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Németh József 
 
 
 
K: Jó napot kívánok. 
I: Jó napot kívánok. 
 
K: Legyen szíves elmondani a nevét. 
 
I: Németh József vagyok. 
 
K: Mikor született? 
 
I: 1932. július 6-án. 
 
K: Hol született? 
 
I: Herceghalom, itt helyben. 
 
K: Józsi bácsi, jártunk itt héttel ezelőtt és akkor elbeszélgettünk arról, hogy mire 
emlékszik a második világháborús időkből. 
I: Igen. 
K: Most azért jöttünk vissza, hogy mindezt kamerára vegyük, és megint ugye erről 
kérdezném. Tehát hogy mi történt, mire emlékszik, mi történt itt a környéken a 
zsidókkal. Főleg ez érdekel minket. Hogyan emlékszik vissza, mi volt az az első 
élménye, ami a zsidókkal kapcsolatos volt itt a második világháború vége felé. 
 
I: Igen (köhint) (Hát az a helyzet) 12 éves voltam és itt mentek a vonatok. Na most 
abba az időbe, mikor a zsidókat szállították, akkor az orosz (…) jöttek és állandóan a 
vasutat keresték és a vagonokat lőtték. Na most itten, nem tudom milyen okból fogva, 
hajtották a zsidókat, nem tudták biztos bevagonírozni, mert itten a németeknek 
szerelvények álltak teli lőszerrel, amit már menekítettek hazafelé. Na most, mivel 
ezek robbantak föl, meg minden, a vasút pillanatnyilag megszűnt, nem tudták 
szállítani az embereket. Előtte viszont azt láttuk, hogy zsidókat vittek, és onnan 
tudjuk, hogy az ablakok, a vagonablakok ugye ilyen kis ablakok voltak, ott lestek 
kifelé. És akkor itt=itt szállították őket ezek a vonalon. 
 
K: Hogy látta ezt Józsi bácsi? Tehát lent volt az állomáson? Vagy honnét=honnét 
tudott ezekről a vonatokról? 
 
I: Nagyon sokat kaptam én a szüleimtől azér, hogy mindenhol ott voltam. Nagyon 
izgága gyerek voltam, és mindenre oda tudtam figyelni. Mindig lejártunk oda, az 
állomás, az volt egy ilyen központi hely, még a legényeknek is azelőtt, hogy nem 
voltak a problémák, ott találkoztak mindig az állomáson. Ez a település egész kicsi 
volt, negyven család lakott csak, és ezek voltak a szórakozási lehetőségek, hogy 
mentünk, nézelődtünk és- 
 
K: És ezek szerint áthaladtak ezek a vonatok, vagy meg is álltak itt? 
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I: Áthaladtak, akkor már nem tudtak, mikor- de nem is jöttek akkor idáig a 
szerelvények a zsidókkal. Akkor az a probléma megtörtént itt az állomáson. 
 
K: Mikor látta ezeket a vonatokat áthaladni? 
 
I: Már időbe? 
 
K: Igen, tehát melyik évben, vagy mikor volt ez? 
 
I: 44- 44-be. Most azért mondom ezt, hogy pontos ne- dátumot nem tudok mondani, 
és hónapot, annyit tudok mondani, hogy ebbe a tájba, öt óra körül má sötétedett. 
Tehát nem volt sötét, hanem hát szürkület volt már. Ez azt jelenti, hogy szeptember 
vége lehetett, mikor már rövidebbek voltak a napok.  
 
K: De hány ilyen szerelvényt látott? 
 
I: Hát, azt nem tudnám megmondani- 
K: -körülbelül- 
I: -de elég sűrűn mentek. 
 
K: Naponta? Vagy? 
 
I: Tessék? Hát, naponta, vagy kétnaponta láttuk őket, meg amikor módunkba volt 
megnézni, vagy lemenni. Hát nem mindig voltunk lent, azért azt nem tudtuk, hogy 
éjszaka, vagy mikor mennyi=mennyi vonat ment itt el. 
 
K: Tehát nem mindig ugyanabban az időszakba. 
 
I: Persze, hogy nem, nem. 
 
K: És honnét tudta, hogy- és egyáltalán milyen vonatok voltak, milyen szerelvények 
voltak ezek? 
 
I: Már a vagonok? 
 
K: Vagonok voltak. 
 
I: Tehervagonok voltak, amit említettem is, hogy azok a kis ablakok, amik voltak 
kétoldalt, ott tudtak=tudtak csak kinézni. És abba lehetett látni, hát tudtuk, hogy kiket 
visznek. Meg azér híre volt itt az állomáson, jóba voltunk, mindenki ismert 
mindenkit, és tájékozottak voltunk az állomáson. 
 
K: Mit mondtak az állomáson? 
 
I: Tessék? Hogy hát kiket visznek. 
 
K: Kiket vittek? 
 
I: Zsidókat. 
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K: És ők honnét tudták ezeket? 
 
I: Hát, biztos a vasutasok tudták, hogy miről van szó. Mikor a vonatokat elindították, 
és fogadni kellet, hogy átmentek itten. 
 
K: De tudtak esetleg kommunikálni ezekkel az emberekkel? 
 
I: Nem=nem. 
 
K: Volt, hogy megálltak ezek a vonatok? 
 
I: Hát, egyszer álltak meg valami miatt. Akkor se lehetett odamenni. 
 
K: Tehát nem beszélgettek. 
 
I: Nem, nem beszélgettünk. 
 
K: Hallani hallott valamit, hogy miket- hogy milyen hangok jönnek ki a vagonokból? 
 
I: Hát, nem nagyon=nem nagyon. 
 
K: Hogyan fogadták, illetve mit szóltak itt a helybéliek, amikor itt látták, hogy itt 
emberekkel teli vagonok mennek el? 
 
I: Hát szörnyülködtek, mivel itt a környékbe az üzletek, fűszerüzletek java része 
zsidóké volt.  
 
K: Hol? 
 
I: Zsámbék, főleg Zsámbékon voltak zsidó üzletek, ahova járunk vásárolni. 
Biatorbágyra tartoztunk közigazgatásilag, de oda nem jártunk el, mer- hát most 
mondjam azt, hogy ottan mer svábok voltak? És az üzletbe ugye ők nem tudtak juttat- 
vagy kedvezményt adni, de viszont itten, a zsámbékiak, azoknak vót egy füzet, 
mondta- mer itt üzlet nem volt egyáltalán, és akkor mondták a szüleink, szaladjatok el 
vásárolni, fölírták, hogy mit. És elmentünk és ottan elővette az üzletes zsidó ember 
vót, a füzetet és azt már mondtam, hogy ekkor és ekkor tudunk fizetni. Aszongya ne- 
ne törődj vele, azt mondja, fölírjuk, aztán majd fizettek. Ők ilyenek voltak, hogy 
kisegítették az embert és ez mindenkinek nagyon jó volt és azért zömmel innen csak 
oda jártunk. Gyalog mentünk. 
 
K: Hogy hívták ezt a fűszerest? 
 
I: Hát egyikre tudok emlékezni, (Sádli)=Sádli nevű volt, ahova inkább azokhoz 
jártunk, akkor nem tudom, egy Nimród nevű is volt, úgyhogy azokra már nem- 
nevekre már nem nagyon emlékszem, de azt tudom, hogy átjártunk gyalog, mert nem 
volt semmi közlekedés. 
 
K: Szóval a helybéliek, amikor látták ezeket a vonatokat, akkor milyen vélemények 
fogalmazódtak meg, vagy mit mondtak? 
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I: Hát szomorú vót, szomorú vót látni az egészet, mer tudták, hogy valószínűleg 
következnek erre is majd a begyűjtések. Épp ez, hogy mindenki nem tudta, hogy most 
mi tévő legyen, mi legyen itten. Tényleg sajnáltuk őket, hát- 
 
K: Nem voltak olyan hangok, akik mondjuk örültek, vagy=vagy- szóval nem 
sajnálták őket? 
 
I: Itt a helybe? Nem volt olyan. 
 
K: Az állomáson nem voltak olyan hangok? 
 
I: Nem: hát az állomáson két család lakott, a forgalmista, meg- 
 
K: Sokan nézték, amikor elmennek ezek a vonatok? 
 
I: Hát, itten nem sokan laktunk, úgyhogy nem olyan sokan. Hát negyven család volt, 
abból nem tudott mindenki oda lemenni, hanem így gyerekek, akik=akik mindig 
kíváncsiskodtunk, nemcsak ilyen esetbe, hanem más esetbe és akkor ott lent 
nézegettük a vonatokat. 
 
K: Mi lett a környékbeli zsidó családokkal? 
 
I: Nem tudok róla. Nem tudok róla, hogy mikor vitték el őket, mer olyan hirtelen 
történt az egész, nem tudjuk. Azt se, hogy hova kerültek, vagy mivel vitték el őket. 
Sokat éjszaka vihették el, nem tudnám megmondani. 
 
K: És később kiderült, hogy mi lett velük? 
 
I: Tessék? Annyit tudtunk, hogy elvitték őket, nem tudtuk, hogy hova. 
 
K: Mi lett a boltokkal? 
 
I: Tessék? Hát, az is, nem tudom, kinek a kezébe került. 
 
K: (…) aztán ezekbe az új boltokba? Ki lett az új boltos? Vagy kinyitottak újra ezek a 
boltok? Vagy megszűntek? 
 
I: Megszűntek, persze, nem tudtunk átjárni. Nem tudunk, abból éltünk, amit mi 
megtermeltünk magunknak, disznókat, egyebeket, csak abból. Általába mindenki, 
mikor már tudtuk, hogy milyen helyzet következik, akkor igyekeztek mindenki 
beteremteni, a másik meg az, hogy az uradalomba megkaptuk az illetményt, lisztet, 
őrleményt, mindent megkaptunk, úgyhogy kenyeret sütöttünk saját magunk, az itt 
lakók saját maguk sütötték a kenyeret. Tehát alapvető élelmiszerekkel el voltunk 
látva. 
 
K: Józsi bácsi, a vagonokról kiderült, hogy honnét mennek hova? 
 
I: Nem tudtuk, és nem is- ahogy nem is mertünk érdeklődni és nem tudtuk.  
K: Azt- 
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I: Azt tudtuk, hogy nyugat felé mennek, de hogy hova, mi lesz a végállomás, azt nem 
tudtuk. 
 
K: Hosszú szerelvények voltak ezek? 
 
I: Hát elég hosszú=elég hosszú. 
 
K: Hány kocsi lehetett rajta? 
 
I: Hát vagy húsz. Tizenöt-húsz kocsi. 
 
K: És az, hogy kik vannak benn, tehát milyen emberek vannak a vagonokban, 
fiatalok, idősek, férfiak, nők? 
 
I: Hát, idősebbek, idősebb férfiak, talán azok az ablakba, vagyis abba a- mer rács is 
volt rajta, azon a lukon, ablaknak nem=nem lehetett nevezni, hanem csak egy ilyen 
szellőző volt és rácsok voltak rajta és onnan=onnan lehetett látni az embereket. 
 
K: Hogy milyen emberek voltak? 
 
I: Tessék?  
K: Milyen- 
I: Abból=abból, meg aztán a vasutasok elmondták, hogy kik vannak ott. 
 
K: Tehát voltak- kik voltak rajta? 
 
I: Tessék?  
 
K: Kik voltak rajta akkor? 
 
I: Hát a zsidók. 
 
K: Igen, de hogy fiatalok, idősek? 
 
I: Idősebbek=idősebbek voltak, én gyereket nem láttam, csak felnőtteket az ablakba. 
 
K: Nők, férfiak vegyesen? 
 
I: Tessék? Vegye- férfiakat láttam csak. Hát az biztos, hogy vótak ottan gyerekek is, 
meg (köhint) szülők.  
 
K: Milyen más eseményre emlékszik így a zsidókkal kapcsolatosan- 
I: -hát- 
K: Herceghalmon? 
 
I: Hát, arra szerettem volna kitérni, hogy ez a- 
 
K: Pillanatra álljuk meg, elnézést. Pillanatra álljunk meg. 
(technikai igazítás) 
Állítsuk le akkor a kamerát. Le van állítva a kamera? 
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Kis technikai szünet miatt megálltunk. Tehát akkor legyen szíves folytatni, hogy 
milyen más eseményre emlékszik a zsidókkal kapcsolatosan? 
 
I: Arra emlékszem, hogy mint 12 éves fiú az uradalmi népiskola volt, az uradalomé 
volt. Na most a tanítót is ő fizette és ugye én ott voltam iskolatakarító, tíz pengőt 
kaptam havonta, amiért takarítottam, közben a tanítónak az állatait gondoztam, meg 
egyebeket. Na most én ott mindent hallottam, mer az intéző az egy tiroli ember vót, 
és nagyon szigorú volt és nem volt más partnera, mind a tanító és átjártak. Na most, 
én nem az, hogy- mondjuk egy kíváncsi- mindig=mindig- nem gondolták, hogy én 
hallgatom a beszédüket és akkor onnan tájékozódtam a dolgokról. Mondták is többen, 
hogy- felnőttek, hogy koravén vagyok, és az a helyzet, hogy mostan rátérnék a- 
ahogy- azzal=azzal kapcsolatba. Na most, én, ott, ahogy tevékenykedtem, ahogy 
említette, szürkület volt már, nem sötét, hanem úgy szürkület volt. És elláttam az 
állatokat, na most, ezen a Gesztenyés úton ahogy megyünk, arról a feléről is volt 
kapu a tanítólakáshoz. Na most, minden este azt is be kellett zárnom. És kimentem 
bezárni este és készültem már, hogy hazamegyek, és ahogy kijöttem ottan, ahogy 
ezen az úton végignéztem, és látom, hogy rengetegen jönnek fölfelé. Hát mondom, 
megvárom már, hogy kik lehetnek ezek. És mikor odaértek, az volt az érzésem, most 
már ahogy rájöttem, hogy előtte valakik itt járhattak, akik helyet készítettek nekik, 
hogy hol fognak pihenőt tartani. Na most az a tehénistálló, amit említettem ott, 
esetleg látták, hogyha jöttek, na most, ahogy ezek jöttek egyenesen, fogták magukat, 
bekanyarodtak és az istállót vették- és akkor oda terelték be őket. És- 
 
K: Kik voltak ezek az emberek? 
 
I: Zsidók. Akiket hoztak, vagy tereltek? Négy csendőr hozta őket. 
 
K: Hányan voltak?  
I: A- 
K: Zsidók. 
I: -zsidók? Hát legalább nyolcvanan, százan, nagyon sok. 
 
K: És honnét tudja, hogy zsidók voltak? 
 
I: Hát ott voltam és tudtam, hát lehetett látni. Na most az a helyzet- 
 
K: Miből lehetett látni? 
 
I: Tessék? Hát a- azér meg lehet ismerni őket és tudtam, hogy miről van szó, mer 
akkor már többen kint voltak és én beszóltam a tanítóéknak és azok is mondták, hogy 
ez zsidó. És a csendőrök nem engedtek oda bennünket. Behajtották őket és ottan 
szállásolták el. Na most azért tudom, hogy már szürkület volt, mer a tehenészek 
akkora már kifejtek és elvégezték a munkájukat. És hogy egyenesen oda mentek, az 
biztos, hogy előtte voltak itt valakik, akik helyet csinál- hogy itt lesz a pihenőjük. Na 
most mikor ezt én megláttam, meg hát tudtuk, hogy kik azok, hát persze, hogy tudtuk. 
 
K: Volt valami jelzés rajtuk, a ruhájukon? 
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I: Nem volt, azok szerencsétlenek olyan rongyosak voltak, meg lesoványodottak, 
hogy azokat valahol dolgoztatták. Férfiak, nők, vagy izé- fiúk és gyerekek nem 
voltak, csak férfiak voltak. 
 
K: De nők se voltak. 
 
I: Nők se voltak, csak férfiak voltak, és őket valahol, nem tudom, hogy hol 
dolgoztatták, de nagyon-nagyon le voltak soványodva és fáradtak voltak. Na most én 
fogtam magamat, végeztem és elmentem haza. Mondom édesanyámnak, meg 
édesapámnak, hogy mit láttam. Édesanyám egy ilyen tűzrőlpattant asszony volt és azt 
mondja: és láttad őket? Mondom persze, hogy láttam. És mondtam, hogy milyen 
állapotba vannak. És el kell mondanom, hogy hogy mondtam is, hogy önellátók 
voltunk, lehetett állat tartani- tartani, amit akartunk és két nagy disznót vágtunk, ezek 
a mangalicák voltak akkor a divatba, így darabonként két mázsa volt. Na most a szele 
jött a háborúnak is, meg minden és a németek is itten garázdálkodtak, már így 
szállították, meg autóval mászkáltak össze-vissza, és mi azt a két disznót levágtuk. 
Na most el lehet gondolni, hogy ilyen vastag szalonnája volt, abból mennyi tepertő 
volt, két darab kétmázsás disznóból. Édesanyám azt mondja, hogy úgyse tudjuk mi 
eztet megenni, és tudtuk, hogy az oroszok már nagyon közel vannak. Mer a bátyám 
meg katona volt és az a fronton volt. Na most azt mondja nekem, hogy hát abba az 
időbe vederbe vittük be a vizet, az ivóvizet, úgyhogy nem volt vízvezeték, meg 
minden, és azt mondja, gyere fiam, kiöntünk két vödröt és megtöltjük tepertővel. 
Mondom, és mit akar? Azt mondja, ezeknek a szegény embereknek elvisszük. Hát, ha 
láttad, hogy hogy néznek ki, azt mondja, elvisszük. Mondom, de ott vannak a 
csendőrök. Ne törődj vele, majd én elintézem. Na, ilyen volt. Oroszokkal is. (kuncog) 
Azt mondja, hogy na, gyere. Megtöltöttük és abba az időbe ugye mi saját magunk 
sütöttük a kenyeret, hát nem tudom, hogy nem emlékszenek, ekkora nagy gömbölyű 
nagy kenyereket sütöttünk, egyszerre ötöt-hatot, ami úgy- hóna alá vágta, egyik 
vödröt megfogtam, másikat ő, menjünk. Odaértünk. Már akkor nem lehetett bemenni, 
már be volt zárva. Na most ezen nem zár volt, kulcsos zár, hanem mind egy istállón 
egy ilyen kallantyú volt. Na most a csendőrök belülről azokat, mind az ajtókat- 
szembe az istálló, innen az istállón, így a két-két ajtó volt, tehát négy ajtó volt. Arra is 
jött, csak bekötözték, hogy senki ne tudjon se kimenni, se bemenni. Édesanyám 
megverte az ajtót, jött a csendőr. Azt mondja, hát maga mi a fenét keresnek itt. Azt 
mondja édesanyám, ezeknek a szegény embereknek hoztunk ennivalót, a fiam 
mondja, hogy milyen állapotban vannak és hoztunk nekik ennivalót. Aztán azt 
mondja, na, takarodjanak. Azt mondja, nem, hát mi szeretnénk eztet elosztani. Na 
most gondoskodott édesanyám arról, hogy ilyen kis pléh- hát zománcozott kis bögre 
volt, fiam, te ezt megfogod ha beengednek, és én vagdosom a kenyeret, te meg ebből 
a- kezükbe, nem volt náluk semmi. A csendőrrel addig alkudoztunk, mer 
megmondom őszintén, azok is lihegtek ám, nagyon ki voltak, láttam, hogy nagyon 
teli volt a hócipőjük, ennyi gyalog- azt mondják, menjenek, ha magunknak ilyen sok 
van. Az mondja,hát megmondom, úgy ahogy van, édesanyám- tudtuk, hogy az 
oroszok közelednek, azt mondja, inkább ezek a szegény magyar emberek, zsidó 
emberek egyék meg, mint az oroszok. Ennyit mondott nekik. Azt mondja, menjenek, 
azt intézzék a dolgukat. Bementünk, akkorra már a tehénistálló- vagy az istállóba úgy 
álltak a tehenek, hogy mögöttük volt egy járda, egy ilyen egy méter ötven körüli 
járda, betonjárda, hogy sorba ott voltak ezek az emberek, oda voltak a- csak a 
betonra, még csak szalma se, semmi, ott voltak. Annyira fáradtak voltak, megláttak 
bennünket, azok összenéztek, hogy- és akkor elkezdtük markába, hát hova tudtuk 
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volna, édesanyám azt mondja, tartsa a markát. De a csendőr meg követett bennünket, 
nehogy valamit, mit tudom én, adjunk nekik, vagy mondjanak. Nem=nem tudtuk 
megkérdezni, hogy honnan hajtották őket. És akkor el voltunk ezzel foglalva, 
édesanyám vágta a kenyeret, hogy azér mindenkinek jusson egy kicsi abból a nagy 
kenyérből, én meg a markába abból a kis bögréből öntögettem a izét. Annyit mondott 
az egyik, aszongy, mama, hogy mert ilyet csinálni? Aszongya, ne törődjön vele, 
aszongya majd adok én ezeknek (nevet) Na mostan ezeket osztogattuk és mondom, 
hogy szomorú volt, mikor már kb. húsz embernek kiosztottuk, megszólal csöndbe az 
egyik, aszongya, drága mamám, ha mi innen megszabadulunk, magát okvetlen 
fölkeressük. Hát nem jött vissza senki. Most ezt végigcsináltuk, és akkor azt mondta, 
most már takarodjanak, most már kifelé (izélta a csendőr). És itt=itt voltak és azt 
mondom, hogy azon a betonon voltak egész éjszaka és én reggel hatkor mentem a 
tanító állatait ellátni, és akkor benéztem. Megnéztem, mi újság. Láttam, hogy nyitva 
van az ajtó. Odamentem és kérdeztem a tehenészemberektől, hogy mikor mentek el. 
Azt mondják, mielőtt mi jöttük, már- etetni, meg az állatokat ellátni, elterelték már 
korán reggel. Nem találtunk már ott egyet se. Úgyhogy elhajtották őket. És=és ez 
volt. 
 
K: Merről merre mentek? Tehát honnét jöttek és merrefelé mentek? 
 
I: Hát itt van lenn ez az út, ami most elmegy- 
 
K: Értem, de melyik irányban? A kelet, nyugat? 
 
I: Pest felől. 
 
K: Pest felől.  
 
I: Pest felől jöttek és arra is mentek tovább. 
 
K: Nyugat felé? 
 
I: Nyugat fel mentek, igen. Megmondom, hogy az állomáson, lehet, hogy már nem 
tudták őket sehol bevagonérozni, mer itt az állomásnál, meséltem azt, hogy a 
vagonokat lebombázták az orosz gépek, mer akkor már nagyon bejártak. És itten át- 
nem tudtak áthaladni. Gondolom nem tudták bevagonérozni őket, de hogy meddig 
tudták hajtani, mer ez szeptember-október eleje lehetett, nem vagyok ebbe biztos, 
csak tudom, hogy már akkor egész hűvös idő volt. És elhajtották őket. 
 
K: Milyen ruházatuk volt, mi volt rajtuk? 
 
I: Hát, rongyos. Rongyos ruházatuk volt. És koszos. Azér mondom, hogy valahol 
ezeket az embereket dolgoztatták, vagy én nem is tudom, mit csináltak. 
 
K: Csendőröket ismerte? 
 
I: Dehogy ismertem! Nem ismertem őket. Nem. 
 
K: És egyikőjükkel se tudott mást beszélni, csak azt, amit mondott az előbb. Tehát a- 
már az egyik zsidóval sem, akik ott voltak. 
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I: Nem tudtunk, nem engedték. Azt mon- hát megmondom úgy, ahogy van, a csendőr, 
amilyen modora vót, azt mondja, aztán pofa be, így mondta. 
 
K: És azt látta, hogy hogyan viselkedik a csendőr a: ezekkel az emberekkel? 
 
I: Hát nem csináltak semmit, mer ők is el voltak csigázva, fáradtak voltak, azok csak 
ottan mászkáltak, sétáltak, aztán leültek, néztek. Úgyhogy vigyáztak a dolgokra. Meg 
nem is tudtak volna szegények- hát lehet, hogyha sikerült volta valakinek onnan, de 
hát nem lehetett=nem lehetett meglépni. 
 
K: Mit szóltak a helybéliek mindehhez? 
 
I: Hát szörnyülködtek, szörnyülködtek, hogy hát ilyen dolgot látni, hogy emberekkel 
eztet tették. Mindegy volt az, hogy ugye keresztény, vagy zsidó, minden- hát 
ilyen=ilyen dolgot művelni, hát az borzalmo- borzalmas látvány volt.  
 
K: Volt még más ilyen zsidókkal kapcsolatos esemény itt a- 
 
I: Nem volt=nem volt. Nem volt, mert a front már nagyon közeledett, nagyon 
közeledett és azt nem tudom megérteni, hogy ezeket ott elhajtották, hogy meddig 
tudták hajtani. Meddig tudták hajtani, mer az oroszok már közeledtek és a háború, 
már lehetett a háború, a lövéseket, meg Fehérvár fölül, meg lentebbről még hallani, 
hogy mondjuk közelednek, hogy mondjuk hova tudták őket, hogy gyalog, hogy hova 
tudták ezt a sok embert hajtani. 
 
K: Más menet, ilyen menet nem vonult el errefelé? 
 
I: Ezt az egyet tudok, erről az egyről tudok.  
 
K: Az 1-es út, a régi 1-es út az erre megy el Bécs felé? 
 
I: Persze, itt megy Bécs felé, igen. Ez=ez volt a bécsi út, igen. 
 
K: Ezen az úton más menet nem ment el Bécs felé? Ilyen zsidó menet? 
 
I: Zsidó menet nem ment=nem ment, mer már itt cirkáltak a németek, katonák 
mászkáltak autókkal, meg minden egyébbel. És az=az a helyzet, hogy itt 
Herceghalomba meg a németeknek a javítóműhelyük volt, rengeteg német volt itt. Ide 
hozták azokat az autókat, amiket kilőttek és lehetett még javítani őket, azok itt 
tanyáztak. Nagyon szemtelenek voltak. 
 
K: A németek? 
 
I: Igen. 
 
K: Mit csináltak? 
 
I: Hát, pökhendiek voltak mindenkivel. Nem nagyon- 
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K: Milyen- hogy ismerkedtek a helybeliekkel, a civilekkel? 
 
I: Hát, a civileknél nem szállásolták, nekünk se volt helyünk, mindenkinél csak egy 
szoba volt, hanem az iskolát kiürítették, az iskolából a padokat kirakták és ott voltak a 
németek az iskolába, oda voltak a szerelők, ott voltak bent, hát azok dolgoztak éjjel-
nappal. 
 
K: De volt valami atrocitás a németek részéről a civilekkel szemben? 
 
I: Nem: hát olyasmi nem volt. Nem. De olyan- olyat tudok, hogy mikor már 
közeledett a front, a német autók itt cirkáltak, előtte még úgy jöttek föl ide autóval, 
hogy megvesznek- disznókat, hogy kinek van disznaja eladó. Hát senki, hát 
mindenkinek kellett, úgyhogy nem volt eladó és azt is el tudom mondani, hogy a 
végén már nem úgy keresték, hanem én, amit etettem disznókat a tanítónak, azokat 
fogták, nem kérdeztek semmit, puff, lelőtték, földobálták az autóra és vitték. 
Azér=azér volt nekem kellemetlen, mer a tanító katona volt, a feleségének, meg a 
őneki a=a családtagjai itt laktak náluk a bombázások, meg egyéb miatt. És az 
intézőnek szóltak a németek, mer az- németek tájékoztatták az intézőt, hogy hát hol- 
már közeledik a front, jó lenne, ha meglépnének. A tanító felesége megszólták, hogy 
nem-e akar elmenni velük, hát hogyha arra van a férje, össze tudnak jönni, vagy 
egyáltalán, elmegy. Elment, de ő nem ment tovább Ásványrárónál. mert én tudom, 
Ásványrárónál, azt mondta, inkább itthon maradna, ők mentek ki tovább, 
Németország felé. 
 
K: Voltak-e itt a környéken nyilasok? 
 
I: Má: helybéli? VagyL 
 
K: Helybelieket most nyilván- nem tudom, Herceghalmon volt-e nyilas, Zsámbékon, 
Biatorbágyon? 
 
I: Itt nem. 
 
K: A biatorbágyi svábok közül voltak, akik volksbundisták voltak esetleg? 
 
I: Voltak=voltak. 
 
K: Ismert volksbundistákat? 
 
I: Én tudom, hogy kik voltak. 
 
K: Név szerint? 
 
I: Azok német=azok németeknek is vallották magukat és ki is lettek telepítve=ki is 
lettek telepítve. 
 
K: Mit csináltak ezek a volksbundisták a háború alatt? 
 
I: Hát nem sok mindent, nem sok mindent a faluba hát itt ragadtak. 
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K: De miért- mi=mi hogyan látszott, hogy ők volksbundisták, miben nyilvánult ez 
meg? 
 
I: Hogy mibe? 
K: Igen. 
I: Mert mi- minket letelepítettek oda, mikor már közeledett a front. Hát itt három 
hónapig állt a front ezek a helyen. Karácsonykor, pont karácsony este érkeztek ide. 
Az én bátyám itt harcolt, tessék elképzelni, hogy itt harcolt Bicskénél, ami ide van tíz 
kilométerre, és ott=ott voltak beállva és minden este, valaki nem hiszi el, minden este 
autóval, löveg mögötte volt, ő ilyen rádiós volt a löveg mellett és kb. hat-nyolcan 
mindig eljöttek hozzánk. Disznó volt bőven szalonna, minden, megvacsoráltak, és 
mentek vissza, a tiszt elengedte őket. 
 
K: De a biatorbágyi volksbundistákról volt szó. Ők hogyan tudja azt, hogy ők 
volksbundisták- 
I: -onnan- 
K: -vagy kik voltak ezek a volksbundisták? 
 
I: Onnan tudom, hogy voltak, akik itt maradtak, hát nem tudtak- nem léptek meg, 
hanem itt voltak és minket be- minket is egy sváb házba, innen az oroszok mikor 
elzavartak, tíz percet adtak, csak amit össze tudtunk kapkodni, mindenünk itt maradt, 
egy batyuba és akkor gyalog, hóba, irány Biára. Azt mondták, azonnal menjünk, mer 
a front nagyon veszélyes már itten. És akkor a sváb házakhoz is mentünk, ki hol 
tudott elszállásolni, és azok mondták, és érdekes dolgot vettünk észre, hogy még 
azzal is dicsekedtek, hogy őnáluk volt a volksbund-gyűlés, és mindenkinek a szék 
alá, megmutatták, ott volt a neve, még a széknek is, hogy kié a szék. (kuncog) 
 
K: Mármint a volksbundon belül melyik- kinek. 
 
I: Igen=igen, így van, még a székek is megvoltak, hogy melyik, rá volt- alá, 
megmutatták, rá volt írva neve. 
 
K: Azt tudja, hogy mit csináltak ezek a volksbundisták- 
I: -azt nem- 
K: -hogy miben nyilvánult meg, hogy ők volksbundisták? Miről=miről szól? 
 
I: Hát bevallották. 
 
K: De mit=mit vallottak, milyen eszmék, vagy ideológiájuk volt? 
 
I: Volt egy=volt egy nekik állandóan gyűlések, meg ilyen, én- hogy mondjam. 
Tömték a fejüket. 
 
K: De mivel? 
 
I: Hát, mindenféle hülyeséggel. 
 
K: De mi volt az a hülyeség, erre emlékszik? 
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I: Hát nem=nem, mer velünk szembe is olyan furák voltak ám, úgyhogy- irigyek 
voltak. 
 
K: Miről szólt? A németekkel kapcsolatos volt valami, nem? 
 
I: Hát azokat istenítették, persze. Na most azt akar- 
 
K: Miről szólt az a propaganda, amit a volksbundisták itt kifejtettek? Vagy miről- 
 
I: Hát, a németek- németpártiak voltak és=és azokhoz tartozónak vallották magukat. 
 
K: Az kiderült, hogy hogyan gondolkodtak mondjuk a zsidókról? 
 
I: Hát persze. 
 
K: Hogyan? 
 
I: Hát nem jól. Ők is ugyanúgy voltak, mint a németek. 
 
K: Mit mondtak a zsidókról? 
 
I: Tessék? 
 
K: Mit mondtak a zsidókról? 
 
I: Hát azt- azzal én nem tudtam. Ott is volt egy=egy zsidó üzletes, azt is elpaterolták 
pillanatok alatt, azt se tudjuk hova került. 
 
K: Kik? 
 
I: Elmenekült, de hogy hova mentek, meg mi lett vele? Háború után vissza se- 
úgyhogy valahol- 
 
K: Hogy hívták ezt a zsidó üzletest Biatorbágyon? 
 
I: (Haizler), vagy nem is tudom, hogy hívták. 
 
K: Szóval azt, hogy a- tehát németpártiak voltak a volksbundisták- 
I: -igen- 
K: -zsidókkal kapcsolatosan nem jó véleményük volt, de ezt akkor honnét tudja, hogy 
zsidókkal kapcsolatosan- 
I: -hát megnyilvánulás=megnyilvánulásokból. 
 
K: De hogy nyilvánultak meg, mire emlékszik? 
 
I: Hát szidták őket. 
 
K: Hogyan szidták?  
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I: Hogy ezek a- most ezeket itt hajtották, csak menjenek, vigyék, minél hamarabb, 
nagyon szemtelenek voltak. De aztán megkapták. 
 
K: Ilyeneket mondtak? 
 
I: Persze, aztán megkapták a magukét ők is. 
 
K: De hogy mit mondtak még, amikor hajtották a zsidókat? Mit mondtak ezek a 
volksbundisták? 
 
I: Hát nem ott hajtották, akkor már minket innen el- már a zsidók elhajtása után volt. 
Amikor- 
 
K: Amikor ott voltak, akkor mondták ezeket így utólag a zsidókra. 
 
I: Persze. 
 
K: És miket mondtak még a zsidókra? 
 
I: Hát ezt. Nem nagyon tárgyaltunk velük. Elegünk volt belőlük, úgyhogy alig vártuk, 
hogy vissza lehessen- három hónapig nem tudunk visszajönni, itt állt a front. Izé- azt 
el kell mondani, hogy apám fogságba volt, én egy ilyen késői gyerek voltam, és az 
apám kint volt orosz fogságba ’14-ben. És akkor ő- ő tudta- tudott velük egy kicsit az 
oroszokkal is beszélgetni, meg gagyarászni- 
 
K: Még egy pillanat, mielőtt az oroszokra rátérnénk, aztáná mindenképpen arról is 
szeretnénk beszélni, csak hogy a- emlékszik-e még---bocsánat. Hogy az lenne a 
kérdésem, hogy a- mert nagyon keveset hallottunk a volksbundról úgy általában itt 
Magyarországon, hogy ők- emlékszik-e bármire avval kapcsolatosan, hogy ők mit 
csináltak ott Biatorbágyon, a háború alatt például mennyire voltak aktívak, voltak-e 
gyűlések- 
I: -nem voltak- 
K: -vagy látott-e ilyesmit? 
 
I: Semmit. Nem volt, semmi nem volt. Nem volt semmi és németajkúnak vallották 
magukat, akiket ki is telepítettek. Vagonba rakták és kivitték őket. 
 
K: De ez már a háború után. 
 
I: Ez már háború után. 
 
K: Amikor ’44-ben ott voltak, 44 telén, ugye? 
 
I: Akkor voltunk ott, igen. 
 
K: Akkor ott azért ezek szerint volksbundistánál laktak, amikor beszállásolták 
önöket? 
 
I: Igen=igen. 
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K: Hogy hívták, emlékszik, hogy kik- kiknél laktak? 
 
I: Mi Holczer nevűnél laktunk, a másikat nem tudom, mer a bátyám, akinek udvarolt 
lány, menyasszonya volt, az is velünk tartott és mi, ahol laktunk, voltunk vagy 
tizenöten, innen. Na most a végén már ugye nagyon sokan voltunk és nem bírtunk, 
akkor az egyik sváb házhoz átmentek, azok akkor örültek, mer akkor az oroszok 
kevesebben tudtak ott náluk lenni és akkor azok=azok is elmondtak mindent, hogy 
ezek miket beszéltek. És- 
 
K: Miket beszéltek, mit mondtak? 
 
I: Már hogy ők=ők igen is még mindig kiállnak az izé- németek mellett. 
 
K: De a németek mellett, vagy Hitler mellett, vagy miről volt szó, mire emlékszik? 
 
I: Hát, különösebbre nem. Különösebb nem, csak hogy még akkor is odavoltak a 
németségükkel. 
 
K: A házban voltak olyan szimbólumok, vagy könyvek, vagy plakátok, vagy zászlók, 
amik arra=arra utaltak, hogy ők volksbundisták? 
 
I: Nem volt, biztos eltüntették=biztos eltüntették. Már akkor nem=nem voltak 
aktívak, akkor már örültek, hogy meghúzták magukat. 
 
K: Aztán mi lett velük? Azt mondta, hogy kitelepítették őket. 
 
I: Most előtte, az az igazság, hogy be kellett vallani, vagy meg kellett vallani, hogy 
milyen nemzetiségűnek vallja magát. És akik németajkúnak vallották magukat, 
azokat mind kitelepítették. Volt, aki magyarnak vallotta magát, az maradhatott. 
Németajkúakat mind kivitték, itt, Herceghalmon vagonírozták be a zsámbéki 
svábokat. És emlékszem rá, hogy biciklivel- ugye volt biciklink, mentünk el ottan a 
vagonok mellett, mikor telepítették- leköpdöstek bennünket és emlékszek arra- 
 
K: A svábok leköpdösték magukat? 
 
I: Igen, persze. 
 
K: Miért? 
 
I: Mert őket kivitték és magyarokat ugye- így álltak hozzá. És akkor még a- (ugye 
nagyon törve) beszéltek, olyan sváb- arra is emlékszem, mindig emlegetem, hogy 
mondták, hogy elmegyünk vonat, de visszajövünk, danggal. 
 
K: Visszajövünk? Dang- 
 
I: Danggal. Nem tudták kimondani, hogy tankkal, hanem dang=danggal. Mer a ők 
egymás között csak németül beszéltek, illetve svábul. 
 
K: Tehát elmegyünk vonattal, és visszajövünk danggal. 
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I: Ühüm. Hogy majd meg fogjátok látni. Hát, így volt. 
 
K: És akkor ezek szerint a volksbundistákat is kitelepítették. 
 
I: Ki=ki, aki németajkúnak mondta- azok mind azok voltak. 
 
K: Mi történ aztán, amikor bejöttek az oroszok? 
 
I: Má: mivelünk? 
 
K: Igen. 
 
I: Hát azt szeretném elmondani, hogy én a tanító udvarába voltam. Éppen a tyúkokat 
etettem, mikor két csendőr megjelent. Azt mondja nekem az egyik, hogy hol van a 
gazdád? Mondom az katona, de a felesége meglépett az intézőékkel. Befogták a két 
legjobb lovukat hintóba és az értékeiket így ládákba hátul is fölpakolták és elmentek. 
Na most a tanítónak a Pestről kitelepí- vagy kihozott hozzátartozói, azok voltak ott. 
Na most mikor az oroszok bejöttek, akkor innen az állomás felől kegyetlen lövő- 
lövöldözés volt és mindenki próbált menekülni valahova. Mer a németek, meg a 
magyarok akkor már- még a németek is itt szaladtak egy csomó el, mentek arra 
Zsámbék felé. És az oroszok, mondom, itt már Zsámbék, vagy az állomáson jártak és 
az az istálló, amit mutattam, ahol a zsidók voltak, annak a végébe egy tejház volt, 
ahol a tejet dolgozták föl, hűtötték, meg egyebek. Annak alatta volt egy pince. Kb. 
nem volt ekkora, mint ez, talán olyan háromszor hármas, vagy négyszer- most akkor 
mindenki ahova tudott, elbújt. Hát, mer lőttek, mint a nyavalya. 
 
K: Hadd kérdezzem meg, engem elsősorban az érdekel, hogy bántották-e az oroszok, 
a bevonuló orosz katonák a helyieket, a civileket? Tehát volt-e erőszak, volt-e=volt-e 
valamilyen bántalmazás, emlékszik-e ilyenre? 
 
I: Na most azt akarom mondani, hogy mikor ott lent voltunk a pincébe, az oroszok 
bejöttek, azok ott fölmentek a tejházba, körülnéztek, minden és hallottuk, hogy 
csörömpölnek a kannák. Most apám, mivel ugye katonaviselt ember volt, hát ott 
voltunk lent és hallottuk, a (…) lövöldözést, meg minden. Azt mondja, hogy 
emberek, menjünk ki, mer lehet, hogy az hiszik, hogy németek vannak elbújva, ezen 
az ablakon meg, nem volt nagy ablak azon a pincén, azt mondja, ledobnak egy 
gránátot, mind (itt veszünk). Én- és azt mondják, hogy nem merünk. Az apám elég 
bátor volt, meg tudott oroszul, mondom, amit- ami ráragadt, három évig kint volt, 
vagy négy évig. Na most, azt mondja, gyere fiam, kimegyünk. Hát, megfogta a 
kezemet és kimentünk. Abba a pillanatba, hogy kiértünk az ajtón, gyöttek az izék, az 
oroszok. Én nagyon meg voltam- én azt hittem, hogy most minket kivégeznek. És 
akkor az apám köszön nekik oroszul, hogy Zdrasztvujtye. (…) papa, meg mi- engem 
is elkezdtek csókolgatni, komolyan, és akkor itt lent az állomáson, amik fölrobbantak 
vagonok, rengeteg bakancs, katonai- vadonatúj, azt már menekítették a németek 
kifelé- ruhák- vállamra dobtak egy vadonatúj pár bakancsot, minden. Élelmiszer is 
volt a vagonba, mer hoztak egy doboz kekszet. Aztán odaadja nekem, hogy itt van e, 
én meg úgy örültem, hogy nem bántanak. Leszaladtam, mondom, jöjjenek föl, nézzék 
meg, még izét, ajándékot is adnak. Megcsókolták apámat is, meg ölelgették, jöjjenek 
föl. Följöttünk, mindenki följött és mindenki indult haza. Hát ott Herceg- itt 
Herceghalmon nem volt ám zárva éjjel se az izé, az ajtó, nem volt. És akkor megyünk 
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haza, amikor hazaérünk, az asztal körül, ahol létezett, az ágyakon, minden- teli 
katonával. Ott elmentünk, a papa azoknak is köszönt, hát azok is mindjárt üdvözöltek 
bennünket, meg ittak=italoztak, aztán meg ettek. Aztán minket is kínálgattak, még 
engemet is. 
 
K: Próbáltak lányokkal kikezdeni, vagy lányokkal erőszakoskodni? 
 
I: Volt, volt ilyen. 
 
K: Mi történt pontosan, tetszik-e emlékezni? 
 
I: Az történt, hogy mikor már itten letelepedni- még nem kellett jönnünk, akkor 
mindig azzal a trükkel hívták el őket, a lányokat, hogy kartocska, krumplipucolásra. 
Volt az egyik lány, édesanyám mondta neki, hogy ne menj el, nem szabad elmenned. 
Hát aszongya, krumplit pucolni, megcsináljuk. Elment és úgy jött vissza. 
 
K: Hogy? 
 
I: Hogy itt a- hát itt van a: a gyerek. 
 
K: Megerőszakolták? 
 
I: Persze. 
 
K: De mondta, vagy honnét tudják? 
 
I: Ő elmondta. Jött vissza és mondta, hogy többen is. Hát itt=itt lakik a fia. 
 
K: És ezek szerint teherbe esett? 
 
I: Persze=persze, igen. 
 
K: És akkor ezt lehet tudni, hogy ez tudott volt, hogy az ő- tehát hogy a gyerek az egy 
orosz katonától származik? 
 
I: Hát persze, hát hány vót. Persze. 
 
K: Mit szólt a falu ehhez? 
 
I: Hát, nem tudott szólni semmi, hát megvetették őket, mert mikor berúgtak, nem 
tudták ők se, mind afféle katonák. 
 
K: Több ilyen eset is volt, amikor a lányokat megerőszakolták? 
 
I: Arról nem tudok, arról az egyről tudok, mert azért voltak tisztek, akik=akik 
próbáltak rendet tenni, de hát- 
 
K: Arról volt olyan- történt-e, hogy civileket bántottak, esetleg lelőttek valamiért? 
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I: Senkit nem bántottak=senkit nem bántottak. Nagyon- úgy rendesek voltak. 
Rendesek voltak, inkább nagyon panaszkodtak. Hát, el tudom mondani, hogy volt 
köztük ilyen nagybajuszú bácsi. A mi szobánkba nem lehetett leejteni egy fillért se, 
hogy annyian voltak. Földön aludtak, elgyötörtek voltak ők is már. És volt, aki 
térdelve, az asztalra könyökölve úgy aludt, ruhástul, minden és akkor apámnak 
mondták, hogy papa, nekünk, hát mondta, hogy hány napon belül most ők Buda felé 
fognak menni. Aszongya Budán, aszongya biztos, hogy meghalnak, kaput, aszongya, 
Budán kaput lesz. A németek ott vannak, ottan nagyon-nagyon- nagyon féltek, 
Budán, ők is. Vót köztük egész fiatal, 18, 16 éves, ilyenek is voltak. És kérdezte 
apám, hogy hát ezek mit keresnek itt? Azt mondja, hogy a németek a családjukat 
kiirtották, ezek valahogy megmenekültek és rögtön beálltak a hadseregbe, olyanok is 
voltak itt. Mondták, hogy senkijük nem maradt. És én el tudom képzelni, mer minden 
ember olyan, hogy mikor a szeme láttára kivégzik a családot, meg ezt csinálják velük, 
hogy akkor ő is próbál így viselkedni. 
 
K: Mikor voltak itt az oroszok, melyik időszak, mikor? 
 
I: Mikor ide bejöttek? Pont Karácsony este, 44 karácsony. 
 
K: Meddig maradtak? 
 
I: Hát mondom, hogy három hónapig. Három hónap, egy része elment, tankok, annyi 
tank volt, hogy az nem igaz. És három hónapig itt voltak, mer a németek annyira 
beálltak itt, Bicske környékén, hogy nem tudtak velük mit csinálni. Na most azt meg 
tudom mondani, amikor kitelepítettek minket, akkor Biatorbágyon, ahol laktunk, ott 
volt az oroszoknak a konyha, onnan hordták a frontra az élelmet. És ott volt egy 
főhadnagy, egy Anton nevű főhadnagy, amit akkor is emlegettem, amikor 
beszélgetünk és az apámmal mindig társalgott. És három hónap elteltével mindig 
kérdezte apám, Anton, mikor mehetünk haza? Á, aszongya, soká=soká. És akkor 
egyszer apámat félrehívta, de így mutatta, hogy senkinek ne szóljon. És azt mondta 
apámnak, hogy papa, három nap, tri nap, most mi megyünk. Aszongya, hogy-hogy. 
Azt mondja, Sztálin kiadta az utasítást, ukázt, ha innen nem nyomják meg a 
németeket, megtizedeli a tiszteket. És így is történt, három napon belül itt olyan harc 
volt, hogy égett minden. Borzalom. Remegtek a házak, még Bián is. És akkor innen 
megnyomták az izékat, a németeket, és akkor kiürült itt minden és akkor 
hazajöhettünk, hát alig vártuk, hát hazajöttünk, életembe nem tudom megérteni a mai 
napig, ahogy beszélgettem a gyerekeimmel, hogy mikor hazajöttünk, a bútorok 
eltüzelve. Semmi élelem nem volt. Na most az uradalomnak az egyik helyen, ahol 
voltak ilyen tároló dolgok, marharépa, cukorrépa elvermelve, amit tavasszal akartak 
szállítani, ott volt burgonya is. (Tessék elhinni, hogy) a burgonyát mind elhasználták, 
és ott voltak, ami a sárba volt, meg egyebekbe, ott- tavasz volt mikor hazajöttünk 
március, három hónapig ott, és akkor a krumplihéjtól kezdve minden összeszedtünk, 
hogy azok a szegény asszonyok, anyámék nem tudták elképzelni, hogy most miből 
adjanak nekünk. És volt egy hely, ahol melaszt is tároltak és megtudtuk. Cukor 
helyett, hát kisgyerekek voltunk, melaszt ettünk, nem volt kenyér se. Aztán el lehet 
mondani, hogy mi lett a vége. 
 
K: Most ezt nem egészen értem, hogy ezek szerint, amikor az oroszok bejöttek ide, 
még itt voltak, aztán utána mentek el Biatorbágyra? 
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I: Igen, itt tartottak, nem zavartak el bennünket, itt voltak, itt voltunk. 
 
K: Csak a front idején, a harc idején mentek el Biatorbágyra. 
 
I: Mikor=mikor már annyira szoros volt a helyzet, hogy a németekkel itt nem bírtak 
és aszondták, most már menni kell, mert nagyon nagy harcok lesznek. Lehet, hogy 
nem hiszik el, amit mondok, mikor még itt voltunk és a fasorba be volt állva a lö- az 
ágyúk, a ném- az oroszoknak. Hát mint gyerekek odament- nem bántottak bennünket, 
odamentünk, hát kíváncsiságból, aztán mindig befogtuk a fülünket, képzelje el, hogy 
az ágyuknál ott voltunk és lőttek. És mondták, hogy ha segítünk, ketten megfogtuk az 
ekkora ágyúlövegeket és hordtuk oda és volt így az a nagy- hát én is voltam katona, 
akkor még ez- dióverőnek- ezt a hosszú puskájuk volt, megengedték, hogy lőjünk 
egyet, utána, mikor hordtuk oda az izékat, volt ilyen élmény. És akkor, ahogyan ott 
lövöldöztek az ágyúval, egyszer csak őrült nagy suhogást hallottunk, akkor az 
oroszok, hát nem tudom, azt jelenti, hogy (eltűnni, vagy- …) elkezdtek kiabálni és ők 
is szaladtak és tessék elképzelni, nagy akácfa alatt volt az ágyú beállva, oldalt lőttek, 
így sorba voltak az ágyúk, mer a terület akácossal volt körbevéve, a település. És 
akkor az akácfának, mint mikor leborotválnak valamit, a fejünk fölött, de szerencsére 
az orosz akkorra monda, hogy szaladjunk, meg feküdjünk, úgy lőtték a fát, akkor 
aztán zavartak el bennünket. 
 
K: Józsi, bácsi, nagyon szépen köszönöm, itt akkor most álljunk le. Józsi bácsi, egy 
pillanatra megálltunk, egy kis technikai szünet erejéig és akkor most folytatnánk. 
Vissza szeretnék térni arra a- azokra a zsidókra, akik megjelentek a tehénistállóban. 
És ugye azt mondta, hogy nagyon rossz állapotban voltak. Az elő-interjúban arról is 
beszélt, hogy ezek a=ezek az emberek onnét is tudták, hogy zsidókról van szó, mert 
hogy ezek az emberek viseltek sárga csillagot. Volt rajtuk sárga csillag, vagy hogyan- 
I: -én arra nem- 
K: emlékszik? 
I: -emlékszem. Hát lehet, hogy volt, de én nem emlékszek. 
K: Nem emlékszik. 
 
I: Nem emlékszem. Biztos, hogy azok voltak, mert beszéltünk velük, már olyan 
suttyomba, meg aztán- 
 
K: Értem. A másik, ami még ugye fölmerült, ez is az elő-interjúban szó volt arról, 
hogy=hogy volt egy másik alkalom, amikor ezek az orosz katonák megpróbálták 
megerőszakolni itt a helyi lányokat. 
I: Igen? 
K: De aztán végül nekik sikerült elmenekülniük. Ez hogy is volt ez a történet? 
 
I: Hogy a lányokkal kapcsolatba? 
 
K: Igen=igen=igen, ugye elmondta azt a történetet, amikor azt a lányt, aki elment 
krumplit pucolni- 
I: -igen- 
K: -őt megerőszakolták többen is, teherbe esett aztán, de hogy volt egy másik eset, 
amikor- 
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I: Na most azt akarom, úgy voltak ezek az épületek, gazdasági lakótelepek, hogy volt 
egy nagy konyha. Na most, innen volt egy szoba, innen volt egy szoba, tehát négyen 
laktunk. Minden- a konyha akkora volt, hogy mindenkinek volt egy ilyen épített 
tűzhely. És az egy közös konyha volt. Na most a szembe lévő szobába ott volt három 
lány. Na most mi, ahogy beszélgettünk az oroszokkal, meg minden, az apám érezte, 
hogy ott valami=valami nem stimmel a szomszédba. Na most egyszer csak azt vettük 
észre, én már akkor ágyba voltam, hogy a szomszédból három lányt, ugye, hát azok 
már mind ugye húszéves lányok voltak, azokat ottan molesztálták és 
erőszakoskodtak, ők átszaladtak hozzánk. És akkor a papa szólt az ott lévő tisztnek, 
hogy hát ne engedje már. És arra emlékszek, hogy majdnem megfulladtam az ágyba a 
dunna alatt, mer a három lány egyenesen be oda hozzám és magukra húzták az izét én 
meg alig kaptam levegőt, úgyhogy azokat tudom ott éjszaka. Hogy azokat 
megzavarták és akkor próbáltak velük, mer akkor már ittasak voltak ám, mert lehet, 
hogy márt másképpen nem is tudtak volna már létezni, vagy menni neki mindennek, 
úgyhogy mindenki jól italozott. 
 
K: De akkor ilyen módon megmenekültek ezek a lányok, tehát nem bántották-  
 
I: Persze, azokkal nem történt semmi, mer ott voltak és ez a tiszt, aki nálunk volt, ez 
hallgatott a papámra és akkor kizavarta őket. Azok, akik nálunk voltak, azokkal- azok 
nem csináltak semmit, mint hogy ettek, ittak. 
 
K: Tehát több ilyen eset is volt gyakorlatilag, hogy megpróbálták a lányokat 
megerőszakolni.  
 
I: Persze. Hát most volt olyan eset, hogy (köhint) az már tavasszal volt, ilyen 
visszavonuló oroszok voltak, és akkor is az egyik lányt elkezdték hajtani. Most ez 
való igaz, amit mondok, a lány kiszaladt az udvarra és még akkor is zavarta az orosz. 
Na most, akkor is kilépett egy tiszt, mer látta az ablaknál, hogy mi van, ki=kimentek 
a főhadnagyi rangba lehetett, vagy nem tudom, százados volt, elkapta azt a oroszt, aki 
zavarta, ez közlegény volt. Az akkorát bemaszatolt neki, hogy- és akkor azt mondta 
az orosz a tisztnek, mer az apám értette, aszongya, úgy vigyázz, aszongya, az éjszaka 
kimegyünk, megint, mer visszajöttek pihenőbe, a fronton elintézlek. Mert már az is 
(…) volt és tessék elképzelni, én láttam, megfogta, aszongya, így, elhozta, meg 
tudnám mutatni, hogy meddig, a tiszt, puff, fejbe lőtte. És ott az árokba, ott húztak rá 
egy kis földet. Lelőtte a tiszt. 
 
K: Ezt a közkatonát azért, mert megkergette a lányt.  
 
I: Nemcsak azért, hanem megfenyegette a tisztet, hogyha kimennek a frontra, vegye 
tudomásul, hogy ezért, amiért megverte, ezért ő agyonlövi ott kint. És a tiszt bepipult, 
elkapta, aztán oda kihajtotta és tudom, hogy láttuk. Láttuk, ott van. Még most is ott 
vannak a csontjai, lenn, nem lett kiszedve. A szent helyet meg tudom mutatni, ahova 
eltemették. 
 
K: Józsi bácsi, a német katonáknál előfordult, hogy erőszakoskodtak itt a lányokkal? 
 
I: Nem, nem volt=nem volt. Nem tudok ilyenről. Hát: azok is örültek este már, egész 
nap kuliztak éjjel-nappal. 
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K: Mit csináltak? 
 
I: Hát, dolgoztak, úgy mondom hülyeségből, kuliztak. Egész nap dolgoztak az 
autókon, persze. 
 
K: Köszönöm szépen, akkor ez lett volna.  
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