
Bálint Károly 
 
 
I: Károly bácsi, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, eljöhettünk újra. Legyen szíves 
bemutatkozni mindenekelőtt. 
 
BK: Bálint Károly vagyok. 
 
I: Mikor született? 
 
BK: 1931. augusztus 19. 
 
I: Hol született? 
 
BK: Nagykátán. 
 
I: Károly bácsi, jártunk már itt, kb. egy hónapja- 
BK: -igen- 
I: és akkor beszélgettünk arról, hogy mire emlékszik Károly bácsi a második 
világháborút megelőző, illetve a második világháború alatti események kapcsán. 
Most azért jöttünk vissza, hogy a- ezeket az emlékeket videóra rögzítsük. 
BK: Igen. 
I: Elsőként arra szeretném megkérni Károly bácsit, beszéljen arról, itt Nagykátán, a 
háborút megelőzően, hogyan emlékszik, milyen viszony volt a zsidók és nem zsidók 
között? 
 
BK: Hát, szerintem a zsidóság és a katolikusok, meg a lakosság között nagyon jó 
viszony volt. Kereskedők voltak, kereskedelembe, művészek, mint a zenébe a 
cigányok, úgyhogy én jártam a pékhöz, aki szintén cigány volt, Blütt péknek hívták, 
Blütt pék. 
 
I: Cigány volt, vagy zsidó? 
 
BK:  Az zsidó volt. Akkor jártam a Strasszer bótba, az kereskedő vót, akkor jártam a 
Horváth bótba, szintén kereskedő volt. Ez a három maradt meg az emlékezetembe, 
akikhöz közvetlen közel voltam. Majd később, amikor tanulónak mentem el, ott a 
bazár-soron, ami jelenleg is mondjuk még épségben van, ott vótak zsidó kereskedők 
is. Az én főnökömnek a felesége is zsidó volt. De kikeresztelkedett, mert a férje meg 
ugye katolikus volt. 
 
I: Hogy hívták őket? 
 
BK: Dudás István a férje, a feleségit, meg ha jól emlékszem, Paula néninek. És 
nekem annyira sok jó emlékem van róluk, mert (köhint) mint inast, abba az időbe, 
ugye, nagyon alacsony pénzzel vettek fel, egy heti 18 vagy 17 forint volt a 
szerződésbe megállapított pénzem. És harmadik, negyedik hónapba már önállóan 
segédmunkással, meg egy másik inas-kollegámmal dolgozunk együtt. Abba az időbe 
a villamosítás nagyon nagy izét- területet vett be, úgyhogy itt Nagykáta környékén 
nagyon sok falu volt, ahol még nem is volt villany. Például Szentmártonkáta, Mende, 
Tóalmás, Zagyvarékas, Tisztapüspöki.  Ezekbe mint inasok dolgoztunk mi. Akkor 
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átjártunk Pándra, ott volt egy malom, azt hiszem Bundinak hívták, azt a Bundi 
malmot. Az egy olyan- az nem zsidó vót, hanem egy olyan nagytőkés valaki, akinek 
több malma vót. És a pándi malmot mi taní- vagyis tartottuk karba. Na most a 
bazársorrul ugye minden reggel indultunk ki munkába és itt a környező falvakba 
javításokat végeztünk, meg új szereléseket is a főnököméknek olyan vót a- az 
iparengedélyük, és később, amikor fölszabadultam már, ’50 januárjába, akkorra már 
államosították a céget. 
 
I: Károly bácsi, visszatérve még a háború előtti időkbe, tehát ezek szerint több zsidó 
család élt Nagykátán. Azt meg tudja kb. tippelni, hogy mennyi ilyen- hány család 
lehetett? 
 
BK: Azt mondja, hát körülbelül lehetett egy olyan 15-20 család, ha jól emlékszem. 
 
I: Emlékszik-e arra, hogy volt-e valamilyen atrocitás, már így a háború előtt, vagy a 
háború alatt, még mielőtt ugye elviszik a zsidó családokat. Tehát volt-e valami 
atrocitás, érte-e valami bántódás ezeket a zsidókat? 
 
BK: Én ilyesmire nem tudok visszaemlékezni, hogy ilyesmi vót-e Nagykátán abba az 
időbe. Mer a zsidósággal mondjuk nagyon jó viszonya vót a lakosságnak. Hogy aztán 
később ugye, mikor kezdődött már ugye a nyilas rendszer, akinek a nyilasoknak- ha 
jól emlékszek, vót itt egy olyan pártházuk, ő: Matolcsi- Matolcsi Mátyás volt a 
képviselőjük, ha jól emlékszem. És ott- 
 
I: Ő volt a- bocsánat, ő volt a nyilas pártnak a helyi vezetője? 
 
BK: Igen. Ez nem nagykátai vót, hanem valahol szeszgyára vót neki Farmos 
környékin, ha jól tudom, Farmos, Tápiószele, ezen a részen. 
 
I: És mit csinált ez a Matolcsi, illetve mit lehet tudni a helyi nyilas pártról? 
 
BK: Én azt nem tudom, hogy helyileg azt tudom, hogy egyszer vót egy olyan, hogy 
választás vót, és ott gyülekeztek össze ilyen gazdák, parasztok, meg ilyen vegyesen, 
de hogy ezek kik vótak, ugye azt mind gyerek azt én nem tudtam megjegyezni. 
 
I: Ezek a nyilasok így láthatóak voltak Nagykátán? Tehát vonultak, vagy 
egyenruhájuk volt? 
 
BK: Nem, nem volt egyenruhájuk se. 
 
I: Honnét lehetett tudni, hogy ők a nyilasok? 
 
BK: Hát, mer akkor hirdetve vót itt, hogy nyilas gyűlés lesz, és ott azt tudom, hogy a 
Macsik féle ház, úgy hívták, Macsikék és azoknak a házába vót a gyűlés. De aztán ott 
körül vótak fogva, hogy nagyon nem lehetett azt megközelíteni se, hogy ki mentek 
oda, úgyhogy erről nem tudom mit mondani. 
 
I: Hallott olyat, hogy nyilasok mondjuk beszéltek volna zsidókról, vagy bármiféle 
politikai szlogeneket mondtak volna? 
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BK: Hát a zsidókról a nyilasok gondolom, én nem hallottam, de gondolom, hogy 
ellenséges viszonyba vótak már abba az időbe. És hogy követtek el, vagy mit 
követtek el, ilyesmirül én nem hallottam. 
 
I: Érte esetleg ezeket a kereskedőket, boltosokat valamilyen atrocitás, még mielőtt be 
kellett volna zárniuk? 
 
BK: Hát, én azt nem tudom, hogy érte-e őket, mert ugye ezt nem=nem verte dobra 
senki, ha bement hozzájuk, mit tudom én, egy vagy két nyilas, hogy ott valami olyat 
tudott volna meg, hogy mi volt ottan. 
 
I: Erről akkor nem hallott, Károly bácsi. 
 
BK: Erről nem hallottam én. 
 
I: És iskolába voltak- vagy voltak-e Károly bácsinak zsidó barátai például, zsidó 
osztálytársai? 
 
BK: Két Hirsch-gyerek, Hirsch Imre, Hirsch Sándor, azt hiszem ezek ikrek vótak, ha 
jól tudom, együtt jártunk iskolába, polgáriba is, később, még háború előtt a Tusákék, 
akikre úgy vissza tudok emlékezni, azok voltak a Tusákék a nagymamájuk. Különben 
a Hirsch család van nekik még élő rokonuk Tápiószecsőn. 
 
I: Együtt jártak iskolába a Hirschékkel? 
 
BK: A Hirsch Imre, meg a Hirsch Sándor, úgy hívtuk, a Hirsch Sanyika, meg a 
Hirsch Imike, ezek fönn vannak, ott Nagykátán van egy ilyen emléktábla, emlékmű, 
emlékmű a rendőrség előtt és ezeknek a névsorát szoktam ott olvasni. Azt ahogy 
végig-végig nézem, mer szoktunk odamenni koszorúzni, mi cserkészek, és akkor 
szeretem nézni ottan, hogy kik akik ismerősök. És az ember olyan fájó szívvel gondol 
úgy magyarok, mert a második világháborúba elesetteknek is, meg a zsidóság is, aki 
mondjuk odaveszett, azoknak a névsora is fenn van. 
 
I: Ők együtt jártak Károly bácsival iskolába. 
 
BK: Én úgy emlékszek, hogy az első polgári az még háború előtt volt, sőt, még a 
második is. 
 
I: Volt-e valami az iskolában- volt-e a zsidókról szó, vagy a  zsidók sorsárból szó? 
Vagy volt-e olyan, hogy a zsidókkal kapcsolatosan bármilyen negatív megjegyzések 
elhangzottak volna az iskolában? 
 
BK: Én nem hallottam ott miközöttünk, ugye a cserkészek is jó viszonyba voltak úgy 
a cigánnyal, mint a zsidóval, meg a magyarral. Lehetett az paraszt is, vagy bármilyen 
szegény, ott közöttünk volt zsidó cserkész is. Ha jól emlékszek, Schwartz Vilinek 
hívták, de magyarosította a nevét, Sármány Vilmos lett, és erre nem emlékszek 
pontosan, hány évvel ezelőtt volt a 60 éves cserkésztalálkozó és azon még ő itt volt 
Pestről, a feleségével együtt. Ezt Sármány Vilmosnak hívták, különben az ő lakásuk, 
itt, ahogy kimegyünk a 31-es útra, itt volt az ő lakásuk, egy ilyen szép nagy 
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téglakerítéssel körbevett ház, és oda gyűjtötték össze a zsidókat, akiket itt, mikor én 
láttam, hogy összegyűjtötték. 
 
I: Még ne menjünk annyira előre. 
BK: Igen. 
I: Hát ugye az volt a kérdés, hogy volt-e valamilyen jelen annak, hogy a zsidókkal 
szemben bármilyen dolog történik. Vagy a lakosság, inkább az érdekel, amire 
emlékezhet Károly bácsi, a lakosság körében volt-e olyan, hogy=hogy a zsidókkal 
szemben negatív dolgok elhangzottak például? 
 
BK: Én ilyesmirül nem hallottam, mer tiszteletbe tartottuk őköt, mer a zsidók általába 
mondjuk kimondott úriemberek voltak és udvariasan bántak a vevőkkel is és hát nem 
adtak rá okot, hogy mondjuk valamilyen rosszat is mondott vóna róluk a lakosság. 
Sőt, olyan jó hiteleket is adtak, akik építkeztek, ha jól emlékszek, vót egy ilyen 
fakereskedés, hogy Aczél Endre. És ahhoz nyugodtan mehettek akármilyen szegény 
emberek, hogy épített, nem vót neki pénze, hitelbe adott neki építőanyagot, úgyhogy- 
szóval ilyenekre én nem tudok visszaemlékezni. 
 
I: Iskolában a tanárok mondtak-e rossz szót a zsidókra, vagy volt-e szó egyáltalán a 
zsidókról? 
 
BK: Nem emlékszek ilyenre, mer vót két német származású, azt hiszem, 
Levandovszki Tibor számtantanárunk, meg a felesége, az meg némettanárunk volt, 
angol- vagyis ezek német származásúak vótak és ezek is olyan aranyosak vótak, ezek 
egyformán bántak mindenkivel. Úgyhogy nem tud- de vót külön zsidó iskola is, itt, 
Nagykátán. A zsidó templom mellett vót egy zsidó iskola, úgyhogy később aztán oda 
jártak zsidó gyerekek is már. 
 
I: Emlékszik, hogy egy ideig együtt jártak a zsidó gyerekekkel, aztán a zsidó 
gyerekek nem járhattak az állami iskolába? 
 
BK: Állami iskolába azt hiszem nem voltak még zsidó gyerekek, azok oda jártak még 
a zsidó iskolába. De ide a polgáriba már az első, másodikat végeztem a háború előtt, 
erre két Hirsch-gyerekre emlékszek, hogy még ott találkoztam velük. Háború alatt, 
bombázások jöttek már, akkor mentem harmadikba, és a harmadikot félbe hagytam a 
háború végett. Majd azt a háború után fejeztem be a harmadikat újra, és a negyedik 
polgári. Mert sok volt a bombázások végett a hiányzásunk, és így én akkor 
elmaradtam a többiektül egy évvel. 
 
I: Mi volt az első jele annak, hogy a zsidókkal szemben valami készül? 
 
BK: Hát, az első jele azt így nem tudok rá visszaemlékezni, arra=arra 
visszaemlékszek, amikor a német harckocsik a csehszlovák területre mentek, 
ilyen=ilyen- akkor kezdődött a háború, azt hiszem az ’39-es évekbe vót, ha jól 
emlékszem, mert akkor jártam második elemibe. És ott a jelenlegi 31-es út mellet vót 
nekünk a- a második osztály és ott mikor vége volt a tanításnak, az iskolábul, hogy 
kijöttünk és ott néztük a rengeteg harckocsi vonult végig és hát tudtuk, hogy mennek 
arra Jászberény fele és mennek, Csehszlovákiát megszállták. De hogy a zsidóságot 
mikor szállták- vagy izé, gyűjtötték össze, az időpontra nem tudok úgy 
visszaemlékezni. 
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I: Károly bácsi a múltkor említette, hogy volt farkaskölyök. 
BK: -igen- 
I: Az pontosan mi is volt és pontosan mit kellett- milyen tevékenységgel járt ez a 
mozgalom? 
 
BK: Hát azok a farkaskölykök ilyen apró gyerekek voltak még, hát mikor azt hiszem, 
második, harmadikba jártam, még akkor ugye cserkészek közül nem tudom hány éves 
kortul lehetett ide belépni. Akkor ilyen külön sapkánk volt, ilyen kis három-négy izé- 
színből összevarrt sapka és hát ezeket hívták- ugye bejártunk- parókián volt abba az 
időbe a cserkészetünk, és bejártunk, pingpongoztunk, meg így szórakoztunk, 
beszélgettünk. Úgyhogy arra kevésbé tudok így visszaemlékezni, mer ez- 
 
I: Említette a múltkor, hogy kellett jótékony- vagy ilyen- olyan munkát végezni, 
ami=ami tehát ilyen karitatív munkát. És hogy ennek keretében bejártak a- ő: a 
gyárba, ahol a zsidó munkaszolgálatosok voltak. 
 
BK: Gyárba? 
 
I: Bocsánat. 
 
BK: Nem gyárba, hanem Göbölyjáráson, vagyis Kincsempusztának hívták azt a 
telepet és akkor a zsidók, akiket begyűjtöttek előtte már, férfiakat munkaszolgálatra, 
még akkor a nőket nem szedték be, akkor=akkor engem, a Hangya szövetkezet ilyen 
üzlet, az egyik onokatestvérem ott volt kereskedő-tanuló. És akkor rábeszéltek arra, 
hogy ott kint, nem tudom, 20, 30, vagy negyven, már arra nem emlékszem pontosan, 
zsidó férfiak ilyen munkaszolgálatra vannak kiadva, hogy odajöttek vasárnap a 
feleségek, meg a hozzátartozók, hogy ilyen cukorkát, csokoládét vigyek nekik. Meg 
napközbe is- 
 
I: Akkor elnézést, akkor rosszul mondtam. Tehát ott ők mezőgazdasági munkát 
végeztek, ezek a munkaszolgálatosok. 
 
BK: Mezőgazdasági munkát is, akkor ilyen udvartakarítás, meg hát (köhint) nem 
tudom, hogy azt- 
 
I: Honnét tudta azt akkor Károly bácsi, hogy ők zsidó munkaszolgálatosok? 
 
BK: Mer nekem ez az onokatestvérem, aki kereskedőtanuló volt, a szülei ott cselédek 
voltak, abba az időbe úgy hívták, vótak ott cselédházak és a--nagybátyám, 
nagybátyám, vagyis a nagynénémnek a férje ott volt bognármester. És én a nyarakat 
ott töltöttem, kint, Göbölyjáráson, abba az időbe már az egy nagyon modernul 
berendezett gazdaság volt, és ott már akkor villany- villanyvezeték is volt, helyi 
áramforrással, éjjel a teheneknél is világítás volt, úgyhogy én minden évbe a nyári 
szüne- szünidőbe oda jártam ki izé- nyaralni. És akkor ott segítettem az 
onokatestvéremnek, vót egy fiú onokatestvérem is, és annak segítettem ottan, 
teheneket, disznókat, malacokat, meg a lovakat őrizni. És hát ugye abba az időbe 
jártam elég sokat oda ki. 
 
I: Melyik évben látta ezeket a munkaszolgálatosokat ott? 
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BK: Ez körülbelül- még akkor nem voltam tanuló, ez lehetett a ’38- ’39-es, 
negyvenes évekbe. 
 
I: ’40-es évek elején, ez lehetséges? 
 
BK: Hát pontosan nem emlékszek, lehetséges, hogy a ’40-es, még amikor nem vitték 
őket el, mondjuk a koncentrációs táborokba. Azt hiszem később vitték. 
 
I: Az előző kérdésem arról szól, hogy honnan tudta Károly bácsi, hogy ők zsidók 
voltak.Vagy hogy munkaszolgálatosok voltak. Ez hogy derült ki? 
 
BK: Hát úgy, hogy ilyen sárga csillagot kellett nekik viselni és ez volt a 
megkülönböztető jel.  
 
I: Tehát volt olyan 30-40 ember, akik ott voltak, ezek szerint? 
 
BK: Hát én úgy emlékszek, hogy körülbelül annyian lehettek, ahogy így- 
 
I: Milyen hosszan voltak ők ott? 
 
BK: Hát, nem hiszem, hogy nagyon sokáig vótak ottan, egy- én egy három-négy 
alkalommal vótam ott így kint így, szombaton, vagy vasárnap, mikor iskolába nem 
mentünk, akkor mentem oda ki, azt hiszem egy héten egyszer lehetett a 
családtagoknak látogatni őket. 
 
I: És akkor volt kint Károly bácsi, amikor ott voltak a családtagok is. 
 
BK: Igen=igen. 
 
I: És akkor vitte a Hangya szövetkezetből az édességet- 
BK: -igen- 
I: -és azt árulta tulajdonképpen. 
 
BK: Igen=igen. És akkor nekem be kellett jönni elszámolni vele, izével, bevétellel, 
ide a Hangyába. 
 
I: De akkor ez- jól értem, hogy köze volt ahhoz, hogy Ön farkaskölyök volt a 
cserkészetben, vagy ez két különböző dolog volt? 
 
BK: Hát, ez két különböző valami volt, úgyhogy- 
 
I: Bocsánat. 
 
BK: Farkaskölykök azok egész más izé, egész gyerekes dolgokkal, ministráltunk a 
templomba ottan a papoknak, meg különböző ilyen dolgokkal. 
 
I: De mint farkaskölykök nem voltak kapcsoltba, vagy nem kerültek kapcsolatba a 
munkaszolgálatosokkal. 
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BK: Nem, nem. 
 
I: És akkor ő: azt látta-e, hogy a munkaszolgálatosokat valakik őrzik? 
 
BK: Hát, voltak közöttük, nem tudom, kinevezettek, vagy megbízottak, akik 
vigyáztak ott rájuk. Lehet, hogy ezek éppen nyilasok voltak, de valószínű, hogy 
ilyen=ilyen keretlegények, vagy minek nevezték abba az időbe ezeket a- erre 
kiképzett egyéneket. 
 
I: Most valószínűleg, vagy látta Károly bácsi, hogy ezek ott  voltak, ezek a 
keretlegények? 
 
BK: Hát láttam is olyanokat, akik nem közéjük, hanem úgy parancsolgattak nekik, 
meg vigyáztak rájuk, hogy nem nagyon lehetett őket megközelíteni, de én ugye mint 
gyerek, hát ugye láttak engem hétköznap is, ha iskolaszünet volt és jöttem-mentem 
ottan, úgyhogy nem álltak velem úgy szóba. Elzavartak, utána visszamentem. Hát. 
 
I: Tehát voltak olyan parancsolgatós valakik velük. 
 
BK: Persze, hogy voltak, akik fölvigyáztak rájuk. 
 
I: Hány ilyen embert látott Károly bácsi? 
 
BK: Hát szerintem nem túl- kettő-három, aki lehetett ottan, aki fölügyeltet. 
 
I: És mit jelent az, hogy parancsolgattak? 
 
BK: Hát vigyáztak, hogy izé- végezzék a munkát, ami ki volt adva, mit tudom én, 
ároktisztítás, vagy udvarba söprögetés. 
 
I: Volt náluk- egyenruhába voltak ezek az emberek? 
 
BK: Nem, ilyen civilbe láttam őket. 
 
I: Fegyver volt náluk? 
 
BK: Én arra úgy nem tudok visszaemlékezni, hogy volt-e náluk fegyver, nem. 
 
I: Durván szóltak ott a munkaszolgálatosokhoz? Vagy? 
 
BK: Hát, ilyen parancsnoki beszéddel, ilyen erélyesen. 
 
I: Tegezték a munkaszolgálatosokat? 
 
BK: Hát, annyira nem figyeltem meg. 
 
I: És az kiderült, illetve beszélgetett Károly bácsi ezekkel a zsidó 
munkaszolgálatosokkal, már amennyire tudott velük beszélgetni, vagy csak- 
BK: -nem nagyon- 
I: -vagy csak eladta- 
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BK: Nagyon nem volt szabad velük beszélgetni, mert nem engedték annyira az 
embert közel hozzá, hogy beszélgessen velük. 
 
I: Az, hogy honnét jöttek, az kiderült, az, hogy honnét származtak? Tehát nem- helyi 
zsidók voltak, vagy pedig máshonnét jöttek? 
 
BK: Máshonnan jöttek azok, Pestről is, meg vidékről, ugye nem ismertem őket.  
 
I: Evvel kapcsolatosan van még valami emléke? 
 
BK: Nincs, nincs ezzel kapcsolatban. 
 
I: Most akkor térjünk át, az előbb elkezdett nekünk már mondani, hogy a 
Schwartzéknál, ugye ezt mondta- 
BK: -igen- 
I: -korábban, hogy a Schwartzék házában gyűjtötték össze a zsidókat. Ez mikor 
történhetett, hogy emlékszik vissza? 
 
BK: Hát szerintem ez lehetett vagy ’40-be, vagy még ’39-be. De pontosan nem 
tudom, mert én már akkor ipari tanuló vótam, ’39-be. 
 
I: Nem lehet, hogy kicsit később volt ez? 
 
BK: Az is lehet, erre nem- nem tudok visszaemlékezni, hogy. 
 
I: Mit látott, mire emlékszik, Károly bácsi? 
 
BK: Hát arra emlékszek, amikor a Damjanich utcában, ott a zsidó templom mögött, 
mer ott vót egy szabó, Szabónak hívták, mert a mestersége is szabó vót, meg a neve 
is. És annak a gyerekeivel együtt jártunk iskolába és azokhoz én elmentem és láttam, 
hogy ott vitték őket el, vagyis hajtották jobban mondva, nem is vitték. Hármas 
sorokba mentek és ugye mint gyerekek egy darabig követtük őket, a zsidó templomig 
elmentünk (köhint), és azt láttam, hogy az egyik csendőr puskatussal, a Tusák néni, 
akit én nagyon tiszteltem, meg odajártam minden reggel tejért hozzájuk, mert ezek 
ilyen gazdálkodó zsidók voltak, volt nagy birtokuk a Tápió mellett (köhint). És a 
csendőr a puskatussal, mivel nem tudta a lábát emelni, a puskatussal verte neki a 
lábujjait. Ez=ez annyira szíven talált engem, úgy megjegyeztem, hogy ez=ez eszembe 
van, még az eszemet tudom, úgyhogy úgy megsajnáltam, hogy szegény Tusák néni, 
hát hova kellett nekik- vagy hova jutnak most ők. 
 
I: Tehát elment a- meglátogatta volna a barátját, ugye a Szabóékat, jól értettem? 
BK: Igen. 
 
I: És akkor csak azt látta, hogy már nem voltak ezek szerint otthon. 
 
BK: Igen. Ugye hármas sorba, két fia, azt hiszem a két fia karoltatta. 
 
I: Tehát azt jelenti, ezek szerint több zsidó ment. 
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BK: Több. Ott ment körülbelül egy olyan=olyan harminc-negyven körül, hármas 
sorba, egy olyan 10-12 sor lehetett, akit mondjuk így vittek. 
 
I: Az utcán. 
 
BK: Igen. 
 
I: Ezek helyi zsidók voltak. 
 
BK: Nemcsak helyiek, vótak közöttük azt hiszem errül a környezetről is, Szelérül, 
vagy- 
 
I: Tehát nagykátai és Nagykáta környéki zsidók. És őket ezek szerint csendőrök-  
 
BK: Őket csendőrök vitték, az biztos. 
I: (…) 
BK: Igen. 
 
I: Volt náluk- tehát a csendőrök hányan lehettek körülbelül? 
 
BK: Körülbelül kettő hátul volt, ha jól emlékszek, meg kettő elől. 
 
I: Az embereknél voltak holmik? 
 
BK: Hát egy ilyen kis batyu- batyucskák, nagyon kevés izé, valami vót náluk, ilyen 
kis szatyorba valamik. 
 
I: Felismerte a Tusák nénit, meg a Hirschéket. 
 
BK: Igen.  
 
I: A két Hirsch fiú- hogy volt ez pontosan? 
 
BK: Hát ugye a Hirsch-fiúkat én ott nem ismertem föl, hanem olyan idősebbek voltak 
ezek ott mind már. Hogy azokat a Hirsch-fiúkat honnan vitték el, én ezt csak onnan 
tudom a műemlék, ami van itt nekik fölállítva, hogy ők is odavesztek. 
 
I: Tusák- Tusák néninek a fiai voltak, bocsánat, a Tusák néninek a két fia vitte a 
Tusák nénit. 
 
BK: Igen. Már kétoldalt karolták. Ha jól emlékszem, egyiket Palinak hívták, a 
másiknak nem emlékszem a nevére. Tusák Pali. 
 
I: És milyen szakaszon kellett nekik menniük, vagy haladniuk, honnét hova? 
 
BK: Hát, hogy honnan jöttek, én azt nem tudom. Csak arra=arra emlékszem, hogy ott 
elmentek a zsidó templomig tudtunk velük menni, aztán tovább nem engedtek a 
csendőrök minket és utána hallottam, hogy ott gyűjtötték be őket a Schwartz-féle 
házba. És hogy onnan hogy kerültek el,vagy hogy vitték el, arra nem tudok 
válaszolni, azt nem tudom. 
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I: Hallott valami beszédet a- hogy mondjuk a zsidók, akiket vittek, egymás között 
beszéltek volna valamit? 
 
BK: Nem hallottam ilyet. Ugye annyira közel nem tudtunk közel hozzájuk menni, 
mert hát a csendőrök nem engedtek oda. 
 
I: A csendőrök mit mondtak, vagy mondtak-e valamit? 
 
BK: Nem, elzavartak onnan minket, hogy nem mehetünk oda. Kerítés mellett, ők meg 
az út közepin mentek, és mi meg a kerítés mellett ott. 
 
I: És azon túl, hogy a Tusák nénit puskatussal bántották, látott-e még valamiféle 
erőszakot a csendőrök részéről? 
 
BK: Hát ott pillanatnyilag én nem láttam semmi mást úgy, de ez az egy mondjuk 
nagyon megviselt engemet, hogy nézd, mondom, emberekkel így bánni. Ez egy 
kegyetlen dolog volt. 
 
I: Kiket ismert még fel a menetben? 
 
BK: Hát, mást nem emlékszek, hogy fölismertem vóna ottan. Mer ugye (köhint) nem 
úgy néztek ki, mint az üzletbe mikor bement az ember vásárolni. Hát ugye az 
öltözékük is egész másképp nézett ki. 
 
I: Hogyan másképp? 
 
BK: Hát ilyen nem ünneplőbe vótak fölöltözve, mint ugye az üzletbe és úgy nehéz 
vót őket felismerni annyira. 
 
I: Hogy voltak fölöltözve? 
 
BK: Hát ilyen rosszabb ruhákba, nem a legdivatosabb, vagy a leg- amibe az üzletbe 
az ember látta őket. 
 
I: Volt rajtuk valami megkülönböztető jelzés? 
 
BK: Hát a csillag volt csak rajtuk a megkülönböztető, a sárga csillag. 
 
I: De ezt már korábban is látta gondolom. 
 
BK: Persze, egy idő pont előtt már nem tudom mennyi idővel nekik kellett viselni az 
üzletbe is a sárga csillagot, úgyhogy erre emlékszek mint gyerek akkor. 
 
I: Annak volt előzménye, hogy őket így el fogják vinni, vagy menetben elterelik 
őket? Volt annak valami jele, vagy ez váratlanul érte Károly bácsit? 
 
BK: Hát váratlanul, váratlanul érte az embert, ugye mer hát nagyon sok mindent nem 
lehetett hallani abba az időbe róla, csak azt, hogy jön a háború, meg a veszély. A 
Hitler hogy szervezi az izét, én ezeket a könyveket, amik vannak itt, végig szoktam 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 11

nézegetni a legyelektül kezdve vannak nekem itt emlékképek, úgyhogy szoktunk 
menni a lengyel katona sírjához. Mer itt a legyelek amikor ’39-be megszállták 
Lengyelországot, már ott is mint gyerek ugye ott sürgölődtem a lengyel katonák 
körül. 
 
I: Visszatérve még egyszer erre a menetre. A csendőröket felismerte? Ismerősek 
voltak azok a csendőrök, akik kísérték a menetet? 
 
BK: Hát egy, akit vissza tudok a nevére is, úgy ha jól emlékszem, Kovács, az volt a 
legvadabb csendőr, aki itt a községbe, vagy faluba, abba az időbe- Kovács nevezetű. 
 
I: Ezek helyi csendőrök voltak? 
 
BK: Persze, itt vót helyi csendőrlaktanya. 
 
I: És akik kísérték a menetet, azok is helyiek voltak? 
 
BK: Igen, arra az egyre emlékszek, hogy az ott volt közöttük, ez a Kovács csendőr. 
 
I: Ő volt az, aki a Tusák néninek a lábát- 
 
BK: Igen. Ez a Kovács nevezetű. Ez volt a parancsnokuk. 
 
I: Azt mondja, hogy az egy vad csendőr volt. Hogy ez mit jelentett? 
 
BK: Hát azt, hogy ha elkiáltotta magát az a izé, Kovács csendőr valahol, a faluba már 
ezek a részeges, meg csavargó, ilyen kocsmás emberek már menekültek. Úgyhogy 
azok annyira féltek tőle, ez egy ilyen híre volt ennek a Kovács csendőrnek. 
 
I: Miért kellett tőle félni? 
 
BK: Hát ez megverte őket, meg bevitték a csendőrségre, és ott úgy bántak velük, 
hogy ezek még egyszer nem próbáltak mondjuk izé, csendháborítást csinálni, vagy 
ilyen különböző dolgokat csinálni, amit tiltott a törvény abba az időbe. 
 
I: És ő volt az, aki a Tusák nénit is- 
BK: -igen- 
I: -puskatussal.  
Tud erről esetleg valamit- tud arról, hogy esetleg valamit, hogy más erőszakos a 
Kovács részéről, vagy más csendőr részéről erőszakos cselekedet lett volna? 
  
BK: Nem láttam ilyesmit. Nekem is el voltam már akkor foglalva az iskolával is, meg 
nem mindig tudtam ott lenni mindenütt én se, hát. 
 
I: Hol állt a Károly bácsiék. Ezek szerint többen voltak, vagy egyedül nézte a 
menetet? 
 
BK: Volt három-négy gyerek, öt, vagy hat is, nem tudom, mint általába (köhint), mint 
a cirkuszosok is mennek és gyerekek szaladnak utánuk. Hát, hogy hányan vótak, nem 
számolgattam én. 
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I: Milyen hosszan követték akkor a menetet? 
 
BK: Hát nagyon hosszan nem követtük, hanem a Szabó szabó házából elkövettük 
mondjuk a izé, zsidó templomig. Hát egy négy-öt házzal odébb. 
 
I: Mondjuk időben ez mennyi ideig tartott? 
 
BK: Hát egy 4-5 percig. 
 
I: És beszélgetni nyilván nem beszélgettek azokkal az emberekkel. 
 
BK: Nem, nem. 
 
I: Mi történt aztán a zsidók által hátrahagyott ingatlanokkal, ingóságokkal? 
 
BK: Hát azoknak egy részit behordták a zsidó templomba, de ott annyira meg vót már 
zsúfolva állítólag, hogy oda nem fért be, és akkor egy részit behordták, úgy hívták 
abba az időbe, hogy ipartestület. És hogy onnan hová, kik vitték, vagy hová tűnt el, 
azt ugye lehet, hogy éjszaka pakolták fel autókra, azt nem tudom.  
 
I: Azt nem lehet tudni, hogy kik vitték el. 
 
BK: Hát, azt nem lehetett tudni, hogy ki, ki volt az, aki mondjuk hova vitték, kik 
vitték. Összegyűjtötték valahol. 
 
I: Mi lett az ingatlanok sorsa, a boltoké, a lakásoké? 
 
BK: Hát, azt megvásárolták, hogy kik vásárolták meg? Emlékszek arra, hogy posta 
mellett volt egy- azt nem tudom, valami orvos lakott ott benne. Annak a házát egy 
ügyvéd vette meg, akkor volt a zsidó templom mellett a Horváth-féle bolt, ami még 
most is megvan. Azt valami Kármán-féle, Kármán-féle- most ott egy ilyen szintén 
egy üzlethelyiség van. Hogy azt hogy vették meg, vagy hogy jutottak hozzá? Meg a 
zsidó templomot is, hogy hogy vették meg, mert azt is megvették, úgy tudom. 
 
I: Mi lett a zsidó templommal? 
 
BK: A zsidó templomba vót egy időbe bútorüzlet, akkor most legutóbb=legutóbb egy 
ilyen vízvezeték-szerelő, Horti nevezetű, Hortinak hívják, Horti-féle bót, ami 
szemben van a Horváth-féle bóttal, ideiglenesen vette igénybe. Azt úgy tudom, hogy 
a takar- nem takarék, milyen- földműves szövetkezetnek az egyik kereskedelmi 
képviselője vette meg. Annak a tulajdona most, ha jól emlékszem. 
 
I: Károly bácsi, azután, hogy elvitték a zsidókat, a múltkor említette, hogy volt egy 
jelenet, aminek tanúja volt a zsinagóga környékén- 
BK: -igen- 
I: azt el tudná nekünk mesélni? 
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BK: Hát a zsinagóga környékén mi (köhint) ott álltunk kint, ahol most az ÉMÁSZ-
nak az épülete van. És az ajtó nyitva vót, és akkor a- az egyik német katona, lehet, 
hogy akkor hurcolkodtak is, több mint valószínűleg akkor hurcolkodtak is. 
 
I: Mit jelent az, hogy hurcolkodtak? 
 
BK: Hát, ami be vót oda pakolva a zsidóknak a holmijai. És egy ilyen- 
 
I: Azokkal mi történt? 
 
BK: Hát én azt nem tudom, hogy mi történt, valahova elvitték azokat is. 
 
I: Tehát a hurcolkodás alatt azt érti Károly bácsi, hogy az a német katoná- a német 
katonák vitték el a zsidók holmijait. 
BK: -igen=igen=igen- 
 
I: De ezt látta Károly bácsi, vagy ezt csak feltételezi? 
 
BK: Németeket láttam, ott német katona vót, aki bent a templomba vót egy nagy 
csillár, amit kívül az ajtó ugye tárva-nyitva vót az ajtó és benéztünk és látom, hogy a 
német katona egy ilyen fokossal, ilyen turista fokossal beleakasztotta az izébe, csillárt 
meglóbálta, és amikor jött, puff, így végigvágott azon a drága szép ólomkristály 
csilláron. Ennyit láttam belőle a németeknél. 
 
I: És azt látta, hogy viszik el onnét a holmikat? 
 
BK: Hát (köhint) én nem figyeltem, de=de akkor biztos, hogy vitték el, mert azért vót 
ott a német katona, meg azért vót tárva-nyitva ugye, minket elzavartak, még 
csendőrök is vótak ott akkor, de németek hurcolkodtak onnan. 
 
I: Hány német katona volt? 
 
BK: Hát én azt nem számoltam, de ezt az egyet meg tudtam jegyezni, hogy nézd, 
mondom ilyen kegyetlent, hogy egy ilyen drága szép dógot, amit szegény zsidók, 
mondom össze- mert nagyon takarékosak, meg szorgalmasak vótak ezek, és hogy 
össze tudták hozni azt a szép templomot. És ezek így tönkreteszik. Úgyhogy sajnos, 
hogy így lett.  
 
I: Mi történt aztán a háború után? Jöttek-e vissza túlélők? 
 
BK: Jöttek vissza a háború után is, már akkor én tanuló vótam, még, még tanuló 
vótam, és ott alakították az ipartestület már akkor nem ott vót, ahol most van, mert 
abból lett- na, nem tudom, milyen ház, most kultúrház. Na most az ipartestület most a 
Penny ahol van, ott lett az ipartestület és ez a Bányász Imrének hívták, meg (Kolb) 
Ottó, akik ott a kommunista pártot szervezték. És mi mint két inasgyerek, mentünk 
oda lampiont szerelni, mert este valami nagy összejövetel vót és ott vacsorát 
rendeztek, meg egy ilyen mulatság-féle vót, és mi mentünk oda lampionokat 
fölszerelni, a két tanulógyerek. 
 
I: Tehát ők ketten visszajöttek ezek szerint. 
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BK: Ez a kettő, akire úgy emlékszek, de jöttek vissza többen is, mer ez a- vót egy 
olyan, hogy nem tudom, milyen Palinak hívták azt.---Nem- nem emlékszek a nevére, 
de valamilyen Pali vót, a Vásártéri iskolával szembe vót nekik üzletük. És ezt láttam, 
hogy ez is visszajött, meg többen jöttek a- 
 
I: Akik visszajöttek, visszakapták a tulajdonukat, ingóságaikat, ingatlanjaikat? 
 
BK: Hát én nem tudom, hogy azok visszakapták-e. 
 
I: Mi lett a boltokkal? Kinyitottak a boltok aztán, hogy elmentek a zsidók, vagy 
elvitték a zsidókat? 
 
BK: Hát a boltok nem nyitottak ki utána, hanem eladták a házakat. 
 
I: Kik? 
 
BK: Hát, hogy ki adta el, nem tudom. Hogy kinek vót akkor a- izé, a községbe olyan 
joga, hogy ezt eladja. Hogy azoknak a zsidóknak, akik visszajöttek, hogy bele tudtak-
e szólni ezekbe a nem el- visszajötteknek a vagyonába. 
 
I: De ők a sajátjaikat visszakapták, vagy nem, ezt nem tudja Károly bácsi. 
 
BK: Én nem tudom azt, hogy visszakapták-e. 
 
I: Említette azt, hogy volt, akinek sikerült hát elkerülni a deportálást.  
 
BK: Igen. Volt ez a doktor Sajó Sándor állatorvos, akinek a családját elvitték, de ő 
mint állatorvos így őtet megvárták, még a lovakot besorozzák és utoljára akarták 
elvinni. De közbe itt az utca végin lakik az a Barát Ferenc, velem egyidős, most halt 
meg két éve, egy éve körülbelül, egy, vagy két éve, aki ezt a dr. Sajó Sándort kint, 
arra a nádasokba elbújtatta és vitte nekik az élelmet.  
 
I: És így megmenekült ezek szerint. 
 
BK: És ez így megmenekült. Na most, ez a dr. Sajó Sándornak a fia is megmenekült, 
mert ez kiment Amerikába és onnan segítette az édesapját, mer az édesapja meg, ez a 
Sajó Sándor állatorvos, most ez a Mariska néni, akit, majd ha rákerül a sor, ezzel én 
kijártam a zsidó temetőbe és ezelőtt egy jó pár évvel még én ezzel a dr. Sajó 
Sándorral tudtam beszélni. Akkor már kilencven éven fölül vót. És ő építette itt a 
zsidóságnak azt az emlékművet a zsidótemetőbe.  
 
I: Ez, aki bujkált, az idősebb Sajó Sándor. És az ő fia kiment Amerikába és segítette a 
Sajó Sándort. 
 
BK: Igen. Ő fogadott mellé egy olyan ápolónőt, mert valami híres orvos lett ő is 
ottan, olyan ápolónőt, aki az édesapját ott állandóan ő izé, ápolta.  
 
I: És hogyhogy a Károly bácsi kijárt a zsidó temetőbe?Hogy- hogy- miért jár ki 
Károly bácsi a zsidó temetőbe? 
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BK: Hát ez a Schenk Mariska néni, aki szintén visszajött, így a piacon keresztül a 
nejemhöz járt vásárolni, mer a nejem ilyen paprikát, paradicsomot, meg zöldségfélit 
árult a piacon és (köhint) a férjivel meg én két ciklusba, ezen az utcarészen ilyen 
tanácstag vótam, és a férjivel- a férje, Szauer=Szauer Laci bácsinak hívták, ezzel a 
tanácsgyűléseken egy asztalnál ültünk. És ilyen jó beszélő viszonyba kerültünk, majd 
aztán a szomszédja meg, az én főnökasszonyomnak testvére volt. Ilonka néni, szintén 
zsidó asszony, az is visszakerült Auschwitzbul, vagy nem tudom, hol volt ő, a 
munkatáborból és a Mariska nénivel így kerültem kapcsolatba. Na most én ugye hát 
találkozgattam vele, minden hónapba elmentem, vittem neki egy kis paprikát, mert 
később már nem tudott kimenni a piacra és vittem neki egy kis süteményt, meg 
mondta mindig, hogy Karcsikám, úgy örülök, mikor lejön hozzám. Aszondja, ne 
hozzon nekem semmit, csak beszélgessünk egy kicsit. Mert ugye ő is elég keveset. 
Ott találkoztam egyszer egy olyan véletlennel, hogy kapucsengő szólt, mert bezártam 
a kaput, nehogy idegen bejöjjön és szólt, mondom Mariska néni, megnézzem, hogy ki 
az? Azt mondja, nézze meg, Karcsikám. Kimegyek, hát a postát. Akkor engedje be. A 
postás hozott neki egy olyan küldeményt, amit őneki kellett aláírni. És Amerikábul 
jött nekik, Blütt Rózátul, Blütt Róza, ez a pék, akirül beszélgettünk, ennek a lánya is 
állítólag akkor így kiment és az küldött neki, ha jól emlékszek, húsz dollárt, mer azt 
megkérte a Mariska néni, hogy bemennék-e vele, hogy fölvegye a pénzt. Mondom, 
persze, Mariska néni, a temetőbe is ki szoktunk menni mindig, megkoszorúztuk, vagy 
virágokat vittünk a sírokra minden évbe és akkor fölvette ezt a- mondom milyen 
véletlen, hogy olyan jön össze, hogy egy olyan, akivel abba az időbe mint gyerek 
jártam a szüleihez, és ő meg Amerikából- izé, küld egy küldeményt ennek a- 
 
I: Ha jól értem, Mariska nénivel együtt jártak ki a zsidó temetőbe, megkoszorúzni az 
emlékművet, vagy? 
 
BK: Igen. Virágot vittünk, meg kavicsokat is tettünk le ott a sírokra, és végigjártuk 
vele, mutogatta nekem, hogy Karcsikám, ez a Simi bácsié vót, ez a fogorvos úré vót, 
ez ezé, azé, úgyhogy ez már olyan- 
 
I: De Mariska néni szidó volt- 
 
BK: De, ő zsidó vót. Túlélő vót. 
 
I: Őt hogy hívták, milyen Mariska? 
 
BK: Schenk, Schenk Mariska néni. Schenk volt az édesapjának a neve, ők hentesek 
voltak, a férje viszont Szauer volt, mert ő- ő mikor visszajöttek, akkor házasodott 
össze ezzel a Szauer Tiborral, ha jól tudom, Szauer Lászlóval, nem is Tibor. 
 
I: És akkor együtt jártak a temetőbe. De a Károly bácsi miért járt ki a zsidó temetőbe? 
 
BK: Mer a Mariska néni már akkor nehezen tudott mozogni, nem is jól látott, és 
kocsival én kivittem őtet, mert vót nekem egy Dacia kocsim akkor, és hát így 
szeretetből. Őszintén megmondva, mer én sajnáltam a zsidókat, akik mondjuk ilyen 
kegyetlen náciknak az áldozatai lettek. 
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I: Mariska néni beszélt arról, hogy mi történt vele? Ő ezek szerint kint Auschwitzban, 
ugye? 
 
BK: Persze, beszélt. 
 
I: Elmondta, hogy mi történt vele? Mit mondott? 
 
BK: Hát azt a kegyetlenséget, amit ott ők átéltek, hogy levetkőztették ők, meg hogy 
hogy bántak velük, de arról is beszélt, hogy Karcsikám, azt mondja, nem minden 
német vót azért azok között se olyan kegyetlen. Úgyhogy aszondja, én nem tudok 
még azokra se haragudni. Mondom, Mariska néni, ez az egy olyan valami, hogy az, 
amit a németek elkövettek az emberiséggel szemben, hát, erről hogy ki tehetett. 
Szerintem itt nagyobb összefogásnak kellett volna lenni, hogy ne tudják a lengyeleket 
is megrohanni, meg a franciákat is. Hogy=hogy ilyen=ilyen kegyetlen dolgot a német 
nép ne tudjon még egyszer véghez vinni. És=és sajnos, hogy azok isszák a levit 
ennek, még a mai napig is, akiknek nem vót úgy köze hozzá, mint a németeknek. Mer 
állítólag a németek még mindig elég jól állnak a jelenlegi politikai helyzetükbe, 
anyagilag. 
 
I: És kik isszák a levét? 
 
BK: Hát, a különböző emberek, akiket ugye kivégeztek, a zsidóság, akkor akiket a 
frontra kivittek. A lengyelek, a magyarok, a szlovákok, a- gondolom az olaszok is, 
meg ahol a háború végigsöpört. Franciák, ugye hát nézem ezt az izét, különböző hadi 
izé- mozdulatokat, amit végeztek, ugye a háború alatt, hogy=hogy mennyi embernek 
kellett megszenvedni, hogy a németek ezt az izé, kegyetlenséget elkövették. Úgyhogy 
szóval nagyon-nagyon nem egy helyes dolog volt ez, amit megengedtek nekik és 
(köhint) ebbe mondjuk szerintem ha előbb beleavatkozik Anglia, Amerika, a franciák 
összefognak a németeket a csírájába elfojtsák ezt a=ezt a háborút, akkor ez nem 
következett volna így be. 
 
I: Károly bácsi, köszönjük szépen. Itt álljunk le most egy pillanatra. 
 
BK: Jó. 
 
I: Károly bácsi, egy kis technikai szünet után folytatjuk akkor a beszélgetést. 
Említette azt, hogy ugye számos bolt volt, ahova annak idején járt Károly bácsi 
vásárolni. 
BK: Igen- 
I: Zsidó bolt, zsidó tulajdonban levő bolt. 
BK: -igen=igen- 
I: Mi történt ezekkel a boltokkal? Bezárták őket, bezárták a boltokat, mielőtt elvitték 
volna a zsidókat, vagy mi történt pontosan, erre emlékszik-e? 
 
BK: Nem emlékszek erre. Szerintem csak be kellett zárni.  
 
I: Járt például pékségbe- 
 
BK: Utána már az a pékség megszűnt. Megszűnt. Ott utána nyitott egy másik pék 
pékséget, ha jól emlékszek, Ötvös, Ötvös péknek hívták, aki ott. 
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I: De ez már a háború után volt. 
 
BK: Ez már a háború után. Hogy aztán ez milyen formába jutott hozzá, nem tudom.  
 
I: De még mielőtt ugye elvitték volna a zsidókat, feltételezhetően ezeket a boltokat be 
kellett zárniuk. 
 
BK: Igen. 
 
I: Erre nem emlékszik. 
 
BK: Erre nem emlékszek, mert utána ugye már nem jártunk abba a boltokba. 
 
I: Amikor a- látta azt, hogy a német katona fokossal a csillárt rángatja, az mikor 
történt? Melyik nap? Amikor látta a menetet, vagy- vagy ez egy másik alkalom volt? 
 
BK: Másik alkalommal vót, másik alkalommal. 
 
I: De nem sokkal azután, feltételezhetően. 
 
BK: Hát, hogy pontosan mennyi idővel, nem sokkal utána lehetett. 
 
I: Egy másik kérdés, ami még fölmerült, és amiről beszélt a múltkor, hogy az 
édesanyjának is volt- 
BK: -igen- 
I: -kapcsolata- 
BK: -igen- 
I: -zsidókkal. Ez mi is volt pontosan? 
 
BK: Hát édesanyám az ilyen kézimunkával foglalkozott. Volt nála sokszor három-
négy tanuló is, de vagy húsz-harminc lányt megtanított így kézimunkázni, és ő Pestre 
vót egy olyan nevű cég, akit úgy hívtak, hogy Borbándi. Borbándi cég, és ezek a 
tanulólányok, akik az ő keze alól kikerültek, ezek voltak bedolgozók anyámékhoz. Na 
most, mivel hogy apám meg ugye rokkant volt, nyugdíjas, vasúttól, így őneki 
szabadjegye volt a vonatra. Na most ő vitte be mindig a munkákat, amit mindig, 
amikor elkészült, akkor a lányok, akik volt nála 15-20 is, bedolgozó, azok behozták 
és akkor anyám az átnézte őköt, szépen összerakta és apám akkor másnap, vagy 
amikor összejött annyi, akkor vitte föl Pestre, a Borbándi úrékhoz. 
 
I: A Borbándiékkal mi történt aztán, arról tud-e valamit? 
 
BK: Nem, arról nem hallottam utána, hogy mi lett akkor velük. 
 
I: Édesanyja nem mondta, mert- 
 
BK: Nem, nem tudott ő se róla utána semmit már. Azokat is gondolom összeszedték 
és nem kerültek vissza.  
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I: Említette azt, hogy a háború után volt valamiféle- hát számonkérés azokkal 
szemben, akik mondjuk hát valamiféle bűnt követtek el. Fel tudná ezeket idézni, hogy 
pontosan mi történt, például a Kovács csendőrrel történt-e valami? 
 
BK: Ezek elkerültek aztán innen, hogy azokról nem tudott senki, hogy mi lett velük. 
Mert vótak olyan csendőrök, akik nem viselkedtek úgy, hogy valami olyat tudtak 
volna rájuk bizonyítani és azok- vót itt nagykátai is, nagykátai, aki nem is olyan régen 
halt meg. Nem is tudom, Tankó Feri, de ezek valahonnan Erdélybül kerültek ide abba 
az időbe, de itt telepedtek le. És az később, mikor mi Salgótarjánba dolgozunk 
faluvillamosításon, ott dolgozott velünk, mint segédmunkás. Ezeket beosztották 
mellénk, ugye falat vésni, meg ilyen. Szóval ők már úgy nem tudtak elhelyezkedni 
azért, hogy megússzák, mondjuk ezt az izét, hogy vezető posztra kerüljenek valahol. 
 
I: Tehát ez a Tankó Feri egy Erdélyből Nagykátáról idekerült valaki, aki itt lett aztán 
csendőr.  
BK: Igen=igen. 
I: És ő is- ő milyen csendőr volt? 
 
BK: Hát ő, mondjuk, ha jól tudom, ő=ő nagyon jó vót úgy, mint csendőr. Egy olyan 
alkalommal, amikor nekem vót egy olyan közöm hozzá, hogy meg tudtam állapítani, 
hogy milyen. Egy kényszerleszállást, egy ilyen légitámadásnál egy magyar repülő 
leszállt itt az utcánk végén, és mi gyerekek ugye szaladtunk oda, megnézni, hogy 
hogy is néz ki egy repülő a földön. És ő oda volt állítva fegyverrel, hogy senki ne 
mehessen közel az izéhez, a géphez, majd jön érte autó, szétszedik és akkor elviszik. 
Na most, minket ahogy meglátott ott ez a Feri bácsinak hívtuk, mondja, hogy 
szeretnétek-e beleülni. Mondom, igen. Na, azt mondja, akkor egyenként gyertek ide, 
üljetek bele, de hozzá ne nyúljatok semmihöz, mer akkor engem agyonvernek. 
Úgyhogy- és később ez került a csapatunkba, villanyszerelők mellé és úgy 
megemlítettem neki, hogy Feri bácsi, emlékszek magára, mikor csendőr volt. Azt úgy 
meglepődött, hogy ugyan miért. Aztán elmeséltem neki, akkor egy kicsit úgy 
fölvidult. Mondom, nem tudom elfelejteni, hogy hogy örültem én annak és később ez 
ve- vezetett arra, hogy a légierőkhöz jelentkeztem én is katonának, mikor behívtak. 
 
I: Tankó Feri nem volt igazából egy erőszakos valaki. 
 
BK: Az nem vót, az nem volt egy kegyetlen csendőr, csak ugye a megélhetésért, ő is, 
hogy- 
 
I: Akkor őt is leszerelték, és utána segédmunkás.  
BK: Utána segédmunkás volt. 
I: A Kovács- a Kováccsal mi történt? 
 
BK: Arról nem lehetett hallani, az elkerült Nagykátáról, az biztos, hogy elkapta a 
méltó- megérdemelt büntetését. 
 
I: De azt, hogy mi történt vele, nem tudja. 
 
BK: Azt nem lehet tudni. 
 
I: Károly bácsi, köszönjük szépen, akkor=akkor most álljunk le.  
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