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Dr. Pintér Endre 
 
 
 
K: Jó napot kívánok. Legyen szíves bemutatkozni. 
 
I: A- szeretettel üdvözlöm, dr. Pintér Endre vagyok. 
 
K: Mikor született? 
 
I: 1927. július 13-án. 
 
K: Hol született? 
 
I: Budapesten. 
 
K: Bandi bácsi, beszélgettünk már egyszer, az régebben volt, idestova egy éve. Arról, 
hogy mire emlékszik a=mire emlékszik a második világháborús időkből, mi történt 
után a zsidókkal. Illetve milyen eseményekre emlékszik. Most azért jöttünk vissza, 
azért vagyunk itt, hogy mindezeket az emlékeket videóra rögzítsük. Elsőként arra 
szeretném megkérni, hogy egy pici elevenítse fel, hogyan emlékszik vissza a második 
világháborút megelőző időszakban, illetve a második világháború első éveiben 
milyen volt a viszony a zsidó és nem zsidó lakosság között. 
 
I: A háború első éveire gondol, gyakorlatilag 1938-ra kell visszaemlékeznünk, akkor 
kaptuk idézőjelbe vissza a Felvidéket és azt követően Kárpátalja, majd Erdély, majd 
Délvidék került vissza a csonka országhoz. Abban az időben ő: természetesen nagy 
volt a nemzeti érzés és ő: ebben a nemzeti érzésben, visszaemlékezésem szerint 
nemre, vallásra, fajra való tekintettel mindenki örült és boldog volt. Én abban az 
időben gimnáziumba jártam, az Árpád Gimnázium, amelyik Óbudán van, annak a 
tanulója voltam, és az Árpád Gimnázium arról volt híres, hogy vallástól függetlenül, 
fajtól, származástól függetlenül ő: mindenki tanulhatott, ő: csak mellékesen jegyzem 
meg, hogy a zsidó vallásúaknak a száma az Árpád Gimnáziumban időnként elérte a 
harminc százalékot. Az én osztályomban is öt, vagy hat zsidó vallású fiú tanult, 
velem együtt, és ők éppen úgy örültek annak, hogy fokozatosan visszajönnek 
területek a csonka országhoz, mint én. Semmiféle különbség ilyen értelemben 
érzésben nem volt.  
 
K: Emlékszik ezekre a zsidó osztálytársakra? A nevüket tudja? 
 
I: Hát természetesen, hogyne tudnám. Hát zsidó osztálytársam volt (Szatler) nevezetű 
fiú, Kalmár György, volt egy időben Rosenwald Tamás. Budai Aurél.----
Hirtelenjében ennyit tudok, de=de mint mondtam, hatan-heten voltak az osztályban. 
 
K: Emlékszik-e olyanra, hogy az iskolában ezeket a zsidó gyereket valamiért hát- 
hogy máshogy bántak volna velük, vagy=vagy mondjuk céltáblái lettek volna 
valamilyen gúnyolódásnak? 
 
I: Nem. A leghatározottabban azt mondom, hogy nem. Olyannyira, hogy a- 
olyannyira nem, hogy amikor 1944. március 16-án a német hadsereg megszállta 
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Magyarországot és elrendelték a sárga csillag viselését a zsidó osztálytársaimnak, az 
intézmény igazgatója, akit Kékesi Jánosnak hívtak, úgy rendelkezett, hogy a- a 
pedellus, vagyis a kapus, amikor zsidó csillaggal, sárga csillaggal jön be gyerek a 
gimnázium ajtaján, azt vetesse le. És az osztályon belül pedig zsidó csillagot 
egyáltalában nem viseltek. Volt egy olyan időszak, amikor az osztály, szinte azt 
mondhatnám, teljese igyekezett felkutatni zsidó csillagot és függetlenül attól, hogy 
református volt, katolikus volt, unitárius volt, föltette magára tüntetésül. 
 
K: Önök osztályában történt? 
 
I: Az osztályba, de ezt az osztályfőnök, az igazgató utasítására természetesen, 
levétette. 
 
K: Ez hogy történt, ezt a dolog? Ezt megszervezték, hogy akkor-  
 
I: Megsze- igen, határozottan. Jött- a szervezésbe én személyesen nem vettem részt, 
én csak kaptam egy- egy üzenetet, hogy ezt csináljuk, demonstráljunk és minden 
további nélkül ebbe én részt vettem. Őszintén megmondom, fogalmam nem volt, 
hogy ez milyen következményekkel járhat. 
 
K: És akkor ez azt jelentette, hogy szereztek a- ugye ez egy fiúosztály volt, a fiúk 
szereztek- 
I: -igen- 
K: -sárga csillagokat? 
I: Igen, többnyire sárga papírból vágtuk ki. A zsidó=zsidó vallásúak, köztudomású, ő: 
valamilyen textil, selyem, vagy: vagy=vagy más anyagból kellett csináljanak csillagot 
és legtöbbjük patent segítségével rögzítette. De volt olyan, aki ún. bi- zichereis- 
biztonsági tűvel fölszúrta, vagy fölhelyezte a mellére, de mint mondtam, az iskolába 
bejőve kötelező volt levenni. 
 
K: És maguk- ez hogy=hogy történt, szóval hogy jöttek- jött egy üzenet, hogy ezt 
megszervezik, hogy kirakják a sárga csillagot. Ki is rakták, ezek szerint? 
 
I: Ki is raktuk. Nem egész intézmény, hiszen nyolc osztály, kétszer, ugye A és B 
osztály, nyilvánvalóan én nem gondolok most arra, hogy a teljes gimnáziumi létszám 
ebben részt vett, de az én osztályom részt vett ebbe és a diákoknak a zöme, lehettünk 
huszonöten-harmincan,a diákoknak a zöme föltette a sárga csillagot. És egy órát, két 
órát, egy délelőttöt rajta volt.  
K: Az iskolában. 
 
I: Az iskolában, természetesen. 
 
K: Utcára nem mentek ebben. 
 
I: Nem, utcára nem mentünk vele. 
 
K: És mit szóltak ehhez a zsidó diákok, zsidó osztálytársak? 
 
I: Bi- a- hogy mit szóltak, én vissza nem emlékszem, de feltételezem, hogy jó néven 
vették. 
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K: És mit szóltak a tanárok? 
 
I: A tanárok zöme kifejezetten ő: szomorúan és sajnálattal állapította meg, messze a 
zöme. Az Árpád Gimnázium tanárainak az ált- a mi osztályunk tanárainak a zöme 
messze, szinte azt mondhatnám, teljes egésze elítélte a sárga csillagot. 
 
K: És azt, hogy a maguk akciójához mit szólt, az Önök akciójához? 
 
I: A- hogy veszedelmes, tudjátok, hogy ez mivel jár, veszedelmes, ne csináljátok ezt, 
egyébként sem indokolt, hogy itt demonstráljatok, tekintettel arra, hogy má- a zsidó 
származásúak sem hordanak csillagot az iskolába. 
 
K: És akkor levetették ezek szerint. 
 
I: És akkor levetették. 
 
K: Szülei tudtak erről az akcióról? 
 
I: Igen. Egyike-másika tudott, egész biztos. 
 
K: Bandi bácsi szülei? 
 
I: Úgy emlékszem, hogy igen. Úgy emlékszem, hogy ezt elmondtam otthon. 
 
K: És mit mondtak erre? 
 
I: Semmit=semmit. Nem emlékszem, hogy bármilyen észrevételük lett volna. 
 
K: Még a sárga csillagot megelőzően mi volt a jele annak, hogy=hogy valami 
készülődik a zsidókkal szemben? Tehát voltak-e jele annak, hogy=hogy hogy a 
zsidókkal fog valami történni? Emlékszik-e bármire? 
 
I: Nézze, nagyon nehéz gyerekkoromra visszaemlékezni, ilyen vonatkozásban. 
Óbudán, ahol én születtem, és mind a mai napig Óbudán élek, egy vegyes lakosságú, 
származású népesség élt. Köztudomású, hogy Óbudán rengeteg sváb, rengeteg tót élt, 
ami a vallásokat illeti, Óbudán volt a magyarországi zsidóságnak az egyik központja. 
A ő: központot nemcsak a hatalmas zsinagóga jelzi, amit meg lehet tekinteni, hanem 
a zsidóságnak a kereskedő és szolgáltató tevékenysége közismert volt és azt tudom 
mondani, hogy soha, emlékeimben soha, semmilyen atrocitásra, vagy pedig 
demonstrációra, vagy zsidóellenességre az én gyerekkoromba, beleértve az elemi 
iskolát, beleértve a gimnáziumot, nem került sor.  
 
K: Utcán volt-e olyan, hogy=hogy például megjelentek például horogkeresztek a 
házfalon, vagy olyan jele- a zsidó üzletek falán, tehát voltak-e ilyenek? 
 
I: Nem=nem, én erre nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy a szemben lévő 
háznak a falára föltettek egy nyilaskeresztet, amit a ház tulajdonosa azon nyomban, 
vagy még aznap lemeszelt. Nem emlékszem=nem emlékszem, hogy ilyen történt 
volna. 
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K: És azt ki tette föl, azt a nyilaskeresztet? 
 
I: Ki tudja. Így sötétbe. 
 
K: Ilyen zsidóellenes propagandára emlékszik abból az időből? 
 
I: Nézze, a: a: negyvenes évek közepére természetesen a zsidó prop- a 
zsidóellenesség propagandája az Óbudán is érezhető volt. De csak megismételni 
tudom magam, hogy sem én, sem a szüleim semmiféle zsidóellenességet közvetlenül 
nem tapasztaltunk, nem tapasztaltam, sőt, a házban, ahol 1936 óta lakom, 
köztudomásúan éltek zsidó emberek, zsidó családok, akikkel a legszorosabb baráti 
viszonyt ápolták a szüleim, de egyáltalán, a ház lakói együtt is. 
 
K: A zsidó osztálytársak közül volt, akikkel jóban volt Bandi bácsi, vagy akikkel 
barátokozott? 
 
I: Hát Rosenwald Tamással például sokszor együtt voltam, ő nagy bélyeggyűjtő volt, 
abba az időbe én is gyűjtöttem bélyegeket, sokszor cseréltünk bélyeget. Ő: őszintén 
megmondom, hogy nekem olyan különösebben jó barátom a gimnáziumban nem volt. 
Sem ilyen, sem olyan fajú, vagy származású, vagy vallású. 
 
K: Szomszédok, vagy akár ez a Rosenwald Tamás mondott-e valamit avval 
kapcsolatosan, hogy hát- 
I: Nem! Nem=nem. 1944 tavasza, márciusáig nem került szóba, igen. 
 
K: Ahogy monda, hogy azért volt valamiféle zsidóellenes, antiszemita propaganda 
Óbudán is nyilván, mint ahogy az országban mindenhol. Hogy arra emlékszik, hogy 
ennek mi volt a tartalma, vagy milyen jellegű propaganda volt? Vagy 
hogyan=hogyan- mit kell elképzelnünk? 
 
I: A zsidóellenes propaganda az Pestről jött. Pestről, vagy talán Budáról. Ugye 
köztudomású, hogy Óbudát Budával egyetlen egy út kötötte össze. Óbuda egy: 
függvény, egy appendix, egy függvény volt a nagy fővárosba, ide sokkal később 
érkeztek el azok az események, hírek, amelyek Pesten, akár a belvárosba, akár Budán 
a Várba történtek. Na most az, hogy zsidóellenes propaganda, hát arra emlékszem, 
hogy nagyon=nagyon=nagyon 44-be ő: ne vásárolj zsidótól. Volt ilyen, ő: ilyen 
felhívás. 
 
K: Ez hol=hol hangzott el, hol hallotta, vagy hol látta? 
 
I: Hát fölírták a falra. Voltak röpcédulák is. 
 
K: Miről szóltak a röpcédulák? 
 
I: Ez, hogy kis cédulák, szórták az utcákon, hogy zsidótól ne vásárolj. 
 
K: Ki szórta ezeket? 
 
I: Ki tudja? Éjjel. 
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K: Nem volt aláírva? 
 
I: Á! Á! Az esetek- a=a második, tehát mint mondtam, ugye azt tudni kell, hogy a 
nyilaskeresztes párt az kifejezetten antiszemita programmal került be a parlamentbe. 
Na most a nyilaskeresztes pártnak az óbudai székháza abban a házban volt, ahol én 
laktam és lakom mind a mai napig. A- mégpedig az első emeleten. Abban az időben 
egy háromszobás lakást béreltek, az első emelet 3-as számú lakásba és ő: hát 
nyilvánvalóan, hogy ott ő: a német megszállást követően, tehát 1944 márciusát 
követő- március 16-át követően az élet beindult, ti. azt megelőzően a nyilaskeresztes 
pártnak a lakása, bérlakása, mert ez egy bérlemény volt, ő: 1938, vagy 39-be vették 
meg a Bécsi út 171. első emelet hármas számú lakását. Hát nem vették meg, inkább 
bérelték, azonban- 
K: -a nyilaskeresztes párt- 
I: -a nyilaskeresztes párt- 
K: Tehát 38-tól- 
I: 38- úgy emlékszem, 38-39-be, én 36-ban költöztem oda, én úgy emlékszem, hogy 
38-ba, vagy 39-be vették meg. Na most azonban ez a bejárat, a lakásnak a bejárata, ez 
többször volt lepecsételve, mint kinyitva. Hiszen magát Szálasi Ferencet is több 
alkalommal elítélték és börtönbe volt. Az, hogy a nyilaskeresztes párt aztán, 
idézőjelbe véve, föléledt, az 1944. március 16-ával történt, amikor a németek 
megszállták az országot és a nyilaskeresztesek bátorságot vettek, hogy=hogy 
tevékenykedjenek. Attól az időtől, gondolom én, attól az időtől kezdve indultak meg 
azok a szlogenek, vagy azok a: ő: meglehetősen primitív propaganda: ő: színezetű, 
vagy ízű felírások, vagy mondások, hogy a zsidóság így, a zsidóság úgy, a 
zsidósággal ne- 
 
K: Mik voltak ezek, miről szóltak ezek a propaganda-szlogenek, vagy ezek a 
szlogenek? 
 
I: Hát elsősorban nyomatékosítva- nyomatékosítom, hogy zsidótól ne vásárolj. Akkor 
emlékezetem szerint volt olyan, hogy a: ő: az ország romlását a zsidóknak 
köszönheted. Őszintén szólva én másra nem emlékszem. 
 
K: Mire emlékszik ott akkor a házban, evvel a nyilas székházzal kapcsolatosan, vagy 
nyilas lakással kapcsolatosan? Kik jártak oda, mi történt ott? 
 
I: Az elején, arra emlékszem, hogy a harmincas éveknek a végén, amikor nyitva volt 
a lakás, mert mint mondtam, többször volt lepecsételve és bezárva, mint nyitva. Elég 
nagy volt a mozgás. 39-38- 39-be ugye a nyilaskeresztes pártnak voltak fogadóórái. 
Azokon ő: viszonylag gyakran megfordultak emberek, de jöttek-mentek. 
 
K: Kik? 
 
I: Nem volt- jobban öltözöttek, gyengébben öltözöttek. Zömmel primitív emberek. 
 
K: Ez hogy derült ki? 
 
I: Zömmel=zömmel rosszul öltözött, rossz külsejű, primitív emberek. 
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K: Miben nyilvánult meg a primitivitás? 
 
I: Ruhájuk=ruhájukon, viselkedésükön, ruhájukon. Elsősorban. 
 
K: Azt hallotta Bandi bácsi, hogy miről beszélgetnek? 
I: Nem=nem. 
K: -mondjuk a folyosón- 
I: Nem=nem=nem. Ő-- a: 39-be, vagy talán 40-be, vagy talán 41-ben, nem tudom, 
hogy ez mikorra datálható, Szálasi Ferenc megjelent a házba, és akkor a belső 
udvarba padokat helyeztek le és Szálasi Ferenc beszélt. Én is, meg úgy emlékszem a 
bátyám és anyám kijöttünk és néhány percig hallgattuk, fölülről, a második emeletről. 
Hát lehettek=hát lehettek talán harmincan, vagy negyvenen, vagy ötvenen, de ebben a 
dologban nem vagyok már- nem emlékszem vissza, arra viszont emlékszem, hogy 
Szálasi Ferenc rendkívül elegáns, úriember benyomását tette, aki nagyon halkan, 
csendesen beszélt, nem üvöltött, nem kiabált, csendesen, békésen, nyugodtan beszélt. 
És a beszéde a- ahogyan én visszaemlékszem, vagy igyekszem visszaemlékezni, 
inkább a történelemre vonatkozott, a múltra vonatkozott, és ő: inkább magyarázó 
jellegű volt, mind agitatív. Így emlékszem vissza Szálasi Ferencre. 
 
K: Zsidókról volt szó akkor? 
 
I: Az én fülem hallatára ott zsidókról nem volt szó, azokon a- az egyiken határozottan 
tudom, hogy fölülről figyeltük és néztük, semmiképpen nem került szóba, a második 
Szálasi kintlét alatt nekem iskolába kellett menni és a folyosón, a nyitott folyosón 
mentem a második emeleten és lenéztem az udvarra és láttam, hogy ott van Szálasi, 
akkor nem hallottam, hogy miről beszél. De az impresszum Szálasi Ferenc 
személyéről az bennem megmaradt. 
 
K: Voltak ott egyenruhások? 
 
I: Nem. 
 
K: Csak civilek. 
 
I: Nem=nem. Én nem emlékszem, hogy egyenruhások lettek volna. 
 
K: Tehát mikor volt az a két id- esemény, amikor ott volt Szálasi a házban? 
 
I: Hát, erre nehezen tudok visszaemlékezni, mert fogalmam sincs, hogy mikor volt 
szabad, mikor volt nyitva a nyilaskeresztes párthelyiség. Mikor engedték szabadon 
Szálasit, hiszen köztudomású, hogy ő börtönben volt, és amikor kiszabadult, eljött, 
hogy melyik évben, pláne, hogy melyik hónapban, de nem télen, semmiképpen nem 
télen, és semmiképpen nem esős időben, mert mint mondtam, ültek padon és úgy 
emlékszem, hogy=hogy kabát se volt, nagykabát sem volt rajtuk. Akkor még viseltek 
az emberek télikabátot. Télikabát nem volt rajtuk, sőt, tava- ősz- nagyobb kabátot 
sem emlékszem, hogy viseltek volna, tehát jó időben kellett, hogy történjen. 
 
K: Szóval minden esetre ez ’44 előtt volt még.  
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I: Az mindenképpen=mindenképpen, sőt=sőt, véleményem szerint a harmincas évek 
vége, negyvenes évek legeleje. 
 
K: Milyen jelei voltak még annak, hogy a zsidók ellen készül valami? Ugye most már 
akkor 44-ben vagyunk, 39- vagy kiderült, hogy a sárga csillagot kellett viselniük. 
Volt-e más jele annak, hogy a zsidókkal szemben bármilyen- hát intézkedéseket 
vezetnek be? 
 
I: A ’44. március 16-a előtti időre vonatkoztatva azt tudom mondani, hogy nem 
emlékszem ilyenre. Nem emlékszem semmilyen formában nem volt jellemző 
Óbudán a zsidóellenesség. Ezt kategorikusan tudom mondani. 
 
K: Voltak-e zsidó üzletek Óbudán? 
 
I: Hajaj! Nagyon sok=nagyon sok. A mi házunkban is volt egy fűszer-csemegeüzlet, 
(Grünfeldnek) hívták az illetőt, a Bécsi úti oldalon, akkor ő: egy időbe volt egy- volt 
egy zsidó trafikos, ugyanabba a házba, amit közbe lebontottak, de Óbudán 
közismerten nagyon sok zsidó üzlet volt. A: az óbudai üzletközpont, az a nagyjából a 
Fló- abba az időbe a Flórián tér környékén, és az ún. Tavasz utcában volt. Na most a 
Tavasz utca az így az Árpád hídnak az építése során megszűnt, a Tavasz utcának 
mind a két oldalán üzletek voltak, textilüzlet, ruhaüzlet, cipőüzlet, rádióüzlet, stb., 
ezeknek a zömét zsidó tulajdonos bírták. 
 
K: A házban, amit mondott, hogy volt egy fűszerüzlet, a Grünfeldék- 
 
I: Igen=igen- 
K: -hogy az- ők- őket például az ott székelő nyilasok valamilyen módon: volt 
valamilyen atrocitás- 
I: -nem=nem=nem- 
K: -vagy volt valamilyen konfliktus? 
I: Nagyon jól menő üzlet volt a Grünfeld-üzlet, kiemelten jó árut lehetett vásárolni, 
anyám is sűrűn vásárolt náluk, ő: különösen abban az időben a déli gyümölcsök 
voltak kivételes ritkaságok, és a Grünfeld azt hiszem Árminnak hívták, nem vagyok 
biztos benne, de Grünfeld az egyértelmű, ott mindig volt déligyümölcs. Hát mi volt 
déligyümölcs? Narancs volt, citrom volt, esetleg ritkán banán, nagyon ritkán banán. 
Esetleg, nagyon ritkán datolya, aztán slussz, ez volt a déligyümölcs. Kókuszdiót én 
jóval az érettségi után valamikor a=valamikor a háború után láttam életemben 
először. Ananászt is. Egészben. Ananászkonzerv, vagy ananászaprólék az volt 
kapható, de egészben én ananászt felnőtt koromban láttam. 
 
K: És a házban, az előbb nem kérdeztem meg, hogy a házban a lakó nyilasokkal volt 
valami konfliktus- tehát a házban lakó zsidók és nyilasok között volt valami- volt-e 
valami konfliktus? 
 
I: Nem=nem. Fölöttem- fölöttünk, helyesebben a harmadik emelet ötös számú házban 
lakott Mazán János, aki később a kerületi nyilaskeresztes pártnak lett a- hát nem a 
vezetője, hanem a helyettes vezetője, ő a harmadik emeleten lakott, a második 
emeleten is lakott egy ő: egy nyilaskeresztes, semmiféle=semmiféle jelzést nem- 
jelzésre nem emlékszem, hogy akár a házban lakó zsidókat, akár az üzlettulajdonos 
ellen bármilyen incidensen történt volna. 
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K: Az, hogy ők nyilasok voltak, egyáltalán mikortól lettek ők nyilasok, arra 
emlékszik? Mazán Tibor és a másikat hogy hívták, a második emeleten lakót? 
 
I: Hát, annak a nevére nem emlékszem, nem emlékszem pontosan a nevére. Ő: 
viszont azt tudom, hogy a háború után nyomban a kommunista pártnak lett tagja, és 
két fia volt, akik részt vettek a nyilaskeresztes tevékenységbe, például puskával álltak 
őrt, amikor már a nyilaskeresztes párt ő: hogy úgy mondjam a nyilaskeresztes 
mozgalom uralta az ország tevékenységét, akkor ezek fegyver- puskát kaptak és 
ezekből is mind a kettőből masszív kommunistapárt-tag lett a háború után.  
 
K: És mikortól- 
 
I: A nevét=a nevét, ha egészen pontosan nem tudom, de ha tudnám se mondanám. 
 
K: Miért nem? 
 
I: Azért, mert nem kívánok ebben ő: én vádló szerepet betölteni.  
 
K: Mikortól lettek ők nyilasok? 
 
I: Hogy mikor lettek? 
 
K: Igen=igen, mikortól derült ki? 
 
I: Fogalmam=fogalmam sincsen. 
 
K: De mikortól derült ki egyáltalán Bandi bácsi számára? 
 
I: Hát az, hogy a Mazán János nyilas volt, azt mindenki tudta a ház lakói közül. A 
második emeleten lakó pedig az id- a nyilas mozgalom=nyilas mozgalom 
kibontakozásával párhuzamosan ő: mutatta meg magát, a Mazán Jánosról 
köztudomású volt, hogy ő nyilaskeresztes párttag. 
 
K: Volt nekik civil foglalkozásuk? 
 
I: Egész biztos=egész biztos. 
 
K: Emlékszik rá? 
 
I: Egész biztos. Az egyiknek- az egyik- Mazán- az egyiknek a második emeleten 
asztalos volt a foglalkozása, a Mazánnak pedig, ha jól emlékszem, festő volt. 
Mármint nem fes- nem művész festő, hanem falfestő. De ebbe se vagyok biztos, de 
valami ilyen tevék- valami ilyen munkakörben tevékenykedett. 
 
K: Utcafronti lakásokban laktak, vagy a hátsó? 
 
I: Mind a kettő- nem- mind a kettő utcafronti, a Kiscelli utca felé lakott. 
 
K: És hordtak egyenruhát? 
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I: Nem. Nem=nem. 44 márciusától kezdve viszont karszalagot. Egyenruhát nem 
hordtak, karszalagot. 
 
K: Akkor a második emeletiről, aki nem volt- hogy derült ki Önök számára, hogy 
nyilasok. 
 
I: Hát a házon belül minden kiderül. Lehetett látni, ahogy bement a- ahogy bemennek 
a pártba, és a- csak egyszer kellett látni egy embernek, az végigfutott a házon. 
Úgyhogy ezt nem kellett, ahogy mondani szokták, nem kellett inflagranti, tehát 
tettenérés- ez nem tettenéréssel történt, hanem egyszerűen látták, láttuk. 
 
K: Velük beszélgetve kiderült, hogy őnekik milyen nézeteik vannak? 
 
I: Mazán Jánosnál teljesen egyértelműen, a másik=a másik az hallgatott. 
 
K: És milyen- Mazánnak akkor milyen=milyen nézeti voltak, miket mondott? 
 
I: Azt, hogy az országot a nyilaskeresztes mozgalom fogja kivezetni a- ebből a 
borzalomból, mármint a háborúból, azt, hogy a háborút a Szovjetunió ellen 
természetesen meg kell nyerni, ahhoz mindenkinek meg kell tennie a maga fizikai és 
szellemi képességét. Magyarán mondva, ő idézőjelbe véve, csendesen, finoman 
agitált. De egy=egy de ne- atrocitásra nem került sor, akkor. 
 
K: Hitlerről, meg a zsidókról mi volt a véleménye Mazán Jánosnak, szóba került-e? 
 
I: Nem került ez, nem került szóba. Azt, hogy a zsidó- hogy a zsidók a mételyei a: ő: 
a világnak és hogy a zsidók ő:--ugye nehezet kérdez tőlem, mert olyanra kell 
visszaemlékeznem, amire--amire én nem gondoltam, hogy ez szóba kerül. 
Ennélfogva azt tudom mondani, hogy Hitler nem került szóba, erre határozottan 
emlékszem, egyébként is az én családomban Hitler egy utálatos személy volt, és ezt a 
lakók tudták, tehát nyilvánvalóan ezért sem hozták szóba, másfelől pedig az, hogy a- 
hogy a- adott esetbe a Mazán János a zsidók ellen mivel agitált, erre nem tudok 
választ adni, fogalmam sincsen, hiszem tudomásul kell venni, hogy én akkor 
diák=diák voltam. Nem énvelem tárgyalt, vagy nem énvelem, kölyökként nem 
énvelem társalgott az ő eszméiről. Amit én tudok, azt másod- harmadkézből- fü- 
vagy=vagy szóból maradt meg az emlékezetemben. 
 
K: Bandi bácsi, Mazán János nevét akkor elmondta nekünk, de a második emeletit 
miért nem mondaná el, ha emlékezne rá? 
 
I: A második=második emeletről nem szívesen beszélek. És erről kérem, hogy ne is 
kérdezzenek. 
K: Jó. Csak hogy- 
I: Ne kérdezzen, mert ebből a családból még él egy személy és nem akarom, hogy ez 
a személy nem=nem Magyarországon, nem Magyarországon él, és én nem kívánom, 
hogy ebben nekem sze- részem legyen.  
 
K: A: azt mondta, hogy atrocitásokra nem került sor akkor még. 
I: Nem=nem. 
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K: De később igen. 
 
I: Természetesen. Hát ugye ez- eh- erre vonatkozólag emlékeztetem Önt és Önöket, 
hogy a ő: múlt évben megjelent Kiss Mihály szalézi szerzetesnek a naplója, amelyhöz 
én írtam az előszót és amelyhöz nemcsak hogy előszót, hanem bevezetőt is én- nem 
bevezetőt, hanem=hanem=hanem az akkori helyzetnek az ismertetését is rám bízta a 
szalézi szerzetesrend tartományfőnöke, Havasi József. Na most, ő: a kérdésre, hogy 
zsidóellenesség, mikor kezdődött, kategorikusan azt tudom mondani, 1944. október 
15-én, Horthy kormányzó prok- proklamációjának a bejelentését követően. 
 
K: Itt most megálltunk egy pillanatra. Hadd ugorjak vissza az időben, és hadd 
kérdezzem meg azt, ugye az előbb az óbudai zsidó boltokról, üzletekről volt szó- 
I: igen=igen=igen 
K: -hogy sok zsidó üzlet volt- 
I: -igen=igen- 
K: Amikor a sárga csillagot ki kellett tűzni a zsidóknak, akkor a boltok- a boltosok is 
bolttulajdonosok is kitűzték a sárga csillagot? Az emberek úgy jártak? Nekem, aki 
akkor nem éltem, el kell képzelnem, hogy ez hogy is volt? Vissza tud emlékezni? 
 
I: Én azt hiszem, hogy abban az időben, amikor a sárga csillag viselésére sor ke- sort 
kerítettek, a zsidó üzleteket bezáratták. Ennél fogva a zsidó üzlettulajdonosok 
emlékeim szerint akkor már nem működtek. Bezárták az üzleteket, bezáratták az 
üzleteket. Többnyire lehúzták a redőnyt és semmi jelzés nem volt, hogy miért, de 
tudta mindenki, hogy miért. 
 
K: Meg voltak jelölve ezek az üzletek? 
 
I: Nem. Nem. Nem. Akkor még nem=akkor még nem. Akkor még nem. Ha=ha így 
visszaemlékezek=visszaemlékezem, jártamban-keltemben Óbudán én nem is 
emlékszem, hogy lehúzott redőnyű üzletre bármit ráfirkáltak volna, vagy csillagot 
festettek volna, vagy bármilyen formában jelezték volna, hogy- én személy szerint 
nem emlékszem erre. 
 
K: És mi történt aztán ezekkel az üzletekkel? 
 
I: Hát, ezekkel az üzletekkel? Ezek lezárt állapotban maradtak. Hogy ezeket a- aztán 
kifosztották, az nagyon valószínű, de én nem=én nem emlékszem, hogy láttam volna 
ilyen kifosztást a nyilasok részéről, a zsidó- az óbudai, általam ismert zsidó üzleteket 
tekintve. 
 
K: Grünfeldék boltja a házban, velük- vele mi lett? 
 
I: A Grünfeld=a Grünfeld család eltűnt és az üzletet evakuálták. 
 
K: Az mit jelent? 
 
I: Azt jelenti, hogy ki- kiürítették. 
 
K: Ki? 
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I: Ők. Ők maguk=ők maguk. 
 
K: Mielőtt elmentek volna. Ezt látta? 
 
I: Ők maguk. Nem láttam, de az üzlet maga üres volt és én nem láttam, a háború 
végé- tehát amikor az ostrom elért a mi lakásunk- a mi házunkig, a redőny ugyanúgy 
volt lehúzva, mint akkor, amikor bezáratták az üzletet. 
 
K: A házban lakó zsidókkal mi történt? 
 
I: A házban lakó zsidók közül gyakorlatilag mind megmenekült. 
 
K: De ők ott maradtak a házban? 
 
I: Ott maradtak, a le há- az ostrom alatt a légó- légoltalmi pincébe lekerültek, ott 
voltak a köztudomásúlag zsidó származásúak, de erről a ház lakói mélyen hallgattak. 
 
K: Egy pillanatra állunk meg, egy pillanatra. Megálltunk egy kis technikai szünetre, 
mert mindenféle hang-problémák voltak, de most akkor folytatjuk. Ott tartottunk, 
hogy az üzletekről- óbudai zsidó üzletekről, amiket- a Grünfeldék üzlete, illetve a 
házban lakókról kezdtem el kérdezni, hogy a házban lakó zsidókkal mi történt, és azt 
mondta Bandi bácsi, hogy ők végig ott maradtak a házban. Igen, a házban a háború 
alatt. 
 
I: Igen. Köztudomású volt, a: rég- a régebben ott lakók között, hogy kik azok, akik, 
hogy úgy mondjam, veszélyeztetettek. Kik azok, akik gyanú- idézőjelbe véve, 
gyanúsak. Szárma- hogy zsidó származásúak. Ő: tudtuk pontosan, hogy kik azok, mi, 
hogy kik azok, akik érintettek. Akik nem hordtak sárga csillagot, és akik otthon 
maradtak, nem jártak utcára, nem mutatkoztak, és kivártak. Egy volt közülük, aki a 
nyilaskeresztes párthelyiség kibővítése idején, ez volt 1944 október második fele, és 
az első emeleten lakott, mérnök, feleségével, egy fiával, ők, miután majd elmondom, 
hogy közbe terjeszkedtek a nyilaskeresztes párthelyiségek, elhagyták a házat. D- 
Dragománnak hívták, Dragomán Domokosnak hívták az urat, és a felesége volt 
érintett. Sárga csillag, vagy- bár mindenki tudta a házba, hogy zsidó vallású, soha 
nem hordott. Na most 19- és térjünk erre vissza, 1944, Horthy-proklamáció, 
nyilaskeresztes uralomátvételt követően meglehetősen nagy: ő: hangos kiabálások, 
éneklések, ugye volt a nyilaskeresztes induló, üvöltésével- 
K: -az hogy volt- 
I: -primitív emberek zöme- 
K: Bandi bácsi, a nyilaskeresztes induló az mi volt, hogy nézett ki? 
 
I: A nyilaskeresztes induló- tudatomba van, de erre most vissza kell emlékeznem. A 
nyilaskeresztes induló vége az volt: ha összefog most magyar a magyar a magyarral, 
győzelemre visz majd a nyilaskereszt, Szálasi Ferenc. Ez volt a rezüméje, ez volt a 
vége. Hogy az eleje mi volt, azt nem tudom, de most ebbe a pillanatba jutott a 
tudatomba, hogy ez volt a nyilaskeresztes mozgalom, a nyilaskeresztes pártnak az 
indulója. Hogy hogy kezdődött, én soha nem énekeltem, csak hallottam, ennél fogva 
nem tudom visszaadni az egész indulót, de a vége az volt, mint mondtam, hogy ha 
összefogunk, ha most összefogunk, ha most összetart magyar a magyarral, 
győzelemre visz majd a nyilaskereszt, Szálasi Ferenc. Ez volt a vége, ezt tudom. Na 
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most, öt- tehát ’44 októberében, október második felébe, az első emelet 3-as számú 
lakást- lakás után megvették a kettest, a 2-es számút, megvették a 4-est, az ötöst, a 
hatost és a hetes számú lakásokat, illetőleg nem az, hogy megvették, hanem elfog- 
szabályszerűen kiüldözték az ott lakókat, és=és átverték a falakat. Úgyhogy 
gyakorlatilag a Bécsi úton, a Bécsi úti szárnyom, ami a kettes és a hármas számot 
illette, bizonyos értelembe a négyest, a négyes már fordul a Kiscelli utca fele, ott egy 
hatalmas termet hoztak létre. Ott volt a nagy tömegmegmozdulás, miután október 
végén már hideg volt, esett az eső is, nyilván, tehát az udvaron nem lehetett, hanem 
beszorultak a terembe. A termet én a háború után, az ostrom után, amikor 
visszajöttem a malenykij robotból, akkor volt szerencsém megtekinteni és akkor 
láttam, hogy ezek a szerencsétlenek össze- összehúz- összekötötték a lakásokat és 
kialakítottak egy óriási termet, nem gondolva arra hogy a válaszfalaknak a 
megszüntetésével veszélyeztetik a fölötte lévő két szintnek a stabilitását is. De hát ők 
pontosan tudták, hogy az idejük néhány hétre ő: korlátozódik és véges. 
 
K: Mi zajlott ott a nyilas székházban, az alatt az idő alatt, amíg ugye összenyitották 
ezeket a termeket, vagy tereket és-? 
 
I: Hogy mit csináltak? 
 
K: Mi zajlott ott, milyen események voltak? 
 
I: Ó, rendszeresen összejöttek, össze- ott tobzódtak, idézőjelbe véve tobzódtak. 
 
K: Ez mit jelent? 
 
I: Utólag=utólag kiderült, hogy ő: a zsidó holmiknak a ő: rész- egy részét odavitték, a 
bű- az általam ismertetett helyiségekbe, az alattunk lévő, az ötös szám alatt lévő ő: 
lakásba, az egy háromszobás lakás volt, a konyha a központi konyha, ott volt a 
központi mosoda, és tkp. ott volt az é- az étel-elosztás is a nyilaskeresztes párttagok 
részére, akik zömében, vagy legalább is nagy részben éjjel-nappal bent voltak és 
kapták az ukázokat, hogy mit kell csinálni. 
 
 
K: Milyen ukázokat kaptak? 
 
I: Hát például, hogy ugye ez a Kiss Mihály naplójában benne van, ami elolvasható, 
hogy ő: a: zsidókat: fölhajtották, és ő: ugye a- bekerítették, elfogták és a sárga 
csillagos házakba helyezték. Tudni kell, hogy 19- 
 
K: Pillanat, megállítom. Bocsánat. Innom kell egy korty vizet. Pillanat, nagyon 
izgalmas, amit mond, csak kiszáradt a szám, elnézést kérek. Leálltunk? Jó. 
 
I: Tudni kell, hogy 1944. március 16-a után, azt követően, hogy a németek 
megszállták Magyarországot és ún. sárga csillagos házakat jelöltek ki. Óbudán én 
határozottan tudom, természetesen többszörös--beszélgetés, előadásoknak 
meghallgatása, barátoknak az elbeszélései alapján, hogy nyolc csillagos ház volt, de 
valaki azt mondja, hogy 12 csillagos ház volt. Oda gyűjtötték össze a kerület, Óbuda 
zsidó- sárga csillagos, zsidó vallású lakosait. Na most a nyilasok kaptak ukázokat, 
hogy mit tudom én, menjenek, nem tudom, zsidót verni, zsidó ellenőrizni, csillagos 
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házat ellenőrizni? Vagy rend- idézőjelbe véve, rendet fenntartani? Vagy pogromokat 
provokálni? Nem tudom, én nem voltam részese, én nem voltam ott, nem tudom, 
hogy milyen ukázokat kaptak, de az egyértelmű volt, hogy jöttek-mentek, jöttek-
mentek, állandó mozgás, nyüzsgés volt a pártházba.  
 
K: Egyenruhában voltak? 
 
I: Volt, aki egyenruhában, sokan voltak fekete egyenruhában, igen, ő: sokan voltak ő: 
különösen a végén, különösen december hónapba, amikor már a nyilas 
pártszolgálatosokat ő: hadi célokra és védelmi célokra is vezényelték, hiszen ugye a 
szovjet hadsereg gyakorlatilag december elején, november végén már körbezárta a 
fővárost és csak=csak idő kérdése volt, hogy mikor jönnek be. Arra határozottan 
emlékszem, hogy december 26-án már orosz katona állt a Margit kórháznak a 
kapujába. Mert a Margit kórház kapuját a mi kapunkon keresztül lehetett látni, de hát 
ezt később be is tudom majd- meg is tudom mutatni. Na most tehát a szovjet hadsereg 
ő: december--elején, 8-a, 10-e tájékán közelítette meg Óbudát és fokozatosan jött 
előre, a szovjet hadsereg északról déli irányba, Buda fele, azonban a kiscelli kastély, 
amelyet mi annak idején Schmidt-kastélynak hívtunk, mind a mai napig egyébként 
Schmidt-kastély a köz- a régi óbudaiak számára a közbeszéd tárgya. A Schmidt- 
kastély egy rendkívül erős ellenállást tudott biztosítani, mert több méteres fala van az 
épületnek, és ott egy szakasz német katona és néhány magyar katona ellenállt, ahogy 
mondani szokták, az utolsó töltényig. Ennél fogva az a furcsa helyzet állt elő, hogy a 
szovjet hadsereg a kerület keleti oldalán, a mostani Lajos utca-Árpád fejedelem útján 
nyomult Buda felé és a Schmidt-kastély ellenállt, február 5-én, 1945. február 5-én 
tették le a fegyvert, illetőleg ölték meg az utolsó németet. Akkor, amikor február 
tizen- azt hiszem, 10-én, vagy 12-én, idézőjelbe véve esett el a Vár. Tehát Óbuda, a- 
Óbuda, mint egy erődítmény, a Schmidt-kastély képében, ugye február 5- 1945. 
február 5-éig állt, de abban az időben már én nem voltam, akkor engem már elvittek 
az oroszok. Azt tudom, hogy a karácsony, 1944 karácsonyán a párthelyiség 
nyilasokkal együtt ki volt- kiürült, üressé vált, elmentek. 
 
K: Mielőtt még elmentek volna, ugye akkor azt mondta, hogy nagy jövés-menés volt, 
voltak, akik egyenruhában voltak- 
I: -voltak, sokan. 
K: Volt, akinél fegyver volt? 
I: Milyen? 
K: Fegyver. 
I: Fegyver. Hát persze, hát pe- természetesen. Kézifegyver, pisztoly, táskával, puska, 
ő: az evidens, és nagyon soknak volt nehézpuskája, tehát géppuskájuk. Hogyne. 
Hogyne, hát azzal jártak, mentek, a kapuba, két- mint mondtam már, állandóan két 
fegyveres őr állt éjjel-nappal, és amikor én, aki ott lakó volt és akit ezek ismertek, 
bármikor kimentem: Hova megy? Van-e igazolványa? Miért nem katona? 
Igazolvány=igazolványom volt, erre majd kitérhetünk, és amikor visszajöttem a 
Margit kórházból, vagy bárhonnan, ugyancsak: Hova? Jóllehet tudták, hogy én ott 
lakom a házba. A parancs az parancs, mutassa az igazolványát. Miért nem katona. 
Tudniillik=tudniillik, amikor október 23-án az Árpád Gimnáziumba a tanul- tanítás 
befejeződött, akkor azzal bocsájtottak el bennünket, a tanár- a tanáraink egyike, én 
már nem emlékszem, hogy melyik, azzal, hogy jelentkezzetek az elöljáróságon, ahol 
megkapjátok a beosztástokat. A beosztás az volt, hogy vagy katona, vagy kisegítő 
karhatalom, vagy levente-szolgálat, vagy árokásás Aquincum, Római-fürdő. Na most, 
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aki nem tudta magát igazolni, hogy miért civil és miért nincs ezek között, azt vagy 
lelőtték, vagy pedig bekísérték a nyilas házba és agyba-főbe verték. Azt, hogy én ezt, 
mint házban lakó megtehettem, annak köszönhető, hogy én gyakorlatilag nap- nappal, 
ugye hát kimenés- kijárási tilalom volt, de nekem fehér nadrágom, fehér ingem és 
köpenyem volt, annak ellenére, hogy kegyetlen hideg volt. Így tudtam átmenni akár 
késő este is, éjjel, hát éjjel nem nagyon hívtak, de ő: hogyha szükség volt rá, akkor 
mondták, hogy maradj itt, a kórházba, mert szükség van rád, akkor nem is mentem 
haza, hanem ott aludtam bent a kórházba, de nappal is ebben a, idézőjelben véve, 
fehér egyenruhában jártam. 
 
K: Mit csinált a kórházban? Hogy került a kórházba 
 
I: Hát- anyám jó barátnője volt a kórházgondnok feleségének, Hafner Zsoltnak 
hívták, isten áldja meg ezt a famíliát. Biztosan, hogy már nem él. A a: gondnok 
engem, mind nyolcadikos gimnazistát bevitt a kórház orvos-vezetőjéhez,tudni kell, 
hogy a kórház a honvéd- a tizedik honvéd kórház kihelyezett állomása volt, a Margit 
kórház. Bevitt engem a Guzics Aurél tanárhoz és azt mondta, hogy neki, mármint a 
gondnoknak ismerőse vagyok és elsőéves medikus. És a: Guzics tanár ezt minden 
további nélkül elfogadta, orvos ugyanis nem volt, nővér alig volt, magyarán mondva 
mindenki, aki segíteni tudott, vagy akart, azt boldogan vette, mert nem volt 
személyzet. És én bekerültem oda, mint elsőéves medikus, négy másik medikussal, a 
nevüket is tudom, ha akarja elmondom, a nevüket is tudom, és mi négyen, illetőleg 
öten, velem együtt, öten kaptunk az új Szent János Kórház, akkor a Széna téren volt 
az igazgatóság, amit a háború alatt lebombáztak, onnan kaptunk egy magyar és német 
nyelvű és pecséttel ellátott igazolást, hogy az első hadtest területén, Budapesten, az 
első hadtest területén kell, muszáj maradnunk. Nem az, hogy kell, hanem hogy ezt a 
körzetet el nem hagyhatjuk. 
 
K: Tehát így tudott szabadon járkálni. 
 
I: Így tudtam=így tudtam szabadon járni, és amikor mutattam a papírt, elolvasta: 
Mehet. 
 
K: Bandi bácsi, visszatérve a nyilas házra, pontosabban a nyilas lakásra, nyilas 
központra. Tehát ott- bocsánat. Ott azt mondta Bandi bácsi, hogy rendszeres volt a 
jövés-menés, jöttek a=a párttagok- 
I: -is=is- 
K: -is és kik voltak még ott a lakásban? Voltak-e például ott zsidók? 
 
I: Mármint hol, a la- a házban?  
 
K: Nem, a lakás- a nyilas lakásban. 
 
I: A nyilas lakásban. A nyilas lakás- nézze, akit elfogtak és nem tudta magát igazolni 
az utcán, azt bekísérték és f- bekísérték a pártházba, oda, a 171-be. Na most ezeknek 
a zömét felhasználták a konyhán, felhasználták a mosásra----takarításra, és 
természetesen ő: hát ezek idézőjelbe véve, zsidó vallású foglyok voltak. Na most ő: 
ezeket ütötték-verték. Alattunk volt a konyha. És alattunk volt a raktár. Ahova 
összehordták a zsidó üzletekből, feltehetően, vagy a zsidó lakásokból összehordták a 
cukrot, a lisztet, élelmiszert, lekvárokat, satöbbi. Na most ezeknek az oda---ő: 
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vezényelt, vagy odautasított zsidó vallású, zömmel nőknek kellett főzni, kellett 
takarítani, miközben ütlegelésnek voltak kitéve. 
 
K: Ezt honnét tudja Bandi bácsi? 
 
I: Mit? Hallottam a sikoltásukat, az üvöltésüket, alattunk. Alattunk zajlott mindez és 
ezt leírtam, több alkalommal el is mondtam, hogy a sikítás, bizonyos sik- és a 
sikoltozásuk, üvöltözésük annyira erős volt, hogy az utcai szobákat el kellett 
hagynunk és az udvari szobába mentünk, amely alatt nem volt ilyen- ilyen szörnyű 
tragédia, vagy nagyon gyakran, vagy szinte azt mondhatnám, hogy legtöbbször ez 
alatt az idő alatt a konyhába mentünk. A konyhába mentünk, mert ott lehetett fűteni, 
ugye meleg volt, a szobába, lakásba nem lehetett fűteni, mert először is--ugye hát---
elsötétítési tu- tilalom volt, magyarán mondva nem volt szabad villanyt gyújtani. 
Másodszor nem lehetett fűteni, mert fával, szénnel fűtöttünk, az pedig lent volt a 
pince- vagy- raktár- a pincébe. Onnan fel kellett hozni, arra nem volt- arra sem erő, 
sem energia, sem kedvünk, hogy a szobákat fűtsük, de a konyhába fűteni kellett, mert 
főzni kellett, úgyhogy ennek a sikoltozásnak, üvöltésnek, kiabálásnak, a fültanúi 
voltunk, és ezért az utcai szobából kimentünk a konyhába legtöbbször, vagy a=vagy 
az udvari szobába, és hát ott=ott=ott- ott éltünk. 
 
K: Hány ilyen zsidót vihettek oda a nyilasok? 
 
I: Azt nem tudom megmondani, de sokat. Sokat. 
 
K: Körülbelül. 
 
I: Hát ő: semmiképpen nem többet, mint százat, de gondolom, hogy azért ötven és 
száz között. 
 
K: És ezek akkor többnyire nők voltak? 
 
I: És nemcsak zsidót vittek oda, hanem odavittek olyan keresztényt, aki nem tudta 
magát igazolni, hogy miért nem katona. Egynek például=egynek én tanúja voltam, 
hogy kilökték az ajtón, de úgy kilökték, hogy majdnem kiesett a rácson, és az illető 
mondta, hogy hiszen én katona vagyok, csak szabadságra jöttem vissza, de még 
hátulról még mindig puskatussal ütötték. Tehát azokat is odavitték, akik nem tudták 
magukat igazolni, hogy miért vannak éppen ott, ahol vannak. És kerültek a nyilas 
őröknek, pártszolgálatosoknak a ő: az ellenőrzés- a kontrollja alá. Na most, a: ő: Kiss 
Mihály szerzetesnek a naplójából, amit Önöknek átadtam, olvasható, hogy a ő: 
zsidó=zsidó gyerekeket bújtatott szaléziak- szalézi szerzeteseket, annak a főnökét, 
Kiss Mihályt rendszeresen átvitték és rendszeresen ütötték, agyba-főbe verték, igen. 
Egy alkalommal velem együtt, én csak két pofont kaptam, de a Kiss Mihályt ököllel- 
két oldalról ököllel ütötték, jóllehet reverendában volt. 
 
K: Ezt látta, vagy? 
 
I: Hát igen, láttam=láttam=láttam. 
 
K: Ez hogy történt, ez az eset? 
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I: Hát úgy történt, hogy a- engem az előszoba, a hármas számú lakásnak az 
előszobájába bevittek, ott mindjárt kaptam két pofont, a Kiss Mihály atyát viszont 
betuszkolták a nagyterem felé és az ajtó nyitva volt, és láttam, hogy ahogy belépett az 
ajtóba, azonnal két oldalról ököllel fejbe vágták. De ezt egyébként a Kiss Mihály 
naplójában le is írja. 
 
K: Kik voltak ezek, akik Önt megverték? 
 
I: Nem tudom, fogalmam nincsen. Nem tudom. Nem tudom. Egy- ez előfordult több 
alkalommal, ez összesen három alkalommal ő: egy alkalommal két oldalról kaptam 
pofont, egy alkalommal a fejemet, itt a fejemet hátul valamivel fejbe vágták, egy 
alkalommal pedig így mellbe vágott valaki, ahogy beléptem az ajtón, de anyám, aki 
fönt az emeleten, azonnal tudta, hogy engem bevittek, mert jelzés azonnal érkezett. 
Anyám és apám, akik ismerték a Mazán Jánost, és a Mazán ismerte őket, anyám 
például egy alkalommal a Mazán Jánossal jött le anyám és vitt el engem, mert 
máskülönben feltehetően a fehér köpeny ellenére, a fehér nadrág ellenére, meg 
vagyok róla győződve, hogy engem is agyba-főbe vertek volna. Ezt annak 
köszönhetem, hogy azonnal ment a hír anyámhoz, hogy=hogy engem bevittek és ő 
Mazán testvérrel, mert ezeket nem elvtársaknak hívták, hanem testvéreknek hívták, a 
Mazán testvér az azonnal intézkedett, hogy a: hogy engem hagyjanak békén. 
 
K: Felismert valakit a nyilasok közül, amikor bent járt? Ezek szerint háromszor járt a 
lakában, ugye? Felismert ott valakit, azok közül? Akik=akik- 
I: -akik engem vertek? 
K: Akik vertek, vagy akik ott voltak, jelen voltak. 
 
I: Akik ott voltak, természetesen fölismertem=természetesen fölismertem. 
 
K: És kik voltak ott? 
 
I: Azok=azok már nem élnek. Azok hozzá tartoznak ahhoz a családhoz, amelyikről 
nem kívánok beszélni. 
 
K: A második emeleti lakás- 
I: Első emeleti lakás. 
K: Első emeleti lakás. Aki- a két fiú volt- 
I: A két fiú volt és az apa. 
 
K: És ők is verték? 
 
I: Nem, ők nem, csak igazoltattak és ő: hogyan mondjam csak? Hát a: a tudatomba 
úgy vannak, úgy=úgy él ez a=ez az: időszak úgy él, hogy inkább mutatták, hogy ők 
kicsodák, és hogy féljek. Féljek tőlük, mert kaphatok én is, tőlük is. 
 
K: Bandi bácsi, köszönöm szépen. 
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