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Dr. Pintér Endre 
 
 
 
I: Egy kis kazettacserélés miatt álltunk le és akkor most folytatjuk a beszélgetést. A 
nyilas-házról volt szó, illetve az, hogy ott mi történt a Bandi bácsival, Kiss Mihállyal. 
Ugye azt mondta, hogy voltak ott zsidók is, akiket=akiket letartóztattak és- 
pontosabban elfogtak és akik ott voltak fogva tartva. Mennyi ideig, azt lehet tudni, 
vagy ezeket honnét lehet tudni egyáltalán, hogy zsidók voltak, akik ott voltak? 
 
I: Hogy mennyi ideig, azt nem tudom. Nagyon könnyen lehet, hogy ezeket (sóhajt) 
sajnos nagy valószínűséggel kiirtották- 
 
K: Hol? 
 
I: Ezeket=ezeket- mit tudom- azt nem tudom. Ott nem=ott nem. Ott nem voltam sem 
nem hallottam, sem nem ő: voltam tanúja annak, hogy ott bárkit a házba megöltek 
volna. De egészen biztos, hogy ha történik- történt ilyen, akkor azt éjjel a: a holttestet 
elvitték. Na most azt azonban=azt azonban valószínűsíthetem, hogy cserélődtek, és 
akiket elvittek, azokat valahol kivégezték. 
 
K: Tehát többnyire nőket- az előbb azt kérdezem, hogy többnyire nőket tartóztattak 
le, vagy voltak férfiak is? 
 
I: Ott többnyire nők voltak, akik bedolgoztak a pá- a nyilaskeresztes 
pártszolgálatosok számára. 
 
K: És őket verték. 
 
I: Természetesen. 
 
K: Tehát női sikoltozást hallottak a-? 
 
I: Nőit=nőit=nőit. Csak szé- szinte azt mondhatnám, hogy csak női sikoltozást 
hallottam, hallottunk. 
 
K: Beszéltek valaha ilyen fogvatartott zsidókkal a ház- tehát akik mondjuk 
valamilyen módon ki tudtak jönni a lakásból? Szóval tudtak-e beszélni, vagy- 
 
I: Nem. Nem=nem=nem. Nem, ez szigorúan- ez, hogyan mondjam, feltételezem, 
hogy szigorúan megszabták, hogy ők ki nem mehetnek és semmiképpen nem- 
magyarán mondva rájuk zárták az ajtót. 
 
K: Bandi bácsi, mesélt nekünk a múltkor arról, hogy látta azt, hogy a Bécsi úton 
menetekben zsidókat tereltek. 
 
I: Igen. 
 
K: Elmesélné-e ezt, hogy mire emlékszik evvel kapcsolatosan? 
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I: Hát evvel rendkívül sok emlékem van, mert a zsidó vallásúaknak a--nevezzük 
nevén, a terelése, az 1944 október végétől- novemberbe fölerősödve gyakorlatilag 
december elejéig állandó volt. A Bécsi úton, amelyik, mint az előbb mondtam, 
egyenes úttal, a Zsigmond úttal csatlakozott Budához, tehát a Bécsi út, amelyik abban 
az időben az egyetlen út volt, amelyik Bécsbe vezetett, tehát azon nem véletlenül 
hívják Bécsi útnak, egyes számú út volt. Nos, hát azon keresztül terelték Pestről, 
Budáról a zsidó vallásúakat az óbudai téglagyárba, amely téglagyár a Margit kórház 
másik, északi szomszédságában volt. A téglagyár, amelyik tkp. három tégla: ő: 
téglaiparosnak, a Daschler, a Bohn téglagyárosok tulajdonában volt, óriási telepe volt. 
Zárt épület is, meg a szárítókemencéknek a helye, mert hiszen kívül szárították a 
téglákat. Óriási terület volt, ott gyűjtötték össze a- ezeket a szerencsétleneket, akiket a 
Bécsi úton a lakás- ahol én laktam, előtt a Bécsi úton tereltek a téglagyárba. Tehát ezt 
a- tehát- 
 
K: Hány ilyen menetet látott? 
 
I: Hány ilyen embert? 
 
K: Hány ilyen menetet.  
 
I: Hát a me- állandóan ment a menet. Állandóan ment a menet, olyan 9-10 óra tájban 
elkezdődött és gyakorlatilag egyfolytában, kisebb-nagyobb ő: szünetekkel délután 4 
óra, 3-4 órakor már sötétedett, addig egyfolytában, mindennap. Október vége, 
október utolsó napjai, de zömmel november. 
 
K: Hány ember volt egy ilyen menetben? 
 
I: Azt megmondani nem tudom, mert folyt- a menet folytatólagos volt, kis közökkel. 
Úgy emlékszem, hogy hármas, négyes személyek voltak egymás- egymás- a menetbe 
egymással- egymás mellett. 
 
K: Oszlopok, három-négy oszlop. 
 
I: Há- nem. Nem. Három-négy ember egy- az oszlopon belül három-négy ember- 
három-négy ember, úgy emlékszem, hogy ez volt a=ez volt a sztenderd, ez volt az 
állandó. A Bécsi utat abban az időben egy meglehetősen szűk járda ő: jellemezte. 
Középen a villamossínek nem voltak bekövezve, hanem üres föld- tehát ő: a magát a 
villamos síneket tartó ő: fatuskók azok földbe voltak helyezve és a föld látszott. A két 
oldalán bazaltút volt, és a bazaltút mellett volt egy viszonylag szűk járda, amelyik 
betonnal volt leöntve. Na most a zsidókat, ezeket a szerencsétlen embereket nem a 
járdán, hanem a járdához közel, az úttesten terelték. Mint mondtam, hármasával-
négyesével, és hosszú sorban, és amikor akár a Kiscelli utcából, de sokkal inkább a 
Föld utcából, amit majd megmutatok, a Föld utcából kihajtott jármű- jármű nem volt, 
mert autó nem volt. Kivételes ritkaság, hogy autó volt, esetleg mentőautó, vagy lovas 
kocsi, akkor a menet megállt. Na most ez alatt az idő alatt, hogy megállt a menet, ez 
alatt az idő alatt volt lehetőség arra, hogy beugorjanak a kápolnába, amelyik kápolna 
ajtaja közvetlenül a Bécsi útról nyílt és mint mondtam, olyan szűk volt a járda, hogy 
az ügyesebb, menetben lévő ügyesebb ember beugorhatott és be is ugrott a kápolnába 
és eltűnt. Na most, én magam is számtalan fehér- me- ment- jártam a lakás és a 
kórház között. És sokszor úgy mentem, hogy a járdán a kápolnáig, a kápolna 
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kapujáig, és akkor azzal szemben volt a kórház kapuja, és ott be. Na most, 
számtalanszor, így visszaemlékezésem legalább egy tucatszor behúztam, vagy 
belöktem zsidót, zsidó vallású csillagost a menetből a kápolnába. Meg kell 
mondanom, hogy nem volt könnyű, több alkalommal ő: én is- életveszélybe voltam, 
mert a zsidómentés halállal járt. Ezt nyomatékosítani- aki zsidót mentett, azt minden 
további nélkül lelőhették. Na most, amikor én meghúztam valakit, akkor annak volt 
párja. Sok- többször előfordult, hogy hiába húzkodtam, nem engedte el, az a- ne 
menjél, maradjál velünk. Ne hagyj itt bennünket. És én hiába- itt közben 
természetesen az őrök figyeltek és a- 
 
K: Kik őrizték a menetet? 
 
I: Zömmel nyilaskeresztes pártszolgálatosok, zömmel. 
 
K: Fegyveresen? 
 
I: Fegyveresen. Természetesen fegyveresen. 
 
K: Egyenruhában? 
 
I: Egyenruhában, zömmel egyenruhában. 
 
K: És honnan lehetett tudni, hogy nyilaskeresztesek voltak? 
 
I: Hát azért, mert rajta volt a karszalag. Hát az egyenruhájukat is ismertem, meg a- 
rajta volt- mindegyik karszalaggal volt ellátva. Ha nem is volt egyenruhájuk, de 
karszalag rajtuk volt. 
 
K: És a zsidókon volt sárga csillag? 
 
I: Zömük- messze-messze a zömükön igen. És a=és a kápolnába, amikor mégis 
sikerült belökni, vagy be=behúzni embert, akkor a kápolnán belül Kiss Mihály 
intézkedett, hogy hátra kerüljön. Majd megmutatom, hogyha erre lesz mód, hogy 
hogyan. 
 
K: Tehát a Föld utcánál hajtottak ki a kocsik. 
 
I: Igen, lovas kocsik, zömmel. 
 
K: És akkor meg tudott állni az oszlop. 
 
I: Akkor meg kellett állni, a menet meg kellett, hogy álljon, hogy kiengedje a kocsit. 
Ennél fogva sz- ő: hogyan mondjam, visszafelé is megállt a sor. Na most ilyenkor 
üvöltés, meg levegőbe lőttek a nyilasok- 
 
K: Mit üvöltöttek? 
 
I: Hogy fegyelmezetten=fegyelmezetten megállni, kivárni. Nem=nem=nem kiug- 
nem mozdulni, valami ilyesmit. 
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K: És ezek az emberek kik voltak? Tehát férfiak, nők, idősek, fiatalok? 
 
I: Kik? Mármint kicsodák? 
 
K: Az oszlopokban, menetekben. Kik mentek? 
 
I: Férfiak, nők, gyerekek. Férfiak, nők, gyerekek.  
 
K: Idősek? 
 
I: Idősek. Egy emlékezetem szerint én egy férfit húztam be, aki hozta magával a fiát, 
de a feleség rákiáltott, rákiáltott, hogy ne menjetek, ne hagyjatok itt. Mert ő már- ő 
már nem volt benne a: ő: mert én is- a: ugye ezt a=ezt a miliőt, ezt a=ezt a világot, ezt 
nem lehet elmondani. Ezt át kell élni. Gondoljon arra, hogy egy óriási tömegből 
kihúzni, vagy kiugrani, úgy, hogy öt méterrel, tíz méterrel hátrább egy fegyveres 
ember célba veszi és lelövi. És le is lőttek jó néhányat. 
 
K: Látott ilyet? 
 
I: Láttam=láttam. Sőt, láttam olyant, hogy egy nem csillagos háziasszony, aki a 
Selmeci utca és a Bécsi út sarkán lévő üzletből vásárolván kijött és áttört a zsidó 
tömegen és kiment a- akart menni haza, azt véleményezték, hogy zsidó, és lelőtték. 
Ott a hely- Bécsi úton- a hely- ott feküdt. Ezt az esetet láttam. 
 
K: Mi lett aztán? 
 
I: Mármint mivel? 
K: Hát- 
I: Én láttam a Margit kórház kapujából. Majd megmutatom, hogy honnan. Azt, hogy 
lelövik az asszonyt, azt, hogy lövés dördül és=és valaki lelőtte- én akkor azt hittem, 
hogy egy zsidó menekült. Utólag derült ki, hogy ez egy civil ruhás. Egyébként a Kiss 
Mihály féle könyvben Gottlieb-Gulyás Miklós, aki zsidó származású, és 
Stockholmból írt ehhez a könyvhöz, szintén ezt az esetet említi, ő is látta ezt a 
tragédiát.  
 
K: Milyen más eset volt, amikor lelőttek, amire emlékszik, hogy lelőttek valakit? 
Mondta, hogy többször látta, hogy lelőttek a nyilasok. 
 
I: Abban az időben, az, hogy puskalövés, az, hogy ágyúlövés, az- az állandósult. Egy 
puskalövésre nem is figyeltünk föl. Hát az egész=egész környék, hogyan mondjam, 
forrongott. Hát olyan ágyúzaj volt, hogy alig értettük egymás szavát. Hát félelmetes 
volt az ostrom, Óbuda ostroma, illetőleg a főváros ő: hogyan mondjam, főváros 
elfoglalása. Elképesztő, hogy milyen zaj volt, milyen fegyverzaj volt, egy puskalövés 
az semmi, észre sem vettük. 
 
K: Hogy néztek ki azok az esetek, amikor azt mondta, hogy a- ott a menetben az 
oszlopból lelőttek valakit. Ugye ezt- ilyenből látott többet. 
 
I: Az oszlopból ki akart ugrani és lelőttek. Ilyet láttam, nem többet, hanem egyre 
határozottan emlékszem, egy azt hiszem, hogy megsebesült, az=az visszament, és 
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egyre emlékszem még, a Föld utca után ő: ugrott ki és azt láttam, hogy azt szintén 
lelőtték. 
 
K: Kik voltak? Férfiak, nők? 
 
I: Férfiak=férfiak. Mindegyik férfi volt. 
 
K: Aki lőtt, azt ismerte esetleg? 
 
I: Nem=nem, fogalmam sincs, hogy ki lőtt. 
 
K: Nem óbudai nyilasok voltak. 
 
I: Fogalmam sincs, hogy ki lőtt. Nem óbudaiak, ezek nem óbudaiak voltak, mármint a 
kísérők. Biztos, hogy volt köztük óbudai is, de ezek a kísérők ezek Pestről, Budáról 
jöttek és kísérték a menetet a téglagyárig. 
 
K: A menet hogy nézett ki? Tehát hogy néztek ki ezek a zsidó emberek, akik a 
menetben voltak? 
 
I: Hogy néztek ki? Fölöltöztek kalapba, sapkába, sálba, kabátba, kesztyűbe, csomagot 
vittek a kezükbe. Cipőbe, csizmába, kész. 
 
K: Elhangzott valami? Tehát hallotta, hogy miről beszélnek, vagy? 
 
I: Nem=nem. Egy alkalommal és ezt le is írtam, és több helyen elmondtam, egy 
alkalommal én a kórház előtt, ott állt- ott volt a villamosmegálló akkor, a 72-es 
villamosnak ott volt a megállója. Én a villamosmegálló tájékán álltam, amikor valaki 
a tömegből, egy nő elkezdett kiabálni, hogy segítsenek=segítsenek, elájulok. És 
szabályszerűen összeesett. És akkor teljesen elvesztve a józanságomat, odamentem és 
a- ezt a hölgyet a férjével együtt behúztuk a Margit kórházba. Közbe üvöltöttek az 
őrök, hogy mit csinálnak, hova? És akkor én meg visszakiabáltam, hogy cukorbeteg. 
Bevittük a Margitba, le is írtam, és ott dr. Lőrincz László nevezetű segédorvos, aki 
észlelte, hogy valóban cukorbeteg, ti. nekem mondta ez a férj, amikor odarohantam, 
és mondtam, hogy valami- segíthetek, fogalmam sincs, hogy mit mondtam. És akkor 
a férj azt mondta, fele- cukorbeteg a feleségem. És ennek az alapján mondtam én, 
üvöltöttem az őrnek, hogy cukorbeteg, és vittük be a férjével és a férj ott maradt a 
Margit kórházba a feleségével és feleségét, én úgy emlékszem, hogy Lőrincz doktor 
fel is vette. Hogy aztán mi lett a sorsa ennek a hölgynek, illetőleg ennek a 
házaspárnak, azt én megmondani nem tudom. 
 
K: Hány embert sikerült akkor végül így megmenekítenie a menetből? 
 
I: Nekem? 
 
K: Igen. 
 
I: Hát- én úgy emlékszem, hogy hatot, vagy hetet. Sikerült bevi- behúztam, sikerült 
behúznom, aki bent maradt. 
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K: Ezekkel aztán beszélt? 
 
I: Soha=soha. Helyesebben=helyesebben 1992-be, amikor a szalézi atyák 
visszakapták a ő: templomukat. Akkor Peisch Ferenc nevű szalézi atyával 
meghirdettük a Magyar Nemzetbe, a Népszabadságba és még valamelyik lapba, 
jelentkezzenek azok a zsidó származású egyének, akiknek sikerült a Bécsi úti Segítő 
Szűz Mária kápolnán keresztül megmenekülni. Tizenegyen jelentkeztek. Végtelenül 
sajnálatos, hogy a Peisch Ferenc atya akkor azt mondta, mert én szóvá tettem, hogy 
ezeket be kéne- össze kéne hívni. Ennek van egyébként tanúja, a mostani 
tartományfőnök, Ábrahám Béla, mert ő akkor asszisztens volt, illetőleg hát kezdő 
szalézi. És akkor építették az új templomot, építették a kétségbeejtően elhanyagolt 
tulajdont hozták rendbe és akkor a Peisch Ferenc atya azt mondta, sokkal több bajunk 
van annál, sokkal több gondunk van, stb., annál, hogy most foglalkozzunk a- nagyon 
sajnálom, hogy ez nem következett be.  
 
K: Arra emlékszik, hogy akiket Bandi bácsi hát így besegített a kápolnába, azok 
férfiak voltak, nők, gyerekek? 
 
I: Egy nő volt, a többi férfi volt. Egy nő volt, az egy nőt minden további nélkül már ő 
kilépett a járdára, őt nagyon könnyű volt, mert szabály szerint belöktem, úgyhogy 
beesett. Az nagyon könnyű volt. A másik, úgy emlékszem, ötöt, négyet, ötöt, vagy 
hatot, fogalmam nincs, soha nem ő: soha nem vettem magamnak azt a visszaemlékez- 
azt az energiát, hogy én ezzel foglalkozzak, mert semmi előnyt nem akartam belőle 
szerezni, nem is tudtam volna, mert minek, és=és egyáltalán, az egész téma valahogy 
nem került szóba mindaddig, ameddig elő nem került a Kiss Mihály féle napló. Mert 
én hiába mondtam volna, hogy kérem, én mentettem zsidókat, senki nem igazolta, de 
azóta amióta ismert a Kiss Mihály féle napló és benne az én írásom, és benne néhány 
zsidó üldözöttnek az írása, attól kezdve ez érvényét=érvényt kapott. 
 
K: Ki volt akkor Kiss Mihály? 
 
I: Kiss Mihály volt a szalézi szerzetesrendnek a do- teljes egészében a Don Bosco 
szalézi---ő: szerzetesrend tarto- szerzetesrend helyi óbudai vezetője. Ő volt a 
templomigazgató és egyben a Szent Alajos háznak a vezetője. 
 
K: Ezek szerint akkor ő is mentett zsidókat. 
 
I: Ő megvert zsidókat? 
 
I: Mentett. Ő is mentett. 
 
I: Legalább ötven-hatvanat, legalább ötven-hatvanat. A naplójából kiderül. A 
legtragikusabb az volt, amit a naplójában leír, hogy december 26-án, amikor már a 
házból kimentek a nyilaskeresztesek, utolsó csapásként, mert tudni kell, hogy a 
szaléziak, és a nyilaskeresztesek között óriási, idézőjelbe véve, feszültség volt. Mert a 
nyilasok tudták, hogy a szaléziak zsidókat mentenek. Na most állandó konfliktus volt, 
állandóan Kiss Mihályt rendszeresen molesztálták, verték, és a gondnokot megverték, 
stb., stb. Na most 26-án történt az a tragikus eset, hogy a zsidók, illetőleg hogy a 
nyilasok, miután elmentek, közülük egy, kettő visszajött, mert besúgták, hogy zsidó 
gyerekek vannak a szalézi házban. Ki- kikísér- ki- fölmentek a padlásra, a gyereket 
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kiparancsolták azzal, hogy elviszik gettóba. Azonban az történt, hogy kivitték a 
Dunára, a Duna szélére őket és valamennyit lelőttek- lelőtték. 
 
K: Ezt látta Bandi bácsi? 
 
I: Nem. Nem=nem, ezt nem, ez december 26-án volt, amikor már a házat, a ház 
kapuját bedeszkázták, azzal, hogy se kívülről, se belülről a: a kimenetelt 
megakadályozzák. 
 
K: Melyik házat most? 
 
I: Amelyikben én lakom, a kapuját, bedeszkázták. Miért? Azért, mert féltek, hogy az 
oroszok bejönnek, féltek, hogy az ottmaradt németek bejönnek, féltek attól, hogy a 
nyilasok visszajönnek, magyarán mondva okos- már nem tudom, kinek jutott eszébe, 
bedeszkázták. Ennek volt a következménye, hogy amikor január 1-én éjjel bennünket 
az oroszok kivittek- kiparancsoltak a házból, méghozzá úgy jöttek be, hogy betörték 
az északi falat, mert mint mondtam, a Schmidt-kastélyban lévők miatt nem tudtak 
megközelíteni, de éjjel áttörték a falat és bejöttek a pincébe (köhint) és közölték, hogy 
itt nem maradhatunk. Egy üzlethelyiségen keresztül kivittek bennünket 1945. január 
1-én éjjel a Bécsi útra, és a hullákon és a: ő: az aknaüregeken, a havas úton 
üvegcserepeken keresztül átkísértek bennünket a Föld utca 71-es számú sarokházba. 
És ott, idézőjelbe véve, ott éltük meg, hogy a Bécsi út 171-et az oroszok elfoglalják. 
És ott- onnan vittek el engem aztán ún. malenkij robotba.  
 
K: Hova? 
 
I: Ez egy hosszú történet. 
 
K: Akkor egy mondatban. 
 
I: Ez egy hosszú történet. Ez egy nagyon hosszú történet. 
 
K: Hova vitték el? 
 
I: Bajára, Bajáig gyalog, pilisi falvakon keresztül Bajáig. 
 
K: És miért? Mit mondtak, miért viszik el? Hol volt, honnét=honnét vitték el, a 
házból? 
 
I: Azt mondták, nem engem=nem engem, hanem minden ott lévő férfiembert elvittek 
azzal, hogy két óra, három óra munka. Így is indultunk el, félcipőbe, kiskabátba, 
szerencsére sapka, meg kesztyű volt rajtam. És a zömük azok Temesváron és (…), 
Romániába kötött ki, de a zömük út közben meghalt, megfagytak. De olyan kegyetlen 
tél volt január- 1945 januárjában, hogy: kegyetlen tél volt. Ha a kamera nem lenne, 
akkor megmutatnám, hogy milyen a térdem. Megmutatnám milyen a térdem, és hogy 
miért viselek térdvédőt. Mert mind a mai napig a megfagyott térdem időnként 
föllobban, és akkor alig tudok menni. Hát így tört- hogy hogyan menekültem meg, az 
egy külön szám=az egy külön szám, az egy külön- hallatlanul érdekes téma, amit 
elmondtam (köhint), másoknak (köhint). A megmenekülésemet ugyanis egy zsidó 
embernek köszönhetem. Egy zsidó embernek, aki az ercsi táborba, mert oda 
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gyűjtöttek bennünket össze, Ercsibe, egy óriási telepen, januárba---térdig érő hóba. 
(sóhajt) Ott volt a gyűjtőtelep. A gyűjtőtelep- ott voltunk két, vagy három napig, 
ennivaló semmi- 
 
K: Oroszok őrizték, oroszok voltak? 
 
I: Oroszok=oroszok, orosz katonák. 
 
K: Hányan voltak ott körülbelül? 
 
I: Az oroszok? 
 
K: Nem, hát maguk- 
 
I: Mi? T- több ezer. Volt, mit tudom én, tízezer, nyolcezer, hétezer. 
 
K: És onnét Ercsiből sikerült megszöknie? 
 
I: Ercsiből úgy sikerült megszöknöm, hogy rajta- a kabátomon rajta volt egy 
vöröskeresztes jelvény. Egy vöröskeresztes- kis vöröskeresztes jelvény. És a- 
utasítottak többünket, hogy ássunk latrinát, mert ennyi embernek muszáj volt latrinát- 
tudja mi a latrina? Tudja. Latrinákat kellet ásni. És miközben én is köztük voltam, és 
miközben ástam, odajött egy civil, akin rajta volt a zsidó- a sárga csillaga. Kérdezte, 
hogy miért van rajtam a vöröskereszt, és mondtam, hogy medikus vagyok. És 
bólogatott, rázta a fejét. Aztán két nap, vagy egy nap, vagy másfél nap után el kellett 
vonulni egy hosszú asztal=asztal előtt, az asztal egyik oldalán nyolc, vagy tíz magas 
rangú szovjet tiszt ült, (köhint) és az egyik mellett ült ez a zsidócsillagos ember. És 
amikor én so=so=sorra kerültem, ott volt a válogatás, hogy kit hova. És amikor én 
sorra kerültem és kérdezték, hogy hány éves vagyok, és kérdezték- feltettek 
kérdéseket, akkor ez a zsidócsillagos ember odahajolt az egyik tiszthöz és ő: mondott 
valamit. Csak a- mutatták, hogy én álljak máshova. És kiderült, hogy a János 
kórháznak a tüdőbetegei, a kiűzött, a ki- ő: a János kórházból ki- ő: hát ő: igen, 
kiűzött tüdőbetegek körébe kerültem, akik (sóhajt) fürdőköpenyre, pizsamára 
fölhúzott télikabátban, nem egy papucsban, nem egy dróttal, spárgával átkötve a 
papucsát, rongyokba burkolva ott állt. És ott volt egy- és odajött- és egy idő után 
odajött egy nő, egy szovjet katonanő, akiről kiderült, hogy orvos, és azt mondja- 
utasított tolmács útján, hogy ezt a csoportot én kísérjem a bajai kórházba. És utána 
jelentkezzem a bajai szovjet parancsnokságon. De mire Bajára érkeztünk, mind 
meghalt és én egyedül maradtam egy felcserrel. 
 
K: Hányan voltak ezek a betegek? 
 
I: Hát, ezek a betegek lehettek ő: huszon- huszonöten, huszonhárman, huszonheten? 
 
K: Hogy mentek Bajára? Vonattal? 
 
I: Dehogy, gyalog. 
 
K: Gyalog mentek Bajára? 
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I: Helyesebben ő: szekéren mentünk át a: Csepel-szigetre, Ercsiből a Csepel-szigetre, 
(köhint) a Csepel-szigeten végig Ráckevére, Ráckevén át a pontonhídon ugyancsak 
szekéren, és a végén ő: Dömösnél- Dömsödnél már gyakorlatilag már csak egy ember 
volt. Baja előtt az utolsó is meghalt és egy orosz katona kísért bennünket, az orosz 
katona az- már elege volt az egészből, az bement egy házba, mi pedig ott maradtunk a 
felcserrel és gyalog hazajöttünk a vastag hóba. De hát ez az én egyéni- egyéni ügyem. 
 
K: Azt látta, hogy ezek az orosz katonák, akik akár Pesten, vagy menet közben 
erőszakoskodtak, bántottak volna civileket? Tehát nőket erőszakoltak volna meg, 
vagy megöltek volna magyar civileket? 
 
I: Hát, sajnos, hogyne láttam volna. 
 
K: Hol és kit, mit? 
 
I: Hát o- a ház, tudja a- itt úgy volt, az volt a helyzet, hogy a- az előnyomuló szo- 
szovjet katonák semmi mással nem törődtek, csak a terület elfoglalásával. Ővelük 
soha- il- ővelük nem volt gond. Az utána következő megszálló katonák, azokkal volt 
baj, azok többnyire részegek voltak, fiatalok voltak, és ő: hát természetesen a- az 
italért, alkoholért minden ad- minden, az órát azonnal le, a szulfamidot kerestek, 
hiszen tudjuk, hogy miért, nemi betegek voltak. És hát a nőket természetesen. És 
hogyne=hogyne, egy=egy ő: nem=nem ebből, hanem a másik, a Föld utcai házban ő: 
amikor- ő: amikor bennünket az udvarra kivittek, férfiakat, akkor sikoltozott egy nő 
benn a lakásba és aztán őt lelőtték. Azt nyilvánvalóan el akarták vinni ún. 
krumplipucolás céljából. A krumplipucolás azt jelenti, hogy megerőszakolják. És az 
nem akart menni és lelőtték. Tehát ez más lapra tartozik. 
 
K: Ezt hallotta, vagy látta is aztán? 
 
I: De hallottam. Siko- de utána hallottam, utána mondták, hogy meghalt, kiabálták, 
hogy meghalt, lelőtte. 
 
K: És más ilyen esetet, ilyen erőszakos esetet látott? 
 
I: Nem=nem volt módomban, erőszakos esetet én nem láttam, de azt viszont tudom 
mondani, hogy amikor visszajöttem (köszörüli a torkát), meglehetősen rossz fizikai 
kondícióban, nyomorúságos állapotban visszajöttem, és ugye a=a- érettségire kellett 
készülni, hiszen még nem érettségiztem, 1945 júniusában érettségiztem, áprilisban 
indult meg újra a tanítás, márciusig pedig én a Margit kórházban amit tudtam, 
segítettem. Ott kaptam ezt a bizonyos bőrgyulladást. Azt tudom mondani, hogy a- ott 
volt a bőr- és nemibeteg-gondozó a Tégla utcában, a Margit kórháznak a tövében, 
akkor már gyülekeztek az asszonyok, a nők gyülekeztek és olyan tömeg állt sorba 
gyógyszerért, hogy a Tégla utcából a Bécsi útig állt a sor. Annyian mentek a- ugye 
bőr- és nemibeteg-gondozóba gyógyszert sz- kapni, mert ingyen-gyógyszert osztottak 
a nemi betegségek ellen.  
 
K: Ezek a nők elmondták, hogy mi történt velük? 
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I: Hát mondták, ha nem mondták el, a házba például, a házba két fiatal nőt 
erőszakoltak meg, akik közül az egyik teherbe is esett. Ő: a: elszomorító történet, 
erről nem szívesen beszélek. Ez nagyon szomorú történet. 
 
K: Mi lett aztán a nővel, megszülte aztán a gyereket? 
 
I: Nem=nem=nem=nem=nem. A=a- egyértelműen engedélyezett volt akkor a művi 
elvetélés, a művi abortusz, de ez egy nagyon szomorú időszak az életemben, és erről 
nem szívesen beszélek, mert én azt vártam, hogy fölszabadulunk, én azt vártam, hogy 
itt=itt végre bekövetkezik az, ami- amire annyira vágytunk, és idézőjelbe véve, 
csöbörből vödörbe estem, én személy szerint. Az, hogy a=hogy a zsidó szár-
vallásúak, akik életben maradtak, azok számára a szovjet ő: szovjet bevonulás 
felszabadulást jelentett, azt én messzemenően elfogadom, az magától ért- értetődik, 
hiszen ezek az emberek ezek egyértelműen halálra voltak ítélve, azonban én, aki 
aktuálisan nem voltak érdekelt, én, az én számomra ez nem felszabadulás, hanem egy 
rettenetes időszaknak a kezdetét jelentette. 
 
K: Még egy kérdés fölmerült bennem, amikor a- visszatérve a: ’44 ősze-tele, amikor 
a nyilasok ott voltak még a házban. Hogy akkor a zsidó szomszédok, akik ugye nem 
viseltek csillagot, ők ugyanott ott voltak, miközben a nyilasok ott randalíroztak, 
erőszakoskodtak a- 
 
I: Furcsa módon=furcsa módon ők is tudták, hogy a házban zsidó származásúak 
vannak. Ők is tudták. Ez a Mazán János is tudta, de a házban ott lakók- ott lakóknak 
semmi bajuk nem történt=semmi bajuk nem történt. Öten voltak egyébként. 
 
K: Öt család? 
 
I: Öt személy=öt személy volt, akik érintettek voltak. 
 
K: Valószínűleg ez a Mazán János segíthetett, vagy? 
 
I: Ezt nem tudom megmondani, tény és való, hogy nem esett bajuk, ő: egy pillanat, 
ketten, még ketten lent voltak a pincében, velem együtt, velünk együtt, a: a légoltalmi 
pincébe, az óvóhelyen, kettő kim- elment egy család kiment a Föld utcába, de a zsi- 
de a nyilasok tudták, hogy érintettek. Mint mondtam, egy család az első emeletről 
kiköltözött akkor, amikor a nyilasok terjeszkedtek és ugye az asszony nagyon félt, 
hogy ő is odakerül. Egy család pedig ott maradt mivelünk, tehát négyen maradtak ott, 
a házban, az óvóhelyen, velünk együtt és ők úgy érték- ott élték meg a 
fölszabadulás=a fölszabadulást. 
 
K: Említette még korábban, hogy volt egy zsidó osztálytársak, akit úgy hívtak, hogy 
Rosenwald. 
 
I: Volt Rosenwald, volt Budai Aurél, volt Kalmár, volt Szatler=volt Szatler és ha 
nagyon gondolkodnék, tekintettel arra, ugye ezt előtte nem kérdezte meg tőlem, mert 
akkor megnéztem volna a gimnáziumi értesítőt, ami megvan nekem, megnézem 
volna, hogy kik voltak kinyomtatva izraelita vallásúak, mert az évkönyvben benne 
volt, hogy mit tudom én, Pintér Endre, rk., ugye, vagy XY izrael- izraelita- 
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K: Semmi gond. Így is fantasztikus- 
 
I: -ugye, ha tudtam volna. Meg tudtam volna mondani. 
 
K: Így is köszönjük Bandi bácsi, nagyon sok mindenre emlékszik. Szóval 
Rosenwaldról szóba került az elmúlt alkalommal beszélgettünk Bandi bácsival- 
I: -igen=igen- 
K: -hogy ő egy csillagos házban lakott. 
 
I: Így van=így van. 
 
K: És hogy járt ott Bandi bácsi. 
 
I: A Zápor- vagy a Zápor, vagy a San Marco utcában volt a Rosewald Tamás. Először 
a Hegyvidékre vitték föl, és a Hegyvidékről hozták le, és: és én egy=én egy- hogy hol 
volt a csillagos ház, ugye vagy a San Marco, vagy a Zápor, ugye ezek párhuzamos 
utcák, én arra már nem emlékszem, de azt tudom, hogy november=november- 
novemberben én a Rosenwaldot meglátogattam. Elmentem hozzá, meglehetősen 
nyomasztó körülmények között feküdtek, elég nagy rendetlenség állapotába, és ha jó- 
ha jól emlékszem, akkor tojást vittem neki, ha jól emlékszem, főtt tojást vittem neki. 
 
K: Miért látogatta meg? 
 
I: Mert mint mondtam, ő bélyegeket gyűjtött és én is bélyegeket gyűjtöttem- 
K: -csak baráti- 
I: -és ebből- igen=igen=igen. Meg kell azt is mondanom, hogy Rosenwald Tamás 
akkor már nem volt az én évfolyam- osztálytársam, egy másik iskolába ment, de a 
kapcsolat megmaradt közöttünk. 
 
K: Mit látott a csillagos házban? Őrizték például azt a házat? Hogy volt az, hogy 
nézett az ki? 
 
I: Kívülről=kívülről=kívülről őrizték, bent nem, bent szabadon lehetett mozogni, 
nagy tömeg volt, emlékszem rá, nagy tömeg volt, üvegek, ételek maradványai, 
feküdtek a földön, ők is többnyire matracon, vagy=vagy szalmazsákon, vagy mit 
tudom én, min feküdtek, bútorzatra nem emlékszem, de ez annak tudható be, hogy be 
voltak zsúfolva szobákba. Ugye hát én egyenesen mentem oda, ahol a Rosenwald 
volt, én csak arra emlékszem, hogy ő ült és körülötte edények voltak, elfogyasztott, 
vagy elfogyasztandó élelmiszerekkel, italokkal. Erre emlékszem. 
 
K: Honnét tudta, hogy tojást kell neki vinnie? Szóval miért=miért jutott az eszébe? 
 
I: Mert nem tudtam mást vinni, nem volt más- 
 
K: De miért? 
 
I: Mert nem volt=nem volt se vaj, se semmi nem volt. Kenyér se volt, kenyeret is ő: 
jegyre adták, mindent jegyre adtak, semmink se volt. És azért volt tojás, mert az 
anyám vidéki lány lévén, idézőjelbe véve, fölszerelkezett cukorral, liszttel, tojással, 
még akkor, amikor lehetett. És tojás volt. 
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K: Tudta azt, hogy a Rosenwald a (nyilas házban) lakik? 
 
I: Persze, hogy tudtam, hát hogyne tudtam volna. A- alig akartak beengedni. Valamit- 
fogalmam nincs, hogy mit hazudtam, hogy mit mondtam, hogy miért kell. Valami 
olyasmit mondtam, hogy nála maradt valamim, ami miatt vele beszélnem kell, úgy 
emlékszem, de a kép nincs előttem. Csak arra emlékszem, hogy megállítottak, 
hogy=hogy nem lehet bemenni, vagy ha bemegy, akkor nem lehet kijönni. És akkor 
én mondtam- mutattam a papíromat, mondtam, hogy kihöz megyek, ja igen, mert 
megkérdezték, hogy kihöz megyek, kit akar megkeresni és mi miatt. És akkor én 
egész biztos vagyok benne, valami olyasmit mondtam, hogy nálam marad valami, 
talán bélyeg, nem tudom=nem tudom. De beengedtek, és amikor jöttem kifele, az 
illető még ott állt, az őr még ott állt, azt mondja, mehet. 
 
K: Mi lett aztán a Rosenwaldékkal, azt tudja? 
 
I: Hát természetes elvitték és meghalt. Meghalt valamelyik tá- valamelyik lá- 
valamelyik németországi lágerba, Auschwitzba, nem tudom, fogalmam nincsen, de 
nem jött vissza. 
 
K: Akkor látta utoljára- 
I: Ez egyébként=ez egyébként a Rosenwald egyébként annak a Bán Józsefnek volt a 
fia, aki mint híres díszlettervező--ismert volt az akkori filmvilágba. A- de én az apját 
soha nem láttam. 
 
K: Akkor látta- 
 
I: (Tavasz) utcába lakott a Rosenwald család, az anyját- az anyjára jól emlékszem, az 
apjával soha nem találkoztam, azt hiszem elváltak. 
 
K: Akkor látta utoljára? 
 
I: Akkor láttam utoljára, soha többet életemben nem láttam. 
 
K: Azt tudta, hogy mikor vitték el? 
 
I: Nem, nem=nem. 
 
K: Bandi bácsi, és mi lett aztán a nyilasokkal a háború után, tehát a házbeli 
nyilasokkal, vagy a Mazán Jánossal? 
 
I: A Mazán Jánosról nem- a Mazán Jánosról annyit tudok, hogy lefogták, és azt- arra 
emlékszem, hogy mondták, hogy népbíróság elé állították. Azt is- arra is emlékszem, 
hogy a lakó- a házba terjedt a híre, hogy az ottani- az itteni, mármint a: nyilas háznak 
a parancsnoka, akinek most a neve most jut az eszembe, Nemeskéri, vagy valami 
Nemes- de hát ez a könyvben benne van. 
 
K: Az óbudai nyilas háznak? 
 
I: Az óbudai nyilas háznak.  
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K: Nemeskéri? 
 
I: Nem vagyok biztos benne, hogy Nemeskéri, de a könyvbe, amit én adtam, abba 
benne van. Azt is népbíróság elé állították. Tudomáson van róla, a: a: Kiss Mihály 
révén, hogy az egyik nagy nyilas--anyja kapcsolatba lépett egy szovjet katonával és a 
szovjet katona kvázi megmentette a nyilas fiút. 
 
K: És melyik- melyik nyilas fiút? 
 
I: Azt nem tudom=azt nem tudom, de a Kiss Mihály naplójában benne van. 
 
K: Mazán Jánossal akkor mi lett? 
 
I: Kivel? 
 
K: Mazán Jánossal. 
 
I: A Mazán János úgy tudom, hogy népbíróság elé került, de hogy mi lett vele, 
fölakasztották-e, vagy pedig csak börtönre, vagy csak lágerbe, azt én nem tudom. 
 
K: De a házban ott lakott továbbra is? 
 
I: Nem! Nem=nem=nem=nem. Átment ő a- átköltözött a Viador utcába ment. 
 
K: És látta háború után ezek szerint? 
 
I: Nem, soha többet nem találkoztam vele. 
 
K: És a második emeleti- első emeleti- 
 
I: Az első emeletiekkel találkoztam, bizony találkoztam, bizony találkoztam. Mint 
mondtam=mint mondtam, a: az apa a kommunista pártnak a: az aktív tagja lett, és a 
két fiú is mind a kettő kommunistapárt-tag lett és mind a kettő szép karriert futott be. 
--Volt=volt egy harmadik tag is, azt se mondom, hogy fiú volt, vagy leány, aki 
elment külföldre, és tudomásom szerint ma is él. 
 
K: A családnak a- 
 
I: A többiek meghaltak. 
 
K: A családban volt még egy családtag? 
 
I: Család- igen, hárman voltak. 
 
K: Három testvér volt. 
 
I: Három, de a harmadik testvér ártatlan volt. 
K: De ő ezek szerint- 
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I: Ő ebben a dologban- ő az, aki él, tudomásom szerint még él. De nem 
Magyarországon. 
 
K: És miatta nem mondja meg a nevüket. 
 
I: Miatta nem mondom meg a nevüket, mert könnyen lehet, hogy valamilyen oknál 
fogva általam megelőzően már ismertetett okból kiemelendő, és akkor szembe 
találok- szembetalálkozom valakivel, akit igazságtalanul bántottam. 
 
K: Tehát ők- őket soha nem vonták felelősségre a nyilas múltjuk miatt. 
 
I: Nem=nem=nem. 
 
K: Bandi bácsi, köszönöm szépen, akkor itt álljunk le egy pillanatra.  
Megálltunk egy pillanatra és akkor most folytatjuk, Bandi bácsi. Tehát hogy hol volt 
az a bizonyos csillagos ház, ahol Rosenwaldot meglátogatta? 
 
I: Valamelyik---párhuzamos utcába, vagy a San Marco utcába, vagy a Zápor utcába, 
esetleg a Szőlő utcába, de nem vagyok biztos benne, mert november- mint az előbb 
mondtam, november volt egyfelől, sötét volt, vagy sötétedett, és én csak azt tudtam, 
hogy hova kell menni, de néztem, hogy az utca, és sem a házszám, fogalmam 
nincsen. Azt se tudnám megmondani most, a jelen helyzetbe, hogy hol lehetett a ház. 
 
K: Miről beszélgettek, amikor bement a csillagos házba, találkozott Rosenwalddal. 
 
I: B=b- ő optimista volt, optimista volt és tartotta magát azzal, hogy kikerülünk innen 
és talán nem lesz következménye, hiszen rövidesen vége lesz a háborúnak.--Én nem 
emlékszem rá, hogy miről beszéltünk. A: ő: feltételezem, hogy a miliő olyan volt, 
hogy nem nagyon=nem nagyon volt se kedvünk, se hangulatunk, sem a körülmények 
nem tették- nem voltak olyanok, hogy kvázi ott diskurálhattunk volna. Nem 
emlékszem, hogy- őszintén megmondom, nem tudok erre válaszolni, hogy miről volt 
szó. 
 
K: Hány embert látott ott a házban még? Ott sokan voltak- 
 
I: Mármint ott?  
K: Igen, ott a csillagos- 
I: -ott sokan voltak, be volt zsúfolva=be volt zsúfolva. Sokan voltak. 
 
K: Családok, gyerekekkel? 
 
I: Isten tudja, férfiak, nők, gyerekek vegyesen. 
 
K: Visszatérve arra, hogy említette a téglagyárat, ahová vitték a meneteket- 
I: igen=igen- 
K: Amerre haladtak a menetek. Honnét tudta, hogy- hogy oda mennek? Azt lehetett 
látni? 
 
I: Természetesen=természetesen. A Bécsi útnak a Margit kórház előtti szakasza 
olyan, idézőjelbe véve, adott esetben olyan szerencsés esetben van, hogy egy 
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hajlatban helyezkedik el. Tehát aki a kórház előtt áll, vagy a kórház környékén áll, az 
ellát dél irányába hosszú-hosszú távlatba, legalább két kilométerre, és északi irányba 
a másik oldalra, a téglagyár irányába szinté el lehet látni legalább másfél-két 
kilométerre és jól lehetett látni, hogy a téglagyárba viszik, ott van=ott van vége a 
sornak.  
 
K: A téglagyárat őrizték? 
 
I: Tessék? 
 
K: A téglagyárat őrizték? 
 
I: Hát persze=hát persze, hogy őrizték. 
 
K: Kik őrizték, látta? 
 
I: Azt nem láttam, én oda nem mentem, a téglagyárhoz nem mentem. Aminek több 
oka volt, hogy nem mentem, de azt, hogy őrizték az magától értetődik, őriztek 
mindent. Hát minden sarkon, minden ötven-száz méteren volt vala- volt katona, volt 
nyilaskeresztes, vagy volt katona. Hát ostrom- ostrom ideje volt. Gyakorlatilag 
felkészültek a=a- 
 
K: De akkor nem látta az őröket a téglagyár előtt. 
 
I: Nem: nem=nem. Nem=nem=nem=nem. 
 
K: Be lehetett látni, hogy mi van bent? 
 
I: Azt nem. Tudniillik hosszú- a- azt tudni kell, hogy a téglagyár abban az időben 
mélyen lenn feküdt a Bécsi útnak azon a szakaszán. Hiszen nem véletlenül onnan 
bányászták ki az agyagot. Na most a mostani Bécsi út azon szakasza semmilyen 
formában nem hasonlítható az akkori szakaszhoz. A téglagyár óriási téglafallal volt 
körbevéve, a- amelynek volt néhány hatalmas kapuja, a kapukat a: arra határozottan 
emlékszem, hogy vaskapuk voltak, de olyan széles kapuk voltak, hogy mozdonyok, 
vonatok jártak be, ki, meg be, a téglának az elszállítására. Na most ezeken a 
vaskapukon terelték be a zsidó vallá- a zsidó származásúakat. 
 
K: És hogyan vitték el onnét őket? Mikor, hogyan? 
 
I: Azt nem tudom. Azt nem tudom, az utólag=az utólag derült ki, hogy=hogy ő: 
vonatokon, gyalogmenetbe, így a Bécsi úton kifelé- nem- azt nem tudom=azt nem 
tudom. Ő: én meglehetősen szűk körben mozogtam. Az én köröm, az én 
mozgóköröm az a ház, ahol lakom, a gimnázium, a Kiscelli utca, a Margit kórház és a 
Föld utca körzete volt. Ha mi elmentünk bevásárolni, ezt=ezt a mai ember nem érti, 
ha mi elmentünk bevásárolni a Tavasz utcába, az egy nagy kirándulás volt. 
Természetesen gyalog mentünk, anyámmal, vagy apámmal. Most ugye azt senki nem 
hiszi el, hogy én 17 éves koromban mentem el egyedül először Budára, a- akkor, 
mikor a János kórházba kellett mennem az igazolványt kikérni. Én addig nem 
hagytam el Óbudát. Csak akkor, hogyha iskolai kirándulások, vagy valami 
megmozdulás volt. 
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K: Szóval a téglagyárba nem látott be. Nem tudta, hogy bent mi zajlik. 
 
I: Nem lehetett be- nem lehetett belátni. A téglagyárból fölülről lehetett volna belátni, 
a hegy felől, de onnan rálátása volt, de alulról nem lehetett belátni. 
 
K: Nem ment föl sose megnézni- 
 
I: Nem, nem. 
 
K: Bandi bácsi- 
 
I: Bocsánat- egy pillanat- nem lehetett szabadon köz- járkálni, nem lehetett. Az olyan 
világ volt, hogy ha szabadon járkált, akkor vagy lelőtték, vagy megkérdezték, miért 
nem katona. Nem lehetett járkálni csak úgy civilbe minden további nélkül, fölmenni a 
hegyre és érdeklődni, nézegetni. Halál fia volt, aki erre vetemedett. Még akkor is, 
hogyha mutatta a papírját, szökött katona, annak minden következményével. 
 
K: Még egy kérdésem lenne. Ugye elmondta azt, hogy hogy halad- haladt a menet, és 
amibe- a menetből hogyan próbált meg segíteni zsidóknak- 
I: -így van=így van- 
K: -hogy a kápolnán keresztül elmeneküljenek. 
 
I: És segítettem is. 
 
K: Sikerült is- 
I: Sikerült is, így van=így van. 
K: -sok embert megmenteni. 
I: Így van.  
K: Honnét jött ez a gondolat, hogy=hogy=hogy ebbe- hogy ezt csinálja? Miért= miért 
gondolta egyáltalán azt, hogy ezeket az embereket meg kell menteni? Csak mentek a 
téglagyárba. 
 
I: Tudja, ha én erre válaszolok magának, akkor erre nagyon könnyen azt mondhatja, 
hogy--ez az ember nagyzol, vagy ez az ember nem mond=nem mond igazgat. 
Vagy=vagy szerénytelen. Nekem teljesen közömbös mind a mai napig, hogy valaki 
milyen vallású, vagy milyen fajú, én=én szeretem az embert. Az embert szeretem. 
Függetlenül attól, hogy katolikus, vagy zsidó, vagy=vagy mohamedán, vagy- az 
embert, ha tisztességes, jó szándékú ember, azt én nagyon szeretem és nagyon 
szerettem. Ezért értem el sikereket a közéletbe, és bizonyos sikereket talán a 45 éves 
sebészi működésem során is, amely alatt koponyatetőtől a lábujjakig minden testrészt 
volt módon végigoperálni. És maradtam mind a mai napig bérlakásba, olyan 
bérlakásba, amelyért bérleményt fizetek, jóllehet többször fölkínálták, hogy vegyem 
meg a lakást, de nem veszem meg, mert nincs vagyonom. Magyarán mondva én élek 
egy tisztességes, azt mondhatnám, egy- két világháború között használtuk ezt a 
fogalmat, hogy egy tisztességes polgári életszínvonalon élek, különösebb igény 
nélkül, egzotikus igény nélkül, de végtelenül meg vagyok elégedve az életemmel, a 
körülményeimmel és mindazzal, amit=amit nekem a sors adott. Tehát nekem arra a 
kérdésre, hogy miért mentettem, azért, mert én szeretem az embereket és végtelenül 
sajnáltam, és végtelenül együtt éreztem. És sokszor magamból kikelve sírtam, hogy 
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ilyen világot élek. De meg kellett élnem a háború után egy másik, ugyanilyen 
diktatúrába, amikor ugyancsak azt mondtam- kétségbeejtő. 
 
K: De akkor lehetett azt tudni, hogy ezeket az embereket meg kell menteni valamitől? 
Tehát valami rossz vár rájuk? 
 
I: Azér- evidens, az magától értetődik. 
 
K: Miért volt evidens? 
 
I: Azért, mert akkor mindenki=mindenki=mindenki a- mindenki halál fia volt. Az, 
hogy a zsidókat elviszik és a zsidókat ilyen körülmények között ő: terelik, az 
egymagában megalázó volt, és egymagában nem- nem az, hogy deprimáló, ez egy 
nagyon enyhe kifejezés, ez egy=ez egy kétségbeejtő- számomra egy kétségbeejtő 
érzés volt látni embereket, kulturált külsejű, viszonylag többé-kevésbé jólöltözött 
embereket látni menetbe, úgy, hogy kísérőjük fegyveres őr, ha kilép, akkor lelövi. A- 
maga a tény volt számomra kétségbeejtő, emberileg. Függetlenül attól, hogyha így 
lettek volna zsidó helyett keresztények, vagy így lettek volna üldözöttek, mit tudom 
én, unitáriusok, azokat éppen úgy sajnáltam volna. Ez egy mentalitás, amiről nem 
tehetek. Ezt tudom mondani.  
 
K: Köszönöm szépen. 
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