
Kasztner Tibor 
 
I: Legyen szíves megmondani a nevét. 
 
KT: Kasztner Tibor vagyok. 
 
I: Mikor született? 
 
KT: 1936. augusztus 10. 
 
I: Hol? 
 
KT: Makón. 
 
I: Tibor bácsi, néhány héttel ezelőtt járunk már itt. Akkor Tibor bácsi elmesélte 
nekünk, hogy mire emlékszik a második világháború-környéki eseményekről. És 
azért jöttünk most vissza, hogy mindezt, ezeket az emlékeket videóra rögzítsük. 
Elsőként arra szeretném megkérni Tibor bácsit, hogy meséljen nekünk arról, hogyan 
emlékszik vissza, hogyan bántak itt, Makón a zsidókkal, a világháborút megelőző, 
világháború környéki időszakban. 
 
KT: Hát talán azt tudnám mondani, hogy azér inkább kisgyerek voltam akkor, hát 9 
év körüli gyerek. Keveset tudok róla mondani, a- az akkori események, a megelőző 
eseményekről, a- azt megelőző, amit- mielőtt elvitték volna őket. Keveset tudok 
mondani, mert=mert tényleg olyan ő: hát felnövekvő kisgyermek vótam. És hát 
minden, de az én szüleim nem engedtek bárhova=bárhova menni, csatan- csatangolni 
mint gyereket, hanem csak inkább csak a szülői háznál vótam. Iskolába, másról nem 
nagyon tudok mondani. Akkor tűntek föl előttem a zsidók, amikor kitűzették velük 
a=a sárga csillagot. Csak ennyit- ennyiből tudtam a különbséget, hogy valami 
megkülönböztetés van, de hát egyébként nem nagyon. Az- azt tudtam arrú, 
hogy=hogy voltak ilyen kereskedelmeik, meg melyik volt a- ilyen ún. zsidó utcába, 
kis zsidó utca vót, nagy zsidó utca, később is hívták így az emberek őket, de effektíve 
úgy, hogy ki vót akkor- akkor így a zsidó, azt nem tudnám úgy fölidézni. Tehát 
személy szerint, hogy valakire én emlékeznék, akár gyerek, akár felnőttre, csak ezek 
a külső jelek alapján. 
 
I: Gyerekként hallott-e arról, hogy=hogy mondjuk negatívan beszéltek volna a 
zsidókról? 
 
KT: Nagyon. 
 
I: Mire tetszik emlékezni? 
 
KT: Hát úgy mondták, a=a=az emberek, vagy a személyek, hogy=hogy talán azt 
merném rá mondani, hogy ma sem tudják, hogy mért mondták, hogy büdös zsidó. 
Nem biztos azért, hogy ez azt jelenti szó szerint, ami a szót jelent, hanem=hanem a 
személyiség jellegét- re jellemezték evvel a szóval. 
 
I: Kik mondták ezt? 
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KT: Sokan. 
 
I: Hallotta ezt annak idején? 
 
KT: Hallottam, persze. 
 
I: De kik voltak ezek, akik ezt mondták? 
 
KT: Hát olyan, hogy- hogy aki valamilyen munkát végzett ott nekünk, valahol a 
környezetünkbe, vagy olyan, aki talán azt mondanám, hogy azt nem kívánom 
mögmondani. Közvetlen hozzátartozója is volt az, de állítom, hogy nem tudta azt, 
hogy mit monda. Ez ilyen- ilyen- ilyen beidegződésös, vagy beótás alapján mönt az 
emberekbe az, hogy elhintette az ország vezetői, vezérei, nem tudom megmondani, 
de szinte nagyon sokan evvel a szóval éltették, hogy büdös zsidó. 
 
I: De ezt mire mondták, vagy kire mondták, vagy hogyan mondták? 
 
KT: Bármit tett. Bármilyen tett, ha akár eladott, vagy vett, vagy valamit- vel 
foglalkozott az az ember. Minden tevékeny- konkrét tevékenység nélkül ezt a jelzőt 
használták rá. 
 
I: De ezt- ezt csak úgy mondták maguk között, vagy a zsidóknak mondták, a zsidókra 
mondták, szemtől-szembe? 
 
KT: Maguk között, nem=nem a zsidóknak mondták. Azt nem hallottam soha. Csak 
úgy, hogy maguk között egymás- em- akik nem tartoztak ehhöz a közösséghöz, azok 
mondták, hogy így- vagy jellemözték. Lehet, hogy volt ott más jelző is, legföljebb én 
nem tudtam róla. 
 
I: Más még ilyen- hasonló dolgot hallott, vagy emlékszik Tibor bácsi? 
 
KT: Hát azt nem nagyon tudnám mondani, mert olyan közegbe azér mink nem 
jártunk, hogy káromló szóval illették vóna. 
 
I: Szóval ezek a- ez hogy büdös zsidó, ez olyan mindennapi, bevett fordulat volt. 
 
KT: Ez egy mindennapi bevett szokás és ahogy az előbb mondtam, hogy=hogy=hogy 
nem a külső dolgára volt a szó, ez=ez a belső ő: a saját lelkiismerete, a tehát a zsidót 
nem tudta elfogadni. 
 
I: Ez miben nyilvánult még meg, Tibor bácsi? Hogy nem tudták a zsidókat elfogadni. 
 
KT: Hát ezt nehéz vóna erről nyilatkozni. 
 
I: Hát ha van valami emléke. 
 
KT: Talán=talán csak annyi, hogyha valaki- mer ugye kereskedők sok helyen vótak, 
itt is vótak ilyen fölvásárolók, nem tudom- 
 
I: -zsidók- 
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KT: -konkrétan, hogy mik. És akkor a mérleg, hogy a mérleggel esetleg csalt, vagy 
nem csalt, meg ilyenek, beállítottságúak voltak a személyek. Tehát hogy a zsidó csal, 
vagy meglopja, vagy nem szó szerint möglopja, hanem becsapja, magyarul. 
 
I: Ezt mondták a zsidókról. 
 
KT: Igen, igen. 
 
I: Emlékszik gyerekként, hogy voltak ilyen rigmusok, vagy mondások, amik a 
zsidókkal kapcsolatosak, és ilyen negatívak? 
 
KT: Nem. Nem=nem nagyon tudok ilyet mondani. Nem nagyon, mer hát elég hosszú 
esztendők teltek el azután, hogy ez volt, és akkor, abba az időbe az a bizonyos 
negyven esztendő alatt körülbelül nem szóltak erről soha, senki. 
 
I: Nem, ez abban az időben, amikor ugye kisgyerekként iskolába járt esetleg Tibor 
bácsi. Iskolában szóba kerültek a zsidók? 
 
KT: Nem. Nem. Nagyon nagy hallgatás volt. Gondolom azér, mert a=a fel- az- a 
tanítók, vagy- vagy akik velünk mint gyerekekkel foglalkoztak, azok is már meg 
voltak félemlítve, úgyhogy ezekről nem volt szó, tudomásom szerint. 
 
I: Volt zsidó osztálytársa Tibor bácsinak? 
 
KT: Nem, nem tudok. Hivatalosan nem tudok, úgyhogy na, az zsidó lett volna és 
talán valami megkülönböztetés érte volna, ott. 
 
I: Zsidó családokra emlékszik Makóról? 
 
KT: Hát úgy emlékezni emlékszem, talán egy néhány házra is, ahonnan eltűntek, 
elmentek és vissza se jöttek. 
 
I: Neveket esetleg tud? 
 
KT: Azt nem tudom megmondani. A konkrét házat tán meg is tudnám mutatni, hogy 
melyik volt az, amelyikbe- ből eltűntek a zsidók, de nem. Nem, nem tudom a nevit. 
 
I: Volt olyan- emlékezik valamiféle atrocitásra, utcán, vagy bárhol, ami a zsidókkal 
kapcsolatos lett volna? 
 
KT: Nem. 
 
I: Nem. Hogy volt az, amikor- említette a múltkor Tibor bácsi, hogy látta azt, hogy 
hogyan viszik el a zsidókat. Ezt elmesélné nekünk, hogy hogy volt? 
 
KT: Igen. Hát az a- Makónak a belvárosi nagyállomásán volt. Mink ott laktunk a 
szülői  házba a- azon az utca sarkán, ahol=ahol- amelyik vezetett az állomásra. 
Egyenesen neki vezetett az állomásra. És az állomásra vezető úton, hát én úgy 
emlékszem legalább is, hogy mi négyen voltunk testvérek és valamelyik testvérem 
szólt, hogy ’Tibi, gyere, gyere, mönnek, vagy viszik a zsidókat a vonatra!’. És akkor 
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kiszaladtam én is, hát sarkon vót, úgyhogy nagyon messze nem kellett menni, és a- a 
láttam személy szerint, de név- nevek nélkül. Nem tudok nevet mondani. És hogy 
mind a két kezükbe valami bőrönd, vagy valamilyen valami, amit vittek volna 
magukkal. Tán olyan is vót, hogy=hogy gyerek is lehetett velük, és az=azokkal 
mentek az állomásra. De ők mán nem néztek vissza miránk. Hogy kik nézik őket. Ők 
lehajtott fejjel, kezükben a bőrönd, sir- sárga csillaggal vonultak az állomásra. Az 
állomásra már a szülők nem engedtek ki, bár pár száz méterre vót tőlünk, oda már 
nem engedtek ki bennünket. Lehet, hogy nem is lett volna jó, félelmetes lett volna. 
Sokkal későbben, amikor mán én olyan tizenkettő, tizenhárom éves gyerek voltam, a 
vasútnál szerveztek ilyen a pályamunká- a pályán- a vasúti pályának a gazolására 
munkát. Még csak a bejelentés is megtörtént, azt is tudom, mer nyugdíjba vonulás 
koromba előkerült, hogy be voltunk jelentve. A vagonba- vagonokba sorba ki vót 
írva, 40 ember, vagy hat ló. Akkor természetesen nem tudtam elképzelni, hogy mit 
jelent ez, vagy miről szól ez, sokkal később tudtam meg, hogy az ezzel vót 
összefüggésbe. Negyven ember, vagy hat ló. Megmaradt bennem. Nagyon nehéz 
lehetett abba a he- abba a vagonba negyven embernek utazni, ugye, napszámra, vagy 
nem is tudom, hát hosszú időn keresztül. 
 
I: Tehát látta- mennyi ideig vonultak, mennyi ideig látta Tibor bácsi? 
 
KT: Hát nem sokáig, egy negyed óráig, nem sokáig láttam, mer a- aztán gondolom, 
hogy sokkal előbb nem kezdtek el menni az emberek a vonatra, hanem=hanem egy- 
elég hamar úgy eltűntek előlem. Hát azt pontosan visszamenőleg nem tudnám 
megmondani, hogy mennyi idő telt bele. 
 
I: Hány ember vonulhatott ott ki az állomásra? 
 
KT: Azt se tudom. Nem tudom. De hát a vonatszerelvény beállt=beállt. Nem tudnám 
megmondani. 
 
I: Látta a szerelvényt is magát? 
 
KT: Nem. Nem, mert az azért=azért annál távolabb volt, egy olyan 4-500 méterre.  
 
I: Kísérték ezeket az embereket? Voltak velük? 
 
KT: Nem. Nem volt hatóság, rendőr, csendőr, ilyesmi, nem láttam. Nem. Ők=ők 
önként mentek. Önként, idézőjelbe, önként mentek. Nem valószínű, hogy mindenki 
tudta azt, hogy hova mennek, bár olyat is lehetett olvasni itt utólag, hogy=hogy 
tudták, hogy hova mennek. És mért viszik el őket. 
 
I: Fölism- tehát hogy honnét tudta azt egyáltalán, hogy zsidók azok, akik mennek, ott 
a menetben? 
 
KT: Ahogy- azt hallottam az elején, mindjárt azt, hogy testvérem, valamelyik 
testvérem szólt, hogy- nagyobbik, hogy=hogy gyere, mer mönnek a vonatra a zsidók. 
Tehát már maga ebből a szóból is tudom, és mög=mög rajtuk vót a sárga csillag. 
 
I: Felismert közülük valakit? 
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KT: Nem. Nem, nem ismertem én, nem volt nagy ismeretségem akkor a városba. Hát 
legföljebb az iskolába jártunk, máshova nem. 
 
I: Ha most így lepereg Tibor bácsi szeme előtt azok, akik vonultak, kicsit föl tudná 
idézni azt, hogy kik voltak ott, vagy hogy néztek ki, hogy el tudjuk képzelni, hogy 
kik voltak, kik vonultak ki az állomásra, kik mentek ki az állomásra. 
 
KT: Nem tudok konkrét leírást adni, de annyi bizonyos, hogy a- szinte a szemem előtt 
van, hogy ilyen kisebb csoport, tehát azt gondolom, hogy egy-egy család lehetett, és a 
kezükben a bőrönd, ahogy mondtam, és möntek. Szó nélkül, oldaltekintés nélkül. 
Semm- őnekik már mindegy vót. Közömbös. Csak az állomásra mentek. Ők=ők el 
vótak énszerintem keseredve, nem=nem nézték azt, hogy hol vannak, vagy ki látja 
őket, meg ki nem látja őket. Egy szomorúságos állapot, vagy szomorú arcot, 
közömbös arcot tudok most fölidézni magam előtt. 
 
I: Többen is nézték a helyiek közül ezt a menetet? 
 
KT: Hát akkor, ott nem. Akkor ott nem, csak mi. Mink így az én, mög a testvéreim. 
 
I: Voltak valamiféle megjegyzések? 
 
KT: Nem, nem. Ők már tudták, vagy hogy mondjam, éreztetve vót énvelem is az, 
hogy ez nem egyszerű elvonulás, nem egy kirándulásra mönnek, hanem nehéz sors 
vár rájuk. És akkor avval a szomorú, vagy azzal az együttérzéssel voltunk talán ott 
mindnyájan. Együtt érző gondolattal, vagy tekintettel néztünk rájuk, de azt tudom 
mondani, hogy végtelen szomorúsággal mentek, szó nélkül egymás között se láttam, 
vagy nem hallottam beszédet.  
 
I: Szülei hogyan kommentálták mindezt, ezt a menetet? Egyáltalán ők látták? Ott 
voltak? 
 
KT: Nem, nem voltak ottan, nem jöttek ki, de vélhetően rendkívüli szomorúan. Mert 
hát hogy ilyen- ilyen célra, munkára való fölhívással elviszik és ugyanakkor tkp. a 
halálba vitték őket tudatosan. Ez a mi fölfogásunk szerint, mán a szülői fölfogás 
szerint se, ők is ide tartoztak, a gyülekezethez, és ez elfogadhatatlan. 
 
I: Tehát nem beszéltek otthon. Miről volt szó otthon? Szóba került ez az egész 
történet a szülői házban? 
 
KT: Nem, emiatt, mert az a hangulat, amelyik ott az utcán ránk ült, az szinte 
mögmaradt. És azután mint nagyon gyereknek, hát nekem nem igen gyütt utána elő.  
 
I: Mi történt aztán a hátrahagyott ingóságokkal, ingatlanokkal? 
 
KT: Hát az nagyon nehéz. Ott már viszont ott voltam. Konkrétan. Hát ott mán az utca 
gyerekei hason-korú gyerekei behívtak a- az egyik ilyen elhagyott házba és a- a- de 
mikor mán mink ott voltunk bent, akkor mán összedúlt ház, összedúrt mindent 
tönkretéve. Papírok, iratok, minden összehányva, minden valószínűség szerint 
előttünk hát valakik azt mán átdúrták. Nyitva a kapu, be lehetett menni akármikor és 
akkor mi ilyenkor mindig van olyan, aki siet. 
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I: Emlékszik, hogy kinek a háza volt ez, ahova bementek? 
 
KT: Nem, nem. 
 
I: De azt se, hogy mi volt a foglalkozása az ott lakónak? 
 
KT: Az se, az se. Hát az nagyon fiatal vótam én akkor, még én nem tudtam ilyeneket 
fölfogni. Na de ezzel kapcsolatosan el tudok mondani egy nagyon megható 
gondolatot. Hát ez tkp. a- az apámról szeretnék szólni, a házakkal kapcsolatosan. 
Hogy ugye vót ott a környékbe néhány lehetett, és azt ő: apám lakatos vót, lakatos 
ember és megkérték volna, hogy nyissa ki az ajtókat, mint lakatos, és hogy mentsük 
mög a zsidóknak a vagyonát. És az apám azt mondta, hogy nem. Ő nem nyitja ki. És 
akkor aztán később tudtuk mög, hogy aztán valaki mégis csak vót, aki kinyitotta az 
ajtókat, szét is hordták, szét is vitték. Mögmentötték, hát de maguknak. Saját 
maguknak, mer azt utána vissza nem adták senkinek. Mög hát ha nem gyüttek vissza, 
kinek adták vóna vissza. Nagyon nehéz vót, de amikor én ezt átéltem mán mint 
felnőtt korú, hogy az apám ezt tette, akkor úgy fölnéztem rá, tisztelettel.  
 
I: Látta Tibor bácsi, hogy kifosztják ezek a házakat, föltörik? 
 
KT: Azt nem, azt nem. Nem tudom, hogy mikor csinálták. Nem tudom.  
 
I: És kik jöttek az édesapjához, megkérni? 
 
KT: A szomszédok. De azt se tudnám mondani konkrétan, kinek, mert mint 
gyereknek persze az apám nem árulta akkor el, hogy elő- hogy ki volt az, aki ezt- erre 
mögkérte vóna őt. De nem fogadta el ezt a mögbizatást. 
 
I: Jöttek vissza aztán később az elhurcolt zsidók közül? 
 
KT: Nem nagyon tudok. Ebbe az említett házba, amelyikről mondtam, hogy föl vót 
dúrva, nem jöttek vissza. De nem tudnám mögmondani. Az mög már nincs mög, aki 
mög tudná mondani esetleg. Mármint apám, vagy szüleim. Nem tudnám 
mögmondani, hogy ki volt az. 
 
I: De háború után, itt Makón találkozott zsidókkal? Akik esetleg visszajöttek 
Auschwitzból, vagy munkaszolgálatból? 
 
KT: Nagyon kevéssel. Nem tudnám konkrétan megmondani. Zsidókról azér úgy 
tudtam, vagy tudok mai is, de nem sokan vannak. Olvastam valamit róla, hogy 2000-
2300-an is voltak Makón zsidók. Hát nem tudom, hogy vannak-e 23-an. Nem tudom, 
nem tudom. 
 
I: Mi lett az ingatlanokkal? Az ingóságokat ugye széthordták az emberek. Az 
ingatlanokkal mi lett, boltokkal, lakásokkal? 
 
KT: Amiről hát talán hát ha ilyen bolt volt, meg ilyesmi, azt államosították, azt 
elvötték, az állam tulajdonába vötte. Az a lakás, amiről em- amit említettem, 
hogy=hogy föl volt túrva, az=az azt is államosították és kiadták. Valakinek, akinek 
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nem volt lakása, kiadták, állami alapon, valami nagyon minimális pénzekért adták ki 
akkor a lakást. 
 
I: A zsidó boltok, a zsidó boltokat ugye bezárták, mielőtt elvitték volna a zsidókat. 
KT: -igen- 
I: Erre emlékszik, hogy ez hogy zajlott? 
KT: Nem, nem. 
I: És aztán a háború után ezek- ezekkel mi lett, ezekkel a boltokkal? 
 
KT: Hát minden valószínűség szerint csak annyit tudok, hogy=hogy ha valaki esetleg 
utánuk kinyitotta, mer mingyá’ nem volt államosítás, nem is tudom, már mikor volt, 
’48? Utána=utána vették el. 
 
I: Tehát a boltok azért gyakorlatilag szinte folyamatosan üzemeltek. 
 
KT: Az nem biztos, a háború alatt nem biztos, háború alatt nem valószínű, 
hogy=hogy mind üzemelt. Konkrétan ezt sem tudom.  
 
I: Múltkor, amikor itt jártunk, említette, hogy az ötvenes években volt valaki, akivel 
kapcsolatosan az volt az érzése, hogy nem igazán szíveli a zsidókat. És: és=és 
mondjuk olyan kifejezéseket használt- a zsidó ellenség az létezett később is. Erről 
beszélgettünk a múltkor. 
 
KT: Igen. A=a- az elmúlt negyven esztendő alatt azért az lecsendesedett. Nem 
nagyon lehetett róla beszélni, semmilyen for- semmilyen formában. Sem vele 
együttérzéssel, sem ellene se, se mellette se lehetett szólni. Húsz év óta, ez a mostani 
új re- rendszerbe, ekkor viszont föléledtek valakik, akik talán fogalmuk sincs, hogy 
mi volt az. Azt tudnám mondani. Fogalmuk sincs, mert hisz fiatalok, fiatal emberek, 
nem tudhatták róla, hogy mi történt ez. És azok ma- ma hangoztatnak ilyen 
zsidóellenes dolgot. Nagyon nehéz elviselni. 
 
I: Milyen zsidóellenes dolgokat hangoztatnak manapság? 
 
KT: Hát talán azt is nehéz volna möghatározni általánosságba. Mintha aki mög van 
mérgezve valamilyen gondolattal, az- anélkül, hogy fölfogná, hogy mit mond. 
 
I: De miket mondanak, Tibor bácsi, vagy miről van szó, miről=miről beszélnek, 
miket hallott? 
 
KT: Hát, nehéz szólni róla, ha nem- csak így nagy általánosságban mernék 
nyilatkozni afelül, hogy az=az ellenvélemény az fönnáll. Mögvan, újraéledt inkább, 
nem az, hogy újraéledt. Eltűnt, az én életem során nem tapasztaltam a=a a 
zsidógyűlöletet, má hogy azért gyűlölnék valakit, mert hogy zsidó. Eltűnt, hanem 
mostanába ébredt föl. Én azt hiszem, ha nem mondom ki a nevüket, akkor is 
mindenki tudja. 
 
I: Miről van szó? 
 
KT: Hogy mirő- ki melyik- milyen társaság az, aki ezt ma- tehát a zsi- 
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I: Melyik társaság? 
 
KT: Hát a Jobbik. (mosolyog) 
 
I: Miket mond a Jobbik? 
 
KT: Hát csak nem nagyon foglalkozok vele, őszintén, mer én ebbe nem tudok 
osztozni, tehát nem tudom elfogadni a nézetet. Általánosságba, akik fölrajzolják a 
horogkeresztet, mög=mög- 
 
I: Tud ilyenről Tibor bácsi, hogy valaki horogkeresztet rajzolt valahova? 
 
KT: Igen, olyant, hogy voltak itten- hát a régi zsidó helyekről, ősek- ősöknek 
mögkeresésére, nem tudom pontosan, hogy honnan jöttek, honnan jövők. Hát, ezek az 
ortodox? Széles kalap, pajesz, ami jellemző volt rájuk, azokat és amikor mögtudták, 
ide kiálltak horogkeresztes autóval, vagy fölirattal, meg ilyenekrü. Nem láttam, 
hallottam. Nem én láttam. 
 
I: Makón. 
 
KT: Makón. Ott a zsidó templom környékén, mert az egyik kis zsidó templom az 
megvan, fel is újították. Adakozásból, mán közadakozásból, hoztak magukkal pénzt, 
hogy hozzák rendbe ezek a hozzátartozó- zsidó hozzátartozók, de vót benne állami 
támogatás is. Sajnos azt viszont tudom mondani, hogy nem tudom pontosan, melyik 
évbe, a ’60-as évekbe, a makói zsidó templomot, egy nagyon szép kivitelezésű 
templom volt, nagyon szép, nem jártam benne, csak a külsejét ismertem. Hisz hát ott 
jártam el aztán is végig, még munkahelyre is. Lebontották. Pártházat építettek 
helyibe. Hát, vót biztos olyan, akinek ez a gondolat tetszett, ennek ellentmond az, 
hogy a munkaviszonyom alatt egy alkalommal értek- nem is tudom, talán előadásra 
hívtak bennünket, ilyen munkaügyi, munkajogi dolgokba, Debrecenbe, és kerestük. 
Technika Háza. Nem tudjuk. Technika Háza. Nem tudjuk. Mögkérdöztük a 
harmadikat: Technika Háza. Hát az a zsidó templom az. Zsidótemplom. Kivülrü zsidó 
templom, belülről légkondicionált, még tán azelőtt nem is nagyon láttam ilyen, hogy 
egy nagy terem légkondicionálva legyen, légkondicionálóval ellátva, bent. Kívül 
pedig- és különböző helyek, irodák, mindennel ellátva, ez volt belül, de kívülről 
meghagyták a teljes zsidó templomot. Így is lehet. Mög úgy is, hogy Makón. 
Fölrobbantották, vagy lerombolták.  
 
I: Na most a múltkoriban mesélt arról, hogy volt- voltak olyan élményei az ’50-es 
évekből, hogy a zsidókkal kapcsolatosan negatívan beszéltek, negatívan 
megjegyzéseket tettek. Erre vissza tetszik emlékezni, hogy ez mi volt, hogy volt, 
hogy történhetett? 
 
KT: Csak röviden az, amit mondtam, hogy=hogy jellemezve őket, nem tudom, egy 
emberrel vót, amikor így dolgoztam, akkor mán nem gyerek vótam, mán akkor 
fölnőttebb vótam, de még nagyon a=nagyon az ’50-es évek eleje lehetett. És az is 
mesélt. Az egy zombori ember vót, és az is csak arról mesélt, hogy büdös zsidó. Nem 
tudnám elmondani a- az értelmit, hogy miről szólott. Mert annyira régen vót mán, 
nem tudnám megmondani. 
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I: Mesélt egy történetet, abban olyan kifejezéseket használt, hogy- 
 
KT: Abba=abba teljes elmarasztalással volt az- 
 
I: Miket mondott a zsidókról ez a zombori ember? 
 
KT: Nem tudnám már megmondani. 
 
I: De milyen kifejezéseket használt? 
 
KT: Hát ott már lehetött olyan erőszakosabb szavak, erőszakosabb gondolok- 
gondolatok. 
 
I: Például? 
 
KT: Talán még olyan is, hogy nem ártott ez nekik,  meg ilyen=ilyen gondolatokkal. 
Hát én=én akkor csak sima hallgatója lehettem, vagy voltam is a- annak a beszédnek 
és nem tudtam mögérteni se, hogy mért=mért lehet egyik ember a másik ember iránt 
ennyire gyűlölő, gyűlölködő. Nem tudom elmondani az ese- hogy miről szólott, 
azt=azt arra én már nem emlékszek, csak bennem maradt, hogy na, itt is egy 
zsidógyűlölő. (sóhajt) 
 
I: Tibor bácsi, itt most álljunk meg egy pillanatra. Köszönöm szépen, itt most álljuk 
le.  
Tibor bácsi, még egy dolog így fölmerült bennünk. Említette, hogy egy idő után a 
zsidóknak sárga csillagot kellett viselni. Emlékszik arra Tibor bácsi, hogy látott 
zsidókat Makón sárga csillaggal közlekedni, vagy egyáltalán sárga csillagot hordani? 
 
KT: Sokra nem, de igen, emlékszem, de nem mindennapos emlék.  
 
I: Hol látott ilyenek- ilyen embereket, vagy ilyen zsidókat, akik sárga csillagot 
viseltek? 
 
KT: Hát, mondjuk talán az, hogy elég így olyan helyen laktunk, ahol bizonyos 
központilag- az állomásra vezető úton laktunk, és ott=ott már azért közlekedtek, 
hamarabb is, mint- mint ahogy a vonatra kellett volna nekik szállniuk. 
 
I: Tehát most arról van szó, hogy ugye ők nemcsak akkor viseltek sárga csillagot, 
amikor mentek ki az állomásra, hanem már megelőző időszakban is. 
 
KT: Előzőleg is. Kötelező vót, ahogy én tudom, előzőleg is már kötelező vót. Arra is 
egy külön rendelet, vagy mi alapján, nem tudnám mögmondani, írták elő, hogy mert 
ha nem hordták a sárga csillagot, akkor valami büntetést, vagy valami bírságot 
szabtak ki rájuk. 
 
I: Mit szóltak a helyiek, a makóiak ahhoz, hogy a zsidóknak sárga csillagot kell 
hordani? Van-e valami emléke? Szülei mit szóltak például Tibor bácsinak? 
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KT: Ő: csak ilyen sóhajtásra emlékszem, hogy sárga csillagot kell nekik hordani. 
Csak ilyen belső sóhajtásra, amiből azt tudom érezni, éreztetni, hogy sajnálták ezt az 
egész ügyet. 
 
I: Volt valamilyen más megjegyzés, amire emlékszik- 
KT: -nem- 
I: -ezzel kapcsolatosan? 
KT: Nem. Hallgattak. (halkabban) A szülők is hallgattak, az én szüleim is hallgattak. 
Nem tudom, talán meg volt félemlítve az egész ország, evvel a gondolattal? Erre 
tudnám írni az egészet. 
 
I: Iskolában megjelentek gyerekek sárga csillaggal? 
 
KT: Nem. Nem, nálunk nem láttam. Hát akkor még ott=ott elég alsó osztályos 
voltam, nem vótak iskolába gyerekek sárga csillaggal. 
 
I: Az föltűnt esetleg Tibor bácsinak, hogy zsidó boltok mondjuk bezárnak? 
 
KT: Nem. Nem=nem: tudok róla, mert hát: kispénzű szülőknek vagyok a gyerekük. 
Nálunk nem vót járkálás bótokba, nem vót szaladgálás, hogy mit vásároljunk. Abba 
az időbe még nem olyan volt, mint ma, hogy mönnen vásárolni az emberek 
családostul. Nem, szó se lehetett róla. Rissz-rossz kabátokból varrta meg az anyám 
egy vadi újat. Nekem is, erre viszont emlékszem. Tehát szögénység volt. 
Egy=egy=egy nagyon jó zsidó barátról jutott eszembe most, nem az én barátom volt, 
hanem egy gyülekezeti tagnak a- az- rőfös kis- és nagykereskedő volt. Rőfös- 
 
I: -tehát zsidó- 
 
KT: -ruházat- nem, ez nem zsidó, de a zsidóknak nagy barátjuk volt. Nagyon jó 
kapcsolattal rendelkeztek, még később is beszélt énnekem róla, mert ott avval sokat- 
hát nem tudom, húsz éve, ilyes valahogy, hogy meghalt az az illető, aki akkor vót. 
Ahogy a többiét elvötték, az ő rőfös üzletet is- üzletét is elvötte- elvötték, 
államosították. És az az ember sokat mesélt így, hogy azt- tehát látszott és érzett rajta, 
a beszédjin, hogy kapcsolata vót, úgy mint a kereskedőkkel, mint ruházati, vagy 
rőfös, az inkább méteráru kereskedővel nagyon jó viszonyba vót. Ezt tudom mondani. 
Becsukásról, az övéről tudok. Az övéről tudok, hogy becsukatták vele, de hát másról 
nem, máséról nem. 
 
I: Tibor bácsi nagyon szépen köszönjük. Akkor itt most álljunk le. 
 
KT: Nagyon szívesen. 
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