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Bacsur Sándor 
 
 
 
I: Sanyi bácsi, megálltunk egy kis szünetre, mert kazettát kellett cserélnünk és akkor 
most folytatjuk a beszélgetést. Ugye arról- ott hagytuk abba, hogy harmadszorra is 
visszajöttek Hirschfeld nénivel azok az emberek és megtalálták a harmadik ládikót, 
vagy ládát. 
 
BS: Igen. 
 
I: Álljunk le egy pillanatra, mert valami technikailag nincs rendben. Sanyi bácsi, meg 
kellett újra állnunk, egy kis technikai okok miatt. Úgyhogy akkor térjünk vissza arra, 
ahol tartottunk. Ugye arról beszélt Sanyi bácsi, hogy harmadszorra is visszahozták 
Hirschfeld nénit a- az Óváros utcai házba. Ahol megtalálták a há- a harmadik ládát, 
gyertyatartókkal és más értékes holmikkal. Amikor harmadszorra visszajött 
Hirschfeld néni, illetve visszahozták- egyáltalán gyalog jöttek, vagy szekéren? 
 
BS: Gyalog jöttek, mindig. Nem=nem jöttek, hát nem messze volt a Hunyadi utca, 
ahol hát akkor lakott, ugye a mi régi házunk. 
 
I: Milyen állapotban volt Hirschfeld néni, amikor harmadszorra jött? 
 
BS: Nem látszott rajta különleges dolog. Tehát nem látszott, hogy megkínozták 
volna, vagy valami. És hát magától ment egyből oda, ahova oda kellett menni, 
megmutatta és elintézte, kész, ennyi. 
 
I: Érzelmek látszottak emlékszik ilyesmire? 
 
BS: Nem nagyon emlékszem, mert ugye háttal állt nekünk. Szóval akkor arrafelé 
nézett, ahova neki kellett mutatni, hogy hol van a ládikó. És meg is mutatta. És ki is 
szedték, tehát ő elvégezte azt a feladatot, ami=amit neki kellett. 
 
I: Azok az emberek, akik kísérték, ők hogyan viselkedtek? 
 
BS: Hát ők ottan nem csináltak különösebbet. Ők ott voltak és vigyáztak arra, hogy 
ne legyen semmi különös, hogy ne legyen meg az a dolog, amire ők számítottak. 
Tehát ők kincsekre számítottak, amit meg is kaptak.  
 
I: Akkor valószínűleg az övéké lett. 
 
BS: Hát nem az övéké lett, én azt gondolom, hogy azért jöttek ők is ketten mindig, 
mert- vagy hát esetleg hárman is voltak ott olyanok, akik vigyáztak arra, hogy ne 
kerüljön máshova, a többi zsidó kincs közé kerültek ezek, gondolom. 
 
I: Tud ilyenről, hogy volt ilyen, hogy zsidó kincs? 
 
BS: Hát, hallottam, meg olvastam róla később. Én meg láttam azt, hogy ezekbe a 
ládákba mindig volt valami olyan, ami csodálatos volt az én gyerek-szemem számára. 
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I: Gyarmaton volt ilyen, hogy összegyűjtötték a zsidóknak a vagyonát? 
 
BS: Nem tudok róla, ilyenről nem tudok. Hát én nem voltam még tíz éves. Szóval 
ezek=ezekről másként tud- vagy másként gondolkozik egy fölnőtt ember, de mondjuk 
ha 18 éves lettem volna, akkor is más lett volna a helyzet. Hát egy nem egészen 
tízéves, kilenc és fél éves gyerek ezt nem tudja meggondolni. 
 
I: Sanyi bácsi, mi lett aztán később a- a gettóval? Egyik, illetve másik gettóval? Mi 
az, amit látott a gettókkal kapcsolatosan? 
 
BS: Hát a ő: gyarmati zsidókkal kapcsolatba nem láttam semmit, csak tudom az 
elmondásokból, hogy mi lett. Még egyet el akartam mondani, ezt a- hát Gyarmaton 
volt egy olyan zsidó építészmérnök, vagy építész, inkább ezt mondom, aki nagyon 
sok épületet épített meg a városba. 
 
I: Tetszett róla beszélni, a Munk Dezső. 
 
BS: A Munk Dezső, igen. 
 
I: Igen, azt már tetszett említeni. Inkább arról beszéljünk, hogy amit látott Sanyi 
bácsi, említette, hogy=hogy hogy akkor a- ugye a vidéki- 
 
BS: A vidékieket mikor kihajtották onnét a- 
I: -azt látta- 
BS: -vidékiek- azt láttam, igen, illetve hát ugye ő:--azon keresztül azok- azokon a 
réseken, a- ahol ki lehetett kukucskálni, csak így láttam, közelbe nem engedtek, és 
senki embert nem engedtek. Többen szerettek volna a zsidóknak vinni élelmet, meg 
mit tudom én, még mit, vizet, stb., szóval ő: hogy mondjam, emberi módra, ugye 
megsegíteni őket, de nem lehetett, nem engedték a- ő: rájuk vigyázó emberek. És hát 
nagyon gyorsan csatarendbe állították őket, nem tudom, hányas sorokba, de szóval 
szépen egymás mellé állították őket és megindultak nagyon gyorsan a- hogy 
mondjam, az eleje, és ugyanúgy kellett menni a végének is. Tehát elég gyorsan. Mert 
ez az Óváros téren volt és az Óváros térről kikanyarodtak a főutcára, majd a főutca is 
le volt zárva, tehát se járművek nem voltak, se senki. Német tisztek voltak, vagy 
inkább tisztek voltak- 
 
I: Sanyi bácsi ezeket látta, vagy ezt már csak hallotta? 
 
BS: Hát hallottam, hogy=hogy ugye még magyar katonák sem nagyon mehettek a- 
 
I: Mit látott tkp. Sanyi bácsi? Sanyi bácsi csak azt látta- 
BS: -én azt láttam, hogy kivitték oda őket, sorba állították és akkor elindították 
valamerre. Ahogy később tudom, a vasútállomásra és ottan már szintén rájuk vártak 
a=a=a vonatok, vonatszerelvények, azt hiszem kettő és ebbe a két vonatszerelvénybe- 
I: -ezt látta Sanyi bácsi? 
BS: Nem láttam, hanem ezt már elbeszélés- eng- engem nem engedtek már ki akkor a 
házból. 
 
I: Sanyi bácsi csak az ajtó mögött állva látta azt, hogy- 
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BS: -hogy sorakoztatták őket, igen. Elől volt két csendőr, hogy aztán ezek tisztek, 
vagy nem tisztek voltak, azt nem tudom, mert elég messze volt az eleje. Én a 
hátuljához voltam inkább közel. Azt tudom, hogy a hátulján volt egy olyan egész kis 
alacsony csendőrke, akinek nem volt rangja. Ugye gyereknek gondoltam én 
egyébként, de hát rendesen kakastollas volt, meg minden, tehát ugyanolyan ruhába 
volt, mint a nagyok, az erős emberek és hát ő is ment a többivel, ezt tudom. 
 
I: Hány csendőrt látott ott? 
 
BS: Hát, én azt nem számoltam meg- 
I: -de körülbelül- 
BS: -nem számoltam meg. Hát elég sok, vagy 15-20 lehetett. Tehát 
összesen=összesen a- akik körbevették ezeket a zsidókat. 
 
I: És az időseknek is, fiatalok- gyerekeknek is be kellett állni ilyen sorba? 
 
BS: Hát itt nem volt, hogy idős, meg fiatal. Ugye aki karon ülő volt, csecsemő, azt 
vitte a mamája, aki pedig menni tudott, az ment a többiekkel, a fölnőttekkel. És olyan 
ütembe kellett menni, ahogy ugye a- eleje meghatározta az ütemet. Tehát elég 
gyorsan mentek, elég gyorsan kiürítették az Óváros teret. 
 
I: Volt náluk valamilyen holmi? 
 
BS: Volt valami holmi, igen. Gondolom, hogy kaja, meg víz lehetett. 
 
I: De mekkora holmi volt náluk? 
 
BS: Nem nagy=nem nagy. Nem tartott ki a víz- 
 
I: -de hát azt nem láthatta- 
BS: -sokáig- 
I: -Sanyi bácsi, hogy az most víz volt, vagy- mit látott pontosan? 
 
BS: Hát azt azért láttam, hogy üvegek voltak. Tehát biztos nem bor volt az üvegben, 
hanem víz, és hát ő: a: gyerekes szülők pedig valamilyen kaját vihettek a 
gyerekeknek, ezt is gondoltam. 
 
I: De ezek kis batyuk voltak? 
 
BS: Kis batyuk. Olyan=olyan teljesen- hogy mondjam, fejkendőbe csavarva, tehát 
nem=nem=nem sok és nem nagy ő: tasakok, vagy=vagy ilyen nehéz bőröndök, szóval 
nem ilyen, hanem olyan kicsi, mint hogyha mentek volna ki a város szélére és hát 
nem oda mentek, hanem tudják, hogy messze. Én is tudtam, akkor is, hogy messzire 
fogják őket vinni. 
 
I: Honnét tudta ezt Sanyi bácsi? 
 
BS: Hát, mondták ottan már, hogy ugye ezeket is el fogják vinni, úgy, mint a 
gyarmati zsidókat. Hát azt nem tudtuk, hogy el fogják égetni, vagy mi lesz velük, de 
aztán később csak megtudtuk. 
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I: Tehát csak a kapun belülről figyelte. 
 
BS: Csak a kapun belülről, igen. Nem lehetett máshonnan. 
 
I: Hangokat hallott, hogy mondjuk a csendőrök miket mondtak? 
 
BS: Nem, nem, nem. Teljesen csöndbe ment a dolog, teljesen csöndbe ment. Néha 
egy-egy olyan vezényszó-szerű valami elhangzott, hogy indulj, vagy valami, de 
semmi mást nem lehetett hallani. 
 
I: A zsidók mondtak valamit? Vagy- 
 
BS: Nem=nem. 
 
I: Voltak mások az utcán? 
BS: -nem=nem, nem lehetett senki kint. Tehát az ottani lakók se mehettek ki, azokat 
is beküldték a házba és csak az ablak mögül nézhették. 
 
I: Sanyi bácsi édesanyja, nagyszülei tudtak arról, hogy mi zajlik éppen? 
 
BS: Persze, tudtak. Na de hát annyi sok gyerek volt ő: a én környezetembe és 
olyanok, akik rengeteg tejet fogyasztottak, és azt mind nekem kellett hm: hazahozni 
valahonnét és hát el is fogyott a sok tej. El is fogyott. 
 
I: Mit szóltak a- amikor hát láthatóan kiürítették a gettót, mit szóltak ehhez Sanyi 
bácsinak a- Sanyi bácsi nagyszülei, édesanyja? 
 
BS: Hát nem nagyon tetszett nekik, mert tudták, hogy nem jó sorsuk lesz azoknak, 
akiket most elvisznek. 
 
I: Miket mondtak, emlékszik erre? 
 
BS: Hát, emlékszem arra, hogy azt mondták, hogy hát aki dolgozni tud, azt majd a 
németek ugye olyan helyre viszik, gyárba, vagy valamily- ahol=ahol meg kell 
csinálni a ő: hadieszközöket, valamilyen hadieszközt, mert férfiak ott sem voltak. 
Illetve hát voltak nagyon öreg bácsik, nagyon öreg bácsik voltak, akik alig bírtak 
lépést tartani a többivel. Nagyon sajnáltam én magam is őket, de hát nem lehetett mit 
tenni, csak nézni lehetett. 
 
I: Tehát azt látta még, hogy elindultak- 
 
BS: -igen, elindultak. 
 
I: Mennyi ideig látta őket? 
 
BS: Hát nem messze a Óváros tér sarkától van egy ma is meglévő kunkor és hát ugye 
ott mentek ki a főutcára, a főutcán egy nagyobb ő: részen kellett menni, amíg 
eljutottak a mai Bajcsy-Zsilinszky útra, azt (Szvitovszky) utcának hívták a háború 
előtt, és akkor a Szvitovszky utcán pedig hát végig kellett menni a vasútállomásig. 
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I: Ezt már nem látta, csak később hallotta. 
BS: Ezt már nem láttam=nem láttam, csak tudom, hogy erre mentek. 
 
I: Mikor költözhettek vissza aztán a Hunyadi utcába? 
 
BS: Hát egy hét múlva kb., akkor költöztünk vissza, jó hét múlva, amikor ugye ottan 
hát egy kis rendet csináltak valakik- 
I: -kik? 
BS: - és akkor mehettünk. Hát hogy kik, nem tudom, amikor már mi mentünk, akkor 
már hát a sok asszony csinálta tovább a rendet, meg főzőcskéztek, meg hát ugye még: 
maradtak ottan lábasok, meg fazekak. Mink is hagytunk ott egyébként a zsidóknak, 
hogy tudjanak mibe főzni. És hát ezt tudom. 
 
I: Sanyi bácsiék, amikor kiköltöztek az Óváros utcára. Óváros utca, vagy Óváros tér? 
 
BS: Óváros térnek hívták ezt akkor. 
 
I: Amikor kiköltöztek az Óváros térre, akkor otthagyták az ingóságaikat, bútorokat, 
miegymást? A lakásban? 
 
BS: Bútorokat vittük, bútorokat vittük, de sok minden ott maradt. És azok ott is 
maradtak. Hát azt nem vitték el. 
 
I: Na most azt mesélte, hogy a Hunyadi utcában sok zsidó lakott. 
BS: Sok zsidó lakott, igen. 
 
I: Azokkal a lakásokkal mi lett? 
 
BS: Hát a lakások üresen maradtak. Már az elején elkezdtem mondani, hogy nagyon 
érdekes volt, mert hát ugye ő: sok helyen volt üres lakás a városba. Ide nem költöztek 
olyanok, akik nem nagyon költöztek olyanok, akik valahonnan jöttek és menekülők 
voltak, de hát egyre inkább menekülők jöttek a városba és hát azok elfoglalták a zsidó 
lakásokat, vagy egyes zsidó lakásokat, de a város nem fosztotta ki ezeket a- 
nem=nem=nem tűntek el a szekrényekből a ruhák, meg ilyesmi. Még tavasszal is úgy 
voltak a ruhák a szekrényekbe, ahogy=ahogy berakták azok a zsidók, akik ott laktak 
előtte.  
 
I: Látta ezt? 
 
BS: Láttam ezt, igen. 
 
I: Járt bent ilyen házakban? 
 
BS: Hogyne. Ezek a lakások, ezek a házak teljesen nyitva voltak, ajtókat nem zárták 
be, ajtók, ablakok megvoltak mindenütt és nagyon hosszú időnek kellett eltelni, még 
ezeknek a zsidó lakásoknak lett valami nem zsidó lakójuk. 
 
I: Tehát ott álltak üres- ott álltak ezek a házak, nem voltak benne- meg üzletek is, 
ezek szerint- 
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BS: -igen- 
I: -üzleteket megnyitották ezek szerint újra keresztények. 
 
BS: Meg- megnyitották valakik, igen, hogy aztán ezt megvették-e, vagy hogy jutottak 
hozzá, nem tudom, de ezek működtek. 
 
I: A házak viszont ott álltak, nem voltak bezárva, benne volt az ingóság, mindenféle 
holmi és senki nem nyúlt hozzá. 
 
BS: Hát nem nagyon nyúltak hozzá. 
 
I: De volt, hogy hozzányúlt valaki? 
 
BS: Hát voltak ilyenek is, de szóval kifosztva nem voltak=nem voltak. Még tavasszal, 
amikor már jó idő volt, akkor is úgy voltak ezek a=ezek a lakások, és hát lassan aztán 
csak kiürültek a szekrények. 
 
I: Kik vitték el? 
 
BS: Hát főleg azok, akik más helyről jöttek és menekültek voltak. És találtak 
maguknak olyan ruhát, amit használni tudtak. 
 
I: Látott ilyet Sanyi bácsi? 
 
BS: Hogyne. Hát velünk szemben is egy Jungwirth nevű valahonnét Romániából 
elköltözött valakik laktak és hát nagyon szép lányaik voltak. 
 
I: Bocsánat. Elnézést. A Sanyi bácsiékkal szemben laktak a Jungwirthék? 
 
BS: Nem laktak, hanem=hanem odaköltöztek valahonnét, amikor ugye a front nem 
engedte őket továbbmenni. 
 
I: Tehát ők jöttek Romániából és ez volt a nevük, hogy Jungwirth. 
 
BS: Ez volt a nevük, hogy Jungwirth. 
 
I: Ez kinek a háza volt korábban?  
BS: Egy zsidóé volt  
 
I: Hogy hívták? 
 
BS: Nem tudom, nem tudom. Tudtam, de nem tudom már most. Hát mind zsidók 
voltak, akik a- a mi házunkkal szembe még lakóház volt, de a közvetlen mellette lévő 
ház az egy olyan: olyan egyházi épület volt, ami ma a zsidó múzeum foglalja el. 
 
I: És akkor a Jungwirthék mit csináltak ott a házzal? 
 
BS: Hát éltek, ameddig éltek, ameddig Gyarmaton voltak. Egyik fiú is velem járt 
iskolába, mert ugye amikor beindulhatott az iskola, akkor én mentem rendesen 
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tanulni, és hát az egyik fiúval együtt jártam. Meg még azzal a Wolf nevű fiúval. Ő 
egy jó nagydarab- igen- zsi- zsidó gyerek volt- 
 
I: -de az később volt, amikor visszajöttek- 
 
BS: Hát az már a ő: január után lévő időszakba volt. Nem nagyon későn volt, hát. 
 
I: Ők, ugye azt mondta Sanyi bácsi, őket elvitték, aztán később visszajöttek a Wolfék. 
 
BS: Hát nem Gyarmatról vitték őt, Pestről vitték el. És hát az a gyarmati illetőségű 
zsidó, aki=aki feleségül vette az asszonyt, az hozta a fiát és hát mentek a régi 
házukba. Tehát abba a házba mentek, ahonnét ő el- nem is abból a házból ment el ő, 
mert őt meg hát ugye elvitték a magyar csapatok árkot ásni. 
 
I: A Jungwirthék mit csináltak a holmikkal, amiket- tehát találtak ők még holmit, 
amit akkor beköltöztek a lakásba? Arra tetszik emlékezni? 
 
BS: Találtak, igen, találtak. Hát amit találtak, fölhasználták, ugye. Hát nagyon szép 
lányok voltak, három nagyon szép lány volt, hát annak öltözni kellett és hát biztos 
találtak olyat, ami jó volt rájuk. 
 
I: Emlékszik, hogy látta Jungwirthéknél a zsidók holmijait? 
 
BS: Én ilyenre nem emlékszem, mert hát az volt a he- az a helyzet, hogy most is 
örülök, ha tudom, hogy mi az enyém, a=a=a saját szekrényemből és nem- még=még a 
lányom holmijára se emlékszem, illetve nem tudom, hogy mi volt- mi az övé. 
 
I: Sanyi bácsi említette, hogy nem messze volt a zsinagóga Sanyi bácsiéktól. 
BS: -igen- 
I: Mi lett a zsinagóga sorsa? 
 
BS: Hát a zsinagóga sorsa az lett, hogy azon az éjszakán, amikor hát ő: a: oroszok 
elfoglalták a város, ez december 8-án volt, éjféltől kb. hajnalig. Öt óráig- öt óra tájba 
jött be a bunkerba, ahol mink átvészeltük az éccakát. Az első- első orosz katonák, 
géppisztolyos katonák, németszki jeszt, mondta, és hát ugye németet kerestek hát 
ugye nem volt nálunk német, öregasszonyok voltak, illetve hát mondom, hogy 
öregasszonyok voltak, talán ezt- erről nem beszéltem a múltkor, hogy volt két fiatal 
lány, akit: akit hát németek hoztak ide. Nem németek, hanem egy német tiszt lakott 
elől a nagyszüleimnek a lakásába. Ő főhadnagy volt, ennek az volt a feladata, hogy 
ha itt harcoló német alkat- alakulatoknak vitt kaját, meg=meg=meg hát lőszert. És 
utolsó nap, valahogy két óra tájba hívta a nagyapámat, hogy jöjjön oda és ez a német 
tiszt, ez a német főhadnagy hozott magával két lányt. Hát olyan lányt, akik- hát az ő 
tulajdonát képezték, hogy így mondjam, de annyit tudok, hogy ezek a lányok olyan 
lányok voltak, akiknek a szüleit ő: hát a délvidéki csapatok, ezek kiirtották. És=és- 
I: -zsidó lányok voltak? 
 
BS: Nem, ezek nem zsidó lányok, ezek rendes keresztény lányok voltak, de szüleik 
nem voltak és ezért ez a német tiszt, aki elhozta, ez haza akarta vinni. De hát ő már 
nem jelentkezett aztán. Nagyon csinos lányok voltak, olyan húsz év körüliek, húsz-
huszonkét év körüliek lehettek. Egyik szebb volt, mint a másik, egy igazán vékony, 
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mai szemmel nézve is szép, ilyen vékony szépség volt, a másik egy kicsit olyan 
teltebb volt, de ő is nagyon szép lány volt. És hát nagyon érdekes, mert mind a két 
lánynak jelentkezett egy orosz tiszt is, az egyiknek szintén egy főhadnagy, és hát ők 
haza akartak menni ném- nem Németországba, hanem haza akartak menni 
Jugoszláviába. Az egyik az szabadkai volt, a másik újvidéki volt, de onnét hozta el a: 
német tiszt és megbeszélték a lányok az orosz ő: szeretőjükkel, hogy hazaviszi őket. 
Megjelent egy teherautóval az orosz tiszt, fölpakolták a sok holmijukat, mert elég sok 
holmijuk volt és elindultak haza, aztán már soha nem láttuk őket. 
 
I: Sanyi bácsi, zsinagógáról volt szó, én arról kérdeztem. 
 
BS: Igen, most akarom mondani, hogy ez a két orosz lány azon éccakat, tehát 
december 8-án éccaka átjött hozzánk, mert nagyapámék részébe volt nekik a 
szállásuk és hát akkor mondjuk mink gyerekek voltunk és hát édesanyám is ugye 
egyedül volt, mint nő, velünk, hát a két lány nagyon megbarátkozott az 
édesanyámmal és átjöttek ho- mert féltek nagyon, hogy mi lesz itt az éccaka. És hát 
jöttek a repülők, az orosz gépek nem valami nagyon hm: hogy mondjam, nagy 
technikai színvonalat képviseltek, PO 2-esek voltak, mint aztán később magam is 
megtudtam, tehát egy nagyon egyszerű gépek és hát három hétig a városba azok az 
alakulatok voltak, amik az oroszoktól ugye hát az e- első vonalat képviselték. És ezek 
a PO 2-esek mindig jöttek szépen a városba, vagy város fölé, és lehetőleg 
egyszerűbb- hogy mondjam, harci eszközzel támadták a városban azt, amit ők 
támadni akartak. Egyszerűen ledobálták a=a=a ő: gránátokat a gépből, odaejtették, 
ahova akarták pontosan. Pontosan odaejtették. Na most a németek is így csináltak 
egyébként, csak nekik egy kicsikét jobb- 
 
I: Mi történt a zsinagógával, ne haragudjon Sanyi bácsi- 
 
BS: Jó, köszönöm, tessék szólni=tessék szólni. A zsinagógával az történt, hogy ugye 
éjfél után is fönt voltunk. Én ugyan mint gyerek nagyon hamar elaludtam és nem 
tudtam követni a beszélgetést, amit a lányok meg édesanyám folytattak és hát úgy két 
és három óra között fölrobbantották a zsinagógát. Azért robbantották föl a németek, 
mint később tudtam, hogy az tele volt német élelmiszer- katonáknak való 
élelmiszerrel és hát ő: ne kerüljön a szovjet csapatok kezére. De a szovjet csapatok 
ilyenre nem voltak háklisak, mert ők megszerezték a lakosságtól azt, ami nekik 
kellett. Kacsát, libát, hozzák, (mamka …) és akkor meg kellett csinálnia a=a=a 
asszonyoknak azt a kacsát, vagy libát, amit ők hoztak, és hogy mondjam, nagyon 
egyszerű volt az elosztás, mert mink is odaülhettünk az asztalhoz, hogy ugye ne 
legyenek ők megmérgezve a kajával és mink kaptunk abból a kajából, amit nekik 
kellett megcsinálni. Szóval az oroszok nagyon egyszerű módon elintézték ezeket 
a=ezeket a beszerzéseket. Na, tehát fölrobbantották a- a=a zsinagógát. Az első időben 
még nem is tudtuk, hogy mennyi minden kincs van ottan a zsinagógába. A kincs az 
most nem aranyat jelentette, hanem lisztet, meg szárított krumplit, meg Hitler-
szalonnát, az ilyen marmaládé, vagyis hogy mondjam, hát az- 
 
I: Igen. 
 
BS: Na, nem jut eszembe a neve, hogy minek nevezték ezt, de hát Hitler-szalonnának 
csúfoltuk, mert szépen ládikóba be volt téve és hát egy=egy láda az olyan két-három 
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kilós volt és az jó sokáig tartott- (tüsszentés) (kedves egészségére) Jó sokáig kitartott. 
És- 
 
I: Ez megsemmisült. 
 
BS: A családok- a családok a gyerekeket küldték be ugye, ahogy be tudtunk menni a 
fölrobbantott részekbe és akkor hát volt nekünk egy kis zsákocska a kezünkbe adva 
és azt tele kellett szedni liszttel, akkor a másik zsákocskát tele kellett szedni 
krumplival, és így tovább, és így tovább. Szóval mivel nem voltak nyitva az üzletek, 
és ha nyitva is volt az üzlet, a- áruja nagyon hamar elfogyott. Hát nagyon sokáig 
onnét éltünk, nagyon sokáig éltünk onnét, abból. Ezt tudtam- ezt akartam mondani. 
Szóval a zsinagógának ez lett a sorsa. Mikor aztán eltűntek a kaják a zsinagógából, 
nagyon csúnyán nézett ki a zsinagóga, ezt is megfestettem egyébként, de az nem is 
tudom, hova került, az a kép. A lényeg az, hogy- hogy hát: nagyon csúnyán nézett ki 
a zsinagóga. A város nem is engedte, hogy úgy maradjon, hanem ((köhint)) amikor 
egy kicsit megszűnt a hadiállapot, vagy ez a hadi környezet, akkor--ő: aknákkal 
körülrakták, fölrobbantották volna, de meg se mozdult. Úgyhogy még egyszer 
másodszor is tele kellett rakni aknákkal, és a második- hogy mondjam, robbantás már 
annyira sikerült, hogy teljesen a földdel lett egyenlővé a nagy épület. 
 
I: Ez mikor volt? 
 
BS: Ez már ’45-be volt, 45 végén. 
 
I: Sanyi bácsi, köszönöm szépen, itt most akkor álljunk le. 
 
BS: Igen. 
 
I: Köszönöm szépen. (…) Sanyi bácsi, itt látjuk az a képet, amit Sanyi bácsi készített, 
egy tűzzománc kép, az a címe, hogy Öreg zsidó. Mi is van a képen? 
 
BS: A képen az van rajta, hogy az öreg zsidó elhagyja a várost, amely hát: ő: 
továbbra nem otthona a zsidóknak. Ez van a képen. 
 
I: Na most, amikor mindez történt, akkor Sanyi bácsi 9 éves kisfiú volt. 
 
BS: Hát igen, de- 
 
I: -ez a- 
 
BS: - de később festettem. 
 
I: Ezt a képet mikor festette? 
 
BS: 1994-be. 
 
I: Mi indította, mi késztette Sanyi bácsit, hogy ezt a képet elkészítse? 
 
BS: Hát mondjuk én a városról sok képet készítettem. Én mostan ezt kifejezetten 
ehhez a mesémhez hoztam, amit elmeséltem, mert hát ugye a zsidókat innét elvitték 
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és eltűnt a városból az a zsidó közösség, ami nagyon hozzá tartozott a városhoz. 
Úgyhogy kerekedők is voltak, meg nemcsak kereskedők voltak, hanem=hanem 
igazán a városér’ éltek és nagyon, de nagyon sok mindent tettek azért, hogy a város 
az lett, ami. Na, mostan, amikor elvitték a zsidókat innét, akkor ez megszűnt. Akkor, 
hát vagy háromezer zsidó eltűnt. Nemcsak azok, akiket elvittek és elégettek a 
gázkamrákba, hanem azok is, akik a magyar csapatok oldalán a- árkot ásták az 
oroszokkal való magyar hadseregnek a harcban és bizony-bizony nagyon sokan 
meghaltak ebben. 
 
I: Miért fontos ezt megfesteni Sanyi bácsinak? 
 
BS: Nekem azért fontos megfesteni, mert a zsidó közösség eltűnt és teljesen más lett 
a város. Teljesen más lett. Ez az öreg zsidó, ez az én lelkemben az közvetíti azt a 
zsidó társaságot, társadalmat, amely a városér élt és halt. Ilyen röviden tudom 
elmondani. 
 
I: Köszönjük szépen akkor. 
 
BS: Na mostan van egy másik kép- 
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