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Csernok Attila 
 
 
K: Legyen szíves megmondani a nevét. 
 
I: Csernok Attila vagyok. 
 
K: Mikor született? 
 
I: 1929. szeptember 23-án. 
 
K: Hol született? 
 
I: Székesfehérváron, Magyarországon. 
 
K: Jártunk már itt néhány héttel ezelőtt, és akkor visszaemlékezett arra, hogy=hogy 
volt a második világháború idején, milyen- elmondta nekünk, milyen emlékei vannak 
arról, hogy Fehérváron, illetve Komáromban milyen volt a viszony zsidók, nem 
zsidók között, meg egyáltalán, evvel kapcsolatosan milyen emlékei vannak. Most 
azért jöttünk vissza, hogy mindezeket az emlékeket kamerára, videóra rögzítsük. 
Úgyhogy most megint erről lesz szó, és akkor arra kérném mindenekelőtt, hogy 
mesélje el nekünk, vagy emlékezzen vissza, milyen viszony volt a harmincas évek 
végén, negyvenes évek elején, amikor az első emlékei már biztos voltak arról, hogy 
hogy életek együtt zsidók, nem zsidók, voltak-e zsidó ismerőseik? 
 
I: Tulajdonképpen hm: kicsi- én olyan tízéves gyerekkorom óta úgy emlékszem 
nagyjából, hogy mi történt a családba, és hát apámnak, aki egy magyar királyi 
katonatiszt volt, neki volt egy ilyen, hát mondanám, hogy asztaltársasága. Hát ilyen 
furcsa, de hát a-az 1938 környéke, furcsa asztaltársaság volt, ahol a katolikus 
plébános volt ott, az evangélikus lelkész, a zsidó körorvos, és apám, aki az 
evangélikus katonatiszt volt. És jókat vitatkoztak, meg szóval egy hónapban egyszer 
mindig nálunk összejöttek és hát az a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy ez egy 
ilyen- szóval nem=nem szándékosan válogatta ki ezt az apám, hanem hát ezt most 
pontosan én ezt nem tudom, hogy ez hogy jött össze, de hát igazából eszmélő 
gyerekkorom óta ez volt egy ilyen, hogy a Tóni bácsi, a Heisler Tóni bácsi, akit=aki 
ezt pontosan én nem tudom, mert aztán mi onnan elköltöztünk, de nagy a 
valószínűsége, hogy ő is áldozatul esett annak a gonosz politikának, meg annak a 
gonoszságnak, ami itt Magyarországon később történt. 
 
K: Ez hol volt? 
 
I: Ez Várpalotán volt, apám akkor ott szolgált, és hát ott=ott jött ez össze, minden 
hónapban egyszer, és nagyon- szóval ez egy ilyen multikulturális, vagy többféle 
vallás jött össze, ahol apám kifejtette a papoknak, hogy ugye ((kis nevetés)) a- ugye 
az van a Bibliába, vagy azt tanítjátok, mondta a papoknak, hogy isten a legkisebb 
fűszálra is gondot visel, akkor nincs rátok szükségem. Szóval körülbelül ilyen, mint 
papokra, ilyen stílusban ment a beszélgetés. Utána már, 1940, az, amire emlékszem, 
ahol a gimnáziumba jártam, és akkor mondanám tovább a- 
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K: Hadd kérdezzem meg még az asztaltársasággal kapcsolatosan, hogy hogy derült ki 
a maga számára, hogy ez a zsidó körorvos-  
I: -Heisler- 
K: -zsidó körorvos- Heisler- zsidó volt? Hogy hangzott el, vagy hogy derült ki? Ugye 
akkor volt 11 éves. 
 
I: Igen. Hát ezt=ezt nem tudom megmondani, de hogy tudtam, az biztos, de nem- hát 
szóval erre nem=nem tudok visszaemlékezni, hogy hogy derült ki. Valahogy- jó, az 
nem volt egy akkora- szóval hogy is mondjam. 
 
K: Nyilván a katolikus papról kiderült, hogy katolikus pap, az evangélikus lelkészről, 
hogy evangélikus lelkész- 
I: Jó, hát a=hát a- azt se tudom, hogy hogy derült ki, hogy ez egy katolikus pap volt, 
de hát- mert mindegyik ilyen fekete reverendába volt, úgyhogy. Jó, az 
evangélikusnak volt valami fehér- de lehet, hogy civilbe voltak, erre például már nem 
emlékszem. De ez olyan természetes volt, hogy apámék beszélték egy ebédnél, 
hogy=hogy így kéne, hogy ez kár, hogy nem országosan van így, ahogy=ahogy ez 
minálunk van. Nem tudnám megmondani, hogy- de nem utólag tudtam meg, mert a 
Heisler Tóni bácsi volt az orvosunk és=és hát valahogy hm: de akkor ez nem 
hangzott ez 1938-ban, nem- szóval nem volt ennek semmi különösebb jelentősége 
nekem. Hát ugye én nem tudtam akkor a numerus claususról, meg az első, meg a 
második zsidótörvényről, pontosabban azt hiszem, a második az később volt, a 
második zsidótörvény. 
 
K: Otthon a szülei beszéltek arról, hogy így zsidók, úgy zsidók- 
I: Nem. 
K: -várpalotai zsidók? 
I: Nem=nem. Biztos, hogy nem. Nézze, hozzá kell tennem, hogy apám elég sokszor- 
38, ugye, 38-ba vitt- ment először meg=megszállni, vagy vissza=visszafoglalni a 
Felvidéket, és hát attól kezdve hét évig, 1945-ig hol otthon volt, hol nem. Mert=mert 
részt vett az erdélyi bevonulásba, ott volt a délvidéki bevonulásba, ott volt a Donnál, 
a- aztán még egyszer a Kárpátok mellé, mikor ösz- ugye a másik hadsereget 
szétverték, hát akkor a maradvány, azok hazajöttek és itt három hónapig volt otthon, 
és akkor megint egy lókórházban akkor a Kárpátoknál volt már a front, tehát nem 
éltünk mi olyan normális társadalmi életet. Hát többet volt az anyám egyedül 
majdnem, hogy mint apámmal együtt, és egyedül meg nem járt egy úrinő, ugye nem 
járt egyedül társaságba. Tehát ezért mondom, hogy egy kicsit mi be voltunk 
zárkózva, ha úgy tetszik, tehát nem=nem tudnék arra mondani, hogy a társadalomba 
hogy, meg- hm: elég- arról nem beszélve, hogy 1939-40 fordulóján én elkerültem az 
apáméktól, mert ők=őt Tolnára helyezték, engem pedig gimnáziumba a fehérvári 
gimnáziumba akartak íratni, és a nagyszüleim ott éltek, Fehérváron. Tehát én meg 
aztán külön évekre elkerültem tőlük és nyáron találkoztunk. 
 
K: Fehérváron a gimnáziumban voltak zsidó osztálytársai? 
 
I: Voltak, éppen akartam is valakinek elmeséltem, vagy lehet, hogy éppen maguknak, 
hogy ugye év végén és hát ott is, szóval az, hogy valaki zsidó, vagy katolikus, vagy- 
ugye mi más vallás- eleve én más vallású voltam, és többen voltunk más vallásúak. 
Bocsánat. Evangélikusok, reformátusok, zsidók, akik a katolikus- mert azért ez egy 
katolikus gimnázium volt, bár ez egy állami gimnázium volt, de hát a többségében 
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katolikusok jártak oda. Hát amikor hittan volt a katolikusoknak, akkor mi ott 
üldögéltünk, aztán minde- valahol ott a- a- az iskolában. És hát arra emlékszem, hogy 
külön kellett hittanra járni, ami nem volt egy nagy boldogság. Hát nyilván a zsidó 
gyerekeknek is külön kellett járni ilyen hitoktatásra. Hát nagyjából. Na most a- amit 
el akartam- 
 
K: Kikre emlékszik? 
 
I: -amit el akartam mondani, hogy az egy na- szóval nem azt mondom, hogy az egy 
nagyon jó osztályközösség volt, amibe én voltam, mert hát ez általános volt a 
gimnáziumban, szóval ott olyan nem volt, hogy zsidó, az meg- szóval nem volt 
semmiféle se vallás, se faji- a legcsekélyebb mértékben sem volt a gimnáziumba. Azt 
akartam elmondani, év végén mindig kiadtak egy ilyen évkönyvet, ahol 
osztályonként- osztályzatok- részletesen fel volt sorolva, és a nevek után ott volt, 
hogy „r. kat.”, meg „ág. hit.” ez az én voltam, az evangélikus. Meg ’izr.’ izr. volt, 
tehát az=az bele volt írva, hogy kinek mi a vallása, de ezt aztán állítom, 1940-be ott 
jártam, meg ’41-be, 42-be, szóval az egy teljesen normális közösség volt. 
 
K: És itt derült ki a maga számára, hogy kik voltak- kik milyen vallásúak voltak? 
Tehát így derült ki, hogy voltak zsidó osztálytársak, vagy másképp is kiderült az? 
 
I: Nem tudnám megmondani. Valószínű, csak az osztálykönyvektől, mert nem- ez 
nem volt téma, hát gyerekek voltunk, játszottunk, meg=meg szóval meg sportoltunk 
együtt, szóval nem=nem volt ennek abban a gimnáziumban az, hogy Fehérváron mi 
volt, azt nem tudom, mert nagyapáméknak sem volt társaságuk. Tehát ott ők=ők nem 
azt mondom, hogy elszigetelten, de hát a szomszédot ott ismertük, egy ilyen családi 
házban éltek ők és ott laktam én velük, és jártam ebbe a gimnáziumba, de hát megint 
azt hangsúlyoznám, hogy nem volt társadalmi kapcsolat. Ami volt, az az én 
kapcsolatom volt a gimnáziumba, ami egy nagyon kellemes, és normális, ott az 
árnyéka- szóval annak, hogy valaki ilyen, meg ki a zsidó, meg ki a nem zsidó. 
Úgyhogy- 
 
K: Zsidó osztálytársak nevére emlékszik esetleg? 
 
I: Hát:-----jó kérdés, de hát ez=ez rettenetesen régen volt.--Nem tudnám 
megmondani. Ne haragudjon, de- 
 
K: Hányan lehettek, akik- 
I: -zsidó=zsidó- 
K: -izraelita vallásúak? 
I: -izraelita vallásúak. Jó, hát a zsidót nem- nem úgy használjuk, mintha az egy 
pejoratív lenne. Hát izraelita vallású, de ezt komplikált mondani. 
 
K: Nyilván úgy emlegették annak idején, nem? Tehát ez úgy hangzott el. 
 
I: Sehogy se emlegettük. Nem emlegettük. Hát, mondom, év végén ugye mi- ott=ott 
volt, hogy izraelita, de azt is- szóval ennek nem volt- és azt nem azért mondom, hogy 
most mondom. Ezt- jó, hát az emlékezet persze torzíthat, de azt nem tudja- azt nem 
felejtheti el az ember, ha ott lett volna bármi, az árnyéka is annak, hogy ez egy zsidó 
gyerek. Voltak barátaim, meg voltak, akikkel nem barátkoztunk, de ennek- például a 
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pénzügyőr parancsnok, az egyik gyerek, ketten voltak a fiai, az egyikkel barátkoztam, 
a másikkal nem. De ő valamilyen keresztény vallásba- 
 
K: Tehát zsidó osztálytársak nevére nem emlékszik akkor. 
 
I: Nem emlékszem már. 
 
K: Velük nem is- 
 
I: Ketten-hárman voltak, szóval nem- mi más- hát evangélikus is csak azt hiszem, 
kettő volt összesen. ((nevet)) A nevükre nem emlékszem.  
 
K: Velük akkor különösebben nem volt szorosabb barátságban ezek szerint. 
 
I: Nem tudnám, nem- szóval, hogy így visszaemlékezem, igazából nem volt nekem 
szorosabb barátságom senkivel. Ez ilyen furcsán hangzik, de mi jó fél órára laktunk 
valahogy- hát biztos gyerekkorom, vagy serdülőkorom hibája, de nem voltak nekem 
ilyen haverjaim, vagy barátaim. Ne- otthon vol- nem is tudom, hát nem volt tévé, nem 
is tudom, mit csináltam egész nap. Nem tudom én, hogy mit csináltam, nekem ott vált 
mániámmá az olvasás. Nagyapáméknak nem volt több száz kötetes könyvtára, egy 
szerény vidéki tanítócsalád volt, és aztán nyugal- mikor nyugdíjba mentek, akkor 
költözte oda be, és hát olvastam. Széchenyi életrajzot olvastam például, meg=meg 
hát: nem is tudom, Gulácsi, ((nevet)) ami ott volt, hát főleg történelmi regényeket 
olvastam. Hát most nem tudom, hogy Mereskovszkijt akkor, meg most, meg mikor 
hogy értékelik, de volt két regénye, az I. Péter, és a Sándor cár. Szóval én 
sokat=sokat olvastam, és ott szoktam rá az olvasásra, szóval nem=nem voltak- 
K: Milyen további emlékei vannak arról, mikor vette észre, hogy=hogy valami 
készülődik a zsidók ellen? Vagy milyen rossz- 
I: -tkp- 
K: -vagy negatív előjelek voltak? 
I: -igen- 
K: -amit Ön is észrevett, ugye, tizenvalahány éves gyerekként?  
I: Ez inkább csak=inkább csak halvány emlék, szóval ezekre azért ilyen pontosan mi 
volt, úgy valahogy úgy bele--beleéltem, vagy hogy mondjam, ebbe az egészbe, ez=ez 
Komáromban volt, amikor hát beszéltek arról, hogy apámék, hogy=hogy zsidó 
munkaszolgálatosok vannak. Ugye jó, én 14- 14- nem voltam még 15 éves, tehát nem 
nagyon- szóval nem- hogy is mondjam, nem volt a- apám- hát apám alig volt otthon. 
Hogy most elmondta volna, hogy most ez van, meg zsidótörvény, szóval 
ilyen=ilyenfajta beszélgetés nem volt, hát anyám meg pláne, ő aztán meg szerintem a 
felét se tudta annak, mint ami=ami történ a- hát Komáromba megint az- ugye 
Komáromban egy óriási laktanya volt, és ott volt egy épület, amibe voltak a tiszti 
lakások. És hát mi ott éltünk nem azt mondom, hogy az egy karantén volt, de- 
 
K: Ez a híres csillagerőd volt? A komáromi csillagerőd? 
 
I: Nem. Nem=nem=nem. Ez egy nagy laktanya volt dél-Komáromba, tüzérek voltak 
azt hiszem, azt hiszem huszárok is, tehát azért volt ott az apám állatorvos, mert a 
tüzér- az ágyúkat lovak vontatták akkor, hát a huszárok meg lovon- ((nevet)) 
úgyhogy- ez azért úgy azt hiszem rányomta a bélyegét aztán a későbbiekben is ez a 
magányosság. Szóval ott is el voltunk szigetelve, hát az biztos, hogy semmi- 
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Komáromba semmiféle ilyen társadalmi kapcsolat nem volt, hát apám otthon se volt 
úgyszólván soha. Ez egy érdekes- 
K: Ő emlegette először a munkaszolgálatosokat, ugye azt mondta az előbb? 
 
I: Ő, ő emlegette először, meg hát úgy, hogy hát erre az egy névre emlékszem, hogy a 
Klein úr volt az asztalos. És=és ő emlegette, hogy- és aztán úgy lassan állt össze 
bennem a kép, mert azt ugye először ő nem mondta, mikor először jött, akkor 
befestette a- 
K: Mi volt ez pontosan? Ezt nem mondta el nekünk. 
 
I: Ugye úgy kezdődött, hogy Komáromba volt egy ilyen zsidó munkaszolgálatos 
század, vagy nem tudom micsoda, valamelyik erődbe voltak ők elszállásolva. Hát ez 
ismeretes ugye, azt hiszem akkor ugye a férfiakat elvitték ilyen munkaszolgálatra, 
mert a zsidókat nem lehetett fegyveres szo- a törvény ez volt, ilyen volt a törvény. 
Hogy volt egy munkaszolgálatos század, és az volt a rend, ez=ez úgy az 
eseményekből tudtam meg, szóval nem úgy, hogy az apám leült és elmondta, hogy 
akkor ez most így van. Hogy a tisztek kérhettek zsidó iparosokat, hogy a ház- a 
lakásukba, ha valamit meg kellett javítani. És hát apám meg kitalálta, hogy kért 
először asztalost, hogy semmi dolga nem volt egyébként az asztalosnak, mert 
((nevet)) minden rendbe volt, aztán meg kért festőt, aztán megint kért egy asztalost, 
megint festőt és ezt azt hiszem, hogy említettem is, hogy anyám egy pillanat alatt 
megértette, hogy miért kell háromszor átfesteni a gyerek- ott volt életemben először 
és utoljára gyerekszobám ((nevet)), ahol voltak ilyen festett bútorok. És hogy anyám 
egy pillanat alatt megértette, hogy miért kellett háromszor átfesteni, meg=meg hát 
ugye az asztalos- én nem emlékszem, hogy valaminek a lábát szóval ott voltak 
reggeltől estig, kaptak reggelit, ebédet, a cselédlány vacsorára csomagolt nekik, 
úgyhogy- mert hát volt cselédlány is. Akkoriba ez így működött az a társadalom. És 
ott=ott elvoltak, két-három hétig. Hát és még el is gondolkoztam rajta, hogy- meg azt 
hiszem, egyik könyvemben írtam is erről, hogy hát ennyit tudtunk segíteni, 
mert=mert hát ez volt, amit=amit mi meg tudtunk akkor csinálni. 
 
K: A Klein asztaloson kívül ki volt még akkor? 
 
I: Nem=nem emlékszem a festőnek nem emlékszem a nevére. Ketten vá- jöttek, hol 
ő, hol az asztalos jött, hol a festő, megint az asztalos, megint a festő. 
 
K: Akkor ezek szerint találkozott maga is velük. 
I: Igen. 
K: Beszélgettek? 
 
I: Hát persze, szóval ez megint talán furcsa, de ők nem úgy- szóval az apám Klein 
úrnak szólította, meg nem tudom milyen úrnak szólította, mint hogyha egy működő 
iparos lenne. Tehát ők nem úgy voltak kezelve, hogy ezt a munkaszolgálatost 
ideküldték és bele lehet rúgni, meg ilyesmi, hanem=hanem az apám megadta azt a 
tiszteletet, ami egy iparosnak egyébként is járt, vagy szóval- és hát ilyen- én már 
pontosan nem emlékszem, hogy mi, de hát persze, hogy besz- ez a te ágyad, vagy 
asztalod, vagy hogy- szóval nem sokat persze, mert egy felnőtt most mit tud 
beszélgetni egy 14 éves gyerekkel, de teljesen normálisan mozogtak ott a- 
 
K: Hogy volt öltözve? Vagy hogy voltak öltözve? 
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I: Nem emlékszem. 
 
K: Volt valami ilyen- 
 
I: Nem emlékszem erre, nem az öl- az öltözetükről nem=nem tudom megmondani, 
hogy=hogy- 
 
K: Volt valami megkülönböztető jelzés rajtuk? 
 
I: Nem tudom=nem- nem tudom. Ez=ez teljesen kiesett. 
 
K: Mondtak valami olyasmit, hogy ők honnét származnak, van-e családjuk? 
 
I: Lehet, hogy mondtak, de nem- erre már nem tudok visszaemlékezni, úgyhogy- azt 
magára a tényre tudok emlékezni, hogy ott voltak, és aki jött, az egy hétig ott volt, és 
akkor ott egy hétig jól érezte magát és nem piszkálták ott, meg nem kínozták a=a 
körletbe. 
 
K: Azt tudja, hogy=hogy ott kínozták a körletben őket? 
 
I: Ezt csak úgy utólag- hát úgy kínozták, hát mondjuk egy őr- szóval a tkp.- jó. Én ezt 
nem tudom pontosan, mert ezt nekünk ők nem meséltek erről, hát hogy soha arról szó 
nem volt, hogy apámnak panaszkodtak, pláne nekem panaszkodtak volna, hogy ott mi 
történik. Ez inkább csak utólagos visszagondolás, amit most mondtam, hogy hát 
tudja, ott a laktanyába is kínozták a bakákat, úgyhogy néha ((nevet)) azér is odahívtak 
a tüzérek közéjük, hogy addig is az őrmester, miután az őrnagyúr fia ott volt, hát az 
őrmester nem izélgette őket ott, hanem békibe hagyta. Tehát ebben olyan különösen 
nagy különbség nem volt, mert a hadsereg is elég kegyetlen hely volt. 
 
K: Tehát- 
I: Ezt=ezt én csak utólag gondolom, úgyhogy törölve ((nevet)), mert nem az én 
élményem volt, és nekem nem panaszkodtak, nem kellett volna mondani. 
 
K: Ön előtt van az arcuk, tehát ennek a Kleinnek, meg a másik- 
I: Hogy? 
K: Tehát látja maga előtt a- az ő arcukat- 
I: -nem=nem 
K: -hogy emlékszik az arcukra? 
I: -nem=nem- 
K: -meg egyáltalán hogy néztek ki? Tehát hogy idős, fiatal? 
I: Egy magas, középkorú férfi volt, olyan 40-50 év közötti férfiak voltak. 
 
K: Mennyire voltak hm: szóval mennyire voltak megviselve, mennyire voltak le- ő: 
hát állapotuk- milyen állapotban voltak? 
 
I: Értem. Nem voltak leharcolva még, szóval hát ez negyven- hát: 
 
K: Mikor volt ez pontosan? 
 

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



8 
 

I: Hát, ahogy mondja, igen. Hát, ugye mi ’43-ba kerültünk Komáromba, 43-44-es 
tanévet jártam ott, illetve hát 44 az olyan volt aztán, amilyen. Hát ez úgy ’44 tavasza 
lehetett még, de még a- de a gettóknak a felállítása előtt, mert a munkaszolgálat az 
megelőzte azt, ami aztán később a Sztójay kormánnyal aztán jött, mert- hát erről 
apám- erről csak az apám mesélt, szóval hogy=hogy amiket a zsidó 
munkaszolgálatosokkal csináltak a fronton. 
 
K: Miket mesélt az édesapja?  
 
I: Hát, hogy ugye kiadta a (Murai)- jó ezeket ő hallotta tiszttársaitól, tehát ez nem az 
én élményem, és mesélte az anyámnak, hogy- és én meg hall- hallottam, ebéd 
közben, vagy valami, hát együtt ebédeltünk, mikor jött. És amikor szétverték a 
második hadsereget és hazajött két-három hónapra, borzasztó dolgokat mesélt. Hát 
azt mesélte ugye, ami aztán később köztudottá is vált, hogy hát a zsidó 
munkaszolgálatosokkal szedettek aknát például. És hát rengeteg- ötvenezer- ez egy 
utólagos ismeret nekem, ugye ötvenezer embert vittek ki, és hazajött ötezer- 
K: -munkaszolgálato- 
I: -munkaszolgálatos a frontról. Annyira ((köhint)) a viszonyok annyira eldurvultak és 
annyira embertelen viszonyok voltak, hát jó, mondjuk a hadseregnek is, de hát a zsidó 
munkaszolgálatosoknak még külön ugye kényre-kedvre ki voltak szolgál- 
szolgáltatva a keretnek. És hogyha valaki nem, akkor lelőtték és el van intézve. 
Úgyhogy-- ezt- szóval annyira=annyira embertelen viszonyok voltak, hogy volt egy 
váltás a hadügyminiszter személyében, a honvédelmi miniszter személyében, amikor 
a Nagybaczoni Nagy Vilmos került- ő egy vezérezredes volt és ő lett a honvédelmi 
miniszter, akkor ő kiment a frontra és ellenőriz- hát megnézte szóval vizitálta frontot, 
mint honvédelmi miniszter, de megnézte, hogy a zsidó munkaszolgálatosokkal hogy 
bánnak. És hát emlékszem az emlékirataiba írta, hogy ő: miközben a hadseregben 
nem volt elég orvos, és százával haltak meg katonák, akiknek nem volt olyan nagyon 
súlyos a sebesülésük, miközben zsidó orvosokkal meg farönköket hordattak, 
meg=meg árkot ástak, meg=meg a legénység- legénységi állásokat, meg bunkereket 
építették a zsidó orvosok. És hát egyszerűen nem tudta elérni, aztán le is váltották, 
mert=mert az a Nagy Vilmos nevű az kirítt abból a=abból a miliőből, ami- most én 
nem azt mondom, hogy a fronton csupa=csupa antiszemita, meg zsidóüldöző tiszt 
volt, de mert ezek azért külön el voltak szigetelve a hadsereg egyéb részeitől, és 
akkor itt a keret- hát a keretlegényeket ismerjük. És erre- ezeket mesélte az apám, 
meg hogy mit csinált a hadsereg kint, de ez nem=nem a zsi- 
 
K: Van ilyen történet, amit az édesapja mesélt Önnek, vagy a családban, az- és ha 
emlékszik rá, akkor kíváncsiak vagyunk rá, igen. 
I: -már hogy konkrét ügy? 
K: Igen, ha volt ilyen történet, ami a zsidó munkaszolgálatosokat érinti. 
I: Ott kint a frontról nincsen nekem. Őneki se volt, mert ezek csak- hát ők látták, de 
nem=nem volt kapcsolatuk a- nekik a zsidó munkaszolgálatosokkal. Egyébként is 
mint állatorvos a hadosztályparancsnokságon üldögélt, vagy ott volt beszállásolva 
valahol, tehát ő nem=nem találkozott katonákkal se nagyon, csak ha ő nevetségesen 
hangzik, de a lovakkal találkozott leginkább, meg a lovászokkal, akik a- ezeket a 
lovakat gondozták. 
 
K: Járt a komáromi csillagerődben? 
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I: Azt hiszem, hogy nem. A monostori erődben jártam, és arról vannak ilyen halvány 
emlékeim. 
 
K: Mi volt a monostori erődben? 
 
I: Hát ilyen kazamaták, szóval nagyon-nagyon halvány emlékeim vannak róla, szóval 
ilyen sötét=sötét- 
 
K: Az is egy katonai létesítmény volt, tehát a háború alatt? 
 
I: Igen. 
K: Ott ki=ki voltak? 
I: Katonák voltak, meg voltak- volt olyan, egy rész, ahol a munkaszolgálatosok 
voltak beszállásolva, volt egy- jó, az az erőd nem volt aktív erőd, hogy majd 
megvédjük, tehát ilyen értelemben nem inkább csak ilyen raktárnak használták, 
meg=meg bizonyos alakulat átmenetileg ott=ott helyezték el. Leginkább ilyen 
legénységi szállásnak használták- 
K: -és akkor ott látott munkaszolgálatosokat. 
 
I: Nem, ott nem. 
 
K: Csak tudott róla- tudott arról, hogy ott vannak munkaszolgálatosok. 
 
I: De nem azért, hogy ott voltam a monostori erődben, hanem mert tudtam, hogy ők 
szóval voltak nálunk ez a két munkaszolgálatos, onnan tudtam, hogy- 
 
K: Ők onnan jöttek, a monostori erődből. 
I: -igen, úgy emlékszem, hogy a monostori erődben voltak ők, igen. 
 
K: Tehát nem a csillagerődben voltak. 
 
I: Hát nem- nem merném, mert ez azért az én eszem nem=nem- hogy valamelyik 
erődbe voltak, de akkor nekem ez nem is volt lényeges, hogy most melyik erődbe 
vannak, nem volt lényeges információ. 
 
K: Milyen további emlékei voltak azzal kapcsolatosan, hogy a zsidókkal- 
K: -mit csináltak- 
K: -mit csináltak. Komáromban látott-e például zsidó üzleteket, zsidókat úgy jártába-
keltébe, mikor járt az iskolába például? 
I: Hát- 
K: -44 tavaszán? 
 
I: -üzleteket nem. 
 
K: Nem volt a környéken zsidó bolt. 
 
I: Nem, hát ez a laktanya egy elég elszigetelt ugye akkor- és ott nem messze volt a 
híd. Most a laktanyából átmentem a hídon és ott volt nem messze a gimnázium, ez 
volt az én- 
 

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



10 
 

K: Boltba nem jártak? 
 
I: Nem emlékszem. Hát én biztos nem, hogy aztán- hát lehet, hogy a cseléd, vagy 
a=vagy a tiszti legény, vagy- szóval ezt- hát anyámat se nagyon hiszem, hogy boltba 
járt volna, de látja, ez egy jó kérdés és nem=nem tudok rá vásárolni, de nem, hát egy 
tisztfeleség nem járt a boltba. Fölírta a cselédnek, hogy mi kell venni és akkor ő 
megvette. 
 
K: Ruhaboltba se jártak? 
I: Tessék? 
K: Ruhaboltba se jártak? Gyereknek- 
 
I: Hát: ((nevet)) nehezeket kérdez, nem=nem emlékszem már. Biztos jártunk, mert föl 
kellett próbálni, de nincsenek ilyen- érdekes módon erre nem=nem emlékszem, 
hogy=hogy nekem ott ruhát vettek. 
 
K: A városba egyáltalán nem járt benn az alatt az egy év alatt, amíg ott voltak 43-44-
ben? 
 
I: Nagyon ke- hát nagyon- nem városnézési célzattal biztos nem. 
 
K: Eltévedne Komáromban akkor, ugye? 
 
I: Igen, nemrégiben voltam, hogy a családomat földerítsem és a- a: komáromi át- a 
cseh Komárom, az a Komarno és a délen volt a magyar Komárom, mert ugye szét-
aztán Trianonban szétvágták ezt a várost, és aztán hát északon volt a- hát ott nagyon 
sok magyar él, hát a Csallóköz ismeretes és a református egyház anyakönyveiben 
próbáltam felderíteni, de nem jártam sikerrel. ((nevet)) 
 
K: Szóval akkor ezek szerint akkor nem látott boltokat, főleg nem zsidó boltokat 
Komáromban? 
 
I: Nem=nem, boltokat nem láttam. 
 
K: Látott-e zsidókat sárga csillaggal Komáromban? 
 
I: Nem: nem emlékszem rá. Egyet- az=az igazán, ami bennem megmaradt, azért hát 
az egy ilyen hetven- vagy nem tudom, /hány évvel ezelőtt volt/ ((nevetéssel)) és sok 
minden megmaradt, de hát azért nem=nem tudok komplett meséket, vagy történeteket 
nem=nem tudok mondani, nem emlékszem. Az=az egész biztos és ezt már mondtam 
is, hogy mi eléggé elszigetelten- én többet jártam a legénységi szállásokra, hát ott 
megtanítottak kártyázni, meg ferblizni, szóval meg egyszer úgy leitattak, hogy alig 
találtam haza, mert az olyan 3-4 km volt a lak- legénységi szállások, meg ott az 
istállók, meg a tiszti lakások. És hát biciklivel mentem oda, majdnem leestem a 
bicikliről, /erre például emlékszem, és kaptam is/ ((nevet)) a fejemre, hogy mit 
csináltál ott. De hát nem=nem mondtam meg, hogy hol voltam, mert még- de hát 
apám nem olyan volt, hogy most utánament volna, hogy most ki itatott le. Szóval 
többet járkáltam én oda, hát ha úgy tetszik, hogy a bakák, vagy a tüzérek, ott nem 
bakák voltak, hanem tüzérek=tüzérek közé, olyan jól elvoltunk. Megtanítottak a 
géppuskát szétszedni például, a- az egy- nem a tüzérek, hanem egy má- de az ágyúkra 
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ők tanítottak- ők tanítottak meg az ágyúra. Csak azt akarom mondani, hogy nem 
járkáltam én a városba. Az egyetlen élményem Komáromba, ami=ami nagyon 
megrázott, és ez=ez azért maradt ilyen élesen bennem, mert nem--ismétlem, én 
leventére- mert akkor leventére kellett járnunk. ((köhint)) Leventére jártunk, és 
valahol a cseh komáromi részen volt a levente kiképzés- 
 
K: Iskolás- iskolából vitték leventére Önöket? 
 
I: Hát nem vittek, hanem oda kellett menni, persze, az iskolába, mindenki levente 
volt. 
 
K: És a zsidó osztálytársak is leventék voltak? 
 
I: Persze, mindenki leven- 
K: -ők is jártak a leventébe- leventére. 
I: Igen. 
K: Együtt? 
I: Hát mindenki a- hát ott együtt voltunk aztán, de nem együtt masíroztunk, ha ezt 
kérdezi, hanem egyenként mentünk oda. 
 
K: Ezt értem, de hogy a levente-foglalkozáson a zsidó gyerekek is ugyanazt csinálták, 
mint a nem zsidó gyerekek? 
 
I: Nem, hát azt- azt hiszem, hogy zsidó gyerekek nem voltak a leventébe. Ez már 44- 
nem tudom, tavasza. Azt hiszem akkor nem. 
 
K: Iskolába nem- a zsidó gyerekeknek nem kellett sárga csillaggal megjelenni? 
 
I: Nem tudok erre válaszolni, mert ugye Fehérváron ez még nem- szóval nem=nem 
voltak olyanok a viszonyok, amikor Fehérváron jártam- 
K: Komáromba. 
I: Komáromba pedig nem: hm: nem volt, emlékezetem szerint, de hogy miért nem 
volt, ezt nem tudom megmondani, de emlékezetem szerint nem voltak zsidó- mármint 
hogy sárga csillagos. és én most, ha megkérdezné, arra sem tudnék válaszolni, hogy 
egyáltalán zsidó vallású gyerekek voltak-e együtt a mi osztályunkba, nem=nem 
tudnék rá válaszolni. 
 
K: Azt mondta, hogy voltak zsidó osztálytársai. Vagy az még Székesfehérváron- 
I: Székesfehérváron=Székesfehérváron- 
K: Ja, értem. 
I: Jó, tudja Komárom az már- nem voltak még itt az oroszok, de az már egy zavaros 
idő volt, úgyhogy- 
 
K: És akkor Székesfehérváron nem járt leventére, vagy leventébe? 
I: Nem, ott még nem, valahogy akkor még talán kisebb is voltam ott, egy darabig 
voltam cserkész, de aztán otthagytam őket, mert ez a= ez a dolog nem nekem találták 
ezt ki, hogy egzecíroztassanak. 
 
K: És a levente=levente az milyen volt, ki volt a leventeoktató? 
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I: Az mindig egy tornatanár volt, úgyhogy most e- itt nem emlékszem, hogy ki volt a 
levente-oktató. Arra emlékszem, hogy a háború után Fehérváron ki. Hogy- csak 
mesélték, hogy az egyik tornatanár volt a leventeoktató. 
 
K: De a komáromi leventeoktatóra már nem emlékszik. 
 
I: Nem emlékszem=nem emlékszem. Nagyon rövid idő volt azért, tudja, meg- nem is 
tudom, szóval az már annyira=annyira zavar- olyan nyugtalan és=és nem az, hogy 
féltünk, de hát apám akkor már hazajött, szétverték a- a had- második hadsereget, ezt 
már mondtam, hogy- és azért az ilyen szóval nyomott hangulat volt azért, hogy 
jönnek az oroszok. Tehát ne- az már nem volt egy normális=normális élet ’44-ben ott, 
Komáromban. Tehát ezért nem: ő: halvány- szóval halványak az emlékeim is. Az 
egyetlen, ami viszont- mert az egy olyan élmény volt, ami beléragadt, és=és azt úgy 
emlékszem, mintha tegnap lett volna. Egy dologra nem emlékszem, hogy ott- na 
mindegy, elmondom, ami volt, és jöttem haza a leventéről, mert ez a- a dolognak ez a 
lényege. Az egész leventére se emlékszem, mert hát ott nyilván puskával ott 
szórakoztattak bennünket, úgyhogy. Jöttem haza leventéről, és hát én mindig ilyen 
lehajtott fejjel jártam, ((nevet)) épp azért, hogy ne lépjek bele valamibe, meg hát ez 
ilyen szokás volt nálam. És akkor egyszer csak arra kaptam föl a fejemet, hogy 
ilyen=ilyen kiáltozás, meg sírást hallottam, és akkor láttam, állt egy ilyen ponyvával 
letakart teherautó egy ház előtt, és rendőrök, most meglepő dolog, határozottan 
emlékszem, rendőrök ráncigáltak kifele a házból. Idős em- voltak hatan-nyolcan, idős 
férfiak, idős, fiat- szóval vegyesen, fiatalok, öregen, tehát látszott, hogy egy család, 
ahol az asszony- hát mert ugye a férfiakat elvitték munkaszolgálatra. Az asszony, 
meg az anyja, vagy a férjének az anyja, tehát a másod- az idősebb generáció, meg a 
szülők és gyerekek is, és a fe- az ajtó felé volt, aki kapaszkodott az ajtófélfa- szóval 
nem álltam meg én ott nézni, úgy megijedtem és úgy féltem, mondom, ha ezek 
bevágnak engem is a teherautóba, sose találnak meg. Így hirtelen belém villant ez a 
dolog. Félelmetes, megrázó látvány volt, ahogy ott ráncigálták ki és taszigálták fel a- 
a teherautóra ezeket az embereket. Nem tudom, hogy honnan tudtam, hogy zsidók, de 
azt=azt azt hiszem, azt márt tudtuk, hogy zsidótörvények vannak, meg zsidóüldözés. 
Hát ugye a férfiak ott voltak nálunk, tehát innen azért már tudtam a szüleimtől, 
hogy=hogy mi történik az országban. És ez: ez volt nekem egy olyan élmény, itt 
igazából ez volt az egyetlen ilyen élményem, hogy=hogy hogy hogy is működött, 
mert őket a gettó- ezt akkor én nem tudtam, csak később, ugye a történelemben, hogy 
ugye akkor folyt a gettó a Sztójay-kormány mikor hivatalba lépett. Ugye akkor 
hozták létre a gettókat, és hát utólag tudom, hogy összegyűjtötték és vitték a=a az 
otthonukból vitték a gettóba a zsidó ((sóhajt)) a zsidó vallású embereket. Nem akarok 
ilyen szavakat használni, bár=bár én megír- leírva leírtam, hát hogy ők a 
honfitársaink voltak, és=és amilyen embertelenül folyt az az egész, szóval én- jó, nem 
kicsi gyerek voltam már, de ez olyan=olyan élmény volt, amibe soha nem volt 
korábban részem. 
 
K: Volt valami megkülönböztető jelzés ezeken az embereken- 
I: -én nem emlékszem- 
K: -akiket ráncigáltak kifelé? 
I: -én csak a fekete ru- szóval hogy feketébe voltak, sötét- azt mondjuk nem mondom, 
hogy fekete, sötét ruhába voltak. 
 
K: Összesen hány ember a család? 
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I: Ott? 
K: -igen- 
I: -ott ilyen hat-nyolc ember volt, egy ilyen bő=bő család. Idősebb sz- meg a szü- hát 
a két asszony, fiatalabb, mint hogyha két család lett volna így utólag gondolkozva. 
 
K: És ki ráncigálta ki? 
 
I: Borzasztó volt. Rendőrök- rendőrök, ott nem csendőrök voltak, hanem rendőrök, ez 
a- aki a közlekedést- szóval a rendőrségnek nyilván valami politikai, vagy nem tudom 
milyen osztálya. 
 
K: Fegyver volt náluk? 
 
I: Azt hiszem nem. Nem volt fegyver, hát e=e- ehhez nem kellett nekik fegyver. 
Lehet, hogy gumibot, vagy valami volt, erre=erre nem emlékszem, de ilyen, hogy 
puska, vagy valami, ez nem. Tudja a puska csak akadályozta volna őket a- szóval itt 
idős asszonyokkal, vagy idős emberekkel, meg gyerekekkel bántak, tehát meglett, 
erős férfiak, tehát nekik erre az akcióra nem kellett fegyvert vinni. 
 
K: A: egy teherautóra rakták fel őket. 
 
I: Igen, egy ponyvával letakart teherautóra, hogy ne lássa senki a- az út közbe. 
 
K: Azt látta, hogy voltak-e még azon a teherautón? 
 
I: Nem tudom megmondani, mert nem láttam be, hát ugye ponyva el- szóval ponyva 
volt, és=és hátul is ponyva volt. Azt kinyitották, de hát, ha voltak is, ugye annyira 
bent volt, hát az biztos, hogy=hogy nem=nem ezért az egy családért jöttek azzal a 
teherautóval, tehát ezt=ezt már csak logikailag gondolom. 
 
K: Volt náluk holmi? Vittek magukkal holmit? 
 
I: Nem=nem, csomag, semmi nem volt náluk. 
 
K: A gyerekek milyen idősek voltak körülbelül? 
 
I: Hát, ilyen hat-nyolc év körüli kis- kicsi gyerekek voltak. 
 
K: Miket mondtak, mi hangzott el, arra emlékszik? 
 
I: Se- nem- szó- szavak nem- vagy legalább is nem jutottak el hozzám. Csak a sírás, 
meg a kiabálás, ott- 
K: Mit kiabáltak? 
 
I: Hát most csak kitalálnám, de nem- így most nem emlékszem, hogy miket kiabáltak, 
annak=annak meg nincs értelmet, hogy utólag mondjam. A sikol- inkább a sikoltozás 
volt, ami belém mart. Hát megint azt mondom, hogy 15 éves gyerekként nem=nem az 
az élmény volt, ami=ami- szóval az egy teljesen abnormális és egy gonosz- szóval 
taszított és=és félelmet keltett bennem, a félelemre em- meg hogy=hogy ezt- ez akkor 
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így nem tudatosult bennem, csak a félelem. Ezt legfeljebb csak utólag tehetem hozzá 
valószínűleg, hogy ez=ez egy ilyen gonosz- és azért is féltem annyira, mert ez egy 
ilyen szokatlan, egy ilyen gonosz, ilyen at- atrocitás, hogy emberekkel így bánni. Ez- 
szóval ezek=ezek jöttek be, és ez ezért rögződött ez bennem ennyire, hogy=hogy- hát 
hogy ilyen=ilyeneket műveltek a magyarok a magyarokkal. 
 
K: Rendőrök mit csináltak? Ők mondtak-e valamit? 
I: Nem mondtak semmit. Hát ők végezték a dolgukat- 
K: -de ők- 
I: -őket azért fizették aznap. Őrajtuk- bocsánat, nem látszott, hogy ő- nyilván dühös 
volt, most mit kapaszkodik, úgyis be kell vinni, szóval a rendőr nem=nem, a rendőrök 
nem kiabáltak. 
 
K: A rendőrök fizikailag, tehát hozzáértek nyilván ezekhez az emberekhez. 
 
I: Hát kirángatták őket, persze, és föllökdösték, de úgy ütni nem ütötték őket ott. De 
hát az már önmagába- az=az egy ilyen fizikai bántalmazással felért, hogy ugye 
kirángatni őket a kapun keresztül, mert hát mondom, kapaszkodtak, ameddig lehetett. 
 
K: Meddig állt ott körülbelül? 
 
I: Hát, egy pár percig, három-négy percig legfeljebb, a- és hát nem is álltam, hanem 
amikor kezd- messzebbről hallottam a sikolyt, és akkor úgy- és látom, mi történik, 
akkor lelassítottam és hát úgy=úgy- szóval úgy megállni nem mertem megállni, csak 
nagyon lassan-lassan lépegettem tovább, hogy mégis néztem, hogy ott mi történik. 
 
K: Emlékszik, hogy melyik utcában volt minden? 
 
I: Nem tudom. A Duna-part- a Dunával párhuzamos első utcába, de hogy ezt most 
hogy hívták, arra már nem emlékszem. A hídhoz közel a hídhoz és a Duná- ott ugye 
van egy- volt egy- mielőtt fölrobbantották, volt egy híd, és arról, ha=ha 
Magyarország- most innen mondom, Magyarországról megyünk, akkor balra ment 
egy utca a Duna mentén, ut- utána lehetne, de nem tudom, hogy hívták. 
 
K: És Ön az utca egyik oldalán ment és mindez a másik oldalon történt. 
I: Igen, én a Duna felőli oldalán jöttem haza, ők meg a- hát mert ugye a Duna felőli 
oldalon nem voltak házak, a házak a túlsó oldalon voltak és őket onnan hurcolták, 
vagy hát rángatták ki- ki és- 
 
K: Hazament utána, vagy mi történt? 
 
I: Igen. És el- elmondtam azt hiszem, hogy apám akkor már nem volt otthon, mert őt 
elég hamar aztán kivitték egy alakulathoz, de hát anyám nem szeretetett ezekkel a 
dolgok- szóval nem- meg én mondtam neki hogy mitől vagyok ennyire föl- vagy 
hogy mi történt, mert azt látta rajtam, hogy=hogy nem vagyok egészen normális. 
 
K: Mit mondott? 
 
I: És hát elmondtam neki és hát nem tudom, valamilyen el- nem kell neked ezzel 
foglalkozni, szóval így el- elhárított, kivett ebből a témából. Hát jó, én meg aztán 
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bementem, hogy akkor megyek tanulni. Szóval nehezen=nehezen nyugodtam meg 
annyira=annyira szokatlan volt és annyira mellbevágó ez az egész, hogy arra 
emlékszem, hogy ez ezért is maradt meg ennyire élesen bennem, mert ez=ez egy 
borzasztó élmény volt. 
 
K: Látott hasonló eseményt Komáromban, vagy máshol? 
 
I: Nem. Nem láttam, ahogy most visszagondolok, mert aztán mi elmenekültünk 
Komáromból, amikor ő: október- hát a nyilasok után nem sokkal, de nem a nyilasok 
elől, mert azért ugye mi a laktanyában voltunk és hát ott azért a nyilasoknak nem volt 
oda bejárásuk akkor még. Hát- de 15-e után, 15-e után pár nappal hát összepakoltunk, 
ugye szerencsénk volt, mert egy ilyen ut- utász csapat, az utász ilyen híd=hídverő 
utászok voltak, akik ilyen hídelemeket-szóval nem tudom, négy kerekű- négykerekű 
volt a jármű és arra föltették a hídelemeket és egy hídhoz kell, hát egy nagyobb 
hídhoz kell hat, nyolc, tíz hídelem és hát utca-hosszat vonultak. Ezeket is lovak 
húzták egyébként. és ház akkor már pontosan így nem=nem- nem emlékszem, hogy 
hogy is keveredtünk össze velünk, de aztán adtak két- vagy a laktanyából kaptunk 
szekeret, bepakoltunk két szekérbe és adtak két pár lovat ezek, és aztán elmentünk 
nyugatra. 
 
K: Látott-e menet közben nyugat felé haladva látott-e zsidókat? 
 
I: Nem=nem. Nem, ez biztos, hogy nem. Mi Ausztriába mentünk nyugat felé. 
 
K: Tanúja volt-e bármilyen inzultusnak, atrocitásnak, miközben ugye menekültek? 
 
I: Hát egy volt, de ez nem=nem zsidók ellen volt.--Ausztriába mindig az erdőbe 
aludtunk, mert az osztrák parasztok nem fogadtak be. Először cs- mikor Linznél 
fölkergettek a tábori csendőrök, föl- nem engedtek továbbmenni nyugatra, hanem 
fölkergettek északra- Budwe- Budeovice-Prága irányába és hát ott a cseh parasztok 
befogadtak. És egy=egy ilyen parasztházba, hát ugye a lovak, meg a=meg a szekerek 
azok óriási nagy pajta volt, és ott voltak a keresztapámékkal vonultunk mi nyugatra, a 
keresztapám egy orvos ezredes volt és a fehérvári honvédkórháznak volt a 
parancsnoka és hát jött velünk a felesége anyám nagynénje volt. Hát ők voltak- ők 
lenn aludtak a pajtába, mi ketten az anyámmal, minket fölvitt a cseh gazda, hát 
valami szobába. És hát ezt utólag mesélték az öregek, hogy ilyen (nacionalista) 
partizánok ezek, ugye ilyen ukrán mili- nacionalista, szóval ilyen ukrán nácik voltak 
tkp., aztán a háborúk után ugye az amerikaiak után kiadták az oroszoknak és hát 
csúnyán végezték. Hát tkp. árulók voltak a szovjet hadsereg szempontjából. Szóval 
betörtek, élelmiszereket kerestek és hát a keresztanyámat meg megerőszakolták, 
amiből aztán lett egy ilyen-- hogy is mondjam, egy ilyen tipikus férficinizmus, hát- 
mert a keresztapám panaszolta később, meg mondta a feleségének, hát hogy miért 
nem kiabáltál segítségért. Aztán hát, hogy akkor mit mondott a keresztanyám, azt 
nem tudom, aztán hát apám=apám tett rá cinikus megjegyzéseket, hogy- hát hogy 
miért nem kiabált. 
 
K: És ezt a- azt, hogy megerőszakolták a keresztanyját, ezt kitől tudta, vagy ki 
mondta? 
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I: Hát őtőlük reggel. Ez éjszaka volt, hát aztán reggel lementünk, hogy fölpakolunk, 
és megyünk tovább, aztán végül hát őtőlük tudtam meg, őtőlük reggel, aztán mentünk 
tovább Prágába. Csehországban nagyon befogadóan és kedvesen ké- készségesen 
bántak velünk, szóval egy szó- rossz szót nem- sőt, nagyon- mikor elindultunk 
hazafele, kaptunk egy ilyen menetlevelet ((nevet)), amivel hogy a hatóságoknak fel 
tudjuk mutatni. Úgyhogy. Igen, hát mondjuk zsidók elleni atrocitások nekem csak ez 
az egyetlen egy élményem volt, de hát ez elég volt, hogy az egészet aztán tkp. 
bemutassa. 
 
K: Ezt ugye említette is korábban, meg most is, hogy megírta ezt a történetet több 
helyen. 
I: Igen. 
K: Miért fontos ez Önnek, hogy ezt megírja, ezt a történetet? 
 
I: Amikor én elkezdtem írni, most már három könyvet írtam a végén, de elkezdtem 
írni az első könyvet, aminek a- aztán ez a Komáromi pontonhíd lett a címe, ami még 
egy külön történet---hogy is mondjam. ((köhint)) Szóval az általános megítélés 
szempontjából művelt emberek ő: negyven éves barátaink voltak, gyerekeink együtt 
jártak iskolába, így=így kezdődött ez az egész, és olyan elképesztő dolgokat 
mondtak, hogy mondjuk én nem voltam az a típus, aki különösen aztán a Statisztikai 
Hivatal, meg hát amikor már megemberesedtem, nem- hogy én ne tudtam volna 
válaszolni, vagy=vagy érvelni, vagy valami, amire nem nagyon emlékszem, a 
főnökeimnek is mindig tudtam mit mondani, de itt egyszerűen nem tudtam mit mond- 
szóval olyan alpári és annyira- 
 
K: -milyen alpári, miről van szó pontosan, mire gondol? 
 
I: Igen, hát Trianonról, meg ’56-ról, meg a holokausztról- 
K: -konkrétan mi hangzott el? 
 
I: Hát a szokásos, hogy elrabolták a földjeinket, meg az- az nem is igaz, hogy a 
holokauszt az úgy volt, mert a zsidók ugye szívták a magyarok vérét, meg=meg 
ilyesmi. Ilyesmi típusú- 
K: -ezt ki mondta? 
I: -ilyesmi típusú- 
K: -ezt ki mondta, ezt hol hallotta? 
I: Nem, ez egy társaságban voltunk, ott két házaspár volt az egyik, a másik meg a 
sógora, így=így kapcsolódtak össze, és=és voltunk mi, szóval hatan voltunk. És ők, 
hát legázoltak ott a szövegekkel, meg mutogattak nekem papírokat, aztán 
visszaadtam, hogy én ezeket nem óhajtom elolvasni. Az is egy ilyen sok- nem azt 
mondom, sokkos nem volt, mert hát azért kulturált körülmények között ott 
vacsoráztunk náluk, de hát ott aztán megszakadt tkp. a kapcsolat, rövidesen, rövid 
időn belül, mert most is úgy vagyok, hogy én először megpróbálom meggyőzni, 
mondjuk ilyen stílusba, hogy hát- de hát ez a tény. De hát nem is akkor- és akkor jön 
ez=jön ez a- na, hát ismerik ezt a mostani stílust, ami itt Magyarországon húsz év 
alatt ((sóhajt)) ahogy=ahogy óvatlan politikusok bűnéből ahogy ez=ahogy ez 
belopózott és elfoglalta a közbeszédet ez a ma zsidózni, vagy cigányozni, hát ez sem 
természetes=ez sem természetes dolog. Nemrégiben voltam milyen- hát vitavezető 
voltam egy=egy társaság jött össze, ilyen idősebb emberek, és ott az egyik pasival szó 
került- mert kérdéseket tettek fel és valaki azt kérdezte, hogy ez a Romsics-Gerő 
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vitáról mi a véleményem, és hát akkor elmondtam, hogy én a Gerő Andrással nagyon 
ritkán értettem egyet, de speciel a Romsics-vitában teljesen igaza volt, mert én is úgy 
vélem, hogy ha valaki ugye azt írja- én nem olvastam ezt a Romsics-dolgot, csak az 
elmondásokból, meg a cikkekből értesültem róla, hogy amikor Rákosi-Rosenberg-
ezünk, meg nem tudom,szóval ugye ki a zsidó nevét, mert én mondtam, hogy a 
(…nak) miért nem írják oda, hogy (Holczinger), zárójelbe, vagy a Szombathelyinek a 
(Krausz), mert akkor tessék, ha mindenütt ezt csináljuk, akkor- 
 
K: Az a baj, hogy ezt most nem fogjuk tudni hát ezt az egész vitát elmondani 
I: -igen- 
K: -mert ez azért ez eléggé komplikált, inkább arra- azt szeretném megkérdezni, hogy 
Ön ugye tudjuk azt, hogy Ön most ugye évei jó részét Brazíliában tölti. 
I: Igen. 
K: Tehát van egy kis távolság, tehát távolról is tudja nézni a magyarországi 
eseményeket. Hogy látja, Magyarországon ma mennyire van jelen a zsidóellenes 
közbeszéd, vagy mennyire jellemző rá a- Magyarországra, a magyar közéletre az 
antiszemitizmus? 
 
I: Tudja, azt hiszem ez független attól, hogy én most Brazíliában élek, annyiban talán 
nem, hogy ott nagyon szigorúan büntetik a rasszizmust, ott nincs antiszemitizmus, ott 
ugye a négerekkel, az afro-brazilokkal szemben van, nagyon-nagyon ritkán, nagyon-
nagyon elszigetelten, most már nem tudom, hány választást végigéltünk ott, harminc 
éve élünk ott, 1-1,5%-ot szerez az a=az a párt, ami ezeket=ezeket képviseli. 
Magyarországon borzasztó, ahova Magyarország züllött, a magyarországi közbeszéd 
züllött itt húsz év alatt. És ezért mondtam az előbb, hogy lopakodva jött ez, mindig 
egy lépést. 
 
K: Mondana példákat erre? Hogy miben nyilvánul meg a- Magyarországon az 
antiszemitizmus? 
 
I: Hát valaki nekem azt mondja egy ilyen foglalkozáson, hogy most mi a bajom azzal, 
hogy a Rákosi után odaírták, hogy Rosenfeld, hát ez tény. Meg hogy mi a bajom 
azzal, hogy a=hogy a Romsics azt elkezdte ragozni, hogy hány százalék zsidó volt a 
Tanácsköztársaság nem tudom, milyen vezető testületében. Hát az is egy tény. Ez egy 
példa=ez egy példa. A sajtó, az internet ((nevet)) most ez=ez csak egy példa ugy, de 
ezt- ilyet csak az interneten csinálnak, neveztek már zsidó-csahosnak, meg zsidónak, 
meg- ((nevet)) 
K: -magát- 
I: -igen, persze, de én- engem ez nem nagyon- 
K: Kik? 
I: Nem tudom, mert névtelenül, ez az internet-kommentekben- mikor velem csináltak 
egy interjút, akkor utána kommentek vannak. És hát ott nagyon sokan üdvözlik, meg 
egyetértenek, egymással is vitatkoznak, meg vannak, akik le- nem ne engedjük, ne 
hagyjuk ezeket a szemeteket, ez én vagyok, meg hogy zsidó-csahos, meg biztosan 
zsidó, meg ugye- 
 
K: Fenyegették-e meg már valaha? 
 
I: Nem=nem. Ha volna valami, lekopognám, de nem. Szóval így személyesen nem 
fenyegettek és írás- telefonon se, pedig egy barátom mondta, hogy kapcsolt- szóval 
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titkosítsam a telefont. Soha egy- jó, hát nem is tudják, hol vagyok tkp., mert hol itt 
vagyok, hol Rióban vagyok, lehet, hogy ezért is, de nem ért ilyen fenyegetés, de hát 
ami=ami történik, meg amiket úgy a műsorokban, meg cikkekben olvas az ember, 
hogy miket képesek leírni, újságban is, mondjuk van- nem akarom sorolni ezeket a 
magukat magyarnak nevező, mert a nevük azzal kezdődik- 
K: Mondana példákat erre, hogy értsük, hogy miről van szó, vagy mire gondol? Mi 
az, ami különösebben extrém, vagy különösen extrém, vagy szélsőséges ma 
Magyarországon? 
 
I: Hát ez kirívó példa, ami a Kertész Ákossal történt például, akit=aki inzultáltak, 
fizikailag inzultáltak Budapesten. 
K: Miért? 
I: Mert hogy zsidó, és miket ír. És hát elmenekült Kanadába. Egy ország, ahol ilyen 
megtörténhet, az nem civilizált ország, ez nem egy civilizált ország. 
 
K: Emlékezteti valami a mai Magyarországból a- 
I: -igen- 
K: -a harmincas-negyvenes évekre? 
 
I: Persze, ugyanaz. 1938-1939- nem tudom, hogy hova fajul, mert=mert hát azt én 
nem gondoltam volna, hogy=hogy idáig le tud zülleni ez az ország. És ebben sajnos 
én nem szeretek a mostani hatalom és a mostani vezérre mutogatni, mert mint ahogy 
a könyveimben sem Clemenceau, hogy a- nem ezekkel foglalkoztam, hogy az Antant 
milyen gazember volt, meg a Benes, hanem azzal, hogy mi hol hibáztunk. És most is 
azt=azt látom, hogy tizenkét éves szociálliberális kormányzás után ide züllött ez az 
ország, ez az ő bűnük is. Ezt így nem lehet, hát már elnézést, de van egy Eörsi 
Mátyás nevű- volt- most a DK-ban van, volt SZDSZ-es képviselő és egy nemzetközi 
sajtótájékoztató, ahol a Gyurcsány a miniszterelnök próbált- hát hogy vannak ilyen 
problémák, hogy a fasizmus felütötte a fejét és ezt így nem szabadna, mert valamit 
csinálni kell, vagy fogunk, erre felszólal az SZDSZ nevében az Eörsi Mátyás és 
kijelenti, hogy Magyarországon nincs fasiszta veszély. Na most ugye megírtam a 
könyvemben, hogy hát igaza volt, mert veszély nem, mert már itt volt a fasizmus, én 
nem szeretem a fasizmust, én nácizmust szerettem használni, mert Mussolini fasiszta 
Olaszországa nem ugyanaz, mint a Hitler náci Németországa. 
 
K: Van-e olyan politikai erő ma Magyarországon, ami annak idején a nyilaskeresztes 
pártra emlékezteteti? Van-e ma olyan politikai erő? 
 
I: Hát ez egyértelműen a Jobbik, aki=aki most ezeket az eszméket- szóval vigyáznak 
arra, hogy mindig csak a szélén, szóval csak súrolják azt, hogy=hogy=hogy ők 
antiszemiták, de ugye éppen most írtam egy cikket a Népszavának, hát hogy közlik-e, 
nem tudom, de ebben hivatkozom, hogy=hogy hát volt egy párizsi békeszerződés, 
amit 1947-ben Magyarország aláírt. És abban az van, hogy semmiféle náci, vagy náci 
jellegű, vagy fasiszta szervezet nem működhet. De hát Magyarországon ennek 
egyszerűen ennek nem lehetett=nem lehetett érvényt szerezni. Hát a Gárda 
megalakult, betiltották, új Magyar Gárda. Ahelyett, hogy fölléptek volna, hát ugye itt 
van egy nagy zavar. 
 
K: Félnie kell Magyarországon valamilyen kisebbségnek maga szerint? Zsidóknak, 
cigányoknak? 
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I: Hát, tudja ez egy nagyon- hm: nagyon kényes kérdés, mert barát egy=egy- ketten is 
kérdezték, hogy=hogy most akkor mit csináljunk. Elmenjen már, vagy mi legyen. És 
hát ez- 
 
K: Milyen barát, zsidó barát? 
 
I: Zsidó. Hát egy- velem kb. egykorú hölgy, egyedül él. Hát mondom, drágaság, hát 
éntőlem kérdezed, hát most- hát ha van kihez menned, akár Nyugat-Európa, vagy 
Amerikába, Izraelbe, akkor menjél, mert=mert kiszámít- kiszámíthatatlan, hogy mi 
lesz, nem tudom. Nem merem kimondani, hogy félni kell, mert nem tudom, hogy az 
a=ez a hatalom, amit hát én nagyon- hm: nagyon gyengének tartok, mert műveletlen 
hatalom, leginkább ezért, szóval azt se tud- nem is érzik, hogy ilyet- nincs az az etika, 
szóval semmi, nem tanították meg gyerekkorba nekik, hogy=hogy ez így nem- szóval 
nem irtóznak attól, amit=amit csinálnak, vagy amit hagynak, vagy amit beszélnek, de 
azt se merem mondani, hogy nem kell félni, mert=mert nem biztos, hogy legalul, 
vagyunk, már hogy nincsen lejjebb. 
 
K: Köszönöm szépen, itt akkor álljunk le.  
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