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Tulner Mátyás Győző 
 
 
 
K: Folytatjuk a beszélgetést. Megálltunk azért, hogy kicseréljük a kazettát, úgyhogy 
most akkor visszatérnénk ahhoz a témához, amiről szó volt. Arról beszélgettünk itt a- 
mielőtt leálltunk volna, hogy hogyan fogadták a győri zsidók azt, hogy ki kell tűzni a 
sárga csillagot. Ez igazából, azt mondta Matyi bácsi, hogy eléggé, hát meg voltak 
ijedve. 
 
I: Meg voltak, de nem mertek hivatalosan föllépni ellene, mert föl lehetett volna 
lépni, mert önkormány- nem önkormányzat, polgármesteri hivatal volt, képviselők 
voltak, stb., elmehettek volna a polgármesterhez panaszra, vagy valami. Nem=nem 
volt semmi ellenállás, hogy mondjam, nagyon- már akkor meg voltak fél- nem félem- 
meg voltak ijedve a zsidók, a vezetők is, mindenki és nem volt hivatalos tiltakozás. 
 
K: De azt nem- vagy azt kérdeztem már az előbb is, hogy miben nyilvánult meg az, 
hogy ők meg voltak ijedve, hogyan vette ezt észre? 
 
I: Hát:---előre látható volt, hogy=hogy nem azt, hogy elviszik őket, de már akkor 
nemzetközileg már lezajlott több helyen ez a zsidó- 
 
K: Erről tudtak? 
 
I: Tudtak. 
K: Nem. Matyi bácsiék tudtak erről? 
 
I: Igen. Na most ugye- 
 
K: Honnan tudtak? 
 
I: Hát köz=köz- hogy mondjam. Köztudott volt a németországi dolog, ott minden már 
előtte- három évvel előtte jártunk, mint ami Magyarországon volt. 
 
K: Mit- mit tudtak, emlékszik arra Matyi bácsi, hogy mit tudtak annak idején? 
 
I: Azt, hogy a horogkeresztes--akkor nem=akkor nem állami volt a horogkereszt, 
akkor még a Hindenburg hadügyminiszter volt és még a régi német kormány volt, 
ami hát nem szimpatizált a horogkeresztesekkel. A kormány ellen lépett föl ez a- a 
barna- barnaingesek. 
 
K: Az, hogy a zsidókkal mi fog történni, azt tudták, itt, Győrben? 
 
I: Igen=igen. Hát az ugye az nem volt elzárva a sajtó, izé. 
 
K: Mit tudtak, mire gondoltak? 
 
I: Azt, hogy Német- Németországba tettleges- verik a zsidókat. A- a üzleteket 
összetörik. Ott nem bevonták az engedélyeket, hanem mikor itt a nyilasok, illetve a 
Szálasiék fölléptek, egyszerűen bevonták az összes kereskedőnek a működési 
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engedélyét, be kellett zárni az üzleteket. Németországba nem az volt, összeverték az 
üzleteket és kész. És ha nagyon ugráltak, akkor a kereskedőt is fejbe vágták. Hát er- 
erről- 
 
K: És ezt tudták. 
 
I: Igen, híradóba is, a magyar híradóba én is láttam, Németország izé- akkor még 
ugye a teljes Horthy-izé volt, és hogy mondjam, elrettentő példaképpen a híradóba- a 
híradó lehozta, hogy mi folyik Németországba, lehetett látni. 
 
K: Megjelentek a- az emberek, győri zsidók sárga csillaggal az utcákon. Mit szóltak 
ehhez a nem zsidó, a keresztény győriek? 
 
I: Hát, hogy mondjam. 
 
K: Utcán hallott-e valamit? 
 
I: Nem. Nem volt az, hogy mivel most akkor már meg volt jelölve, hogy zsidó, 
legalább is én nem láttam azt, hogy megszólították, hogy na, te büdös zsidó, azért, 
mert rajta volt a csillag, ugye mert a- egyébként nem tudta valaki, ha nem volt rajta, 
hogy zsidó, nem zsidózhatott. De ezután nem volt zsidó- hogy mondjam, sajnálták 
őket.  
 
K: Az hogyan nyilvánult meg? 
 
I: Azért, mert általában a zsidók, hogy mondjam, szorgalmasak voltak, komoly mun- 
dolgoztak, tehát nem az az alja nép volt, hanem mindenhol és főleg sokat dolgoztak. 
Nagyon szorgalmas és=és nem- én például nem láttam részeg zsidót Győrbe. 
Ugyanakkor a kocsmákba dülöngéltek az izék, meg láttam zsi- izéket, részegeket. 
Tehát szolid ő: nép volt a izé. 
 
K: De volt olyan, hogy mondjuk egy olyan zsidót, aki sárga csillagot viselt, 
valamilyen atrocitás ért? Látott ilyet esetleg? 
 
I: Nem=nem láttam, nem. Kimondottan sajnálták őket. 
 
K: Hogyan sajnálták őket? 
 
I: Hát---én is sajnáltam őket, meg a família is sajnálta őket- 
K: -miről volt szó, mit mondtak- 
I: -mert minden=minden=minden zsidónak voltak össze-vissza ismerősei, nem 
zsidók. 
 
K: De mit mondtak, hogyan=hogyan fejezték ki a sajnálatukat? 
 
I: Hát: nem tudom megmondani. Hát ez olyan, mint hogyha vala=valakit behívnak 
katonák- katonának, csak mondom, nem olyan izé, és akkor sajnálják szegényt, hogy 
el köll neki menni (három évre), vagy mikor elmentem Szibériába jóvátételi munkára, 
akkor sajnáltak engemet is. De nem tudtam elkerülni és nem tudott senki semmit se 
csinálni. 
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K: A zsidó boltok még nyitva voltak? 
 
I: Tessék? 
 
K: Zsidó=zsidó tulajdonban levő boltok még nyitva voltak? Ekkor, amikor a sárga 
csillagot el kellett kezdeni viselni? 
 
I: Elein meg kellett jelölni az üzletet is és folyamatosan bevonták az 
iparengedélyeket. 
 
K: Hogyan kellett megjelölni az üzleteket? 
 
I: Ott is zsidó- a=a valahol jelölni kellett, hogy zsidó ő: ez a- ilyen szöveg volt, hogy 
ez az üzlet, vagy valami ő: zsidó tulajdon. Eleinte, de aztán hamarosan bevonták 
mindenhol a működési engedélyt, iparengedélyt és nagyon rövid időn belül 
megszűntek. 
 
K: És mi lett akkor a boltokkal? 
 
I: Bol- boltokat amikor megszüntették, a város nem vihetett el semmit, ez a másik 
rendelet volt. Az üzletből semmit el nem vihetett. Lezárták az üzletet, lepöcsételték. 
És mikor a nyilas Szálasiék bejöttek, kinyitották ezeket az üzleteket, kiárusították, 
vagy valamit csináltak, az állam elvitte ugye. A- a- akik becsukták az üzletüket, azt 
hivatalosan, nem mondták meg, hogy mikor, ki=kiszálltak, mikor van ilyen, most az 
adóhivatal csinál ilyent, hogy odajön szó nélkül, becsukja az üzletet és lezárják az 
üzletet. Itt az utcába is volt egy üzlet, most, hogy két hétig be volt csukva, fogalmunk 
se volt, valami adócsalás- 
 
K: Ez most volt. De annak idején látott ilyet, hogy kijött az akkori hatóság és 
bezárták? 
 
I: Hogyne, hát annyi üzlet volt Győrbe, lehetett, és nem egyszerre, szakmánként volt. 
Divatkereskedőt, egy- egyik nap, másik nap a cipészek, szóval ilyen szakmailag az az 
ipar-hatóság adta ki, és hát voltak ilyen bizottságok. Kiszálltak, a- a kasszát is 
kivették, kasszát is elvitték. Jegyzőkönyvet vettek föl, kasszát is elvitték, lezárták, 
lepecsételték a- izének csak a ka- ru- a kabátját vehette föl a zsidó és mehetett haza. 
Nem vihette el a=nem vihette el az izét se, semmi izét, semmi értéket nem vihetett 
haza. 
 
K: Ehhez mit szóltak a helyiek? 
 
I: Hát: nem: nem nagyon foglalkoztak vele, nem nagyon foglalkoztak vele. Hát ugye 
én gyerek voltam, nem tudom, hogy aztán a felnőttek mit- 
 
K: Hát ’24-ben született, ’44-ben már azért húsz éves volt. 
 
I: Hát, akkor érettségi- érettségi előtt voltam. 
 
K: Hát akkor már fiatal felnőtt volt azért. 
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I: Igen, csak hát ugye minekünk kisebb gondunk is nagyobb volt, ezekkel mi annyira 
nem foglalkoztunk, a politikával, meg evvel, ezt csak úgy, ami közvetlen érintett 
bennünket. A nem zsidó embereknek ment tovább az élet, sporton, a katonaság, a 
iskola, a stb., szóval nem volt olyan nagy együtt- hogy nem zavarta meg olyan 
nagyon az életet a=a=a közéletet.  
 
K: De azt mondta az előbb Matyi bácsi, hogy mindennap járt le a szemben levő 
fűszereshez, az idős Stal- 
I: Saltzerhoz. 
K: -Saltzerhez- 
 
I: Például itt a Híd utcába, itt fűszeres is vót, két Saltzer-família volt. 
 
K: Na most a Saltzeréket is bezár- nekik is be kellett zárni.  
I: Hogyne. 
 
K: És akkor utána hova jártak, melyik fűszeresbe? 
 
I: Egész Szigetbe egy fűszeres volt, a----jaj=jaj- 
 
K: Egy keresztény, ugye egy keresztény. 
 
I: Egy keresztény, a Híd utcába. Egy keresztény fűszeres vót.  
K: -és akkor mindenki- 
I: -vót=vót nyolc zsidó. 
 
K: És Matyi bácsi, utána mindenki odajárt a keresztényhez, amikor bezártak a 
Stalzerék? É ezt- de- tehát- 
 
I: -igen=igen=igen- 
 
K: És ezt- de hát senki nem reagált erre, hogy? 
 
I: Még egy van. Rettentő nagy ab- akkor már nagyon nagy áruhiány volt. Ha jól 
tudom, már kenyér- kenyeret jegyre adták. Tehát nem volt olyan korlátlan fa- cukrot 
jegyre adták, zsírt jegyre adták, hús nem volt. Jegyre se volt, mert húsjegy nem volt. 
Aki valamelyik hentes valahol levágott valamit, akkor az, na egy napig volt hús, 
aztán két hétig nem volt. Tehát nem volt olyan nagy forgalom, mint mikor a 
idézőjelbe, a békebeli időkbe, hogy nem=nem- nem nagyon ő: nem volt emiatt áru- 
izé hiány, ellátási hiány. Áruhiány meg volt.  
 
K: Az iskolában, akkor még ugye a bencésekhez járt még, 44-ben- 
I: -igen- 
K: Ott az iskolában is kellett viselniük a sárga csillagot a zsidó osztálytársaknak? 
 
I: Na, most ezt az egyet nem tudom, hogy a iskolákba---hogy nem érettségiztek, azt 
tudom. Tehát aki sárga csillagos volt, az nem érettségizett. 
 
K: De kellett viselniük a sárga csillagot az iskolában? 

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



 6 

 
I: Erre nem emlékszem. Az a- úgy emlékszem, hogy- ja, persze, hát már mondom. 
Tudtam, hogy valami nem. Április 13-a, ’44 április 13-a. Győrt tövig lebombázták, a 
vagongyárat tövig lebombázták és abba a pillanatba, mikor a bombatámadás volt, 12-
kor volt, amerikai izék az egészet, egész Győrt lebombázták, másnap az összes 
iskolát bezárták, se érettségi nem lett abba az évbe, 44-be, mindenki haza, a vidékiek 
haza, egyszerűen bezárták az iskolákat. 
 
K: És a sárga csillag-rendelet az később jött. 
 
I: Tehát az iskolába nem volt az, hogy sárga csillag- vagy nem sárga- mer már akkor 
be voltak csukva az iskolák. Ez is egy külön szám. 
 
K: Akkor otthon volt már Matyi bácsi napközben. 
 
I: Igen, már akkor a vagongyárba dolgoztam, mert mint ETO-s sportoló avval 
támogatott az ETO, hogy mindig a kéthónapos nyári szünetben fölvettek a gyárba. 
 
K: Áprilisban még nem dolgozott a gyárban. 
 
I: Tudom, de mivel megszűnt az iskola, azonnal fölvettek a gyárba. Akkor április- 
akkor április--másnap már fölvettek. 
 
K: De nem ezt bombázták le, nem ez a gyárat, ez a vagongyár volt. 
 
I: A vagongyár a: ő: hogy mondjam. Nem a- 
 
K: Mit bombáztak le, melyik gyárat? 
 
I: Először lebombázták a vasutat, akkor még a vagongyár nem kapott. És valami 
történt, valami esemény, hogy csak a német fölvonulással kapcsolatos dolgokat 
bombázták először, a vasutat akarták lebombázni, az a szőnyegbombázás elcsúszott 
és a mostani Szent István utat, azt kapta el, a vagongyár még nem kapott. Utána, 
mikor a németek, nem tudom, azt hiszem mikor hivatalosan beléptünk, vagy valami, 
attól kezdve minden vá- izé- megkülönböztetés nélkül Magyarországon összes 
hadiüzemet, mert hadiüzem volt már Pesten az Ikarus hadiüzem volt, a Csepel 
hadiüzem- az összes hadiüzemet cél-izével lebombázták, Pesten is, a Csepelt 
lebombázták teljesen. 
 
K: Értem. Mikor- mi történt aztán a zsidókkal? Tehát el kellett kezdeni nekik sárga 
csillagot viselni, üzleteket bezárták, orvosi praxisokat visszavonták- 
 
I: -ügyv=ügyvéd, orvos- 
 
K: -ügyvéd- mi történt aztán? 
 
I: Ja. Volt gyógyszer- gyógyszertáros is. A gyógyszertáraknak a nagyobb része zsidó 
volt, mert ugye sok pénz köllött hozzá. A bankoknak a 80%-a zsidó pénzzel dogozott, 
becsuk- azok is becsukva. Na most a--a bombá-bombázás után lett rögtön az, hogy 
megjött az a rendelet, most nem tudom dátum szerint, majd megné- meg köllene 
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nézni, érdemes lenne megnézni, nem tudom hónap- izére, hogy kijött a rendelet, hogy 
a zsidó=zsidó sz- származásúak sárga csillagot viselők úgy közeledett izé, a 
lakhelyét- kijelölték lakhelyül Szigetet=Szigetet. Megvolt, hogy meddig Szigetbe 
köllött költözniük, a lakásukat át köllött adni, azt is lepecsételték, a lakásokat, a- 
(90% ilyen) komoly lakásaik voltak a belvárosba. Tehát mindenkinek kijelölt lakhely 
lett a Sziget.  
 
K: Ott, ahol Matyi bácsi lakott. 
 
I: De- igen=igen, az a kerület, de nem gondoskodik a polgármesteri hivatal, 
elhelyezésükről nem gondoskodik, maguknak kell gondoskodni. Tehát az a több ezer 
zsidó, Győr, Győr környékéről bement Szigetbe, és valahol köllött albérletet, vagy 
valamit izélni, lakásaikat meg mind lezárták és lepecsételték. Amit később aztán, 
amikor jött a Szálasi-kormány, mindet kinyitották, és kiutalták XY-nak. És a bútorral 
együtt. 
 
K: Mi történt- most ugye maradjunk még annál, hogy kijelölték a Szigetet és akkor 
bevonultak a zsidók a Szigetre? 
 
I: Igen, kb.=kb. akkora a Szigetbe lehetett a- mert ugye zsidónegyed volt, lehetett 
olyan 1500-2000 zsidó, mert ott voltak a- az egész ortodox zsidóság Győrből 
Szigetbe volt. Ott volt az imaházuk, nem templomuk, imaház, ott volt az ortodox 
külön iskola, ott volt a rabbiképző, ott Szigetbe, a Híd utca mögött, az Imaház utcába. 
És akkor innend a városból pedig az a kb. 4000-4500 zsidónak egyszerűen be köllött 
menni a- 
K: -emlékszik- 
I: -aki tudott. Voltak ugye információk, pestieknek ugye a minisztériumokból, stb., 
mert azért a rendelet már megvolt, csak még nem tették közzé ezeket a szigorításokat. 
Aki tudott, rokona volt, még mielőtt a határidő meglett volna, fölment Pestre. Tehát 
megvolt az a súgás, hogy Pestre menni, mert Pestre nem- nincsen, nem lesz- 
 
K: Tud ilyenről, aki fölment Pestre? 
 
I: Nagyon sokról=nagyon sokról. 
 
K: Kik mentek föl Pestre? 
 
I: Hát ismerősök közül, akinek rokona volt, az mint Pest- 
 
K: Tud neveket mondani? 
 
I: Hát a mi=mi környékünkről---a=a Grósz, az ilyen nagy nyomda- és papírkereskedő 
volt, üzlete volt a Híd utcába, az egész família fölment Pestre. Akkor ez a Gestetner, 
két Gestetner família, a téglagyáros, dúsgazdagok. Az egyik Gestetner família, az 
egyik az olyan izé- gyepes agyú volt, ő nem megy sehová, a másik az ilyen praktikus 
ember volt, az egész famíliával föl Pestre. Ezek mind ott voltak, a téglagyáruk is, meg 
a telepük is. Akkor a- van a ahol most az egyetem van nálunk, az az új szép híd van, 
ott volt a- egy hatalmas fatelep volt, Győrnek a legnagyobb fatelepe volt, az is 
zsi=zsidó volt, az is egyik napról a másikra eltűnt és fölment Pestre. Az volt a- jaj, 
Schlosser=Schlosser fatelep, sch-val az egész família, otthagyták az egész fatelepet, 
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fantasztikus izé- a háborúban akkor ugye anyaggazdálkodás volt, az a rengeteg 
faanyag ott volt. Ott, ahol=ahol most az uszoda van, annak a része, azt- izé- re- le lett 
bontva a háború után. 
 
K: Na most mi lett azokkal, akik viszont itt maradta, be kellett vonulniuk Szigetbe- 
I: -igen és- 
K: -látta azt- 
I: -legtöbb=legtöbb valamilyen formába keresett magának lakást, albérletet. 
 
K: Mi lett a Szigetben lakó keresztényekkel? 
 
I: Semmi. Ő: legtöbben volt, akik nem- legálisan, de előtt már például ő: a nem 
tudom, melyik orvosnak, a Parányi orvosnak, doktornak, a Deák utcába volt, 
gyönyörű lakása volt, volt egy ilyen (…) fogtechnikus itt Szigetbe- hm: eléggé 
(gyönge eset), az elcserélte hivatalosan a lakásukat, odaadta Szigetbe az egy szoba-
konyhás lakását és megkapta bent, berendezéssel együtt a Parányiéknak az egész 
lakását. De azt úgy csinálta, akkor még nem volt az, hogy szóval legálisan 
elcserélték, ugye akkor nem volt az, hogy kiutalás, vagy valami, egy magán-
szerződést csináltak, és szóval ilyenek voltak, elvétve. 
 
K: Maguk, az Önök családja nem gondolkozott ilyesmiben? 
 
I: Nem, mer ugye, hogy mondjam, a mi famíliánknak nagyon sok zsidó, a sportolók 
között is, meg mondom, a ő:---a neje- édesanyám is, meg a nő- nővére is 
iparművészek voltak, kézimunka, festés, stb., és akkor voltak azok az egyesületek, 
nagyon sok zsidó ismerősük volt, de mind ilyen fél-zsidók voltak. És az volt, hogy a-- 
például az ETO-nak volt a- akkor nem volt külön sportorvos, egyik orvost 
kinevezték, hogyha valami baja van a sportolónak, akkor például a doktor Pacher volt 
az ETO-nak az orvosa, rendes belgyógyász orvos volt, a Kazinczy utcában volt a 
rendelője, zsidó volt. Ahhoz jártunk, ha valami volt, receptet- stb. A- annak a- nagyon 
jóba voltunk vele, annak a- a Pachert elvitték munkaszolgálatosnak, a feleségét pedig, 
meg az anyját, az ottmaradt. Azt a- az én famíliám, a nagynénim, meg ez jóba voltak 
és keresztény volt a néni, oda, mihozzánk, a házba, mivel a Somlóékat elvitték, az 
ember elment munkaszolgálatra, az izéket pedig ő: a Weiszékkel együtt eltűntek 
valahol. Tehát a Somlóéknak a lakása egyszerűen üre- eltűntek. A- a=az asszony, az a 
Weisz famíliából eltűnt evvel a Murokkal, és az izé pedig=az izét pedig elvitték 
munkaszolgálatosnak. Na, még egy volt közbe, hogy az összes férfiakat, zsidókat, aki 
még nem volt valamilyen lecsukásba- 
K: Egy pillanatra álljunk meg=egy pillanatra álljunk meg. 
 
I: Az összes férfi, munkaképes zsidó ember, azonnali hatállyal munkaszolgálatra be 
köllött menni. 
 
K: Na most Matyi bácsi, mi lett akkor a Somlóék lakásával, ki költözött oda? 
 
I: Eltűntek. 
 
K: Értem, de a Pacherék odaköltöztek? 
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I: Na, most ugye ez a Pachernak az anyját, meg a feleségét az izék, mivel az egyik 
ugye szóval zsidó származásúak voltak, oda- betelepítették, mert nem jelentették be, 
nem lett lepecsételve a lakás. Annak a izét oda=oda helyezték el. 
 
K: Amikor be kellett vonulni a gettóba. 
 
I: A agettóba. 
 
K: Értem. 
 
I: Oda a mi házunkba is- 
 
K: Értem, de az volt a kérdésem, hogy a Matyi bácsi családja nem gondolkozott-e 
abban, hogy elcseréli a lakását zsidó családdal? 
 
I: Nem=nem=nem. Ilyen- hogy mondjam, az én famíliám ilyen nagyon maradi izés 
volt, nem foglal- 
 
K: Oda nem költöztek be zsidó a lakásukba. Nem költözött be, nem adtak ki szobát. 
 
I: Nem=nem=nem. Az egyik lakás, ami=ami zsidó volt, azt=azt le lett adva, le lett 
zárva, azt hiszem le se pöcsételték, csak le lett zárva, mert egész a háború alatt üresen 
ott állt, a hat lakásból egyik ott üresen állt végig. A- ez a Somló-féle lakás pedig ő: 
hát még azt a Pacheréknak is- még valakit odatelepítettek, akkor én ezekkel ugye 
nemigen foglalkoztam, mert akkor már Pestre is jártam, meg már akkor kezdődött a- 
nekem is tkp. be köllött volna vonulnom katonának, mert megjelentek a falragaszok, 
hogy minden 16-tól 60 évig férfi azonnali- azonnal jelentkezzen az első katonai 
alakulatnál Győrbe, a Frigyes és a Tüzér laktanyába. A- tehát mivel az iskolák nem 
működtek, a diákoknak is. Na most én ezt úgy kijátszottam, kijátszottuk az ETO-nál, 
hogy a vagongyár hadiüzem volt és az kivétel volt, aki hadiüzembe dolgozott. 
Megkaptam a papírt, hogy hadiüzemben dolgozok. 
 
K: Milyen volt az élet ott Szigetben, amikor az gettóként működött? Ki-be lehetett 
járkálni? Voltak, akik őrizék? 
 
I: Igen, szóval=szóval ugye mert annyira hermetikusan le volt zárva a kijárata, hogy 
bent rendes közlekedés volt.  
 
K: De a- a zsidók- 
 
I: Na most főleg azért volt rendes élet volt. Mer ott, ahol én lakok, a Híd utcával 
párhuzamos utca az Imaház utca, ott volt Győr egyetlen ortodox iskolája. 
Négy=négyosztályos iskolája, ortodox. Azok a pajeszosok, szakállasok. Akkor ott 
volt a dunántúli rabbiképző iskola, az ilyen főiskolának számított. Ott volt akkor 
Győrbe, Győrnek a- 
 
K: Matyi bácsi, de ezek működtek, amikor a gettó fölállt?  
I: Hogyne! 
K: Nem zártak be? 
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I: Nem. Hát, oda- ha=ha nem ott lettek volna, akkor be kellett volna nekik jönni oda. 
 
K: Értem, de a többi iskola bezárt Győrben akkor. 
 
I: 13-a után a bombázás után minden iskola becsukott, ez nem csukott be. 
 
K: Ezek nem csuktak be. A zsidók kimehettek a gettóból? 
 
I: Nem. 
 
K: Tehát őrizték a gettót. 
 
I: A legszigorúbban, fegyveresen őrizték, senki nem mehetett ki, csak ha valami 
hivatalos papírt vitt, hogy beidézték a rendőrségre, vagy beidézték a városházára, 
vagy valami. Csak úgy nem lehetett kimenni. 
 
K: Kik őrizték a gettót? 
 
I: A csendőr, minden utcasarkon, ahonnan ki lehetett menni, szuronyos csendőr, egy 
ilyen pártszolgálatos- 
K: -nyilas- 
I: -nem nyilas, még nem volt nyilas. Karszalagos, pártszolgálatos, nyilas- 
horogkeresztes és egy SS. Nem német katona, SS. Ez a három ember volt. És akkor 
megkérdeztük ugye a polgármestert- 
K: Bocsánat, a pártszolgálatos az a- az mit jelentett pontosan? 
 
I: Az később aztán már szeptemberben nyilas lett. A Szálasinak a fegyveres izéje lett, 
a pártszolgálat- vitték, lőtték le az izéket. Akkor- ad- akkor még nem volt, csak=csak 
izé, pártszolgálatos volt, nem=nem volt így izélve. 
 
K: De volt neki karszalagja. Milyen karszalagja volt? 
 
I: Az valamilyen kar- nem=nem horogkörösztös karszalagja volt, vala- valamilyen, 
nem tudom milyen karszalagja volt. Nem is sárga szalag volt, azt hiszem, piros-fehér- 
mer akkor egyetlen komoly ő: szervezet volt Magyarországon, a Légó. A Légó az 
olyan volt, mint a katonaság, az rendes katonai alakulatként a légoltalom. Azoknak 
volt piros-fehér-zöld karszalag és rajta volt, hogy légó. 
 
K: Egy ilyen állt a bejáratnál? 
 
I: Egy ilyen piros-fehér-zöld, de nem volt rajta, hogy légó, de 
K: -értem- 
I: -hogy volt-e rajta valami. 
 
K: De most egy ilyen karszalagos légós volt a- 
 
I: -nem légós, csak karszalagja vót, az az a pártszolgálatos. 
 
K: De me- aztán amikor azt mondja, hogy párszolgálatos, melyik párthoz tartozott? 
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I: Csak egy párt volt, más nem volt, csak az izé, ez a- na- nem nyilas, hanem 
német=német- nem tudom, mi volt akkor. Még akkor nem volt nyilas. A nyilas csak 
akkor kezdődött, augusztus végin, mikor a Szálasi ő:- a parlamentbe izé- megcsinálta 
a puccsot. És a Horthyt leblokkolták. Akkor=akkor jöttek elő a nyilasok. 
 
K: A gettón belül voltak fegyveresek? 
 
I: Nem. 
 
K: A gettón belül azt csinálhattak az emberek, amit akartak- 
I: -igen- 
K: -amit akartak, csak ki nem mehettek? 
I: -de ő: olyan volt, hogy ak- a bárhol, ha fegyvert találtak, vagy rejtegettek, a- 
azonnal el- elvitték. És hát öléggé komoly izé volt. Szóval akkor nagyon nagy 
fegyvertilalom volt.  
 
K: Megálltunk egy pillanatra, egy kis technikai megigazításért.  
Hogyan jutottak- tehát a- gondolom a keresztények kijárhattak a gettóból. Önök 
kijárhattak a gettóból. 
 
I: A Szigetbe körülbelül valami- majdnem ugyanannyi keresztény lakos volt, aki ott 
lakott. A keresztényeknek nem köllött kijönni a gettóból valahova, hogy beférjen az a 
4-5 ezer zsidó, azok ott vol- ott maradtak. Tehát mi is ott maradtunk, aztán minket 
már egyszer igazoltuk magunkat, mert ugye az őrség az váltott volt, hat- minden izé, 
helyen hatan voltak, mert váltották egymást. Nyolc óra szolgálat, ott én már 
kimehettem, mert már ismertek. Tehát a keresztények kimehettek, ahova akartak. 
 
K: A zsidók egy nap költöztek- egy=egy napon költöztek be, vagy napokon keresztül 
költöztek be a gettóba? 
 
I: Egy=egy hónapos határidő volt. Megvolt, hogy mit tudom én, nem tudom, azt 
hiszem augusztus 30- vagy július 30-ig ő: el köll hagyni, illetve a kijelölt=kijelölt 
lakhelyet el köll foglalnia, el köll költözni. És ezt bizonyíthatóan- mert utána 
ellenőrizték a- 
 
K: És hogy történt, amikor megérkeztek a Szigetbe, a gettóba, akkor- szóval volt=volt 
már ott egy albérletük, ahová mentek, vagy? 
 
I: Mindenkinek megvolt- 
K: -összeírták ott az embereket, akik megérkeztek? 
 
I: Nem, nem helyeztek el senkit se hivatalosan. 
 
K: De összeírták- volt valamilyen ott hivatalos- ő: hát hely, ahol be kellett 
jelentkezniük? 
 
I: Igen. Regisztráltat- lakás=lakást nem biztosítottak, lakásról nem gondoskodtak, 
annak magának köllött, mer ha nem, akkor valaki- két iskola ki volt ürítve, nem 
tudott elhelyezkedni valahol rendes lakásba, akkor betették az iskola- mert 
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iskolaszünetek voltak, betették őket a valamelyik iskolába. Ilyen közös szállás volt. A 
másik, ami a képünkön rajta van az a- 
 
K: Tessék nyugodtan megmutatni, melyik képek. 
 
I: -az a zárda. Ez az irgalmas nővéreknek a zárdája. Ez az irgalmas nővérek- 
 
K: Melyik=melyik a képen? 
 
I: Ez=ez. Ez az irgalmas nővéreknek a zárdája, mellette leány- katolikus leányiskola. 
Csak leányok jártak és abba a zárdába voltak a tanító apácák. Ezt kiürítették, mer az 
iskola be volt zárva és ott ál- ott lett- ott állították föl a hivatalt, a gettónak a hivatalos 
hivatalát, az irodát. Mindenki, aki bement a gettóba, itt jelentkezni kellett, 
regisztráltatni köll magát, fölírták az adatait, egy- egy nagy épület, akkor 
megmotozták, elvettek tőle mindent, csak a legszükségesebb- ja, és úgy volt az, hogy 
Szigetet jelölik meg lakhelyül, ed- eddig meg eddig foglalják el, de semmit nem 
vihet, csak kézipoggyászt, amit maga tud táskát vinni. Semmi- mindent a lakásba 
köllöt hagyni. Na ott még egyszer átizélték, elvették az összes iratokat, elvették az 
értékeket, fülbevalót, nyakláncot, mindent, és--és regisztrálták, tehát az illető tudta, 
hogy nem tud innen meglógni, mert föl vannak írva az adatai, tehát nem is próbáltak 
meg hogy komolyan va- megszökjön az izéből, a- de nem is tudott volna megszökni, 
mert olyan hermetikusan le volt zárva. 
 
K: Látta ezt, amikor regisztráltak a- regisztrálniuk kellett a zsidóknak magukat ebben 
a zárdában? Ezt látta? 
 
I: Nem a- mert azt láttam, vele=vele szembe a zárdával szemben van a templomunk, 
ami most volt háromszáz éves, én oda jártam és a templomból, ahogy kijöttünk, ugye 
hát az a pár ezer ember még az so- sorba állt, hosszú sor állt, hogy ide bemenjenek a 
hivatal- hát azt láttuk. Napok volt és hetekig, mert volt, aki a legutolsó pillanatba 
ment csak be, amikor már vitték volna tkp.  
 
K: De bent járt, amikor ez zajlott? 
 
I: Nem, hát oda nem én nem=nem mehettem be, az a legszigorúbban őrzött valami 
volt, az az egész hivatal. 
 
K: És azt tudták, vagy mondták a zsidók, hogy mi zajlik bent? Honnét tudták, hogy 
ott regisztrálni kell nekik? 
 
I: Hát mert utána már, mikor kijöttek a zsidók, mentek a- az albérletbe, stb., mindent 
tudtak. Meg hát tudták, mert ugye ott személyzet volt, ő: nem hivatal- személyzet, az 
a=az az apácák is ott voltak még tkp., csak nem tanítottak, mert az iskola- mellette az 
iskola be volt zárva. Tehát tudták, hogy mi van. 
 
K: Ki végezte ezt a regisztrációt a zsidókkal? 
 
I: Hát: a: a polgármesteri hivatalból- 
 
K: -voltak ott- 
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I: -egy adminisztrátor, de ilyen komoly megbízott valakik voltak, Pestről volt ilyen 
megbízólevelük, ilyen=ilyen. 
 
K: Voltak fegyveresek? 
 
I: Hogyne=hogyne, az az egész épület őrizve volt. 
 
K: És bent- 
I: Mer hogy mert volt olyan, hogy mit tudom én, volt valami, abba a pillanatba, ha 
valami vót. 
 
I: Milyen valami? 
 
I: Mit tudom én, a- vót, aki nem akart bemenni, mert már ott állt nem tudom micsoda, 
mer öreg, beteg, minden, ott végig köllött állni órákig, összeestek, stb., akkor onnan 
kijöttek izék és bevitték, mer ott, abba a zárdába, annak a fele apácáknak a kórháza 
volt. Akkor bevitték a- nem vették föl az adatait, hanem fogták, bevitték a kórházba. 
Szóval így- ilyen esetek voltak, ugye. 
 
K: Látta azt, hogy ott esetleg összeestek emberek? 
 
I: Hát nem összeestek, hanem hogy vitték be, mer öreg volt, meg nem tudom. Hát de 
ez nagyon sokszor volt, mikor akkor volt ebből ilyen hátrányos dolog, mikor júliusba, 
július nem tudom, hányadikán, az összes, ez a gettóba lévő összes zsidót 
összeállították hatos sorba- 
 
K: Arról mindjárt beszélünk, csak arról van szó- 
 
I: - és na, ott=ott lehetett látni, mikor ezek az idősek nem tudtak menni és 
összecsuklottak, oldalt kísérték a izék, akkor jött kocsival fegyveres és föltették a 
kocsira. 
 
K: Most még ott tartunk, hogy ott a zárda előtt álltak sorba. Azt tudja-e Matyi bácsi, 
hogy történt-e velük bent a zárdában valamiféle atrocitás, bántották-e őket? 
 
I: Nem=nem=nem. Hát hogy- az egy- hogy mondjam, mihöz hasonlítsam? Mikor én- 
engemet behívtak légóra, aztán fölvettek a légón megkaptam az igazolványt, és 
regisztráltam. 
 
K: Jó, hát ezt nem mondták a zsidók, hogy ott bent bármilyen atrocitás lett volna. 
I: -nem=nem- 
K: -az értékeiket  
I: Nem- nem tudok róla. 
 
K: Az értékeiket- 
 
I: Mindent elvettek tőlük. 
K: -de- 
I: -és főleg az iratokat. Minden iratot elvettek tőlük. 
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K: Az értékeket- tehát volt-e erőszakos motozás, ilyen testi motozás? 
 
I: Az izék voltak behívva, a bábaasszonyok voltak behívva, akik bábaasszonyok 
voltak, tudja, bábaasszonyok voltak még bőven, azok valamelyik izé- rendőrrel, 
katona valakivel ott rendesen megmotozták. 
 
K: Az mit jelent? Mit csináltak ezek a bábaasszonyok? 
 
I: Azok izélték a motozást. Testi motozást és- tehát a nőket a bábaasszonyok 
motozták meg. A férfiakat meg valamelyik ápoló, vagy valamilyen egészségügyi--de 
minden el- szóval minden elvettek tőlük. 
 
K: Magyarán a testüregeiket is átkutatták? És ezt honnét tudja Matyi bácsi? 
 
I: Hát, ezt elmesélték, nem akkor, később. Mert később ez a zárda a- 
 
K: Volt valaki- 
 
I: -egy raktár lett. 
 
K: Matyi bácsi, volt valaki, hogy arról panaszkodott, hogy bántották? Hogy 
megverték mondjuk? 
 
I: Hát ugye olyan helyzetbe nem is voltam, mert--hogy mondjam? Ha megverték 
máma, én hetekig, vagy hónapokig nem is találkoztam velük. Mer akik ott voltak már 
szigeti zsidók, azokat- azoknak nem köllött regisztráltatni és nem motozták meg őket, 
azok maradtak a lakásukba. 
 
K: Az ő értékeikkel, meg a papírjaikkal mi lett? A szigeti zsidó papírjaival, meg 
értékeivel. 
 
I: Azok=azokat akkor- hogy mondjam. Azokat akkor szerelték le, amikor az összes 
zsidót kivitték Szigetből, akkor ezeknek előtte behívták őket, teljesen egyenként, két 
hónapig, vagy valami- és akkor azokat is regisztrálták, mer összeállították a menet- a 
menetet. 
 
K: Mennyi ideig voltak bent a gettóban a zsidók, a győri zsidók? 
 
I: Hát, két és fél hónap. Jú- július elején hajnalba, minden- jöttek katonák, csendőrök, 
szolgálatosok, minden házba bezörgettek, mer ugye vegyes izé volt, és bekiabáltak, 
hogy egy órán belül mindenki a ház előtt kézi csomaggal, minden zsidó, vagy zsidó 
származású jele- izé- jelenjen meg. És akkor utcákon ott kint- 
 
K: Ezt hallotta Matyi bácsi? 
 
I: Hát hogyne, hát. 
 
K: Otthon volt akkor? 
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I: Otthon. És akkor ugye ez------egé- ez egy egész reggeltől kezdve, mer 
összeállították, őket, egész délelőtt ráment, hogy a névsorokat- névsor szerint 
összeállították őket, a Híd utcába végig, és végig, egészen a zárdáig, azon a részen. 
Ott állították össze őket hatos sorba. Na most ugye ott betegek, öregek, nem számított 
semmi, mindenkinek be köllött állni a sorba. Ott volt nagyon sok, hogy összeestek, 
izé, és akkor a zárdából mentek és a- ezek a őrök vitték őket el, aki=aki ott őr. 
Amikor a menet meg már ment, aki így összeesett, azt kocsi ment utánuk, föltették a 
kocsira, mert vitték ki az egész- öt- ötezer ember, gyalog menetbe, végig Győrön 
keresztül, ki, az ETO-pálya mellé, oda, a Budai úti barakkokba ment- vitték őket. 
 
K: Ezt látta? 
 
I: Láttam, mert akkor jöttem haza a gyárból, mert kettőig dolgoztam. Jöttem át azon a 
kettes hídon, tudja melyik, ahol a- ahol az a Radó-sziget van. 
 
K: Az a képen rajta van? 
 
I: Tessék? 
 
K: Rajta van azokon a képeken? Nincsen. A képeken a- 
 
I: Az a kettes híd, rajta van, hogyne. 
 
K: De azon a képen, ami ott van Matyi bácsi mellett. Azon a hídon jöttek át? 
 
I: Nem- 
K: -az egy másik- 
I: -az a két nagy híd. 
 
K: Ja, értem. 
 
I: Az, ami innen megy be a belvárosba. És ott a hősi emlékműnél jöttem, és akkor- 
akkor látom, jön egy menet. Nem tudtam, hogy mondom megint valahonnan 
összeszedtek egy csomó embert? 
 
K: Matyi bácsi, de akkor a sorakozót, akkor azt nem látta, mert akkor a gyárban volt, 
nem? 
 
I: Tessék? 
 
K: A sorakozót, amikor sorba állították őket, még a Szigetben, azt nem látta. Vagy 
látta? 
 
I: Nem, azt, hogy beszó- beizéltek, azt egész délelőtt ott kint álltak ezek, mert 
mindenki- egyenként fölvették a névsort, én kettőkor mentem haza és akkor már 
rendbe ő: izébe hatos sorba ott találkoztam velük- 
K: -értem- 
I: -azt hittem, hogy (elszállok), borzasztó volt. 
 
I: Elnézést, egy pillanata megállítom.  
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I: -csupa ismerős volt-  
 
K: -a sorakozót, amiről az előbb beszélt, amikor betegek, öregek összeestek, azt nem 
látta, azt csak hallotta, azt később mesélték el. 
 
I: Igen, hát ugye a többiek otthon voltak a lakásba, mer a- én a=a mi famíliánkba a 
bátyám katona volt, egyedül én voltam, aki dolgoztam. 
 
K: És akkor mi történt, amikor látta szembejönni ezt a menetet? 
 
I: Hát, addig ugye, hogy mondjam, nem nagyon- fiatal gyerek voltam, nem vettem 
olyan tragikusan, de akkor az borzasztó izé volt. Csupa ismerős jött velem szembe, 
majdnem mindenkit ismertem. Ez mentő. (a háttérben szirénázó mentőautó) 
 
K: Leálltunk, mert volt egy kis hang-probléma, de akkor most folytatjuk. Tehát ugye 
látta ezt a menetet, ahogy szembejött ott a hídon ez a menet. Mit látott pontosan? 
 
I: Semmit. A legszigorúbban hatos sorba, gyerek is volt, idős is volt, tehát az összes 
Szigetbe lévő, gettóba lévő ember, hivatalosan ebbe a menetbe volt és hát nem 
tudom, hogy tudja-e, hogy a vagongyár végin az ETO-pálya, hogy hol van, a régi 
ETO-pálya, a budapesti főútvonalon. Ott volt egy ilyen első világháborús barakkok, a 
bosnyák hadifoglyoknak volt a=a fogolytábora. Azt később nem bontották le, mer 
egy önálló valami volt, elkerítve mindennel, egy- építettek egy kis kápolnát és a 
szegényeknek a- ilyen nyomor- nem nyomortanya, hanem szükséglakásokba, szegény 
embereknek lett, úgy hívták, hogy Trianon-telep. Budai úti barakkok, ott a szegények 
voltak és azokat, azokat a szegényeket, nem tudom hány százan voltak, a volt 
zsidólakásokat kinyitották, és ezeket a=ezeket a hajléktalanokat oda be=be- kiutalták, 
beadták és azoknak a helyire ezek gyalog mentek oda. De azér, mer azon a Budai úti 
barakkon, barakkok, amik voltak, iparvágány- va- vagongyárnak az iparvágánya 
keresztülment rajta, nem használták, csak mikor a hadifogolytábor volt, a vonaton 
hozták a hadifoglyokat és ott maradt az iparvágány, ami aztán úgy bement a 
vagongyárba, a másik izén meg kijött a vasútra. Most ezt az iparvágányt azért vitték 
oda elősorba, mert ott bement a=bementek a szerelvények a ebbe a Budai úti 
barakkokba és egyből berakták őket a=a a: zsidókat a vagonokba és közvetlen mentek 
izébe, Németországba. 
 
K: Látta ezeket az embereket. Azt mondta, hogy sok embert fölismert közülük. Kik 
voltak ezek az ismerősök? Név szerint, kiket látott? 
 
I: Hát, én név szerint nem tudnám megmondani. Ötven százalékba ismertem 
mindenkit. 
 
K: De egy-két nevet csak tud mondani, akiket felismert. Kik voltak ott? 
 
I: Hát, az első sorba----a- nem is néztem oda, mer annyira rossz érzés volt. Az első 
sorba a Lőwinger- a mi házunk mellett laktak Lőwinger biciklikereskedés ból a 
három Lőwinger gyerek volt. Az egyik az első- az elsősorban mind olyan ő: hogy 
mondjam, jó erőben lévő ember volt, az első hat ember, ahhoz igazították a többit, a 
Lőwsinger gyerekek láttam, a (Wachsler) Gézát, velünk szembe lakott, ezek 
valamivel idősebbek voltak, mint én. Ezek a zsidó gyerekek, együtt szoktunk focizni, 
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ezek voltak ott, mert ezek ugye bírták a dolgot. Az elején voltak a férfiak és a nők 
meg kicsit hátrább, és úgy volt csinálva, hogy a kö- a szélén mindenhol férfi volt, a 
nők bent voltak, a belső kettőbe, hogyha valami=valami történik- mert volt, hogy bele 
voltak karulva, és úgy vitték, mert senki nem akart összeesni, vagy valami, hanem 
ameddig tudták, vitték őket. De hát ugye hatalmas távolság, kimenni a vagongyárig. 
 
K: Gyerekek voltak? 
 
I: Gyerekek is, vittek gyerekeket is. A gyerekeket már egyszer valahova elvitték, nem 
tudjuk, hogy hová, de még itt is voltak gyerekek. Olyan gyerek, aki a saját lábán tud 
menni. A kisebbeket valahova már elvitték, nem tudom, mi lett azokkal, mi lett 
azokkal, a kisgyerekekkel, aki nem tud menni. 
 
K: És mondta, hogy idősebbek- volt, akik rosszul lettek. 
 
I: Nagyon sok. 
 
K: Látta ezt, hogy rosszul leszek emberek a menetben? 
 
I: Én nem, mert ez csak egy három perc volt, hogy kereszteztük egymást.  
 
K: Volt- tehát kik kísérték ezt a menetet? 
 
I: Szu- szuronyos csendőrök, akkor már ilyen pártszolgálatos egyenruhás nem volt, 
csak ő: német egyenruhás és szuronyos csendőrök. 
 
K: Ismerte ezeket- 
 
I: Oldalt, szélin- ezek=ezek a csendőrök egyébként mind vidéki, a csendőrség úgy 
volt megszervezve, hogy az mind vidéki, falusi ember volt, aki behunyt szemmel 
minden parancsot teljesített. Igaz, hogy a Hord- Horthy szervezte őket, de ezeket 
aztán ugyanúgy- öléggé primitív emberek voltak, átvették az izét és parancsra minden 
csináltak. 
K: -és- 
I: -rendőrök ilyenre nem vál- rendőrt nem lehetett ilyen helyen látni. Rendőr nem 
csinált- nem vállalt ilyent. Tehát aki ilyen rendes rendőr volt. 
 
K: Hogy viselkedtek ezek a csendőrök a menetben levő zsidókkal? 
 
I: Hát, különösebben nem, mer olyan, hogy mondjam, fizikai fölénybe voltak, hogy 
egész idő alatt sokszor láttam ezeket a csendőröket, de nem láttam, hogy valakit- 
olyan volt, hogy nem zsidó ilyen, aki ott a gettóba volt, hanem valaki oda akart menni 
a- a gettóba, be akart- bejött, és ő: izé- ott a kapunál találkozott valakivel és ott. És 
ezek rájuk szóltak, hogy menjenek=menjenek el innen. Tehát olyan, aki nem mehetett 
be a gettóba, de ismerőse ott volt. Egyszerűen fogta, puskatussal, odanyomott egyet 
neki és elzavarta. Ez kint=kintről akart bejönni. 
 
K: Ez még a Szigetben, a gettóban- 
I: Szigetbe- 
K: Ismerte a Szigetet őrző gettó- őröket, csendőröket? 
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I: Nem, senkit. Ezek mind vidéki- 
K: Pártszolgálatosokat se? 
 
I: Azt se. Ezek mind ilyen=ilyen a parasztok közül voltak ezek a nagyon primitív 
emberek. 
 
K: Volt valami atrocitás? 
 
I: Tessék? 
 
K: A gettóban volt valami atrocitás? 
 
I: Nem, hatalmas rend volt. Nem mert senki ott semmit csinálni. 
 
K: És a menetben volt valami- látott valami atrocitást, hogy=hogy erőszak, hangos 
szó? 
 
I: Nem, nem volt. Én három percig voltam sze- még a két híd között szembe jöttek és 
a sor végigment. 
 
K: Milyen=milyen közel állt a menethez Matyi bácsi? 
 
I: Hát én a járdán mentem, ők meg az úttesten mentek. 
 
K: Sokan voltak ott nem zsidók- 
 
I: Kérem, látott valami képet, mikor a varsói gettóba, sorba mennek az emberek. 
Ugyanaz a jelenet volt. Van egy ilyen kép a=a varsói gettóról, hogy így sorba mennek 
az emberek. Mikor elvitték őket. 
 
K: Ő: igen. Ő: voltak más nem zsidók is, akik látták ezt a menetet? 
 
I: Hát: ez a rendes élet folyt Győrben. És a belvároson keresztül vitték. 
 
K: Mit szóltak a győriek, nem-zsidók? 
 
I: Hát nem=nem tudom, hogy- 
 
K: Milyen hangok voltak? 
 
I: De ez biztos, hogy nagyon rossz- hogy mondjam, rossz érzés lehetett, mert én is 
majdnem rosszul lettem, annyira érintett a dolog, hogy- 
 
K: Miért? 
 
I: Hát az, hogy mert tudtam, hogy most ezek elmennek, hogy hova fognak kerülni. És 
az is lett. Ez mind ment a- ez a hatezer emberből talán pár százan jöttek vissza. De 
azok olyanok voltak, azokkal beszéltem is utána. Volt olyan ismerősöm, aki a 
Mengele kezelte, ilyen kísérleti izé volt. Eltörték a kezit, a hadseregnek ilyen kísérleti 
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dolgokat csináltak, mint hogyha a fronton eltört volna a keze, rátettek egy izét, nem 
tették gipszbe, összetették, fa=fadarabot tettek oda. Szóval ilyen- a Mengelét- ezek-
mielőtt a gázkamrába mentek volna, vettek ki, ilyen- a Mengelének voltak ilyen 
kísérleti dolgai. Volt az a győri família, a Pick=Pick família, a néni, a leány, a=a=a 
bácsi, az meg munkaszolgálatos volt. Ez a leány, meg az anya, ezek hazajöttek, abba 
a pár száz között hazajöttek, de csak azért, mert a Mengelének a kísérleti izéi voltak. 
 
K: Akkor álljunk le. (hegedűszó) 
Megálltunk egy kis technikai szünetre, megint hang-problémáink adódtak, úgyhogy 
folytatjuk akkor. A menetről van szó, amit látott Matyi bácsi, tehát az a hatsoros 
menet, ahol=ahol vitték a- vagy hát- 
I: -gettóba- 
K: -terelték a gettóból a barakk- Budai úti barakkok felé a zsidókat. Az lenne a 
kérdésem, ez már elhangzott, de hogy azt, hiszem, nem volt rá válasz, hogy kik- a 
győriek közül ott a helyiek nyilván látták, hogy ott elhalad a- ez a menet, és hogy 
mit=mit- hogyan reagáltak rá, mit mondtak, mit szóltak mindehhez? 
 
I: Hát én azt hiszem, mindenki máshogy. Egy biztos, hogy megdöbbentő valami vót, 
hogy a rendes életet élő városon körösztül ezeket így menetbe átvitték a ba- a 
belvároson keresztül, az egész Győrön körösztül vitték. Szóval egy- 
 
K: Hallott olyan reakciókat, hogy valaki ezt, mondjuk elítéli, vagy helyesli? 
 
I: Hát, szörnyülködtek az emberek. 
 
K: Mit mondtak az emberek? 
 
I: Szörnyülködtek, de csak azért, mert tudták, hogy onnan viszik el őket. 
 
K: Mit mondtak az emberek, miket- mikre- miket hallott, mikre emlékszik Matyi 
bácsi? 
 
I: Hát, hogy--mer mindenki attól félt, hogyha a németek- a Horthy elmegy, a 
németek- még nem is gondultunk a nyilasokra. Ugye a németek mindent 
leblokkolnak, úgy, mint Lengyelországba, stb., hogy itt a többi lakosságot is 
összegyűjtik és elviszik valahova, valamire, és hogy ennek mi=mikor lesz ennek 
vége, mer ugye itt is olyan finoman kezdődött és a legdurvább valami lett. 
 
K: De amikor ott állt a hídon, akkor ott hallott-e valamit, megjegyzést? 
 
I: Nem=nem. Egyébként ugye a leg- olyan az az időszak volt, amikor valaki 
dolgozott, kettő és három- fél három között, amikor a=az a rész ott kihalt volt, mert 
mindenki dolgozott még valahol, úgyhogy három-négy ember jöhetett velem együtt 
ott át a- nem- de aztán ugye bementek a városba, tudja milyen forgalom van itt a 
városba. És itt jöttek el a karmeliták előtt jöttek el, végig a virágpiacra. 
 
K: De azt már nem látta. 
 
I: Nem. De hát egy úton mehettek. 
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K: Azt látta, hogy ott voltak a barakkokba ezek a zsidók, akiket elvittek a Szigetből? 
 
I: Nem. Azt onnan tudtam, ugye mi akkor=akkor is, a bombázás után is, mer a 
bombázáskor az ETO- régi ETO-pályát lebombázták. A tribün kapott egy telitalálatot, 
a futópálya kapott két találatot. Akkor is még mindennap mentünk edzeni, mer ugye a 
futáshoz nem köllött izé, és ez a Budai barakk, ez egy olyan légvonalba száz méterrel 
arrébb volt. Oda én úgy jártam, hogy mikor ezek a hajléktalan szegény emberek 
voltak, mondom, volt egy kápolna, oda az iskolából, a bencésektől mindig ki volt 
vezényelve két diák, mikor a misé- misé- misézett a tanítóképzőnek az igazgatója, 
máskor a bencésektől valaki, mindig két diáknak ott köllött lenni ministrálni. Na, 
most azér ismertem ezt a b- barakkot. Utána meg, amikor ez a barakk ott megvolt, 
amellett mentünk ki a mostani- ahol az állatkert van, ahol ez a új stadion van, a 
kiskút=a kiskút, oda mentünk ki futni. 
 
K: És látta a zsidókat? 
 
I: Nem sokáig, mert akkor, mikor ezeket odavitték, akkor nem volt- nem mentünk, 
akkor olyan volt a helyzet itt a városba is, hogy nem volt edzés se, nem lehetett 
edzésre se járni, be volt csukva az ETO-pálya is. Később aztán- később ő: csak láttuk, 
hogy hol voltak. És akkor jöttünk rá, hogy az iparvágány miatt vitték, de nem tudtuk 
megérteni, innen a: izé- mért vitték el ezeket oda az izébe. 
 
K: Tehát soha nem láttak, hogy ők ott lettek volna? 
 
I: Nem, ott nem láttam, mert akkor=akkor egyébként mindig odajártunk edzeni, 
melléje, a pályán, mert ott az ETO-pálya, de abba az időszakba nem volt edzés se. Az 
ETO-pálya is be=be volt csukva, mert bombatalálatokat kapott. 
 
K: Hányan jöttek vissza? 
 
I: Pár százan jöttek vissza a hatezer emberből. 
 
K: Visszakapták a vagyontárgyaikat, lakásaikat, üzleteiket? 
 
I: Kaptak kárpótlást kaptak, igen, kaptak Pestről kárpótlás is kaptak. 
 
K: A háború után, vagy csak most? 
 
I: Háború után, 45- hát 45-ben már kaptak lakást, aki visszajött, hát olyan kevés volt, 
hogy- 
 
K: De a saját lakásukba mehettek vissza? 
 
I: Igen. Volt, aki nem ment vissza a saját lakásába, hanem a- az akkori önkormányzat 
adott neki más lakást, rossz emlékei voltak, és- de mindenkit, aki visszajött, az 
mindenki kapott lakást, jól el lett látva. 
 
K: Ki költözött=kik költöztek be a zsidó lakásokba? 
 
I: Hát: nem=nem lehet számon tartani, nem lehet számon tartani. 
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K: Mi lett az ingóságokkal? 
 
I: Azokat még a=a 45 előtt az összes bútorokat, tehát amiket lepecsétöltek és nem 
utalták ki a lakást, a holmikat ebbe a zárdába volt a raktár, kinevezték elhagyott 
javaknak a raktárját, meg a nagy zsinagógába, a kupolás, az is egész ’49-50-ig rak- 
raktár volt. Ezeket az elhagyott zsidó- nem zsidó holmikat, oda lettek berakva. 
 
K: Aztán mi lett velük, ezekkel a holmikkal? 
 
I: Aztán egy darabig, volt- nem volt- nemcsak a zsidó holmi volt, mert ugye sokan 
elmentek nyugatra, stb., hazajöttek, aki- mikor egy olyan volt, hogy volt egy határidő, 
hogy addig lehetett elvinni a holmikat, aki igazolni tudta, hogy az övé, utána csináltak 
egy nagy árveréseket és elárverezte az önkormányzat. Mert ki köllött újítani a nagy 
zsinagógát is, meg ezt a zárdát is. A nagy zsinagógát utána évekig gyönyörűen föl lett 
újítva a- az a- 
 
K: Matyi bácsi, köszönjük szépen, most leállunk. 
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