem lesz leventeoktatás. Valami 
ilyesmire emlékszem és azért követtük a zsidókat, hogy mi lesz velük, hova viszik 
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őket. Mert azt láttuk, hogy indul a menet onnan, és mire bementem az iskolába és 
mondták, hogy nem lesz leventeoktatás és akkor mentem utánuk. Hát gyerek, 
kíváncsi voltam, csak ennyit tudok mondani, mert semmi indokom nem volt, hogy én 
azt eldöntöttem volna, hogy én azért is megnézem, hogy mi lesz velük, vagy tehát 
nem volt ilyen indításom nekem. Csak mint gyerek kíváncsi voltam, ugye a gyerek 
mindig odamegy, ahol lát valamit. 
 
I: Mesélt már a menetről. Mesélt arról, hogy=hogy fel- felismert ezek szerint 
ismerősöket a menetben. 
 
SZJ: Persze, persze. Hát ott volt a fűszeres, a Kovács, személyesen ismertem ugye az 
Elekes doktor urat is, a Molnár doktort is. A Weiszéket is, tehát ezeket mind 
ismertem. De odamenni hozzájuk, azt nem engedték a csendőrök. Tehát- 
 
I: Próbálta János bácsi? 
 
SZJ: Hát közelebb akarunk menni, hogy mégis valamit, de azt nem engedték, hogy 
odamenjünk. Az egyik csendőr az oldalt ment, a másik pedig a menet végén. És aki a 
menet végén volt, ’maradjatok innen, takarodjatok’. De nem takarodtunk el tkp., mert 
a kíváncsiság, távolabbról követtük őket, de olyat, hogy bántalmazták volna, olyat 
nem láttam. Hogy bármelyiket is, hogy amelyik lemaradt, vagy bármi történt volna, 
ilyet nem láttam.  
 
I: Miben voltak öltözve ezek az emberek? 
 
SZJ: Hát mivel eléggé jó idő volt, inkább gondolom, hogy a kis batyujukba, ami volt, 
ott volt melegebb ruha is, de ezt inkább csak gondolom, ezt nem láttam. Ugye 
kabátba rendesen voltak fölöltözve ugye az asszonyok is, megfelelő ruhába. Habár, 
habár később, mire az állomásra értünk, megeredt az eső, de akkor már tkp. az egész 
dolog már lejátszódott, de úgy nem volt hűvös idő akkor, csak az esőre, arra 
emlékszem, hogy tényleg volt eső. Nem láttam azt, hogy mennyi ruhát vittek 
magukkal. Mindenkinek volt egy kis batyuja, még a gyerekeknek is, valami kis 
csomag. 
 
I: Látott még ezen kívül valamit, hogy mit vittek még magukkal, a batyun kívül? 
 
SZJ: Nem. Mert nem is=nem is volt rá lehetőségem, tehát hogy közelebbről 
megnézzem, de szerintem nem volt más. A kis ingóságuk, meg esetleg, ami ékszerük, 
vagy pénzük volt, az volt még náluk. 
 
I: Ezt honnét tudja, gondolja János bácsi? 
 
SZJ: Na most ezt csak inkább arról gondolom, mert van egy nagyon jó barátom, 
szintén holokauszt-túlélő, Fekete János bácsi, ő két évvel idősebb, mint én és író. 
Megírta az Auschwitzból való szabadulását is, meg kijutását is egy könyvbe. Meg is 
van a könyve, de most hirtelen nem tudnám megmondani a címét. Na, ő mesélt olyan 
részleteket a kiszállításáról, hogy hogyan bántak vele, meg ott hogyan élte túl az 
egészet. Az édesapja, meg a testvérei ott maradtak. Ő csodával határos módon 
megmenekült. Túlélte. Őtőle hallottam sok olyan dolgot, amit más könyvekből is, 
azóta olvastam és én őt hiteles embernek tartom. Egyébként ő is a Hit 
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Gyülekezetének a tagja és onnan ismertük meg egymást, és ő mondta el nekem, hogy 
addig, még a Hit Gyülekezetéhez meg nem tért, nem tudott megbocsájtani. Se a 
németeknek, se a magyar csendőröknek, de amikor Krisztus szeretetéről beszélt a 
pásztorunk, akkor azt mondta, ha Krisztus meg tudott bocsájtani, akkor mi vagyok én, 
hogy én nem bocsájtok meg. Mert azon már úgyse tudok változtatni. És ha én nem 
bocsájtom meg az ellenem vétőnek a bűnét, az én bűnöm se lesz megbocsátva. Most a 
Fekete János bácsi szavát idéztem most, és hát innen van egy-két információm, hogy 
tudom, hogy mi történt utána. 
 
I: Visszatérve a menetre- 
 
SZJ: -igen- 
 
I: -ugye arról volt szó, hogy volt mindenkinél egy kis batyu. És azt mondta János 
bácsi, esetleg abban vagyon volt, ékszer, ilyesmi. De akkor ezt csak inkább gondolta. 
 
SZJ: Ezt látni nem láttam. Ezt látni nem láttam. Volt, akinek ilyen hm: kemény papír, 
préselt kis koffer volt a kezébe, volt akinál bőrtáska, mert ugye akkor még egy ilyen 
farmerből készült (nevet) szatyrok, meg táskák nem voltak. Akkor volt bőrönd, meg 
volt hátizsák. Volt, akinél hátizsák volt, ilyet is láttam.  
 
I: Voltak-e idősek, csecsemők, betegek a menetben? 
 
SZJ: Őszintén megmondom, hogy csecsemőt nem láttam. Nem láttam csecsemőt. 
Hogy véletlen volt-e, vagy nem, ezt nem tudnám megmondani, mert ugye nem láttam 
bent, az összetételt a gettóba, így én csak a menetet láttam. Esetleg, ha az elején volt, 
esetleg csecsemő, abba, amit nem láttam, de lehetett. Azt tudom, hogy az 
Elekeséknek a hatéves kislányuk, mert a hatéves kislányukat is elvitték. Őt láttam, 
mert az anyukája fogta a kezét. Ezt messziről is láttam. Hát fölismertem, mert 
ismertem őket.  
 
I: Voltak még mások, akik- ő: akiket így fölismert és látott? 
 
SZJ: Hát mondjuk az elmondottakon kívül másokat ugye én nem ismertem. 
 
I: Idősebbek, ugye azt kérdeztem az előbb, idősek is voltak. 
 
SZJ: Idősebbek is voltak, így visszaemlékezve, kérdésre válaszolva, 60 évesek is 
voltak, meg- de hogy mondjam, ilyen megroggyant öreg embert nem láttam. Lehet, 
hogy véletlen volt ez, de mindegyik a maga módján járóképes, egészséges ember és 
asszony volt. De mondom, voltak idősebbek, hát az Elekes doktor olyan 45 éves 
lehetett. Őrá így konkrétan emlékszem. A Molnár az fiatalabb volt, a doktor Molnár, 
ő fiatalabb volt valamivel. --- Tessék még. 
 
I: Akkor még azt mondta az előbb, hogy elkísérte őket viszonylag hosszan. Mennyire 
hosszan tudta kísérni ezt a menetet? 
 
SZJ: Hát kb. az Elekes háztól olyan másfél kilométer az állomás, körülbelül. 
Legközelebb Csorváson járok, megmérem, (nevet) mert élnek még rokonaim 
Csorváson, de mondjuk ez- ezt a másfél kilométert ezt=ezt körülbelül egy kilométert, 
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mert az iskola és az Elekes-ház közötti részen nem kísértem a menetet, hanem utána 
csatlakoztam a menethez, mikor megtudtam, hogy nem lesz leventefoglalkozás. 
 
I: Tehát viszonylag hosszan, akkor. 
 
SZJ: Igen, mert nem volt, hogy így mondjam, gyorsított menet, vagy futás, hanem 
szép nyugalommal  vonultak. Nem ellenkeztek, nem kelletett biztatni őket, ahogy a 
csendőr diktálta az ütemet, de mondom, semmi durvaságot nem követett el. Annyit 
mondott, hogy ne maradjatok le, vagy szóval- de csak így szóba’, semmi tettlegesség 
nem volt. 
 
I: Beszélgettek ezek az emberek? Milyen- mit=mit csináltak ezek az emberek, a 
zsidók, akik vonultak? 
 
SZJ: Én nem vettem észre, hogy beszélgettek volna, különösebben. Valahogy, mint 
hogyha érezték volna, hogy mi vár rájuk, mer azon kívül, hogy esetleg a gyermekre 
rászóltak, ilyen volt, akiket nem ismertem, de úgy egymás között nem beszélgettek. 
Tehát hogy a csendőr szólt-e nekik, hogy indulás, hogy most ne beszélgessenek, vagy 
nem, ezt nem tudom. De úgy különösebben nem beszélgettek egymással se. 
 
I: Milyen hangulata volt ennek a menetnek? 
 
SZJ: Hát szomorú. Szomorú. Azt mindenki érezte, hát, én mint gyermek csak azt 
éreztem, hogy valami nagyon rossz dolog az, hogyha azokat az embereket, akik csak 
jót tettek velem és a családommal, azokat most így kíséri a csendőr, mint hogyha 
loptak, vagy csaltak, vagy gyilkoltak volna. Szóval ez nekem nem, egyáltalán nem 
tetszett, tiltakozott ellene a jóérzésem, amit akkor még talán nem is tudtam így 
megfogalmazni. De most meg kell, hogy mondjam, hogy ösztönösen éreztem, hogy 
itt valami nagy igazságtalanság van, de ez ellen akkor nem tudtam semmit tenni, de 
most azért nagyon nagy örömmel teszek eleget a kérésnek és válaszolok, mert 
hitelesen tudom bizonyítani, hogy sajnos ez megtörtént, valóság volt. Bárkik, aki azt 
mondja, hogy ez zsidó kitaláció, ez szemenszedett, ostoba hazugság, mert ez így 
történt. És énnékem még most is összeszorul a szívem, hogy akkor nem tudtam 
segíteni nekik. Most nagy örömmel teszek eleget a kérésüknek. És elmondom, amit 
tudtam, csak azt mondtam, nem tettem hozzá semmit. 
 
I: Van kérdés, van még kérdésem. 
 
SZJ: Igen, tessék nyugodtan kérdezni. 
 
I: Azt szeretném akkor megkérdezni, hogy az előbb említette, hogy mások is álltak 
kinn, a falubeliek között.  
 
SZJ: Igen. 
 
I: Volt-e, hallott-e valamilyen megjegyzést a menettel kapcsolatosan? 
 
SZJ: A menettel, amikor mentünk, akkor nem. De mikor jöttem vissza, ugyanúgy 
végig kelletett jönnöm a falun, ahogy mentem, kísértük őket, ugyanúgy végig. Volt az 
ismerősöm, aki megkérdezte, hogy mit csináltak velük. Mondom, a vonat várta őket. 
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De csak ennyit tudtam mondani, hogy a vonat várta őket, mert tényleg azt láttam, 
hogy személykocsik álltak benn. Én a vagont nem láttam. Tehát azt nem mondhatom, 
hogy láttam, hogy abba kelletett nekik fölszállni, mert azt nem láttam, mert oda már 
nem engedtek. De volt olyan, aki azt mondta, hogy hát, ezt az orvost nagyon 
sajnálom. Egy konkrét dolgot mondok, amit az édesanyám testvére, a Szász János, ő 
kérdezte meg, hogy gyerek, mit láttál. Azt mondja, ezeket a jó embereket hova vitték. 
Neki elmondtam. Egyébként a fia, az ifjú Szász János még most is él Csorváson, 
unokatestvérem. 
 
I: Volt, aki esetleg valamiféle negatív megjegyzést tett erre a menetre, illetve arra, 
ami történik? 
 
SZJ: Hát végeredménybe ezt így nem tudom se cáfolni, se igazolni, mer ugyan volt 
kérdés, hogy mi történt velük, amit tudtam, elmondtam, de aztán, hogy tiltakozott 
volna valaki, vagy megérdemelték, vagy ilyen, bármilyen ilyen nyilatkozatról nem 
tudok beszámolni, mert ilyen nem hangzott el.  
 
I: Akkor tehát a Kovácsék fűszerüzletéig tudta kísérni a menetet. 
 
SZJ: Igen. 
 
I: És akkor ott csak azt látta, hogy bemennek az állomásra. Jól mondom? 
 
SZJ: Igen, igen. Az állomás épülete előtt, kb. egy olyan húsz méterre van a 
drótkerítés, amit vaskapu zár be. Tehát ott, azt a vaskaput kinyitották és ugye akkor 
csak kettesével, mert olyan kis kapu volt, kettesével mehettek be, ott egy kicsit 
megtorpant, de akkor már oda közel nem tudtam menni, mer egy műút kanyarodik az 
állomástól a Kovács fűszeres boltjáig. A másik irányba földút van a mai napig is. Ez 
egy ilyen most már portalanított út, de akkor ilyen macskaköves út volt. És ezen az 
úton álltak, addig még kettesével ezen a kapun be nem mentek. De ez a fűszerestől, 
hát ötven, vagy hatvan méterre volt. Ó, bocsánat, nem vettem észre. (valószínűleg 
véletlenül megüti a mikrofont) 
 
I: Mi volt az utolsó, amit látott János bácsi, a zsidókkal kapcsolatosan? Mi volt az 
utolsó? 
 
SZJ: Az, hogy ezen a szűk kapun mindenki bement. És az állomás épületen, ami ott 
történt, azon túl, azt már nem láttam. Tehát csak azt láttam, hogy az állomás 
épületébe bementek, a kerítésen túl, az állomás fala és a másik oldal között, ott már 
nagyobb tér volt és ott mentek a vágányokhoz. Tehát ezt még láttam, hogy a 
vágányok felé terelte a két csendőr őket. Ez volt az utolsó rész, amit=amit 
szememmel láttam. 
 
I: Tehát akkor még ott mentek. Nem álltak le a peronon valahol, vagy- 
 
SZJ: Nem álltak le, elmentek az állomásnak a másik oldalára, tehát nem az út felőli 
oldala, hanem másik oldalára, és ott már, hogy mi történt, azt már nem láttam, mert 
az állomás épülete elég nagy épület, az eltakarta őket. 
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I: Jó, itt azt hiszem, most leállunk, mert le fog járni a kazetta, tartunk egy kis 
pihenést, pihenőt, egy kicsit ihat János bácsi. 
 
I: Egy kis szünet után, amikor is kazettát cseréltünk, most akkor folytatjuk a 
beszélgetést János bácsival. Visszatérnék még mindig arra, amiről hosszan-hosszan 
beszélgettünk, mégpedig az, hogy hogy kerültek gettóba a csorvási zsidók, illetve 
mások, illetve hogy mi történt aztán a vonatállomásra való menetben. De ez most 
csak felvezette, amit kérdezni szeretnék. Az elő-interjúban volt szó arról, hogy- meg 
most is említette János bácsi, hogy több faluból érkeztek. 
 
SZJ: Igen. 
 
I: Ez=ez hogy vált János bácsi számára világossá? Hogy derült ki? 
 
SZJ: A Flórián mondta nekem. Tehát én őt hiteles tanúnak veszem, akár csak 
jómagamat, mert hát nem volt semmi érdeke, hogy mást mondjon. Hát ő tudott- őtőle 
tudom, meg amit láttam, utána, hogy kb. tényleg olyan hatvanan lehettek 
összezsúfolva abba a lakásba. Mert ugye onnan mindenki kiment az állomásig. 
 
I: Az is elhangzott már korábban, hogy nem egy- valószínűleg az elő-interjúban, hogy 
nem egy menetben gyűjtötték oda az Elekes-házba a zsidókat. 
 
SZJ: Na, most az, hogy pontosan honnan szállították oda, vagy csak egyszerűen 
kiadtak egy rendeletet a bírókon keresztül, például Gerendáson. Hogy csomagoljanak 
össze és menjenek át Csorvásra, az Elekes-házba, hogy ez így történt-e, nem tudom. 
Az, hogy oda csoportosan kísért volna akár csendőr, akár rendőr, ezt nem láttam, 
erről nem is tudok beszélni, de valószínűnek tartom inkább azt, hogy engedelmes 
polgárok voltak a zsidók. Amikor ugye bejött a rendelet, hogy föl kell tenni a sárga 
csillagot, minden további nélkül felnőtt, gyermek feltette a sárga csillagot és viselte a 
megkülönböztetést, mint az, aki meg van bélyegezve, hogy te nem vagy teljes értékű 
ember. De ezt én, mint gyermek, nem fogtam fel akkor, most csak így fogalmazom 
meg azt, hogy nem ellenkeztek. Ha azt mondták neki, hogy menjenek Csorvásra, az 
Elekes-házba, ők odamentek. Hogy mit tudtak magukkal vinni, vagy mit engedtek 
meg nekik, ugye ezt megint csak nem tudom. Amit láttam, csak arról tudok beszélni, 
mert az a hiteles.  
 
I: Flórián volt az egyik jó ismerőse- 
 
SZJ: -igen- 
 
I: -János bácsinak, meg ő volt az, aki bejárt, ugye a gettóba. 
 
SZJ: Bejárt. 
 
I: Pontosan ő mit csinált ott, a gettóban? 
 
SZJ: Végeredményben ő bement, a rendőr megengedte neki, hogy összeszedje a 
cédulát, hogy kinek mit kell hozni és átvette a pénzt, és kiment a faluba, a boltba és 
azokat a dolgokat megvette és bevitte. Ezt a rendőr neki megengedte. Amikor ment, 
hát hogy hogy ellenőrizte, vagy mit ellenőrizett a rendőr, ezt én nem tudom, de azt 
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mondta, hogy minden további nélkül a rendőr őt beengedte, mert tudta, hogy ő viszi 
az élelmet. Mert ivóvíz bent volt. Mert magának az Elekes-háznak önálló 
vízrendszere volt, olyan értelembe, hogy nem villanyszivattyú, hanem ilyen kézi 
hajtású szivattyúval látták el és ilyen fúrt kút volt az udvaron. Nem tudom, hogy ez 
mond-e valamit, a fúrt kút (nevet), az a saját víz, természetes vízből szivattyúzta föl a 
vizet. 
 
I: Miért pont Flórián végezte ezt a feladatot? 
 
SZJ: Hát, ez jó kérdés.  Nem tudom. Nem tudom megmondani, mert hát őneki szabad 
járása volt, és nem- azt se tudnám- mert nem kérdeztem meg tőle, hogy hogy kerültél 
te oda, hogy miért csinálod. Mert eszembe se jutott, hogy ez valakitől kelletett, hogy 
felhatalmazást, vagy felszólítást kapjon, mert valaki biztos, hogy odaküldte, vagy a 
szülei küldték. Nem tudom. 
 
I: Flórián hány éves volt ekkor? 
 
SZJ: Velem egyidős. Velem egyidős volt, tehát ő is 14 éves volt akkor.  
 
I: Flóriánról az előbb említette már János bácsi, hogy a szülei, pontosabban az 
édesapja? Zsidó származású, de kikeresztelkedett. 
 
SZJ: Azt hiszem, hogy az édesanyja az katolikus volt, de ebben nem vagyok biztos, 
és az édesapja az zsidó származású volt, de hogy mondják ezt? Hogy nem első 
nemzetségbeli zsidó?  Tehát csak=csak leszármazott volt, de ő már nem élt a zsidó 
közösségben és kikeresztelkedett. Valami ilyesmi dolog történt, mert őket abszolút 
nem zaklatták, tehát ők, mint ilyen nem voltak zsidónak nyilvánítva, de mivel jó 
kapcsolatuk volt, talán így lehetne megmagyarázni a Flórián szerepét. Lehet, hogy 
esetleg az Elekes, vagy a Molnár doktor, vagy a Kovács fűszeres, vagy a Weisz úr 
szólt a rendőrnek, hogy kell egy ember, aki bejár és ők szeretnék, hogyha a Flórián 
lenne ez. Csak az elképzelést mondtam el, mert ez nem kérdeztem meg a barátomtól, 
csak így gondolom, hogy valahogy így lehetett, hogy pont őrá esett a választás, hogy 
ő járjon oda és vigyen élelmet.  
 
I: János bácsi említette, hogy Flórián járt zsinagógába. 
 
SZJ: Igen. Igen, de ő inkább csak ilyen barátságból ment oda, mint zsidó. De a 
levente-oktatónak ő azt mondta, ez megint csak elképzelés, mert ezt a beszélgetést 
nem hallottam, csak akkor, amikor odajött a szakaszba és mentünk a katolikus 
templomba, csak tőlem kérdezte, hogy most mit csináljak én. Mert most katolikusnak 
kell lenni. És ő mondta azt, hogy a zsinagógába járt, de ez nem azt jelentette, én nem 
úgy vettem ki, hogy ő=ő olyan zsidó, aki oda is jár rendszeresen, csak hogy ott is 
volt. De ez megint ilyen- ami- amibe bizonytalan vagyok, azt nem tudom 
egyértelműen kifejezni, tetszik érteni, hogy ez milyen kérdés. 
 
I: Tehát a Flórián család ott élt Csorváson? 
 
SZJ: Ott, ott. Ott élt Csorváson, de aztán, hogy az iskola befejeződött, ugye én már 
’45 telétől egyedül voltam kint egy ilyen sárból, napraforgószárból készített épületbe 
télen-nyáron. Egy tehénnel és utána majd a borjával és én ott éltem. A szüleimtől kb. 
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olyan két kilométerre, mert ott volt a mi tanyánk, hogy így mondjam. Egészen addig, 
még aztán fel nem épült a tanyánk, amiről már egyébként beszéltem, hogy az 
építőanyagot a Weisz úrtól vettük meg. 
 
I: Tehát a Flóriánról, illetve a Flórián családjának sorsáról- 
 
SZJ: Arról nem tudok. Arról nem tudok, hogy ővelük volt-e valami, vagy- mert aztán 
ugye, hogy magától, a falutól, mert a Steinovics birtok, az a falutól 800 méterre volt, 
maga az épület. És utána, amikor hát ’45-be megkaptuk azt a tíz hold földet, akkor mi 
elkerültünk az egyik grófi birtokra, a cselédlakásba. Ott kaptunk egy egyszobás, 
konyhás lakást, és abból a lakásból költöztünk ki a tanyára, amikor az fölépült. De az 
első év napraforgó-terméséből és az út menti akácfákból építettük ezt a kalibát, 
amelyikbe együtt voltam a tehénnel, és reggelim az volt, hogy ahogy megfejtem a 
tehenet, úgy, az a friss tej, melegen, az steril volt az az tej (nevet). Úgy ittam meg, és 
volt szalonnám, meg kenyerem, mer a húgom hozta ki minden harmadik nap a 
kenyeret. És én magam csináltam egy ilyen disznózsírból és egy ilyen konzerves 
dobozból egy ilyen mécsest. A disznózsír alkalmas arra, hogy az ember meggyújtja, 
és nem kormoz, nem füstöl, hanem világít. Mert fölolvassza a meleg a zsírt és akkor 
ez a kis kanóc szívja a fölolvasztott zsírt és lánggal ég. 
 
I: János bácsi, mikor látta Flóriánt, Flóriánékat utoljára? 
 
SZJ: Hát ez jó kérdés. Mer talán ’46-ba találkoztam még egyszer a faluba. ----Már 
nem emlékszem pontosan, de körülbelül, körülbelül két évre rá, vagy egy évre, de 
akkor találkoztunk, de semmi olyasmiről nem beszéltünk, hogy mi volt, hogy volt. 
Csak üdvözöltük egymást, mert mindegyikünknek megvolt a maga dolga, hogy így 
mondjam. Nem is ismertem úgy különösebben a szüleit. Nem voltam náluk egyszer 
se. 
 
I: Akkor azt meg tudja mondani, hogy történt-e avval a családdal valami, vagy nem 
történt a családdal valami? 
 
SZJ: Nem tudok róla. Nem tudok róla, hogy. 
 
I: Visszatérve a- ugye ott áll, ahol kikísérte a menetet az állomásig, vagy követte a 
menetet, milyen messziről, hadd kérdezzem meg, János bácsi, milyen messziről 
követte János bácsi azt a menetet a barátjával? 
 
SZJ: Hát úgy általában egy olyan húsz méter, tíz között. Amikor közelebb mentem 
volna, akkor a csendőr csak intett. Akkor tudtam, hogy már tovább nem mehetek, mer 
a sor végén ment az egyik csendőr, és hát ugye pontosan nem tudnám megmondani 
azoknak a fiúknak a nevét, akivel együtt voltunk, ő: azon gondolkodom most, hogy a 
Flórián ott volt-e. De úgy emlékszem, hogy nem volt ott.  
 
I: Hol? 
 
SZJ: Amikor kísértük ki őket.  Hú, ez tényleg, érdekes. Nem volt ott. --- Nem tudom. 
Nem tudom, hogy miért, de nem volt ott. Mer más gyerekek voltak, többen voltunk, 
kb. négyen, vagy öten lehettünk, akik végigkísértük, de ők inkább a grófi birtokból 
jövő hát, osztálytársaim voltak, akikkel együtt jártunk a leventébe. Mert ugye mivel 
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nem volt levente-foglalkozás, elmaradt, hát, hogy miért maradt el, az előttem a mai 
napig titok, de azok közül jöttek egy páran, mondjuk négyen, vagy öten voltunk 
összesen, akik kísértük a menetet. A többiek azok nem, de a Flórián nem volt 
köztünk, ez most ütött szeget a fejembe, hogy hát miért nem volt ott? 
 
I: Miért gondolja János bácsi, hogy ott kellett volna lennie? 
 
SZJ: Nem, csak így furcsállom, hogy az emlékeimben nem él, mert egyébként ő jót 
tett, vagy lehet, hogy úgy gondolta, hogy jobb neki, ha otthon marad és=és nem jön, 
nehogy őt is. De ez csak egy most született gondolat, mert akkor ilyesmivel nem 
foglalkoztam. De hogy nem volt ott, az biztos, hogy nem volt ott. Így, ahogy 
próbálom felfrissíteni az emlékeimet, ő nem volt ott azok között, akik kísértük végig 
az egész menetet.  
 
I: Egészen a Kovácsék fűszer- Kovács fűszerüzletéig kísérték ugye a menetet. 
 
SZJ: Igen. 
 
I: És akkor onnét nézték, hogy hogyan megy be az állomás épületébe, illetve azon túl 
a menet. Azt is említette még korábban, az előző interjúban, hogy látta, hogy a vonat 
elindult. 
 
SZJ: A személyvonat az elindult. A személyvonat elindult, de most, hogy így tetszik 
kérdezni, nem láttam, hogy a végén lett volna marhavagon. Tehát egy ilyen zárt 
vagon. De az is lehet, hogy nem azzal a vonattal vitték el. Mer a szerelvény bent állt 
az állomáson. A személyvonat. És az, hogy ott bent, mert magát ugye- mert több 
vágány, kb. hat vágány van az állomáson, és hogy azon a vágányon állt egy ilyen 
marhavagon, amibe be kelletett, hogy szálljanak. Azért nem tudok erre választ adni 
határozottan, mert az is lehetséges még, hogy Orosházára azzal a személyvonattal 
vitték el őket, de ezt nem tudom se cáfolni, se bizonyítani, mert=mert nem láttam. De 
így, ahogy fölfrissítem az emlékezetemet, a szerelvény utolsó kocsija, az nem 
marhavagon volt, ez biztos. De attól függetlenül még elmehettek azzal a vonattal, de 
akkor személykocsiba kelletett annak a hatvan embernek fölszállni. Az már nem 
okozott volna gondot a két csendőrnek, hogy egy ilyen kocsiba a hatvan embert 
fölszállítsák. Ezt csak így mondom, már mint felnőtt, gondolkodó ember, mert 
tényleg a gyerekekkel együtt ott nyugodtan el tudtak volna férni. Egy vagonba, szóval 
egy ilyen személyszállító vagonba. 
 
I: Arra emlékszik, hogy ez a vonat, ami kigördült, ami egy személyvonat volt, annak 
csak személyszállító kocsijai voltak? 
 
SZJ: Csak személyszállító, kivéve a postakocsit, mert ugye a mozdony után a 
postakocsi volt. 
 
I: Hány kocsiból állt ez a vonat körülbelül? 
 
SZJ: Hat, vagy hét. Hat, vagy hét, tehát egy rövid. De itt, Orosháza, Csorvás és 
Csorvás-Békéscsaba között ilyen vonatok jártak.  
 
I: Milyen messze van Orosháza különben Csorvástól? 
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SZJ: 21 km és Békéscsaba 25. Tehát majdnem a kettőnek a felezőpontjában van 
Csorvás, Békéscsaba és Orosháza között. 
 
I: Más ment be az állomás épületébe akkor, vagy csak a zsidók voltak ott, amikor 
bementek, hogy volt ez akkor? Tehát nem- 
 
SZJ: Szerin- szerintem mentek mások is. Mentek mások is be. Azért tudom ezt 
határozottan állítani, mer akkor, amikor ott a kis szoros kapun mentek be, ugye akkor 
ott egy kis torlódás volt és a csendőr, aki ott állt, megállította a civileket, akik mentek 
volna be és azok utána mentek, mikor már a csendőr is bement, azok után. Azt láttam 
még onnan a bolt elől. Azt láttam még, hogy. 
 
I: Tehát az állomás mintha normálisan üzemelt volna. 
 
SZJ: Igen, igen, tehát nem volt egy különös intézkedés. Azért talán inkább azt kell, 
hogy mondjam, hogy lehet, hogy másutt marhavagonokba szállították őket, de azt 
tartom inkább valószínűnek, hogy az utolsó kocsiba ők szálltak fel. Mert még a vonat 
indulása és az ő bemenetelük között olyan jó húsz perc telhetett el. Tehát volt idő 
őket fölszállítani, az állomásfőnökséggel lerendezni, hogy ez a vagon ilyeneknek van, 
vagy valami. Ez- ezt én nem láttam, ugye ezt inkább csak következtetem abból, mivel 
nem láttam a marhavagont, a szerelvény utolsó kocsijaként, tehát ez inkább csak arra 
enged- vagy nem azzal a szerelvénnyel mentek, vagy nem marhavagonban vitték 
őket, onnan. Mert lehet, hogy egy másik gyűjtőtáborba, vagy nagyobb kapacitású 
helyen, egy olyan egész szerelvényt állítottak össze. Azt el tudom képzelni például, 
hogy Békéscsabán, vagy Orosházán már ilyen marhavagonokba rakták a zsidókat és 
úgy vitték el.  
 
I: Most ez a vonat, ami kigördült az állomásról, ez Orosháza felé ment, vagy 
Békéscsaba felé? 
 
SZJ: Orosháza felé, Orosháza felé.  
 
I: Két ellentétes irány, ugye, Orosháza- 
 
SZJ: Igen, igen. Ha így szembe állunk a vasútállomás épültével, akkor jobb kéz felől 
van Orosháza, bal kéz felől Békéscsaba. 
 
I: A napnak ugye ez ilyen reggeli, délelőtti szakasza? Ez olyan délelőtt történt, vagy 
reggel történt mindez? 
 
SZJ: Olyan 9 óra és 10 óra között, mer 9 órára kelletett jelentkezni a levente-
oktatásra. 
 
I: Elnézést, megállunk egy pillanatra. Jó.  
 
SZJ: Tehát ez ilyen 9 és 10 óra között zajlott le az egész folyamat. 
 
I: Oké, rendben. A- mi történt az elhurcolt zsidóknak a vagyonával? 
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SZJ: Hát erre csak következtetni tudok a dologról, mer a malom, az folyamatosan 
üzemelt tovább. De hogy a tulajdonosa ki volt, azt nem tudom. A fatelep is üzemelt 
tovább. De megint csak itt az a kérdés, ugye, merül fel, hogy az ingatlanokkal mi 
történt. A fűszerboltot azt tudom, hogy egy Takács nevezetű valaki, aki magyar volt, 
az vezette tovább. Tehát az is=az is működött tovább, de hogy aztán úgy adta át a 
Kovács, jó szándékból, vagy pedig egyszerűen a bíró adta a tulajdonába ezt az 
üzletet, ezt nem tudom. 
 
I: Ki volt ez a Takács? 
 
SZJ: Hát csak annyit tudok róla, hogy ugye odajártunk továbbra is vásárolni és ő 
viszont megmondta, hogy ő ezt tovább így nem tudja biztosítani, hogy pénz nélkül 
elvigyünk bármit is. Ha van pénzünk, kapunk, ha nincs pénzünk, nem kapunk. 
Úgyhogy. 
 
I: Ingóságokkal mi lett? 
 
SZJ: Erre a kérdésre nem tudok válaszolni, mert nem bent laktunk a faluba, illetve hát 
most már mezőváros, de akkor nagyközségnek számított, mert nem bent laktunk, 
tehát az, hogy magába azokba az épületekbe, ahonnan a zsidókat elvitték, például a 
Molnárék, elég szép nagy házuk volt a Molnár doktoréknak is. Meg hát az 
Elekeséknek, ugye arról beszéltünk, hogy ötszobás, szép nagy lakásuk volt, emelt 
szintes, mondjuk az alföldi településeken általában nem magas, földszintes házakat 
építenek, de ott alápincézve volt és hát kiemelkedett a környezetéből. A Molnárnak is 
a háza, a rendelőtől kezdve, hát ezek egy komoly épület volt, bebútorozva nyilván, 
hogy. Ezekkel mi történt. Azt tudom mondani, hogy a községháza, illetve a bíró 
rendelkezése nélkül onnan, hogy így mondjam, a civilek, nem hordtak el semmit. 
Sokkal jobban tisztelték az emberek ezeket a zsidókat, hogy az ő ingatlanukhoz bárki 
hozzányúlt volna. Ezt azért merem ilyen határozottan mondani, mert ott éltem és nem 
voltam már egész pici gyerek. Szerették a zsidókat. Azok az emberek, akik a 
szomszédjaik voltak, azok nem lettek volna gazdagabbak, hogyha mit tudom én, a 
bútoraikat elhordták volna. 
 
I: Működött-e nyilaskeresztes párt Csorváson? 
 
SZJ: Igen. Ezt csak onnan=onnan tudom határozottan mondani, hogy igen, mert volt 
egy tanítóm, aki egybe leventeoktató volt, ő volt az egész levente-századnak, mer 
három szakasz volt, ugye az egy század, és ő volt a parancsnoka. És ő mindig 
egyenruhában jelent meg, és- 
 
I: Milyen egyenruhában, bocsánat? 
 
SZJ: A Horthy-tiszti egyenruhában. Hadnagyi rendfokozata volt, és amikor a nyilas 
hatalom létrejött, akkor emlékezetembe van, hogy igen. A nyilaskeresztes karszalag 
ott volt a karján. Mer amikor ugye a honvédségi tisztelgésnél, most nem a nyilas 
köszönténél, hanem a honvédségi köszöntésnél, ugye a tiszt a sapkájához így tette föl 
a kezét. (mutatja) És amikor föltette a kezét, akkor látszott a karján, mert olyan 
helyen álltam, hogy ezt láttam. Tehát kelletett, hogy működjön. A párt is, ha ő így 
jelent meg.  
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Habár az is lehet, hogy el volt rendelve, de nem hiszem, hogy csak egy rendeletet 
hajtott végre, hanem valószínű, hogy mert mindenütt voltak, sajnos, ugye olyan 
emberek, akik és hogy így tetszett kérdezni az előbb, hogy mi lett az ingósággal. Hát, 
hogyha volt nyilas párt, akkor lehet, hogy ők valami- de ezt nem tudom, se 
bizonyítani, se cáfolni, mert ezt=ezt nem éltem át. Ezt az egy dolgot tudom mondani, 
hogy volt. 
 
I: Hogy hívták ezt a levente-századost? 
 
SZJ: Hú, a keresztneve nem jut- (Mattern, Mattern) ilyen kimondottan kemény 
katonaember volt, habár tanítóként működött. Nem tudom a másik nevét, de költeni 
meg nem akarok. 
 
I: Mi lett vele a háború után? 
 
SZJ: Hát ugye én kimaradtam az általános iskolából, és mivel ott tovább nem 
tanultam, nem voltam ipari tanuló, mert ugye az ipari tanulók még jártak iskolába, 
ezér nem tudom, hogy mi történt vele. 
 
I: Mi lett a helyi csendőrökkel a háború után? 
 
SZJ: Rendőrök megmaradtak, a csendőrséget fölszámolták, de hogy vontak-e 
felelősségre bármiért bármelyik csendőrt, erről nem tudok. Mer ugye megalakult a 
közvetlenül a front után, illetve nem is, hogy megalakult, csak átformálódott a 
rendőrség. Csendőrség egy az egybe megszűnt. A laktanyájuk, az még most is áll, 
(mosolyog) de hogy jelen pillanatban mire használják, nem tudnám megmondani. 
Ugye az is a Fő utcán van, mert Magyarországon Csorvás az az egyedüli település, 
ami csak egyenes utcákkal rendelkezik. Teljesen egyenes, nyílt utcák, kockára épített 
telkek és utak úgy vannak beszabályozva és a községháza, mondjuk, ha a malomtól 
indulunk, a malom, a templomok, a községháza, a csendőrlaktanya, a rendőrlaktanya, 
ez mind egy sorba, egy egyenes utcába volt, és egy másik utcának a végén, amelyik 
Gerendás felé fordul, egy derékszögű kanyarral az út, ott volt a vasútállomás. De ez 
mind egy ilyen egyenes utcából alakult ki. 
 
I: A helyi csendőrök ott maradtak Csorváson, és ott folytatták az életüket? Vagy hogy 
ment ez a háború után? 
 
SZJ: Erről csak hallottam, konkrétan nem tudom, de a Szász János bátyám, az 
édesanyámnak az öccse, az valami olyasmit mondott, hogy egyik csendőr, aki akkor 
nőtlen volt még, feleségül vett egy cselédlányt, volt cselédnek a lányát és amikor az 
ún. nagymajorba kapott János bátyám földet, akkor ezen a lányon keresztül ez a 
csendőr az ő szomszédja volt. De már mint kivetkőzött parasztember. Úgyhogy 
mondhatom azt, hogy erről az egy beleilleszkedésről tudok, hogy a többivel mi 
történt? Egyébként hat fős csendőrőrs volt Csorváson. De Szentestől kezdve 
Gerendás, Telekgerendás, Szarvas, ez a terület hozzájuk tartozott, ehhez a hat 
emberhez. Ők járták. Lovakon nem láttam őket, csak kerékpáron. 
 
I: Voltak-e népbírósági perek ott a- tud-e ilyen népbírósági perről, János bácsi? 
 
SZJ: Nem tudok, nem tudok. 
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I: Jártak-e templomba a háború alatt, annak idején? Mennyire volt vallásos a család? 
 
SZJ: Minden vasárnap nekünk, édesanyámmal együtt be kelletett mennünk a 
templomba. Akkor is, amikor má három kilométerre laktunk a falutól. Édesapám 
református volt, ő nem járt templomba. De amikor a negyedik általános iskolát 
elvégeztem, akkor a katolikus pap behívatta édesapámat. És mondja, hogy a fiú 
értelmes és hajlama is van a papi pályára. És a katolikus egyház taníttatja a fiút, csak 
ehhez az kell, hogy iskolázzuk be. És akkor mondja édesapám, hogy hát, ha a fiúnak 
ehhez van kedve, én nem mondhatom, meg a tisztelendő úr is azt mondja, hát akkor 
taníttassa az egyház. És ez valóság volt abból a szempontból, hogy kérdezte a pap, 
mert tény, a katekizmust, amit kaptam tőle, azt én betűről-betűre betanultam, és 
amikor volt hittanóra, én mindig jelentkeztem, mindig feleltem. Az volt a szokása, 
méterrúd volt a kezébe és azzal mutogatott, és amelyik gyerek nem figyelt oda, a 
fejére koppintott ezzel a méterrúddal. És ez a pap mondta nekem, hogy nem-e akarsz 
pap lenni. Hát, mondom, ha lehet, mert ministrálni is ministráltam, mert ugye 
katolikus liturgiában nőttem fel. Azt tetszett kérdezni, hogy jártunk-e templomba, 
igen. 
 
I: A pap valaha tett-e említést, szóba került-e a zsidók sorsa ott a háborús időkben, 
bármilyen formában? 
 
SZJ: Nem. A pap semmiről nem beszélt a zsidókkal kapcsolatban. Még azt se, hogy 
Jézus Krisztus is zsidó volt. (nevet) Ezt a Hit Gyülekezetébe járó, hívó keresztény 
tudtam meg, de a Bibliát akkor olvastam először, a Kommunista kiáltvánnyal együtt. 
Ez a pap adta a kezembe, mind a kettőt, mert azt mondja, hogy ismerd meg az 
ellenségedet, hogy tudjál ellene harcolni. És a kommunista eszme a katolikus 
egyetemes egyháznak az ellensége. És tanuld meg, és igaz, hogy visszavonta mind a 
kettőt, a Bibliát is, meg (nevet)- hogy befejezzem az előbbi kérdést, hogy amikor 
édesapámmal beszélt, akkor mondja, hogy a pap, hogy ugye maga is katolikus. 
Mondja édesapám: nem. Én nem vagyok katolikus. Hú, akkor baj van. Akkor az 
egyház csak akkor taníttatja ki a fiút, ha áttér a katolikus vallásra. És akkor az az egy 
osztályt végzett ember azt mondta ennek a diplomás papnak, hogy figyeljen ide, 
tisztelendő úr, az én tiszteletesem azt mondja, hogy egy isten van. Ön is azt tanítja, 
illetve hát azt mondta nekik, hogy maga is azt mondja, hogy egy isten van, hát annak 
az egy istennek nem mindegy, hogy én hol imádom? Ha ezen múlik, akkor a fiúból 
nem lesz pap. Így nem lettem pap. (nevet) Mert nem tanított az egyház.  
 
I: Ezek szerint a pap politizált, hogyha a Kommunista kiáltványt is odaadta. 
 
SZJ: Igen, igen. Ugye abba a pillanatba, amikor ez a beszélgetés édesapám és közte 
lezajlott, szólt, hogy vigyem vissza a Bibliát is, meg a Kommunista kiáltványt is. 
(nevet) Mert érdemtelenné váltam a tudásra.  
 
I: Szóval más politikai nézet szóba kerül-e a pap részéről ott a miséken, vagy 
valamilyen- vagy a hittanórákon? 
 
SZJ: Nem, nem. Ő azt mondta, hogy ez az ország Mária országa. Mer’ I. István 
királyunk fogadta el, hogy Mária országa lesz Magyarország, és azóta van pápai áldás 
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Magyarországon, miután Istvánt megkoronázta a pápa. Úgyhogy ez volt a leg- 
legnagyobb politikai (nevet) megnyilvánulása, hogy így mondjam.  
 
I: Visszatérnék még a csorvási zsidókra. Ki jött akkor vissza, ki=ki élte túl a 
holokausztot? 
 
SZJ: A Weisz. Tudomásom szerint senki más. Ő visszajött, ővele beszéltem is. 
Ahogy említettem is, mikor ’48-ban építeni kezdtünk, ugye akkor ő hitelezett, hogy 
így mondjam, zöld búzára, hogy ami még akkor nem biztos, hogy megérik, de adott 
hitelt. 
 
I: Elekes? 
 
SZJ: Ő nem. Elekes és a Kovács se tért vissza, a Molnár se tért vissza. Senkiről nem 
tudok olyanról, aki visszatért volna, a Weiszen kívül. Ő visszatért, mert azt is tudom, 
hogy- várjunk csak, hányba volt. Azt hiszem--- ’47-ben, vagy ’46-ba volt, mert az 
első földosztáskor a nagybirtokokat vették el. Tehát a grófok, a bárók, és ha jól 
emlékszem, az 500 hold fölötti birtokokat. Ezeket vették el. A törvény szerint. 
Elvették, és kiparcellázták, kiosztották a nincsteleneknek. Aztán volt egy következő 
földtörvény, amelyik azt hiszem, hogy 50 holdba határozta meg, tehát ami 50 hold 
felett volt, kataszteri holdba számítva, azt is, hogy így mondjam, államosították. És 
azt is kiosztották a földet igénylőknek. Most volt olyan, hogy az egyik helyen 
meghagyták a: az ötven holdat és a család másik ágának az ötven holdját nem vették 
el, és létrehoztak egy olyan megállapodást a szomszédokkal, hogy nem hivatalosan, 
de megmaradt a 100 holdjuk. Szóval így kijátszották a törvényt és 100 hold, de ez 
már egy másik történet. 
 
I: Ez nem érinti a zsidó javakat, vagy a zsidó tulajdonokat. 
 
SZJ: Nem, nem, nem, nem. A Weisznek megmaradt a 150 holdja, az első 
földosztáskor, de hogy a második földosztást is, mint túlélő megúszta-e, vagy nem, 
ezt már nem tudom. 
 
I: Mit szólt a falu, amikor visszatért a Weisz? Mennyire volt- hogyan fogadták? 
 
SZJ: Hát én csak magamról tudok beszélni ilyen értelemben, mert ugye akkor már 
nem a faluba éltünk, de én biztos vagyok benne, hogy mindenki örült, hogy ő, 
legalább ő visszajött. Mert végeredménybe ugye az építőanyagra, főleg abba az 
időbe, mikor egymás után épültek a kis tanyák, akkor nagy szükség volt. És egy 
olyan ember, aki=aki ha velünk megtette, nyilván másokkal is ugyanúgy megtette és 
akkor mindenki csak azt mondta, hogy ez egy igaz, rendes ember. 
 
I: Amikor a Weisz- Weiszt elvitték, deportálták, az üzletét valaki vitte? 
 
SZJ: Ment tovább a fatelep, de én- hogy mondjam. Ahogy a boltba tudtam, hogy a 
Kovács helyett a Takács van, az tudtam, de hogy a Weisznek a fatelepét ki vezette 
tovább. Most amit tetszett kérdezni, hogy volt-e nyilas párt, szerintem volt, mer lenni 
kelletett, hogyha a tanítóm a horogkeresztes karszalaggal jelent meg. Lehet, hogy ez a 
Takács is ennek a pártnak volt a tagja és azért kapta meg azt az üzletet, de ez is csak 
következtetés. A mostani értelmemmel, mert akkor erre nem gondoltam.  
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I: Csak azon gondolkodtam, hogy Weisz elment, elvitték, ugye deportálták.  
 
SZJ: Igen. 
 
I: Valaki vitte a telepet, üzletét. Visszajött a Weisz, akkor az vajon az az ember, aki 
vitte, átvette a Weisz tulajdonát, az mit szólt vajon ahhoz, hogy a Weisz visszajött? 
 
SZJ: Szerintem, ha abból indulunk ki, hogy ez egy nyilas volt, akkor a nyilas nem 
szólhatott semmit a kommunistákkal szemben, mert akkor már a kommunisták voltak 
már hatalmon, ugye mert a ’48-as választásnál már ők kerültek hatalomra teljes 
egészébe. 
 
I: Hallott-e valami ilyesmit, ami=ami erről szólt volna, hogy a Weisznek mondjuk 
problémája lett volna, hogy visszakapja a tulajdonát? 
 
SZJ: Arról nem hallottam, hogy problémája lett volna, simán visszakapott mindent. 
Ezt viszont bizonyította az, hogy ő adott nekünk faanyagot, meg minden vasanyagot, 
amit kértünk, amire szükségünk volt, ő ezt teljes egészében meg tudta adni.  
 
I: Emlegették-e aztán a zsidókat, akik ugye soha nem tértek vissza? A faluban. 
 
SZJ: Hát mivel nem a faluban éltünk, ugye akkor, hogy a faluba mi történt? 
Megmondom őszintén, abba az időbe mindenki el volt foglalva úgy a munkával és az 
építkezéssel, meg a föld művelésével, mert nem voltak Zetorok, meg különböző 
gépek, mindent kézzel kelletett csinálni. A vetőgép is tíz gazdának volt egy vetőgépe, 
ugye, és az ment kölcsönbe, végig, még mindenki elvetette a magáét és a cséplés is, 
az aratást is saját kezűleg kelletett megcsinálni. 
 
I: Weiszé volt a cséplőgép, ugye? Weiszé volt a cséplőgép, ugye? A cséplőgép, amit 
említett. 
 
SZJ: A Kovácsé. 
 
I: A Kovácsé. Kié lett a cséplőgép? 
 
SZJ: Hát én azt nem tudnám megmondani, mer én azzal a géppel nem találkoztam. 
Az egy ilyen önjáró gőzgép volt, de ami aztán a mi gabonánkat is csépelte, az nem az 
övé volt. Ezt onnan tudom, hogy a gőzgépeknek is különböző típusa van, és az ő 
gőzgépe ilyen kisebb építésű volt, és a cséplőgép is kisebb. És ami hozzánk jött már, 
a tanyánkra, az már egy ilyen nagy gőzgép volt és nagy cséplőgép. 
 
I: Kovács cséplőgépe valakihez került, ugye? 
 
SZJ: Igen, az biztos, de hogy kihez, azt nem tudom. 
 
I: Weisz mesélt-e valamit arról, hogy mi történt vele? 
 
SZJ: Nem beszélgettünk vele. Az üzletet megkötöttük és ő nem szólt erről a dologról, 
hogy hol járt, mit csinált, mi meg nem kérdeztük. Hát ugye erről- csak akkor tudnék 
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beszélni, mert akkor már mégis 18. évembe voltam, arra emlékeznék, ha ilyen 
beszélgetés zajlott volna le, bár hogyha kérdeztük volta, biztos megmondta volna, 
hogy mi történt vele. 
 
I: Valahol a városban valakinek mesélt vajon Weisz erről, hogy mi történt vele? 
Valaki másnak esetleg? Hallottak-e arról, hogy mi történt Weisszel, valaki mesélt? 
 
SZJ: Egész idő alatt én nem hallottam arról, hogy mi történt a zsidókkal. 
Megmondom őszintén. Elvégeztem még a tisztiiskolát is annak idején, ’49-be, ’50-re 
már alhadnagy lettem, az iskola elvégzése után, de erről a témáról én senkitől semmit 
nem hallottam, abba az időbe. Valahogy ez ilyen tabunak számított, vagy=vagy nem 
tudom, hogy miért. Vagy nem volt érdeke talán a hatalomnak, hogy ezt, mint a 
nácizmus bűntettét valóban megfelelő helyre tegyék. Nem tudom a választ. 
Magamnak is fölteszem a választ, hogy miért nem volt szó erről.  
 
I: Mikor hallott erről aztán? 
 
SZJ: ----Át kell gondolnom, mert ugye ide kerültem ’57-be----talán a ’60-as évekbe 
először. ’60-as évekbe, amikor volt egy ilyen dokumentumfilm és volt itt a városba, 
de most is van mozi, de ez a mozi már nem az a mozi, ott=ott láttam a moziba 
először, hogy mit csináltak a zsidókkal. Kb. a ’60-as évek elején, közvetlenül. 
 
I: Említette Fekete János nevét, aki holokauszt-túlélő, azt mondta. 
 
SZJ: Igen. 
 
I: Ő hova valósi? 
 
SZJ: Pesti. Születése szerint pesti, most jelen pillanatban Győrben él, egy öregek 
otthonába, a feleségével, a Katókával együtt, nagyon jó barátok vagyunk. Éppen most 
cseréltünk üzenetet az interneten, kérdezték, hogy mikor látogatjuk meg őket, mer ők 
már nem tudnak úgy mozogni. Saját magukat el tudják látni, olyan otthonban vannak, 
ahol ételt kapnak, ellátják őket mindennel, de külön szobájuk van, egy kis fülkével, 
tehát hogyha valami reggelire, vagy vacsorára külön akarnak főzni, vagy melegíteni 
maguknak, szóval ilyen állapotban vannak. Szellemileg János bácsi most is eléggé 
friss, egyedül a beszéde már annyira halk, hogy nem nagyon lehet és ő se hall jobban, 
mint én. Nekem ez az egy gondom van, a hallás, hogy- de érdekes módon most nem 
vettem észre, hogy nem értettem meg a kérdéseit. 
 
I: Tökéletesen ment minden, itt le is állunk. János bácsi, nagyon szépen köszönöm. 
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