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Gombita Sándor 
 
 
GS: -megalapították ketten a Szent Imre herceg testőrcsapatot, amelyiknek én tagja 
voltam. 
 
I: READY! 
 
GS: Na, mehet. 
 
I: Egy kis rövid, vagy hosszabb technikai szünet után, kazettacserélés után most 
folytatjuk Sándor bácsival a beszélgetés. 
GS: Igen. 
I: És még egy-két dolgot meg szeretnénk, vagy néhány dolgot meg szeretnénk 
kérdezni az elhangzottakkal kapcsolatosan, azt egy kicsit kiegészítendő. Említette 
Sándor bácsi, hogy a városházán dolgozott. Mint? 
 
GS: Járási főszolgabírói hivatalnál. 
 
I: Járási főszolgabírói hivatalnál. 
 
GS: Igen. Az volt a legmagasabb közigazgatási hivatal, testület, 23 község tartozott 
hozzá. Csonka-Bereg, miután Trianon kettészakította Bereget és sok más vármegyét. 
Így lett Namény járási székhely, mert egyébként a beregszászi járáshoz tartoztunk. 
 
I: Említette, hogy Sándor bácsi, hogy- Sándor bácsi volt ott a mindenható, a kisisten- 
GS: -atyaisten- 
I: -atyaisten. Így igaz. 
 
I. Mit is jelent ez? Miért volt? 
 
GS: Ez azért volt, mert nekem, mint mindenben az életben, különleges szerencsém 
volt. Engem a jóisten mindig a tenyerén hordozott. Nem érdemlem meg ugyan, de 
mondhatni, hogy a mái napig is. És történt az, hogy-- az unokatestvéremnek az 
édesanyja, aki az én édesanyámnak a húga volt, a tiszaújhelyi Újhelyi István 
főszolgabíró úrnak volt a szakácsnője. És a fia, Albert, aki- meg volt három gyermeke 
jóba voltunk és elmentem látogatóba. Szóval naponta találkoztunk egymással és 
egyszer mondja, hogy gyere mán el, menjünk el édesanyámhoz, mert akar valamit 
nekem mondani, már nem nekem, hanem neki. Menjük el. Elmentünk a főszolgabíró 
lakására, egy négyszobás, összkomfortos lakás volt a főszolgabírónak, amihez még 
hozzá tartozott egy szobainas, egy szobalány, hát elsősorban a szakácsnő, akkor egy 
konyhalány, egy udvaros, egy sofőr, vagy a sofőr helyett egy kocsis, lófogattal, 
parádés kocsis. Ez volt a személyzet. Na, elég az hozzá, hogy mikor bementünk, 
ugye, Eszti néninek hívták az édesanyámnak a húgát, köszöntem, leültetett. És 
mindjárt kér- vajas kenyeret, vajas kenyér, vagy mit- az nekem az újdonság volt. 
Mondom, minél nagyobbat tessék szelni, Eszti néni. Ugye péki kenyeret, mert ők azt 
ettek, megkente, miközben eszegettem, én mán akkor másodikos, vagy harmadikos 
polgárista voltam, és ahogy ott ülünk az asztalnál, konyhai asztalnál, ez a konyhába 
történt, bejött a nagyságos főszolgabíró úr. Én látásból ismertem, hiszen levente 
voltam, tudni kellett, hogy ki a legnagyobb atyaúristen a járásba. Felálltam, 
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vigyázzba vágtam magam, és jelentettem a főszolga- nagyságos főszolgabíró úrnak, 
Gombita Sándor helyettes szakaszvezető helyettes tisztelettel jelentkezem. Várom a 
további parancsát. Rám nézett, azt mondja, leülhetsz. Leültem. Eszti, ki ez a fiú? 
Mondja, hogy a nővéremnek a fia. Hogy hívnak? Kifaggatott öt perc alatt, ki vagyok, 
mi vagyok és a többi. És ’42-be vót és ’43-ba, mikor én befejeztem a polgárit, a 
negyedik osztályt, akkor ez engem a pártfogása alá vett. És a tudtom nélkül, amit 
majd később, öt, vagy hat év múlva tudtam csak meg, elhelyezett éngem a 
községházára adóügyi segédjegyzőnek, utána a járási adóügyi hivatalhoz, szintén 
adóügyi segédjegyzőnek. Utána magához vett a főszolgabírói hivatalba, vármegyei 
díjnoknak. A Horthy-időszakba 28 fizetési osztály volt. Ezen kívül még volt ún. 
gyakornoki állás, vagy napidíjas állás. Olyan nagy volt a szegénység, volt úgy, hogy 
csak napidíjra alkalmaztak, egy-egy vásárba, marhalevél kitöltése, vagy ehhez 
hasonló, óradíjas diplomás embereket, mert nem volt munka. Vagy volt a 
gyakornokság, ami hat hónap gyakornokság után véglegesítették, vagyis lehetett 
vármegyei díjnok. Hát így lettem én a szolgabírói hivatalnál vármegyei díjnok. Ezek 
ketten a feleségével, Évikével, aki később Évike megismerkedett az én szűkebb 
családi körömmel is, mert a nővérem akkor már a női szabó- ő: ságból felszabadult és 
segéd lett. Nagyon jól tudott sütni, varrni, főzni is, mert a zsidóknál, ahol tanult ő, a 
Gerendási testvéreknél, két zsidó nővérnél, megtanult tortát készíteni, meg finomakat 
sütni, főzni, meg fasírtot, meg sült húst, meg kacsát, meg libát, meg ehhez hasonlót, 
amit egyébként Eszti néni is tudott. És ez főszolgabíróné asszony, aki a társadalmi 
rangjánál fogva nem érintkezhetett akárkivel, se tanárnővel, se tanítónővel, se 
senkivel sem, mert rangján alulival nem érintkezhetett. Egyedül volt, hiába volt 
akkora nagy személyzete, mégis csak egyedül volt, és azt mondta Eszti néninek, 
hogy- mert megtudta, hogy a nővérem varrónő. Eszti, azt mondja, eljönne vajon a 
nővérednek a lyánya ide, aszongya, van itt valami kis varrnivaló. Volt egy 
frászkarikát, nem volt ott semmi se. Hát hogyne jönne a nagy- nagyságos asszony, 
nem méltóságos asszony. Egy óra múlva már ott volt a fiáker, fölpakolták a 
varrógépet, a nővéremet, és két hónapig el nem engedte a főszolgabíróné, mert 
érdekelte, mi történik a faluba. Szóval naponta dolgoztak öt percet, és trafikáltak. És 
elhatározták, hogy engem örökbe fogadnak, mivel nem volt gyermekük. De a 
főszolgabíró meg akart győződni, arról, hogy mit tudok, becsületes vagyok, milyen a 
családi környezetem, és a többi, és többi. És ezért énnekem különleges tekintélyem és 
bejárási lehetőségem volt a főszolgabíróhoz, annyira, hogy három szolgabíró volt dr. 
Kovács Szabolcs, dr. Kiss Ernő, dr. Andorkó Zoltán, hogy amikor én bementem, mert 
hivatott, akkor kiszólt, hogy amíg- samesz, mert samec, Sándor, Samec, ez volt a 
mániája, amíg bent van, senkinek nem vagyok itt. Hát tessék elképzelni, micsoda 
nagy ember voltam én. 
 
I: Említette az előbb, hogy elintézte a Klein-üzletnek a-  
GS: -igen=igen- 
I: -hogy ne zárják be akkor még rögtön- 
 
GS: Nem is zárták be. 
 
I: Említette azt is, hogy sok egyéb mellett, mert volt akkora, hát hatalma- 
GS: tekintélyem- 
 
I: -tekintélye Sándor bácsinak, hogy el tudott intézni más ügyeket is. Milyen ügyek 
voltak ezek, amiket még így el tudott intézni? 
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GS: Hát, voltak itt teszem azt nagyon nagy cirkusz volt belőle, mikor kitanálta a 
magyar királyi hadvezetés, amely butábbnál butább vezérkari tisztekből állt, 
keresztapám csak dühöngött. Megépítették az Árpád-vonalat. Az Árpád-vonalnak 
tudni kell, hogy az hm: az uzsoki- melyik van előbb, a vereckei, vagy az uzsoki? Azt 
hiszem, a Vereckei hágó van előbb. A Vereckei hágótól egészen le, a nem tudom 
megmondani, meddig, a sziklás hegyek közé építettek olyan betonerődöket, hogy ott 
az oroszok ne tudjanak átjönni. Éppen olyan hülyék voltak a magyarok, mint a franci- 
franciák, a Maginot-vonallal. Ugye a Maginot-vonalat is a német hadvezetés szépen 
megkerülte, az oroszok meg szépen megkerülték az Árpád-vonalat is. Na de ez az 
Árpád vonal megépítéséhez kellett húszezer magyar ember. Naményba is 
összeszerelték, kidobolták, minden 18 éven felüli jelentkezzen, mert Szolyvára kell 
menni, háromnapi élelemmel. Ez még a magyar érába volt, ’943- ’944-be. ’44 
tavaszán, vagy ’43, már nem tudom pontosan. És akkor ugye jöttek az emberek 
hozzám. Hát, mentettem, akit mentettem, úgyhogy száz embernek kellett volna 
elmenni, a százból csak tíz ment el, ment el, de az is önként meg el. Sanyikám, hadd 
menjünk, lássunk világot. Na meg két pengőt adtak nekik naponta. 
 
I: És hogy mentette azokat, akiket mentett? 
 
GS: Úgy, hogy a névsorból kihúzattam. Ott volt szo- mondtam a főszolgabírónak, az 
odaszólt a községi főjegyzőnek, ezeket, ezeket- ezek menjenek csak, ezek önként 
menjenek, kész. 
 
I: A zsidó boltok bezáráshoz volt-e valami rálátása annak idején Sándor bácsinak? 
 
GS: Semmi az egy égvilágon nem volt. Semmi. Amit nem tudok, ami nem igaz, azt 
nem mondom. 
 
I: Tehát ugye egyszer csak jött egy ilyen rendelet, hogy be kellett zárni ezeket a 
boltokat- 
GS:-igen=igen- 
I: -és csak annyit tudott, hogy a Klein megkereste Önt. 
 
GS: Igen=igen. Pedig csak véletlenül, mert ő nem tudta, én hol dolgozok. 
 
I: Amikor a=amikor a: hát az elvitelre, vagy a- sorra került, a zsidókat összeszedik- 
GS: -igen- 
I: -kocsikra és elviszik, arról tudott-e valamit a pozíciójánál fogva Sándor bácsi? 
 
GS: Hogy el fogják vinni? 
 
I: Igen. 
 
GS: Nem. Nagy a gyanúm, hogy még a főszolgabíró se tudott róla. 
 
I: De ő ott volt, ugye, amikor- 
 
GS: Én ott voltam. 
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I: De a főszolgabíró nem volt ott? Ki volt ott? Valaki ott volt, amikor a- amikor 
szekérre rakták őket. 
 
GS: Senki nem volt ott, senki. 
 
I: Említette a múltkor, hogy a Gócz József? 
 
GS: Hát az a községi bíró volt.  
I: A községi bíró. 
GS: Hát az megint más. Hát hatósági személy volt, de nem olyan hatósági személy, 
mint egy csendőr, vagy mint egy finánc, vagy mint egy főszolgabírói beosztott. A 
községi bíró, neki ott volt- na, őáltala lett kirendelve a forspontos szekerek. 
I: Értem=értem. 
GS: Hát neki ott kellett lenni, el kellett osztani, te ide mész, te oda mész, te amoda 
mész. Érthető dolog. Végeredménybe egy ezelőtti világba egy községi bíró az olyan 
volt, mint ma egy=egy rendes bíró. A=a községi bíró szava szent és sérthetetlen volt. 
Az nem tartozott felelősséggel, csak a járási főszolgabírónak. 
 
I: Később, amikor a- meddig maradt ebben az állásban, ebben a- 
 
GS: Hát összevetve, mán ha=ha adóügyi segédjegyzőséget is vesszük, egy bő 
esztendeig. 
 
I: ’44- 
 
GS: ’43, mikor végeztem az iskolával, ’44. szeptember 30-áig, mert akkor mán az SS 
elküldött a hivatalból mindenkit. Akkor mán elment a főszolgabíró is, elmentek a 
szolgabírók is. Bevagoníroztak és elmentek. 
 
I: Kik vagoníroztak be kit? 
 
GS: A szolgabírók. Három szolgabíró is volt. Azok is vasúti kocsit igényeltek és 
elmenekültek. És a főszolgabíró is elmenekült, három vasúti kocsival és ő meg is halt, 
a felesége meg egy szál ruhába jött haza, csak annyi bútorja maradt, amit mi 
mentettünk meg, mielőtt elment volna, mert már nem fért bele a vagonokba és egy 
gyönyörű szép vadcseresznye fából készült bútor, hálószobabútor. Akkor egy 
gyönyörű szép dohányzóasztal, és ilyen háttámlás, magas, minek nevezik azt a- hm: 
milyen széknek nevezik azt a- toalett-szék- nem, minek nevezik, na. A régi császári- 
 
I: Thonet-szék? 
 
GS: Nem Thonet, az más, ez egy párnázott szék, gyönyörű szép, nagy foteles székek 
voltak. Ezeket hozta el a nagyságos asszony, hogy őrizzük meg. A bútorral, valamint 
a Révai Nagylexikonnal, a Jókai kötetekkel, és Darvas József köteteivel együtt, a 
könyvtárát őrizzem meg. Amit meg is őriztem és vissza is adtunk neki. 
 
I: Tehát szeptember 30-án, amikor elmenekültek akkor tkp. már az oroszok jöttek be, 
ugye, a- vagy még nem? A németek? 
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GS: Nem=nem, szeptember, még csak a németek, illetve az átvonuló csapatok 
mentek Naményon keresztül. Délről vonultak észak felé és kelet felé. Ebből állt ki. 
 
I: Melyik csapatok voltak ezek? 
 
GS: Magyar csapatok. Magyar és német csapatok. 
 
I: Ki vette át itt a város irányítását? 
 
GS: A Nemzeti Tanács, Nemzeti Bizottság. 
 
I: Akkor, rögtön szeptember, október? 
 
GS: Igen=igen, szeptember végén, az első Csontos Károly volt, egy nyugalmazott 
csendőr őrmester. Ő lemondott, akkor utána jött Balogh István leventeoktató. Ő 
másod- vagy harmadnap kidoboltatta, hogy ((köhint)) elnézést a hangér’, 
kidoboltatta, hogy minden terményraktárt ki kell nyitni. Tehát dobszó útján értesítette 
a lakosságát és mindenki vihet azt, és annyit, amennyit akar. A báró (Karm) 
Györgyné gőzfűrész-telepét ki kell nyitni és mindenki azt visz, amit akar. Hogy 
minél- tehát azért, hogy a lakosságnak élelmezése legyen, és hogy ne kerüljön 
minden az oroszok kezére.  
 
I: Meddig volt ez a Nemzeti Bizottság? 
 
GS: Ez ő: október 20-áig.  
 
I: Mikor jöttek be az oroszok? 
 
GS: Az oroszok pontosan ’49. október 29-én, déli- 
 
I: -44- 
 
GS: -’44. október 29-én. ---Másnap délelőtt tíz órakor. Na, most ki kell számoljam. 
 
I: Mint a járási főszolgabírónak ott a díjnoka, segédje- 
GS: -igen- 
I: -a- részt vett valamilyen módon a zsidó javak körüli szervezésben, vagy azok- 
azoknak az összegyűjtésében, aztán a- vagy erről volt valami rálátása. 
 
GS: Nem tartozott- rálátásom volt, mert láttam, ott voltam a főszolgabírói hivatalba, 
tudtam, meg láttam naponta, hogy mi történik, de beleszólásom nem volt. Ebbe a 
dologba. 
 
I: Értem. Magát a ruhaválogatást, amit elmesélt, azt=azt- mit látott pontosan saját 
szemével abból a történetből? 
 
GS: Kétszer voltam abba a helyiségbe, volt vagy 30-40 asszony és mindenkinek 
megvolt a maga reszortja. Tehát amikor összegyűlt, teszem azt, a női fehérnemű, még 
azt is különválogatták, mert volt ugye benne mán használt és szakadozott, stb., ami 
szép volt, vagy értékes darab volt, azt megint külön rakodta, azt külön szortírozták. 
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Úgyhogy volt- a zsidók nem voltak szegények. És különösen még a régebbi világot is 
belevesszük, ugye volt olyan, akinek férfi, akinek 15-20 öltönye is volt, városi 
bundája, ilyen-olyan bőrkabátja, és a többi. Szóval. 
 
I: Szóval kétszer is járt ott ezek szerint. 
 
GS: Kétszer is voltam, igen, abba a nagy raktárhelyiségbe, ahol ment a szortírozás. 
Kíváncsiságtól csak, de a becsületem tiltotta, hogy valamit is elhozzak. Nem illett 
hozzám. 
 
I: Pillanat. Álljunk meg egy pillanatra. Ne álljunk meg. 
Újabb kis technikai szünet volt, ezért leálltunk és most újra folytatjuk a beszélgetést 
Sándor bácsival. A- arról volt szó, hogy járt kint a ruhaválogatásnál, és akkor ott látta, 
hogyan szortírozzák szét a ruhákat, a fehérneműket. 
GS: -igen- 
I: -mesélt a bútorokról, amik a zsidó zsinagógába kerültek. Ott járt-e valaha, azt látta-
e? 
 
GS: Hogyne jártam volna. Jártam, még azt megelőzően is, mert mint említettem, 
nagyon szerettem volna bekerülni a- a: zsidóknak a fürdőjébe. Mert a zsidóknak a 
templom mellett volt egy hárommedencés fürdőjük. De oda keresztény nem tehette 
be a lábát. A nővérem, mivel a zsidó lyányoknál tanult, azok becsempészték a 
fürdőbe és milyen boldog volt, hát ugye nagy kád volt, meleg víz, mert kívülről 
fűtötték kazánnal, vagy nem tudom mivel. És én is szerettem volna menni és 
mondtam a /rabbi fiának/ ((nevetve)), hát vigyél be engem is. Hát, aszongya, nem 
lehet, Sanyikám, oda nem lehet, külön vannak, aszongya, külön fürödnek a férfiak, 
külön a nők. Külön a lánygyermekek, külön a fiúgyermekek. Megszabott napokon és 
időben. Aszongya nem lehet csak olyan egyszerűen oda bemenni. És egyszer, nem 
tudom miért, miért nem, csupán a kíváncsiság, vagy a haverság, még a templomba is 
bementem, ami- a főrabbi fiával, meg Blau is ott volt, a metsző fia, mert az is óriási 
nagy derék gyerek volt, kétszer olyan nagy volt, mint én. Én egyébkén olyan kis 
csenevész, kis semmi gyerek voltam. Édesanyám ha elengedett az iskolába, mindig 
két téglát tett a zsebembe, hogy a szél el ne fújjon. Olyan kis (…) gyerek voltam. 
Elég az hozzá, hogy ez az Éliás annyira szeretett éngem, meg a többi is, de ugye a 
főrabbinak jogában volt, ő bement a templomba, és kinyitotta nekem még a Tóra-
szekrénynek az ajtaját is, ami pedig tilos volt. Mert ahhoz csak a főrabbinak volt 
kulcsa. És akkor láttam ott a Tóra tekercset, amire fel volt tekercselve a szentírás, 
meg az, amiből ők énekelnek. És akkor ott mutogatta nekem, de hát mit értettem én 
hozzá, azt a jobbról balra írást, mert azon is úgy volt írva, jobbról balra. 
 
I: Most a bútor- ügyek miatt- 
 
GS: Ja, a bútor. A bútorral kapcsolatba, az pedig hát, ami szép és értékes volt, 
mindent elvittek, amit lehetett. Nagyon sok szép bútor volt. Hát ez volt a gazdag 
zsidóknál is megvolt a szép bútor. 
 
I: Na most azt mesélte, hogy a zsinagóga=zsinagóga- 
GS: -az tele- 
I: -odakerült- 
GS: igen- 
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I: -a bútorok, amit elvittek a házakból, a magánházakból- 
GS: -igen- 
I: Ezt látta, vagy erről csak hallott? 
 
GS: Nem, hát láttam, ott is ott voltam. Na, most meg fogsz lepődni, nem tudom miért, 
ez mán akkor a 20-a utáni idő, amikor mán szabad világ volt. És nem tudom már 
most megmondani miért, nekem szükségem volt egy olyan műanyag valami bőrféle-
szerű dologra, ami a gyermekkocsin a magas- akkor ilyen mély ő: gyermekkocsik 
voltak, és annak az oldala azzal volt kibélelve. És ott ki volt kötve egy kocsi, mán 
meg is volt ázva és én annak a bélését sz- vágtam ki késsel, mert nekem arra a darab 
30x30-as bélésdarabra szükségem volt.  
 
I: Ez hol volt? Ez a babakocsi? 
 
GS: Ez a zsidó templom udvarán. Ahol a bútorok voltak. 
 
I: Akkor még ott voltak a bútorok. 
 
GS: A bútorok is ott voltak, az ajtó nyitva volt és én be is mentem. És körbe is 
néztem. De mivel nekünk megvolt a magunk bútora és tudtam, hogy ez bútor nem az 
enyém, ez a magyar államé, hát hogy mertem volna én azt- ahhoz hozzányúlni. Mikor 
abba a neveltetésbe részesültem, hogy a másét elvenni nem szabad. 
 
I: Azt akkor már nem őrizte senki. 
 
GS: Senki nem őrizte, senki. De a- abba az időbe az gyerekekbe, ne lopj, ne csalj, ne 
hazudj. A tízparancsolatot mindenkinek be kellett tartani. Az szigorú rend volt. 
 
I: És volt a babakocsi, és azt- 
 
GS: Hát igen, én ott körbenéztem, megcsodáltam a bútorokat és szépen elmentem, és 
három nap múlva már bútor nem volt, mert közbe a vitkaiak, ócsaiak, (…) elhordták. 
Meg a környező, akik a tőszomszédok voltak, meg az utcabeliek. 
 
I: Ő: amikor elkezdték a: ő: boltokat bezárni, akkor ezzel egy időben volt-e valami 
olyasmi, ami- tehát kellett-e a zsidóknak megkülönböztető jelzést- 
 
GS: Kellett. Sárga csillag viselése, igen, kötelező volt. 
 
I: Erre emlékszik? 
 
GS: Erre határozottan emlékszem. Határozottan emlékszem. 
 
I: Érte valakit- ért valakit inzultus, aki sárga csillagot viselt? 
 
GS: Nem=nem=nem. Abszolút nem. Érdekes módon, pedig a gyerekeknek is viselni 
kellett, nemcsak a felnőtteknek, a gyerekeknek is viselni kellett. De nem mozogtak, 
nem mentek az utcára ki. Úgy képzelje el, lehet, hogy furcsán fog hangzani, de a 
zsidóknak általába ugye a kóser libát, kacsát és a többi, miegymást behordták faluról. 
Illetve a falusi nép, vagy helyből, vagy vidékről. És hiába hozták meg azt a 
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rendelkezést, hogy zsidóknak nem szabad, mindenki titokban, este, vagy hajnalban, 
vagy éjszaka, mindig elvitte a maga kis, tehát amit kértek, az ennivalót. Lisztet, 
süteményt, á, süteményt nem, a parasztasszony nem tudott, de a lisztet, az olajat, a 
zsír, a kacsát, a tyúkot, a libát, a tojást, ennek viszont mind tanúja voltam, méghozzá 
azért voltam csak tanúja, mert a szomszéd utcába, L alakú utca volt, ott volt ez a 
Brenners nevezetű szatócsboltos, és annak is behordta. És egyszer pont úgy mentem, 
amikor egy nénike két kosárral a kezében ment be és vitte a sok mindent. És ezzel 
vitte, azelőtt is vitte, láttam, most is vitte, láttam. Kész. Ennyi volt az egész.  
 
I: Ért valakit- vagy mit szólt a lakosság ahhoz, hogy a zsidók elkezdték- elkezdtek 
sárga csillagot viselni? 
 
GS: Őszinte legyek? Jóformán semmit. Se nem siránkoztak, se nem jajgattak, 
tudomásul vették, hogy ez a rendelet. Ezt végig kell csinálni. Szóval- 
 
I: Nem lepődött meg senki? 
 
GS: Hát meglepődni meglepődött és furcsállták is sokan, de nem volt mit tenni, 
mindenki fél a hatalomtól, félt a csendőrségtől, félt a deportálástól, félt a németektől. 
Hanem csupa rettegés volt az élet.  
 
I: A boltokat- említette a Kleinnek a boltját, hogy az bezárták. Vagy az volt a 
legkésőbb- az volt az a bolt, amit legkésőbb zártak be. 
GS: Igen. 
I: Hogy=hogy nézett ez ki, a boltoknak a bezárása, elvétele? 
 
GS: Hát, nem tudom megmondani, annyit tudok csak csupán, hogy a községházáról, a 
község- a kisbíró kivitte a papírt, az értesítőt, holnapi naptól kezdve a boltot nem 
nyithatja ki. Slussz. De hogy kulcsot elvették volna, vagy ehhez hasonló, ilyen nem 
volt. Maradt továbbra is a zsidónál. 
 
I: Egyszerre zárták be az összes boltot? Vagy hogy ment ez? 
 
GS: Nem, folyamatosan=folyamatosan. Egyik napról a- szóval egy hét alatt 
mindenkit bezártak. Ha ez- ez- mondjuk a folyamatába egy hét alatt bezárták. De ne- 
még ebbe se vagyok egészen biztos, hogy egy hét alatt történt. Inkább azt hiszem, 
hogy lassabban ment a dolog, mert még a kocsma is nyitva volt, a vendéglő is, meg a 
cipőbolt is nyitva volt, meg hát ugye szóval több időt vett igénybe, nem egy- 
visszavonom az egy hetet. Nem tudom. Amit nem tudok, nem állítom, mert úgyis 
megfogtok, egyik szavamat a másikkal meg lehet fogni és én nem akarom, hogy- 
szóval hogy mondjam. Hamarább utolérni egy hazug embert, mint egy sánta kutyát. 
Hát amit nem tudok biztosan állítani, arra nem mondom. 
 
I: Helyes. 
GS: Egyszerre nem zárhatták be mindent, mert akkor megállt volna az élet. 
 
I: Nyilván gyerekként emlékezett, hogy egyszer nyitva voltak, aztán=aztán bezártak. 
 
GS: De a bezárás is az úgy történt, hogy ha bezártak, hogy másnap mán a magyar, aki 
oda beállt, akkor az már kinyitott. 
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I: Tehát még mielőtt elvitték volna a zsidókat, már  
 
GS: -persze- 
I: megkapták magyarok? 
 
GS: Meg=meg=meg. 
 
I: Tehát rögtön másnap? 
 
GS: Meg=meg, igen- 
 
I: Vagy rögtön? 
 
GS: Hát nem tudom, de szóval egy- két-három napnál tovább nem volt zárva egy 
üzlet se. Hát egy héten belül már új gazdája volt. Minden üzlethelyiségnek, 
kocsmának, söntésnek, mindennek. 
 
I: És- de akkor még nem vitték el a zsidókat. 
 
GS: Nem vitték el, otthon voltak, mind. Viselték a sárga csillagot, tűrtek, amit tűrtek, 
de el nem vitték el őket. 
 
I: Mit szóltak ehhez a zsidók, hogy a saját boltjukban más van? 
 
GS: Amit később a magyarok. Amikor ’950-ben bezárták, ugye a kiskereskedőket, a 
kisboltokat, a maszekokat. 
I: Jó, hát ez- 
GS: Sírtak, jajgattak. De ezek nem sírtak, a zsidó nem sírt. 
 
I: Beszélt erről valakivel? 
 
GS: Nem, nem. Nem volt a környezetemben olyan. Hát ez a Brenners volt egyedül 
az, de ő, hogy magyarázzam, nem. Nem csináltak belőle különösen nagy gondot. 
 
I: Már nem járt iskolába, tehát osztálytársaival nem találkozott, ugye? 
 
GS: Nem, nem, akkor már nem. Hát ugye akkor mán a: adóhivatal, főszolgabírói 
hivatal. Örültem is, olyan szerencsés helyzetben voltam, az is nekem közrejátszott 
ehhez a rang-emelkedéshez, meg mindenhez, hogy ugye háború volt, a fiatalokat 
elvitték, a tanult gyerekeket elvitték katonatisztnek, iskolába, és a többi és elővették 
az otthon maradókat, akik még úgy csellengtek, mint én is. Tehát ilyen értelemben 
szerencsém volt, hogy ilyen gyorsan mentem ilyen helyre. Meg az, hogy ugye 
megszeretett a főszolgabíró, meg a felesége. Hát tessék elképzelni, egy nagyságos 
főszolgabíró, meg a felesége amikor eljön édesanyámhoz, és azt mondja, hogy Erzsi, 
ha istent ismer, aszongya, segítsen rajtunk. Ezt a bútort hadd tegyem ide be. Őrizzék 
meg nekünk. Rendbe van. Édesanyám azt mondta abba a pillanatba. És amikor 
hazajött ’45 márciusába Pestről, egy szál ruhába, és azt mondja édesanyámnak, Erzsi, 
visszaadja bútort? És édesanyámnak /könnybe lábadt a szeme. Hát hogyne adná 
vissza./ ((meghatódva/könnyezve)) Elképzelheti, milyen volt a kapcsolat. Igen. És 

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



 11 

abból halt ki az az egy- az a bútorja marad, ami nálunk- amit megőriztünk, meg azok 
a könyvek maradtak meg. És akkor olyan rossz kapcsolat nem lehetett. Zsidóknak 
meg köszönhettük azt, ugye, hogy azért ünnepek előtt elmentem egy kis borér’, ugye, 
édesapám mondta, fiam, vigyél egy ötliteres korsót, a Nagy Friedlender úrhoz, 
köszönjél szépen, mondd meg ki vagy. Megfogtam, vittem két korsót, két ötliterest, 
hát már akkor tíz éves voltam, elbírtam. És volt olyan becsületes, lementünk a 
borpincéjébe, volt ott a nagy raktárépület, töltött egy decis pohárral. Na, kóstold meg, 
melyikből adjak, mondom, ebből is, abból is. Mert az egyik édes volt, a másik meg 
száraz volt. Na, hát azért nem semmi volt.  
 
I: Ezt nem értem, nem kapott- ajándékba kapta? 
 
GS: Ajándékba, igen=igen. Arra is kiterjedt a figyelme, hogy a postásnak húsvétkor 
legyen mit inni, vagy Pünkösdkor. Igen. És milyen jól esett az a 10-20 fillér, mikor 
elmentem az unokatestvéremmel szombatonként begyújtani a zsidó- három-négy 
helyre, mert ugye nekik nem volt szabad tüzet rakni. Megrakták ők, elkészítették, 
csak meggyújtani nem volt szabad, ugye. Vagy talán még megrakni se, ebbe nem 
vagyok biztos. Ezt Náthán barátom tudná, vagy Izidor barátom megmondani. És jó 
volt az a húsz fillér, amit kaptunk, vagy tíz fillér. Bizony. Meg az a tészta, illetve 
torta.  
 
I: Van még valami, ami így eszébe jut? 
 
GS: Van=van=van. Van. Az, hogy=hogy szóval nem tudom megemészteni ma se, 
hogy miért bírták olyan- vagy hogy tudták olyan birka-türelemmel mindezt elviselni. 
A sárga csillagot, a kiközösítést, az elpusztításukat, az elszállításukat. És semmiféle 
lázadás, hát hogyha fellázadnak, nincs az a hadsereg, aki megbirkózott volna velük. 
 
I: Hogyan közösítették ki a zsidókat Naményban? 
 
GS: Hát úgy, az már maga egy közösítés- kiközösítés, amikor sárga csillag viselésére 
kötelezték. Kiközösítés, amikor be kellett zárni az üzletet. Hát az egy tragédia 
megélni ezt. Ezelőtt nem úgy volt, mint ma, hogy összelopjuk magunkat, hogy jó 
helyen vagyok és a- az a dicsősség, ki mennyit lopott. Ezelőtt ugye mint ahogy 
mondtam, egy karéj kenyérrel, két fő hagymával megalapozta a jövőjét az a zsidó 
ember, amikor fillért fillérre rakott, amikor becsületesen, mert azt mondta, kis pénz, 
kis haszon, de biztos. És sűrű- többet ér a sűrű krajcár, mint a ritka pengő. Amikor 
apáról fira- mert Naményba nem úgy volt, hogy bekerült zsidók, mindig jöttek 
helyette, de akik száz, kétszáz évvel ezelőtt is már ott éltek Naményba, vagy abba a 
faluba, annak már ugye tekintélye, tisztelete volt. És azok nem úgy lettek gazdagok, 
hogy csak becsapták a másikat, hanem apró kis hasznokból építették fel a maguk kis 
gazdagságát, és=és jövedelmüket. Tehát ez az, ami most hiányzik, mert most 
mindenki mindent akar egyszerre és ennek fogjuk meginni a levét és isszuk is. Ennyit 
csak, mást nem akarok mondani.  
 
I: Köszönöm szépen, akkor most álljunk le egy pillanatra.  
Sándor bácsi, kis szünetet tartottunk és akkor hallgatom Sándor bácsit avval 
kapcsolatosan, hogy mit is ért kiközösítés alatt. 
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GS: A következőket értem ezalatt. Nagyon jól tudjuk, és úgy tanultam a hittanba is, 
hogy a zsidó nép választott nép, isten választott népe, de valóban így is van, mert 
évezredeken keresztül üldöztetések, miegymáson estek keresztül, de mindig 
megőrizték a nemzeti integritásukat és önmagukat. Mai napig is. Az én 
gyermekkoromban is úgy volt, hogy tudtuk, hogy ők zsidók, de nem- nem 
kocsmáztak, nősülni ke- kereszténnyel nem nősülhettek, ahhoz külön engedély, és 
nagy cirkusz volt, ha néha elő is fordult ilyesmi. Kikeresztelkedés- aki 
kikeresztelkedett, egyszer fordult elő, hogy egy zsidó orvos, dr. Roóz Andor 
kikeresztelkedett, utána többet szóba se álltak vele a hitsorsosai és társai. A másik- 
tehát különleges társadalmi életet éltek. Nem tudom megmagyarázni, hogy mi volt az 
a különleges társadalmi élet, de volt. De olyan is volt, hogy az nem volt feltűnő. Mert 
különlegessége- tehát ettől függetlenül egyik szavammal hazudtolom a mási- a 
másikat, mert olyan is volt viszont, hogy együtt teniszeztek, együtt fürödtek, együtt 
csónakáztak, együtt korcsolyáztak, de mégis, valahogy volt egy bizonyos vonal, ami 
választóvonal, ami elválasztotta egyik népet a másiktól. Úgy erkölcsileg, 
magatartásbelileg, hitbelileg. És én azt mondom, hogy azzal nagyon sokat 
vesztettünk, amikor ők elhagyták ezt az országot, amikor még- mert hogy naggyá 
tették Magyarországot, ugye nagy lett 1870 után, az a csodálatos nagy forradalom, az 
nagyrészt nekik köszönhető. Ennyit akartam csak mondani, többet nem. Köszönöm 
szépen. 
 
I: Mi köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgetett velünk. Köszönjük 
szépen. 
 
GS: Akkor (…) 
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