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Gombita Sándor 
 
 
I: Jó, READY! 
Sándor bácsi, egy kis szünet után, kazettacserélés volt és akkor most újra folytatjuk 
az interjút. Visszatérve a: a munkaszolgálatosokra. Említette korábban, hogy=hogy a- 
látta ezeket a behívókat, pontosabban hogy történt ezeknek a munkaszolgálatos zsidó 
fiataloknak a behívása? 
 
GS: Roppant egyszerű, én ugye ezeket a- most ha a zsidókról, vagy a magyarokról? 
 
I: Zsidók, zsidó munkaszolgálatosokról. 
 
GS: Zsidó munka- arról csak édesapámnak az elmondása alapján értesültem, hogy 
elmondta, hogy most ennek vittem, most annak vittem SAS-behívót. Ezzel kész, 
tudomásul is vettük. Ismerni ismertük, sajnálkoztunk, mert mindenkit sajnáltunk, aki 
a frontra ment, akár keresztény, akár zsidó volt. Természetes dolog, mert tudtuk, 
hogy az nem egy kellemes hely, és ott golyót is osztogatnak néha-néha. 
 
I: Tehát édesapja mint postás kézbesítette. 
 
GS: Persze, igen=igen. 
 
I: Értem.  
 
GS: Igen. Én viszont a magyaroknak vittem a mert volt olyan is, hogy behívták, egy 
hét múlva már visszajött. Leszerelték. Akkor megint, volt olyan, akit három- két 
hónap alatt háromszor is behívtak. 
 
I: Mi is az a SAS-behívó? 
 
GS: Az azt jelentette, ahogy azonnal, de sürgősen, máris vonatra kell ülni és a 
kiegészítő, vagyis a hadtesténél, a kaszárnyába jelentkezni kell. 
 
I: Minek a rövidítése a SAS? 
 
GS: Nem tudom megmondani. Ezt csak (Riczu úr)? tudja megmondani, ő a múltkor 
megfejtette, én nem tudom megmondani. 
 
I: Siess. Azonnal. Sürgős? 
 
GS: Igen, akkor az=az, igen=igen. 
 
I: Visszatérve arra a Braun-kastélyra, ahol levente-szolgálatot teljesített. 
GS: Igen. 
I: Említette korábban, hogy volt valami pozíciója ott a- 
GS: Hát, én voltam a rajparancsnok. 
I: Rajparancsnok. 
GS: Persze, hát ugye hogyha van 5-6-8-10 ember, akkor annak parancsnok is- 
parancsnoknak is kell lenni. Én kaptam a csendőr őrmestertől a parancsot és adtam 
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tovább. Beosztottam az embereket kettesével, akik a töltény nélküli levente-puskával 
a vállukon, mint a hős vitézek, jártunk körbe-körbe és játszottuk a nagyfiút. 
 
I: Emlékszik arra- 
GS: Katonásdit. 
I: Hogy mondta? 
GS: A katonásdit játszottuk. 
 
I: Ez mit jelentett? 
 
GS: Hát a katonák ugye azok ténylegesen lőnek a nagy fegyverrel, meg ugye azok 
katonák emberek, mi meg csak utánoztuk őket. Tehát katonásdit játszottunk, mit 
tudom én, mit lehet még játszani. Mint a- szóval katonának képzeltük magunkat, mint 
ahogy azok is voltunk végeredménybe. Mert minket is kötött a szolgálati szabályzat. 
Parancsmegtagadás, meg ehhez hasonló nem lehetett. 
 
I: És hogy viselkedtek ezek a leventék, akik ott játszottak? 
 
GS: Büszkén, büszkén, büszkék voltunk arra, hogy nekünk milyen hatalmas 
pozíciónk van. 
 
I: És ez mit jelentett a gyakorlatban? Hogyan viselkedtek mondjuk a-  
 
GS: Hát, ebbe a- a: akiket úgymond őriztünk, úgymond, mert nem őriztük 
végeredménybe, mert azt csináltak, amit akartak. Csak mi ténylegesen oda voltunk 
vezényelve, netalán ha a csendőrőrsparancsnoknak vagy a csendőrnek valami 
kívánsága van, vagy ott az embereknek valami kívánságuk van, netalán orvos, bár 
még akkor- akkor még volt egy orvos, egy zsidó orvos a faluba, dr. Roóz Andor. Ő 
ment el legutoljára, de nem volt rá szükség, mert se ájulás, se rosszullét, se semmi 
nem volt. Érthetetlen egyébként számomra is, hogy senkinek nem fájt se feje, se foga, 
se semmije. Mindenki- szóval ők, hogy magyarázzam, ők be vol- ők tudomásul 
vették azt, hogy nekik el kell menni és ők vissza fognak jönni. Tehát úgy hagyták ott 
a házat, hogy bármikor ők visszajönnek. Nekik eszük ágába se volt, hogy ez az utolsó 
útjuk. És ezen én nem tudok a mai napig se rendre térni, hogy miért volt ez így. Nem 
tudom.  
 
I: Arra emlékszik, hogy a csendőr őrmester, aki kiosztotta ugye ezek szerint a 
parancsot Önöknek, a leventéknek- 
GS: -igen- 
I: Mit mondott? 
GS: Az, hogy kétóránként váltsátok egymást, lehetőleg ne menjen el senki, de ne 
erőszakoskodjatok senkivel se. Mondom, nem akarnak ezek, senki, örülnek, hogyha 
levegőt vesznek, nem hogy el akarnának menni. 
 
I: Ezt mondta, hogy ne erőszakoskodjanak? 
 
GS: Igen, ezt mondta, hogy semmi- de mondom, nincs is rá szükség, hát mindenki 
haver, mindenki ismerős. Hát éngem mindenki ismert. A többi leventét nem is, de 
engem mindenki ismert. Hát a postásnak a fiát, hát a postást mindenki ismeri. Minden 
faluba, még a nagyvárosba is a körzetébe mindenki ismeri a postást. Engem meg 
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különösen ismertek, mert mindenkit ismertem én is, és minden házba voltam. Nem 
volt olyan ház, amibe én ne lettem volna. 
 
I: Volt, hogy ezeket, akiket őriztek, zsidó családokat, rendre kellett utasítani? 
 
GS: Soha. Egyébként is jámbor természetű a zsidó ember. Nem kellett rendre 
utasítani. Se iskolába, hát a zsidó gyerek soha nem kapott körmöst és tenyerest. 
Elsősorban azért nem, mert a leckéje mindig rendben volt, ő maga, ruházata, füzete, 
könyve mindig rendbe volt, a leckéjét mindig kiválóan tudta, hiszen héberül éppen 
úgy beszéltek, mint németül, vagy magyarul. Írni, olvasni kitűnően tudtak. Hát 
akkor? 
 
I: Az iskolában egyébként volt valami olyan, ami a zsidókkal kapcsolatos? Tehát ott 
órán szó volt-e erről, hogy a zsidók mit csinálnak, mit nem csinálnak? 
 
GS: Nem, nem, soha. 
 
I: Nem volt ilyen ideológiai oktatás? 
 
GS: Semmi, soha nem volt. 
 
I: Énekek, amik a zsidókkal kapcsolatosak? 
 
GS: Na az, az ének, amit a pulya, mint én is, amit megtanultam, ugye. Hogy ’éljen a 
Szálasi, meg a Hitler/üssük a zsidókat bikacsökkel/egy rabbi, két rabbi, haldoklik a 
főrabbi/éljen Szálasi’. Igen, így volt. 
 
I: Ez- ez egy ének? 
 
GS: Igen, ezt a nyilaskeresztesektől, vagy nem tudom, rám ragadt, mint pulyára. 
 
I: Ennek van dallama is? 
 
GS: Persze. 
 
I: El tudja esetleg énekelni? 
 
GS: Várjál már, hogy kezdődött? /Éljen a Szálasi, meg a Hitler/üssük a zsidókat 
bikacsökkel/Egy rabbi, két rabbi/haldoklik a főrabbi/Bátorság, éljen Szálasi!/ 
((énekelve)) Ennyi volt, hogy aztán ez a strófa a vége volt, vagy az eleje volt 
valaminek, azt én már megmondani nem tudom. Csak én hamar erről le lettem állítva. 
Egy, édesapám pofonnal fenyegetőzött, ha még egyszer meghallja tőlem, 
másodsorban az, hogy akkor én már a KALOT ifjúsági egyletnek a tagja voltam. A 
KALOT az egy katolikus legényegylet volt. És egy alkalommal a tisztelendő úr, 
Kabdebó Ti- aki a Szent Imre Katolikus Ifjúsági Egyletnek volt a vezetője, elküldött, 
(Szabados) Sándor KALOT-titkárhoz valamiért. És közbe én kaptam, már nem 
tudom, kitől, egy nyilaskeresztes jelvényt, amit ide tűztem, a mellemre. Mikor én 
elmentem ehhez a Szabados Sándorhoz, a KALOT-titkárhoz, na, mindjárt megakadt a 
szeme a jelvényen. Hát ez micsoda? Hát, mondom, most kaptam-  
 

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



 5 

I: Kitől kapta? 
 
GS: -titkár úr. Nem tudom megmondani, csak nyilastól kaphattam. Valakitől. Na, azt 
mondja, azonnal vedd le. Mondom, szép, nem tetszik látni, milyen szép? Mert ilyen 
zászlócsúcs volt, meg piros-fehér-zöld volt. Ez a nyilas jelvény. Már nem tudom 
elmondani, ilyen zászló-jelvény volt. Büszke voltam, pulya voltam, mindent 
magunkra akasztottunk, ami új, meg érdekes volt. És akkor azt- na azt mondja, vedd 
le, én adok neked egy szebbet. És akkor adott egy keresztet. Egy szép, ezüstösen 
csillogó keresztet. Na, azt mondja, ezt hordjad, ezt büszkén viselheted. És ennyi volt 
az én nyilaskeresztes múltam, és meg az éneklés. 
 
I: A KALOT-ban nem volt szó a zsidókról? 
 
GS: Nem, soha, soha. Ott csak a KALOT-ba inkább csak a- hogy magyarázzam, 
érdekes volt az a KALOT is, mert tkp. ugye én katolikus voltam első perctől kezdve, 
már nekem ugye 3 éves korba mennem kellett a templomba, mert az szigorú rend 
volt, nem is volt rendes ember, aki nem ment templomba. Kegyetlen hideg volt, télbe, 
nyárba, a szentmisén ott kellett lenni. És később pedig ez a KALOT ugye mikor 
megalakult, akkor nekünk volt egy ilyen régi, ahol kápolna volt, de aztán átadta 
nekünk klubhelyiségnek és ebbe a helyiségbe tanultuk mi meg a ministrálást, meg 
hogy kell válaszolni a papnak Kyrie eleison, Christe eleison és a többi. Oremus, meg 
miegymás, stb., hogy kell ministrálni, hogy kell állni, hogy kell a könyvet vinni, 
mikor kell tölteni. Csak az volt a baj, hogy minket, a kicsiket a nagyobb fiúk mindig 
elüldöztek a sorból. Mi csak akkor jutottunk szóhoz, hogyha nagy ünnep volt és 
hogyha  jobb oldalt is, bal oldalt is 4-4 ministráns, vagy 5-5 ministráns fiú, mint az 
orgonasíp, és akkor mi mindig színre kerültünk. Akkor mi is- na hát elég az hozzá, 
hogy a KALOT-nak ez volt a- meg a másik az, hogy minket a hitre és a szeretetre és 
a katoli- a ka- katekizmusra tanítottak. És gyönyörű szép történeteket és meséket, 
ugye, és akkor szembesültem a dologgal is, hogy Jézus Krisztusnak milyen igaza 
volt, amikor a=a zsidók- a kufárokat a templomból kiüldözte. Tehát már azóta 
elgondolkodtam, hogy istenem, már akkor is a zsidó és a pénz egybefonódó gondolat 
és menet volt, mint a mai napig is, ugye. Mert a zsidót és pénzt elválasztani, ezt a két 
fogalmat nem lehet. Na most hadd térjek vissza a másik oldalára, hogy mennyire- 
 
I: Bocsánat, miért gondolja azt, hogy Jézusnak ebben igaza volt, amiért elüldözte a 
kufárokat? 
 
GS: Azért, mert a: a=a pénzváltás, meg a kereskedés nem a templomba, az istennek a 
szent helyén való dolog, arra egy- nem arra találták ki az egyházat, hanem arra, hogy 
a hívők szeretetben, hitben és egymást tiszteletben tartva nevelkedjenek és éljenek, 
tehát hitéletet éljenek, ne pedig a sefttel és az üzlettel foglalkozzanak. Ezért. A másik 
dolog pedig az, hogy amit ma se tudok megemészteni, hogy megint ott tartunk, hogy 
a nagytőke a zsidó és a=a=a pénz megint együtt van. És úgy látszik, hogy ettől ma 
szabadulni az istennek se tudunk, de ugyanakkor viszont bánt a dolog, hogy óriási 
hibát követtünk el, mint az előbb mondtam, hogy a magyar külpolitika mindig a 
legrosszabb politika volt a világon. ((sóhajt)) És mennyivel előrébb tartanánk mi, 
hogyha nekünk a pénzügyminiszterünk teszem azt, egy Soros lenne.--És hogyha mi- 
mi nem üldöztük volna el a zsidókat ebből a kis országból, mert Horthy ugyan nem 
akarta, na de a Horthynak is ugye a Korin Ferenc báró, ugye az is egy zsidó 
nagyiparos volt, Weis Manfréd cégtulajdonosa, barátja, kártyapartnere. Azt tudja, 
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hogy kártyapartnerei voltak Horthynak? Tudja. Ezek mind. Tehát ezek mind meg 
kellett volna tartani, mert végeredményben az 1870-es nagy gazdasági fellendülésnek 
a 80%-át ezek a zsidók alkották és teremtették meg. És ezek a részvénytársaságok, 
hiszen Magyarország büszke lehetett arra, Magyarországon nem tudom, 4000 km-en 
felüli vasúti pályával rendelkezett, amivel Európában senki másnak nem volt. 
Magyarországon volt az első földalatti villamos, és sok más egyéb. Magyarországon 
csinálták meg és a legjobb pénzügyi politikát folytatták és ma is folytatnák. Hát ott 
voltak ezek a Neumannok is, ugye, meg a Teller Edék, meg a többi nagy tudós. 
Mennyivel jobb lenne, ha ezek a nagy, gazdag és okos, tudós emberek itt maradtak 
volna és nem kergették volna el. Sokkal másabb lett volna ez a világ. De a másik 
dolog- engem- a másik dolog meg az, és ezért ne sértődjön meg senki, az utókor se, 
aki ezt hallgatja, de ki kell mondanom, mert akkor belebetegszek, ha nem mondom 
el. Hogy most ugyane- hogy akkor, amikor ezek a szörnyűségek, ez a holokauszt 
történt, ugye, hogy a zsidókat becsapva azzal, hogy munkára viszik, holott tudták 
nagyon jól, hogy az utolsó útjuk lesz és a temetőjük, ez mind a nagy gazdag 
zsidóknak a tudtával, és mondhatom, hogy a beleegyezésével történt. Mert nem igaz, 
hogy nem tudtak ezek, nem igaz, hogy a római pápa ne tudott volna róla. Hogy mi 
történik. Nem igaz, hogy Eisenhower elvtárs, az amerikai elnök ne tudott volna arról, 
hogy mi történik Németországba, és a világba, és ne tudott volna arról a 
szörnyűségekről, ami Auschwitzban történt. És ezt mind megengedték és ez mind a 
tőke. Hát Hitler hogy jutott hatalomra? Úgy, hogy az első világ- illetve igen, az első 
világháború után azt mondták az antant hatalmak, hogy Németországot nem 
engedhetjük, hogy a kommunizmus sodrásába kerüljön, meg kell menteni, és ezért 
nekik hitelt kell adni, pénzt kell adni. És megszavazták nekik. Hitler kért ezer dollárt 
és kapott egy milliót. Azt mondták neki a gazdag zsidók, hogy úgyis lesz- a jövő 
héten úgyis lesz másik. Inkább most adunk annyit, hogy ne kelljen minden héten 
kilincselni. Egy. A másik dolog meg az, hogy mennyire aljasul és piszok módon ki 
volt tanálva ez az egész, szóval sok ártatlan ember életébe került az is. Hát miért bírta 
Hitler elvtárs, mert én csak ennek gúnyolom, mert Sztálin elvtárs, meg Roosevelt 
elvtárs, meg mind kötélre való, egytől egyig, hogy gazdag ország ugyan 
Németország, rajnai vas- szénmedencék, miegymás, de ő már ’41-ben, ’42-ben már a 
tönk szélén állt, neki már nem volt nyersanyaga. És hogy oldották meg a nemzetközi 
zsidóság és Hitler elvtárs, hogy a háborút folytatni tudják. Úgy, hogy a svédekkel 
titokban egyezséget kötöttek, amiről nem beszél senki, svédországi acélból gyártották 
a tigriseket és a harckocsikat és a gépfegyvereket. Nehogy kivágjátok belőle! Ez 
maradjon benne! Norvégia és a többi, mi egymás, onnan hozták a rengeteg acélt, és 
miegymást. És Hitler elvtárs ezért bírta magába, mert régen befuccsolt volna már. Na 
mindegy, ennyit a politikáról. 
 
I: Ez megtörtént, elmondta Sándor bácsi- 
GS: Kidühöngtem magam, elmondtam, kész, köszönöm. 
 
I: Hadd kérdezzek vissza- 
GS: -mondja- 
I: -azokra az időkre,  
GS: -igen- 
I: amiket megélt annak idején Sándor bácsi, tehát a Braun kastélynál vagyunk még 
mindig- 
GS: -igen- 
I: Mennyi ideig voltak ott ezek a családok? 
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GS: Maximum 4-5 napig, egy hétnél tovább nem. 
 
I: Hogy mentek el, vagy hogy tűntek el? 
 
GS: Mint annyiszor mondtam, éccaka tűntek el, amikor már mi is elmentünk. 
Vagonba rakták őket, és elmentek. Hát még nem volt gond. 
 
I: Hogy derült ki Sándor bácsi számára, hogy vagonba rakták? 
 
GS: Máshogy hogy? Hát arról tudnom kellett volna, hogyha kocsikat, szekereket 
rendelnek ki. Tehát akkor a zörgés, csattogás, és a többi. Hát hogyha a főutcán 
végigment egy szekér, mert makadám kővel volt kirakva a főutca, ha azon végigment 
egy szekér éjjel, az az egész faluba hallatszott, hogy egy szekér végigment. Ha egy 
autó végigment a főutcán, annak a fénye bevilágította az egész falut. Na most, hogyha 
szekérrel vitték volna el őket, tehát forspontba, úgy nevezték abba az időbe, ugye, 
hogy az elöljáróság kirendelte a lovas szekér- szekérrel rendelkező gazdákat, mint 
ahogy később aztán ugye, ’43-ba, vagy négybe, 8 vagy10 családot elvittek Kisvárda 
felé, aminek szintén tanúja voltam, amikor Winkleréktől elköszöntem és 
elbúcsúztam. 
 
I: Mindjárt fogunk erről beszélni. 
GS: Több időt is, de ezekre határozottan emlékszem. És csak vagonba vihették el, 
gyalog nem vitték, mert annak is híre lett volna, meg látták volna. De senki nem 
tudott semmit. Mert elsősorban kijárási tilalom volt, ugye. 
 
I: Mi történt a Braun-kastélyból elvitt zsidó családoknak a- az ingatlanaival, 
értékeivel? 
 
GS: Nemcsak a Braun-kastélyban lévők, hanem az összes zsidó családnak a- meg 
volt szervezve. Tehát amikor elvitték, mert ugye egyszerre nem tudtak annyit 
összeszedni, tehát megkezdték először a gazdagabb zsidó családoknak a holmiját 
összeszedni. Külön szedték a fehérneműt, a lábbeliket, külön a konyhai 
felszereléseket. Legutoljára maradt a bútor és egyéb felszerelés. Na most ezért volt 
három stráfkocsi. Az egyik- /Ziegler/ ((nevet))-zsidó volt az is, Ziegler Elek bácsi. 
Istenem, és még másik két ő: ilyen stráfkocsival. Ugye emberek mindig voltak arra, 
egy-egy zsidó háznál megjelentek és akkor batyuba kötötték ezeket a dolgokat, 
ágyneműt, ruhaneműt fel, és azt elvitték a piacon lévő, református templommal 
szemben lévő (Nagy Fridlandernek)- a gyarmat- aki a legnagyobb vas- gyarmatáru-
kereskedő- vaskereskedő volt. 
(I: Hogy hívták?) 
GS: (Nagy Friedlender) Friedlender volt- csak azért nevezték nagynak, mert két 
Friedlender volt. Volt a Nagy Friedlender, testvérek voltak, mert úgy volt kiírva, 
hogy nagy Friedlender és Fia. Nem fia, Nagy Friedlender és Társa. És volt a kis 
Friedlender, aki majd később épített üzletet, ezek ő: agglegények voltak, de testvérek 
voltak. Talán még ikrek is. És így különböztettük meg, hogy volt a Kis Friedlender, 
meg a Nagy Friedlender. Ennek a Nagy Friedlendernek volt ilyen nagy 
üzlethelyisége, mint ez a terem. De ehhez még tartozott egy ugyanekkora nagy 
raktárhelyiség. És ez az üzlethelyiség körbe galériával volt ellátva. Itt aztán az egy 
adta égvilágon mindent lehetett kapni, amit csak egyáltalán kereskedelemben 

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



 8 

előfordult. És volt a raktár. Na, most ebbe a helyiségbe is, meg a különösen a 
raktárhelyiségbe ott vitték a stráfkocsival az összeszedett holmit és akkor ott, aki be 
tudott oda jutni, asszonyok, férfiak, külön elkezdték válogatni. Női fehérnemű, férfi 
fehérnemű, alsó, felső, külön rakták, csomagolták, bálázták, kötözték. És ezt mind 
utána stráfkocsira, irány a vasút, és elszállították. Mondván azt, ez kell a kibombázott 
embereknek. Pótlásul. Tehát hogy tudjanak mibe járni. Hogy aztán ez 
Magyarországon landolt-e, vagy esetleg Németországba vitték, ezt soha nem tudtuk 
meg. Lehet, hogy ez is, az is igaz. 
 
I: Kik vettek részt ebben a válogatásban? 
 
GS: Nagyon kevesen tudtak ide bejutni, mert az egy nagyon jó hely volt. Én is- 
 
I: Miért volt jó hely? 
 
GS: Azért volt jó hely, mert innen mindenki, amikor meglátott egy-egy szép darabot, 
akkor vagy a (…) dugta, vagy a bugyijába dugta, vagy felhúzta, vagy magára húzta, 
mert úgy kézben, ahogy én ezt most viszem, nem lehetett. Hát ugye a- a csendőrök ott 
álltak, meg volt felvigyázó is. Na de volt nekem ez barátom, (Gyuricsán), aki a civil 
lakosságnak, tehát az egésznek ő volt a főnöke. Mondtam neki, te Pista, mondom, 
édesanyámat is vedd be már, mondom, hadd legyen itten, mondom, se nadrágom, se 
ujjasom nincsen, mondom. Nemsokára tánciskolába kéne menni, hát mit vegyek fel? 
Na, aszongya, gyere, így aztán édesanyámat is beavanzsáltam, bejuttattam oda. És ő 
is szépen a dereka köré kötött egy nagyon szép galambszürke nadrágot, sötétszürke 
öltönyt és így megvolt nekem a tánciskolai ruhám. 
 
I: Tudta, hogy kié volt ez az öltöny? 
 
GS: Ki tudja? Ki tudja, hogy kié volt. Hát valamelyik zsidó fiúé volt. És akkor még 
arra emlékszem, hogy édesapámnak pedig hozott egy fekete lüszter, ilyen nyári 
kabátot. Nem tudom, hogy ismerős-e ez a név, hogy lüszter, ilyen=ilyen- hogy 
magyarázzam? Ilyen alpaka-szerű dolog, ezt csak jobb, gazdagabb zsidók viselték, 
akik nagyon gazdagok voltak. Ilyen zakó volt. Ezt hozta. Mást nem.  
 
I: Mi lett a többi ingósággal? 
 
GS: Hát a- minden eltűnt. A civil nép, a lakosság elhordta. Na, most a- 
I: Honnét? 
 
GS: Hát, amit be lehetett csomagolni, de mondjuk a kanalak, kések és konyhai 
felszerelések, porcelán, ugye, ezeket mind elszállították. Külön csomagolták, mert a 
gazdagabb zsidóknak her- Herendi porcelánkészletük volt. És nem beszélve arról a 
sok- hát ugye olyan zsidó család nem létezett, amelyikbe nem lett volna gyertyatartó. 
A gyertyatartó általában ezüstből volt. És ezeket mind összeszedték, mind külön 
ládákba pakolták. És úgy csomagolták, úgy vitték el a vasútállomásra és úgy 
szállították el. Hogy aztán hova lett, azt a nagy isten tudja. 
 
I: Bútorok? 
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GS: A bútoroknak pedig az lett a sorsa, hogy a bútoroknak a nagyobb részét, amiről 
én tudok, és én láttam, azt a zsidó templomba vitték be. Ott, a- ott padokat egymásra 
hányták, tehát hogy helyet csináljanak, a zsidó templom ekkora nagy, mint ez a 
helyiség. És akkor a zsidó bútorokat, a javarészét, tehát ami értékesebb volt, most 
nem az egyszerűbb kis portékákra gondolok, hanem nehéz diófa bútorok, kaukázusi 
dió, meg az isten tudja, meg cseresznyefából, meg ebből-abból. Gyönyörű szép 
bútorzatokkal rendelkeztek a gazdagabb zsidók. Azokat oda behordták, és ’944 
október- október 22. és 29. között, azért tudom, mert 22-én robbantották fel a Tisza-
hidat, 29-én pedig bejöttek az oroszok, tehát akkor már megkezdődött a- ez alatt az 
idő alatt, mivel a- ez a zsidó ő: ez a templom, a zsidó templom a Kraszna-töltésre 
nézett, tehát a fő utcától a Kraszna-töltésig terjedt ez a zsidó telek. És a Kraszna-
töltésen el lehetett jutni Vitkára, Olcsvába, Olcsvaapátiba. És az olcsvai ő: illetve 
vitkai, olcsvai gazdák megszagolták, hogy mi a helyzet, lovas szekéren a töltésen 
végig be, a zsidó templomig. Lehajtottak a templomig, kinyitották és válogattak a 
bútorba, úgyhogy utolsó szálig minden elhordtak. A három község megemésztette. 
Na de vittek a naményiek is, de azok csak édes keveset, mert nem mertek 
hozzányúlni, mert Naményba csendőrség volt. A csendőrök 22-e délelőtt mentek el 
Beregszászba, az utolsó csendőr akkor ment el. 
 
I: Tehát miután a csendőrök elmentek, akkor jöttek a parasztok. 
GS: Akkor jött a szabadrablás.  
I: Igen. 
GS: Akkor jött a szabadrablás. Akkor már nem volt senki, akkor csak hét SS-katona 
volt, akik felvették a harcot az oroszokkal. Ennyi volt. Igen.  
 
I: Álljunk le egy pillanatra. Álljunk le egy pillanatra. 
GS: Valami van. 
I: Igen, egy kis zaj beszűrődik. 
READY! 
GS: Szegény feje. 
 
I: Sándor bácsi, egy kis technikai szünet után akkor folytatjuk beszélgetésünket. 
Amiről ugye idáig beszélt, hogy mi történt ezekkel a javakkal- 
GS: -igen 
I: Tehát az ágynemű, fehérnemű, bútorok, ezek a Braun-kastélyba elvitt zsidóknak a- 
ő: 
 
GS: Nem, ez mindenkié volt.  
I: Mindenkié. Igen. Értem. 
GS: Az egész falué. 
I: Értem. Mesélt arról a múltkoriban, hogy látta- bocsánat, még egy kérdés az előző 
javakkal kapcsolatosan- 
GS: -igen- 
I: -hogy ezeket ugye ő: hát szekerekkel transzportálták, vitték- 
GS: -igen, a vasútállomásra. Illetve először vitték a gyűjtőbe, ahol szétosztották, vagy 
szortírozták. Szortírozás után csomagolták ládába, vagy bálába. Melyiket hogy. Ugye 
a ládába a töré- a törékeny edényeket, meg ezüst-dolgokat, a ruhaneműt pedig 
bálázták. Vászonba kötötték bele, vaskapocsos- úgy, mint a dohány ő: levelet szokták 
bálázni. Tudod mit a bála? (Százszor százas) és úgy bálázták, és úgy vitték a 
vasútállomásra és vitték. Hát rengeteg ruha volt, akár hogy vesszük, nem kis érték 
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volt. Ami=ami=ami- szóval ezt is el kell mondani, mer erről még nem beszéltünk, 
hogy mi történt a lakásokkal. A- az a zsidó tulajdon- 
 
I: Mindjárt rátérünk arra is. 
GS: Jó. 
I: Rá akartam kérdezni arra is, de hogy előtte még a- az ingóságokkal kapcsolatosan. 
GS: -igen- 
I: Kik szállították ezeket? 
 
GS: Az egyszerű emberek. Nyolc-tíz embert felfogadtak ilyen munkanélkülieket, 
meg hát mindenki munkanélküli volt. Hát háború volt, semmiféle munka nem volt, 
azt se tudtuk, hogy holnap mi lesz. Mindig volt arra ember. Mondom, volt egy adag, 
nekik volt egy munkavezetőjük, mint ezeknek (Gyuricsán) Pista, ott is volt egy 
munkavezető. Na, gyertek nyolcan-tízen, aztán vigyétek, amit tudtok, mindenki vitte. 
 
I: Kik voltak ezek a- emlékszik ezekre az emberekre? 
 
GS: Hát mind barátaim voltak, mind a falubéliek voltak. 
 
I: Nevekre emlékszik, hogy kik? 
 
GS: Hát ezekre--- volt kettő-három, vagy Czomba Pityuék, Czomba család, azok 
voltak négyen, akkor Greczáék, akik elvitték, akik a főnökök voltak, de ezek nem 
irigységből, és nem- hogy magyarázzam, nem- szóval tudták úgyis, hogyha ő nem 
viszi, akkor elviszi már. Tehát végeredményben ha már egyszer dolgoznak vele, 
akkor ők is maguknak tesznek egyet-kettőt félre. Nem=nem lopási szándékkal volt, 
mert isten tudja, hogy mi lett volna vele, hát akkor elhordták volna mások. De 
úgy=úgy különösebben senki nem tudok. Hát mint magamat azzal a nadrággal, meg 
azzal a zakóval. 
 
I: Mesélt a múltkor egy zongoráról. 
 
GS: A: a zongora talán még ma is megvan. Az a Brauné volt, Braun Andor. Ő: ő: 
téglagyár tulajdonosa és földbirtokos volt. Csodaszép fe- fekete, ébenfából készült 
ebédlőbútorzata volt. És egy=egy nagyon szép zongora is volt, mert ugye van 
versenyzongora és van sima zongora is. De ez ST betűvel kezdődött a zongorának a 
neve. Nagyon szép volt, ezt onnan tudom, hogy mert ez amikor aztán jött ez a nagy 
szabadság, meg a kommunista párt megalakult, akkor a: az íróasztalt, a szekrényt, a 
székeket, a foteleket és ezt a zongorát felkerült a járási pártbizottságnak az 
irodahelyiségébe. És akkor ez a zongora pedig bekerült egy nagyterembe, mert ennek 
a Nagy Friedlendernek volt egy ilyen fogadószalonja is. Valószínű, ahol a zsidók 
összejöttek, a gazdagabbjai. És oda betették és akkor ezzel meg zenével ugye zen- 
minden szombaton tánc volt abba az időbe. Háború után. Mindenki pótolni akarta az 
elmulasztott időket. És valószínűleg később aztán ennek a zongorának megvolt a 
maga útja is, mert az én atyai jótevőm, tiszaújhelyi Újhelyi Istvánnak felesége, Varga 
Edit, aki egyébként szintén egy földbirtokosnak és gazdag ügyvédnek volt a lánya, ez 
lett Naményba a zenet- ő: oktató, zenetanárnő és ezen a zongorán tanított meg sok 
száz gyereket zongorázni. Valószínű, hogy még ma is megvan. Nem tudom, nem 
találkoztam vele. De később a művelődési ház tulajdonába került. Ennyit tudok. 
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I: És akkor mi lett az ingatlanokkal? 
 
GS: Az ingatlanokat az=az- szóval dühös vagyok magamra is, hogy olyan mafla 
voltam, hogy benne voltam. Egyszerű volt a dolog. Elhagyták az ingatlant. Na, most 
addig, még a háborúnak vége nem lett és haza nem jött az, aki hazajött, addig nem 
nyúltak hozzá. Nem is költöztek bele mások. Tehát ott állt üresen, várva a gazdájukat. 
Volt olyan, egy Fehér Jani például, Márokpapiba való, öt házat adott el, hogy ez a 
nagyapámé volt, ez ezé volt, az azé volt, és eladta. De volt- 
 
I: A zsidók ingatlanát- 
GS: -igen=igen. Rokoni alapon. 
 
I: Aha. Mondván, hogy az az övé. 
 
GS: Igen=igen, ennyi elég volt. Nem kérdezték, lehet, hogy telekkönyvileg is ő: az 
volt az, aki mondott, hogy azé, de hát mindegy. A kutya se kérdezte. A másik az, ami 
dühösít, hogy sokan úgy jutottak gyönyörű szép házhoz, egyszerűen csak felmentek a 
tanácshoz, meg kellett igényelni két sorba, hogy kérem ennek a lakásnak a kiutalását. 
Kiutalták, némi kis pénzt fizetett érte, filléreket, és kapott egy gyönyörű szép, két 
vagy három szobás zsidó lakást. Ahelyett, hogy állami tulajdonba vették volna. 
Ugye? Tehát ezeknek a gazdái nem jöttek elő soha. Semmiféle hozzátartozója nem 
jelentkezett soha. És ugye ezek mind beleköltöztek a vagyonba. Csak úgy, isten 
nevébe. És ma is élvezik annak a hasznát. 
 
I: Sándor bácsiéknak- nál ez nem merült föl, hogy igényeljenek? 
 
GS: Nem, mert ezt volt- nagy baj volt, ugye, hogy a tisztesség, meg a becsület. Ugye 
édesapám 40 évig, vagy ötven évig volt postás. Na, most képzelje el, ugye, hogy 
hogy jött volna az a- ahhoz, hogy ő egy másnak a tulajdonába belekőtözzön. Tetszik 
tudni? Az én időmbe még szigorú vót a magántulajdon fogalma. Ma már nem. Ma 
már az a dicsősség, ki tud minél többet lopni, csalni, és hazudni. Az érvényesül. Abba 
az időbe nem. És mivel nekünk megvolt a kis szoba-konyhás kis lakásunk, ami a 
miénk volt, mi építettünk, nekünk az elég volt. Később aztán, hogy én elkerültem 
otthonról, állami gazdaságba, Nyírmadára, ott, igaz, hogy bérlakásba laktam, később 
meg aztán mikor elkerültem onnan, akkor pedig a kis feleségemmel, apósommal 
magunk építettünk magunknak egy nagyon szép háromszobás összkomfortos lakást. 
Tehát nem tartottunk a máséra igényt.  
 
I: A múltkor elmesélte azt Sándor bácsi, hogy látta, hogyan vitték el szekereken- 
GS: -igen-  
I: - a naményi zsidókat. 
 
GS: -ez ’44-be vót. Aszongya, hogy negyven- nem vagyok benne- nem ’44-be vót. 
Most nem esküszöm meg, a múltkor se tudtam, vagy ’43, vagy ’44 volt, nem 
emlékszem rá. Tudom, hogy húsvét után volt, vagy Pünkösd. Pünkösd van később, 
ugye? Pünkösd után volt az idő. Nyolc, vagy tíz szekeren még az otthon maradt 
zsidókat felpakolták és ezeket Kisvárda felé, hát ugye már=már másfelé már erre már 
nem közlekedtek a vonatok, Beregszász felé. Beregszász felé egyébként se 
közlekedett, csak busz. De Kisvárda felé, Mátészalka felől meg már jöttek az 
oroszok, ugye. Úgyhogy Kisvárda felé nyolc, vagy tíz szekérrel még az otthon maradt 
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zsidókat felpakolták és elvitték. Ez fényes nappal történt. Mindenkit kijött a ház 
elébe, mindenki köszönt, ismerős- mindenki ismerte egymást. Ha közvetlen nem is, 
de közvetlenül , ugye mindenki ismerte, vagy ezért, vagy azért. És akkor barátságba, 
visszavárunk, hazajövünk, és a többi. Szóval. Hát vót, aki meg is könnyezte, mer 
azért hogy magyarázzam, jó- jóindulatú emberek voltak a zsidó emberek. Nem voltak 
irigyek. Hát vót egy irigy, aki elmeséltem, amikor Farkas Izidorral, mert magyarázta, 
hogy mi is az irigység, hogy azt ne csinálja többet. De egyébként nem voltak 
rosszindulatú emberek. Segítőkészek voltak, hát hogy házon belül meg mennyire 
segítőkészek voltak, azt meg elmeséltem, hogy a zsidó tanács hogy gondoskodott 
róla. 
 
I: Hogy volt? 
 
GS: A zsidó tanács? Hát ugye megvolt a sábesz. Megvolt az istentisztelet, vagy 
minek nevezzem, este, ugye. És akkor, mikor annak vége volt, akkor a hitközségnek a 
vezetősége, 8-10 fő, általában a leggazdagabb emberek voltak benne, összeültek és 
akkor ki volt adva mindenkinek egy papírlapon, hogy kinek mikor ki visz jövő héten, 
vagy a következő héten libát, kacsát, tortát, süteményt, és a többi, és a többi. Lisztet, 
kenyeret, meg miegymás. Tehát ez ki volt- mindenkinek vót öt-hat családja. A 
szegényebbje. Tehát mert ruhát adtak, cipőt adtak. Hát még ugye az is előfordult, 
különösen ’36-ba, ’37-be, ’38-ba, abba az ordító szegénységbe, amikor Tomcsányi 
kegyelmes karácsonykor, illetve hát na, mikuláskor ugye csináltatott 50-50 pár, vagy 
50-50 lánykaruhát, meg 50-50 cájgnadrágot, meg bakancsot. Ebbe még a gazdagabb 
zsidó e: kereskedők is, emberek is beszálltak, és ők is adtak. Tehát nem a saját 
zsidainak adták, hanem magyar gyerekeknek adták, mert a zsidó gyereknek mindig 
volt cipője, meg ruhája, se rongyos, se foltos nem volt. Olyat én nem ismertem, nem 
láttam egyszer se, de gondoltak arra, hogy azoknak is adjanak belőle. Tehát ebből 
mondom és állítom, és láttam, hát nem egyszer, hogy vártuk úgy, mint a miatyánkot, 
a mikulást. És én irigykedtem arra, akik kapott, mert én nem kaptam. Mert rá kellett 
jönnöm, hogy én azért nem kaptam, mert igaz, hogy az én cipőm foltos volt, de volt 
cipőm. És az kapott bakancsot, akinek zsákba vót begöngyölve a lába, mert nem volt 
bakancs a lábán. 
 
I: Szóval ott tartunk, hogy jöttek a szekerek, amire föl kellett pakolni a- 
GS: -igen- 
I: -maguktól? 
GS: Magunktól=maguktól. 
 
I: Értesítették őket előre a- 
GS: Én csak annyit láttam, amikor elköszöntek. Nem tudom, nyilván, hogy 
értesítették. Hogy előállnak a szekerek, mindenki kap egy szekeret és arra egy család 
kényelmesen elfért. Mert lócák voltak oda feltéve, a kas meg volt hosszabbítva, a 
szekérnek a hossza, és oda a motyójukat, a kis párnájuk, dunnájukat, ezt, vagy azt, 
élelmet, meg mindent, ami egyéb kell, vigyék magukkal. 
 
I: Tehát emlékszik erre a napra. 
 
GS: De=de em- nagyon jó emlékszem rá. Mert mondom, kijöttünk mi is az irodából, 
ketten voltunk, volt egy hölgy, a főnököm, meg én, és meg a többi nép is, mindenki 
kiment, hát ugye ez egy esemény volt, nem lehetett csak úgy bezárkózva végignézni, 
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mert végeredményben csak a mindennap velünk élő emberekről volt szó, és akiket 
elvittek. És mi is meg voltunk győződve, mint ahogy azok is, hogy elmennek és 
visszajönnek. 
 
I: Volt, akitől személyesen elbúcsúzott? Ismerőstől? 
 
GS: Hát személyesen csak annyiba, hogy köszöntem, hogy szerbusz Janó, és isten 
áldjon.  
 
I: Kinek mondta ezt? 
 
GS: A Winkler Janónak. Ennyi volt csak az egész, amire emlékszem. 
 
I: Voltak kint mások is az utcán? 
 
GS: Mindenki kint volt! Kicsi és nagy. Mindenki. 
 
I: És ki mit mondott? 
 
GS: Hát, ugye a fehérnépek általába azok inkább egy-két könnycseppet kitöröltek a 
szemükből, nem akarták elkeseríteni azokat, de volt olyan is, aki aztán a szekeren 
ugye sírva fakadt, hát akit vittek, mégis csak elszakadni a szülőfalujától, hát ugye, 
nagyobb része ott született, ott élte le az életét, és most elmennek a nagy 
ismeretlenbe, ugye. És én mai napig se tudom megemészteni, nem létezik, hogy azok 
ne tudták volna, hogy hova mennek. De nem tudták. Csak azt kell mondjam, hogy 
nem tudták.  
 
I: És voltak, aki=aki egyetértett azzal, hogy ők elmennek? 
 
GS: Nem. Nem=nem. Szóval ilyen fel se merült az emberekbe, mert mindenki a saját 
helyzetébe gondolt bele, hogy istenem, mi volna, ha most velem történne ez. Nem, 
hát ugye első sorba is 14 éves voltam, 16 éves voltam. Hát 16 évesen nem lehet 
kívánni azt, hogy én most ítéletet mondjak, arra, hogy mit is gondolhattak, ugye. Ez 
egy esemény volt. 
 
I: Elhangzott valami? Tehát hogy voltak, akik azt mondták, vagy örültek annak, hogy 
most akkor elmennek? 
 
GS: Nem örült senki. Senki nem örült, senki nem örült. 
 
I: Vagy legalább is nem mondott senki semmit. 
 
GS: Senki nem, senki. Hogy szidás, meg ehhez hasonló, meg ilyesmi,semmi nem 
volt. (A szemüveg csak.) 
 
I: Értem. Hány szekér volt összesen? 
 
GS: Körülbelül olyan 8-10. 
 
I: És kik álltak elő a szekérrel? 
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GS: Azoknak, akiknek lo- lovas fogatjuk volt. Csak azok. Több nem is volt a faluba, 
8-10 lovas szekértől, mert általában tehénszekeres gazdák voltak. 
 
I: Emlékszik nevekre? Kik? 
 
GS: Hát, a nagygazdák voltak mint ((köszörüli a torkát)) Szabó István, Balázs János, 
Kiss Pál. Erre a háromra emlékszem, akinek is különben is emlékszem, mert ezek 
harcba voltak egymással, kinek van szebb lova. Mert ezek a lovak aztán szüreti bál 
alkalmával előkerültek és ezen lovagoltak a gyerekek. A szüreti bálba. Ezek. 
 
I: Hogy- tehát maguktól fölszálltak a zsidók a- 
GS: -maguktól, egymást segítve. 
 
I: -egymást segítve. Kik- őrizték, vagy- 
 
GS: Senki, az egy égvilágon senki nem őrizte őket. 
 
I: Ki szervezte ezt az egészet? 
 
GS: Hát valószínű a községi elöljáróság. 
 
I: Csendőrök nem voltak ott? 
 
GS: Nem=nem. Egy fia csendőr se volt. Községi elöljáróság, biztos megjött a papír a 
csendőrségtől, hogy ennyi forspontot rendeljenek ki. Forspontnak nevezték, amikor 
kijelölték, hogy melyik gazda mikor hova álljon a szekérrel. És akkor ott felpakoltak 
és elmentek Kisvárda irányába. Hogy aztán Kisvárdáig mentek, vagy meddig mentek, 
nem tudom. Abba az irányba mentek, mivel más út-lehetőség nem volt, csak 
Kisvárda fele. Ahol legközelebb vasútállomás van.  
 
I: Volt olyan esetleg olyan ő: zsidó család, vagy zsidó ember, aki eljött önökhöz, 
hogy elbúcsúzzon előtte esetleg? 
 
GS: Hát sajnos nekünk nem volt, mert mondom, ez a Markovics Szabó volt a vásári 
szabó, a másik meg özvegy Kepesné volt. Hát olyan közelebbi kapcsolatba nem is 
voltunk, jóba voltunk, beszélgettünk. Nekem csinált Markovics olyan nadrágot, hogy 
ami a nyakamig ért a dereka. Mert édesapám azt mondat, hogy nagyra csinálja, hogy 
belenőjek, mert azelőtt egy nadrágot úgy csináltak, hogy 5-6 évig elégnek kellett 
lenni. De olyan- volt egy Brenners Brenners Náthán, az is Náthán volt, mint az én 
barátom. Hát az mondjuk a közeli- a szomszédoktól az elbúcsúzott, azt 
elbúcsúztatták. Nagyon rendes ember volt, szatócsüzlete volt, minden kap- volt 
kapható volt nála. Még hitel is. De hát sokan adósok maradtak nála. De azok közül 
egy visszajött és az eladta a házat, egy fiú visszajött. 
 
I: Kik jöttek vissza? 
 
GS: Nagyon kevesen. Hát mit mondjak? Hát, voltak háromszázan, mert száz család 
volt, ahogy én ezt megírtam. Azért beszélek így, mert ugye én megírtam Namény 
történetét és abba benne van, fel van sorolva minden zsidónak a neve, hányan voltak, 
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kik voltak, mivel foglalkoztak és a többi. Na és ebből visszajöttek, hát: olyan tíz-
tizenöt család. Családfő, nem család, bocsánat. Inkább úgy mondom, hogy 15 
családból egy-egy fő. Vagy férfi, vagy nő, vagy gyerek. Tehát úgy, hogy komplett 
család, vagy férj-feleség, ilyen egy se volt.  
 
I: Mi lett- mit szólt először is a falu ahhoz, hogy ők visszajöttek? 
 
GS: Hát tudomásul vettük és örültünk neki, hogy ott vannak. Mert első sorba, hogy 
magyarázzam, ezek nem üres kézzel jöttek haza. Nem tudom, honnan, honnan nem, 
de volt dollárjuk. És ezek ahogy hazajöttek, ugye Namény különben is egy jó hely 
volt, mert ugye határ menti község volt, járási székhely volt és jöttek magukkal 
nemcsak naményiek, hanem más vidékről valósiak is. Például Kepes-féle üzletbe nem 
a Kepes család jött vissza, hanem egy Gerendás nevezetű szabótárs, hárman voltak 
szabók, mind a három szabó volt. Azok jöttek el és hogy aztán távolabbi rokonok 
voltak, vagy sem, minden esetre oda beköltöztek. És emlékszem rá, hogy egy öltöny 
ruhát három dollárért készítettek el. Képzelje el. Három dollár volt egy öltöny ruha. 
Amerikai dollár. 
 
I: A háború után, amikor elkezdték- 
GS: Háború után. Ez volt kilencszáz- 
I: Ez sok, vagy kevés? 
 
GS: Hát három dollár? Hát az filléreknek számít végeredménybe, de az akkor olyan 
nagy pénz volt, hogy egy öltöny ruhát lehetett csináltatni. Csináltatni lehetett belőle, 
finom angol szövetből. 
 
I: Na, most ha jól értem, ugye az történt, hogy amikor elvitték a naményi zsidókat, 
akkor gyakorlatilag az ingóságaikat széthordták, elvitték, eltranszportálták- 
GS: -nagyobb részét igen- 
I: -szétosztották. A házakba beköltöztek, feltörték, el- kiutalták, kiutalták a házakat. 
 
GS: Kiutalták. Feltörés az=az nem volt. 
 
I: Kiutalták a házakat. Most visszajöttek azért tizenöten- 
GS: -igen- 
I: -különböző családok- 
GS: -igen- 
I: Ők- boltokkal mi történt? Bocsánat, ezt nem kérdeztem meg. 
 
GS: Visszavettek, beköltöztek a boltokba. 
 
I: Bocsánat, de a boltokkal mi történt, azután, hogy elvitték a- 
 
GS: Amikor el- akkor megigényelték a magyarok. Minden boltot kivétel nélkül. Jó a 
kérdés, mert eddig még erről nem beszéltünk. Igen, hát például a vasúti vendéglő, 
tehát a vasútállomáson lévő vendéglő Schwartz Lipót (lajbis), ez volt a beceneve, 
nagyon szép lyánya volt, Évike, Schwartz Évike, lehet, hogy még valami 
leszármazottja majd látja is ezt a filmet, sose lehet tudni. És azt megigényelte egy 
(Schweininger) nevezetű festő, szobafestő. Megkapta.  
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I: Egy nem zsidó a Schweininger. 
 
GS: Nem zsidó. Ez német, sváb származású volt. Katolikus család volt egyébként. 
Akkor ott volt a másik, a Róth féle vendéglő, az a postával szemben volt, azt pedig 
egy Kiss László nevezetű becsületes gazdaember, az igényelte meg. Nagyon jó hely 
volt, olyan táncterme volt, mint ennek az épületnek a fele. 
 
I: Megigényelték- 
 
GS: -ennek a helyiségnek. Megigényelték- 
 
I: Megigényelték és megkapták? 
 
GS: Megigényelték és minden pénz nélkül, minden további nélkül birtokba vehették. 
Igen. Hát ez volt a- úgy, mint ma, a privatizáció. Kipi- kiprivatizálták. Akkor úgy, ma 
így.  
 
I: A zsidó boltokat mikor kellett bezárni? Tehát még nyilván az elvitelük előtt. 
 
GS: Az fokozatosan történt, a bezárása. Hát ugye én csak a legutolsóról tudok, 
amikor Klein Lajos jött rimánkodni, hogy ne zárják már be a boltját, a nyomdáját. Az 
nekünk is kellemetlen volt, mert ugye ő nemcsak könyvkereskedő, hanem nyomdász 
is volt, ő készítette az irkát, a füzetet, a vonalast, meg miegymást, stb. Sokszor jól 
jártam vele, mert én mindig ingyen kaptam. Na, hát ugye ő volt az utolsó, akinek 
bezárták az üzletét a csendőrök. Utána aztán mikor visszakerült, az ő családjába nem 
került vissza senki se. 
 
I: Azt mondta, hogy jött rimánkodni. 
 
GS: Ja, igen. Ja, hát ez a- azt hittem, hogy- na, mindegy. Ugye a főszolgabírói 
hivatalba dolgoztam. És kijöttem az épületből, valahova mentem, vagy mit tudom én, 
kijöttem, mert emeletes épület volt, kijöttem és megálltam az ajtóba, és látom, hogy 
ott áll Klein Lajos bácsi. Tipeg-topog, mint ahogy általában a zsidó ember szokott, 
mondaná is, meg nem is, tenné is, meg nem is. Mondom, mi a baj, Lajos bácsi? 
Aszongya, jaj, ne is kérdezd, aszongya, sok a baj. A csendőrök ott vannak, aztán be 
akarják zárni a boltot. Mondom, Lajos bácsi, hát miért? Hát, aszongya, itt a szigorú 
parancs, hogy be kell zárni. Azt mondja, te mit csinálsz itt? Mindjárt ez volt a 
kérdése. Hát mondom, én itt dolgozok. Itt dolgozol? És mit dolgozol? Hát, mondom, 
én vagyok itt a legnagyobb főnök. Hülyéskedtem egy kicsit, de tényleg így volt. Te, 
el tudnád intézni, aszongya, hogy itt a papír, hogy főszolgabíró adna egy ilyen 
pecsétet rá, hogy ne zárják be? Mondom, tessék ideadni. Mentem a főszolgabíróhoz. 
Tudja, a főszolgabíró kenyeres pajtásom volt, atyai jótevőm. Mondom neki, 
főszolgabíró úr, van egy nagy kérésem. Mert már megint, nem az első eset volt. 
Mondom itt van Klein Lajos bácsi, sok irkát, füzetet, meg cukorkát adott, meg 
mindent adott, na és aszongya, ebből mi van. Be akarják zárni. Mutasd a papírt. 
További intézkedésig bezárni nem lehet. Na, és én odaadtam és ő volt a világ 
legboldogabb embere. Hát ő akkor még nem tudta szegény, hogy holnap újra úgyis be 
fogják zárni véglegesen. Azt hitte, hogy neki- na, szóval ebből csak egy parányi 
dolog volt, de jólesett. Mert legalább azért a sok szívességért, amit ő adott, egy kicsit 
adtam neki én is. 
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I: Szóval aztán akkor minden bolt bezárt. 
GS: Igen- 
I: -a zsidókat elvitték- 
GS: -de marad sok helyen árukészlet is, azt mind szépen tulajdonba vette, aki 
beköltözött, és folytatta ott, ahol a másik abbahagyta. Igaz, hogy fogyatkozott már 
akkor, mert ruhanemű, cipő, ilyesmi eltűnt teljesen, de azért még volt egy kis cérna, 
egy kis ez, az. 
 
I: Hova tűnt el? 
 
GS: Hát, kifogyott. Nem volt utánpótlás háború alatt. Hát nemigen látott még olyat 
senki se, például én láttam olyan biciklit, amiről a gumi lekopott és a gumit, a 
kerékpárgumit mivel pótolták? A kötélgyártó készített olyan vastag kötelet, ami 
belefért a ráfba, annak a két vé- végét levékonyította, összekötözte, és ezen 
bicikliztek a magyarok, a drótkötelen. Én ilyen láttam. Tehát akkorára már elfogyott 
minden. Elfogyott a só, kenyér, a cukor, minden, a liszt, ne beszélve rizs, meg ehhez 
hasonló. Ez akkor volt, amikor jegyre adtak mindent, még a levegőt is jóformán. 
Úgyhogy. Hál istennek énnekem, nekem szerencsém volt, mert olyan szüleim voltak, 
és olyan helyre születtem, hogy én grófnak érezhettem magam, mert minden évben 
két disznót vágtunk. Két fél hold szőlő volt, másfél hold föld volt, édesapámnak 
biztos pénze volt, havi 30, akkor már ötven pengő. Én a szolgabírói hivatalnál kaptam 
80 pengőt, úgyhogy hát nekünk gondunk nem volt, hál istennek. 
 
I: Visszajöttek a túlélő zsi- azok, akik túlélték a haláltáborokat. 
GS: Igen. 
I: És ő: meg- tehát mit- mindenhol volt, a boltokat kiigényelték, vagy pontosabban 
megkapták mások, a lakásokat kiigényelték- 
GS: Szó nélkül visszaadták. Szó nélkül. 
 
I: Hány ilyen boltot adtak vissza, és kik? 
 
GS: Hát első sorba is Schweiningerék is, Kiss Laci bácsiék is, Simonék is, Gergely 
Jani bácsiék is. 
 
I: Ők kiknek adták vissza, kik jöttek vissza, ha még emlékszik rá? 
 
GS: Emlékszem, emlékszem vissza, de ez az érdekes, hogy hamar megjegyeztem, 
mert közeli rokonnak adták, vagy közvetlenül a tulajnak adták vissza, de jött egy 
olyan időszak, ’48- igen. ’47-’48, valahonnan fülest kaphattak, akik vissza is jöttek. 
Hogy jobb lesz innen menekülni, ebből az országból, mert a holokauszttól jön egy 
veszedelmesebb világ, a kommunizmus. És ez elől meneküljünk el és meneküljünk 
el, akkor alakult meg ’948-ban az Izrael, a zsidó állam. És igyekeztek ki. Sajnos a 
szívembe még ma is őrzöm annak a tragikomé- tragikumát, mert volt egy nagyon 
rendes család, Herskovits Jenő, meg Aladár, vagy Andor, az öccse. Az egyiknek 
született há- mikor visszajöttek, egy fia. És sose felejtem el, egyszer mondja nekem, 
Sanyi, aszongya, megyünk Izraelbe. Miért? Aszongya nem akarom, hogy a fiam a: a 
gyilkosság áldo- vagy a kommunizmus áldozata legyen. És mit ád isten, a hatnapos 
háborúba 18 évesen az elsők között elesett. 
I: A fia. 
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GS: A fia. Ezt sose felejtem el, ez a Herskovits Jenő ha látja, együttérzésem fejezem 
ki neki. Mert nagyon rendes emberek voltak. Szódavízgyártók voltak. 
 
I: Visszajöttek ezek szerint, visszakapták a boltjaikat. 
 
GS: Vissza=vissza. 
 
I: És a lakásukat? 
 
GS: Lakásukat is, mindent visszakaptak, aki hazajött. Aki hazajött, még ha nem is az 
övé volt. Tehát az unokabátyám, vagy a testvér, vagy a nagybátyám volt, vagy bármi, 
minden további nélkül visszakapta. 
 
I: Nem volt ebből probléma? 
 
GS: Soha, senki. Az egy adta égvilágon. Ha bőrös volt, ha rövidárus volt, senki. 
Nagyon jól emlékszem, volt egy Friedmann nevezetű, ez ilyen kézimunka 
előnyomással, meg kézimunka-izékkel foglalkozott, pamutokkal, ezzel-azzal. És szó 
nélkül, méghozzá magyar házba volt az üzlete, Szabó hentesnek volt a- jó kis üzlete 
volt, nagyon jó, mert akkor még az emberek szerettek kézimunkázni, meg varrni, meg 
és a többi, házi áldás, és a többi, meg díványpárna, meg ehhez hasonló. Nagyon jól 
ment mindenkinek egy darabig, de mondom, ’48-ban beütött a frász, hogy innen 
menekülni kellett kommunizmus jön, mint ahogy be is jött, ugye. 
 
I: Hányan mentek el Izraelbe? 
 
GS: Hát, ’48-ba elment, akik hazajöttek, a fele, és ’57-be elment a többi is. Úgyhogy 
nem maradt, csak kettő, vagy három csak. 
 
I: Miért mentek el? 
 
GS: A kommunizmus elől. Ettől féltek, a kommunizmus elől. És inkább elmentek 
nyugatra. Eladták úgy- a=a házukat, vagy üzletüket, úgy, annyiért, amennyiért vették, 
eladták, és elmentek. 
 
I: Hogy-hogy vették? 
 
GS: Amikor már kínálom, hogy vedd meg a házamat, akkor az már nem annyit ér, 
amennyit ér, hanem amennyit adnak érte. 
 
I: Értem. 
 
GS: Szóval. De mindegy. Kész, összepakolták a motyójukat és mentek el. Ki 
Amerikába, ki Izraelbe, ki ide, ki oda. Szétszóródtak szerte a világba. 
 
I: Mikor alakult meg a kommunista párt Vásárosnaményban? 
 
GS: Pontosan meg tudom mondani. ((nevet)) Nevetnem kell, mert ott voltam. Hol 
nem voltam én, istenem! Nekem mindenütt ott kellett lennem. ’944. október-- október 
29-én--- szombat volt, 30-án vasárnap volt, november első vasárnapján. 
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I: Hogy- miért döntött úgy, hogy belép a kommunista pártba? 
 
GS: Én /nem döntöttem/ ((nevet)), én mentem. A többi barátommal együtt, mert mint 
mondtam, a környezetemben élt a falu lakosságának a háromnegyed része, akik 
nincstelen ő: zsellérek, napszámosok, vagyon nélküli emberek voltak. 
 
I: És mindannyian beléptek. 
 
GS: Hát persze, hogy ez a banda, ugye 20-30 fiú, meg lyány, hát hova mentünk 
volna. Kisgazdák közé nem mehettünk, mert nem voltunk kisgazdák. 
Szociáldemokraták közé nem mehettünk, mert oda csak a vasutasok, meg a 
tisztviselők. Parasztpártba nem mehettünk, mert fődünk nem volt. Hát hova menjünk? 
Csak a kommunista pártba mehettünk. 
 
I: Történt-e valamiféle számonkérés aztán a második világháború után, tehát amikor 
vége lett a háborúnak? 
 
GS: Történt=történt. Hát ez a Winkler Janó is, aki aztán hazajött, meg Mendó, a 
bátyja, meg Zoli is, meg még vagy kettő, az- na már nem emlékszem a nevére, 
internáltatták a nyilaskeresztes pártnak a vezetőit. 
 
I: Hogy hívták? Akit hogy is hívtak? Említette. 
 
GS: A Vasas Péter, Szerencsi István, Deák József, ez suszter volt. Vasas Péter 
gazdálkodó volt, Szerencsi, hát az- az ilyen fuvaros volt, Deák József meg cipész 
volt. Mert öt, vagy hattagú volt a vezetőség, de én erre a háromra emlékszem csak, 
többet nem mondhatok. 
 
I: És őket internálták. 
 
GS: Internálták Mátészalkára, három megyéből, ott volt egy nagy internáló tábor, az 
állami gazdaságba. És oda internálták ezeket. Egy, vagy két hónapot töltöttek ott. 
 
I: Aztán hazajöttek. 
 
GS: Aztán hazajöttek. Megbocsátottak nekik, aztán el volt felejtve. 
 
I: Kaptak igazolást? Mert ugye igazolni kellett annak idején őket. 
 
GS: Az más volt, az a Nemzeti Bizottságnak volt a feladata, hogy minden Nyugatról, 
vagy bárhonnan hazatérőt igazoltattak. 
 
I: Összekevertem. 
 
GS: Nyilván ők is kaptak egy elosztó- elbocsátó levelet, hogy az internáló táborból 
ekkor és ekkor szabadulhattak, hazatérhettek a családjukhoz. 
 
I: Gyakorlatilag nem kerültek bíróság elé.  
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GS: Senkit el nem ítéltek, mert nem tettek olyat. Azon kívül, hogy jártatták a 
szájukat, semmit nem tettek, mert senkiét el nem vették, senkit nem- testileg nem 
bántottak, úgyhogy- 
 
I: Köszönöm szépen, akkor itt leállunk. Leállunk. 
 
GS: Valami baj van? 
 
I: Technikai zűr van. De szerintem lassan- 
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