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Dr. Pintér Endre 
 
 
 
K: Hogy volt, Bandi bácsi, hogy volt az a- honnét jött a menet? 
 
I: A menet dél felől jött, és---és ment észak felé, a téglagyárak fele. Itt volt a kapu, a: 
járda az nem volt több egy-másfél méternél. A zsidó menet egész közvetlenül a 
kápolna mellett haladt. A kapu nyitva volt, innen a nagy tömegből, amikor megállt a 
tömeg, akkor be lehetett húzni, vagy be lehetett ugrani a mindig nyitott kapun át a 
kápolnába. 
 
K: Tehát a járda szélén állt Bandi bácsi és akkor úgy húzta be az embereket? 
 
I: Hát a járda- a járda fönn volt tartva a nem zsidó gyalogosok számára. A zsidó me- 
üldözöttek pedig zárt, tömött sorban mentek itt a Bécsi úton, amint mondtam, 
bazaltköves út volt abban az időben. 
 
K: És akkor tehát berántotta őket. 
 
I: Belöktem, vagy berántottam, attól függően, hogy én hol voltam. Mert az én utam a 
sarokház és a kórház között, oda-vissza. 
 
K: Hol volt a kórház? 
 
I: Itt, itt van a főkapuja. 
 
K: És akkor a- volt, hogy a másik irányból lök- (…)? 
 
I: Nem, ez éppen aktuálisan, hogy hogy adódott, mert például én itt jöttem, hogy 
átmenjek a kórházba és akkor helyet kértem magamnak. És amikor helyet kértem, 
akkor be kellett mennem a tömegbe, és amikor láttam, hogy az őr éppen nem néz ide, 
akkor az illetőt fogtam, és belöktem az ajtón. És ez valósággal beesett. De mondtam, 
nem minden esetben jártam sikerrel. Az egy külön szám, külön téma, hogy a 
szaléziakhoz bemehetünk és megmutatom, hogy hogyan tudták a szaléziak kimenteni 
az ide bejött üldözötteket, mert ennek a teleknek a másik része a Kiscelli utca fele 
fordul. Itt bementek az üldözöttek és kimentek a Kiscelli utcai kapun, ami már a 
zsidó- ami már a nyilaskereszteseknek a képéből kiesett. 
 
K: A menet merre ment tovább aztán? 
 
I: Teljes egyértelműséggel ment a téglagyár fele, amelyik ott van, most hátunk 
mögött, ahol a fák vannak. 
 
K: Tehát az út másik oldalán? 
 
I: Az út másik oldalán, persze, egy felőli oldalon. 
 
K: Hány ilyen menetet látott? 
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I: Ó, hát rengeteget, azt nem tudnám megmondani. Mint mondtam, október végétől 
egész december elejéig, minden- gyakorlatilag mindennap ment. 
 
K: Ez ’44-ben történt, ugye? 
 
I: 44-ben, igen.  
 
K: És egy menetben hány ember lehetett kb.? 
 
I: Sokan=sokan, több százan, ezren. 
 
K: Férfiak, nők- 
 
I: Férfiak, nők, gyerekek, vegyesen. 
 
K: Milyen állapotban voltak ezek az emberek, hogy néztek ki? 
 
I: Hetven év után én már nem tudom vissza- visszaidézni. Hát: 
 
K: Voltak-e itt nem zsidók, akik nézték ezt a menetet, vagy látták ezt a menetet? 
 
I: Biztos, hogy voltak=biztos. 
 
K: Arra emlékszik, hogy mit szóltak ehhez a menethez, mit mondtak? 
 
I: Nem tudok mit mondani erre. Nem tudok mit mondani, mert én=én a magam 
érzését tudom továbbítani, de nem tudom elmondani, vagy nem- nem tudok más 
nevében nyilatkozni. Saj- általános sajnálat, szomorúság, bánat, de ismételten 
mondom, akkor mindenki háborús miliőben, mindenki magára gondolt, saját magára 
gondolt. 
 
K: De volt, aki mondjuk örült annak, hogy- 
I: -nem 
K: -viszik a zsidókat? 
 
I: -nem, én ilyet nem láttam, én ilyet nem tudok.  
 
K: És a szaléziak, ugye Kiss Mihály, akiről- 
I: Kiss Mihály, igen- 
K: -szó volt, ő is így mentette a zsidókat, a menetből, ahogy=ahogy Bandi bácsi? 
 
I: Nem=nem=nem, a Kiss Mihály nem jött ki a- ha kijött volna, azonnal lefogják. A 
Kiss Mihály bent volt, de fogadta a bejövőket, akik beugrottak, azokat ő kivitte, mint 
mondtam, a másik oldal fele. 
 
K: Van még valami, amit most nem kérdeztem meg esetleg? 
 
I: Nincs=nincs. Én azt gondolom, menjük át a másik oldalra, vissza és akkor Önök 
vegyenek föl egy felvételt a- ennek a hullámos vonalnak, ennek a Bécsi út eme 
szakaszának a megértéséhez. De hogyha úgy gondolják, akkor bemehetünk a szalézi 
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udvarba és levehetjük azt, minden különösebb kommentár nélkül, ahogy amellett 
megszöktek az üldözöttek. Én azt mondom=én azt mondom, nincs tovább- nincs 
tovább mit nézni. 
 
K: Mondta, hogy több alkalommal is volt, hogy valakit lelőttek a tömegből- 
I: -igen- 
K: -(aki kilépett), illetve volt az a keresztény nő- 
 
I: Így van. Azt onnan láttam=onnan láttam. A másik oldalról láttam és azért mondom, 
hogy menjünk oda, mert pontosan be lehet mérni akkor, hogy mit lehetett akkor látni. 
 
K: Hogy volt az, amikor a keresztény nőt lelőtték? Az hogy volt, hogy történt? 
 
I: Én nem voltam ott, én csak láttam, hogy durranás, elesik valaki és utólag tudtam 
meg, hogy az egy keresztény nő volt, aki vásárol- vásárlásból ment volna haza 
 
K: És hol történt pontosan, az útnak melyik szakaszán volt ez? 
 
I: Azt megmutatnám akkor, ha átmennénk a másik oldalra. 
 
K: Jó. De akkor arrafelé volt. 
 
I: Arrafelé volt, igen. 
 
K: És mondta, hogy több alkalommal látta, hogy a menetből kilépőket lelövik. 
I: Igen=igen- 
K: Ez hogy történt? 
I: Onnan a- itt volt a villamosmegálló és én meg a ott a kórház előtt sokat 
tartózkodtam, a tömeg ment, hatalmas területet be lehet látni. Nem tudom 
megmondani, inkább arrafele történt ilyesmi, hogy láttam lelövéseket. Én azt 
mondom, hogy nincs tovább, nincs tovább. Hagyjuk abba. Hagyjuk abba. Én szívesen 
bemutatom, de kissé- 
 
K: Az az eset a- hol történt az az eset, amikor azt a keresztény nőt, aki csak át akart 
vágni a meneten, lelőtték? 
 
I: Ott, ahol a kanyarulata van a Bécsi útnak, ott van a Selmeci utca, ezzel az utcával 
párhuzamos, és ott a sarkon volt egy fűszer-csemegeüzlet, ott vásárolt az a nő, aki 
kijőve át akart menni a másik oldalra, ahol lakott, és közben lelőtték. És én itt álltam. 
 
K: Miért lőtték le? 
 
I: Azért, mert azt hitték, hogy az üldözöttek közül, a zsidók közül akart valaki 
kiugrani, kimenni. Én itt álltam, ezen a helyen, ott a villamosmegálló volt, és láttam, 
illetve hallottam, hogy lövés dördült el, és elesik. 
 
K: És a nyilasok odamentek, vagy segítettek? 
 
I: Azt én nem tudom, mert oda már nem láttam. Ez volt a- itt van a kapu, ahol a 
szaléziak a: ő: kápolnába beengedték az üldözötteket és az én lakásom, illetőleg az 
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én---az én lakásom pedig az a sarokház, ami ott van a Kiscelli utca és a Bécsi út 
sarkán, annak a második emeletén lakom én. Az első emeletén, ott, ahol a fa eltakarja 
az erkélyt, ott, az egész első emelet, kivéve ezt az első két ablakot, ahol a redőny le 
van húzva, az nem volt a nyilasoké, az volt a tulajdonosnak a lakása, a többi az első 
emeleten mind a nyilasoké volt és hát ott volt a ház, ott volt a nyilaskeresztes 
központ. 
 
K: Melyik volt a Grünwald fűszeresé? 
 
I: A Grünwald fűszeresé alatta, ahol most- nem- a második üzlet, a második helyiség, 
amelyik a saroktól, nem az első, nem az első, hanem a második üzlethelyiség. 
 
K: Zöld? Zöldablakos? 
 
I: Az a zöld- zöldablakos mellett van egy helyiség, nem az a kis ablakos, hanem a 
mellette lévőben volt a Grünwald-féle üzlet. 
 
K: Aki egyszer visszajött a háború után? 
 
I: Nem tudom, nem találkoztam vele soha többet. Én azt hiszem, hogy ő nem jött 
vissza. 
 
K: Nem a házban laktak. 
 
I: Nem, nem a házban laktak. 
 
K: Bandi bácsi, köszönjük szépen. 
 
I: Nagyon szívesen. 
 
K: Egy pillanat, forogsz?  
Honnét hova mentek a menetek, amiket látott? 
 
I: Hát az nyilvánvaló, hogy onnan jöttek, Buda felől, onnan jöttek és mentek oda, a 
téglagyárhoz. Tehát végig láthattam onnantól egész a téglagyárig a menetet. A 
téglagyár itt van mindjárt a kórház mellett balra, vagy itt volt annak idején. Úgyhogy 
a téglagyár- a téglagyárig vezető út az itt a ház előtt- kísérték. Na, ház ezt tudtam 
nyújtani. Én meg itt jár- ide jártam nap mint nap, többször át, a ház, ahol lakom, és a 
kórház között. Akkor ez volt a bejárat. Köszönöm szépen. 
 
K: Mi köszönjük szépen! 
I: Köszönöm szépen. 
K: Köszönöm szépen, menjen haza ebédelni. Adok egy puszit. 
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