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Pozsgai Vidáné Aldi Mária 
 
 
 
I: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöhettünk és itt lehettünk- itt lehetünk most. Arra 
kérném, hogy legyen szíves megmondani a nevét. 
 
PV: Pozsgai Vidáné Aldi Mária.  
 
I: Mikor született? 
 
PV: 1927. szeptember 4. 
 
I: És hol? 
 
PV: Győrszentivánon. 
 
I: Mária néni, jártunk már itt néhány héttel ezelőtt- 
PV: -igen- 
I: -akkor elbeszélgettünk arról, hogy mire tetszik emlékezni a második világháborús 
időkből- 
PV: -igen- 
I: -most azért jöttünk vissza, hogy újra ezekről a dolgokról beszélgessünk. És most 
ezeket hát videó-kamerára vegyük, rögzítsük. 
 
PV: És akkor el tudja vinni a (Náthán) Izraelbe? Azért? 
 
I: Hát ez a washingtoni Holokauszt Emlékmúzeum számára készül- 
PV: -értem- 
I: -ez a felvétel, és oda került az archívumba- 
PV: -jó- 
I: -ahogy már beszéltünk róla- 
PV: -akkor jó, hogy leírtam a Náthánnak, azt viheti Izraelba. 
 
I: Mária néni, tessék szíves lenni egy picit felidézni, hogy milyen volt itt a második 
világháborút közvetlenül megelőző időkben, illetve a második világháború alatt a 
zsidók és nem zsidók közötti együttélés, együttlét. Kik- éltek-e zsidók 
Győrszentivánon először is? 
 
PV: Nagyon kevesen. Már az én időmbe kevesen. Egy, kettő, három, négy családról 
tudok. Akik itt éltek, de a temetőbe volt egy sövénnyel elkerített, mint ez a szoba, 
azért ennél kicsit nagyobb zsidó temető, a nagy temetőnkbe. És ott gyönyörű héber 
föliratú sírkövek is voltak, tehát előttünk is éltek zsidók Szentivánon. 
 
I: Ki volt ez a család, vagy kik éltek itt Győrszentivánon? 
 
PV: Mondjam a neveket? 
 
I: Persze! 
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PV: A (Süss) Gézáné volt, akkor a Vogel család, a Deutsch család. 
 
I: Ők éltek itt Győrszentivánon? 
 
PV: Igen=igen. Négy. És akkor kettő olyan volt, aki csak üzletet tartott fönn és egy 
héten egyszer kijött. Én e- őket ismerem. Őróluk tudok. És a határba élt egy gazdag 
földbirtokos zsidó család, a Wittmann, azt majdnem elfelejtettem mondani, de azok 
mikor a- ugye a húszas évekbe, a Horthy-korszakban már elkezdték már a numerus 
clausussal a zsidók megkülönböztetését. Ez azt jelentette, hogy csak a létszám 
arányában mehettek egyetemre a gyerekeik. És ez=ez fokozatosan nőtt, ’38-ban meg- 
megtiltották nekik, hogy bizonyos foglalkozásokat nem vállalhatnak, akkor ’41-ben 
beléptünk mi is háborúba sajnos és akkor kezdték őket gettókba összegyűjteni a sárga 
csillagos korszakkal. 
 
I: Na most még ne szaladjuk ennyire előre. Mire tetszik emlékezni, milyen volt a=a 
kapcsolat itt, helyben, Győrszentivánon a zsidó családokkal? Tehát a helyiek- 
PV: -semmi- 
I: -és a zsidó családok- 
PV: -semmi rossz nem volt. Békességben éltünk mi is velük, meg mindenki. Semmi 
olyan nem volt, hogy bántás, vagy akármi.  
 
I: Voltak-e bármilyen zsidóellenes megnyilatkozások? 
 
PV: Nem, nem, sohase. 
 
I: Voltak-e nyilasok Győrszentivánon? 
 
PV: Hát sajnos ’44-től lettek nyilasok, igen. Akkor aztán- akkor már csak egy igazi 
család élt a Süss Gézáné családja itt, de azt se bántották. 
 
I: Mi lett a többi családdal? 
 
PV: Elöregedtek, meghaltak, elköltöztek Szentivánról. Az a kettő, aki csak 
kereskedést tartott itt fönn, de Győrben volt a nagy üzlete, azok becsukták ugye a 
boltot. A Süss Gézánék például- ő egy öregasszony volt már, mikor itt megvette a 
körtéren a- mai körtéren a régi csendőrlaktanyát. Ami akkora ház volt, hogy szép kis 
lakásuk, hatalmas nagy ruhaneműs, fehérneműs üzletet és végekbe anyagokat tartott 
ott. És volt két felnőtt lánya, egyik már asszony volt és négyéves szép ki- 4-5 éves 
szép kis unokája, amelyik férjhez ment és ők is itt laktak a férjével együtt. Na most 
mi- a nyilasok mikor kezdték a zsidókat a táborokba kivinni, a szentiváni nyilasok, 
talán két-háromra emlékszem, de olyan tízen is lehettek, több nem, akkor elvitték 
őket Győrbe és ott csapol- csapol- csatolták őket a menetekhez. És egyedül ez a 85- 
nyolc- mint én most, ennyi idős körüli néni jött vissza. Se a lányai, se a veje, se a kis 
unokája nem jöttek vissza, elvesztek a haláltáborba valahol.  
 
I: Emlékszik arra, amikor elvitték a Süss családot? 
 
PV: Nem, nem láttam. Nem láttam, csak megmondták. Ugye én kamaszlány voltam 
akkor, 17. évembe és felnőttek, akik ott laktak körülöttük, azok mondták, hogy elvit- 
szállították őket, elvitték. Mert akkor már csak ők laktak itt, mert a Wittmann család 
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el- magától valahova eltűntek, itt hagytak mindent. És akkor a Vogel család az meg a-
közel a Dunához egy nagy kertészetet tartott fönn. Azokat is elvitték, nem jött vissza 
senki. 
 
I: De azt látta, hogy őket elvitték? Azt látta Mária néni? 
 
PV: Nem láttam. Én senkit nem láttam Szentivánról. Ez a két család élt akkor már 
csak, mikor én (…). Úgyhogy itt a faluba semmi bántódásuk soha nem volt.  
 
I: Azt mesélte- 
PV: -csak a nyilasok mikor megjelentek és egy pár fiatal elvesztette a rendes talajt a 
lába alól és beállt a nyilasok közé, akkor azok vitték el őket. És Győrbe csapták egy 
csoporthoz. 
 
I: Honnét tetszik tudni, hogy nyilasok vitték el a Süsséket? 
 
PV: Mert miná- mindenki tudta a faluba és elterjed a híre, hogy elvitték őket.  
 
I: Kik voltak ezek a nyilasok, tetszik-e rájuk emlékezni? 
 
PV: Hát egy párra emlékszem. 
 
I: Hogy hívták őket? 
 
PV: Hát volt egy Jagodics Jani, volt egy Pék Feri---egy- na- mi is- kinek is tudtam 
még a nevét?------A Kiss Pisti, a Kiss Pisti. Ezt a hármat onnan tudom a nevüket, de 
voltak többen, mert ide nősült a mi utcánkba, de sokkal később, mert az oroszok is 
nagyon megbüntették a volt nyilasokat. Úgyhogy a hadifoglyok hazajöhettek ’47-be 
legkésőbb, ’48-ig, akik csak jóval később jöttek haza, ’54-’55-be, azok nem 
fogolytáborba voltak, nem hadifogoly, hanem háborús bűnösök. És olyan lágerba 
éltek a Szovjetunióba. Legtöbb hazajutott. 
 
I: Kik, kik voltak? 
 
PV: Egy (Lubics) Jenő bácsi, itta szomszédunk, a Kiss Pisti, akit tudok, a (Vörövszki) 
mi volt a keresztneve, az volt a nyilasok vezére. (Vörövszki), de hogy mi volt a 
keresztneve az már nem jut eszembe. 
 
I: Itt helyben voltak- 
PV: -helyben=helyben. 
 
I: Mit csináltak itt helyben? Lehet-e tudni? 
 
PV: Hát, fogalmam sincs. Én nem- nem emlékszem, jaj, de nálunk is voltak. Mert a 
Balaton környékéről egy unokabátyám, meg a barátja ide elmenekültek, ugye, mert 
’44 telén a Balaton környéke volt a legjobban a harc- a harci területbe. És itt=itt 
voltak nálunk, három hétig és a Pék Feri, meg még a Jagodics Jani, Király Imre, 
jöttek, hogy kik ezek és mit keresnek itt és azonnal vonuljanak be. Megtudták, hogy 
nálunk vannak, ez a két diákfiúk voltak. És akkor azokat Győrbe bevitték és ott egy 
ilyen ifjúsági csoportot hoztak létre, olyan formát, mint a hitlerizmusba a 
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hitlerjugend. Mikor már felnőttjei nem voltak, akkor összeszedte a fiatalokat is. Er- 
erre is emlékszem. 
 
I: Vegye le a kezét Mária néni, mert a mikrofonba nem hallatszik. 
PV: Jó, bocsánat. 
I: Arra emlékszik, Mária néni, hogy ezek a nyilasok valamiféle propagandát fejtettek 
volna-e ki itt? 
 
PV: Hogyne=hogyne, emlékszem rá, hogy rendezvényeket csináltak, nagy 
vitaesteket. Rá akarták beszélni az embereket, de már nem voltak tíznél többen, 
komolyan mondom. 
 
I: És milyen rendezvények voltak ezek, miről szóltak? 
 
PV: Hát az, hogy a nyilaskeresztes párt az igazi, a rendes magyar abba iratkozik. 
Ilyesmiket. 
 
I: Milyen=milyen ideológia- ideológiáról- 
 
PV: Németek pártolása, hogy igenis nekünk azokkal kell összetartani, mert az igazság 
azok mellett van.--Ilyen németimádó csoport volt.  
 
I: A zsidókról volt szó? 
 
PV: Hogy azoknak semmi helyük itt, volt, igen, hogy azoknak nem magyarok, semmi 
helyük Magyarországon.  
 
I: És még valami? Mit kell velük tenni? 
 
PV: Nem tudom, az- arra már nem emlékszem, én nem mentem el ilyenre, csak aki 
elment ilyenre, attól tudom. Engem egy cso- több csoportot láttam, ilyen- akiket 
kakastollas csendőrök, meg nyilasok kísértek az országúton. Jöt- na- 
 
I: Még visszatérve itt a helyi nyilasokra- 
PV: -igen- 
I: Volt-e olyan, hogy az utcán jártak-keltek, énekeltek, rigmusokat mondtak? 
 
PV: Nem. Egyáltalán nem. 
 
I: Ilyet nem hallott- 
PV: -nem, biztos nem- 
I: -Mária néni. Volt valami speciális egyenruhájuk? 
 
PV: Hogyne! Fekete és árpádsávos csík a bal karjukon, mert- és piros-fehér zászló, 
mert azt mondták, az az Árpád-házi, holott ez nem igaz, mert az Árpád-házi zászló 
tényleg piros volt, de ezüst a másik csík.  
 
I: Volt-e fegyverük a nyilasoknak? 
 
PV: Hogyne! Hogyne. Erős pisztolyok. 
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I: Ezt itt még a faluban- 
 
PV: Láttuk is, láttuk, igen. 
 
I: De használták-e faluban? Volt-e konfliktus? 
 
PV: Nem, nem. Biztos nem.  
 
I: Volt-e, hogy mondjuk inzultáltak helybelieket? Helybeli zsidókat például. 
 
PV: Nem, mert addigra már eltűntek Szentivánról. 
I: Mármint a zsidók. 
PV: Vagy elvitték őket, vagy elmenekültek előbb. 
 
I: És akkor a nyilasokkal Mária néni tkp. nem beszélgetett, azt leszámítva, amikor a- 
PV: -mikor jöttek a fiúkért. Azon kívül nem volt velük kapcsolatom, de tudtam ki az 
a 8-10, több nem volt. 
 
I: Azt tetszik tudni, hogy végül miért ítélték el őket konkrétan? Miért kerültek ők ki 
Oroszországba, táborokba? 
 
PV: A zsidók elleni bűntetteikért. Mindegy, hogy bűnös volt, vagy nem, mindet- tá- 
gulagba vitték. 
 
I: De csak hallott velük, nem beszélt velük. 
 
PV: Igen, nem beszéltem velük. 
 
I: Csak hallotta később másoktól. 
 
PV: Igen=igen=igen. Az- a főnöküket, a (Vörövszki)? Ágoston volt, úgy rémlik, a 
neve, a (Vörövszkit), azt itthon zárták be 12 évre. Azt tudom. 
 
I: És le is ülte? 
 
PV: Le is ülte. 
 
I: Később ezekkel az emberekkel beszélt arról, mi volt a háború alatt? 
 
PV: Ezek- de a legtöbb disszidált. És akkor mind a Csekonics báró, hazajárnak 
Szentiván- a környékre, Magyarországra. 
 
I: Mikor disszidáltak? 
 
PV: ’45-ben, mikor úgy érezték, hogy számon kérik tőlük a tetteiket. 
 
I: De hát őket- azt tetszett mondani, azt mondta Mária néni, mert őket elvitték 
Oroszországba és aztán visszajöttek. 
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PV: Aki=aki odakerült, azok ott voltak elítélve, aki itthon maradt, az itthon kapott 
különféle büntetéseket és a legtöbb disszidált ’50-ig aki kiszabadult, azok 
disszidáltak. A legtöbb Amerikába ment. Igen és ott kenyeret is tudtak keresni és 
mostanába a nyugdíjasok közül ők hazajönnek, mert az ottani nyugdíjukból itt 
remekül megélnek. Jöttek haza.  
 
I: Nyila- egykori nyilasok? 
 
PV: Igen. 
 
I: De még élnek? Vannak a faluba, akik akkor nyilasok voltak és még élnek? 
 
PV: Gondolkodom rajta. Nem, nem, egy se már. Csak akik így disszidáltak azokból 
szokott hazajönni a Jagodics Jani, meg a Zimmer Feri. Másra nem emlékszem, de 
még- még valaki- 
 
I: Ők=ők egykori nyilasok, de már nem élnek. 
 
PV: Igen=igen. 
 
I: Mária néni, elkezdte az előbb mondani, hogy látott zsidó meneteket. 
 
PV: Hát- 
I: Ez hogy volt? 
PV: -ez nekem szörnyű élmény volt. Gönyűn sok rokon- apai részről van sok rokon, 
és ilyen kamasz-korosztályúak, mint én voltam akkor és jöttem tőlük egy nyári 
napfényes délelőtt biciklivel jártunk ugye. Jöttem az országúton kerékpárral haza 
tőlük és úgy emlékszem, hogy négy csoportot kerültem el. És azok az agyonfáradt, 
csoszogó, minden életkorú, kisgyerektől az öregig, férfitól a nőig, teljesen már 
tönkrement emberek, mert távolról jöttek valahonnan, az Alföldről, meg Pestről. 
Legtöbb csoport ugye innen ment Bécsig és akkor onnan szortírozták őket a 
táborokba el. És én akkor kamaszfejjel rájöttem, hogy nekem az iskolába is hazudtak, 
meg a háborúról a hírek is mind nem igaz, mert mi a rossz oldalra léptünk be a 
háborúba. Mert ugye minket úgy neveltek, hogy a jó oldalon vagyunk. És akkor én 
rájöttem a bicikliúton, teljesen kikészültem lelkileg, hogy e- a- ha egy rendszer ilyet 
megcsinál emberekkel, mert ezek a zsidók mind magyarok voltak, magyarul 
beszéltek, de évezredeken keresztül a múltbeli vallási és népi szokásaikat megőrizték. 
De magyarul beszéltek, héberül is tudtak, mert a teme- temetőnkbe az a kis részleg 
zsidótemető, ez mind héber fölirattal volt. És az asszonyok kiálltak biciklivel 
ennivalót vinni nekik és az őrök ezt nem engedték meg. Nem engedtek átadni egy 
pohár vizet se. És volt- tömegsírokról is- 
I: Na most Mária néni- 
PV: -tudok, egy Gönyűn a tőlünk keletre szomszéd faluba egy ilyen tömegsír volt. Itt 
a- mi ahonnan kijárunk a- az országútra, itt meg két tömegsír volt. Ezeket ’45-46-ba 
fölásták, aki megismerte a halottját, elszállíttathatta, többit meg a győri, most is 
működő zsidó temetőbe temették el, hogy megadják nekik a végtisztességet.  
 
I: Mária néni, honnét tudta ezekről az emberekről, hogy zsidók? 
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PV: Hát tudtam, hogy=hogy a zsidótól akar megmenekülni az ország, meg ők 
nemcsak vallás, hanem egy az emberiségen belül egy fajta. 
I: -de ott- 
PV: Van egy tipikus vonás bennük, én a tévébe is megismerem őket. Orrukról, 
fülükről, egész fejállásukról. Meg lehet őket, hogy nehogy- ugyanolyan emberek, 
mint mi és magyar zsidók, de a faj ez bizonyítja, hogy nemcsak a vallásuk az, hanem 
ők egy másik emberfajta. Másik csoport az emberiségen belül és tiszteletet 
érdemelnek, le is írtam, amit most emlékbe Náthánnak adtam, hogy több ezer éven át 
az ősi mózesbeli törvényeiket, meg a szokásaikat, hitüket meg tudták tartani.  
 
I: Volt-e rajtuk valami megkülönböztető jel? 
 
PV: Hát a Horthy-korszakban a sárga csillag. 
 
I: Tehát kellett viselni a zsidóknak sárga csillagot. 
PV: Igen- 
I: Itt, Győrszentivánon is? 
 
PV: Itt csak a Süssék éltek akkor már. 
 
I: És a Süssék viselték a sárga csillagot? 
 
PV: Igen, hogyne. Hogyne. 
 
I: És ezen a csoporton, amit látott, ezen a meneten, akik ott mentek- 
PV: -volt, akin rajta volt, legtöbbön rajta volt, de voltak köztük, akin nem volt sárga 
csillag. 
 
I: Azt mondta, hogy több ilyen menetet látott- 
PV: -igen- 
I: Hányat látott? 
 
PV: Négyet. 
 
I: Egy menetben kb. hány ember volt? 
 
PV: Olyan 80-100. Alig tudtak menni, olyan fáradtak voltak. 
 
I: Ki kísérte őket? 
 
PV: Egy csendőr, egy-két csendőr, meg egy-két nyilas. 
 
I: Ismerte ezeket a csendőröket, vagy nyilasokat? 
 
PV: Hát honnan ismertem volna? 
 
I: Nem helyiek voltak. 
 
PV: Nem helyiek, nem. 
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I: Biciklivel ment arra Mária néni. 
 
PV: Igen, jöttem haza. 
 
I: És csak elhajtott mellettük, vagy meg is állt?  
 
PV: Nem álltam meg, mert olyan lelki beteg voltam, hogy siettem haza. 
 
I: Hallott valamit, ami- amit ott egymás között beszélgettek, vagy amit esetleg az 
őrök mondtak ott az elvonuló- 
 
PV: Nem, nem emlékszem rá. 
 
I: Nem volt- nem hallott semmit. 
 
PV: Nem=nem. 
 
I: Nem mondtak semmit ezek a- akik mentek az emberek. 
 
PV: Hát örültek, hogy úgy ahogy csoszogtak. Olyan fáradtak voltak már- 
I: -volt náluk- 
PV: -na és egy család lakott a- 
I: -bocsánat. Volt náluk holmi? 
 
PV: Egy kis táska. Kis=kis bőrönd. 
 
I: Ez mikor lehetet kb.- 
PV: -kis hátizsák- ez ’44 júliusba volt. 
 
I: Látott- tehát hogy ezeket az embereket esetleg bántották? Szóval volt ennek valami 
nyoma, hogy mondjuk sérülések- 
PV: -aki nem bírta, az tarkón lövés. Radnóti Miklós, aki magyar zsidó költőnk volt, 
imádom, olyan gyönyörű verseket írt és itt Győrön túl, az első falu határába, a Rábca 
partján huszonketted magával őket is. Ő Szerbiából gyalogolt a bori bányatáborból. 
 
I: De látott ilyet Mária néni, hogy valakit tarkón lőttek? 
 
PV: Nem. 
 
I: Akkor ezt honnét tetszik tudni? 
 
PV: Az egész falu tudta. Hallottuk itt bent a lö- lövéseket. Csendes este- estéken 
például. Hallottuk a lövöldözést. 
 
I: Honnét gondolták Mária néniék, hogy ez- 
PV: -tudtuk. Nem tudom. Tudtuk. Tudtuk. És nagyon sajnáltuk őket, teljesen odavolt, 
mondom a faluból sok asszony szatyorba vitte az ennivalót, meg vizet, de nem 
engedték nekik adni. Na most azt=azt megírtam a történetbe- 
I: -bocsánat, Mária néni, az- azt- 
PV: -na mondjad- 
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I: Az nem számít, hogy mit tetszett leírni, mert ugye most az számít, amit el tetszik 
nekünk mondani. 
 
PV: Azt mondom el, amit leírtam. 
I: Igen- 
PV: És az Eisenberger család, az ott kint lakott egy tanyán, közel az országúthoz. És 
valahogyan egy=egy dö- öregedő nyilas volt a hátul, aki vigyázott rájuk, és 
könyörögtek neki a nők, hogy hadd menjen- meglátták a kutat az udvaron és 
könyörögtek, hogy hadd igyanak egy pohár vizet legalább és megengedte neki. És 
olyan 10-15 nő bement az udvarra, a Krisztina nevű asszony, egy nagy gyerekes 
család, sokgyerekes család volt egyébként, mindet megengedte, hogy igyanak. Vitt 
nekik poharakat és hogy legalább azt csinálják. És akkor úgy ijesztgette őket a=a 
nyilas vezér, hogy a levegőbe lődözött, hogy jöjjenek már, siessenek haza. És egy 
Deutsch Rózsa nevű hölgy észrevette, hogy nyitva van a konyhaajtó és közel van és 
beslisszolt és még három nő vele. Csak ugye az őr nem olvasta meg őket, amikor 
kijöttek, így akkor se, amikor visszamentek. És ez a négy nőt az Eisenberger család 
megmentette. Ellátták őket ennivalóval, lelkiekbe erősítették őket és volt egy 12 éves 
kislányuk, aki ugye tél volt már ez, decemberbe volt, ’44 vége felé és komoly tél volt 
akkor. És a nagykendőbe bugyolálta a 12 éves kislányt és akkor abba a nagykendőbe, 
amit ugye keresztbe átkötött rajta, oda dugta be az ennivalót és a kislány hordta, mert 
sokan voltak testvérek, sokat játszottak az udvaron, ennek az az érdekessége, hogy 
német katonákat raktak hozzá- hozzájuk szállásra. És attól fogva nem ő látta el a négy 
menekültet, hanem ez a kis Julianna. Mert a kisgyerekek játszottak az udvaron, nem 
tűnt föl, hogy az fölmegy az istállópadlásra, az ólak padlására, a szérűbe, ahol ez a 
négy nő menekül. Nagyon-nagyon aranyosak voltak az a Krisztina néni, mikor 
legelőször ott maradtak, ugye beszok- beszöktek a táborból, akkor vizet melegített, 
mert mióta úton voltak, napok óta nem tudtak mosakodni, majd éhen haltak, mert 
elfogyott a hazulról hozott, mert nem törődtek az őrök vele, hogy esznek, isznak, 
vagy pihennek, ez nem volt szempont náluk. És ((köhint)) nagyon megszerették ezt a 
családot. Na most a bácsi gazdálkodott is, a Mihály bácsi, én is ismertem őket, de 
biciklivel bejárt Győrbe valamelyik gyárba dolgozott. És januárba az egyik hölgynek 
sikerült ennek a Mihály bácsinak a gyárba egy olyan embert találni, aki elment 
Pestre, a négy hölgynek a címét a Mihály bácsi bevitte neki és mind- egyiküknek 
keresztény magyar férje volt, az mind a négynek küldött hm: hamis iratokat, meg 
meleg ruhaneműt. És akkor haza akartak menni, ugye január vége felé, pesti volt 
mind a négy és a Mihály bácsi a biciklije csomagtartóján mindennap egyet bevitt a 
vasútállomásra Győrbe, mert ugye hát hogy jutottak volna be. Na és kettő együtt 
Győrbe megvárták egymást és ketten-ketten utaztak. Az első kettőt a Keletibe rögtön 
elfogták és a ravesnbruck- ravensbrück-i táborba vitték őket, nem is jöttek haza. Ez a 
Rózsa, meg aki legjobb barátnője lehetett, őket is bevitte a győri vasútállomásra 
egyenként a Mihály bácsi és ők budapestiek voltak és semmi bajuk nem történt, nem 
vették észre a Keletinél, hogy ezek zsidók. És ők így menekültek meg. És ez a Rózsa 
évekig visszajárt az Eisenbergékhez, ezzel hálálta meg, meg köszönte meg, hogy 
megmentették őket. Tehát a négyből kettő megmaradt. Hát ez is szép dolog. 
 
I: Mária néni, ezt honnét tudja, ezt a történetet? 
 
PV: A lányuktól, a 12 éves Juliannától, most tavasszal halt meg 80 évesen. Ugye 
akkor ő volt az, aki hordta ki sutyiba nekik az ennivalókat. És ((köhint)) ez a minden 
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iratot megőrzött, mert mikor ’99-be- de=de tud- hm: tudták meg, hogy a szülei 
zsidómentők voltak és ugye azok már nem éltek akkor. És mivel a Juliannáról ez a 
Rózsa elmondta, hogy a kislány volt a segítőjük és az anyjának a küldönce és 
mindent megtettek értük, és akkor ő többször eljött ide, megköszönte nekik, hogy 
törődtek velük és segítettek rajtuk. Ezért aztán kilenc- nem tudom, hogy hogy jutott el 
a hír Jeruzsálembe, Izraelbe, de ’98-ba megkapták a Világ Igaza kitüntetést a szülők, 
és mivel a szülők nem éltek, ez a Julianna ment- volt fölhívva az izraeli követség, 
meg a magyar belügyminisztérium szervezte az ünnepet és a Julianna vett át a szülei 
nevére kiállított Világ Igaza kitüntetést, a magyar államtól pedig a Bátorság 
emlékjelet kapták meg. Tehát magyar kitüntetést is kaptak. Na és a Julianna idén 
tavasszal halt meg és a lánya, meg a fia őriz mindent. És olyan aranyosak voltak 
odaadták, hogy föl- már visszavittem nekik, hogy fölhasználhatom az íráshoz. Az 
unok- az öregek unokái. És már nagyon vigyáz- na most a Ferinek, a Fertetics 
Ferinek meg egy albérlő volt, mert egyetemista volt Pesten. És annak a családnak az 
ötéves kislányát hazahozta, a zsidó családnál volt albérlő és itt a szüleivel együtt- 
 
I: Ez ki- ez a-  
 
PV: Fertetics Ferencnek hívták, ő a másik ilyen Jad Vasem-es kitüntetett. 
 
I: És ő is itt élt, Győrszentivánon? 
 
PV: Itt élt, hogyne. Született is, meg itt is élt. 
 
I: De már nem él. 
 
PV: Nem, nem. 
 
I: És tőle hallotta ezt a történetet? 
 
PV: Tőle is, jó barátunk volt. Tőle is hallottuk, meg én úgy beugrik a kislány arca. 
Tudod, a zsidó nők vagy szépek, vagy csúnyák, középút nincs. És ez gyönyörű szép 
kislány volt. És úgy előttem van a kis göndör hajával, olyan barátságos. A Feri és a 
szülei itt nevelték. És akkor családjából többen visszajöttek, megmaradtak és mikor 
az Izrael állam létrejött, kiköltöztek Izraelbe és- 
 
I: A háború alatt itt élt a zsidó kislány a- 
 
PV: -igen, a Fertetics Feri szüleivel. 
 
I: És akkor tudtak erről Mária néniék? 
 
PV: Azt tudtuk, hogy a Feri hozott egy kislányt Pestről, de hogy zsidó kislány, azt 
senki nem tudta.  
 
I: Találkoztak ezzel a kislánnyal a háború alatt? 
 
PV: Hogyne=hogyne=hogyne, aranyos kislány volt. 
 
I: És mikor került ide, hányban?  
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PV: ’44 nyarán. Mikor=mikor már tömegesen a pesti ge- gettókból is vitték el a 
zsidókat. De azt muszáj elmondanom, hogy a Horthy bűnei között az is igen nagy 
bűn, hogy a gazdag zsidókat, elsősorban a gyárosokat, bankosokat nem engedte 
elvinni, hanem a szegényebb zsidóság szenvedte meg, meg a falusi zsidóság 
legjobban ezt az ügyet. 
 
I: És akkor mi történt ezzel a kislánnyal? 
 
PV: Itt élt és mikor ’45 őszén jöttek érte a szülei. Visszajöttek azok a táborból. 
 
I: És akkor nyilván más néven- ezt nem lehet tudni- 
 
PV: Fogalmam sincs, én a nevére úgy emlékszem, hogy mintha Ráchel lett volna, de 
nem vagyok benne biztos- 
I: -és akkor ott a- 
PV: -na most- 
I: -faluban nem volt gyanús, hogy van itt egy kislány, aki- 
 
PV: Nem, mert azt a Feri szerette- ezt nem kell beleírni, vagy levenni, hogy szerette a 
nőket és gondolták, hogy az övé ez a kislány. Ez a=ez a tudat élt a faluba. Hogy ez a 
Feri egyetemistakori kislánya. ((nevet)) És így senki nem gyanította, hogy nem az övé 
és hogy zsidó kislány. És akkor, mikor Izrael ’48-ban létrejött, akkor 
gyémántkereskedő család lettek, nagyon jómódúak és mikor felnőtt ez a kislány, 
elkezdték az izraeli nagykövetség útján keresni ezt a Fertetics Ferencet. És a magyar 
belügyminisztérium, ugye nyilván ott van mindőnknek a születési, meg minden adata, 
szóval megtalálták a Fertetics Ferencet. És akkor Izrael államba, Jeruzsálembe élt a 
család, gyémántkereskedő- Gilberték? Gilbert? Nem biztos, én leírva pontosan írtam 
le, de olyan rövid eszem van már. Mintha Gingler család, igen. Lett- élnek 
Jeruzsálembe és írtak a Ferinek és meghívták magukhoz. Vállalták a teljes 
útiköltségét, mindent. Hát nagyon boldog volt a Feri, hogy ő kimehet, Jeruzsálembe 
laknak most is és ((köhint)) a felesége pedig varratott a 12 különböző korú 
kislánynak, mert ugye a pici lány már asszony volt és felnőtt gyerekei is voltak, sőt 
unokái is, a képek elárulják, ami- ez egy másik család, nem az Eisenbergerék, ez 
egész más, nem is rokonok. És a=a Fertetics Ferinek a felesége 12 kis blúzt varratott 
és mindet kihímezte valódi kalocsai mintával, az anyjuknak, nagymamának pedig 
kötényt. Majd láttok a fényképen. És: azt vitte ajándékba a Feri. Nagyon örültek neki, 
helyesek voltak és sokszor fölvették. 
 
I: És ezt a Feri mesélte Mária néninek, ezt a Feritől tudja Mária néni? 
 
PV: Igen. Még jó barátságba voltunk. Férjemnek iskolatársa volt. 
 
I: Mikor halt meg? 
 
PV: ’86-ba és ’81-ben volt kint Izraelben. Öt év múlva halt meg és a Teri- de mivel 
leveleztek, mikor ő hazajött, és akkor mikor meghalt, értesítette őket a felesége és 
küldtek vissza részvétiratot- nem tudom, levelet, vagy táviratot, ez az ő dolguk volt, 
ugye. És azt kérték, hogy a gyászjelentésen ők ott legyenek, mert ők annyira szeretik 
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és hálásak a Ferencnek, hogy ez kérik, hogy ők is és akkor így íratta meg a Teri a 
gyászjelentést, hogy a családok föl vannak sorolva és a Gilbert család is. 
 
I: Mária néni, tetszett még említeni a múltkoriban- 
 
PV: - a kis újságba is benne voltak, abba a gyászjelentésbe is. 
 
I: Szóval szó volt arról, hogy még kik élték túl a- a holokausztot, a második 
világháborút, tehát a zsidó családok. 
 
PV: A (…) Dezső, aki Győrbe volt nagyon jó ruhás, fehérneműs és kész dolgok- kész 
ruhákat áruló boltja volt és minden héten egyszer kinyitott itt Szentivánon. És a fél 
Szeniván elismerte, szerette mindenki, és oda jártunk vásárolni, én is anyámmal 
sokszor voltam abba a boltba, a Fő utcán volt. Egy ház, az első szobáját nekiadta, 
annak nyitottak a szobájára ajtót és az volt az üzlet. Ő visszajött, a felesége nem, 
gyerekük nem volt és ő annyira el volt keseredve, hogy Dobaira magyarosított, hogy 
még a neve se árulja el, hogy zsidó. Ő túlélte Auschwitzot, vagy melyiket, nem 
tudom, és ((köhint)) a- úgy próbálta megmenteni az áruját, hogy akikkel jóba volt, 
kuncsaftokkal, négy-öt családnak szétosztotta, hogyha ő visszajut, majd visszakapta. 
Na de ugye a németek is elvittek, amit a házaknál találtak, és értékes volt, az oroszok 
is elvitték. És nem sok minden jutott a Dezsőhöz vissza. Egy jóképű zsidóember volt, 
szerette az egész falu, mert nagyon jó volt, hogy nem kellett Győrbe bemenni, akkor 
még nem volt jó a közlekedés és szép áruja, meg jó áruja volt, úgyhogy egész falu ott 
vásált nála. Akkor volt egy (Kollmann)- 
 
I: Mária néniéknél helyezett el árut? Szövetet? 
 
PV: Igen, igen. Anyám tudott neki egy ágyneművéget visszaadni, meg két selymet. 
Mindent, amit itt volt, visszaadta anyám. Mert ő varrónő volt, aranyérmes női szabó 
és tűt, cérnát is Dezsőnél vette, nagyon jó kapcsolatban voltunk vele, igen. Úgyhogy 
a rendes emberek visszaadták, valaki szándékosan nem adta vissza és sokat elvittek a 
németek, oroszok. Az elásott gödröket fölásták, ha látták, hogy lapos ott, akkor ott 
biztos, hogy ásott holmi van. Akkor a pincéket megnézték, a Süss Gézáné pedig, 
mikor kezdték érezni, hogy nagy baj van, a pince egy részébe minden árut levittek és 
lefalazták a pincének azt a részét. De ’45-ben még nem volt otthon senki közülük, a 
Süss családból és az egyik kőműves megmondta a- az akkori tanács volt? vagy 
önkormányzat, nem, tanácsnak, hogy ott rengeteg áru van, a Süssék nagy háza alatti 
pincébe lefalazva és kibontották és a hadifoglyok feleségeinek, a hadiözvegyeknek, a 
nagyon szegényeknek ingyér szétosztották. Nem le- nem elhordták, hanem 
megkapták a falu akkori vezetőségétől. És akkor a néni már olyan öreg volt, és olyan 
törődött, egy nem tudom, (…) voltak, gyerektelen középkorú házaspár, akik 
magukhoz vették és kilencvenegy-két éves korában halt meg, addig azok 
gondoskodtak róla, meg kaptak állami támogatást is. 
 
I: És mi lett a Süss- Süss néni házával? 
 
PV: Jaj, hát az a legszebb az egészbe! A falunak- végrendeletében a falunak 
adományozta, ma is megvan a hatalmas ház, gyönyörű szépen föl lett újítva, az a ház 
az egészségház. Gyerekorvos, rendes orvos, fogorvos, mindenféle rendelés van 
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benne. Egészségház, fölújították, rendbe tették és egészségház. Most is megvan. És 
működik. 
 
I: Akkor a falu hálás volt. 
 
PV: Igen, hogy- 
 
I: Hát köszönöm szépen, itt akkor álljunk meg most egy pillanatra. Lehet egy korty 
vizet inni. 
Szóba került itt Mária néni, ugye említette a Süss boltot, amikor ugye elvitték a Süss 
nénit, meg az ő családját- 
PV: -igen- 
I: -akkor ott maradt a bolt. 
PV: -igen- 
I: -mi történt a bolttal? 
 
PV: Becsukták. Üres volt. 
I: És a benne levő áruval mi történt?  
 
PV: A pincébe be volt falazva. Mielőtt elmentek, mindent lehordtak. 
 
I: Tehát nem volt benne áru. 
 
PV: A boltba nem. Jelentős áru nem, mert mondtam azt, hogy a pincébe rakták és 
lefalazták. Úgy- a bolt nem volt bolt, üres volt. 
 
I: Tehát nem foszt- nem volt fosztogatás, ilyesmi nem. 
 
PV: Á! 
 
I: Ilyen történt egyáltalán, fosztogatás Győrszentivánon? 
 
PV: Nem emlékszem rá, ez egy rendes falu volt mindig. 
 
I: De mondjuk nyilasok, vagy csendőrök? 
 
PV: Nem, nem. A nyilasok a fiatal fiúkat, nálunk is a két vendég-fiút ugye itt találták, 
és ((köhint)) ezek a leventék voltak, mert az első világháború után nem 
Magyarország- nemcsak Trianonnal volt tönkretéve, hanem azzal is, hogy hadsereget 
nem tarthatott fönn. És akkor a 12 évestől 21 éves kori fiúkat ún. levente-
intézménybe vitték, ilyen háborús előkészületekre, katonai előkészítésekre. Mert a- 
később, mikor már lehettek katonák, 21 évesen vonultak és 24-ek voltak, mikor 
leszereltek. De az ilyen levente-különítményeket már nem a keleti frontra, hanem 
nyugatra vitték, a németeknek segíteni. 
 
I: Értem. Tehát evvel foglalkoztak itt a helyi nyilasok- 
PV: -ezzel, igen- 
I: -ugye ezt tetszik mondani Mária néni. 
PV: Igen. Nem bántottak senkit különben a faluba, csak nagyképűsködtek és 
intézkedtek. Urat játszottak, na, inkább így. 

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



 15 

 
I: Mikor voltak ezek a nyilas gyűlések, azokra nem járt Mária néni. 
 
PV: Soha, senki, csak a nyilasok voltak ott. 
 
I: És azt honnan lehetett tudni pontosan, hogy mi hangzik ott el, vagy miről szól? 
 
PV: Mert másnap ők szanaszét elmondták. Meg voltak kíváncsiak, akik elmentek 
meghallgatni, és közhírré vált a faluba.  
 
I: Voltak ilyen propagandaanyagok? 
 
PV: Hogyne, voltak, emlékszem rá. 
 
I: Miről szóltak- 
PV: -reklámok. Hogy a nyilaskeresztes párt az igazi magyarokért küzd és ők az igazi 
magyarok, ilyesmik voltak rajta. De veszekedés, vagy ilyesmi egy se- nem, biztos 
nem volt, mert emlékeznék rá, meg tudnám. 
 
I: Voltak ilyen dalok, amiket mondjuk énekeltek, vagy? 
 
PV: Mit is szerettek énekelni? Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország. Erdélyi 
himnusz, erre emlékszem. --Mer- meg ők azt képzelték, hogy mindent vissza tud 
Magyarország szerezni, mert azért az nyugatnak nagy bűne, hogy szétosztotta hazánk 
kétharmadát a szomszéd országoknak. 
 
I: Zsidóellenes dalok voltak ezek között? 
 
PV: Nem emlékszem rá. Nem. 
 
I: Tehát egy ilyen- hogy hallottuk máshol, hogy ’éljen Szálasi, meg a Hitler’. 
 
PV: Hát ezek nem dalok voltak, hanem kiabálások. 
I: És ez milyen volt? 
 
PV: A Szálasi a nyilasok vezére volt, ’45-be halálra ítélték. 
 
I: De ilyenre tetszik ilyenre emlékezni? 
 
PV: Tessék? 
 
I: Tetszik ilyenre emlékezni Mária néni? Volt itt ilyen=ilyen Győrszentivánon is? 
 
PV: Igen, hogyne. Meg az Imrédy Béla volt nagy nyil- nyilas. 
 
I: De ilyen dalokra, vagy szlogenekre? 
 
PV: Nem. 
 
I: Tehát ilyen Szálasi éltető- 
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PV: Ilyen jelmondatokba.  
 
I: De ilyenek voltak? 
 
PV: Azok voltak. 
 
I: Tetszik rá emlékezni? 
 
PV: Nem. A kép úgy előttem van, de- meg az újság is mindig írt róluk, de nem em- 
nem emlékszem rá. 
 
I: De hát ilyen dalra nem, hogy- 
 
PV: Biztos nem volt olyan dal. 
 
I: Említette Mária néni azt a- azokat a bizonyos meneteket, amiket látott. 
 
PV: Jaj, ne is mondd, mai napig is úgy fáj a szívem értük. 
 
I: Mondott néhány szót róluk, hogy=hogy ugye kik voltak a menetben. Tehát az- picit 
úgy megismételné Mária néni, hogy ez pontosan hogy történt? Tehát elment 
biciklivel arra. 
 
PV: Jöttem haza a szomszéd faluból- 
I: -Gönyűről- 
PV: -Gönyűről, igen. 
 
I: -Gönyűről Győrszentivánra- 
 
PV: -a régi országúton, igen=igen. 
 
I: És ők ugyanúgy Gönyű felől jöttek Győrszentiván felé? 
 
PV: Nem Szentiván felé, Bécsnek. Itt ment a- a régi még a rómaiak alapította ország- 
ő: út, országút. 
 
I: Tehát keresztül is mentek Győrszentivánon? 
 
PV: Nem, mert a falutól ez egy kilométerrel kijjebb van. 
 
I: És a: Mária néni ezek szerint elbiciklizett a négy menet mellett. Ezek egymás után 
mentek, ezek a menetek? 
 
PV: Hát, olyan talán 10-20 méter köz volt mindegyik között. 
 
I: Volt Mária néniek ideje megnézni az arcokat, meg azt, hogy hogy néznek ki ezek 
az emberek? 
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PV: Hát, csak ahogyan annyira igyekeztem minél előbb, annyira bánatos lettem, hogy 
én nem bámul- bámészkodtam rájuk, csak aki véletlenül úgy=úgy állt. Na hát 
törődött, soványak, csont soványak voltak már, mire ideértek. Még a pestiek is. De 
akiket még Nyíregy- Nyírségből, meg mit tudom, honnan hoztak. 
 
I: De hát ezt nem tudja Mária néni, hogy pontosan honnét kerültek- csak ezt 
gondolja- 
 
PV: Fogalmam sincs, én nem álltam meg beszélgetni. A nyilasokkal azért, a 
csendőrrel azért, mert úgy utáltuk őket és ((köszörüli a torkát))- így tehetem a lábam, 
nem baj, ha így van? És igyekeztem el, minél előbb el, ettől a szörnyű=szörnyű- 
annyira megvál- bántott engem ez, hogy két nap feküdtem utána. És akkor jöttem 
arra, hogy nekem sose mondtak igazgat, nekünk a katonáink se hősök, hanem az a 
híres Horthy-korszakbeli politika áldozatai. 
 
I: Amikor hazaért, akkor mondta a szüleinek, hogy mit látott? 
 
PV: Hogyne, hogyne. 
 
I: És mit szóltak a szülei? 
 
PV: Hát nagyon odavolt anyám is, mert apám nem volt otthon, mert ő hajós volt, és a 
hadimonitorra kapott beosztást a háború alatt, és a monitorokat- úgy hívták a katonai 
hajókat és ki kellett neki menni Németországba. Apám ’45 augusztusába jött haza, 
gyalog jöttek ők is haza, és az egy- Lengyelországon át, mert az auschwitzi táboron 
totálba látták, hogy ott mi történt. A véres falakon át- már akkor angol és amerikai 
csapatok megszüntették ezeket a táborokat és ((köhint))- de még takarítani nem 
tudtak. 
 
I: Említette, hogy- a korábbiakban, hogy voltak itt tömegsírok a környéken. 
 
PV: Igen. Felásták azokat és a halottakat a győri zsidótemetőbe vitték. 
 
I: Na most tudja-e Mária néni, hogy kik voltak ezekben a tömegsírokban? 
 
PV: Akik nem bírták a strapát tovább. Azokat tarkón lőtték. 
 
I: Igen, de ezt tkp. Mária néni nem látta- 
PV: -én nem, hála istennek- 
I: -csak ugye ezt mesélték. 
PV: Igen. 
 
I: Kik mesélték? 
 
PV: Meg akkor még nem volt tanítás és a községházára osztottak be bennünket 
segíteni a- akik ott dolgoztak, és az új hadseregből jött két tiszt, arra emlékszem, 
hogy mennek a tömegsírokat fölszámolni. És vittek magukkal embereket, önként 
jelentkezőket. Így ásták föl. Aki nem bírta, annak a halál jött. 
 
I: És akkor Mária néni ott volt, amikor ezeket a tömegsírokat- 
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PV: -dehogy voltam! Csak a községházán voltam, ahol be voltam osztva, mert tanítás 
még nem volt. 
 
I: Hányban ásták ki a tömegsírokat? 
 
PV: Hát úgy ’45-46-ba, ebbe a két évbe. 
 
I: És akkor=akkor végül is hogy derült ki az, hogy=hogy zsidók kerültek be a 
tömegsírokba, vagy hogy zsidók voltak a tömegsírokban? 
 
PV: Hogy hogy derült ki? Én nem tudom.--Hát jártak arra emberek, biciklivel, néha 
autóval, lovas kocsival és=és akkor ők látták. Tehát voltak, akik látták- 
I: Mit, mit látta? 
PV: Mikor temették őket, bedobálták a tömegsírba. 
 
I: Találkozott olyannal, vagy hallott olyanról, aki látta azt, hogy? 
 
PV: Igen, hogyne, hogyne. Már senki nem él ilyen. A- általába a férfiak jártak ugye 
biciklivel, vagy lovas kocsival a földekre, vagy dolgozni. 
 
I: És hány ilyen tömegsír volt? 
 
PV: Szentiván határába kettő, Gönyű mellett egy. 
 
I: És egy tömegsírban hány holttest volt körülbelül? Azt nem lehet tudni. És kik 
ásták, kik dobálták be a holttesteket a sírokba? 
 
PV: A kísérők, a csendőrök, meg a nyilasok.--Radnótit például, a költőt Győr túlsó 
felén, Abda az első falu és ők olyan gyengék voltak már, közülük, hát Szerbiából 
gyalogoltak, hogy Nyúlon egy paraszttal befogatták a lovat és kocsira tették őket. Na 
most Győrbe a kórházak úgy tele voltak menekültekkel, katonákkal, hogy sehol már 
nem tudtak fogadni, mert a folyosókon, matracokon is feküdtek az emberek. És így 
nem- akkora nagyon gyengék a lovas kocsin voltak és akkor ezeket megunták vinni, 
Abda- Radnóti is köztük volt, és akkor Abda határába, a Rábca folyó partján, velük-
akik tűrhető állapotba voltak, azokkal ásatták meg. És őket ’46-ba tárták föl és a 
Győrbe igen szép zsidótemplom van és annak az udvarán huszonkét- huszonkettőt 
lőttek agyon abból a csoportból, azokat kiterítették a zsidótemplom udvarán, mert 
szerették a roko- családtagok, hogy valaki megtalálják őket. És Radnóti Miklós úgy 
találta meg a Fanni asszony, meg az Ortutay Gyula, akik barátja volt Radnótinak, 
hogy eljöttek Győrbe, hogy hátha a Miklós holttestét. És egy olyan abba az időbe 
olyan erős vászonból voltak az esőkabátok. És arról ismerték meg, az nem ment 
tönkre és annak a belső zsebébe volt a kis füzete, a bori notesz. Amibe azt írja, hogy 
tarkólövés, így végzed hát te is. Halált terem ma az=az em- vagy az élet, vagy így 
szól valahogy. 
 
I: Mária némi erről a történetről mikor hallott és kitől? 
 
PV: A győri új- az akkori győri újságból. Mostani Kisalföld újságból. Mer aki- az a 
hozzátartozó, aki megismerte a- valamiről a halottját, az elvihette. Így került Pestre. 
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I: Mária néni, nagyon szépen köszönöm! 
 
PV: Jaj, drágám, mit mondjak még? 
 
I: Köszönöm szépen. 
 
PV: Ugye negyve- 
 
I: Most tessék mondani. 
 
PV: ’46 körül olyan zsidó csoportot hoztak ide, a (…) kúriába, akiket tanítottak a 
mezőgazdálkodásra, hogy ha Izrael állam létrejön, mert már akkor készülődött, hogy 
létrejön, a kibucokba tudjanak mezőgazdálkodást folytatni. A faluba nem jártak be, 
hanem oda vittek nekik ki ennivalót, élelmet, ezt hivatalos személyek intézték. Meg 
még azt kifelejtettem előbbre való, hogy a Deutsch család a ’30-as évek végén itt halt 
meg Szentivánon. Tehát amit mondtam, hogy volt egy ki- bokrokkal szépen 
körülkerített zsidótemető-rész a temetőbe, és valószínűleg ott voltak eltemetve, én 
még kicsi voltam, a ’30-as évek végén. De a- van egy 90 éves jó barátunk, férjemnek 
távoli rokon is, aki ezt elmesélte, elmondta nekem, mert a faluba nem jártak be, nem 
tudtuk, hogy ott van egy zsidó tábor és na most, miért kezdtem el ezt mondani- 
 
I: Zsidó tábor? Na most, nem is tudom, miről is van szó? 
 
PV: Arról, hogy, hogy tanították őket a paraszti munkára. 
 
I: Ja, de ez már később, a háború után. 
PV: Hogyne, ’46-47-be, akik önként vállalták. 
 
I: Igen. Ez már nem is tartozik szorosan a mi témánkhoz, úgyhogy köszönöm szépen. 
PV: Na most a Deutsch család az- 
I: -igen- 
PV: -az öregek meghaltak, a boltot az a Kollmann órás vette át- 
I: -aki kijárt Győrből- 
PV: -a Deutschéktől, igen=igen. 
 
I: Köszönöm szépen, akkor Mária néni, nagyon szépen köszönöm, akkor most 
viszont- 
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