
 
 
 
 
 
 
 

United States Holocaust Memorial 
Museum 

Oral History Interview 
Hungarian Witnesses Documentation 

Project 

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



 2 

Réti Zoltán 
 
 
 
I: Jó napot kívánok. Köszönöm, hogy itt van velünk és beszélgethetünk. Legyen 
szíves megmondani a nevét. 
 
RZ: Réti Zoltán. 
 
I: Mikor született? 
 
RZ: 1923. május 14-én. 
 
I: Hol született? 
 
RZ: Nagyorosziban. 
 
I: Zoli bácsi, erre az alkalomra készült jegyzetekkel. 
RZ: Igen. 
I: Amiket most majd föl fog nekünk olvasni. Ezek a- ezek a jegyzetek az emlékeit 
tartalmazzák. Legyen szíves akkor elkezdeni nekünk felolvasni akkor- 
RZ: -igen- 
I: -az emlékiratait, az emlékeit. 
 
RZ: Hát én leírtam egy-két oldalt és akkor azt szórul-szóra felolvasom, mert hogyha 
néha rögtönzök, akkor az más stílusú lenne. Az 1930-as években jártam 
Balassagyarmaton a Balassi Gimnáziumba. A város jellegzetes alakja volt egy magas, 
nagyon elegáns úr, aki nagy kalapban járt egy szép sétabottal. Sokan köszöntek neki 
és ő széles mozdulatok kíséretében, kedvesen fogadta az üdvözléseket. Ő volt Magos 
Munk Dezső építé- építőmester, építészmérnök, aki a megyében és az egész 
országban az építőiparban közismert volt, a legalacsonyabb köröktől a 
legmagasabbakig. Építkezési vállalkozóként az egész ország területén, de sokszor 
azon kívül is, nagyvállalkozóként épített köz- és magánépületeket, s foglalkoztatott 
több száz építőiparban dolgozó szakembert. Neve ismerős volt mind a szakemberek, 
mind a közvélemény előtt. Nagy vállalkozásai révén sok embernek tudott munkát 
adni. Nevéhez fűződik több ma is működő középület, magánház elkészítése. 
Természetesen már nagyon kevés azok száma, akik dolgoztak nála, ezek egyike 
vagyok én. Az apám révén. Tragikus volt a sorsa. Zsidó származású szegény gyermek 
volt, akiből nagy szorgalma és jó felfogása eredményeként igen tekintélyes 
építészmérnök, építkezési nagyvállalkozó lett. Szakmai körökben, széles közéletben 
egyaránt. Magánházakat, középületeket, laktanyákat épített. Mivel háború volt, az 
1940-es évek elején szívesen zol- dolgoztak vállalkozásain, mert a katonai 
építkezések szakembereit a kötelező frontszolgálat és hadimunka alól felmentették. 
Mivel az itt dolgozók jobban ki voltak téve repülőtámadásoknak, bombázásoknak, a 
fizetés magas volt. Magos Dezsőnek egy sokoldalú jobbkeze az apám volt. Nyaranta 
én is rendes fizetésért dolgoztam az irodájában. Innen adódik a nagyobb ismeretség. 
Akkor én képzőművészeti főiskolai hallgató voltam, a főiskola felmentett engem a 
kötelező nyári műke- művésztelep alól, azzal, hogy a nyári--munkáimat ősszel 
bemutatom. Már képzőművészeti munkáimat. 1941 és ’42 nyarán dolgoztam 
építkezéseinél az irodában, Magos Dezső építkezéseinél. Az apám pedig főleg az 
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anyagok beszerzését, a munkavezetők közötti kapcsolatokat, valamint a 
tetőszerkezetek ácsmunkáját irányította. Nekem az volt a feladatom, munkavezetők- 
főleg, hogy az elvégzett munkát és ráfordított munkaórát jegyezzem, és minden 
péntek délutánra legyen kész a heti ún. bérjegyzék. Hogy szombaton fizessen- füzetni 
lehessen a munkásokat. Ez nagyon érdekes és izgalmas feladat volt. Ugyanis a 
dolgozók figyelték, hogy mások mennyit kaptak. Kényes ügy volt. ((lapoz?))-------
Kényes ügy volt, amint mondtam közéletben egyaránt, magánházakat, középületeket, 
laktanyákat épített. 
 
I: Zoli bácsi, ez- ez az oldal már megvolt. 
 
RZ: Ez megvolt. 
I: Az is megvolt, meg ez is megvolt. 
RZ: Nem, ez nem volt meg. 
 
I: De, az előbb tetszett felolvasni, az aljára tetszett érni. Ez az oldal következik. 
 
RZ: Nem, ezt nem olvastam még. 
 
I: De, de, ez volt most. Ez jön most. 
 
RZ: Ja, ja, igen, bocsánat. Na akkor=akkor hol is hagytam abba tehát? 
 
((kényes dolog volt a fizetés)) 
 
RZ: -kényes dolog, jól van. Később, főiskolás koromban, 1944 őszéről van szó, 
gyalog mentem a jár- járdán, Balassagyarmaton, a Kaszinó étteremmel szemben, a 
másik oldalon, amikor a megyeháza felől a tisztviselők mentek ebédelni. Velem 
szembe jött szokott lassú lépteivel Magos Dezső. Az étterem felé háttal állt meg, és 
megkért, hogy soroljam a Kaszinóba belépők neveit. Ha nem félsz velem beszélgetni. 
A csillag már rajta volt. --Mivel mindenkit jól ismertem, megtettem. Voltak úgy öten-
hatan, akiknek a nevét el kellett mondanom. Látod Zolikám, ilyen az élet. Még a múlt 
héten együtt ebédeltünk, jót beszélgettünk, de most a legújabb rendeletek után nem 
ismernek meg. Pontosabban nem mernek megismerni. Érzem, hogy rövise- rövidesen 
minden zsidó származásút el fognak vinni, de engem élve nem visznek, nem vesznek 
le a vonatról. És megmutatott egy kis üvegecskét. S valóban, pár héttel később, 
amikor hosszú sorban kísérték őket az állomás felé, ő is a gyalogolók között volt. 
Hallottuk, hogy Aszódon élettelenül vették le a vonatról. A mérget út közben bevette. 
Ez a hír gyorsan elterjedt a városban. Voltak haragosai, de többen szerették. Amikor a 
gettóból kísérték őket a Nyírjesbe, ez most ugye azelőtti dolog, a pusztára, kos- Nyi- 
Nyírjes az egy puszta itt, Balassagyarmat mellett. Kossuth Lajos utcán, az 
evangélikus templom táján, én a menettel szembe mentem a város központja felé. 
Több ismerősöm, gimnáziumi osztálytársam volt a sorban, akikkel szemünkkel, 
kezünkkel üdvözöltük egymást nagyon óvatosan. Ezt egy őket kísérő észrevette és 
nagyon határozottan engem figyelmeztetett, hogyha nem hagyom abba a 
köszöngetést, engem is beállítanak a menetbe. Érdekes és megdöbbentő, hogy mind a 
gimnáziumban, Balassagyarmaton, mind a tanítóképzőben, Miskolcon, a rajztanárom 
zsidó származású volt. Mindkettőnek sokat köszönhetek. Sajnos a sorsuk azonos lett. 
Rajztanárom volt Balassagyarmaton Martos Zsigmond, Miskolcon Remete Márton. 
Mindkét rajztanárommal sokat kirándultam, rajzoltam, tájat, figurákat. Sokat 
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köszönhetek mindkettőnek, ők biztatnak- ők biztattak a képzőművészeti főiskola felé. 
Most egy másik dolog. A katonai építkezés Kárpátalján volt.------Mondjam tovább? 
 
I: Persze, tessék nyugodtan, Zoli bácsi. 
 
RZ: Van még egy oldal. 
I: Persze. 
 
RZ: Amint mondtam, több nyáron dolgoztam=dolgoztam mint diák, Magos 
Dezsőnél, a nyári szünetekben. Ezek közül legérdekesebb volt, az- akkori 
Magyarországhoz tartozó Kőrösmező, a Tatár-hágó környékén, ahol több laktanyát 
épített a magyar kormány, szinte erődítményként. Az apám itt is munkavezető volt, 
Magos Dezsőnél, de érdekes, hogy Magos Dezső ettől függetlenül nagyon komoly 
állami munkákat kapott, mert jó híre volt szakmailag. Érdekes epizódot mondanék el. 
Hát ez majd meglátjuk, hogy sikerül. Pénzváltás.---Aprópénz kellett, mert Pestről a 
bankok nagy összegű pengőket küldtek. Tudniillik a munkásokat fizetni kellett és 
Pestről csak nagy összeget küldtek le és én voltam a fiatal diák létemre, azoknak a 
nagy építkezéseknek a pénzügyi és adminisztrációs és egyéb lebonyolítója. Jártam a 
környék kisebb-nagyobb üzleteit, ahol beváltották a nagy összegeket. Ez egy nagyon 
érdekes volt, számomra az életemet, hogyha úgy visszapergetem a hadifogságot, meg 
a katonaság- katonaságot kivéve, talán egyik legérdekesebb epizódja volt életemnek, 
rengetegféle emberrel ismerkedtem meg, tehát helyi magyarokkal, azok voltak 
kevesebben, mert ugye ez a Kárpátok mentén volt, ruszinok, főleg ruszinokkal. 
Rengeteg zsidó ember és más vá- vallású ember, a- akik ő: nem voltak nagyon 
ismertek olyan kis szekták, itt Magyarországon és azok=azok mind másképp kellett 
velük beszélgetni, másképp gondolkodtak és én nagyon komoly fiatalember voltam, 
akkor 18-19 éves. És fantasztikus összegű pénzek fordultak meg a kezemben, több 
tízezer forint, amikor egy ha- havi fizetés ugye az=az=az nem volt olyan sok. 
Életemnek egy nagyon érdekes szakasza volt és az üzletesek főleg, akikkel nekem 
tárgyalni kellett, azok zsidók voltak. Egyszer, ezt elmondanám részletesebben, de 
nem hosszú. Pénzelhagyás.------Most kikapcsoltam. Egy----ja, igen. Tehát ez úgy 
folyt, hogy én megkaptam a postáról, illetve a vállalkozó, a fővállalkozó, Magos 
Dezső megkapta a nagy összeget, de az tíz-húszezer pengő volt, amikor egy ház, egy 
épület 3-4 ezer forintba se került. Tehát én több ház é- épületnek a pénz-értékét 
kaptam kézhez, és az volt a feladatom, hogy mivel a legkisebb összeg a po- amit a 
posta közvetített, az ezer pengő volt, tehát nekem azokat az ezer pengőket, hogy 
tudjunk fizetni, fel kellett váltani apró pénzre, hogy szombatonként, amikor a 
munkásokat fizetik, akkor a munkások aprópénzt kapjanak. Hát az egy olyan nagy 
munka volt, hogy én megkaptam a pénzt szombaton reggel, sőt volt rá eset, hogy 
csütörtök délben, és az volt a dolgom, életem legszebb időszakai köz- időszakához 
tar- tartozik, hogy én kaptam a vállalkozótól, a Magos Dezsőtől egy bricskát, egy 
ilyen kis hintót egy lóval. Tehát én, egy 18 éves fiatal, még akkor középiskolás, ugye 
tanítóképzős gyerek, aki a=a szünet alatt ilyen szép munkát tudott végezni. Én szépen 
elkezdtem menni és=és Lazescsinától, tehát a Tatár-hágótól végig-végig a Fekete-
Tisza mentén menetem- mentem és már a kereskedők, akiknek a zöme zsidó ember 
volt, mert ott majdnem minden kereskedő zsidó volt, azok már félretették az 
aprópénzeket, hogyha majd jön az ifjabbik Réti úr, mert az apámat is mindenki 
ismerte a környéken, mert az apám Magos Dezsőnek fő munkavezetője volt, és 
engem úgy is hívtak, hogy ifjabbik Réti úr. Ugye nagyon imponált nekem a dolog. 
Félretették a pénzeket, úgyhogy én szombaton és délig más dolgom nem volt, mint a 
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kis lovacskával, úgy hívták, hogy Sárika, ugye mentem. Már az tudta, hogy hol kell 
megállni, ki volt készítve a pénz és le- lebonyolítottuk a cserét. Hát ez nagyon 
érdekes és nagyon felelősségteljes munka. Na most elmondanék nagyon röviden egy 
epizódot. Egyszer mentem és nagyon boldog voltam, hogy=hogy elintéztem a 
dolgomat és elém állt egy kereskedő, hogy álljak meg. Hát mondom, már magánál 
voltam. Nem bánja meg, szálljon le. Leszálltam. Jöjjön be, hozza a nagy táskát is, 
mert egy óriási nagy fekete- vittem a nagy táskát. Azt mondja, számolja meg a pénzt. 
Megszámoltam a pénzt és valami négy, vagy ötezer pengő hiányzott. Hát én azt 
hittem, hogy meghalok. És akkor jött mosolyogva, odaadta nekem a- azt a nagy 
összeg, hát nem tudom hány ezer pengőt. Azt mondja, maga itt hagyta nálam. Tehát 
ő- na most ez azért érdekes, hogy ez a kereskedő abban a világban, amikor háborús 
helyzet volt, meg zavaros volt minden, ő nyugodtan félretehette volna azt a nagy 
összeget, senki nem tudta volna bebizonyítani, még ha én tudom, hogy nála hagytam, 
még akkor se, mert csak egyedül voltam és utolsó fillérig visszaadott nekem mindent. 
Aszongya, máskor jobban vigyázzon. Ez egy nagyon szép történet. 
 
I: Ezek szerint ő is egy zsidó kereskedő volt. 
RZ: Tessék? 
I: Ő is egy zsidó kereskedő volt- 
RZ: -zsidó kereskedő, igen=igen=igen. Ő textil- textiles volt, igen. 
 
I: Emlékszik a nevére? 
 
RZ: Hát, nem tudom, valahol fel van írva nekem, de=de nem tudom a nevét. De 
tudtam, aztán később nagyon jóba voltunk, mert többször meglátogattam őt. 
 
I: Hol volt ez? 
 
RZ: Ez Kőrösmezőn.  
 
I: Van még története, vagy itt vége van? 
 
RZ: Nem, hát most már----hát még azt elmondanám, hogy Magos Dezső, a 
fővállalkozó, akiről beszéltem, szociális érzékenysége igen magas volt. Most ezt úgy 
kell elképzelni, hogy az az ország egyik legnagyobb vállalkozása volt, mert ő 
dolgozott Kőrösmezőtől az ország szinte minden területén és mindenütt voltak ugye 
nála állandó napszámosok, kőművesek, ácsok és sokféle iparos. Tehát nagyon- több 
száz embert foglalkoztatott és két alaptulajdonsága volt, amit én nagyon-nagyon 
becsültem benne. Egyik az, hogy=hogy nagyon-nagyon alapos volt, a szakmát 
nagyon tud- minden szakmát jól ismert. És a fizetéseknél és az elbírálásoknál 
könyörtelenül bevasalt mindent. Tehát nem lehetett nála lógni. Mindent-mindent. És 
azt a=azt a rengeteg szakmát, amit egy ilyen nagy építkezés ugye megkövetel, azt 
mind tudta, mindenről tudta, hogy milyen anyagok kellenek. Tehát ez egy=ez egy 
nagy- nagyon érdekes dolog. Rengeteg élményem van----hát ennyit- 
I: -Zoli bácsi- 
RZ: -én erről tudnék évekig beszélni, de befejeztem- 
I: -akkor hadd tegyek föl én néhány kérdést. 
RZ: Igen. 
 
I: Ezek szerint ’44-ben Balassagyarmaton volt Zoli bácsi. 
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RZ: Én- na most akkor ezt meg- meg kell érteni, hogy én a tanítóképzőbe jártam ’42-
ig. Tehát én ’41-42-ben ugyan dolgoztam Magosnál, de mindig csak nyáron, meg 
tavaszi és karácsonyi szünetekben. Annyit kell tudni, hogy háborús időszak volt ugye 
és akkor a diákok, akik középiskolába, vagy magasabb helyen tanultak, azok 
kötelesek voltak valami munkát, fizikai, vagy egyéb munkát vállalni. Tehát úgy, hogy 
nekem ez volt a- az én iskolám, a miskolci evangélikus tanítóképzőben engem úgy 
tartottak nyilván, hogy én dolgozom a Magos mérnöknél. De már szünet- szünetek 
alatt, de hogy aztán kapok-e pénzt, vagy- az őket nem érdekelte. Magas=magas pénzt 
kaptam. Meg kell mondanom, hogy én többet kerestem, mint egy végzett pedagógus 
akkor. Hát ez egy katonai és veszélyes munkahely volt, mert a repülőgépek minket 
többször meglátogattak. 
 
I: Zoli bácsi, 1944. Akkor ’44 tavaszán Balassagyarmaton élt akkor, ugye? Zoli bácsi. 
 
RZ: Igen, de akkor, hogy is volt, én akkor=akkor---na várjunk csak. ’44-ben- 44- 43-
44- ’44-ben Csesztvén éltem. Tehát 43-ban kezdtem=kezdtem tanítani, 43-ba 
Kiscsalomján, meg=meg Csesztvén. Katona- katona-tanítókat ő: helyettesítettem, és 
ha hazajöttek- tehát először Kiscsalomján tanítottam ’43 őszétől. Nagyon bonyolult, 
nem érdemes belemenni. 
 
I: Jó. Akkor azt tetszett mondani, hogy látta azt, amikor a Kossuth Lajos 
után=Kossuth Lajos utcán több gimnáziumi osztálytársát is hát- 
 
RZ: -sorba- 
 
I: -sorba meneteltek. 
RZ: Igen. 
 
I: Erről tessék mesélni, ez hogy volt, hol volt, mikor volt? Balassagyarmaton volt 
ezek szerint. 
 
RZ: Persze=persze. Nagyon- tkp. ez olyan- 
I: Mi volt ez, mi történt akkor? 
 
RZ: Hát ugye összegyűjtötték a környék zsidó lakosságát, és=és vitték sorban, 
vonathoz. Aztán Aszódra, de=de előtte hát ők=ők ugye hát ezt=ezt a helytörténészek 
jobban tudják, ő: Csesztvén, vagy nem tudom én, hol ugye gyűjtötték szegényeket. 
Na most nekem az volt a megrendítő számomra, hogy nekem az osztálytársaim- 
 
I: Mit látott Zoli bácsi, hol volt ez? 
 
RZ: Hát ez a- én=én amit láttam, az a- a=a menet, ugye egy hosszú menet, 
fegyveresek kíséretében ment- mentek, kísérték őket. Én már nem tudom, Nyíjresbe, 
vagy hova. 
 
I: Zoli bácsi, tehát volt ugye Balassagyarmaton a Kossuth Lajos utcában.  
RZ: Igen, az evangélikus templom előtt. 
 
I: Zoli bácsi arra sétált? 
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RZ: Igen, mentem=mentem=mentem a Fő utca felé, tehát velük szemben. És annyira 
zavarba jöttem, hogy el- el=el akartam bújni egy kapu alá, de aztán már az 
osztálytársaimat láttam, azoknak így integettem. Beszélni nem lehetett velük, ugye, 
mert rám szólt, amint=amint írtam, hogy rám szólt egy=egy- 
 
I: Kik? 
 
RZ: Nem olvastam azt fel? 
 
I: Igen, de ki volt ez az őr? 
 
RZ: Hát ugye őket fegyveres őr kísérte, hát- 
 
I: De milyen fegyveres őr volt? Felismert- milyen- egy csendőr volt, vagy nyilas? 
 
RZ: Nem tudom, hát én nem tudom. Még arra sem emlékszem, hogy egyenruhás volt-
e. Azt tudom, hogy géppisztoly lógott a nyakába és mondta, hogy ha nagyon akarja, 
akkor, azt mondja, beállhat a sorba. Beállhatsz a sorba, mert szemtelenül tegezett. 
 
I: Hányan mentek ebbe a menetbe? 
 
RZ: Ó, hát nagyon sokan, hát nem tudom, hát ez- ugye akkor=akkor- 
 
I: Körülbelül. 
 
RZ: Hát=hát aztán én valaki ezt tudja, hát ez nyil- nyilvánvaló- 
 
I: Mit látott, Zoli bácsi, mire emlékszik? 
 
RZ: Én csak annyit láttam, hogy kísérték őket, de azt se tudom pontosan, hogy hova. 
Csak egy nagy menet ment. Egy- azt hiszem ők Csesztve felé mentek, nem tudom, 
hát ugye már nagyon régen volt, és nem tudok részleteket, de ez egy megrendítő 
dolog volt, hogy tele ismerősökkel, mert nemcsak a gyarmatiakkal, hanem a környék- 
környék- sok osztálytársam, meg iskolatársam, meg=meg- 
 
I: Hány=hány ilyen fegyveres volt, aki kísérte? 
 
RZ: Nem- nem tudnám megmondani. Hát ugye- 
 
I: Hogy viselkedtek ezek a fegyveresek? 
 
RZ: Hát én- hát ugye itt nem volt arról szó- hát a menet ment, ők meg ottan- 
nem=nem=nem különösebben- ugye rám szóltak, ez tény, hogy=hogy rám szóltak, 
hogy ne=ne álljak velük szóba. 
 
I: Elhangzott valami a menetben- menetben lévők részéről? Mondtak valamit? 
 
RZ: A, hát- hát hogy hangzott volna el. Azok csendben mentek, ugye. 
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I: Ezek fiatalok voltak idősek, családok- 
 
RZ: Vegyesen, hát vegyesen. Hát ez nemcsak itt, az egész országba így=így ment- 
 
I: Én most csak azt szeretném tudni, mit látott Zoli bácsi. 
 
RZ: Hát ezt láttam, hogy a menet ment. Ment, hát sorba. Én nem tudom, hogy voltak 
egy sorba sokan. És akkor egymás után mentek. Hát szegények, hát ugye meg voltak 
ijedve nyilván. És- 
I: -azt mondta- 
RZ: -és- 
I: -igen- 
RZ: -ők is meg voltak szeppenve, nekem=nekem nem mertek integetni, pláne mikor 
már rám szóltak ugye, hogy ne=ne=ne akarjak velük beszélni.  
 
I: Mi látszódott még rajtuk? 
 
RZ: Hát=hát nyilván- hát. De ők=ők már úgy lát- úgy emlékszem, hogy ők már 
valami helyről vitték őket egy másik helyre. Szóval ez nekik már egy megszokott 
forma volt, hogy őket kísérik. Nem=nem tudok részleteset. 
 
I: Azt monda Zoli bácsi, hogy ott fölismert gimnáziumi osztálytársakat. 
RZ: Igen. 
I: Emlékszik a nevükre? 
RZ: Hát ugye fölírtam egy párat, (Ganzl)- hát hogy úgy mondjam---nem=nem=nem 
tudom- Ganzl, Eckstein, Lőwy, Balassa, ez- ezekre emlékszem. 
 
I: Mennyi ideig látta őket menni? 
 
RZ: Már hogy-hogy mennyi? 
I: Hát mennyi ideig volt ott, vagy mennyi ideig tartott, amíg elment mellettük? 
Milyen hosszan mentek, időben? 
 
RZ: Hát, elég=elég hosszú menet volt, nem=nem tudom, hogy mennyi ideig. Hát elég 
sokan voltak. Nem=nem tudnám- nem tudnék mondani, de elég sokan voltak. 
 
I: Arra emlékszik Zoli bácsi, hogy volt-e gettó Balassagyarmaton? 
 
RZ: Hát persze, hogy volt, hát hogyne lett volna, a zsidó templom környékén. Az 
gettó volt. 
 
I: Emlékszik a gettóra? 
 
RZ: Hát ugye mire emlékeznék. Arra emlék- emlékszem, hogy=hogy a- az a környék, 
az le volt zárva. Tehát ott civil nem közlekedhetett. Ennyire- ennyit tudok. 
 
I: Járt arrafelé annak idején? 
 
RZ: Hát nem is tudom, ez=ez természetes, ezt mindenki tudta, hogy az=az egy gettó. 
Sajnos. Az le volt zárva, az a- az az utcarész. Ott nem lehetett bemenni. 
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I: Az, hogy mennyi- arra emlékszik, hogy mennyi ideig volt az a gettó, hogy mennyi 
ideig volt lezárva? 
 
RZ: Nem tudom, hát ugye ő: az a- az az igazság, hogy én nem=nem voltam mindig 
itthon, mert én akkor jártam a képzőbe, Pestre, úgyhogy én csak néha, egy hónapban 
egyszer, ha hazajöttem. Tehát én nem tudom azt, hogy mi. Pesten az ugye olyan 
dolog volt, hogy Pesten mi csak azt vettük észre, hogy néha-néha, mondjuk az 
Andrássy úton, vagy a nagykörúton hajtanak egy csomó embert. De azok nemcsak 
zsidók voltak, hanem ilyenek is, olyanok is, rusz- ruszinok, vagy mit tudom én, ugye 
ilyen- nem tudom én. Hát- 
 
I: Látott ilyet Pesten is? 
 
RZ: Mit? 
 
I: Hogy zsidókat hajtottak menetben. 
 
RZ: Hát az=az=az- igen, láttam=láttam, persze. 
 
I: Hányszor látott ilyet? 
 
RZ: Hát, egyszer-kétszer. Egyszer láttam a nagykörúton és egyszer az Andrássy úton. 
 
I: És honnét tudta, hogy zsidók voltak? 
 
RZ: Hát ugye a csillag mindenkinek itt volt a- 
 
I: Ki hajtották ezeket a- 
RZ: -na meg hát- hát nézze- 
I: -zsidókat. Kik? 
RZ: -ez=ez hogy kik, aztán nem tudom. Azt se tudom, milyen szervezet, de hát- 
 
I: Egyenruhában voltak? 
 
RZ: Kik? 
 
I: Akik hajtották. 
 
RZ: Nem biztos, hogy nem=nem=nem=nem. 
 
I: De fegyveresek voltak? 
 
RZ: Hát biztos. Hát látja, már nem tudok biztos- csak hát ez=ez természetes, hogy 
hajtották őket. Hát nem=nem tudok, nem- nem, ilyen részletesen nem emlékszem rá, 
hát ennek már hatvan éve. Hatvan éve, igen, sőt, több. 
 
I: Látott olyat, hogy=hogy zsidó embert bántottak? 
 
RZ: Nem, nem, nem emlékszem ilyenre. 
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I: Emlékszik olyanra, hogy=hogy=hogy ilyen antiszemita dolgokat mondtak volna 
emberek? Bárki, politikában, vagy pedig hétköznapi emberek? 
 
RZ: Hát nem, nem tudom ezt. Nem is gondoltam ilyenre, hát nem tudom. Ilyen- nem 
emlékszem ilyen- hát ez már- ez olyan dolog, hogy nekem már ugye az embernek el- 
én azóta- azután- azóta már fogságban voltam, meg rengeteg minden. Úgyhogy az 
már ellaposodott az én emlékemben ez és akkor hát nagyon érdekes, hogy háború 
után, mikor hazajöttem hadifogságból, akkor azért sok- sok barátommal, meg oly- 
osztálytársammal összetalálkoztam, akivel- aki hát ilyen- 
 
I: Gyarmaton? 
 
RZ: Hát Gyarmaton is, meg Pesten is, főleg, én aztán eléggé sok helyen 
megfordultam. 
 
I: Milyen osztálytársakkal? Tehát ezt nem egésze értem, amikor háború- 
RZ: -hát- 
I: -után visszajöttek, túl- túlélőkkel találkozott? 
RZ: Volt=volt közöttük egy-kettő, de hát nem akarok- nem=nem hát ez már nem 
megy, én már eléggé- ezeket már nem tudnám konkrét. Nem- nem akarok konkrét- de 
volt egy-kettő, de hát nem tudom. 
 
I: Hogy nem akarja? 
 
RZ: Nem hogy nem akarok, nem- hát régen volt, nem=nem=nem tudom, hogy- mert 
nem= mert én keverem is most már az emlékeket, hogy mi volt. A- az én 
hadifogságomba mi volt, mert a hadifogságba is ugye előfordult olyan dolog, hogy 
mi voltunk egy táborba és akkor- hát ez egy hm: másik dolog, hogy amikor mi ugye 
hadifogságba estünk, akkor a nyugaton azok a=azok az óriási nagy zsidó táborok, 
azok meg felszabadultak. Tehát mi hadifoglyok lettünk, ők meg szabadok lettek. 
Úgyhogy ez egy nagyon bonyolult dolog itten, nem=nem- nagyon- nem=nem emlék- 
nem tudok. Szóval nem akarok olyat mondani, amire nem emlékszem pontosan.  
 
I: Egy pillanatra most leállunk, Zoli bácsi. Egy pillanat, elvehetem ezt egy pillanatra? 
Zoli bácsi, ugye visszatérve arra a menetre, amit látott, itt Gyarmaton, ahogy mentek 
a zsidók, feltehetőleg Nyírjesre. 
RZ: Hogy? Fel- 
I: Tehát visszatérve arra a menetre, ugye látta Zoli bácsi a menetet, hogy ahol az 
osztálytársai is voltak. 
RZ: Igen. 
I: Azt mondta, hogy=hogy mindenféle emberek voltak, fiatalok, idősek is voltak 
ebben a menetben. Arra tetszik-e emlékezni, hogy volt-e náluk valami? Vittek-e 
csomagokat? 
 
RZ: Volt, igen. Csomagokat vittek. 
 
I: Milyen csomagokat? 
 
RZ: Hát én nem tudom, hát batyukat, hát nem tudom. 
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I: Azt tudja-e, hogy=hogy- vagy látta-e, hogy aztán őket hm: velük aztán később mi 
történt? 
 
RZ: Nem, fogalmam sincs, nem tudom, azt senki sem tudja, Annyit tudok, hogy 
fölve- fölültették őket a vonatra és aztán- 
I: -ezt honnét- 
RZ: -Aszód felé- hát lát- hát azt mindenki látta, hogy=hogy őket- hogy mondjam, 
Aszód felé=Aszód felé- 
 
I: Zoli bácsi látta, hogy vonatra rakják ezeket a zsidókat? 
 
RZ: Hát azt mindenki tudta, hogy Aszód felé vitték őket, az biztos. 
 
I: De Zoli bácsi, látta, ott volt az állomáson? 
 
RZ: Hát én- hát nem láttam, de azt mindenki tudta, hogy Aszód felé mennek. Az=az 
köztudomású volt. 
 
I: De nem kísérte el őket az állomásra Zoli bácsi. 
 
RZ: Én? Nem, nem. 
 
I: Kísérte a menetet egy ideig azért? 
 
RZ: Én? Dehogy kísértem. Hát én=én szégyelltem magam és dehogy, inkább 
elbújtam volna.  
 
I: Tehát nem ment velük. 
 
RZ: Ajjaj, hát hogy. Szóval hát maguk egyáltalán nem értik ezt a helyzetet. 
 
I: Akkor mondja el nekünk, mert azért- ugye mi nem voltunk ott, azért kérdezzük 
Zoli bácsit, mert Zoli bácsi ott volt. Akkor miért nem értjük ezt a helyzetet? Milyen 
volt ez a helyzet? 
 
RZ: Hát rettenetes, hát szégyellte magát az ember. Hát szóval. 
 
I: Miért? 
 
RZ: Hát hogy ilyen- hogy=hogy ugye hát az egész helyzetet, azt nem lehet 
elmondani, hogy milyen rettenetes volt, ugye. Nem, hát ezt elmondtam, hát jöttek, 
ugye, kísérték őket. Még a- még arra sem emlékszem, hogy rendőrök, vagy 
csendőrök voltak, vagy civilek, csak azt tudom, hogy lógott a géppisztoly a 
nyakukban, de hogy egyenruhájuk volt-e, erre már nem emlékszem. Úgyhogy nem- 
nem=nem tudom, nem tudok. Tehát részletekig nem tudok. Annyit tudok, hogy 
nagyon megdöbbentem, mikor jöttek, meg- megláttam őket ott az evangélikus 
templom táján, és főleg akkor nagyon meglepődtem, mikor az osztálytársaim, ugye, 
zsidó osztálytársaim ott voltak.  
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I: Volt valami megkülönböztető jelzés rajtuk? 
 
RZ: Hát persze, hát a sárga csillag, hát a sárga csillag. 
 
I: Mi- milyen megkülönböztető jelzés volt rajuk? 
 
RZ: Hát a sárga csillag. Hát ez- hát minden- ugye akkor=akkor mindenki, aki zsidó 
származású volt, ez a Magos mérnök, ez is ugye, mert=mert kétféle csillag volt, azt 
biztos tudják, sárga és fehér.  
 
I: Fehér csillag? 
 
RZ: Igen, igen. Tehát a fehér csillag akik=akik a keresztény vallással valami 
kapcsolatba álltak. Tehát azok fehér csillagot viseltek, a született zsidók azok sárga 
csillagot hordtak. Nem tudják ezt? Nem? 
 
I: Voltak itt Gyarmaton olyanok, akik fehér csillagot viseltek? 
 
RZ: Persze, sokan is. Sokan is. Ugye a=a- azok a zsidók, akik áttértek 
keresztényekre- kereszténységre, azok később- de nem akarok mondani dátumokat, 
mert ő: nem=nem=nem- 
I: -ilyenre emlékszik? 
RZ: -nem=nem emlékszem- 
I: Emlékszik olyanra, akiknek fehér csillagja volt a ruháján? 
 
RZ: Hát sokan voltak, hát sokan voltak. 
 
I: Nevekre emlékszik? 
 
RZ: Nem=nem. Meg én ugye aztán már- én tkp. ezekben az időkbe én már sehol se 
voltam otthon, mert én vagy=vagy főiskolás voltam, vagy katona voltam. Mert én 
ugye- 44 decemberében én be- bevonultam katonának és én 46-ig hadifogságban 
voltam. Ami egy=egy másik trauma volt az életemben, még szinte az én egyéni 
életemben még=még szinte nagyobb trauma volt, mint amit láttam, ugye. Az egy 
nagyon zűrös időszak volt, aki nem élte azt át, az el se tudja képzelni, hogy- 
 
I: Zoli bácsi meg tudja azt mondani, hogy mi történt a- azokkal az épületekkel, 
házakkal, boltokkal, amelyek zsidó tulajdonban voltak? Miután a zsidókat elvitték. 
 
RZ: Hát az=az=az le van- én nem tudom. Hát az- az=az egy- hát aztán aki háború 
után mindenki visszakapta, ugye az=az- nem tudom én, az nagyon bonyolult, ugye, 
mert akkor tudom, hogy sok vita volt, mert volt olyan, aki pénzért eladta zsidónak a 
zsidók jöttek és akkor mondta, hogy tőle elvették. És akkor szóval az egy=az egy 
nagyon bonyolult, ebbe én nem=nem is nem is akarok, meg nem is tudok beleszólni, 
hát fogalmam nincs. Nagyon zűrös világ volt, nem tudom. 
 
I: Az ingóságokkal, vagyontárgyakkal mi történ? 
 
RZ: Hát nem tudom. Hát nézze, front is volt, fronthelyzet, ugye, mikor a front 
keresztülmegy egy országban, ottan nem lehet tudni, hogy mi volt. Nem tudom. Én 
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nem is voltam itthon, én már akkor kint voltam külföldön. Keleten is, meg nyugaton 
is, északon, én bejártam egész fél Európát.  
 
I: Jól van, Zoli bácsi, köszönjük szépen, akkor itt álljunk meg. 
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