
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

United States Holocaust Memorial 
Museum 

Oral History Interview 
Hungarian Witnesses Documentation 

Project 

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



2 
 

Czike Sándor 
 
 
 
K: Jó napot kívánok! 
 
I: Kezit csókolom. 
 
K: Legyen szíves megmondani nekünk a nevét. 
 
I: Czike Sándor. 
 
K: Mikor született? 
 
I: 1929. január 20-án. 
 
K: Hol született? 
 
I: Szegeden. 
 
K: Sanyi bácsi, egy hónapja beszélgettünk, kb. akkor elmond- elmesélte nekünk, 
hogy mire emlékszik a második világháborús időkből, milyen emlékei vannak arról, 
hogy mi történt Székesfehérváron a zsidókkal. Most azért jöttünk vissza, hogy 
mindezeket az emlékeket kamerára rögzítsük, fölvegyük videóra. Arra szeretném 
megkérni, hogy mesélje el, hogy- hogy egyáltalán- tehát hol volt, ugye a háborút 
megelőző időszakban, és ott, abban az- abból az időszakból milyen emlékei vannak, 
milyen volt a kapcsolat zsidók és nem zsidók között. Tehát még egyelőre a háború 
előtti időszakról, a harmincas évekről, amennyire vannak emlékei. 
 
I: Vannak emlékeim, ha: azt hiszem, hogy onnan kezdjük kb., amikor már gimnázista 
voltam és a ciszterci gimnáziumban tanultam. 
 
K: Ez hol volt? 
 
I: Székesfehérvárott. 
 
K: Szegeden- Szegedről vannak zsidókkal kapcsolatos emlékei? Mert Szegeden élt a 
háború előtt. 
 
I: Hát, Szegeden- Szegedről ugye hét éves koromba kerültem el, vannak apróbb 
emlékek, de kifejezetten ilyen szempontból nem tudtam azt érdemben- 
 
K: Tehát akkor a ciszterci gimnázium, Székesfehérvár. Mikor járt a gimnáziumba? 
Mikor kezdte el a gimnáziumot? 
 
I: Hát, amikor tízéves voltam, akkor kezdtem el a gimnáziumot. Egyébként akkor 
nyitották meg a ciszterci rend gimnáziumának az új épületét. 
 
K: Ez volt ’39-ben, ugye? 
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I: Ez 39-ben volt, igen. És akkor bekerültem egy osztályba, ahol, ha jól emlékszem, 
akkor közel hatvanan voltunk. Annak a nem egész tizedrésze, ha jól emlékszem, 
akkor négy zsidó osztálytársam volt. Kettővel voltam köztük jó viszonyban, és- 
 
K: Hogy hívták őket? 
 
I: A: akivel nagyon jó viszony volt, az a Stein Miki volt, aki egy fogorvosnak, egy jó 
nevű fogorvosnak a fia volt, és azokhoz jártunk is látogatóba, a másikra nem 
emlékszem, hogy ők- őszinte legyek, de rendszerint inkább hozzánk, kettőnkhöz 
kapcsolódott, mert az nem volt olyan jó tanuló. A Stein Miki az ugyanúgy jó tanuló 
volt, mint én. És ő úgy hozzánk csatlakozott, komolyabb élményem ővele 
kapcsolatban nincsen. A Stein Mikivel kapcsolatban van, rettenetesen érdekes 
módon, már egész fiatalon, mint festőművész, ezt most komolyan mondom, tudott 
dolgozni, nagyon szép képeket festett, és amikor a gimnáziumhoz nem messze egy 
olyan épületnek a díszítéséről volt szó, csak sajnos nem jut eszembe a neve, annak a 
neves építésznek, a hm:-----nevét nem=nem- elfelejtettem. Azt tudom, hogy az 
épületnek a- és ma is olyan állapotban van, egy nagyon szép ő: óriási és pici 
darabokból összerakott falfelület volt, mit mondjak, a- két emelet, vagy két és fél 
emeletre fölfele és két méter szélességben. Az ma is megvan és azt elkezdte ez a 
bizonyos művész, akinek a nevére nem emlékszem, és utána ő: valamilyen módon 
elintézték azt, hogy ennek a meglevő rajzai alapján a Stein Miki is engedélyt kapott, 
hogy- mert az egy nagyon nagy munka volt, és ezzel is jobban előre haladtak, 
úgyhogy egy kicsit erősítettek azon a fémből készült- hát ilyen ideiglenes polcokhoz 
hasonló, mint amivel az emberek, illetve hát a kőművesek szoktak dolgozni. És ott ő 
ezt csinálgatta, majd, mikor azt mondta, hogy jó lenne egy segítség, aki a kezébe 
adogatja a különböző színű ilyen apró üvegrészecskéket, akkor hát ő engem 
választott, hogy én segítsek neki, úgyhogy örültem, hogy fölmászhattam én is erre az 
állványzatra. 
 
K: Érte-e valamilyen atrocitás a Stein Mikit azért, mert zsidó? 
 
I: Akkor még nem. Ez ugye tkp. hát har- harminchá- harmincnégy- 33-34-ben volt- 
nem, hogy is van ez? 
 
K: ’39-ben kezdte el a gimnáziumot. 
 
I: Igen, 39- bocsánat, igen- nem- negyven=negyvenben, 41-ben még nem volt 
ilyesmi. 
 
K: Szóba került kettejük között, hogy ő zsidó, Sanyi bácsi meg nem zsidó? 
 
I: Hát annyiból=annyiból, hogy a családok is összejártak és ez nem volt olyan téma, 
amiről nem illik beszélni akkor még. Akkor még ő: ---ezt egy érdekességként fogta- 
fogtuk így az én korombeliek legalább is. 
 
K: Hogy került ez szóba, hogy ő zsidó? 
 
I: Hát:--ez=ez most egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz visszaemlékezni, de azt 
tudom, hogy ők át akartak, vagy át szándékoztak, de lehet, hogy később meg is tették, 
térni katolikusra. És- 
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K: Miért? 
 
I: -és- hát ezt a gyerek, mert ő is kicsi volt, a Miki is, hát az énbeli- én korombeli volt, 
úgyhogy ezt nem tudom, hogy egyáltalán mennyire tudtuk volna értékelni. Ő csak azt 
mondta, hogy apa, anya szeretné, és nem sokára meg fogjuk csinálni. Azt hiszem, 
hogy meg is tették. 
 
K: Milyen hitre tértek át? Milyen hitre tértek át? Milyen=milyen vallásra tértek át? 
 
I: Katolikusok lettek. Az édesapja, ő eleve a fele húzott, hogy- én nem hiszem azt, 
hogy akkor még legalább is gyerekfejjel nem értem föl azt, hogy=hogy most ő 
valamilyen módon ők ezzel ő: valamilyen hátrányt tudnak elkerülni. 
 
K: Azzal, hogy áttérnek katolikus hitre. 
 
I: Azzal, hogy áttérnek, hanem inkább, mivel a hittan is fontos tárgy volt, és mivel- 
 
K: Iskolában volt külön zsidó hittan a zsidó vallású gyerekeknek? Vagy ez hogy volt 
ott az iskolában? 
 
I: Igen=igen=igen, most hogy most úgy visszaemlékszem, hogy a más vallásúaknak, 
ebbe beleértve az izraelitákat is, azoknak külön volt a hittanórájuk másutt, vagy ha 
máskor, mert ha akartak, bent maradhattak. 
 
K: Iskolában szóba került, hogy ki zsidó, ki nem zsidó? Vagy hogy volt ez? 
 
I: Nem. Ilyen=ilyen=ilyen szempontból egyáltalán nem emlékszem arra, hogy ez 
valamilyen esemény lett volna. Úgy vettük tudomásul, mint hogy nem tudom, egy 
nagyon közönséges- egyikünk kapott valamilyen játékot, akkor azt elmesélte, hogy 
hogy mozog, vagy milyen és ez körülbelül abba a kategóriába tartozott. Úgyhogy ez 
semmiféleképpen ilyen szempontból nem. A: hittanban természetesen- hát a Krisztus 
izraelita volta benne volt, tehát ilyen értelemben nagyon pozitív érzéseket keltett 
bennem, mint gyermekben, és úgy gondoltam, hogy a: úgy kell venni a dolgot, mint 
mondjuk a nagyszülőknek az idős voltát, vagy a régebben volt gyerek voltát. 
Úgyhogy ilyen szempontból az egész levegő nem volt olyan, hogy ezt valamilyen 
sértő módon, hanem csak úgy, mint Krisztus gyermekkorát, vagy a környeze- 
környezetet, amiben felnőtt, azt tudjuk. És ilyen=ilyen szempontból be kell vallanom 
őszintén, hogy a Stein Miki barátomat is valamivel előbbre valónak tartottam, mint 
magamat.  
 
K: Milyen értelemben, ezt nem egésze értem? 
 
I: Hát hogy ő úgy született, abból a- csoportból, ahonnan Krisztus. És ez pozitív 
értelemben volt és ezt mindig figyelembe vettük. Hogyha=hogyha valamit nem tudott 
senki az osztályból, mert föltette a kérdést mondjuk a tanár, és ő hamarabb tudott 
válaszolni, mint mondjuk én, vagy=vagy egy-két hát jó tanuló, akkor ezt 
természetesnek vettük, hogy ő ezt jobban tudja. Legfeljebb ennyi=ennyi maradt meg 
bennem. 
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K: Tanárok közül valaki tett különbséget zsidó és nem zsidó diákok között? 
 
I: Különbséget nem tett senki, de volt olyan egyetlen egy, aki=aki a későbbiekben 
nem egyszer ezt ő: fölhozta. 
 
K: Ki és hogyan hozta föl? Ki volt ez a tanár? 
 
I: Ez a tanár, ezt- most eszembe jutott egyébként, mert múltkor beszéltünk róla, de 
nem tudtam, csak a keresztnevét, ezt Rafaelnek hívták, Marschall Rafael volt 
egyébként, és egy hentesnek a fia. Aki már csak azért is fölvágott mindig, mert a 
henteseknek nagyon jól ment akkoriban, és hát- 
 
K: Milyen tanár volt ő? 
 
I: Ő hittanár volt, és- 
 
K: Tehát pap volt? 
 
I: Pap, mert csupa pap tanított akkor, meg annyi ciszterci pap volt, hogy mindent pap 
oktat- kivéve a- a tornát. És- 
 
K: Mit csinált ez a Rafael, ez a Marschall Rafael? 
 
I: Hát még kicsi koromba nem érzékeltem semmiféle különbözetet, amit- vagy 
különbséget, amit tett, későbbiekben volt egyszer egy összetűzésem vele, mert 
mentünk kirándulni- 
 
K: De azt mondta, hogy ő volt az, aki különbséget tett zsidók és nem zsidók között. 
 
I: Ő volt, aki a lelkében, nem mondta ezt úgy ki, de később érzékelni tudta már az 
ember, amikor már ugye kezdett tíz év fölé kerülni, akkor már azért az ember 
észrevette azt. 
 
K: Min vette észre, hogyan vette észre? 
 
I: Hát én például arra- egyetlen egy dologra emlékszem, hogy kirándulni mentünk, és 
valami olyan ösvényen kellett végigmenni, hát ugye egy osztályban hatvanan 
voltunk, olyankor, az- még az volt a divatban, az ilyen nagyobb iskolákban. És el 
kellett menni, ha jól emlékszem, és Székesfehérvárról hát vannak azért emlékeim, 
hogy az a temetőnek a város fele eső oldala volt és ott csak egy=egy személy által 
használható, tehát egyes sorokba, libasorban magyarán, kellett menni és a: hát a 
beosztásunk, azok=azok a kezdőbetű a nev- a név- nevek kezdőbetűjének nyomán 
volt, és mivel fordítva voltunk akkor, én- én a C betűs nevemmel az utolsók között 
voltam. És ott, hát egyesével kellett menni és ő ment legelöl, ez a Marschall Rafael, 
és hát az utolsók között voltam én a C betűvel. És akkor a valamelyik ott a hátsó 
négy-öt közül, belekezdett egy akkoriban divatos nótába, aminek volt egy olyan ő: 
verziója is, ami zsidóellenes volt. 
 
K: Emlékszik erre a nótára? 
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I: Valamilyen katonanóta volt, de nem emlékszem kifejezetten arra. 
 
K: Szövegére, bármit=bármit- bármire a dalban emlékszik? Hogy miben volt ez- 
 
I: Azt=azt=azt=azt aztán már érzékeltem, hogy ez valami aljas célt szolgált, mert 
valami éneket, amit egyébként a cserkészek szoktak énekelni, annak az utolsó sorait 
elmásították. Nem tudom már sajnos, hogy hogyan- 
K: -de mi volt- 
I: -nem ért annyit. Azt viszont érzékeltem, azt megmondom, miért tudom, mert utána 
én nagyon megfáztam és- 
 
K: -de azt- arra emlékszik, hogy miben volt zsidóellenes ez a nóta? 
 
I: Igen. Mert az volt- az utolsó sor az volt, hogy zsidóirtás re- re- ő: rendezett. Ebből 
talán, ha valakinek van érzéke a dal- dalokhoz, akkor- 
K: Ez volt az utolsó- mi volt az utolsó sora, még egyszer? 
 
I: Hogy:---sorbanálló zsidóirtást rendezett. Az volt a vége ennek. És az elő- még---
rendes éneket éneklőknek a hm: dalát elnyomta az utolsó három-négy-öt fiúnak er- ez 
a=ez az éneklése, akik ugyan nem- soha ilyet nem tettek, de akkor csatlakoztak 
azokhoz, ahhoz az egy-kettőhöz, de azok olyan tíz emberrel előttem voltak a menő 
sorban, úgyhogy nem tudom, hogy honnan keletkezett. Ezt énekelték. És amikor- 
 
K: Tehát a sornak a végén volt néhány fiú, aki a- a végén- 
 
I: Aki ezt követte, igen. 
 
K: -aki ezt a zsidóellenes verziót énekelte. 
 
I: Igen, de nem hiszem, hogy bármilyen rossz szándékkal, ez egy=ez egy hát ugye 
nem voltunk elég idősek ahhoz, hogy ennek a- hogy fölfogjuk, de erre azért 
emlékszem, mert ezen a kiránduláson én jól megfáztam, és utána ágyba voltam és 
nem engedtek ki, mert lázas voltam, és ő: édesanyámnak kezdtem el mesélni, ezt így, 
amit akkor még talán több- többet tudtam, mert elfelejt az ember sok mindent. Ezt 
mondtam, hogy ez miért van, és ez=ez mi- miért csinálták ezt a=ezt az éneket és hogy 
ez mit jelent. Akkor világosodott meg bennem valamennyire, hát amennyire egy 
tízévesben ez meg- ő: érhet, vagy hatást kelthet, és akkor, mikor ezt mondtam, akkor 
édesanyám apámat is odahívta, hogy őneki is hát mondjam el ez, hogy hogy van és 
akkor még tudtam belőle egy, vagy két sort. És akkor édesapám borzasztó 
fölháborodott és bement az iskolába, és akkor ő kapott valamilyen büntetés, nem 
tudom, hogy hogy büntették a- 
K: Ki? 
 
I: A: ez a Ráfael. 
 
K: Na most bocsánat, nem volt számomra világos, na most a Rafael- a Marschall 
Rafael kezdte el ezt énekelni? 
 
I: Nem, ő állította, hogy ő nem is hallotta ezt, mert hatvan gyerek volt közbe, 
elképzelhető, hogy a sor végére- a sor végén énekelte ezt csak öt, vagy hat, vagy hét 
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ember, vagy fiú, de ő mosta kezeit, de annak ellenére valamilyen nem- fogalmam 
sincs, hogy milyen=milyen büntetést, de büntetést kapott, azt tudom, az akkori 
igazgatótól, akinek a nevét már nem tudom, de meghalt szegény, nem sokkal később. 
 
K: Más- más formában kiderült erről a Marschall Rafaelről, hogy ő mondjuk 
antiszemita volt, tehát hogy nem szerette a zsidókat? 
 
I: Hát azt hiszem, hogy azt=azt a szülői értekezleteken, vagy valahol biztos, hogy 
beszéltek róla, mert attól kezdve engem a Rafinak nevezett ember eléggé utált. 
 
K: De- szóval volt ez az eset. Azon kívül volt még más eset is? 
 
I: Másra nem emlékszem ezen kívül. Ezen kívül nem emlékszem, arra emlékszem, 
hogy attól kezdve ismerem én azt, hogy=hogy mi a helyzet. Vagy hát a helyzet az 
mindig változik, de hogy egyáltalán ez, mint téma szóba kerülhet és hogy ez 
valamilyen ő: nagyobb hát ilyen eseményhez lyukadhat ki. 
 
K: Ehhez a dalhoz mit szóltak a zsidó osztálytársak? Ehhez a dalhoz mit szóltak a 
zsidó osztálytársak? 
 
I: Ők eléggé attól függetlenül, hogy én evvel a Stein Mikivel jóba voltam, meg a 
másikkal is, ők ilyen szempontból nem voltak úgy olyan felnőttek, még akkor talán 
így=így fejezem ki, hogy ezt valamilyen olyan dolognak gondolják, mint ami 
bármilyen olyan, amilyet a gyerekek nem tudnak még, de a felnőttek tudnak, 
úgyhogy nem tudok visszaemlékezni arra, hogy ez ilyen visszhangot keltett volna. 
 
K: Nem mondta még, hogy kik voltak a- hogy hívták a többi zsidó osztálytársat. 
Tehát a Stein Mikit tudjuk- 
 
I: Hát őszintén megmondom, hogy összesen két osztálytársammal tartottam a 
kapcsolatot a végén. 
 
K: A másikat hogy hívták? Tehát a Stein Miki volt, és a másiknak a neve? 
 
I: Az a- hát azt Zolinak hívták, ha jól emlékszem, de nem emlékszem a- veze- a veze- 
vezetéknevére, és ővele mondjuk a kapcsolat inkább annyiból állt, hogy amit én a: 
Mikivel jónak találtam, vagy sokszor esetleg lecke lemásolásról is szó volt, oda is, 
vissza is, meg mi, akkor=akkor úgy- akkor odadörgölőztek, az volna talán a helyes 
kifejezés. Tehát ővelük ilyen kapcsolatom nem volt. Persze egyébként azt kell 
mondanom, hogy volt az osztályban református is, meg lutheránus is, meg mi- ez kb. 
ebbe az értékcsoportba, vagy ilyen=ilyen=ilyen ő: ilyen célból, vagy éllel került elő 
és egyáltalán nem volt erősebb, mint az a--hm- különbségérzés, mint amit egy 
reformátussal szemben. 
 
K: Sanyi bácsi mire emlékszik még, mik voltak a jelei annak, hogy készül valami a- a 
zsidókkal szemben? Tehát volt-e még valami más jele, amit fölfogott annak idején 
kisgyerekként? 
 
I: Volt=volt, igen, mint ahogy múltkor is említettem, hogy az édesanyám nővére egy 
ho- zsidó emberhez ment feleségül, és akkor már érezhető volt lassacskán, hát most 
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az, hogy három év, vagy öt év volt ehhez képest, nem tudom, azt ki lehetne azért 
számítani. Azt tudom, hogy az- hát ugye mi Fehérváron voltunk, ők Pesten voltak, és 
a telefonösszeköttetés az=az az azért elég jó volt akkoriban. Legfeljebb az volt a 
különbség, hogy be kellett szólni a központba, hogy milyen számot keresünk, és 
akkor várni, amíg csengettek. És akkor már a: a: édesanyám nővére, a Mariska néni, 
aki tanítónő volt egyébként és két leánygyermeke volt, érdekes módon a két lány 
közül az idősebbik, a Jutka az az én születésem után tíz nappal született, és kisebbik 
lánya, a Kati, az a húgommal, aki egyébként elég hamar meghalt, után tíz nappal 
született. Úgyhogy ez egy érdekesség volt, és ezért- és ért- ezért is emlékszem ezekre 
a telefonokra. És azt tudom, hogy ebben az időszakban megsokasodtak a 
telefonhívások a Mariska nénivel, hát a nagynéném volt végül is. És ő beszélhetett a 
szüleimmel arról, hogy a férjével problémák vannak. Ő egyébként, mint orvos ő: 
nagyon jól fölvitte az isten a dolgát és nagyon jó orvos volt, de a- nem tudom, hogy 
milyen intézetnek hívják azt, most is létezik, amelyik csak egy ilyen egészen súlyos 
ő: neurotikus dolgokkal és egyebekkel foglalkozik, annak a főigazgatója lett, majd 
egyszer csak, és ezt is ezekből a telefonokból, amit=amit a nem én tart- csi- 
végeztem, hallottam. Onnan egyszer csak kitették, ez már a negyvenes évek- nem 
legeleje lehetett, ami miatt ő- 
 
K: Bocsánat. Tehát kit tet- tehát milyen pozícióból és kit tettek ki, hogy ez még 
egyszer- 
 
I: Ezt a=ezt a nagybátyámat, hát az édesanyám nővérének a férjét. 
 
K: Hogy hívták őt? 
 
I: Őt akkor már- ő akkoriban magyarosított, és----illetlenség, hogy a nagybátyám, 
meg az unokatestvéreim neve nem jut az eszembe, egy magyar névre- az az----a- az 
eredeti nevük az=az (Rothenstein), vagy ilyesmi volt, és azt- 
 
K: Molnár? 
 
I: Molnár, Molnárra változtatták, igen. Úgy lett az unokatestvéremből Molnár Jutka 
és Molnár Kati. 
 
K: És akkor az édesapát hogy hívták, a nagynénjének a férjét? Neki mi volt a neve? 
 
I: Annak is Molnár volt a neve akkor már, de- 
 
K: Keresztneve? 
 
I: A keresztneve Ernő volt. Múltkor azt hiszem, hogy egy rossz nevet mondtam és én 
utánanéztem, és az Ernő volt. Az az Ernő bácsi volt, aki ezért szívattakot kapott és 
meg is halt, ott voltam a halálos ágyánál, mikor meghalt és ott volt a két 
unokatestvérem is elbúcsúzni tőle. 
 
K: Tehát ő ezek szerint zsidó származású volt? 
 
I: Ő zsidó származású volt, de ő is megkeresztelkedett akkor, amikor édesanyám 
nővérét elvette feleségül. Mert nem tudom, azt úgy illett akkor, vagy=vagy már 
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valamilyen előszele lehetett a dolgoknak, de azt tudom, hogy- arra emlékszem akkor 
még, mint kisgyerek, hogy az Ernő bácsi is katolikus lett. Egyébként nagyon erősen 
katolikus lett, ezt onnan tudom, mert az utolsó években ők Székesfehérváron már- 
mert már akkor odakerültünk Szegedről, jött a- és hát amikor a nagytemplomba volt, 
hogyha elkéstünk mind, mert hát öt gyerek volt és=és mire felöltöztünk rendes 
ruhába, meg akkor ugye elő volt írva, hogyha az ember templomba megy, akkor a 
gyerekruha az milyen legyen. És--hát nem törődtünk azzal, hogyha egy öt percet 
késtünk. Ő viszont, ha mi késésre fordultunk, már akkor azt mondta, hogy ne 
haragudjatok, de én elindulok, mert elkésünk, és ő nem késhet el. És ő mindig ott 
volt, áldozott, szóval vallásos katolikussá lett az Ernő bácsi. 
 
K: Miért rúgták ki őt az állásából? 
 
I: Azért, mert zsidó volt. Azért rúgták ki. És ez borzasztóan megrendítette őt, annál is 
inkább, mert hiszen ő akkor már régen megkeresztelkedett. Tehát még ilyen 
szempontból sem ő: vallási, hanem kifejezetten- hát a születési állapotot figyelembe 
véve tették ki, egészen váratlanul, és: hát mind a két telefonra emlékszem, mert nem 
voltak olyan messze egymástól, amikor a Mariska néniék Pestről ezt telefonálták, és 
mint ahogy múltkor mondtam, nem tudom miért, a családban (Kupkának) neveztük 
ezt az Ernő bácsit, és azt tűrte is, nem tudom /miért volt Kupka/ ((mosollyal)) és még 
egy jótette is volt, hogy ő erős dohányos volt és mindig=mindig ilyen félbevágott 
egy-egy ilyen akkor nagyon divatos, viszonylag olcsó cigarettát, nem emlékszem már 
a nevére, és akkor zugba adott nekem, akkor már én 13-14 éves voltam. És akkor 
nagy köhögések árán, hát már csak azért is, mert őtőle kaptam, és ő gyújtotta meg, 
akkor még nem tudta senki, hogy milyen ártalmas ez, orvosok sem tudták, de ő egy 
ilyen- zugba jót tett nekem. Én nagyon szerettem őt egyébként. 
 
K: Tehát mikor történt mindez, amikor őt kirúgták őt az állásából, és aztán meghalt? 
 
I: Hát, ez még=ez még akkor volt, amikor mi Székesfehérváron voltunk, hát persze 
ott voltunk a végén sokáig, ez nem- nem jelent semmit, de talán arról=arról tudok 
következtetni, hogy akkor volt, amikor már a telefonok, amelyek- azért nem volt 
olcsó a telefon, és=és olyan havonta két-három esetben beszélgetett édesanyám a 
nővérével, vagy valami. De akkor már sokasodtak a telefonok. Ebből tudok 
következtetni, hogy ez már a negyvenes éveknek a- 42-43-as évek lehettek. És azért 
is, mert akkor én már kezdtem- hát túlnőni a kisgyerek-mértéken, és kezdtem érteni a 
dolgokat. 
 
K: Más jelei voltak-e annak, hogy a zsidókat diszkriminálják, a zsidókkal szemben 
különböző intézkedéseket foganatosítanak? 
 
I: Hát azt hiszem, hogy annyit, amennyit a gyerekek előtt lehetett mondani, annyit 
ebédnél, mert mindig rendesen együtt ebédeltünk, édesapám az igazgatója volt annak 
az épületnek, ahova szerettem volna, hogy elmenjünk, mert ott van az az emléktábla 
is, meg mi. És ő hm: akkor- úgy=úgy érzem, hogy akkor kezdtek úgy szóba kerülni a 
dolgok, ahogy a nővérem- nővérem jóval idősebb volt, mint én, mert apám első 
házasságából született, úgyhogy ő nyolc évvel idősebb volt,mint én, tehát ő már 
nagylánynak számított. És őneki voltak kérdései ezzel kapcsolatban. 
 
K: Milyen kérdései voltak a nővérének? 
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I: Hát, olyanok, hogy=hogy lehet-e bántalmazni emiatt őket. Szóval ő- hát ő már 
ugye akkor közeledett a teljesen nagylánysághoz, amikor már én 14 voltam, akkor 
már ő húsz volt- húsz-huszonkettő volt. 
 
K: Tehát voltak beszélgetések erről a témáról az asztal körül. 
 
I: Voltak, igen, de azok=de azok nem nekem, hanem a nővéremnek szóltak, és nálunk 
az olyan dolog volt, hogy voltak dolgok, amik suttogva kerültek elő, mert a- ez másra 
is kiterjedt. Ugye hát akkor lettünk olyanok, hogy nő és férfi, meg ilyesmik- 
 
K: Miről szóltak ezek a szóval volt-e valami téma, amire emlékszik konkrétan Sanyi 
bácsi? 
 
I: Arra konkréten emlékszem, hogy a nővérem sokszor- hát sokszor, de többször 
föltette azt a kérdést, hogy milyen- mert mindig arról volt szó, ha jól emlékszem, 
hogy ezek a dolgok- hát egyre keményebbek, egyre ő: aljasabbak lesznek, és a 
nővérem többször olyan nő- kérdést tett föl, hogy hát hova fajulhat ez, most csak így 
összesítve mondom a dolgokat. És akkor ehhez már én nem voltam elég nagy, hogy 
ezeket hallgassam. És hát olyankor aztán akkor véget ért az ebéd, imádkoztunk utána 
is, és akkor a gyerekek elmentek és a nővérem fölvilágosítást kapott dolgokról, 
amikről- amik még nem voltak az én életkoromnak sem illők, a többiek meg mind 
kisebbek voltak. 
 
K: Tapasztalt-e még valamiféle hát ilyen antiszemita jelenséget a közvetlen 
környezetében, vagy a mindennapokban? 
 
I: Hát, az előbb emlegettem ezt a hm: kirakását ezeknek az üvegdarabkáknak, ma is 
megvan, gyönyörű dolog, érdemes megnézni, ha az ember Fehérváron van- 
 
K: A Stein Mikinek segített, ugye Ön is. 
 
I: Amiben én is segítettem és hát hivatalosan a Miki volt, aki meg volt evvel bízva, 
illetve föl volt erre kérve, és: hát arra=arra- azt tudom, hogy ez olyan téma volt akkor 
még, hogy mi- a: a Stein Mikivel o- akkor beszélgettünk, amikor jó messze voltunk, 
két emelet magasságban a vas- vagy alumínium lépcsőfokokon. 
 
K: Erről beszélgettek, ezekről a kérdésekről? 
 
I: Akkor ő mondta- mondott nekem dolgokat, amik nagyon megdöbbentettek, és azért 
is maradtak bennem meg, mert például attól félt, hogy ő nem járhat tovább a 
ciszterekhez, de aztán ez nem következett be, csak ilyen hangok is voltak. Annál is 
inkább hát járhattak tovább, mert az előbb emlegetett Rafaelt addigra már onnan 
kiküldték- visszaküldték és aztán bekerült a: ő: a:--tkp. ő valahogy bejátszotta magát 
a könyvtárba a pápaságnál, de aztán mikor rájöttek, hogy ő ilyen- 
 
K: Hol, a Vatikánban? 
 
I: A vatikáni könyvtárban, igen, mint könyvtáros, vagy segéd-könyvtáros működött, 
egész addig, azt hiszem XII: Pius volt, meg nem tudta, és akkor=akkor kiutasították 
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az országból is, nemhogy=nemhogy ő: hogy hívjákból, hanem még Olaszországból is 
kiutasították. Jóllehet, ez valószínűleg egy ilyen rendi rendelkezés volt, mert hiszen 
Olaszországban akkor a ő: valóságos fasizmus, mert a mi gyerekkorunkban az 
számított csak, ami Olaszországban volt. 
 
K: Mit tudtak meg erről a Rafaelről, mi volt vele a gond? 
 
I: Hát valószínűleg rájöttek, hogy=hogy=hogy zsidóüldöző. Ez- nem tudom, hogy 
hogy, hát ugye egy könyvtárkezelő az- az mindenkivel érintkezik, és ő több nyelven 
beszélt ő is, mint az összes tanárunk, úgyhogy=úgyhogy rájöttek, és akkor utána 
áthely- nem áthelyezték, hanem kiutasították az országból- 
 
K: Hogy derült ki, hogy- mivel nyilvánult meg, hogy ő zsidóüldöző, vagy ezt honnét 
lehetett tudni? 
 
I: Valószínűleg dicsekedett vele, vagy a- vagy pedig ta- ta- próbált ő: hogy mondjam, 
társakat szerezni a Vatikánba. 
 
K: De ezt csak hallotta ezek szerint. 
 
I: Ezt csak hallottam, hát ott nem is láttam. 
 
K: De volt erről történet, hogy ő mondjuk hogyan volt a zsidóüldöző azon túl, hogy 
volt az a kirándulás- 
 
I: Ami elterjed az iskolába, mindig az ilyen dolgok elterjedtek, azért tudom, 
hogy=hogy könyvtáros lett- 
K: -tagja volt mondjuk a nyilas pártnak, vagy volt neki ilyen kötődése? 
 
I: Nem hiszem, mert azok nem- nem hiszem, hogy=hogy azt megte- megtehette 
volna, úgy gondolom. 
 
K: Akkor miben nyilvánult meg az, hogy ő zsidóüldöző, vagy zsidóellenes? 
 
I: Hát- 
K: Mit hallott egyáltalán erről? 
 
I: Hát a=hát a hittanórákon sokszor a hangsúlyon múlt és nem a szövegen, amikor 
egyes részeit a kereszténység fejlődésének hallgattuk, akkor nem volt- mindegy volt 
az, hogy=hogy azt mondja valaki, hogy ez a rész még ott maradt, mert nem voltak 
meggyőződve arról, hogy=hogy Krisztus isten, vagy pedig azt mondta, hogy hát- 
vagy pedig azt mondta az illető- ez most csak egy példa, hogy=hogy hát akik=akik 
mondjuk hm: én találom ki, csak mondom=mondom, hogy mi illik ide- 
K: -esetleg=esetleg azt Sanyi bácsi- 
I: -(hogy bolondok-) 
K: -vissza tud emlékezni, hogy a Rafael hogyan beszélt mondjuk a hittanórán, tehát 
hogy milyen történeteket mondott, amiből ez derült volna ki? 
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I: Hát azért mondom, hogy sokszor a hangsúlyon múlt annak az érzékelése, úgyhogy 
nehéz így kifejezni, de biztosak voltunk benne, hogy így van. De nem sokáig tartott, 
mert aztán el is helyezték, hát nem tudom- 
 
K: Mi volt ez a hangsúly, még egyszer? Mire helyezte a Rafael- a Marschall Rafael a 
hangsúlyt? 
 
I: Hát ha valaki azt mondta, hogy ’naná, majd nem zsidó volt’. Az elég volt ahhoz, 
hogy=hogy ez- 
 
K: Ki volt zsidó, még egyszer, hogy ez hogy volt? 
 
I: Hát=hát valakinek volt egy kérdése abban, hogy valamilyen helytelenség történt az 
ókorban, és ki követte el, vagy hogy, és erre válaszolt mondjuk, úgy, hogy naná, majd 
nem- nem az volt. Tehát ezekből érzékelni lehetett. Szóval ezt nagyon nehéz 
visszaadni, és főképpen azt mondani, hogy amit most mondok, az így van. Így van, 
de=de a levegő volt olyan és nem a megnyilvánulás sokszor. 
 
K: Arról lehetett esetleg hallani, hogy ez a Marschall Rafael elkövetett volna 
valamilyen atrocitást zsidók ellen, vagy=vagy nyilvánosan bármit mondott volna? 
 
I: Inkább csak- inkább hát azt hiszem, hogy már a- már csak a helyzeténél fogva, 
mert együtt laktak ugye ottan a- még a régi részében az iskolának, én azt hiszem, 
hogy azt nem tudta így meg-- ő: sokasítani, hogy úgy mondjam, tehát nem lehet azt 
mondani, hogy hirdette, hanem csak mindenki tudta, hogy az. Az épp elég volt. 
 
K: Tehát mindenki tudta róla, hogy ő nem szereti a zsidókat. 
 
I: Igen=igen=igen. 
 
K: De nem tudjuk, hogy miben nyilvánult ez meg, arra már nem emlékszik. 
 
I: Hát, inkább csak hangsúlyban sokszor, vagy egy-egy olyan mondatba, ami nem 
helyénvaló volt, de azt=de azt az én korombeliek nem mindenki érezte, csak 
néhányan. 
 
K: Tehát nem nagyon emlékszik már ilyen mondatokra. 
 
I: Nem=nem=nem. Azt ne- azt nem lehet mondani. 
 
K: Elkezdte az előbb mondani, hogy Stein Mikivel beszélgettek arról, hogy a Stein 
Mikinek voltak félelmei.  
 
I: Igen. 
 
K: Mi volt még? Ugye azt mondta az előbb, hogy attól félt, hogy esetleg nem járhat a 
ciszterciekhez. Volt-e más- 
I: -nem az=nem az, hogy a ciszterciekhez, az úgy akkor nem hangzana jól, hanem 
hogy egyáltalán nem járhat iskolába, mert netán el kell mennie lakni valahova, ahol 
csak azok vannak, vagy ilyen jellegű dolgok voltak, mert hiszen, már ha nem is 
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tömegesen, de kisebb-nagyobb ilyen atrocitások már érték a zsidóságot. Úgyhogy ha 
azt mondom, hogy a levegőben lebe- lebegtek ezek a dolgok, akkor nem az eredeti 
értelmét jelentik a szónak, hanem azt, hogy a levegőbe volt tényleg. 
 
K: Mit mondott még Stein Miki, amikor ott együtt dolgoztak a- a:- 
 
I: Hát, az az igazság, hogy=hogy hát ugye ők már akkor katolizáltak. És: ő hát hittant 
még nem azt tanulta, úgyhogy voltak dolgok, hogy talpamra kellett állni, /hogy 
megvédjem/ ((nevetve)) nem az én álláspontomat, mert ő sokkal jobban tudta azt, 
amit én is tanultam, de nem tartottam olyan fontosnak, mint a saját vallásomnak a- a: 
az ügyeit. Úgyhogy- de hát a viszonylag gyerekes és ártatlan dolgokról beszélünk, 
mert az tudom, hogy például volt egyszer az a kérdésem, hogy amikor- amikor ők 
bemennek a zsinagógába, akkor hogyan köszönnek, hogy most megérkeztek, és 
tudom, hogy mondta, hogy meghajtották magukat, de nem térdeltek le, mert hát a 
katolikusoknál le kellett térdelni és egy keresztet vetni. Ilyen jellegű fokon állt ez 
a=ez a- és én örültem annak, hogy ezeket megtanulom így, mert úgy éreztem, hogy 
ezzel is többet tudok. 
 
K: A Stein Miki beszélt-e arról, hogy=hogy őket meg- megkülönböztetés éri, 
üldöztetés éri- 
I: -akkor még=akkor még- 
K: -atrocitások? 
I: -hogy kifejezett üldö- üldöztetés legyen, arról talán ő sem tudott. A szülők persze 
biztos tudtak róla, de hát ahhoz még ő gyerek volt, hogy=hogy ő ilyesmit is előhoztak 
volna. Azt, hogy nem biztos, hogy odajársz még nyolcadikba is mondjuk, mert 
előfordult, ha előfordult- az érettségi, vagy nem tudom, mi, olyasmi nyilvánvalóan 
volt, de az nem volt olyan veszélyes. Szóval az az volt, hogy na, most akkor, hú 
akkor az iskola, a másik iskolába járok. 
 
K: Milyen emlékei vannak még Stein Mikivel kapcsolatosan? 
 
I: Hát, sokat játszottunk együtt és sokszor fölmerültek kérdések inkább az én 
részemről. És azok ószövetségi kérdések voltak, amiket ő nagyon jó tudott, talán 
jobban, mint én. 
 
K: Milyen=milyen egyéb: tehát milyen egyéb jelei voltak annak, hogy a zsidókkal- 
zsidókat ő: hát: zsidókkal szemben megnőttek a=a az atrocitások Székesfehérváron? 
Tehát vannak-e még ilyen esetek, aminek tanúi volt, vagy aminek tanúja volt Sanyi 
bácsi. Hát ugye most má 43-ban vagyunk, 44-ben. 
 
I: Akkor már én 14-15 éves voltam, igen én azt hiszem, hogy jól emlékszem, ha arra 
emlékszem, hogy egyszer az előbb emlegetett Ernő bácsinak valamilyen rokona, nem 
tudom. Na most a=a név is, (Reinfeld) most ez a=ez a- az eredeti név, mert volt egy- 
 
K: Ebből lett Molnár, ugye? 
 
I: Igen, ebből lett Molnár. Na így jutnak az ember eszébe a dolgok, amikor nem arra 
akar gondolni, de azt tudom, hogy egyszer, mikor- mert az édesapám irodája ott volt, 
ahol a lakásunk, a másik emeleten. És amikor lementem hozzá, hát nekem is 
kopognom kellett, mert az igazgatóhoz csak úgy lehetett bemenni és ott állt egy fiú, 
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akit addig nem ismertem, jóllehet ezeknek az előbb emlegetett Jutka és Kati 
unokatestvéremnek a másodirányba való unokatestvére volt. És ott állt és arról 
beszélt, hogy föl tudná-e édesapám venni őt így év közben, mint tanulót, mert tkp. 
ugye az volt a lényege az édesapám odaköltözésének és az egész oda menetelünknek, 
hogy az ország első olyan középiskoláját ő: alapította meg, amelyen a gimnáziumnak 
a: tantervet is hordják és amellett félig-meddig egy technikusi, ha nem is- egyes 
esetekbe szinte a gépészmérnöki ő: tudományhoz vezettek. 
 
K: Ez volt Székesfehérváron. 
 
I: Ez Székesfehérváron van. 
K: Ez egy középiskolai- középiskola volt, ahol édesapja igazgató volt. 
 
I: Ez egy olyan középiskola volt, igen, ahol a ő: tehát akinek megvolt a nyolc elemije, 
vagy a=vagy a négy elemi, négy polgári, tehát a 18 éveseknek, vagy nem, tizen- 
tizenhat éveseknek való, tehát ő olyan- hát olyan 14-16=16 éves volt, vagy kicsit 
talán öregebb is- 
K: -ez a fiú, ez a (…)- 
I: -ez a fiú, ez a Reinfeld- 
K: -Reinfeld- 
I: -ő: hogy is hívták? Gyula. Reinfeld Gyulának hívták és- 
 
K: Miért akart oda jelentkezni ez a Reinfeld Gyula? 
 
I: Azért, mert Pestről el kellett már akkor jönnie, de nem tudom, hogy ez olyan volt-e, 
hogy önként jött el, vagy=vagy kitették arról az iskolából, ahol járt, de azt tudom- 
 
K: -édesapja felvette ezt a Reinfeld Gyulát? 
 
I: Felvette, de a végén nem lett az egészből semmi, mert hiába vette föl, ő nem mert 
ott maradni és elment, ha jól emlékszem, akkor még el lehetett valahogy menni 
Bécsbe. 
 
K: Miért nem mert ott maradni? 
 
I: Azért, mert egyre inkább a levegőben lógott, hogy napról-napra újabb és újabb 
megszorítások, különböztetések és egyebek vannak. 
 
K: Milyen megszorítások, milyen megkülönbözetések? Emlékszik erre? 
 
I: Hát, még akkor nem kellett a csillagot fölvarrni azt hiszem, de rendszeresen 
előfordultak olyan dolgok, hogy bármilyen, viszonylag kis=kicsi- hát 
törvényszegésnél már súlyosan jelentkezett az, hogy na, még ráadásul zsidó is. 
 
K: Tud ilyen esetet? Emlékszik ilyen esetre? 
 
I: Inkább=inkább a szüleim beszélgetéseiből belehallgatva tudom, hogy ilyen dolgok 
már voltak. Például ezt is ő: hát: akkor már elég nagy voltam én is, és nem voltak a 
kisebbek jelen, vagy nem is értették, hogy miről van szó. Édesapám és édesanyám az 
ebéd után beszélte meg, hogy hogyan és miként, és azt hiszem, hogy édesapám 
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valamit mondott, hogy majd ő valahogy elintézi, hogy év közben és hát eddig 
technikai dolgokkal nem foglalkozott, mert ő fölveszi. Ilyesmikre emlékszem vissza, 
de ezek töredékek. 
 
K: Ismert-e még ilyen antiszemitákat közelről? Elhangzott ez a Marschall Rafael, a 
tanár. Volt-e még esetleg a Sanyi bácsi környezetében olyan, akik=akik mondjuk nem 
szerették- 
 
I: Hát a Stein Miki révén volt egy pár barátom, akik=akik az ő=ő körükbe tartoztam 
oda, de én- 
K: -antiszemiták, akik nem szerették a zsidókat. 
I: -ja, hogy akik nem szerették. Hát:--nagyon nehéz rá válaszolni, mert abban a 
korban- abban az életkorban az ember még nem tudja annyira meg, csak- 
 
K: Milyen ilyen antiszemita atrocitásra emlékszik ugye ebből az időszakból, 43-44? 
Vagy esetleg- 
 
I: Hát azt múltkor is említettem, amikor Pestre jöttünk, mert édesanyámmal sokszor- 
 
K: -de ott Fehérváron még, Fehérváron maradjunk. 
 
I: Fehérvárról feljöttünk Pestre, akkor- 
K: -de Fehérváron volt-e még ilyen eset? 
 
I: Fehérváron- hát voltak olyanok, de azokat most én fölsorolni nem- 
K: -említett egy rokont- 
I: Van rokon- rokon nem volt=rokon- hát volt=volt ez a nagyon távoli rokon, 
úgyhogy nem is volt vele semmilyen kapcsolatunk, ez a Czike-- Antal orvos, de azzal 
nem érintkeztünk, szóval még édesapám meg is tiltotta, hogy szóba álljunk vele. 
 
K: És ő- ez miben nyilvánult meg, hogy ő antiszemita volt? 
 
I: Például abba az esetbe, amit meséltem, amikor vittük a=vittük a- 
K: -ez hogy volt, Sanyi bácsi? 
I: Ez úgy volt, hogy=hogy vittük a- a Miki értékes, szép könyveket gyűjtött, és ezeket 
szerette volna megmenteni akkor, hogyha hirtelen lakoltatják például ki őket a 
lakásukból. 
 
K: Ez- erre miért volt szükség, vagy ez- vagy ettől miért félt a Miki? Mikor volt ez? 
 
I: Hát ez már=ez már énszerintem, hát várjunk csak, ha én há- ez már ’43 körüli 
időben volt, hogy egyszerűen kilakoltattak embereket. Egyébként- 
 
K: Hova=hova lakoltattak ki? 
 
I: Azt nem- nem lehetett tudni, hogy vidékre- vi=vi- vidékre vitték el, szóval ő: erre 
a- 
 
K: Tehát ki kellett költözniük a lakásukból és el kellett menni valahova falura? 
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I: Még csak=még csak bizonyos mennyiségű holmit vihettek magukkal. Ez kezdett 
mindennapossá válni az lehet- azt mondhatom. 
 
K: Ki lakoltatta ki ezeket a zsidó családokat? 
 
I: Fogalmam sincs róla, hogy milyen=milyen- hogy hívják, csendőröket nem, nem is 
láttam soha, azok lehettek volna erre alkalmasak, de: e---megtudtuk ugye, hogy 
ezt=ezt az ismerőst is, azt is. 
 
K: Kiket például? 
 
I: Főképpen ezek részben kereskedők, részben orvosok. 
 
K: Tehát jobb módúak ezek szerint. 
 
I: Jobb módúak voltak. És- 
 
K: Név szerint emlékszik erre? 
 
I: Nem, sajnos egyáltalán nem nagyon emlékszem nevekre. Azt tudom esetleg 
mondani, hogy volt egy- egy olyan kisbolt, amit mi most kisközértnek nevezünk, itt a 
Bartók Béla út mellett. Hát annál is kisebb- 
 
K: De ez már Pesten volt, most még Fehérváron- 
K: -nem, ez=ez még Fehérváron volt- 
K: -fehérvári Bartók Béla út- 
I: -én csak=én csak ahhoz hasonlítom, hogy volt a sarkon egy ilyen=ilyen hogy- e----
s- S-sel kezdődött annak is a neve, (Schöffer), vagy ilyes valami, németes név volt, 
ahhoz jártunk ő: hát ha ilyen kisebb vásárlás volt, és hát ugye öt gyerekkel ő: elég 
sokszor kellett odamenni. És egyszer- 
K: Mi történt ezzel a boltossal? 
 
I: Ezt akarom éppen mondani. Hogy ami- nem- az már=már szinte magától értetődő 
volt, hogy nem sokkal utána bezárt és nem tudom, hogy hova lett, de egy időben, ez 
nagyon furcsán hangzik, de olcsóbb volt, és azért hát a tanárokat, meg apám tanár, 
bár ő mérnök is volt, nem nagyon fizették meg, ilyen kis- mint egy l- va- egy 
ágyúlövedéknek mondanánk, ilyen- olyan cukor volt, ami egy ilyen- 
K: -süvegcukor- 
I: -süvegcukor. És azt tudom, hogy egyszer mentem és azt kaptam ő: hát parancsnak 
édesanyámtól, hogy hozzak két- az sokkal olcsóbb volt, össze kellett törni, két 
közepes, mert volt kicsi, közepes és nagy, hogy két közepeset hozzak. És akkor a 
tulajdonos, mert nem volt segédje, azt mondta, hogy ő: hogy ilyet nem kapunk. És én 
meg mondtam, hogy de hát a nem tudom, melyik izébe láttam, hogy van. Ja, azok 
kapnak, nyo- nyomatékkal azt mondta, hogy mi nem kapunk. És amikor ezt otthon 
elmeséltem, akkor hangzott el azt hiszem talán először a számomra azt, hogy=hogy 
mert zsidó. Egy=egy- egyszerű öreg bácsi volt, nagyon kedves volt és volt idő, 
amikor ilyen könyvecske volt, amibe beírtuk, és azt egybe fizették ki, vagy előre, 
nem tudom én, a szüleim, és hát úgy meg lehetett benne bízni, ahogy ő megbízott 
bennünk. Úgyhogy- 
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K: Ő azért nem kapott süvegcukrot, mert ő zsidó volt. 
 
I: Igen=igen, mert az már=az már- hát ugye az olcsóbb volt, mint a másik, azt csak 
törten vették, és akkor az első akihez nem vittek, azok=azok azok, akik zsidók voltak. 
Úgyhogy ilyen=ilyen apróságokból tevődik össze az én ilyen korabeli ismeretségem 
és- 
 
K:Stein Mikiékkel akkor ez hogy volt? Ők attól féltek, hogy kilakoltatják őket. 
I: Igen. 
K: Mert hogy már voltak ilyen esetek, hogy kilakoltatták- 
I: Igen- 
K: -jobb módúakat- 
I: -voltak=voltak- 
K: -Fehérváron- 
I: -olyan esetek, igen, és- 
K: -de konkrétan nem emlékszik, hogy kiket lakoltattak ki. 
I: Konkrétan nem, konkréten nem, de biztos vagyok benne, hogy olyanok is voltak 
közte, illetve olyanok voltak, akik azok voltak, vagy akikről tudták. Biztos voltak, 
akikről nem tudták, mert időbe magyarosítottak nevet és egyáltalán nem tartották be a 
hitüket, vagy mi, úgyhogy úgy lassan-lassan- 
 
K: A Stein Miki attól félt, hogy őket kilakoltatják- 
I: -attól félt, hogy őket kilakoltatják, és akkor még az- az még akkor távolt volt, hogy 
egyszer csak ő nem volt már sehol és nem- 
K: -de megkérte- elkezdte mondani az előbb Sanyi bácsi, hogy megkérte- tehát voltak 
nekik érdekes könyveik- 
I: Igen, voltak neki érdekes könyvei, nagyon szép könyvei- 
K: -értékes- 
I: -értékes, nagyon szép könyvei, ő: a nagy részük németül volt, de hát a németet mi 
is tanultuk és én németül is egész tűrhetően tudtam, most nem tudok úgy se. És ez 
egy jó csomó könyv volt, mert azért nekik jól ment a fogászatuk, volt egy segéd is, és 
egy elég szépen berendezett fogorvosi rendelőjük. És:-- akkor, hogy a szülők találták 
ki, vagy a Miki magától, azt mondta, hogy vigyük el hozzánk az összes könyvet. És 
akkor először úgy volt, hogy én megyek és hozok, mert nem tudtuk, hogy elég sok 
könyv. Emlékszem, hogy még telefonon fölhívtuk őket, hogy most hány könyvről 
van szó, és akkor és ez hány kiló. És mondott valamit, hogy tíz-tizenkét kiló, sok. És 
akkor=akkor édesapám is, akkor azt mondta, hogy estefele megyünk, vagy délután 
megyünk, amikor ráérek, és akkor én is, és akkor már az öcsém, hát ugye négy évvel 
volt fiatalabb, mint én, ő is már tízen túl volt, hogy mind a hárman megyünk, és=és 
esetleg majd meglátjuk, hogy milyen a helyzet és akkor talán a Miki is tud jönni és 
elég sokat el tudunk hozni. Hát így indultunk neki, és el is jutottunk hát ők nem 
tudom, Székesfehérvárt mennyire tetszik ismerni, de szóval eljutottunk addig az 
utcáig, amelyik- ahol ez van, és most is Buda- Budai útnak is hívják különben, Pestre 
kivezető régi út, és ott ugye egy séta- vagy nem is séta az, lovaglóutca volt, evvel 
párhuzamosan, és ott vittük ezt és cipeltük, amennyire hát ki-ki mennyit, édesapám 
tudott a legtöbbet, de hát ő /jó korában volt/ ((nevetve)). Az öcsém is vitte, meg=meg 
szatyorba vittük, meg minden, és--egyszer csak egy- hát azért mondom, mert aztán 
eszembe jutott, egy Steyr 55-öse volt a Tóni bácsinak- 
K: -Czike Antal- 
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I: -aki- akit- igen, a Czike Antal volt, akivel nem volt semmilyen kapcsolatunk, és 
nagyon érdekes volt, hogy lefékez valaki, egyetlen egy volt, az a- az drága kis kocsi 
volt, mert az olcsó kiskocsi az a kis Fiat volt ((köhint)), és:-- 
K: -mi történt? 
I: -lefékez, és=és kinyitja a jobb ajtót odahajolva, hogy mit cipekedtek--elviszem 
szívesen, ami van. És erre édesapám kicsit gondolkozva, mert félt, hogy szóba kerül, 
hogy ez kié, vagy miért van, vagy mit tudom én.  
 
K: Stein Miki ott volt akkor végül is? Stein Miki ott volt- 
I: -nem- 
K: -akkor? Nem volt ott. 
I: Nem. A Stein Miki nem volt ott. És én mentem is, már a- örültem, hogy leteszem 
azokat a nehéz izéket, de édesapám úgy húzódozott a dologtól, és mondta, hogy 
elnézést kérünk Antal, vagy An- mert Tóninak hívtuk mi, mint gyerekek, de nem 
nagyon volt lehetőség, hogy meg- ő:- 
 
K: Mi történt aztán? Mit szólt ez az Antal? 
I: Amikor=amikor édesapám nyugodtan megmondta--- 
K: -hogy? 
 
I: Hogy megígértük valakinek, hogy eltesszük a könyveit, azt visszük. És erre ő 
nagyon hamar kapcsolt, hogy miért visszük mi valakinek a könyveit, és erre valamit 
káromkodott, vagy mi volt, becsapta az ajtót és elment. Úgyhogy aztán cipeltük 
tovább a: nehéz izét. 
 
K: Vagyis mit történt? Tehát mire gondolt a Czike Antal? 
 
I: Hát látta, mert olyan jellegű könyvek voltak, ami ritkán fordul elő, és nem volt, azt 
hiszem egyedüli eset, hogy mentették sokan az ismerőseik- 
K: -de akkor miért káromkodott a Czike Antal? 
I: azért mert látta, hogy=látta, hogy apám nem talál- keresi a szavakat, hogy hogy 
mondja meg, és- 
K: -mit? 
I: -és azt hiszem, hogy- hogy--lehet, hogy én voltam az a számár, aki azt mondtam, 
hogy mondja meg, hogy a Stein Mikié. Nem tudom. Valahogy=valahogy- hogy 
mondjam, hirtelen kapcsolt- 
K: -de mit kapcsolt, mire gondolt, vagy mire döbbent rá? 
 
I: Miért cipelünk idegen könyveket, ilyen mennyiségben, az egy különlegességnek 
számított egyébként, hogy az ember ilyesmit cipeljen- 
K: -tehát rájött arra, hogy- 
I: -viszont mindennapos volt, hogy hurcoltak hátukon hátizsákba holmikat emberek, 
akik az ismerőseiknek a- 
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