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Tulner Mátyás Győző 
 
 
 
K: Leálltunk, mert kazettát kellett cserélnünk és akkor most folytatjuk a beszélgetést. 
Szóba került az korábban, hogy voltak, akiknek sikerült megszökniük a gettóból. 
Erről tud-e valamit? 
 
I: Igen, ez egy érdekes, sokáig, hogy mondjam, háború után is, ez így egy nagyon 
érdekes dolog volt, mert senki nem hitte el, hogy a- ez a- új- voltak, akik 
megpróbáltak meglógni, volt, aki alagutat ásott. 
 
K: Mi az, amiről- hadd kérdezzem, Matyi bácsi- 
I: -és azt mondták, hogy nem igaz, mer innen senki nem tudott- úgy őrizték itt, hogy 
itt- innen senki ki nem jöhetett. 
 
K: Matyi bácsi, én arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amiről hallott. Pontosabban, 
tehát hogy különítsük el azt, amiről hallott, és mi az, amit esetleg a saját szemével 
látott. Volt-e olyan? Vagy amiről közvetlenül tudott? 
 
I: Na most, ami biztos, hogy megtörtént, amit mondtam, hogy az a Somlói- Somló 
família, a: az=a Somlónénak a húga, a=a Weisz leányok, azok egyszerűen eltűntek. 
Senki nem tudta megmondani, hogy hogy tudtak kimenni a gettóból. Én nagyjából 
tudom, hogy ez a barátunk, a Kovács Imre, az a futballista, válogatott futballista, aki 
hadapród- ő: hadapród- tüzér hadapród őrmester volt, kardpaszományos, ez valahogy 
ezeket kivitte. De hogy hogyan? Tehát biztos, hogy kivitte őket, de én se tudom, jóba 
voltam vele és mindig csak röhögött, mert együtt jártunk utána, ’45-46-47- ő az ETO-
ba focizott, együtt jártunk edzésre, én meg az atlétákhoz. De ez akkor engem annyira 
nem érdekelt, de úgy heccből mondtam neki, te ide figyelj, hogy a fenébe tudtad te, 
egyenruhába jártál oda be, tüzér egyenruhába, kardjuk volt, ez az izé kardjuk volt, ez 
a ma- kosaras izé. És mondom, hogy=hogy vitted ki a leányokat? Azt mondja, ez az 
én titkom. Na most mi azt hisszük, hogy ott ilyen régi, 1900-as, ezek a kispolgári 
lakás- házak vannak, nagy padlással, nagy pincével, ezek ott valahol befalazták őket. 
 
K: De ezt csak hallotta Matyi bácsi. 
I: Nem tudom, csak- 
K: Matyi bácsi- 
I: Nem árulta el, hogy izé- nem árulta el. 
 
K: -részt vett-e- 
 
I: De biztos, hogy ezek kimentek az izéből. 
 
K: Részt vett-e valamilyen szöktetésben Matyi bácsi? 
 
I: Na most, hát én én ugye az nem tudatos volt, csak hogy mondjam. Baráti izé, én is 
azon izéltem, hogy mivel én ki tudok menni, amikor akarok, hogy hát azt kell 
megoldani, hogy más is ugyanígy kimenjen, mint hogyha kimehetne. Mert azok az 
őrök nem ismertek mindenkit személy szerint. Csak ugye nem merte senki 
megreszkírozni, mert aztán elvitték az izék, úgy ki- kiszúrásképpen, akit nem 
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ismertek, kérték az igazolványt. Na, és akkor lett ez, ez a- ahol a néztük a=a izét, ezt a 
hidat is, meg néztük a- az uszodát, ugye ahova az a kis híd bevezet, előtte az itt, 
ennek a termálfürdőnek az elődje volt egy kisméretű kis termál-valami. Annak- és a 
vízügyi igazgatóság, itt Imaház utcába, ami épült, annak a helyén volt a GYCSL-nek, 
a Győri Csónakázó Egyletnek a hat teniszpályája. Na most ott úgy volt, hogy 
felnőttek is voltak, százhúsz tag volt. És például bencéseknek volt egy pályája, hogy 
a: a- aki akart teniszoktatást, beiratkozott az iskolába és a testnevelő tanár ott egy 
e=e- állandóan egy pályája volt az izének. Oda jártunk- 
K: Az volt a kérdés, hogy részt vett-e valamilyen szöktetésben- 
I: Na, most- 
K: -Matyi bácsi- bocsánat, megállítom, csak, hogy- 
 
I: -én- ugye itt laktunk, a Híd utcába. Ame- ahogy már gettó volt, még akkor is 
lejártunk ide, bent a gettón belül volt a teniszpálya, a városból bejöttek és rendesen 
ment a teniszélet, ugye. Na, most olyanok, akik tagok voltak ott, de zsidó volt, annak 
is ott szekrénye volt, de itt volt, a gettóba. Most azt csináltuk meg, hogy nem tudott 
volna kimenni, mert rögtön igazoltatták volna, ugye. Ha velem jön, akkor se tud- 
akkor is igazoltatják. Én is lebukok, az is lebukik. Na most azt találtuk ki, ezt a- 
akkori tornatanárunk, a Bálint Béla találta ki, hogy hát hozzátok ki őket. Ugye a- aki 
ilyen közvetlen ismerősünk volt, di=diák. És azt hittük, hogy viccöl, aztán mondom, 
hogyan, mondom, hat helyen lehet kijönni Szigetből, mind a hat hely a legszigor- 
aszongya, miért hat helyen. Hát ússza át a Rábát. Mert ugye az egyik izé- a Rába és a 
Duna is izé volt, a vizet nem izélték, akkor ő azt izélta, hogy a valaki víz alatt 
egyszerűen ússzon el a révfalusi hídig, ott kijön, aztán senki- na de hát ez annyira 
(elvont) volt, hogy utána hova menjen, vizes ruhába. Mert ugye se irat, semmi.  
 
K: Szóval nem volt ilyen, aki vízen átúszott volna. 
 
I: Nem. Na most ez volt az izé. Ez- ez a mondta, mondom, az- ez nem megy. 
Aszongya, hát akkor, mikor van vízipóló edzés az uszodába, akkor menjen oda, aztán 
menjen=menjen be a csapathoz, aki tud úszni, játsszon vízipólót, aztán utána menjen 
velük haza. Ez se lehetett, mert semmilyenen nem tudott vinni semmit se, tehát 
minden. És akkor, mikor volt az, hogy jöjjön az uszodába, úszóedzése, meg vízipóló 
edzése, akkor izélunk--kezdtünk izélni, de hát hogy tudna elmenni. Hát hogyan? Hát 
a kishídon átjön, aztán eljön. De ruha, meg ilyent ugye nem lehetett, fürdőköpenybe 
nem lehet. Akkor kezdtünk ezen beszélni, hogy érdekes---hát ez a- ezen a kishídon 
nincs is őrség. Most akkor kerülő úton megtudtuk, hogy ezeknek az utcakijáratokat, 
utcák neveit, izéit az önkormányzat adta meg, az építési osztály, aszerint vezényelték 
oda az őrséget. Ezt a hidat az izé is elfelejtette, hogy itt van egy híd. A többinek 
három híd van, a- most is megvan, az a hegesztett híd ott a tűzoltóságnál, ennek volt 
az a kettes híd, meg volt a (pinyédi) híd, négy híd volt, amin ki lehetett jönni, de hát 
azok voltak- izé legnagyobb szigorral őrizve. És akkor ezt a hidat megnéztük, és 
mondom, a- volt egy barátom, elsősorba ez a Lőwinger, aki mellettünk lévő házba 
lakott, a három Lőwinger-gyerek közül egyik diák is volt, evvel, aki megpróbáltuk. 
Mondtam neki, hogy meg mered próbálni? Miért ne? Aszongya, mi lehet. És akkor én 
is teniszruhába lementem, mer lejártam teniszezni az alatt a gettó alatt is. Lementünk, 
ez a gye=gyerek is lejött velem és én vittem neki tenisz-izét, tenisz-sortot, teniszcipőt, 
adtam neki teniszütőt, ő nem volt benn a klubba. És akkor én- én is ugyanúgy, 
tenisszel, mindennel, hónom alatt mindennel, izével, ami máskor is előfordult, hogy 
nem mentem mindjárt haza, mert mellette száz méterre laktunk, hanem bementem a 

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



 4 

városba, mozijegyért, ott volt az elit mozi, ott volt a híd mellett, jártunk még moziba 
is. Kipróbáltuk. Minden további nélkül lejött, adtam neki teniszruhát, teniszütőt a 
hóna alá és szépen ketten kényelmesen végigsétáltunk azon a kishídon, ami ott van. 
 
K: Mutassa meg. 
 
I: Hát- és a kutya se szólt hozzánk, nem is tudták, hogy kijöttünk. Na most- 
 
K: Legyen szíves felemelni- nem ez a kép? 
 
I: Nem ez=nem ez. Itt van a---ez a kis templom, amit lebo- lebontottak, itt van. 
 
K: Ez az=ez az. Ezt lerakhatjuk, és ez=ez lesz az, ugye? 
 
I: Igen. Ez az a híd. Mindenhol- itt is megmutattam. 
 
K: Tessék felemelni a kamerának, András felé, hogy a kamera is lássa. 
 
I: Így? 
 
K: Igen. Szóval ezen a kis hídon sikerült átmenni a Lőwingerrel- 
 
I: Minden további nélkül.  
 
K: És ő elment, meg tudott szökni? 
 
I: Bementünk a városba, ami ugye- más azért nem merte ezt megcsinálni, mer a 
városba mit csinál? Előbb-utóbb igazoltatják. Hanem az én diákigazolványomat kapta 
meg, melegítőt én a szatyorba vittem a melegítőt, akkor ugye a ha- háborús 
bombázási idő volt, melegítőbe- sokan melegítőbe jártak, fölvette a melegítőt, 
odaadtam neki az igazolványomat (a KISOK) középiskolások sport-izéjének az 
igazolványát, mert akkor nem volt személyi igazolvány, nem volt személyi- 
valamilyen igazolvány volt mindenkinek. Hivatalosan nem volt mindenkinek 
személyi igazolványa. Na most így bementünk és egyenesen ki a vasútállomásra. 
Fölvette a melegítőt, persze előtte meg volt beszélve a rokonsággal, és megvettem 
neki a vasúti jegyet, fölült a vasútra és szépen elment Budapestre, a rokonokhoz- 
K: -és túlélte- 
I: -min- minden további nélkül, a legprimitívebb izé- 
 
K: És túlélte a háborút Lőwinger? 
 
I: Túl.  
 
K: Hogy hívták? Lőwinger- 
 
I: Lőwinger, ez a Lőwinger Sanyi volt, a Sanyi. Három Lőwinger-gyerek volt. 
 
K: És rajta kívül más is átment ezen a kis hídon? 
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I: Na most még így körülbelül a Steiner-gyereket vittük ki, az=az Szigetbe lakott, 
zsidógyerek volt, az a- itt a elemi iskolába volt osztálytársam. Azt ugyanígy. Az a 
Gyár utcába lakott, tehát nem volt olyan regisztrált zsidó, mer már itt lakott. Avval is 
ugyanazt, de a- persze az sose teniszezett, csak pingpongozott, de nem számított, az 
vót az a fehér ruha a hóna alatt- ez a Steiner- na--na, már hülye vagyok én is-- azt 
vittük ki, nem is vittük, a- a- semmi különösebb nem volt. Akkor a Wac- dupla vé-
vel, a Wachsler, az egy nagy família volt, az a legidősebb volt 40 éves, a legfiatalabb 
volt 15 éves, akkora família volt. Az egy nagy toll- és bőrkereskedő volt, itt a Híd 
utcának a végén. 
 
K: Wachslerék közül ki ment át a hídon? 
 
I: Wachslerék=Wachsler Gyulát, azt- az volt a- lehetett olyan harmadikos 
középiskolás, negyedikes, az is, minden- na most, ezek megmaradtak háború után is. 
Volt, aki vissza se jött Győrbe, azt mondta, többet a-  be- borzasztó dolgok vannak, 
Pesten maradtak és ott éltek tovább. Négy- vagy ötöt vittünk így ki. Most a három-
négynek már a nevit- hát ugye én is, olyan régen volt, hogy a- mert nem olyan volt, 
hogy közvetlen osztálytársam volt, csak ez a=ez a Steiner-gyerek, ez az elemi 
iskolába volt osztálytársam. Szóval ilyen haver volt, szigeti gyerek volt. Szóval ez 
volt az a bizonyos híd. Azt hiszem, hogy hat- hat embert vittünk ki, mert vala-  
 
K: Hogy-hogy hat embert vittünk ki? Ki volt még a- 
 
I: Úgy értem, hogy én. Együtt kisétáltunk. 
 
K: Tudott erről a tervről, vagy erről a szöktetésről- 
 
I: Senki. 
 
K: -szülei? 
 
I: Senki. Még én otthon se szóltam, mer megbeszéltünk, hogy senkinek nem szólunk, 
mert bárkinek elmondják, mert érdekesség, és az visszajut valahogy és akkor vége. 
Na, ez volt ez a bizonyos Radó-szigetnek a kis hídja, ami kimondottan csak azért lett 
készítve, már ez megvolt a monarchiába is megvolt ez a kis híd, csak most, hogy ez 
a=ez a ’36-ba a győri medencés uszoda, amit a Csík=Csík olimpikon avatott 36-ban, 
akkor a város ezt a kis fahidat megcsinálta vasszerkezetesre, de egyszerű, egysávos, 
biciklivel, meg gyalog lehetett menni, fapadló volt rajta. Most is természetesen 
ugyanúgy megvan. 
 
K: Matyi bácsi, a- volt-e vajon- ugye emlegette, hogy ha valaki fegyvert tartott volna 
a gettóban, akkor azt nyilván komoly retorzió érte volna. 
 
I: Igen, tkp.- 
 
K: Volt ilyen, valakinél volt fegyver a gettóban? 
 
I: Nem, az már tkp. lezajlott ez a fegyverellenőrzés, vadászoknál, stb. mert erre 
statárium volt, akkor már 39 óta, statárium volt, akinél fegyvert, bármilyen izét 
találtak, mert volt, aki ’39-be be köllött szolgáltatni minden fegyvert. Volt, aki 
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eldugta a padláson, eldugta a pincébe, mert nem akarta beadni. De akkor- ekkor már 
ilyen nem volt, nem foglalkozott senki, az nagyon szigorú volt, a statárium. 
 
K: Említette korábban, hogy volt ismerőse, aki nyilas volt. 
 
I: Hát, több=több is volt. 
 
K: Kik voltak ezek? 
 
I: Hát, kérem--maga jó, hogy nem győri. A polgármester-helyettesünk, ugye a Borkai 
a polgármesterünk, az olimpikon- 
 
K: Most? 
 
I: Az a mostani polgármesterünk, a Borkai. Olimpiai bizottság tagja, nemzetközi 
olimpiai bizottságnak az elnöke, ő képviselte olimpián Magyarországot, stb., annak a- 
élsportoló volt az illető, alpolgármestere volt valaki. Annak az apja az egyik 
legnagyobb fuvaros volt, Győrbe közismerten negyven- 
 
K: -hogy hívták- 
 
I: 43-tól- nem merem megmondani, mert annyira közismert név, és most is még a 
Klastrom Szállónak a tulajdonosa.  
 
K: Miért nem meri megmondani? 
 
I: Hát----az most is izé, a nyilas, az most is számon kérik. 
 
K: De mi- mi lehet, hogyha megmondja? 
 
I: Hát azért, mert olyan nyilas volt, aki aktív nyilas volt. Elvittek embereket, 
Újvárosba laktak, fuvaros volt a izé, még ahhoz véresszájú izé is volt, nem túl 
csöndes izé volt, hanem egy ilyen durva izé volt, annak a fia vót- most=most nálunk 
az alpol-alpolgármester. 
 
K: A jelenleg alpolgármester- a volt alpolgármester, vagy a jelenlegi 
alpolgármesternek az apjáról beszélünk, aki nyilas volt? Ugye? A jelenlegi, vagy 
volt? 
 
I: Volt alpolgármester, de csak azért nem alpolgármester, mert kiemelték és elment 
még magasabb rangba, a polgármesternek a helyettese volt, sportoló. 
 
K: Most nem tudtam követni. Elnézést. Most még egyszer, hogy a- tehát a volt nyilas, 
fuvaros nyilas- 
 
I: -nak a fia, egyik fia- 
 
K: Egyik fia az volt Győrben alpolgármester, és jelenleg mit csinál? 
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I: Két éve, ez a Borkai a főpolgármester, az olimpikon, ez is sportoló, egyébként ez a 
gyerek, ez lett alpolgármester, és magasabb beosztásba, mint polgármestert elvitték 
Győrből. Tehát most is létezik az illető, tehát azért nem tudom a- nem lehet a nevét 
megmondani. 
 
K: Értem. Tehát él még, ugye akiről beszélünk, akinek nem mondja meg a nevét. 
Miért nem mondja meg a nevét? 
 
I: Hát, mert va- valahol ez megjelenne, vagy valami és az nagyon nagy balhé lenne 
belőle. 
 
K: Milyen balhé? 
 
I: Hát az, hogy én az ő nevit megemlítettem, az apja miatt. 
 
K: De milyen balhé lenne, mi történne? 
 
I: Hát: kellemetlen, mer most is minisztériumban van, itt az alpolgármester volt. 
 
K: Tehát a jelenlegi minisztériumban dolgozik. 
 
I: Igen, fölvitték valami főosztályvezetőnek. 
 
K: De bármikor meg tudjuk nézni, kik voltak Győrben az alpolgármesterek. Tehát ki 
tudjuk deríteni a nevét. 
 
I: Éntőlem nem hallotta. 
 
K: Mi történne akkor, hogyha ezt elmondaná? 
 
I: Egyébként, aki- 
K: -mi történne akkor? 
I: -ismeri a győri polgármestert, az két perc alatt megtudja, de én a nevit ki nem 
mondom, és nem izélek. 
 
K: Mitől fél, Matyi bácsi? 
 
I: Nem félek, de nagyon kellemetlen lenne neki. És az=az visszaütne (vele). 
K: (Miért lenne kellemetlen?)  
 
I: Mert az apja már nem él. 
 
K: Miért lenne neki kellemetlen, Matyi bácsi? 
 
I: Hát, mert ez nem köztudott. 
 
K: De mit=mi érheti őt, vagy mi- miért- mitől lenne neki ez kellemetlen? 
 
I: Máma egy olyan pozícióba, vagy olyan helyzetbe, mint ő van, még most is nyilas 
izének van bélyegezve. 
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K: De hát nem is ő volt a nyilas, hanem az apja. 
 
I: De ő=de ő azt sehol nem vallotta be, meg a izébe, mer akkor nem nevezik ki 
polgármester-helyettesnek, meg izének. 
 
K: De hát az apja volt a nyilas és nem ő. 
 
I: Hát: a famíliából----a família olyan volt, hogy nagyon együtt volt a família. 
 
K: Ami mit jelent, hogy nagyon együtt volt a família? 
 
I: Hát, egyetértés biztos megvolt, ő olyan volt, mikor jött az új pártrendszer, meg 
micsoda hirtelen nagy izé lett, baloldali lett. 
K: A nyilas? 
 
I: A gyerek=a gyerek=a gyerek. 
K: A gyerek, aki most alpolgármester, illetve minisztérium- szóval nagy baloldali lett. 
I: Egy ilyen köpönyegforgató valami, a saját érdekében mindenre képes. 
 
K: Na most az ő apja volt a fuvaros nyilas. És mit csinált, miben volt- mondta Matyi 
bácsi, hogy nagyon aktív olt. Miben volt aktív? 
 
I: Ő nem izélt, első perctől kezdve nem titkolta, hogy ő nyilas, mikor már a Szálasi 
belépett, hogy ő nyilas. És a Újvárosba laktak, és a legdurvább módon---
baloldaliakat, cigányokat, ugye elkapdosta--tehát és Győrbe, mikor a nyilasok, hogy 
mondjam, hatalomra jutottak, akkor volt Győrbe Nyilas Számonkérő Szék. Aminek a 
központja a régi megyeházán volt, és oda begyűjtötték információ alapján a pincébe 
vitték be a- ilyen angolbarát, baloldali, ellenállás- ott a pincébe voltak lenn. 
 
K: Mit csináltak velük? 
 
I: Hát aztán, hogy mit, senki se tudja. 
 
K: Voltak- tehát tud-e arról, hogy ez a nyilas, aki a- aki ugye fuvaros volt, nehéz így 
név nélkül beszélni róla, ő mondjuk erőszakoskodott valakivel? Tud-e ilyenről? 
 
I: Nem, hát én ugye köz- köztudott volt Győrben, hogy ő nagy nyilas, párt- párttag. 
Nagyon kevés volt Győrbe, az legtöbbje csöndben volt a párttagok. 
 
K: Személyesen ismerte ezt a fuvarost? 
 
I: Igen, azért ismertem, mert ebbe az uszodába, amit 36-ba nyitottak meg, ott 
úszómester is volt. Ott ült fönn a- tudja, az úszómesterek ott ülnek fönn a széken, és 
figyelik, hogy nem-e fullad valaki bele. Ez úszómester is volt. Tehát nagyon, hogy 
mondjam, személy szerint is ismertem. 
 
K: Kit ismert még nyilast? 
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I: Hát, sokan voltak- így a- hogy mondjam. E- ez=erre nem emlékszem, mert akkor 
én abba a két évbe, abba az időbe, mikor a nyilasok így föltörtek, akkor én már nem 
voltam itt, akkor már. 
 
K: Név szerint emlékszik még nyilasokra? 
 
I: Hát, valahogy meg köllene valamit nézni, de nem tudom, mert nem- akkor nem- 
nem tudtam, hogy ki volt párttag, ki volt- legföljebb azt, hogy szimpatizáns, nem 
tudtam úgy, mint most, hogy valaki párttag, mert nem is foglalkoztam vele. 
 
K: Ez a fuvaros, ez hallotta, hogy valamit mondott, mondjuk tehát ilyen nyilas 
propagandaszöveget, ideológiát? Mondjuk a zsidók ellen, vagy a németekkel 
kapcsolatban? 
 
I: Nem- szóval olyan kapcsolatba én nem voltam vele, csak úgy én is ismertem az 
utcáról, kétlovas kocsija volt neki és egész nap fuvarozott.  
 
K: Mesélte- 
I: Közismert figura volt Győrbe. 
 
K: Mesélte korábban, hogy dolgozott a gépgyárban, ahol- ami ugye szintén hadiüzem 
lett. És ott dolgoztak munkaszolgálatosok. Ez mikor volt? 
 
I: Ez?----negyven--kettőtől- 42-43. Az kimondott hadiüzem volt, katonai parancsnoka 
volt, csak az a- annak a- az a parancsnoka, Till=Till Vilmos vezérőrnagy, az az ETO-
nak az elnöke volt tehát civilbe. És az atlétikai szakosztálynak az egyik alapítója. 
Úgyhogy a gyárba mindent el tudtunk intézni, mert ez volt a parancsnok, atyaisten 
volt. Bár a vagongyárba nem volt semmi olyan, hanem oda=oda mentettünk be, hogy 
ha valakit el akarta vinni, mer valami izéje volt, valami- elkapták, bevittük valahogy a 
gyárba, mert mindenkit fölvettek, mer munkaerőhiány volt. És a vagongyárból már 
nem vihettek el senki. A katonai parancsnokság, akármi, ha lopott, rabolt, el nem 
vihették, csak a katonák- 
 
K: De zsidók nem voltak a vagongyárba? Mármint hogy munkaszolgálatosokon 
kívül. 
 
I: Na most, volt a=volt például a Somló is, ez akiről beszélünk, azt is behívták 
munkaszolgálatra. És volt olyan, aki a vagongyárba került, volt, aki az Ikarus-gyárba 
Pesten. Mer például ez a Somló Pesten volt az Ikarus-gyárba. Én mint diák, innen a 
famíliája, izé- vett vasúti jegyet, nekem, fölmentem Pestre és vittem neki kaját, meg 
izét. Kimentem izére, Csepelre. A másik meg volt Kistarcsán, egy politikai, vagy nem 
tudom milyen, Kistarcsán ilyen- na, milyen tábor. Inter- internálótábor. Ott is ilyen 
megbízhatatlan emberek voltak, Kistarcsán, ott is voltunk Győrből, ismerősnek ott 
volt a=a férje, engemet elküldtek, mert én mint gyerekkel nem izéltek, már ilyen 
diákkal. Vitt- azért- oda is elküldtek és vittem izét, élelmet.  
 
K: Munkaszolg- tehát mesélte korábban, hogy dolgoztak munkaszolgálatosok a 
gépgyárban. 
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I: Nagyon sokat nem- nem a mi révünkön, hanem amúgy, győrit, bementettek az 
izébe, a gyárba, mert fölvették őket és megúszta az egész háborút. Nem vitték el. 
 
K: Végig, a háború végéig- 
I: -igen- 
K: -ott dolgoztak, mint munkaszolgálatosok? 
 
I: Igen, mer ugye még negyvenhétbe is hadiüzem volt a vagongyár. 
 
K: Hogy bántak- 
 
I: Mert akkor jóvátételi munkán voltunk, az oroszok blokkolták le, akkor meg orosz 
parancsnok volt. 
 
K: Hogy bántak a munkaszolgálatosokkal a gépgyárban? 
 
I: Tel- teljesen egyenrangú izé volt. 
 
K: De őrizték őket, vagy volt valami? 
 
I: Nem=nem, hát ugye a- az egy- az a vagongyár, ott se- egy lélek se ki, se be. 
Bélyegzés- az annyira zárt, most is, meg akkor is, hogy oda nem lehetett, hogy 
elszökjön, vagy valami. 
 
K: És ezek a zsidó munkaszolgálatosok, akik mondjuk helyiek volt, győriek, ők 
hazajártak aludni? 
 
I: Azok a=azok a katonai alakulatnál voltak, és izé, bejöttek reggel dolgozni. Tehát 
nem otthon aludtak=nem otthon aludtak. 
 
I: Nem, nem és akkor utána, munkaidő után, izé, összeállt a banda, ugye ezek 
olyanok voltak, hogy nem olyanok voltak, hogy valami veszélyes emberek voltak, 
csak nem- rendes katonának nem hívhatták be őket, mert zsidók voltak. Akkor az volt 
a törvény, hogy aki zsidó, vagy zsidó származású, rendes katonai szolgálatra nem 
lehet behívni, nem lehet fegyvert adni, mert megbízhatatlan, hanem hadiüzemben kell 
nekik dolgozni. Persze keresztény emberek is ott voltak, behí- be voltak hívva, 
esztergályos is, maszek esztergályost behívták, aztán ott dolgozott.  
 
K: De nem őrizték őket ezek szerint. 
 
I: Nem, semmi. 
 
K: De amikor hazamentek, vagy a- visszamentek a laktanyába, akkor- 
 
I: Akkor az már egy másik dolog volt, akkor neki megvolt a rendtartásuk. 
 
K: És akkor ott viszont egy=egy őrrel mentek vissza. 
 
I: Két őrrel mentek vissza, vagongyárba lehetett egy olyan egy=egy szakasz, egy 
szakasz, szépen összeálltak, aztán- 
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K: Kik voltak az őrök, akik kísérték? 
 
I: Azok rendes=rendes katonák, ba=bakák, szóval rendes egyenruha- ezek nem voltak 
egyenruhába, ezek civilbe voltak. 
 
K: Volt valami megkülönböztető jelzésük ezeknek a munkaszolgálatosoknak? 
 
I: Vala- valami volt. Azt hiszem, hogy sárga---ha zsidó volt, sárga karszalagja volt azt 
hiszem. Volt.  
 
K: Matyi bácsi, azt mondta korábban, hogy Budapesten töltötte a nyarakat, látta ugye 
ezeket a horogkeresztes tüntetéseket Pesten, a pályaudvarok környékén. Erről 
beszéltünk korábban. 
 
I: Igen, na most ennél mondjuk érdekesebb volt, hogy Győrből esetenként, egy-egy 
esetbe olyant, akire előre tudták, hogy el fogják vinni, tehát nem volt- valamilyen 
formában zsidó valami vót, de nem volt sehol se bent, azt még nem volt ő: Pesten 
gettó, föl=fölvittük Pestre. Maga nem mert menni, mert ugye igazolvány, stb. nem 
volt. 
 
K: Ez mikor volt? 
 
I: Ez a--mikor? Ez a szeptember előtt. 
 
K: De ’44-ben? 
 
I: 44-be=44-be. 
 
K: De hát akkor már elvitték a zsidókat, nem? Amikor- 
 
I: Igen, csak- 
 
(K: De volt, akik maradtak?) 
 
I: Csak akkor már vidéken mindenhol elvitték őket és gettók voltak. És a gettóból 
már elvitték őket. Akkor még Pesten még mindig nem volt gettó- 
K: -igen 
I: -csak sárga csillag volt és sárga csillaggal megjelölt ház. Még a Dohány utcai 
zsinagógánál ez a nagy, zárt gettó még nem volt. De csak akkor, amikor a Szálasi lett 
a miniszterelnök, vagy nem tudom, micsoda, akkor csinálták meg azt, hogy (…) 
lezárták és a- a: a- azt nem tudom, hogy milyen izével oda köllött menni 
mindenkinek. Utcára nem mehetett ki sárga csillagos Pesten, vagy pedig be köllött 
neki menni a gettóba. 
 
K: Na, most ’44-ben mikor ment föl Pestre Matyi bácsi? 
 
I: Sok- többször fönt voltam, mert a sportversenyek mentek és volt, mikor szombat-
vasárnap fölmentem versenyre, ott maradtam a nagynénimnél pár napig, mer akkor se 
iskola nem volt, semmi nem volt. Légós voltam, de ilyen riasztó őrsnél voltam, akkor 
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én voltam a riasztó őrsnek a parancsnoka, akkor mentem el, amikor akaram, tehát volt 
jó igazolványom, mer a légós igazolvány, az majdnem katonai igazolvány, szóval 
szabad mozgást biztosított. Riadó alatt is mehettem, ahova akartam. Itt Győrbe 
voltam a- itt komoly- az országba az első szervezett légó-szervezet volt, a rendőrség 
szervezte meg. 
 
K: Tehát nem volt folyamatosan Pesten ezek szerint ’44 nyarán. 
 
I: Nem=nem, ugye egy hétre fölmentem, aztán egyszer volt az, hogy két hétig 
egyfolytába fönt voltunk. Ott voltak ilyen politikai valaki, el akart bújni, vagy valami, 
vót innen Győrből, jött- 
 
K: Nem zsidók, tehát nem zsidók. 
 
I: Nem zsidók, azok inkább politikai izék voltak, és előbb-utóbb elkapták volna. A 
vagongyárba volt egy mérnök, egy francia mérnök. Az a francia-német izébe 
meglógott Franciaországból, eljött ide, mer ismerősei voltak és a vagongyárba volt 
mérnök, francia mérnök. A- egy olyan gyári barátomnak volta a valakije, franciát 
tanult, és akkor tudta meg, hogy ez francia és akkor a (Gilin) Vili, ez mondta, hogy ez 
valahogy el köll- mondom, hát semmi, a vagongyárba menjen be dolgozni. 
Szakmérnök, örülnek, ha egy ilyen ember bemegy. És akkor az a (Gilin) Vili is a 
vagongyárba dolgozott és egyszerűen bevitt- be lett víve a vagongyárba és nem 
keresték többet. Na most később, mikor olyan szoros lett a dolog, akkor rájöttek, 
hogy a szeptemberi időbe, hogy ez egy francia állampolgár, kiszúrták. És ez a 
számonkérő valami kereste. Na most ugye a Rákóczi úton lakott, de legtöbbször a 
Vilinél voltak kint, mert franciát ez tanította, meg bütyköltek valamit és ott voltak a- 
az albérleti lakásába, mert kimentek érte, el akarták vinni. Na most megtudta, abba a 
pillanatba a Vili azt mondta, hogy többet ne menjen haza, hanem őhozzájuk, ide 
Szigetbe, si- ahol van a zárda is van, az a Simor tér, a=a Viliéknél lakott. 
 
K: Értem. 
 
I: Úgyhogy megmenekült. 
 
K: Matyi bácsi, Pesten akkor látta a gettót ezek szerint, a budapesti gettót. 
 
I: Vótam is, a kapuba vótam. Még azt is láttam, mikor----mer sok ismerős pesti bent 
vót. És úgy lehetett csak bemenni, hogy ott ólálkodott az ember, aztán valahogy be 
lehetett menni, vagy be lehetett vinni valamit. 
 
K: Kik őrizték a pesti gettót? 
 
I: Tessék? 
 
K: Kik őrizték a pesti gettót? 
 
I: Ez a legszigorúbban nyilasok, nem katonaság, a leg- a legszélsőséges fegyveres 
nyilasok. 
 
K: Hányan voltak? 

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



 13 

 
I: Hát----egy=egy=egy- szerintem egy ott volt egy raj=egy raj lehetett. 
 
K: Az mennyi? Hány ember? 
 
I: Vagy egy szakasz. Szakasz az tizen- azt hiszem 16 volt a háború alatt. Tizenhat. 
Annak ott voltak a=a őrhelyük, stb., és néha jöttek másik nyilasok és onnan úgy 
tudták, hogy az illető ott van bent és elvitték és belőtték a izébe, a Dunába. 
 
K: Látott ilyet? 
 
I: Azt nem láttam, de azt láttam, hogy vittek el motorbiciklivel valakit, tehát azért 
vitték el, na és ott találkoztunk, mer a Wallenberg, az svéd valaki, én még a 
békeidőbe vótak atlétikai versenyek, nagy sportember volt, és Magyarországra 
mindig a svéd sportolók is jöttek magyar bajnokságra. Én a Wallenberggel még a 
Margitszigeten a (MAFC) pályán találkoztam, még mikor nem volt ez a háborús 
hangulat. És vo- már olyan is volt, hogy a mint Milánóba volt az ifjúsági Európa-
bajnokság, hogy a magyar ifi bajnokokat Svédországba kiviszik ilyen tanulmányútra. 
És én is belekerültem volna abba, mer igaz, hogy vidéki voltam, magyar bajnokságot 
csak budapestiek nyertek, egyedül én voltam vidéki, aki magyar bajnokságokat nyert, 
400-800- ezerötszázon, ilyen csodagyerek voltam. És- 
 
K: De milyen- futás? 
 
I: 400, 800, 1500-on én voltam a magyar bajnok. 
 
K: De futó volt? 
 
I: Futó, igen. Addig csak pestiek nyertek magyar bajnokságot. (Hosszú időre vissza-) 
na most ezt a Wallenberget, ez ott díszvendég volt mindig és volt, amikor ez adta az 
érmet át a- tehát ismertem. Na most, később a- mikor- de akkor Svédországból jött. 
Utána később kinevezték ide svéd nagykövetnek. Júniusba? Valószínű, azt hiszem, ha 
jól tudom, júniusba. Akkor már Pesten volt. És őt azért küldték ide, hogy amit lehet, 
valahogy mentsen dógokat, egyebeket. Na most volt a- majd a nevit megmondom, 
(Schmidt)- doktor Schmidt nem tudom micsoda, vezérőrnagy=vezérőrnagy, német 
városparancsnok volt, Budapest város parancsnok- atyaisten volt, az volt a minden. 
Minden- ő: szóval mindenbe rendelkezése volt. Ez a- ez is ilyen sport-valami volt és 
Svédországba vót kinn ez, ez a Schmidt izé, és a legjobb- ez is- ez báró, vagy gróf 
vót, ilyen izés, rettentő sportszerű, meg izés volt, ilyen lovagias. Evvel a 
Wallenberggel jóba vót. Napra készen, állandóan. Ment a svéd követségbe, ez meg 
ment ehhöz, ilyen- 
 
K: És látta- 
 
I: Na most ez a Wallenberg, vót, amikor odamentek a Dohány utcai gettóba és név 
szerint el akartak- megmondták az izének, ezt, ezt, meg ezt hozzák ki, mert elviszik 
őket. 
 
K: Matyi bácsi ezt látta, vagy csak hallott minderről? 
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I: Hát egyet láttam, mikor motorbiciklivel jöttek. 
 
K: De a Wallenberg jött oda motorbiciklivel?  
 
I: Nem- 
K: -a nyilasok- 
I: -ném- a nyilasok.  
 
K: Értem. 
 
I: Na most a Wallenberg, ezt- hogy mondjam, én nem láttam, hogy a Wallenberg 
odament volna, de annyira történelmi tény, meg ő: majdnem naponta ezzel az 
őrnaggyal beszélt és vagy ment oda- ő odament személyesen, onnan hívta föl ezt az 
őrnagyot és az őrnagy intézkedett, mer az őrnagy megtiltotta a nyilasoknak, hogy a 
gettóból elvigyenek embereket. 
 
K: Értem. 
 
I: Az egy rendes izé- rendes katona volt. 
 
K: De ezeket mind csak hallotta Matyi bácsi, ugye? 
 
I: Nem, ez=ez, hogy mondjam, köztudott volt. 
 
K: Ez köztudott volt, de nem látta, vagy nem hallotta személyesen.  
 
I: Hát azt láttam, mer többször én is voltam ott a Dohány utcai izéba, hogy jöttek 
nyilasok izével, oldalkocsis- olyan német motorbiciklivel, el akartak vinni izéket, én 
nem láttam, hogy elvittek volna, csak ez a szakasz, aki ott őrködött, ott volt. 
 
K: Ezek a nyilasok hogy néztek ki, bocsánat? Tehát honnan tudta, hogy nyilasok 
voltak? 
 
I: Egyenruhába vótak, rendes fegyveres izék volt, csak izébe voltak, feh- fekete 
egyenruhába voltak, rendes katonai izébe voltak a nyilasok. 
 
K: És volt rajtuk nyilaskereszt? 
 
I: Az volt rajtuk karszalag, de rendes katonai egyenruhába voltak, csak feketébe. Úgy, 
ahogy a németeknél voltak a barnaingesek. 
 
K: Akkor 44-ben látta Wallenberget? 
 
I: Hogyne, beszéltem vele személyesen, mert volt egy esetünk az atlétikai 
szövetségbe- 
 
K: De nem a zsidókkal kapcsolatosan. 
 
I: Nem. Valaki, hát: nem=nem nyilas, vagy nem zsidó dolog volt, hanem valami zűrje 
volt és szeretett volna kimenni Svédországba. Akkor annyit- 

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



 15 

 
K: Milyen zűrje volt? 
 
I: Valami politikai, vagy valami dolga volt, egy mérnök volt az is. Azt- annyit 
megcsinált, mert az atlétikai szövetségnek az egyik vezetője volt, hogy bemutattuk a 
Wallenbergnek. És akkor ez ki is=ki is- szóval elintézte neki, adott neki izét, na, 
útlevelet és elment Svédországba, háború után meg is jött. 
 
K: De a zsidókkal kapcsolatosan Wallenberggel nem találkozott. 
 
I: Nem=nem. Győrből volt kettő, akit=aki fölment Pestre a rokonokhoz és elvitték és 
a rokonok mentek a Wall- ehhöz a=a Wallenberghöz közvetlen, meg egy eset vót, 
hogy ezt a  győri városparancsnok fölhívta ezt a német városparancsnokot, mer 
valami oltári igazságtalanság történt és lerendezték. 
 
K: Matyi bácsi, járt- vagy azt is említette még a múltkor, hogy egy csillagos házban 
lakott Pesten. A nagynénje? 
 
I: A nagynénim, igen. 
 
K: Ez hol volt, ez a ház? 
 
I: Dohány utcába. 
 
K: Tehát a Dohány- akkor a későbbi gettónak a területén lakott a nagynénje? 
 
I: Nem, a=a Dohány utcának a elejin, erre a izé fe- a Duna felé, mer a- a: a nagy 
zsinagóga, az arra- arra felé volt. Ez pedig a Duna felé, a Dohány utca jó hosszú, 
talán tetszik tudni. Na most, de aztán a- a: nagynénim, amint tudott, eljött onnan, mer 
ugye voltak ezek a dolgok és át=átment Budára. 
 
K: Ne haragudjon Matyi bácsi, csak azt szeretném megkérdezni, hogy amikor ott 
lakott a nagynénjénél, akkor már csillagos ház volt a- 
 
I: Az. Egy zsidó volt, akkor is ki köllött tenni a izét, és elköltözött, mert nem akart 
lenni sárga izéba, mer akkor az volt még- 
 
K: Tanúja volt valamilyen atrocitásnak a házban? Mármint hogy Matyi bácsi látott 
valamit, hogy nyilasok bejöttek volna, bántották- 
 
I: Nem, csak mesélték, hogy Dohány utcába a legtöbb házon kinn van a sárga csillag, 
aztán csak úgy odamennek, elvisznek embereket. És azér is- a legrövidebb időn belül 
innen elköltözött ő: Budára. 
 
K: Értem. Pesten látott-e valamit, látta-e azt, hogy amikor 44-ben fönt volt, hogy 
zsidókat bármilyen atrocitás ér az utcán? Bántanak, megtámadnak, erőszakoskodnak 
vele? 
 
I: Megmondom, mi a helyzet. Akkor már zsidót nem igen lát- nemigen lehetett látni 
az utcán. Mer Pesten a legszigorúbban vették, hogy a sárga csillagnak, akármi vót, 
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kint kellett lenni. Na most olyan volt, hogy nem lehet- utcán nem mozoghattak 
szabadon, csak bizonyos helyekre, hogy elment ide, vagy oda, tehát nem voltak- nem 
nyüzsögtek a sárga csillagos emberek az utcán. 
 
K: Köszönöm szépen Matyi bácsi, akkor most álljunk le egy pillanatra. Egy kis 
szünet után akkor folytatjuk Matyi bácsi. Említette az előbb, hogy a gettóba ugye 
jöttek nyilasok, motorkerékpárral, Matyi bácsi is látott- 
 
I: Szinte naponta többször- 
 
K: És elvitték a gettóból- 
 
I: Név szerint vittel el embereket. 
 
K: Név szerint vittek el embereket a gettóból. 
 
I: Mert azt az egészet ők uralták, csak ez a német városparancsnok megtiltotta, hogy a 
ő tudta nélkül valakit elvigyenek. És ezt használta ki a Wallenberg, ezt az izét, hogy 
legtöbbször már olyan volt, hogy fütyültek erre a izére, odamentek, azok az őrök 
kiadták és elvitték őket. Na most volt olyan, hogy valahogy tudtak szólni az izének, 
a- 
 
K: De ezeket honnét tudja Matyi bácsi, most ez milyen történet? Ezt honnét tudja? 
 
I: Hát nagyon sok pesti ott volt és utána ők kinyitották a Dohány utcát, aztán ez 
köztudott=köztudott dolog volt. 
 
K: Azt, amit az előbb említett, hogy elvitték őket és Dunába lőtték őket- 
 
I: Innen vitték el, az izébe- 
 
K: Ezt honnét tudja? 
 
I: Hát-----a Wallenberg három épülettömböt, a Vígszínház mellett megvett a svéd 
követségnek. És olyanokat, akiket nem a Dohány utcai ő: olyanokat, akiket ők 
mentettek, zsidókat, azokat nem tudom név szerint kiket, azok, három tömb, azt a 
Wallenberg minden=mindennel ellátták, svéd iratokkal, menlevelekkel, ezekbe a 
házakba telepítették ott a Vígszínház mögött, a Duna parton, Lónyay utca, vagy mi, 
nem tudom, hogy hirtelen- Pozsonyi utca=Pozsonyi út. Három izé, ez tény. És ott, 
azok=azokat odamenekítette a Wallenberg.  
 
K: De honnét tudja azt, hogy a gettóból akiket elvitték, azokat a Dunába lőtték? Az 
előbb említette ezt. Ezt honnét tudja? 
 
I: Hát ez=ez bírósági tárgyalásnak a jegyzőkönyvei megvannak mind, még az is név 
szerint, hogy kik vannak. A másik pedig, hogyha- 
 
K: Ezt akkor ott nem tudták, ugye? Tehát csak később tudták meg. 
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I: Senki se tudta, hogy azokat, akiket elvisznek, hogy viszik őket- elvittek embereket, 
el- kivitték a Duna-partra és egyből belelőtték őket a Dunába. Egy=egy- 
 
K: De ezt csak a háború után tudta meg Matyi bácsi- 
I: -igen=igen- 
K: -tehát akkor ott nem tudta ’44-ben, hogy ez történt.  
 
I: Nem. Azt tudtam, hogy ez a Pozsonyi utcait, hogy egy csomó ember, aki eltűnt és 
keresik őket, olyan potenciális emberek, akik csodál- lehet, hogy még nem vitték el a 
nyilasok, ezeket Wallenberg ellátta svédországi menlevéllel és ezekbe a lakásokba- 
 
K: A Pozsonyi úton- 
I: Pozsonyi úton- 
K: Járt ott- járt a Pozsonyi úton? 
 
I: Jártam, láttam is a három- az=az is köztudott dolog. 
 
K: ’44-be- 
 
I: Nem- 
 
K: 44-be járt a Pozsonyi úton? 
 
I: Nem- 
K: Matyi bácsi- 
I: -a másik pedig, ennek a nyomai- a Pozsonyi útról ki lehet oda menni, ott vannak a 
cipők a Duna-parton, hát szóval ez egy történelmi eseményt. 
 
K: Matyi bácsi, voltak-e népbírósági perek Győrben a háború után? 
 
I: Voltak, mindenhol voltak. 
 
K: De emlékszik a győri- 
 
I: Én nem, mer akkor még Oroszországba voltam a fogságba, izébe, Szibériába. 
 
K: Mikor=mikor került fogságba? 
 
I: ’45 december. 
 
K: És miért? 
 
I: Hát- 
 
K: Málenykij robot? 
 
I: Málenykij robot. 
 
K: Honnét vitték el? 
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I: Innen, Győrből. 
 
K: Hogyan? 
 
I: Úgy, hogy a falragaszra reagáltam, hogy minden 16-tól 60 éves férfi azonnal 
jelentkezzen az első katonai alakulatnál. Már nem tudtam tovább a légós 
igazolvánnyal is bujkál- nem hogy bujkálni, kihúzni és elmentem a tüzér laktanyába, 
mer ott ismerős, barátomnak a bátyja volt törzsőrmester és azt mondja, menjek oda 
őhozzájuk, mer már nem lehetett az utcán mozogni, mer igazoltattak. Már ez a 
szeptember-október volt. És ez ott fölvett engem állományba és haza is jöhettem. 
Csak fölvettek állományba, kaptam ilyen, úgy mondták akkor azt, hogy na, milyen 
parancs? Eltávozási parancs, van egy elnevezése, ideiglenesen, hogy hazamehet. 
Hazamentem, akkor hazamentem, akkor engemet ez a bizonyos francia mérnöknek a 
barátja, azt is keresték, és tudták, hogy énhozzám jár oda a Híd utcába, engem is már 
kerestek. Erre fogtam, és kimentem Bősre, ennek a: tüzér: tüzér: tüzér laktanyásoknak 
ott volt egy alakulata és oda kaptam egy ilyen nyílt=nyílt parancsot, hogy oda 
mehetek. Kimentem, bejönni már nem tudtam visszajönni, mer a híd- azt a nagy 
hidat, a révfalusi hidat fölrobbantották. 
 
K: Hol fogták el végül az oroszok? 
 
I: Na most, amikor az volt, hogy az oroszok már Pesten vannak, jönnek, akkor ez az 
alakulat elment Bécs mellé. És ezekkel én is mentem együtt. És akkor a- 
 
K: Szóval nem mint- Matyi bácsit akkor nem mint civilt fogták el ezek szerint, hanem 
mint katonát fogták el az oroszok, hadifogolyként került ki Szibériába. 
 
I: Hivatalosan, de nem voltam katona, csak erre a- tkp. ez ilyen katonai 
munkaszolgálatra szólt ez a=ez a 16-tól 60-ig. Nem- ezeket nem öltöz- nem adtak 
fegyvert nekik, hanem katonaságnál ilyen munkaszolgálatos-féle, de nem 
munkaszolgálatos volt. 
 
K: Értem. 
 
I: És onnan, mikor az oroszok innen jött, a franciák, vagy nem tudom, angolok pedig 
onnan, akkor volt egy egyezség, hogy Linztől nyugatra francia-angol fennhatóság 
van, Linztől keletre totál orosz. Na most, mikor az volt, hogy jönnek a li- Bécs mellé 
jönnek az oroszok, akkor fölkerekedtünk, mer akkor nagyon sok menekült volt, 
családosok, kocsikkal, gyerekekkel, szülők, minden, civilek. Ezekkel együtt, ilyen 
rokonokkal együtt elindultunk Bécs felé. Na most, a Pozsony- Pozsonyig mentünk, 
Pozsonynak mentünk, ott leállítottak, ott találkozott az alakulat, hát egy=egy ember 
voltam a több száz ember közül. Mondták, hogy ne menjenek haza, nem lehet 
elmenni, majd Budapestre elmennek és a vörös hadügyminiszter- 
 
K: Elnézést, nagyon kevés időnk van, hogy- 
 
K: És akkor azt mondták, menjünk, megmondták, hogy hova. Egy ilyen laktanyába, 
Pozsonytól nem tudom, hány kilométer. Ott voltunk és onnan civil- civileket 
gyalogmenetbe, hogy mennek a magyarok haza- mennek haza, elindultunk. De nem 
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tudunk bejönni Győrbe, mer a hidakon nem lehetett átmenni, hanem Pestre vittek 
bennünket vonaton, a komáromi vonalon. 
 
K: Hol fogták- hol fogták el az oroszok végül akkor? 
 
I: Budapesten. 
 
K: Értem, Budapesten. Köszönöm szépen, Matyi bácsi, itt most akkor- 
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