
Kovalik Márta 
 
 
I: Jó napot kívánok. 
 
KM: Jó napot kívánok. 
 
I: Köszönjük, hogy megint találkozott velünk. 
 
KM: Nagyon szívesen. 
 
I: Legyen szíves elmondani a nevét. 
 
KM: Kovalik Márta néven élek, létezek. 
 
I: Mikor született? 
 
KM: 1929. június 12. 
 
I: Hol született? 
 
KM: Budapesten. 
 
I: Márta, jártunk itt már néhány héttel ezelőtt és akkor beszélgettünk, elmondta azt, 
hogy mire emlékszik a második világháborús időkből. Most azért jöttünk vissza, 
hogy mindezt videóra rögzítsük. Arra szeretném megkérni mindenekelőtt, hogy 
beszéljen arról, hogy hogyan néztek ki a családjában ugye a második világháborút 
megelőző évek, időszak. 
 
KM: Hol is kezdjem? Hát voltam összesen tizenöt éves, amikor a front odaért, ahol 
éltünk, Vácon. Hát addig ugye éltem én is a világháború alatt, a- a nyomor-éveket, 
amikor ugye félelem volt, szegénység volt (köhint), nem tudtuk, hogy mi vár ránk. 
Akkor én még nem tudtam a családom eredetéről. Tehát arról, hogy van egy- (köhint) 
egy eltitkolt történet. Az apám félzsidó volt. De én erről csak olyan húszéves korom 
környékén tudtam, mert addig ugye nem volt tanácsos a gyerekeknek elmesélni a 
származásunkat. Valahogy így éltük meg a sokan azt mondják, hogy megszállást, 
aztán sokan mondják, hogy felszabadulást. Lehet válogatni, kinek hogy tetszik. 
 
I: Mit jelentett ez a család számára, pontosabban hogy nézett ki ez a bizonyos 
családtörténet, ami nem egy szokványos családtörténet? 
 
KM: Igen, ez nagyon nem szokványos családtörténet. Kicsit messziről indítok. Az én 
apám tkp. egy nagyon gazdag családba született bele. Az ő édesapja várományosa 
volt annak a szeszgyárnak, ami most Dreher sörgyár néven létezik Kőbányán. Ez egy 
gazdag zsidó család volt és szolgált náluk egy Terézia Schmidt nevű sváb cselédlány. 
És itt szövődött egy nagy szerelem. A gazdag zsidófiú és a- a szerencsétlen, 
nyomorult kis cselédlány között. És hát ugye az előző beszélgetés során én 
elmondtam, hogy mi következik ebből. Egy zsidó- gazdag zsidó családban. 
Rendszerint az következik, hogy kifizetik a cselédlányt, ugye, aki teherbe esett, azzal 
a szöveggel, hogy eredj haza Kistéténybe, aztán fogjál magadnak egy sváb legényt, itt 
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a pénz és felejtsd el, hogy valaha is találkoztunk. Nagypapa megfogta a nagymama 
kezét és elment vele egy olyan nyomorúságba, ami úgy jellemezhető, hogy Garay 
utca 21. 3. emelet, 31, zsáklakás. Aki tudja, hogy mi az a zsáklakás, aki nem tudja, 
annak mondom, hogy a gangról bemegyek egy konyhába, a konyhából egy szobába 
és vége a dalnak. Se fürdőszoba, se vécé, se semmi. Ide elment a nagypapa a 
nagymamával és meg lehet ítélni ezt a történetet úgy, hogy jól tette, nem jól tette, 
minden esetre előidézett egy olyan családi nyomort, amiről azt szoktuk mondani, 
hogy napjainkig tart. Ennyi. Ott született körülbelül olyan hat-hét gyerek, ha jól 
számolom. Apám volt a legidősebb. És amikor a legkisebb három hónapos volt, 
akkor a nagypapa eléggé el nem ítélhető módon meghalt. És akkor az én tizenöt éves 
apám, aki egy fantasztikusan tehetséges gyerek volt, ámde nem tanulhatott tovább, 
hat elemi, ipari tanuló iskola, nyomdász lett és családfő lett. Ebben a családban. És 
úgy kerültünk mi ki Vácra, hogy Budapesten nem volt áll- nem volt munka, hanem 
Vácon, a Kodak gyárba kapott az apám munkát. És akkor így kihúzott a család utána, 
így kerültünk mi Vácra. És akkor hogy rövidre zárjam, ugye a=a zsidóság történetéről 
szól a mese. (köhög) Amikor meghalt a nagyapám, akit úgy hívtak, hogy Kohn Jákob, 
jó név, meghalt a nagyapám, vitték a hírét az édesanyjának, akit úgy hívtak, hogy 
(Plesch) Katalin. Azt kérdezte, hogy az kicsoda. És az előző beszélgetésből 
elmondtam- beszélgetésben elmondtam, hogy nem szeretem a dédnagyanyámat. És 
ott mondtam el azt is, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a gettó falai belülről is 
működtek és működnek napjainkig. Ugyanis (köhint) hogy jut oda egy anya, hogy 
fölnevel egy gyereket, vagy több gyereket és hogy az a gyerek megsérti a- a közösség 
szabályait, duplán sérti meg, ugye a nagypapa elkövette azt, hogy lefelé nősült, és 
kifelé nősült. A gettóból. Most a gettót idézőjelesen kell venni. Két halálos bűn. Nem 
tudok elképzelni (arcát a kezébe temeti)- elnézést - olyan halálos bűnt, hogy 
megtagadjam a gyerekemet. Kész. Fölnőtt a hat gyerek, borzasztó nyomorúságba, 
mert ugyebár kitört a- a világháború. És az én apámat--- tizenhét és fél éves korában 
elvitték katonának. (könnyezve) Lehet tovább kérdezni. Bocsánat, de ezt nem lehet- 
na, hogy mondjam, sírás nélkül- ezt- e- ebbe benne van a 20. század, úgy, ahogy van. 
Meg benne van egy=egy Rómeó-Júlia történet, meg benne van egy=egy=egy zsidó 
történet, egy körösztény történet, egy antiszemitiz- ebbe minden benne van, ami 
létezik. Igen.  
 
I: Hogyan emlékszik vissza arra, hogy amikor- tehát kitört a háború, a háborút 
megelőző időszakban, Vácon kislányként él. 
 
KM: Igen. 
 
I: Milyen hangulat volt a zsidókkal kapcsolatosan, milyen emlékei vannak evvel 
kapcsolatosan? 
 
KM: Olyan emlékeim vannak, hogy volt- éltek a városban (köhög) ortodox zsidók. 
Azt ugye tudjuk filmekből, most már utcán nem nagyon látni, habár a zsinagóga 
körül még néha ilyen turista zsidócsoportokat látni, kaftán, pajesz és kalap. És Vácon 
volt egy utca (köhög), úgy hívták, hogy sáros utca. Ott éltek az ortodox zsidók. És az 
volt a nagyon érdekes, hogy az asszonyoknak nem volt saját hajuk, kopaszra voltak 
nyírva, parókában jártak, meg ez az öltözék, ez is nagyon-nagyon érdekes és furcsa 
volt, úgy emlékszem, gyerekkoromban. Na most az iskolába járt velünk egy zsidó 
kislány. Egy- az anyámnak volt egy zsidó barátnője, aztán kész. 
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I: Hogy hívták őket? 
 
KM: Úgy hívták az anyám barátnőjét, hogy (Spácz) Sári. A mi osztálytársunkat meg 
úgy hívták, hogy Munk Éva. Ezek eltűntek a második világháborúba. Nem jöttek 
vissza. És=és meg is szűnt a Sáros utca, mint=mint ortodox zsidó utca is megszűnt, 
tehát ott soha többet nem lehetett zsidókat látni. Ilyen öltözékbe, zsidókat. Azt hiszem 
nem is nagyon jöttek vissza a városba, de ezt nem tudom pontosan.  
 
I: Még maradjunk egy kicsit a háborút megelőző időszakban. Voltak-e jelei annak, 
hogy valami készül a zsidók ellen. Voltak-e jelei az antiszemitizmusnak? 
 
KM: Én ezt nem érzékeltem. Nem érzékel- nem érzékeltem, azt se tudtam én, 
személy szerint, hogy van gettó. Nem tudtam, hogy hol gyűjtötték össze a Vácon élő 
zsidókat. Nem tudtam, egyetlen egy élményem van. Mi a Báthory utcában laktunk és 
az volt egy nagyon furcsa dolog, hogy=hogy zsidók, felnőttek, gyerekek, 
bőröndökkel, batyukkal vonultak a- az utcán végig. És akkor valaki mondta, hogy 
mennek a vasútállomásra. És akkor nem tudtuk, hogy hova mennek, tömegébe, a 
zsidók. És csöndbe mentek. 
 
I: Ezt Márta akkor látta ezek szerint. 
 
KM: Láttam. 
 
I: Hogy történt mindez? Le tudná írni ezt az egész jelenetet, hogy volt ez? 
 
KM: Ez úgy volt, hogy ugye utcai fronton, a- a szobából kinéztem az utcára. És akkor 
láttam, hogy=hogy jön egy tömeg. És akkor ezek így elvonultak és valaki mondta, 
hogy mennek a zsidók a vasútállomásra. 
 
I: De honnét tudta, hogy ők zsidók voltak? 
 
KM: Azt nem tudom, hogy honnét tudtam. Valaki mondta, hogy a zsidókat- zsi- nem 
viszik a zsidókat, a zsidók mennek valahova. Akkor nagyon sokan nem tudták, hogy 
a zsidókat viszik, vagy a zsidók mennek, kivéve, ha géppisztolyos őr kísérte őket. 
 
I: Ott volt őr, látott őröket? 
 
KM: Nem láttam. 
 
I: Mennyien lehettek? 
 
KM: Mennyien lehettek? Nem sokan. Ez egy kis város.  
 
I: Meg tudná becsülni, hogy kb. mennyi? 
 
KM: Hát úgy tudnám megbecsülni, hogy mentek mondjuk olyan két-három percig. 
Rövid utca a Báthory utca.  
 
I: Volt rajtuk esetleg sárga csillag? 
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KM: Volt. Volt.  
 
I: Ismert- felismert valakit? 
 
KM: Nem, nem. Utólag hallottuk azt, hogy a Munk doktor, a három gyerekével és a 
feleségével öngyilkos lett a vasútállomáson, mielőtt elindult a vonat. Utólag 
hallottuk, csak ezt nem tudtuk hova rakni, hogy hova viszik őket, miért lett öngyilkos 
a Munk doktor, aki egy nagyon rendes ember volt és a szegényeket ingyen 
gyógyította. Egy magas, szemüveges ember volt, emlékszem rá.  
 
I: Végig a lakásból nézte ezt a menetet? 
 
KM: Igen. 
 
I: Ott volt- ott volt Mártával a család is, vagy csak egyedül volt otthon? 
 
KM: Arra már nem emlékszem. Voltam 14 éves összesen. Nem tudom, fogalmam 
nem volt arról, hogy mi történt. Azt se tudtam, hogy az apám félzsidó, hogy a család 
érintett.  
 
I: Voltak ezen kívül- őröket akkor ezek szerint nem látott, aki kísérte volna- 
 
KM: -nem, nem, nem. A Munk Éva tűnt föl, az osztálytársunk. 
 
I: Őt fölismerte ezek szerint. 
 
KM: Igen. 
 
I: Le tudná írni ezeket az embereket, hogy hogy néztek ki, mi volt náluk? 
 
KM: Hát az körülbelül úgy képzelhető el, ahogy a filmekből látjuk. 
Dokumentumfilmekből, vagy játékfilmekből, ahogy vonulnak a zsidók. Ugyanaz a 
kép. 
 
I: Mégis, elmondaná, hogyan emlékszik vissza? Hogyan látta őket? 
 
KM: Kéne egy alkérdés, mert nem tudom, hogy mire gondol. Öltözékük? 
 
I: Öltözékük. Az előbb=előbb mondta, hogy=hogy csöndben mentek. Ezek szerint 
akkor vagy legalább is bentről nem hallotta, hogy elhangzott volna valami. 
 
KM: Nem, ezek csöndben vonultak, gyerekeket vezették, normális öltözetben. Nem 
tudom, hogy milyen=milyen idő volt, ez olyan március 19-e után volt mindenképpen. 
’44. március 19-e után, tehát ez egy ilyen nyári időszak lehetett. Igen. 
 
I: És volt náluk batyu, azt mondta az előbb. 
 
KM: Hát persze. Ahogy három- háromnapi hideg élelem, meg egy váltás ruha, meg 
mit tudom én, milyen ukázzal vonultak ezek. Igen. 
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I: Az állomáson- tehát nem kísérte el őket. 
 
KM: Á, nem, nem.  
 
I: A Munk Éván kívül mást felismert esetleg a tömegből?  
 
KM: Nem, senkit. 
 
I: Azt esetleg később hallotta-e, hogy a helyiek hogyan kommentálták, hogy ezeket az 
embereket- 
 
KM: Mindenki hallgatott. Ezekről a dolgokról ugyanúgy nem volt tanácsos beszélni, 
mint ahogy napjainkban se tanácsos sok mindenről. Ami- amiről hallgatni illik, vagy 
jobb, ha nem beszélünk róla. 
 
I: Nem volt szó később arról, hogy mi történt a váci zsidókkal. 
 
KM: Nem.  
 
I: Ugye elmesélte ezt a=ezt az élményét, hogy látta őket, amikor elvitték. Korábban, 
amikor beszélgettünk, volt szó egy- még egy ezt megelőző élményéről Mártának, 
amikor elment megnézni egy filmet. 
 
KM: Igen. 
 
I: Ezt=ezt elmesélné nekünk? 
 
KM: Igen. Ugye ment a propagandagépezet működött akkor is, és ő: moziba jár- 
jártunk, nem jártunk a moziba, hanem ugye a szegény gyerek az úgy járt a moziba, 
hogy nyáron nyitva volt a mozi ablaka, jó magas ablakokra emlékszem, és akkor egy 
ilyen csíkon be lehetett látni a moziba. Ugyan 10 fillér volt az első hely, de a tíz fillér 
se állt rendelkezésre sokszor. És akkor ott mi végignéztünk egy filmet, aminek mint 
gyerekek, ott a fény- fénycsíkba így álltunk, aminek az volt a címe, hogy Jud Süss. 
Arra emlékszem, hogy ez a Jud Süss, ez egy borzalmas kinézetű, öreg zsidó ember 
volt, akiről- szóval a film arról szólt, hogy ez a keresztény lányok vérét issza. A 
többit el lehet képzelni. Egy ilyen szörnyűséges propagandafilm volt. És akkor az 
úgy=úgy megmaradt az ember fejébe, hogy atya úristen, hát ilyen- ilyenek a zsidók? 
Na. 
 
I: Sokan voltak ezen a vetítésen? 
 
KM: Biztos, hogy bent a moziban sokan voltak. Mondom, hogy mi a fénycsíkba 
álltunk, mi gyerekek és ott néztük a Jud Süsst. 
 
I: Amikor a filmnek vége volt, akkor jöttek ki az emberek. 
 
KM: Persze, de hát az- 
 
I: Hallott valami megjegyzést, amit a film- 
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KM: Semmit, semmi- nem emlékszem rá.  
 
I: Mesélte múltkor, hogy aztán elindult hazafelé a film megtekintése után. 
 
KM: Igen, igen és azt mondtam az apámnak, hogy félek a zsidóktól. El lehet 
képzelni, hogy az apám fejébe, meg a lelkébe mi játszódott le.  
 
I: Mit mondott az édesapja? 
 
KM: Azt mondta, hogy nem kell tőlük félni. 
 
I: Édesapja- édesapját elvitték katonának. 
 
KM: Elvitték, igen (köhög). Elvitték katonának és akkor ugye a nagymama ott maradt 
a csupa lánnyal. Csupa lánytestvér jött utána. És akkor ők abból éltek, hogy a 
laktanyába jártak be katonaruhákért, azt otthon a Garay utca 21-be teknőbe, lúggal 
mosták, vasalták, és a gyerekek hordták be a- hordták be a gyerekek a kaszárnyába. 
Ebből éltek.  
 
I: Mikor jött vissza az édesapja a frontról? 
 
KM: ’18-ba jött vissza. És akkor itt találta az országot, ugye a vesztes háborút, a kif- 
a tönkrement országot, a nyomorúságot és akkor az én apám, aki akár a Dreher 
sörgyár villalakásába is fölnőhetett volna, Garay utca 21-ből elment vöröskatonának. 
Majd mutatok fotót, ha érdekes. Itt van nálam. Elment vöröskatonának és az a nagyon 
furcsa dolog ebbe az egész 20. századi történetbe, ugye most=most megy a 
szövegelés, hogy Trianon így, Trianon úgy. Ugye? A világ legigazságtalanabb békéje 
volt, ahol a terület kétharmadát elrabolják egy békébe, ún. békébe, és a lakosság 
egyharmadát. Tehát hatmillió embert, két=kétharmadát az országnak. Igen ám, ki 
harcolt a Trianon ellen? A Vörös Hadsereg. Az apám a román fronton, a testvére az a 
cseh fronton. Az ott is halt meg. Na, most akkor ugyebár Tanácsköztársaság, Trianon, 
fehér lovon Horthy Miklós. Apámat beviszik a váci fegyházba és félig agyonverik. 
Az én apámat. 
 
I: Miért? 
 
KM: Hát, mert vöröskatona volt és jött a fehérterror. Minden benne van ebbe a 
családba, az ég adta világon, minden. 
 
I: A származása nem került elő az édesapjának ekkor? 
 
KM: Ekkor- 
 
I: Hogy zsidó származású, félzsidó származású. 
 
KM: Az nem került elő. 
 
I: Tehát ez nem volt ok, hogy ez- 
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KM: Nem, nem. Hát a fehérterrorba- hát ugyan=ugyan tudjuk, hogy Kun Béláék, 
meg kik csinálták a Tanácsköztársaságot, meg hogy sok zsidó volt, szóval ilyen- 
biztos, hogy ilyesmi is volt, de=de a fő motívum, a fehérterror fő motívuma az a 
Vörös Hadsereg ellen ment. Tehát a- az akasztások, a kivégzések, a kínzások, a- 
az=az a Vörös Hadsereg ellen ment.  
 
I: Később akkor édesapja a Kodak gyárba került. 
 
KM: Kodak gyárba került és mivel nagyon-nagyon tehetséges fiatalember volt, ugye 
a Schmidt Teréz nevű sváb anyjától megtanult németül, az (fullhause), az megvolt. 
Dubrovnikba, az akkori Raguzába, az valamikor a Velencei Köztársasághoz tartozott, 
aki járt Dubrovnikba, nem tudom, jártál-e. A világ egyik legszebb városa, büntetésből 
ott- büntetésből ott volt két évig a világháborúba. Azért volt büntetésbe, mert (köhög) 
nagyon anyás volt és minden szombaton hazalógott Vácra. Tehát kiugrott a 
kaszárnyaablakon, irány a vasútállomás Vácra és akkor reggel bevonult ő hétfőn. És 
akkor egy idő után ott magánzárka, minden, ott azt mondták, mész a frontra. 
Menetöltözet, front. És azt mondja, hogy ment onnan a vonat és egyre szebb lett a 
világ és leért Raguzába, és kérdezte a tiszt- tiszttől, hogy hol van itt a front. És a 
tengerre mutatott, itt van. Azt mondja, mi a dolgom, kire kell lőni. Senkire. 
Fényszórózni kellett éjszaka. Na most ott úgy tanult meg az apám dalmátul, meg 
horvátul, hogy mikor jöttek fölfelé a vesztett háború után, a szerbek ott álltak 
géppisztollyal a hídnál és aki magyar volt, azt belelövöldözték a folyóba. És akkor az 
én apám tökéletes horvát nyelven azt mondta, hogy eszéki horvát vagyok. Elkezdtek 
vele beszélgetni, elhitték neki. Így ülök én itt. Na. Megtanult angolul is, ugye, 
németről angolra. És a Kodak gyárba ő lett a nyomdának a vezetője. És mikor jöttek 
a- az angol tulajdonosok Londonból, ugye rendszeresen látogatták a gyárat, akkor az 
apámat hívták föl tolmácsnak. És akkor ugye jött a háború. És az én apám, aki 
vöröskatona is volt, szociáldemokrata is volt, baloldali ember volt, közeledett a front 
és a németek szerelték le a gyárakat. Ugye ez is hadiüzem volt, mert film, meg 
minden egyéb. Szerelték le a gyárakat és akkor az apám leszerelte a gépeket és 
eldugta az alkatrészeket. Hogy majd jó lesz az, ha jönnek az oroszok. Nekem ígérte 
az oroszokat, hogy most nyomor van, de majd jönnek az oroszok. Mit csináltak az 
oroszok? Hát túl azon- na, hosszú a történet. 
 
I: Maradjunk még itt a háború idején- mesélt a háború idején- 
 
KM: -igen- 
 
I: -a háború környékén. Arról mesélt, hogy a Kodak gyárban voltak 
munkaszolgálatosok- 
 
KM: -igen- 
 
I: -erről legyen szíves egy kicsit bővebben- 
 
KM: Ez onnan tudom, onnan is tudom, hogy mi nyaranként lementünk a Kodak-
gyárba dolgozni, mint diákok. És akkor azon a nyáron, tehát mondjuk, hogy ’44 
nyarán mentem én is be a gyárba és azt láttam, hogy a gyár körül nagyon sok sárga 
csillagos férfi dolgozik. Ilyen tereprendezés, meg kertépítés, meg ilyes- ilyesmi 
munkákat végeztek. A gyár körül. Ezt=ezt tudom, ezt láttam a szememmel. 
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I: Hogy derült ki, hogy ők munkaszolgálatosok? 
 
KM: Sárga csillag. 
 
I: Őrizte őket valaki? 
 
KM: Nem tudom, nem tudom. Valószínű. 
 
I: Hogyan bántak velük, vagy ez kiderült? 
 
KM: Nem tudom, csak azt láttam, hogy dolgoznak a gyár körül. 
 
I: Férfiak voltak, nők- 
 
KM: Férfiak voltak. 
 
I: Tehát ilyen katonakorú férfiak, nem gyerekek, nem idősek. 
 
KM: Igen.  
 
I: Mesélt- múltkor mesélt arról, hogy a gyárban az édesapjának- 
 
KM: -tudom, hogy mire- 
 
I: -ugye jöttek a zsidótörvények. 
 
KM: Igen, ő egy nagyon megbecsült ember volt, nagyon jó szakember volt. És ugye 
jöttek a zsidótörvények és azt hiszem, hogy olyan ’42 körül jött egy olyan rendelet, 
hogy a nagyszülőkig igazolni kell a származást. Na most akkor itt=itt előállt a 
probléma, mert ha igazolja a származását, azonnal viszik, mint fehér karszalagost. 
Tehát ezek=ezek nem sárga csillagosok voltak, a fél-zsidók, hanem fehér 
karszalagosok. De vitték őket Ukrajnába, úgyhogy ez nem számított, hogy egész 
zsidó, vagy fél-zsidó. És akkor ugye bajban volt az apám, ezt utólag tudom, mert 
ugye nem tudtuk, hogy érintettek vagyunk. És akkor az akkori személyzetisek ugye 
szorongatták, hogy már mindenki beadta a származás- adja be ő is, na és akkor 
mondta egy darabig, hogy most egyik húgomnál van, a másik húgomnál van. És 
amikor már nem volt semmi határidő, akkor bement az igazgatójához, aki a múltkor 
azt mondtam, hogy egy humanista fasiszta volt. Úgy hívták, hogy dr. Polszter Alfréd. 
Egy nagyon jóvágású, magas, szép ember volt. Nem ez volt a lényeg, hanem jó ember 
is volt. Ilyen is volt. Merthogy nemcsak fehér, meg fekete a világ, hanem ilyen is, 
meg olyan is, meg egy ember se csak ilyen, meg csak olyan. Úgy volt fasiszta a 
Polszter Alfréd, hogy így köszönt (mutatja a karlendítést), hogy ’heil Hitler’. Amikor 
köszöntünk, hogy jó napot, igazgató úr, akkor is így válaszolt, hogy heil Hitler. De 
akkor még senki nem tudott arról, hogy Auschwitz, meg Dachau, meg Birkenau, 
szerintem a Polszter se tudott róla, csak az elmélet, az ugye rendben volt. És fölment 
az apám és azt mondta, hogy igazgató úr, azért nem tudom hozni a papírjaimat, mert 
fél-zsidó vagyok. És azt mondta a humanista fasiszta, hogy menjen vissza a- menjen 
vissza a nyomdába és próbáljuk meg kidekkolni. És megpróbáltuk. Aztán, hogy mi 
lett a Polszter sorsa, azt meséltem a múltkor. 
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I: Mi lett a sorsa? 
 
KM: Az angolok, ugye mi hadat üzentünk Amerikának is, meg Angliának is, a 
szövetségeseknek mi hadat üzentünk, hát ezen nagyokat nevettek, mondjuk az 
amerikai elnök, amikor vitték a hírét, hogy a magyarok ugyebár hadat üzentek. Azt 
mondja, kik azok a magyarok? Európa közepén egy kis nép. Milyen államformájuk 
van? Királyság. Van királyuk? Nincs. Akkor ki kormányozza őket? Hát egy 
tengernagy. Van tengerük? Nincs. Hát akkor ez egy olyan királyság, amit egy tenger 
nélküli tengernagy kormányoz. Meghaltak a röhögéstől, bocsánat. Angliának is hadat 
üzentünk. És Angliából üzennek a Polszternek, akiről nyilván tudták az angol 
tulajdonosok is, hogy- hogy a másik oldalon áll, hogy üljön föl egy vonatra és 
azonnal jöjjön ki, mert európai hírű fotókémikus volt a Polszter Alfréd. Azt mondta, 
hogy ő nem megy sehová, őneki nincs félnivalója az oroszoktól, mondta, mert azt 
gondolta, hogy majd valakit az megment, hogy=hogy szakember. Nem tudtuk, hogy 
mi- mi jön=mi jön azzal, hogy jönnek a ruszkik, azt senki nem tudta, ő se tudta. Itt 
maradt. Mi történt? Az történt, hogy ugye elsőnek kapták el. Népbírósági 
tárgyalásokról, ti, fiatalok tudtok-e, hogy azok hogy zajlottak? 
 
I: Hogy zajlottak? 
 
KM: Azok úgy zajlottak, hogy volt népi ülnökök, ott jogvédelme annak, akit oda 
belöktek, nem igen volt, már a Rajk-perben sem, az pedig ’49-be volt, ez=ez pedig 
’45-be volt, ez a bírósági tárgyalás, ahol Polszter Alfrédet azért idézték, hogy=hogy 
fasiszta, hogy munkaszolgálatos zsidókat üldözött. Meg egy csomó mondvacsinált 
őrület, ugye mindent rá lehetett fogni. 
 
I: Márta részt vett ilyen tárgyaláson, látott ilyen tárgyalást? 
 
KM: Nem, nem de hogy hogy érintett majd engem, mert apámat beidézték. A gyár 
dolgozóit is, meg apámat is beidézték, mert az apámat megválasztották, mint régi 
baloldali, egykori vöröskatona, stb., stb., beválasztották a gyár vezetőségébe. És 
akkor ott ugyanaz játszódott le a- a gondolom azon a tárgyaláson, nem voltam ott, de 
megéltem 1956-ot, a Magyar Rádióban. És tudom, hogy emberek színeváltozása 
hogy=hogy produkálódik, hogy jön elő, hogy tegnap még a pártbizottságon élet és 
halál ura volt és akkor eltelik 48 óra és ott találom őt a másik oldalon. És így nézek a 
szememmel, hogy te ugyanaz vagy? Vagy mi történt? Fölsorakoztak a Polszter 
egykori közeli munkatársai. Mindenki ellene vallott, kivéve az én apámat.  
 
I: Mert miről volt szó? 
 
KM: Arról volt szó, hogy üldözte a zsidókat, hogy fasiszta volt, akasztáshoz elég 
volt. Hogy az Oktogonnál ott lógjon, elég volt. És az apám azt mondta, hogy az 
életünket neki köszönhetjük. Erre egy iszonyatos felzúdulás, ugye, majdnem hogy 
pogrom, hogy takarodjon, vagy- hazajött az apám, azt- arra emlékszem, hogy 
idegláza volt éjszaka és kirúgták a gyárból. És közölték vele, hogy különben is jobb, 
hogy- a nyomdászokat annak idején még az én rádiós koromban is, az ötvenes 
években is úgy nevezték a nyomdászokat, hogy munkásarisztokrácia. Mert ezek 
tudtak helyesen írni, meg műveltek voltak, meg akárki nem lehetett akkor nyomdász. 
Tehát akkor ráhúzták az apámra, hogy védte a fasisztát, hogy munka- különben is 
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munkás-arisztokrata, mert szocdem- mikor jöttek szervezni a- ugyebár volt egy ilyen, 
hogy a párt egy egyesülés. Akkor még létezett szocdem párt, Szakasits Árpáddal az 
élen, aki most a Schiffer Andrásnak a nagypapája volt, és- és a kommunisták, ugye. 
És akkor ment az agitáció, hogy belépni, belépni, belépni a kommunista pártba, 
MKP-ba, a szocdemek. És akkor a Szakasits azt találta mondani, hogy széles az út, 
Rákosi elvtárs, elférünk rajta ketten is. De nem fértek el, és az apám se lépett be. De ő 
szocdem volt. Igen, és akkor azt is a szemére hányták, hogy maradt munkás-
arisztokratának a szocdemeknél, az MKP-ellenes, védi a fasisztát, stb. És akkor az 
egykori Kodak-nyomdavezető, mivelhogy gyerekek voltak még otthon, ezért bejárt 
Pestre, bejárt Budapestre ő: nyomdászsegédként dolgozni. És én akkor már a Magyar 
Rádióban dolgoztam, 1950-et írunk és akkoriba úgy ment a káderezés, hogy ki volt 
apád, ki volt anyád, ki a testvéred. Mint ahogy a fasiszták csinálták, hogy van 
nagymamád, aki zsidó? Most az volt, hogy ki volt apád, ki volt anyád. És én attól 
rettegtem, hogy elmegy a Kodak-gyári- akkor Forte-gyár már, elmegy a Forte-gyárba 
a rádiótól a levél, ahogy el is ment. És akkor az én apám már rég ki volt rúgva. És jött 
vissza egy olyan levél, 1956-ban kiadták a káderanyagunkat és én ott találok egy 
levelet, hogy megkeresésükre értesítjük önöket, Magyar Rádió személyzeti osztályát, 
hogy Kovács Gyula, gyárunk megbecsült dolgozója, régi munkásmozgalmi 
vöröskatona, mindent megírtak balról az apámról és én így maradtam bent a Magyar 
Rádióban 58 évig.  
 
I: Márta, mi történt aztán a Polszterrel? 
 
KM: A Polszterrel aztán azt történt, hogy nem tudták elítélni halálra, csak négyévi 
börtönre. És az a Polszter, akiről ezt a sok mindent elmeséltem, a veszprémi vegyipari 
egyetemen tróger volt. Tehát Európa egyik legnagyobb fotokémikusa négy évig 
hordta a cementet, a maltert, a téglát, a mindent, a veszprémi vegyipari egyetem 
építéséhez, ahol ő professzor lehetett volna. Majd letelt a négy év, hazajött, az én 
apám akkor már sz- tolókocsiba ült volna, ha lett volna pénzünk tolókocsira, de egy 
székbe ült, sclerosis multiplex-szel. Első útja oda vezetett. Nem szeretnék bőgni. Azt 
mondta, hogy egy ember volt, akinek köszönhette, hogy nem nyírták ki. Mit tudok 
segíteni? Ma se lehet segíteni a sclerosis multiplexen. 
 
I: Amikor azt mondta Polszterre, hogy humanista fasiszta- 
KM: -igen- 
I: -a humanistát most már értem, de mitől volt ő fasiszta, azon kívül, hogy így 
köszönt, hogy heil Hitler. 
 
KM: Nem tudom, tudnék vele interjúzni, ha élnie, de nagyon, de nagyon. Hogy hogy 
tudtak értelmes embereket, ugye az is egy óriási nagy titok, hogy a Hitler hogy tudta 
befűzni a német értelmiségieket a fasizmusra. Na, most (köhint) most már tudjuk, 
hogy hogy. Azt mondta nekik, amit hallani szerettek volna, meg a vesztes háború 
után munkát adott, meg beintett a Népszövetségnek, meg hossz- hosszú=hosszú. 
 
I: Márta, ha gondolja, igyon egy kortyot, érzem, hogy ki van száradva. 
 
KM: Semmi bajom nincs. 
 
I: Tehát Polsztert Márta ismerte, amikor ott dolgozott a gyárban? 
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KM: Persze, persze. 
 
I: Látta azt, hogy heil Hitler-rel köszön. 
 
I: Más egyéb ideológiai, antiszemita megjegyzést (…) 
 
KM: Semmi=semmi=semmi. Azt tudtuk, hogy elhagyta a feleségét és volt egy 
szerelme, ismertük. (nevet) Két fia volt. 
 
I: A Kodak-gyárban voltak nyilasok? 
 
KM: Nem, hanem megmondom kik voltak a Kodak-gyárba. Ezt a múltkor nem 
mondtam. Ami nagyon-nagyon izgalmas volt. Ugye akkor, amikor ő: a cárizmusnak 
vége volt, akkor orosz emigránsok zúdultak Európa felé. És a Kodak-gyárban 
dolgozott két orosz emigráns. Az egyiknek akkora hatalmas birtoka volt, mint 
Magyarország. Úgy hívták, hogy Ekimenko Konstantin herceg. A másikat úgy hívták, 
nem tudom, hogy hogy maradt itt a fejembe, ahogy terheli itt az agyamat. A másikat 
úgy hívták, hogy Ekimenko Konstantin. Az is valami cári tiszt, vagy nem tudom, 
micsoda. 
 
I: Az előző volt Ekimenko Konstantin. 
 
KM: Akkor a- Anatolij (Krusenivszij) volt, bocsánat, Anatolij (Krusenivszkij). 
Jöttek be az oroszok Vácra és hozták a Kodak-gyárban dolgozó két orosz emigráns 
nevét. Csak azok akkor már Bécsben voltak. És élt Vácon egy kis ruszki melós, aki 
úgy maradt itt az első világháborúban, hogy ide nősült, mint ahogy sok magyar 
hadifogoly meg kint nősült. Ide nősült. Annak is hozták a nevét. Azt nem bántották, 
vagy nem ölték meg, de nagyon megverték, és kész. Ennyi. 
 
I: Miért- őt miért is? 
 
KM: Hát, hogy egy fasiszta országba egy ruszki? Hát miért? Hát miért nem ment 
haza? Ki tudja ezeket a dolgokat megfejteni? Azt jól megverték és kész. Aztán élt 
tovább. 
 
I: Márta emlékszik arra, hogy voltak nyilasok Vácon? 
 
KM: Nem. Nem is tudtuk, hogy- a- arra emlékszem, amikor bejöttek a németek, arra 
emlékszem. Az pedig megtörtént (köhint) mindjárt megmondom, mikor. Az 
megtörtént ’44. március 19-én jöttek be Magyarországra és valamikor a nyáron jöttek 
Vácra, vagy mentek át Vácon, vagy nem tudom. Emlékszem az SS-ekre, azok fekete 
ruhába jártak és=és német katonákra. 
 
I: Mit csináltak Vácon? 
 
KM: Jöttek-mentek. 
 
I: Atrocitások voltak? 
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KM: Nem. Nem voltak. Hát akkor már zsidók se voltak ott. Igen. Azt tudom, hogy 
nagyobb lakásokat meg-megszálltak. 
 
I: Milyen lakásokat? 
 
KM: Hát, mit tudom én, ilyen nagyobb polgári lakásokat, ahol- 
 
I: -ahol zsidók laktak korábban? 
 
KM: Azt nem tudom, azt én nem tudom. 
 
I: Mi történt az elhurcolt zsidók vagyontárgyaival, lakásaival? 
 
KM: Úgy tudom, hogy azt fölvitték a: polgármesteri hivatalba. Tehát bútorokat, 
zongorákat. 
 
I: Ezt látta Márta, vagy csak hallotta? 
 
KM: Ezt hallottam. 
 
I: Munk Éváék, Munk doktoréknak nem tudja mi történt a lakásukkal? 
 
KM: Nem=nem. 
 
I: Volt a közelben zsidó lakás? 
 
I: A Sáros utcai ortodox zsidóknak (…) 
 
KM: Nem tudom, ilyesmiről nem tudok. Apámék se voltak ilyen kö- környezetbe, 
ahol ezek történtek. 
 
I: Kik jöttek vissza az elhurcoltak közül, tudja-e? 
 
KM: Nem tudok senkiről. Éva se jött vissza, az osztálytársunk. 
 
I: Volt szó például az iskolában az Éváról? 
 
KM: Nem. Ez egy egyházi iskola volt. Vác az egy püspöki város, és ott óvodától 
érettségiig nem is volt más iskola, csak egyházi iskola. 
 
I: Templomba jártak annak idején? 
 
KM: Hát, muszáj volt. 
 
I: Volt szó a zsidók sorsáról- 
KM: -nem=nem- 
I: -templomban? 
 
KM: Ez a szörnyű, itt ez a szörnyű, ebben az 20. századi világban, hogy boldoggá 
avatják a XII. Pius pápát, ugyebár? Aki a hitleráj alatt a katolikus keresztény 
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anyaszentegyház feje volt. És egy árva szava nem volt ahhoz, hogy nagyipari 
emberirtás ment. Egy árva szava nem volt hozzá. Igen. És azért is óriási tiltakozás 
volt Izraelben, amikor szóba került, hogy boldoggá avatni a XII. Piust. És akkor 
védekeztek a- az egyházba, a Vatikánba, hogy informális csatornákon tiltakoztak. 
Krisztus földi helytartója ne tiltakozzon informális csatornákon, hanem üvöltsön bele 
a világba! Ugyebár? Na most a papok is így voltak szocializálva, a papok is! Mert 
azok se állhattak föl a szószékre. Akármit gondoltak. Hogy jó, volt egy jó pár 
katolikus pap, aki elment a deportálásba, a zsidókkal. Azt tudjuk, de hát meg kellett 
volna szólalni.  
 
I: Márta, hogy tudta meg azt, hogy végül- 
 
KM: -hogy zsidók vagyunk? 
 
I: -hogy zsidó származású? 
 
KM: Na most ugye látja az ember a Jud Süss-t, végigéli a háborút, stb., stb. és akkor 
húsz éves koromban azt mondja nekem a nagynéni, a nagynéni, aki három hónapos 
volt, amikor a nagypapa meghalt. Azt mondja, hát akkor itt az ideje, hogy megtudd, 
hogy zsidók vagyunk. Na most akkor hogy éli ezt meg egy=egy lány, egy fiatal lány, 
húsz évesen. Szóval akkor volt egy ilyen rémület is bennem, meg egy ilyen 
iszonyatos sajnálat az apámmal szemben. Én nagyon apás gyerek voltam. És=és újból 
el kellett magam helyeznem a világba. Újból. Tehát egy másik közösségnek lettem 
valahogy a tagja, vagy a rokona, vagy a rokona. Ugyan 25 százalékos az én 
zsidóságom, de=de attól kezdve volt egy másfajta világlátásom. 
 
I: Miben volt ez más? 
 
KM: Biztos, hogy volt benne olyan, hogy=hogy szo- szolidaritás. Tehát hogy azokkal 
szemben, akik megélték ezeket a borzalmakat. Akkor már tudtunk róla, ez volt ’49-
ben. Akkor voltam húsz éves. 
 
I: Édesapja akkor még élt? 
 
KM: Élt. 
 
I: Tehát a nagynénjétől tudta meg, hogy zsidó- 
 
KM: -igen- 
 
I: -és beszélgetett aztán erről az édesapjával? 
 
KM: Nem beszélgettünk soha, ez az érdekes. Hogy soha-soha szóba nem került. 
Tehát valószínű, hogy ez úgy állt elő bennem, hogyha ő nem közölte velem 
valamiért, akkor nekem úgy kell tenni, mintha nem tudnék róla. És most tudnék vele 
beszélgetni, nem most, hanem=hanem az idők folyamán, amikor már az ember 
megérik és (sóhajt) és=és nagyon sok mindent nem beszéltünk mi nem. Nagyon sok 
mindent, amit meg kellett volna.  
 
I: Márta, későbbiekben ’49-ben megtudta a nagynénjétől, hogy zsidó származású. 
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KM: -igen- 
I: A későbbiekben erről volt szó a környezetében? 
 
KM: Volt, volt bizony. Hát ugyebár ismerni kell a világunkat. Ismerni kell a 
világunkat. Szóval Magyarországon a parasztok ezért, a melósok amazért, az ér- 
sikertelen értelmiségiek megint másért hordozták magukba az antiszemitizmust. Ki- 
ki jobban, ki kevésbé. A parasztok ugye- lehetne erről regényeket mesélni. Parasztok 
azért, mert ugye a falu közepén volt egy szatócsbolt, és ott élt a Schwartz bácsi, aki 
ugyan adta a hiteleket, de azért az ő fiat elment egyetemre, mi meg itt szántjuk a föl- 
stb. A melósok megint másérét, a sikertelen értelmiségiek megint másért. 
Bekerültünk, bezúdultunk az egyetemre, ugye ’45 után és ott a zsidók azok- zsidó 
gyerekek azok tiszta kitűnőek voltak. És akkor ott ment a duma, hogy így a zsidók, 
úgy a zsidók. És akkor mondtuk, hogy nem szövegelni kéne, hanem fölzárkózni. Meg 
meghaladni azt, amit ők csinálnak, mer azok hajtottak. A Magyar Rádióba majdnem 
minden főnök zsidó volt. A rovatvezetőtől fölfelé.  
 
I: Ezt honnét lehetett tudni, Márta? 
 
KM: Hát a zsidó a zsidót megismeri. (nevet) Akkor is, ha szőke, kékszemű. Honnét 
lehetett tudni? Hát mindenki tudta. 
 
I: De volt szó erről, vagy csak úgy (…) 
 
KM: Dehogy volt szó. ’50-es években? Dehogy volt szó. A technikusok között volt 
szó, azt mi tudjuk, hogy a- a technikusok azok milyen színvonalon él- na mondjuk mi 
sem éltünk- Magyar Rádió mindig pocsékul fizetett, de a technikusok fizetése az 
tényleg a létminimum fölött- picivel fölött- volt egy ilyen=ilyen suttogó vicc. Azt 
mondja, honnan lehet a zsidót megismerni? Azt mondja, hogy görbe az orra. És 
honnan lehet a technikust megismerni? Hogy görbe a háta. I- ilyen vicceket 
elengedtek, aztán mindenki vigyázott, hogy ne lássák, hogy röhögünk. Na, szóval- 
 
I: Ezeket a vicceket- ezt mesélték? 
 
KM: Persze, valaki eleresztett egy ilyen viccet és akkor- 
 
I: Mit szólt ehhez Márta, egy ilyen vicchez? 
 
KM: Mit tudom én már, nem tudom, hogy mit szóltam. 
 
I: Tehát antiszemitizmussal találkozott, ilyenfajta, mondjuk zsidó viccek, vagy 
megjegyzésekkel találkozott. 
 
KM: Bizony ám, bizony-bizony találkoztam. 
 
I: Fel tud idézni ilyet? 
 
KM: Nemcsak ezt tudom felidézni, hanem=hanem időnként hogy mondjam? Lehet, 
hogy ez egy politológus- 
 
I: Álljunk meg egy pillanatra. 
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Márta, egy rövid kis technikai szünetre leálltunk és most akkor folytatjuk a 
beszélgetést. Vissza szeretnék menni még a háború- háborús időkre, illetve a zsidó 
deportálásokat megelőző időkre. Említette, hogy a múltkor is, meg talán most is, 
hogy=hogy volt antiszemita propaganda. Jud Süsst említette- 
KM: -Jud Süss, igen- 
I: Azon kívül tapasztalt-e valamiféle antiszemita propagandát ebből az időből? 
 
KM: Nem, én nem. Egyházi iskolába jártunk. 
 
I: Volt-e szó az iskolában a zsidókról? 
 
KM: Nem. 
 
I: Voltak-e mondjuk gyerekek között ilyen gúnyolódások, gúnyversek, mondókák? 
 
KM: Semmi, semmi. Mondom, egyházi iskolába jártunk és ott a talán a humanizmus 
talaján az egyházi- nem is tudom, hogy hogy mondjam ezt, tanítások mentén nem- 
nem hiszem, hogy szóba jöhettek volna ilyenek. 
 
I: Munk Évát említette, mint zsidó osztálytárs. Neki kellett hordani a sárga csillagot? 
 
KM: Kellett. 
 
I: Tehát ő sárga csillagban járt iskolába. 
 
KM: Igen, igen. 
 
I: Ő egyedül az iskolában? 
 
KM: Egyedül, egyetlen egy szál zsidó gyerek volt a Munk Éva. 
 
I: Volt valami visszhangja azért? 
 
KM: Semmi. Minket ez nem érintett. Mondom, egy püspöki város volt, ahol ugyan a 
papok ugyanúgy hallgattak, mint a pápa a Vatikánba, de ilyen uszítás nem volt.  
 
I: De a diák- csak megkérdezhették (..) úgy képzelem, hogy miért van az Éván sárga 
csillag? Nem került ez szóba? 
 
KM: Úgy került szóba, hogy a zsidóknak kötelező a sárga csillagot hordani. És ez egy 
gyereknél nem tudom, hogy=hogy jól gondolom-e, de ez egy olyan valami volt, mint 
ahogy nekünk egyensapkánk volt és a sapkán rajta volt a Karolina általán- vagy nem 
tudom milyen iskolának a jelvénye. Szóval egy gyerekbe ez- nem- 
 
I: Nem negatív- 
 
KM: Nem. Mögöttes tartalma a dolognak nem volt. 
 
I: De azt mindenki tudta, hogy az Éva zsidó- 
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KM: -igen és a zsidóknak sárga csillagot kell hordani, nekünk meg a Karolina 
jelvényét. 
 
I: De őt ezért az iskolában nem bántotta- 
 
KM: Nem bántotta senki. Azt tudom, hogy két pengővel több volt a tandíja, mint a 
mienk. Mert más=más vallású volt.  
 
I: Amikor a zsidókat deportálták, azt megelőzően volt-e valami jele annak, Márta 
emlékszik-e- 
 
KM: -hogy viszik őket? 
 
I: -hogy el fogják vinni őket. 
 
KM: Nem tudom, nem emlékszem rá, voltam 14 éves összesen. Nem emlékszem rá.  
 
I: Mondjuk a zsidók- voltak-e zsidó boltok Vácon, arra emlékszik-e? 
 
KM: Azok voltak, az rendbe volt, hogy a boltok általában zsidó boltok. 
 
I: A boltok már bezártak mielőtt elvitték őket. 
 
KM: Gondolom igen, gondolom igen. De hát ez úgy történhetett, ahogy szokott 
történni, hogy voltak a strómanok. Hogy a boltokat időbe átadták a segéd úrnak.  
Hogy majd ha visszajövünk, akkor így, meg úgy. Aztán vagy visszajöttek, vagy nem. 
Leginkább nem. Kisvárosokba általában nem mentek vissza a zsidók.  
 
I: De arra emlékszik, hogy hogy zajlott- tehát hogy a zsidó boltok-volt olyan pillanat, 
amikor a zsidó voltok bezártak. 
 
KM: Nem tudom, nem tudom. (suttogva) Nem tudathatom. Szóval (…) forszíroz 
olyan dolgokat, amiket nem tudhat egy olyan gyerek, aki nem él antiszemita 
környezetbe, városba, kisvárosba. 
 
I: Ne- ne értse félre, nem, ezek csak kérdések, tehát senki nem forszíroz semmit, föl 
szoktuk tenni, hogy hátha valakinek vannak emlékei ebből az időszak- ezekről az 
időszakból (gyerekkorukból). Ha nincsen, teljesen normális. Márta, amikor arról 
mesélt, hogy a Kodak-gyárban voltak munkaszolgálatosok, akiket látott, ugye akik 
karszalaggal, vagy sárga csillaggal? 
 
KM: -sárga csillaggal- 
 
I: -ők helyi zsidók voltak? 
 
KM: Nem tudhatom, nem tudhatom. Honnan szedték össze őket. 
 
I: Ők mikor voltak ott, a Kodak-gyárban? Még mielőtt elvitték volna a váci zsidókat, 
vagy azután? 
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KM: Előtte, előtte lehettek ott, igen. Aztán már nem volt zsidó a városba. Azt hiszem, 
hogy most sincs. Nagyon ritkán megyek haza. 
 
I: De a munkaszolgálatosok is eltűntek a Kodak-gyárból aztán. 
 
KM: Persze, persze. 
 
I: Ez még ’44 előtt lehetett? 
 
KM: Igen, igen. 
 
I: Jó. 
 
KM: Vagy ’44-ben, mikor a németek megszállták Magyarországot. ’44. március 19-
én. 
 
I: Arról mesélt, hogy ugye az édesapja- édesapját meglátogatta aztán a Polszter. 
 
KM: Igen. 
 
I: Illetve- tehát ugye több ilyen beszélgetés volt édesapja és Polszter között- 
 
KM: -igen, igen- 
 
I: -volt amikor a származásról volt szó, aztán amikor később a- ezt kitől hallotta, 
nyilván ott volt- ott volt, amikor ezek a beszélgetések zajlottak a Polszter és édesapja 
között, vagy- 
 
KM: Ezt későn tudtam meg, nagyon-nagyon későn tudtam meg. Csak egy fél mondat, 
a Polsztert visszavették a Forte-gyárba, ő lett a laboratórium vezetője. És onnan ment 
nyugdíjba.  
 
I: De ezeken a beszélgetéseken Márta nem volt jelen ezek szerint. 
 
KM: Á, ezek bent zajlottak a Kodak-gyárba. 
 
I: És akkor az édesapja mondta el később Mártának, hogy mi történt. 
KM: Igen, igen. 
I: Amikor a népbírósági per után látogatta az édesapját, akkor ott volt Márta? 
KM: Akkor ott voltam, hallottam. 
I: Azt hallotta. 
KM: Hallottam, igen. 
I: Amikor megköszönte a Polszter az édesapjának, hogy- 
KM: -igen- 
I: Jó, szerintem akkor most-  
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