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Tulner Mátyás Győző 
 
 
 
K: Legyen szíves bemutatkozni. 
 
I: Igen. Tulner Mátyás vagyok, a Győző, mert több Tulner Mátyás van és én Tulner 
Mátyás Győző vagyok. Győrbe születtem, Győrbe éltem, Győrbe élek. 
 
K: Matyi bácsi, mikor született? 
 
I: 24, 1924. december 30. De gyakorlatilag január 1. 
 
K: Hol született? 
 
I: Győr. 
 
K: Igen. Matyi bácsi, jártunk itt néhány hónappal ezelőtt. Akkor visszaemlékezett 
arra, hogy hogyan is volt a háborús időkben, mi történt itt a- a helyi zsidósággal. 
Most azért jöttünk vissza, hogy az emlékeit videóra vegyük. És tkp. ugyanerről a 
témáról lesz megint szó. Tehát arra szeretném megkérni, hogy legyen szíves 
visszaemlékezni, milyen volt itt, Győrben a viszony a háborút elő- a háború előtt, 
vagy a háború alatt a zsidók és a nem zsidók között. 
 
I: Na most, úgy, ahogy már akkor beszéltünk erről, Győrnek öt kerülete van és a 
Győr-Sziget kerület az ő: tkp. a győri zsidóságnak, ami kb. olyan tízezer körül volt, a 
60%-a Győr-Szigetbe lakott, üzletek, gyárak, stb., a belvárosba, ami nem a- nem az 
az első kerület, ott csak üzletek voltak és zsidó üzletek. Na most a zsidók a: Győrbe 
ilyen abszolút ő: gazdaságilag és mondhatom, hogy erkölcsileg is megbecsült 
emberek voltak, elsősorban ugye anyagiak miatt, mert mind vagyon- komoly 
vagyonosok voltak és minden győri valamirevaló vállalkozásba zsidók bent voltak 
pénzzel. A Győrbe volt húsz komoly gyár, a Rába Vagongyáron kívül, a- azoknak a 
gyáraknak is a 90%-ába a főrészvényes az zsidó volt. Mindenki tudta ezt, az- a 
polgármesteri hivatal, mostani önkormányzat, ott is a komolyabb bizottságokba még 
tanácsnok is, ami nagy sz- izé volt, zsidó volt=zsidó volt, úgyhogy teljes megbecsülés 
volt, tehát se- nem volt akkor se, egészen ugye addig, amíg parancs nem lett, hogy a 
zsidóknak sárga csillagot köll hordani, addig nem is volt az, hogy egy zsidó, vagy 
nem zsidó.  
 
K: Mi volt akkor, hogyan emlékszik vissza, hogy történt ez, hogy kiadták parancsba, 
hogy a zsidóknak sárga csillagot kell hordani? 
 
I: Ez ugye országos rendelet volt. 
 
K: Hogy történt itt Győrben, mire emlékszik? 
 
I: Győrben a polgármesteri hivatalnak Pestről lejött az ukáz, ő: hirdetésbe és a zsidó 
polgárokat írásba értesítették. 
 
K: Ezt látta Matyi bácsi annak idején? 
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I: Meg is volt valami könyvbe, ezt néztük, amin a polgármesteri rendelet valami 
könyvbe, azt hiszem, a győri zsidóság történetébe bent vannak azok a=azok a=azok a 
plakátok, kiadványok, amibe ő: közhírré teszik, hogy a minden zsidó származású 
polgárnak megkülönböztető jel- jelzést kell hordani, külső és a belső kabátján is sárga 
csillagot. Ez polgármester- 
 
K: Ezt annak idején látta, Matyi bácsi? Vagy csak olvasott róla? 
 
I: Hogyne, ez=ez egy- hogyne- mindennapos dolog volt akkor. 
 
K: De látta ezt a hirdetményt? 
 
I: Láttam, de még meg is van nekünk, mert ami könyvet mi összeállítottunk, azokban 
bent vannak az eredetinek másolatai. 
 
K: Tehát megvan az eredeti hirdetmény Matyi bácsinak erről? 
 
I: A könyvbe, igen. Adtam azt a könyvet, amit adtam, hogy a győri zsidóság 
története, az a barna, abba benne vannak tkp. azok a legértékesebb részei. Azt 
elfelejtettem ugye mondani, de átnéztük akkor és benne vannak abba a- talán még 
abból egyszer ki is lehet tépni, mert van belőle sok, de valahol bele lehet tenni, 
valahova be lehet- 
 
K: Hol jelentek meg ezek a hirdetmények? A falakon, vagy hogy volt ez? 
 
I: A falakon és a: a minden zsidó megkapta postán rendesen a hivatalos értesítést. 
Mert attól az időtől kezdve csak ő: sárga csillaggal lehetett. Akkor még- 
 
K: Honnét tudta ezt Matyi bácsi, hogy megkapta postán- megkapták a zsidók postán? 
 
I: Mert én Szigetbe laktam, ahol=ahol a zsidóságnak a 60%-a lakott, a házba is a fele, 
ahol laktam, hat család lakott, a fele, három zsidó család volt. A zsidó ugyan külön 
volt katolikus, keresztény iskola, ott voltak a mellettünk a=a zsidó iskolák, a neológ 
is, meg az ortodox is és hát a- velük együtt fociztunk, meg egyéb dolog, úgyhogy ez 
köztudott volt. Tkp. ami történt velük, mindig értesültünk mi is arról értesültünk, 
mert hát nem lehetett ebből ki- kimaradni, mindenkit érintett ez. 
 
K: Kik voltak a zsidó szomszédaik annak idején? 
 
I: Hát a- a- na, a---S- Somló- Somló família, akkor Lőwinger família, ezek mind nagy 
famíliák voltak, hat-hét-nyolc, több család is volt. Akkor Gestetner família, ezek a 
Gestetnerek arról voltak híresek, hogy Győrben három téglagyár volt, mind a három 
téglagyárnak a Gestetner ugye volt a tulajdonosa. Tehát mondjuk ilyen volt akkor a- a 
most is még hallunk róla, a- az olajgyár, győri olajgyár. Az a Kohn olajgyár volt, egy 
zsidónak volt az a=az a hatalmas olajgyára. 
 
K: Ők is ott laktak Szigeten? 
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I: Ezek mind ott laktak=ezek mind ott laktak. Volt szeszgyár, likőrgyár, ecetgyár, 
akkor (Schmidt) Lajos, az egy fő- bécsi zsidó gyáros volt, a Schmidt csokoládé- és 
cukorka-gyáros híres volt, a háború alatt, de még a háború után is a Pannónia 
cukorka-izé lett az utódja, az is főzsidó volt, és az rengeteg adományt adott a 
városnak, meg Szigetnek. Szigetbe- 
 
K: Milyen jellegű adományt kapott a város? 
 
I: Például Sziget az az elején a püspöknek volt a=a bizománya, hitbizománya, az a 
Győr külvárosa volt, egyik kerülete. El- előbb meglett Szigetbe a gáz, előbb lett 
bevezetve, mint a belvárosba, mert ezek a zsidók a- volt pénzük, a belvárosba meg az 
önk- polgármesteri hivatalnak kellett csinálni és ezek egyszerűen megcsinálták 
Szigetbe, még 1900 előtt a gázt és csak utána lett 900-ba a városba máshol a gáz. 
Ugyanúgy az utcai világítást megcsinálták, szóval ilyen=ilyen extra dolgok voltak, 
csatornát megcsinálták, még az egész Győrbe nem volt csatorna, Szigetbe már 
megvolt minden, ilyen modern dolgok már megvoltak. 
 
K: Hogy emlékszik a szomszédokra, a Somló családra, Ges- Gesztetner? 
I: Gestetner, igen. 
K: Gestetner családra? Milyen volt velük a viszonyuk? 
 
I: Hát: én akkor ugye gyerek voltam, amire emlékszem, kb. úgy hatéves koromtól 
emlékszem tudatosan rá, végig. Semmi különös, nem volt olyan, hogy zsidó, vagy 
valami, tehát máshol, néhol helyen, ahol csak egy-két zsidó család volt, falun, vagy 
nagyobb helyen, úgy csúfolták a zsidókat, vagy hogyha- vagy ha ortodox zsidó volt, 
ugye a pajesz miatt, meg a szakáll miatt csúfolták őket, de itt Győrben ilyenről szó se 
volt. 
 
K: Erről- ilyet látott, hogy valakit csúfoltak volna? Honnét tudja ezt, hogy másol 
csúfolták a zsidókat? 
 
I: Hát, mert a városnak a gyárvárosi részin véletlenül lakott ott is zsidó és ott 
zsidózták, de az olyan volt, hogy- 
 
K: Ezt honnét tudja, Matyi bácsi? 
 
I: Mert a vagongyár- a Gyárváros az a vagongyárba dolgozóknak egy városrésze volt, 
a mostani ETO-stadionnal szembe, és hát oda is jártunk. A- voltak ilyen 
önképzőkörök, stb., és többször ott ugye- ott talán nem is úgy csúfolásképpen, hanem 
hogy a zsidó ker- kereskedő volt, nem azt mondta, hogy mit tudom én, meg a 
Grószhoz, hanem a zsidóhoz megyek. Tehát ilyen megkülönböztetés volt, de az, hogy 
valami ve- verés, vagy valami atrocitás, ilyen nem is- nem is emlékszem, hogy 
Győrben lett volna valami, hogy valakit megvertek, vagy=vagy valami. 
 
K: De ilyen csúfolkodásról hallott? Vagy ilyet hallott? 
 
I: Azt volt, de inkább az isko- a ilyen ő: másik öt kerület volt, ahol mit tudom én, volt 
száz gyerek, abból kettő zsidó volt, úgyhogy kiszúrták, hogy zsidó. 
 
K: És hogy történt egy ilyen csúfolkodás, mire emlékszik? 
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I: Hát, mondjuk én a bencésekhöz jártam gimnáziumba és ugye hát a bencéseknél a 
legszigorúbb katolikus- csak katolikust vettek fel és nagyon ritka esetben vettek fel 
más vallásút, evangélikust, reformátust, de zsidót fölvettek minden osztályba, minden 
osztályba legalább- volt legalább két-három zsidó. Sokszor azt onnan tudtuk meg év 
végin, amikor a közös nyomtatott ő: évkönyvet, amiből az összes osztály bent volt, ez 
a névsorok, hogy oda volt, hogy izraelita. Hogy nem is igen tudtuk, hogy ott volt a 
Batthyány gróf például és mellette volt a Lőw- Lőwinger zsidó gyerek. És semmi izé, 
olyan nem volt, hogy az zsidó, vagy valami. Hát a bencések erre nagyon kényesek 
voltak, tehát ottan vallási izé nem is lehetett. Hogy mondjam? A püspök is, meg a 
pannonhalmi főapát, mert ugye a bencések ahhoz tartoztak, azok inkább zsidópártiak 
voltak, tehát a zsidókat nem hogy kedvelték, nagyon jó volt a kapcsolatuk. 
 
K: Erre emlékszik az iskolában Matyi bácsi, hogy ez hogy- miben nyilvánult meg, 
hogy zsidópártiak voltak a bencések? 
 
I: Hát, hogy egy biztos, azért is, mert a bencéseknél az számított a diákok között, 
hogy ki milyen tanuló volt. A zsidók általában tiszta jelesek voltak. Mert már oda a 
bencésekhöz csak olyan jött, aki vagy nagyon tehetséges volt, vagy=vagy valami 
olyan volt és ott a tanulmányi eredménye után, hogy mondjam, úgy nézték a diákokat 
és a tanárok és semmi olyan nem volt, hogy zsidó, vagy nem zsidó. 
 
K: Az előbb említette, hogy látott olyan eseteket, amikor csúfolták a zsidókat. Vissza 
tud ilyenre emlékezni? 
 
I: Hát, ez ilyen gyerek- gyerekek voltak. 
 
K: Hogy nézett ez ki? 
 
I: Tkp. nem is csúfolták, hanem azt mondták, hogy zsidó. Nem is- vagy- meg- 
megmondták, hogy zsidó. Tehát ő: beszéltek, az iskolába, vagy valami, és azt 
mondták, hogy a zsi- a- szólj a zsidónak, hogy menjen el, vagy valami, tehát 
megnevezték, hogy zsidó. Tehát meg volt jelölve, hogy zsidó. Nem volt olyan 
mondjuk valami durva veszekedés, vagy valami, csak megjegyezték és megkülön- 
megkülönböztették a zsidót. De itt például a- ugye a bencéseknél nyolc osztály volt, 
alsó, fölső, lehetett a minden osztályba legalább volt három, négy, öt zsidó és sehol 
mindenhol mondjuk úgy inkább élen jártak. 
 
K: Azt mondta, hogy a vagongyár környékén voltak ilyen esetek. 
 
I: A vagongyár- az úgy van, hogy a vagongyárral szemben épült egy munkásnegyed. 
Ő: most éppen néztem, azt hiszem, negyven ház épült, ez a most is megvan, műemlék 
jelleggel van fönntartva egy különleges, azt hiszem, Kispesten, vagy Erzsébeten van 
egy ilyen érdekes építési stílusban épült negyed. Hát ott óhatatlanul az üzletekben, 
mivel Győrben a kiskereskedő- nagykereskedőknek a 90%-a zsidó volt, nagyon ritka 
volt, hogy keresztény ember kereskedő lett volna. Jóformán minden zsidó volt, a=a 
fűszeres, egyedül a=a hentes-mészáros, meg a pék nem volt zsidó. Az pedig azért 
volt, mert nekik a péntek-szombat ugye az egy ilyen rituális ünnep, akkor nem 
dolgoztak, és a pékeknél ezt nem lehetett megcsinálni, érdekes dolog volt, meg a 

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



 6 

hentesnél se, hogy becsukjanak péntek-szombatra. Azok között nem volt zsidó, de a 
többi iparos, meg többi kereskedő mind, 90%-a zsidó volt. 
 
K: Szóval akkor hogy volt a vagongyár környékén? 
 
I: Ja, és ott ugye ilyen óhatatlanul kereskedő, vagy valamilyen izé zsidó família volt 
és hát ott szó szerint így mondták, hogy megy a zsidóhoz. 
 
K: De ilyen csúfolkodást akkor nem hallott. 
 
I: Nem. Akkor- 
K: De rigmusok voltak a zsidó emberekre? 
 
I: Nem, még nem volt semmi akkor. 
 
K: De később. 
 
I: Egyedül, amiről tudok, akkor is volt ilyen antiszemita szervezet, de az inkább az 
egyetemisták közül volt, ami nem ilyen helyeken jött ki, hanem szervezetten volt a- 
az egyetemet végzett=végzett jogász, elsősorban jogászok, vagy egyetemre járt, még 
a jogtudományira, vagy már elvégezte, akkor ennek a legtöbbnek nem volt állása. 
Mert akkor volt az a nagyon nagy gazdasági krach és ezek az egyetemisták, akik 
főleg a jogon végeztek, azoknak volt egy egyesülete. A sapkájuk pedig zöld 
bársonysapka volt, úgy hívták az egyesületüket, hogy Emericana. Na, ezeknél volt 
olyan, hogy zsidóz- szóval zsidó, antiszemita ő: szervezet- szervezkedésük is volt, de 
nem- 
 
K: Milyen=milyen szervezkedés volt? 
 
I: Az, hogy a zsidóság uralja a gazdasági életet, stb., tehát ezekből voltak képviselők 
is és a- az országházba is, nem tudom, a száz képviselő között az országházban volt 
két-három antiszemita képviselő, aki föl is szólalt és ők a zsidókat- 
 
K: Ő tagjai voltak ennek az Amerikána szervezetnek? 
 
I: Ameri- Americana, ez egyesület volt, nem ezért alakult, de azok között volt ilyen, 
de inkább ez gazdasági és politikai, nem személyre szóló volt, lehető legjobb barátok 
voltak, de elvileg. 
 
K: Ismert ilyet? 
 
I: Igen, mert én ugye a bencésekhez jártam, ahogy mondtam, ott végzett egy végzett 
ilyen emerikánus, akkor nagy divat volt a családoknál, ha valaki jött, főleg akik a 
bencésekhez jártak, na, mindek mondták ezt. Instruátok, ilyen állás nélküli volt- volt, 
végzett egyetemisták mellékállásként mondanák azt, most hogy mellékállásként 
gyereket tanított. Na most én- minálunk is, énhozzám, meg a bátyámhoz járt egy 
ilyen Emericana-s valaki, akit jó ismerünk amúgy is, és az ugye mindennap- 
 
K: És hogy hívták? 
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I: Jófejű János. 
K: Jófejű János? 
I: Jófejű János. Jófejű- 
K: Ez volt a hivatalos neve? 
I: Ez volt a neve, igen. Győr mellett egy nagyon gazdag falusi famíliából való volt és 
egy igen- hogy mondjam, nagyon jól képzett, nagyon komoly ember volt. És ez 
mindennap jött hozzánk és hát nem baj, ha ilyet is mondok, nagyon kevés pénzt 
kapott, hogy mindennap jött és instruált bennünket, elővette, meg elmagyarázta az 
algebrát, meg a nem tudom, miket, kikérdezte, hogy az ebédért=ebédért, meg a 
vacsoráért csinálta azt, mert nem otthon volt, a faluba, hanem itt Győrbe lakott. 
 
K: És ő miket mondott? Ő akkor ezek szerint ilyen antiszemita volt? 
 
I: Hát, mondom, inkább egy ilyen politikai, gazdasági izé volt, hogy a=a- a zsidó 
társadalom uralja a- mert ez volt a helyzet. Hogy gazdaságilag, pénzügyileg ő: 90%-a 
a- akkor így mondom, hogy a tőke, a befektetés a zsidók kezében volt. Az 
orvosoknak, ugye érdekes, az orvosok- 
 
K: Matyi bácsi, elnézést, hogy megállítom. Tehát jött ez a=jött ez a Jófejű János és ő 
ugye magánórákat adott ezek szerint- 
I: -igen, hát ugye- 
K: -korrepetált és- 
I: -korrepetált, akkor instruált- 
K: -instruálta Matyi bácsiékat és ő mondott ezek szerint ilyen dolgokat. 
 
I: Nemigen, mert a- az édesanyám, vagy a nagynéném is ott volt, mikor- azok is 
nagyon hallgatták, hogy ugye tanulunk, vagy nem tanulunk, ugye, úgy néha 
beszéltek, ugye történtek Győrbe, vagy valami dolgok. 
 
K: Mik történtek Győrben? 
 
I: Hát rendeletek voltak, becsukott öt- például ilyen volt. Becsukott öt- négy, vagy öt 
keresztény fűszeres. Mert tönkrement. Ugyanakkor a=a fűszereseknek a majdnem a 
száz százaléka zsidó volt. Na, most a cipész- csak ugye ilyenről beszéltek, hogy 
bezzeg cipésznek nem mennek el, egy zsidó se volt cipész. Mer az fizikai munka, 
idézőjelbe. Na, most a péknek se ment el senki se, hentesnek se ment el senki se, 
zsidó, mert az olyan, mondom, ugye egyszer az ünnepek miatt, meg a fizi- fizikai 
munkát a kereskedők általában nem- zsidó nem ment el, ahol fizika- vagy 
fakereskedőnek, vagy- mert ugye voltak fatelepek, ahol a szén kupacba volt és ha 
valaki vett odament és lapátolták fel a kocsira. Szóval olyan zsidó nem volt, ugye 
szóval ezt is ugye mint érdekességet hallottam, hogy beszélik. 
 
K: Ez a Jófejű János? 
 
I: Igen, a családom- családomba, de nem úgy, hogy mint- mind utána a nyilasok, 
vagy a=vagy a izék, hanem mind érdekességet, hogy mivel ő szegény volt, nem volt 
pénze, tehát neki egyetemi végzettséggel el köllött menni tanítani, vacsoráér, meg 
ebédér, hogy bezzeg a zsidóknál ilyen nincsen. 
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K: Miket mondott még, mire emlékszik még, hogy a zsidókkal kapcsolatosan miket 
mondott, vagy mikről volt szó ezeken a beszélgetéseken? 
 
I: Hát azt- ilyen napi dolgok- napi dolgokról, de nem úgy, hogy büdös zsidó, vagy- 
szóval nem=nem ilyen szempontból, hanem a gazdasági, vagy politikai dolgot össze- 
Pesten izéknek a kom- az az Emericának nagyon komoly egyesülete volt és a 
parlamentbe is, hogy mondjam, mind ellenzéki és szélsőségességek szerepeltek. 
 
K: Na most hallott-e még olyat, hogy ez az (Amerikána) ilyen zsidókkal kapcsolatos 
propagandát fejtett volna ki, vagy lett volna ilyen tevékenysége Győrben? 
 
I: Nem, mert nem volt, hogy mondjam, nem volt nekik erre módjuk, mert olyan 
kicsik voltak és olyan jelentéktelen emberek voltak, mivel szegények voltak, hogy 
nem- Pesten voltak, mint ahogy minden Pesten, ahogy mindig azért van. Ott voltak 
ilyen gyűlések, meg egyebek, amiről újságból hallottuk, vagy valami, de vidéken ez 
annyira kis réteg volt, hogy- 
 
K: Győrben nem voltak gyűlések? 
 
I: Nem. 
 
K: Voltak-e nyilasok Győrben? 
 
I: Hát, ugye negyven- a leg- negyvenes évektől kezdve jöttek elő a zsi- a nyilasok. És 
csak a- most viccből mondom, az alja népből lettek nyilasok. Komoly ember nem ő: 
nem volt nyilas. Elkezdték a vidéken kis iz- sejteket, Pesten nagyobbakat, de komoly 
ember nem=komoly ember nem volt nyilas. 
 
K: Matyi bácsi, egy pillanatra álljunk meg, egy kis technikai probléma- 
Megálltunk egy pillanatra, mert meg kellett a hangot igazítani, de most akkor 
folytatjuk a beszélgetés. Ott tartottunk, arról besz- kérdeztem Matyi bácsit, hogy 
voltak-e nyilasok Győrben, ismert-e nyilast? 
 
I: Hogyne! De elein- mondom, egy, két, három, négy, öt, hat, hét, úgy tízig ment el 
Győrbe a nyilasok. Mer--ilyen szélsőségek emberek voltak, nagyon egyszerű 
emberek voltak, hogy az- hogy mondjam, szégyen volt, ha valaki nyilas volt Győrbe. 
Nem a zsidók miatt, mert nem is- elsősorban nem a=nem a- nem zsidózni kezdtek 
először a nyilasok, hanem ilyen tüntetéseket csináltak, betörtek ablakokat, nem 
a=nem a zsidónál, hanem úgy általába, ilyen, na, minek mondják ezeket, nem 
terroristák, hanem ilyen=ilyen randalírozók voltak- 
K: -randalírozók, rongálók- 
I: -és mind ilyen munkanélküli volt és főleg azért izéltek, mert munkanélküliek voltak 
és=és mindenki ő: re haragudtak, mindegy, hogy mi volt az. Na, most a másik, mivel 
ilyen alja nép volt, a rendőrség külön foglalkozott velük és nagyon- Győrben nagyon 
komoly rendőrség volt, vidéken az egyik legerősebb rendőrség volt Győrbe, nagyon 
jól szervezett, nagyon jó fölszereléssel, nagyon jó: személyzettel és jó létszámmal is. 
Ugye nagyon sok gyár volt, nagyon sok üzlet volt, nagy rend volt Győrbe. Ezeket 
a=ezeket az ilyen kezdő nyilasokat, akik így, hát rendbontást csináltak tkp.--
egyszerűen a rendőrök begyűjtötték őket. 
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K: Mire emlékszik, milyen zsidóellenes atrocitásokat csináltak a nyilasok, volt-e 
ilyen? 
 
I: Na, most ugye a nyilasok zsidóellenes megmozdulásai ’43-tól kezdve lettek, de 
nem- szóval nem mondhatom komolynak, mert nem egy általános, nem egy népszerű 
valami volt, hanem ilyen elszigetelt valami voltak, hogy mi tudom én, zsidó 
boltoshoz bementek, aztán mit tudom én, idős izé volt, összetörték a nem tudom én, 
mijét. De még olyan is volt, hogy rendőrök elvitték, mert el is vittek, nem tudom, 
bementek a zsidó üzletbe, de vittek is el, tehát tkp. nem antiszemita valami volt, 
hanem csak egy ilyen hőzöngés volt. 
 
K: El- kirabolták, vagy elvittek valamit? 
 
I: Elvittek, ugye. Ahova bementek ugye ő: hogy zsidó, aztán összetörték a 
berendezést, vagy=vagy=vagy lerángatták a pultot, vagy valami, de közbe mindig 
kiderült, hogy vittek el dolgokat is. És így a rendőrség nagyon rajta volt ezeken, mert 
nem volt ezek között=ezek között a nyilasok között, idézőjelbe, nem volt komoly 
ember. 
 
K: Ilyet esetleg látott, Matyi bácsi? 
 
I: Hát igen, mert a Híd utcában és Szigetbe kb. harminc zsidó kereskedő volt. A- 
mondom, a péken és a hentesen kívül egész Szigetbe egyetlen fűszeres katolikus volt 
keresztény és volt kb. harminc fűszeres. Azok olyan egyszemélyes üzletek voltak, az 
mind zsidó volt. 
 
K: És mi volt az az eset, amit látott? 
 
I: Hát nem is- én nem láttam, hanem velünk szembe, ahol laktunk, volt egy (Saltzer) 
nevezetű idős zsidó fűszeres. A fűszeresek mindent árultak, régi ház, most is megvan 
a ház, ahol laktunk, avval szembe. Bementek ilyen hőzöngők és mit tudom én, avval 
szó- az volt a trükkjük, hogy vettek egy- na mit- nyaló- nyalókát, vagy pedig egy 
szem cukrot, ilyen izét, ami két=két fillér volt. És akkor azon kívül valamit levett, 
vagy véletlenül úgy csinált, hogy izé- lesöpörte az izét és ugye az idős izé meg se 
mert mo- moccanni, ugye, mert egyébként nem voltak a- ezek a általába idősebb 
emberek voltak ezek a kereskedők és nagyon gyávák voltak. Tehát nem mertek, mit 
tudom- védekezni, vagy valami és ezt tudták, vagyis ezek az izék így hát előfordult 
ilyen. 
 
K: Most ebbe a Saltzer-üzletben, amikor ez történt, akkor ezt látta? 
 
I: Nem láttam, hanem én is, mi is- átküldtek a- tőlünk, mert én mindig elküldtek, 
hogy ezt vegyek, azt vegyek. Mon- izé, mondta a- az az öreg, hogy ne ha- ne- láttam, 
amin a- le volt a pult borulva, mert majd mindennap mentem, vagy tejért, vagy- mert 
ugye egyáltalán nem úgy volt akkor a vásárlás, mint most, hogy a nejem bevásárol 
egy hónapra, a cukrot, meg az izét, akkor ott, ha köllött két deka élesz- élesztő, akkor 
lementem, aztán vettem két deka élesztőt, mert nem tudtam fél kiló élesztőt venni, 
mert arra nem volt pénz. Általában ilyen- azért volt ilyen sok kis fűszeres üzlet, mert 
mindenki állandóan ment, mert kis tételekbe, két kifliér, meg izé. 
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K: Szóval akkor lent volt a Saltzernál és akkor a Saltzer mondta, hogy mi történt? 
 
I: Igen és akkor utána meg, ez még aznap volt, utána aztán ez el is terjedt, mert másik 
üzletbe is volt ilyen. 
 
K: Volt olyan, hogy mondjuk a- megro- valamit festettek például üzletekre a 
nyilasok? 
 
I: Na most ez a horogkeresztes- ez a horogkereszt volt a- nem nyilasok voltak, akkor, 
az ilyen tüntető, ami később nyilas keresztet rajzoltak, az két-három évig 
horogkereszt volt. Az volt a nyilasoknak a jele. Mindenhova horogkeresztet rajzoltak. 
Ablakokra, ajtókra, padlóra, és ezt is az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal, 
rendőrség üldözte ezt. Ha valakit elkaptak, hogy a Baross úton például este ilyen 
vödörrel mentek, aztán horogke- horogkeresztet- szóval azért mondom, hogy nem 
nyilaskereszt volt, horogkereszt volt. 
 
K: Látott ilyen horogkereszteket? 
 
I: Hogyne, hogyne. 
 
K: Hol voltak horogkeresztek a városban? 
 
I: Az egész városba, ahol le- amerre járt az ember. Ez akkor volt egy ilyen akció, 
falak=falakra. Akkor nagyon szépen festett háznak a falára, akkor természetszerűen, 
mert akkor én azt még úgy nem tudtam, akik ezt csinálták, zsidó- a- zsidó üzleteknek 
a kirakatjára is a Baross úton ráfestettek éjjel, eléje, tehát ott már volt 
megkülönböztetés, hogy zsidó izékre, de katolikus templomnak a falára is festettek 
horogkeresztet. Tehát a- ezek az emberek a katolikusokkal is nem szimpatizáltak. 
 
K: Tudja, hogy ki voltak ezek akik=akik-? 
 
I: Nem, én akkor gyerek voltam, nem=nem- nem a mi- nem a mi kör- 
környezetünkből valók voltak, külvárosi- akkor mind ilyen=ilyen egyszerű és hát 
hogy mondjam, minek mondták ezeket akkor. 
 
K: Lumpenek. 
 
I: Lump- lump-proletár. Lump- lumpek voltak, lumpok voltak=lumpek voltak. 
 
K: Nem, ezt csak én mondom, lehet, hogy nem így mondták akkoriban. És ezek 
szerint ők voltak a nyilasok, tehát ő már azért nyilasok voltak. 
 
I: Akkor már ők a- nem nyilasok voltak, hanem--nem is tudom, hogy minek nevezték, 
de a jelvényük a horogkereszt volt. Ez a nyilas izébe, ez később jött ki, a negyvenes 
évekbe, mikor Pesten megalakultak három, vagy négy nyilas- ilyen szélsőséges ő: 
képviselő. Ott kezdődött el, hogy nyilas, azt hiszem az egész parlamentbe három 
ilyen izé volt aztán ezek csinálták a parlamentbe is a- ők a negyvenes évekbe- 
K: Látott- 
I: -német=német támogatással. 
 

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



 11 

K: Látott ilyet, ilyen embereket, akiknek nyilaskereszt, vagy nyilaskereszt, vagy 
horogkereszt. Bocsánat, horogkereszt, vagy- 
 
I: Nyilaskeresztet nem- nem is itt semmi nem is volt ilyen nyilas. 
 
K: Látott olyanokat, akiknek horogkereszt volt a jelvénye? 
 
I: Jelvények, igen és a Pesten meg bejelentett tüntetést csináltak, vidéken nem volt, 
mert nagyon kevesen voltak. Ott már karszalag volt és horogkeresztes karszalag. 
 
K: Mikor volt Pesten? 
 
I: Hát, olyan 41-42-43- ami=amikor már izétek, de akkor az be volt jelentve, tehát 
engedélyezték, de aztán később betiltották. A Budapest főkapitánya betiltotta. 
 
K: Látott ilyen tüntetést Pesten? 
 
I: Hát, egyet láttam, mert mi nem- akkor csak úgy jártunk Pestre, hogy az iskolából 
Pestre mentünk ilyen- a középiskolának volt a sportközpontja és a- voltak a városi 
bajnokságok és akkor az országos bajnokság Pesten volt a középiskolás diákoknak. 
Mi mentünk föl Pestre és fönn is aludtunk két napra, akkor ugyanúgy bámulgattuk 
ezeket a dolgokat, mert- 
 
K: Hol volt ez a tüntetés? 
 
I: Ezek a Rákóczi=Rákóczi úton a Keleti- Keleti felé, a Ke- Keleti pályaudvar előtt, a 
Nyugati pály- szóval ilyen tereken. És általába a Keleti, Nyugati és a Déli- a Délin 
nem volt. 
 
K: Tehát több ilyen tüntetést is látott? 
 
I: Igen, hát ugye ahogy mentünk a- utaztunk- 
 
K: Ahol ilyen horogkeresztesek voltak ezek szerint. 
 
I: Ott már karszalaggal voltak. 
 
K: Horogkeresztes karszalagos tüntetők voltak ezek szerint- tehát több ilyen tüntetés 
is volt. 
 
I: Igen. Nem volt nyilas. 
 
K: És mire emlékszik, miket- a tüntetésen mi hangzott el, mit mondtak ezek az 
emberek? 
 
I: Hát---mind=mind egy volt az, hogy fölvonultak, álltak, és néha- néhol valahol 
valaki szónokolt valamit. Például a Keletinél, ott a lépcsőn, a főbejáraton, ott a 
lépcsőn szónokolt valaki. 
 
K: Hogy mit, arra emlékszik? 
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I: Nem. 
 
K: Mennyien voltak ezeken a tüntetéseken? 
 
I: Hát, kis- mindenhol magasan százon alul. Ilyen kis csoportok voltak. Aztán ugye- 
 
K: Zsidókról volt szó vajon? 
 
I: Nem, nem. Zsidókról volt úgy szó, hogy elszórtan a városba a zsidók ellen is 
voltak, betörték a kirakatját, vagy mit tudom én, micsoda. 
K: Pesten? 
I: Pesten is. 
K: Kik? 
I: De később Győrben is előfordult. 
 
K: Kik? És kik törték be Pesten a kirakatokat? 
 
I: Ezek a=ezek a horogkeresztesek, mert akkor már ugye Németországban a- német 
mintára csinálták. 
 
K: Látott ilyet Pesten? 
 
I: Hát az, hogy betörve, horogkereszt a kirakaton és betörve, ki volt=ki volt pakolva a 
kirakat, de a=a betört kirakatról lehetett- ott volt a horogkereszt. Ezt német vonalról 
kopírozták le, mert ugyanezek akkor a barnaingesek voltak Németországba, az SA. 
És ez annak volt a kopírozása. 
 
K: Győrben ezek szerint szintén volt ilyen, hogy betörtek kirakatokat? 
 
I: Volt=volt.  
 
K: Látott ilyet? 
 
I: Láttam=láttam. 
 
K: Melyik boltot törték be? 
 
I: Hát a belvárosban nagyon sok helyen volt. Mert éjjel, mindig éjjel beverték és a 
lényeg az, hogy- meg az, hogy nagyon látványos volt és nagyon- hogy mondjam, 
üldözték, már csak viccből mondom, hogy üldözték, hogy a=a szép kirakatokat, szép 
falakat bekenték. 
 
K: Emlékszik, hogy kinek az üzletét törték be? 
 
I: Hát: Baross úton a=a kereskedők azok mind ilyen reprezentatív, nagy kirakatokkal 
volt- volt körül- most is- most nincs annyi üzlet, mert azok a magán-üzlet- az mind 
magánüzlet volt. Legalább volt a (Meinlen), a (Stühmeren) kívül mind magán- 
maszek volt, meg a (Delka), ezek ilyen gyárosok voltak. Hát: a---na, mondjam- hogy 
mondjam, gimnáziumba járt a gyerek. Bát- a (Bátori) famíliának az üzletét ott a- 
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K: Bátori? 
 
I: Bátori. De az már magyarosított név volt. Nem tudom mi volt- 
 
K: A fia odajárt- együtt-? 
 
I: Bencésekhez járt és velem járt egy osztályba? 
 
K: Ismerte? Hogy hívták a fiút? 
 
I: Nem tudom most. Bátori--tudniillik a bencéseknél nem a keresztnevén szólították 
egymást az em- gyerekek, a középiskolákba, hanem na, Tulner, na, Kő. Például volt 
egy zsidó, az velem járt, Kő, Kő, úgy híttuk, hogy Kő. Tehát nem, hogy Kő Tamás, 
vagy valami, általában az volt a szokás, de azt mondom, érdekes volt, ugye a 
bencéseknél olyan sok diák volt, hogy minden osztály két osztály volt. Egy osztályba 
elképzelhetetlen volt később, hatvan gyerek volt egy osztályban. De még ez se volt 
ölég, hanem A és B osztály volt, tehát elsősök mi százhúszan voltunk. Na most mind a 
két osztályba volt három, vagy négy zsidó. Az első padba gróf Batthyány ült és a 
Lőwy- nem tudom, a Lőwyvel ült együtt, egy zsidóval. 
 
K: Kinek az üzletét törték még így be Győrbe, a Bátoriékon kívül? 
 
I: Hát nem- ezt így nem=nem tudnám megmondani. Meg- meg köllene néznem a=a 
izébe, mert van egy könyvünk, ahol az összes kereskedőknek ott van a címe és bent 
vannak a címek, a győri iparkamarának valami évkönyve, most ki- kiadták és éppen 
most néztem át és összes régi zsidó üzleteknek a címei ott vannak. 
 
K: Mi lett ezekkel aztán, volt-e visszhangja ennek, hogy betörték a zsidó üzleteket? 
 
I: Hát a rendőrség ezzel foglal- akkor nagyon komolyan foglalkozott evvel és ha 
elkaptak valakit, akkor ölég komolyan- 
 
K: Elkaptak valakit? 
 
I: El=el. És- 
 
K: Kit kaptak el? Erre emlékszik? 
 
I: Hát név szerint így nem, de azt tudom, hogy a- mert az újságba is megjelent, hogy a 
rendőrségen akkor ugye volt ő: városi kapitányság, akkor nem volt megyei 
kapitányság, csak városi, Győr városi kapitányság volt. Egy fogalmazó, egy fiatal, aki 
azt hiszem, ludovikás volt, de kimarad a Ludovikáról és eljött ide rendőrtisztnek, 
fogalmazó, azok fogal- egycsillagosok voltak, az avval vót megbízva, hogy a- külön 
ezeket a- ilyen tüntetőket, meg izéket külön. És külön nagy előszeretettel kapkodták el 
a- akik ő:- 
 
K: Mit szóltak a győriek, hogyha mondjuk betörtek egy zsidó üzletet, vagy kirakatot? 
Hogyan fogadták? 
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I: Nem volt=nem volt tapsolás, nem volt drukkolás. Helytelenítették a dolgot. Ja! Még 
volt egy nagyon csinos leányzó volt, a famíliája (Sal) patika volt. Egy gyönyörű, a 
Baross úton. Külön arra építették az egész- ahol most a Golden Ball klub van, azon a 
helyen volt egy emeletes ház volt, amit lebombáztak, ott egy patika volt, arra építették, 
mert a többi patikát- hát patika- azt gyönyörű a portálja, ilyen modern figurákkal, 
fölírások, a Sal patika, Sal patika. Annak a lányuk az kortárs volt és hát ismertük, na, 
az zsidók voltak. És azoknak azt a gyönyörű portáljukat megrongálták. Aztán most 
hogy- hogy mondjam. Csak azért, mert zsidó patika volt, vagy csak azért, mert patika 
volt, nem lehe- nem tudom, de tudom, az is egy látványos volt, és nagy fölháborodás 
volt, hogy a gyönyörű izé- 
 
K: Volt rajta horogkereszt? 
 
I: Horogkereszt mindig volt rajta, sőt, később úgy volt, hogy volt, akik így a nagy- 
mert nagy kirakatok voltak, nagy tábla- izé kirakatok voltak. Hogy horogkörösztöt 
ráföstötték, nem törték be az ablakot és akkor éjjel jött egy másik társaság, egy perc 
alatt beverték az ab- mert ugye aki- mer ha ráfösti és betöri, akkor a Baross úton 
mindig egy rendőr volt. A régi képeken lehet látni, a keménykalapba, karddal, izével, 
szám volt az izének. A Baross úton állandóan volt rendőr. Ott a sarkon elindult és 
végigment egész a Rába szállóig, a Baross hídig, ott ácsorgott egy darabig a sarkon. 
Aztán megint vissza és akkor itt ácsorgott a- ezen a sarkon, itt a patikánál, itt a Baross 
úton. Úgyhogy az lett a később, hogy megjelölték, és általába horogköröszttel jelölték 
meg, vagy pedig valamivel, a=a előtte a járdát és utána meg jöttek ezek, percek alatt 
beverték a kirakatot és el is tűntek. Szóval megfoghatatlan volt. 
 
K: Említette még korábban Matyi bácsi, hogy ugye jött- tehát akkor mégis csak volt 
valami előjele annak, hogy a zsidókkal szemben van valami, volt valami. 
 
I: Igen=igen, de volt, amikor másnak is. 
 
K: De itt elsősorban a zsidóknak az ablakait, vagy a kirakatait törték be. 
 
I: Igen=igen=igen. 
 
K: Horogkeresztet is nyilván elsősorban az zsidók üzleteire festettek. 
 
I: Igen, akkor kezdett egy kicsit antiszemitává válni ez a nyilas- ez a horogkeresztes 
dolog. Addig nemzeti szocialista volt, kormányellenes volt, meg akarták dönteni 
Németországba is, Magyarország- mindenhol. Ezek azért szervezkedtek, hogy a 
meglévő kormány, ami általában keresztény és nagy befolyással voltak a zsidók a 
kormánynál, ar- arra ment ez az egész szervezkedés, ami német- Németországba, meg 
aztán a Hitlernek az egész. Szóval ez kicsibe más országokba is megvolt, csak 
németeknél volt meg ilyen erőteljesen, hogy ez a barna=barnaingesek, azok már ugye 
valahogyan máshogy, jobban szervezkedtek, mert ott már- ott a: az újságokból 
hallottam, meg rádióból, hogy Németországba száz- századok voltak, szóval SA-
századok voltak és este, mikor becsuktak, azok- és a belvárosba beverték az összes 
üzletek kirakatait, tüntettek, a rendőrökkel is szembeszálltak, tehát ezeket minibe 
próbálták itt is utánozni. 
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K: Na most említette még korábban, hogy=hogy hallott- tehát hogy a: városban 
elterjedt az, hogy a zsidóknak ki kell tűznie a sárga csillagot. Hogy erre volt egy ilyen 
hirdetmény. 
 
I: Hát ennek ugye előbb- ennek ugye volt előzménye- 
K: -igen- 
I: -mert parlamenti határozat köllött, nagy viták voltak evvel, ugye mert a- ezt a 
minisztériumok- 
K: De ezt nem tudja Matyi bácsi igazából, mert nem volt ott. Tehát az- 
I: -nem- 
K: -érdekel, hogy hogy hogy derült ki- 
I: -na most Győr- Győrbe a- ugye a polgármesteri hivatal, az Budapesten a 
minisztériumhoz tartozott. Azok egyszerűen leküldték a rendeletet ide az izének, és a 
polgármester, ha akarta, ha nem, végre kellett hajtani, országos rendelet volt. És akkor 
fal- falragaszok voltak, akkor a- megcsinálták ugye már előtt meg kellett csinálni, a 
zsidókat regisztrálták, összeírták a zsidókat. Tudatosan. És a- 
 
K: Erről honnét tudott, Matyi bácsi? 
I: Hát- 
K: -hogy összeírták a zsidókat? 
 
I: Hát mert a lakásba- abból a házból is laktak, jöttek ki és fölírták- összeírták, olyan 
mint, mit mondjak, mikor szoktak ilyet csinálni. 
K: Népszámlálás. 
I: Népszámlálás- szóval ezt regisztrálták és naprakészen megcsinálták előtte a zsidókat, 
de nemcsak a zsidókat. A zsidó származásúakat, tehát a vegyes házastársak, a férfi 
zsidó volt- 
K: Ezt honnét tudja, ezt utólag olvasta Matyi bácsi, vagy? 
 
I: Nem, ezek ismerősök, ismerősök, akikkel naponta találkoztam. 
 
K: Kiket? 
 
I: Hát ismerősök, a família- 
 
K: Kik voltak ezek, akiket így összeírtak? 
 
I: Hát például a=a édesanyám, meg a nagynénim, azok ilyen nagy kézimunkás, meg 
régiséggyűjtők voltak, például konkrétan a Mayer doktorékkal, az volt a barátnője a 
nagynénimnek, akivel izét- na, régiségek- porcelán, meg ilyeneket gyűjtögettek. Annak 
a- a: a=a férje, Mayer, fogorvos volt, zsidó volt, a nő meg a legvadabb ka- keresztény 
katolikus volt. Na most ezeknél ugye nagy viták voltak a zsidótörvénynél, mert az a 
majdnem két évig ment a zsidótörvény, ugye amíg kijött a zsidótörvény. A- izé is ő: 
zsidó- szóval vegyes házasok is zsidónak számítottak, a katolikus. 
 
K: Őket is összeírták. 
 
I: És azokat is ugye fölírták és amikor jött a rendelet, hogy nem tudom, mitől kezdve 
kötelező a sárga csillag, annak is köllött hordani a csillagot, pedig ő keresztény volt. 
Ugyanúgy köllött neki hordani a vörös- a sárga csillagot. 
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K: Szóval a Mayer doktor felesége, aki katolikus volt, neki is kellett hordani? 
 
I: Persze, de nemcsak őneki, hanem ahol ilyen vegyes házasság. 
 
K: Látta a- 
 
I: -egy- ugyanúgy el is vitték őket, mentek a gázkamrába is. Hát a- abba a hatezer 
zsidóba, aki itt van, gettóba, a feleségnek is ide köllött jönni a izébe, a gettóba és innen 
elvitték őket izéba. 
 
K: Látta Mayer feleségét sárga csillaggal? 
 
I: Nagyon jól, mert ugye, hogy mondjam, fiatal gyerek voltam, de engem is érdekeltek 
a- a régiségek, meg az egyéb dolgok, meg bútorok, meg ilyen izéket. Jártunk föl 
hozzájuk, a- elvitt a nagynénim és az izé az meg ilyen nagy sport-izés volt, a Mayer 
doktor, egyébként dúsgazdag volt, a Baross úton. Na, kérem.--Baross úton az a 
sarokház, amelyikkel a- mi van a sarkon? A szálloda előtti utolsó keresztutca, az Árpád 
út, az a sarok, volt egy emeletes ház, az a Mayer doktornak a háza volt, dúsgazdag 
ember volt, és amellett fogorvos volt. Egyébként az orvosoknak a nagyobb része zsidó 
volt, az ügyvédeknek nagyobb része zsidó volt. 
 
K: Ők gyakorolhatták a hivatásukat? Nem kellett nekik-? 
 
I: Utána, mikor a- ahogy kijött a sárga csillag, mindenkitől bevonták a működési 
engedélyt, tehát sem orvos nem gyakorol- orvos se gyakorolhatta az izét, a fogorvos se, 
az ügyvédek is lemondták a működést, a tábláját le köllött venni. 
 
K: És mi lett akkor, tehát hogyha minden orvos zsidó volt, akkor hogy volt- 
 
I: Nem minden, csak mondom, a nagyobb része. 
 
K: De akkor ezt megérezték a győriek, nem, hogy nem volt orvos? 
 
I: Hogyne, mert ezek akkor nem volt olyan- hogy mondjam, ilyen SZTK-izé. A 
legtöbb embernek magánorvos volt az izéje, a kórház csak olyan másodrendű valami 
volt, nem nagyon lelkesedte, hogy a kórház, mert a kórház az m- majdnem ingyenes 
volt, mert a város tartotta fönn, és ha valakit a kórházba beutaltak, akkor nagyon ke- a- 
a: na. A vagyoni helyzetével arányosan kellett fizetni neki, volt, aki ingyen volt a 
kórházba. Ugye Győrbe nagyon nagy kórház volt, az a Zrínyi utcai, az a híres Petz 
Aladár főorvos volt a- 
 
K: És mi lett ott a zsidó kór- zsidó orvosokkal a kórházban? 
 
I: Azokat, mivel városi volt, ő: az orvosi működésüket meg köllött szüntetni, 
maradhatott ott, ha akart ápolóként. Mert ugye- 
 
K: Tud ilyenről, aki ott maradt ápolóként? 
 
I: Tessék? 

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



 17 

 
K: Tud ilyenről, aki ott maradt ápolóként? 
 
I: Hát, nem, nem ismertem, de volt, aki ott maradt, mert- 
 
K: Mit szóltak ehhez a városiak, hogy akkor most az orvosok nem gyakorolhatják- 
 
I: -hát: már nem=nem foglalkoztak vele, mert akkor sorba jöttek ezek a rendeletek és 
már=már nem volt szenzáció. 
 
K: És nem volt orvoshiány? 
 
I: Tessék? 
 
K: Nem volt orvoshiány? 
 
I: Nem=nem. 
 
K: Kikkel pótolták ezeket az orvosokat, kikkel pótolták ezeket a zsidó orvosokat? 
 
I: Akkor nem volt háziorvos- ellátás, akkor magánorvos volt, kórház volt és minden 
kerületben, például Szigetbe is, szociális orvos volt, az önkor- a polgármesteri hivat- 
hivatal füzetett=füzetett, és aki akart, ingyen mehetett az orvoshoz, ingyen rendelt 
orvos, a városi=a városi orvos volt, ami később aztán háziorvos, tisztiorvos lett, de 
nem kellett füzetni. Úgy hívták, hogy szegények orvosa. A mi házunkba volt az a=a 
na: hm:---na, agyalágyult vagyok. Csillag György, orvos, az volt egy zsidó orvos ott és 
az volt a kórházi Szigetnek az ingyen-orvosa, ami később háború után ugyanaz volt a 
háziorvos. 
 
K: Azt értem, de azt nem tudom, hogy akkor például Csillag György, akkor neki 
szintén meg kellett szüntetnie a- 
 
I: (Meg) mindent. Orvosoknak, ügyvédeknek a működési engedélyüket bevonták. 
 
K: Értem. De nem maradt orvos nélkül a város ezután? 
 
I: Nem=nem. 
 
K: Kikkel pótolták? 
 
I: Hát orvossal ölég jól el volt látva, mert a tehetősebbek küldték az orvosi egyetemre a 
gyerekeket, aztán nem volt állása. 
 
K: Szóval keresztény orvosok? 
 
I: Igen=igen. Meg a- 
 
K: Átvették a hivatásokat? 
 
I: Igen=igen, mert akkor, mondom, több orvos volt, mint amire szükség volt. 
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K: Mit szólt a város, amikor ki kellett tűzni a zsidóknak a sárga csillagot? 
 
I: Az ren- hivatalos rendelet volt. Na most ott=ott is ugye a polgármesteri hivatalba, a: 
az a tanácsnok foglalkozott vele, senki nem vállalta ezt, ennek az ügyintézésit, valakit 
kiizéltek, addig izélték, hogyha nem, elküldték volna, valamelyik tanácsnok, mert 
tanácsosok voltak, foglalkozott a zsidóügyekkel. Akkor a polgármester aláírásával jött 
az a rendelet, plakát, újságokba és köz- köz- izébe megjelentek, kis méretbe, nagy- 
hogy mitől kezdve minden zsidó- zsidó sz- és zsidó- hogy mondták ezt, a vegyeseket? 
Zsidó----jaj=jaj, volt egy kifejezés erre, ahol a vegyes izé volt, hogy köteles---benn a 
lakásában nem, de a házba, ha már kijött a lakásból, csak a külső és a belső kabátra is 
köteles volt a sárga csillagot hordani. Mert először megjött a rendelet, hogy ki kell 
tenni. Erre kitették a nők ugye a ruhájukra, utána kiment az utcára, fölvette a kabátot és 
nem volt sárga csillag. Akkor jött egy pótrendelet, hogy külső-belső kabátra, láthatóan 
sárga csillagot föl köll- 
 
K: Erre emlékszik, hogy két ilyen volt, volt egy ilyen pót-rendelet? 
 
I: Hogyne. 
 
K: Mit szóltak a=mint szóltak a: mit szóltak a zsidók, a zsidó szomszédok mindehhez? 
 
I: Hát, hogy mondjam, nagyon- mert ugye akkor Németországban már ezek a dolgok 
nagyon durván mentek. Meg voltak ijedve és nem mertek se- nem mertek izélni. 
Nagyon meg voltak ijedve a izétől. 
 
K: Mibel nyilvánult ez meg? 
 
I: Hát: hogy nem lá- egyetlen egy se volt az, hogy elment volna a polgármesteri 
hivatalba, aztán panaszt tett volna, hogy miért kell neki kitenni a sárga csillagot. Senki 
se, egyetlen egy se, tudomásul vették a rendeletet, mert rendelet volt, hogy más 
rendelet is vót, hogy mit tudom én, a=a az utcán (…) a bal oldalra, mert akkor egy 
darabig volt balra hajts, akkor jött egy rendelt, hogy jobbra hajts lett. Tudomásul 
vették. 
 
K: A szomszédokkal beszélgettek erről? 
 
I: Hogyne. Hát ugye a házakon belül- ja, Pesten lett az, nálunk, mivel három lakásba 
zsidók voltak, háromba keresztények voltak, semmi izé nem volt a házon. Mert ugye a- 
a 90%-a magántulajdonú lakások voltak, nem (…) meg állami bérlakások, de Pesten 
már a- azt a=azt a házat, ahol egyetlen egy sárga csillagos zsidó volt, a kapura is ki 
köl- ki köllött tenni a sárga csillagot, az is egy rendelet volt, ez vidéken nem volt. 
 
K: Na most itt Győrben akkor ezek szerint a szomszédokkal nem beszélgettek, hogy 
akkor ki kell tenni a sárga csillagot, mit szólnak ehhez? 
 
I: Nem, ilyen=ilyen- 
 
K: Nem panaszkodtak maguknak, hogy- 
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I: Nem. 
 
K: Jóban voltak különben? Beszélgettek? 
 
I: Hogyne, nagyon jóba voltunk, ugye mer hogy mondjam, például a- ez a Somló 
família----ennek a húga Weisz leány volt. Győrbe volt egy nagyon híres, olyan, mint a 
Puskás Öcsi, olyan híres, az ETO futballcsapata, ugye tudja, volt az ETO, a Kovács 
Imre, a Murok. Az főiskolai válogatott volt, magyar válogatott volt, centerhalf volt, 
meghatározó volt az ETO-ba is. Annak, ennek a Somlónak a feleségének Weisz 
família volt, zsidó família volt, a húga, meg a nővére Weisz-leányok. Volt egy nagyon 
csinos, nagyon csinos volt, ez a Murok, pedig már tudta, hogy zsidó, de még a 
legelején, annak tüzér hadapród őrmester volt, be köllött neki vonulni, de közbe 
focizott is. Ez oda a Szigetbe, a patikaház utcájába laktak ezek, odajárt udvarolni. 
 
K: A Weisz-lánynak, a szomszédba. 
 
I: A Weisz-lánynak, egy nagyon csinos nő volt. Na most, utólag én is- ezek a Weisz-
família eltűnt, nem tudtuk, hogy elvitték őket, vagy mi lett velük. De a háború után 
előjöttek. ’46-’45-46-ba. Hát kiderült, hogy ez a Murok az egész famíliát valahol 
eldugta. Mert olyan tekintélye volt ennek a Muroknak, hogy a nő miatt a nővér- a 
testvérit, meg a=az egyik szülőt eldugta, a háború után megjelentek. 
 
K: Most itt álljunk le, mert kazettát kell cserélnünk. 
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