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Schultz Lászlóné Dezső Márta 
 
 
K: Jó napot kívánok. 
 
I: Jó napot kívánok. 
 
K: Legyen szíves megmondani a nevét. 
 
I: Schultz Lászlóné Dezső Márta vagyok. 
 
K: Mikor született? 
 
I: ’932. február hetedikén. 
 
K: Hol született? 
 
I: Surdon, egy Somogy megyei kicsi faluba, ahol apám körjegyző volt, és három 
község tartozott hozzá. 
 
K: Jártunk itt ezelőtt néhány héttel, és akkor elmondta azt, hogy mire emlékszik a 
második világháborús időkből, elmesélte azt, hogy mi volt Kanizsán, Nagykanizsán, 
illetve Surdon, hogyan éltek ott a zsidók, illetve mi történt aztán velük, mi lett a 
sorsuk. Most azért jöttünk vissza, hogy mindezeket az emlékeket videokamerára 
felvegyük. Elsőként arra szeretném megkérni, hogy mondja el, Nagykanizsán a 
háborút megelőzően, háború alatt hogyan zajlott az élet, milyen volt az élet, milyen 
volt a viszony zsidók, nem zsidók között, milyen emlékei vannak ezzel 
kapcsolatosan. 
 
I: A háború alatt én középiskolás voltam, ’942-ben mentem gimnáziumba, és 
Nagykanizsán, ahol nagyapám egy családi házat épített a nyugdíjas korára való 
tekintettel, ott lakott három nagynéném, ők sose mentek férjhez és őnáluk laktunk, 
illetve velük együtt laktunk, miután 60- ’50-ben visszakaptunk a lakásunkat, mert 
addig el- ki volt igényelve, és albérlet lett belőle csinálva és albérlő lakott benne, még 
az el nem költözött. 
 
K: Márta néni, tehát ’42-ben Nagykanizsára- 
I: -igen- 
K: -költözött- 
I: -igen- 
K: -honnét költözött Nagykanizsára? 
 
I: Surdról. Surdról, a szülőfalumból. Addig ott jártam általános iskolába, mert a 
nagynéném a szomszéd iskolába, Beleznán volt igazgató-tanító és annak az 
iskolájába jártam, ott végeztem az alsó négyet. 
 
K: Márta néni, akkor megkérdezhetem, hogy Surdon voltak-e zsidók? 
 
I: Nem=nem=nem. Nemespátróba volt nagyapám evangélikus lelkész és ott egyetlen 
egy zsidó asszony lakott, egy nagyon idős és nagyon kedves, az ún. Neti néni, nem 
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tudom a családi nevét, mert mindenki csak Neti nénizte és amikor ’44-be jöttek a 
csúnya hírek, hogy sárga csillagot kell hordani a zsidóknak, és hogy mindenkit 
elvisznek és mindenkit tönkretesznek, akkor egyik este óvatosan bekopogott 
nagyapámhoz Neti néni, és kérte, hogy nagytiszteletű úr, egy kis ferdítéssel a dátumot 
lehetne-e változtatni és engem, ha megkeresztelked- megkeresztelne evangélikusnak. 
Így történt, hogy Neti néni evangélikus lett és át lett keresztelve, és boldogan élt, 
hogy ne legyen problémája. 
 
K: Elvitték aztán Neti nénit? 
 
I: Aztán sajnos az következett be, hogy 45-be a saját veje jelentette föl a 
keresztelkedésnek a módját és elvitték. 
 
K: ’45-ben vagy 44-ben? 
 
I: ’45-be, vagy 44-be, pontosan nem tudom. Hideg volt, tél volt már. ((köhint)) 
 
K: Akkor ő nem élte túl a háborút. 
 
I: Nem, sajnos nem. 
 
K: Tehát ez volt Nemespátró? 
 
I: Nemespátróba. 
 
K: Nemespátróban ez=ez ott van Surd környékén? 
 
I: Ott van Surd mellett. Három jegyzőség- a jegyzőséghez három község tartozott, 
Belezna, Surd és Nemespátró. 
 
K: ’42-ben tehát Nagykanizsára költözött- 
I: -igen- 
K: Onnét milyen emlékei vannak a kanizsai zsidókkal kapcsolatosan? 
 
I: Onnan nagyon jó emlékeink vannak, mert Nagykanizsán nagyon gazdag zsidók 
voltak, kereskedők, ruhakereskedő, mész- és építőanyag-kereskedő, és azoknak a 
gyerekeivel együtt jártunk. És egy nagyon kedves emlék van, ami örökre kihatott az 
életünkre, dr. Kreiner Frigyes főorvosnak a közreműködése nagyapám egészségének 
helyreállításában, mert ő súlyos szívbeteg volt és a nyugdíjas évei alatt Kreiner 
doktor kezelte. Ő volt a nagykanizsai kórház belgyógyász főorvosa. Most ahol ő 
lakott, és a mi házunk az úgy a kórházba jövet és menet útba esett. És ő mindig 
mondta, hogy úgy szeretek idejönni, mert itt legalább otthon érzem magamat, ugyanis 
nagyapám prímán beszélte a héber nyelvet, és ők mindig héberül tárgyaltak. Tehát 
nem volt olyan, hogy a főorvos úr bejött, leült és akkor nem tudtunk vele beszélni, 
mert a nagyapa kizavart bennünket. Most csak mi beszélgetünk. És hetente kétszer 
fordult meg nálunk, nagynéném ilyenkor mindig készített neki liptói túrót, ezt a 
zsírtalan és füstölt túrót, amit nagyon szeretett. Aztán olyan ételeket, ami- tudtuk, 
hogy kóser ételeket eszik csak, ami neki ízlett. És a nagyanyám, aki tömte a libákat, 
kacsákat, az ellátta mindig a háztartást, tehát ő úgy soha nem ment el tőlünk, hogy 
valamivel nem lett volna megkínálva, szinte rokonként kezeltük, és ezért döbbentünk 
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meg, amikor a sárga csillagot ő is fölrakta, büszkén hordta, és könyörögtünk neki, 
hogy próbálja meg, el tudjuk bújtatni, legalább a gyerekeket, kint a szőlőbe, 
Nemespátróba, nem engedte meg. 
 
K: Márta néni, egy pillanat. Hogy----na- a nagyapja ugye héberül beszélt- 
I: -igen=igen- 
K: -evvel a doktorral. Az hogy lehet, hogy az Ön nagyapja beszélt héberül? 
 
I: Úgy, hogy ő Jénában végezte a teológiát és ott három nyelven tanult meg. És a 
papoknak ma is kötelező a héber tanulása, mert a Bibliát fordítják. Tehát a mai 
teológiai oktatáson is a héber a teológusok számára evangélikusoknál kötelező. 
 
K: Tehát ő evangélikus lelkész volt. 
 
I: Igen. 
 
K: Ez már elhangozott- 
I: -igen- 
K: -csak megismételtük, hogy- tehát el akarták bújtatni a Kreiner doktort? 
 
I: Igen=igen, nem vállalta. 
 
K: Kreiner doktornak volt családja ezek szerint. 
 
I: Volt családja, négy gyereke, két fiú és két lány. Az egyik lány, az a gimnáziumba- 
én a líceumba maradtam a négy gimnázium után a líceumba maradtam, annyi volt a 
különbség, hogy latint a líceum- a líceumba nem tanultunk és érettségi után egy év 
múlva tanítói oklevelet kaptunk volna. És a barátnőmék pedig, és a Hédi, egyik 
Kreiner lány és a Róza, azok viszont gimnazisták volta, és a fiúgim- fiúgimnázium 
mert csak fiúgimnázium volt akkor Pécsen- vagy Nagykanizsán, és ők átmentek oda, 
és a Marika, a Harkányné a Rózsával járt együtt. A Kreiner Rózsával. 
 
K: Tehát kik voltak a Kreiner gyerekek? Fel tudná sorolni név szerint? 
 
I: A Kreiner Rózsa, a Kreiner Hédi, a kis Frici, és nem tudom a negyedik nevét. 
 
K: És ki volt az a Harkány Marika? 
 
I: A Harkány Marika nekem a lelki- testi-lelki barátnőm a mai napig. Ő is 
evangélikus volt, együtt konfirmáltunk, továbbra is együtt tartottuk a barátságot, úgy 
annyira, hogy tavalyelőtt a férje prosztatarákban meghalt, négy hónapig én ápoltam 
Nagykanizsán. 
 
K: Mi történt aztán a Kreinerékkel? 
 
I: A Kreineréknek gyönyörű nagy lakása volt a Sugár utca sarkán, szembe a Notre 
Dame-mal, tehát a leánylíceummal, egy hatalmas ház, ami később pártházzá alakult 
át, illetve a megszállás idején oda vitték vallatni az embereket és azóta is csak úgy 
hívjuk, hogy a véres ház, mert a pincéből az ordítás, amikor mentünk az iskolába, 
vagy jöttünk az iskolából ki, a vallatottaknak az ordítása és a nyögdécselése 
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hallatszott ki, és olyan vérszag áradt a pincének a falaiból, hogy azt a mai napig- 
egyszer voltam ott, még a mai napig is érzi az ember, ki van meszelve, mindig- mind 
hiába, érezni lehet. 
 
K: Ez mikor volt? 
 
I: Ez ’44-45-be, egészen ’50-ig, mert jöttek a Rákosiék, és azok vallatták a többieket. 
 
K: De ez már- bocsánat, ezt ’44-ben átvette a rendőrség ezt a házat? 
 
I: ’45-be vette át. 
 
K: Tehát ez már a kommunista rendőrség- 
I: Kommunista rendőrség volt, igen. 
K: A nyilasok még nem vették át. 
I: Nem. Nem volt idejük. Itt Kanizsán nem is volt olyan nagyon nagy nyilas horda, 
nem hallottunk róla. ((köhint)) 
 
K: Jó, szóval még mielőtt mindez történt a Kreinerék még ott vannak- 
I: -igen=igen- 
K: ki kellett tűzniük a sárga csillagot- 
I: -igen, és hordták, nem is titkolták- 
K: -erre hogyan reagáltak Önök, illetve a- 
I: Megdöbbenve=megdöbbenve. És nem lehetett őket lebeszélni. Ők ezt nem 
tagadják, nem lehetett lebeszélni. De az iskolába soha megkülönböztetés, soha 
mutogatás, vagy a gyerekek között csúfolódás szó se volt róla. 
K: Voltak az iskolába- 
I: -azt a piarista nevelés=azt a piarista nevelés úgy hozta, hogy minden ember 
egyforma és nincs különbség. Csak tanuló van, jó, vagy rossz magatartású, az viszont 
nagyon meg volt határozva, hogy a rosszak azok figyelembe lettek véve, de a jó 
tanulók is, minden gyerek- Kreiner-gyerek kitűnő tanuló volt. Aztán a fiúkkal nem 
tudom, hogy mi történt, kisebbek is voltak, fiatalabbak, hogy melyik általánosba 
jártak, vagy hova, azt nem tudom. 
 
K: Jártak akkor zsidó gyerekek a- 
I: -hogyne=hogyne- 
K: líceumba is- 
I: -a líceumba is jártak, hogyne=hogyne. 
 
K: És ők is- ott is hordták a sárga csillagot? 
 
I: Addig, amíg bejöttek a kapun, ott letették, akkor fölvették a portáról elkérték a 
karszalagot és az utcán kint hordták, de bent az iskolában nem. 
 
K: Ez egy karszalag volt? 
 
I: Karszalag volt, igen. 
 
K: És mi volt a karszalagon? 
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I: Egy=egy sárga csillag. Egy hatágú sárga csillag. 
 
K: Mit szóltak az osztálytársak, hogy nekik ilyet kell hordaniuk? 
 
I: Hát nem tudom, mert nem nyilatkoztak, de nálunk különbség nem volt. A Frei Éva 
Frei Éva maradt, a Kreiner Hédike a piaristáknál Hédi maradt, szóval nem=nem volt 
az, hogy csúfolódás tárgya lett volna, vagy valami, nem kívánatos megjegyzés 
elhangzott volna. Egyébként sem engedték. Papi nevelésnél nem lehetett egymást 
csúfolni. 
 
K: Kire emlékszik név szerint az iskolából? 
 
I: Zsidókra? 
 
K: Igen. 
 
I: Hát velünk nem járt- nálunk nagyon rövid- vagy kicsi osztály volt, tizennyolcan 
voltunk csak, de köztünk nem volt=köztünk nem volt. 
 
K: Más osztályba? 
 
I: Más osztályba? Hát, azt hiszem, hogy a felsőbe=a felsőbe Frei Éva volt, a 
hetedikbe Frei Éva volt, másra nem emlékszem, nem. Ezek lányos osztály- mind 
nagyon kicsi, olyan 15-20-as létszámú osztály, nem ilyen mamutok, mint most. 
Mindig ilyen kisebb létszámú osztályok érettségiztek Nagykanizsán abba az időbe. 
 
K: És akkor Kanizsán az utcán is csillaggal- 
 
I: Azzal jártak, igen, azzal jártak. Arra emlékszem, egy vicces, hadd mondjam el, 
történetre, akkor már lovagom volt a jövendő férjem, Schultz László és együtt volt 
osztálytársa az unokabátyámnak, Szabó Árpádnak, aki Hévízen lett később reuma-
főorvos, és egy harmadik barátjuk volt, a Kovács Dezső. És ezek is rettenetesen 
utálták ezeket a megkülönböztetéseket, és mivel hogy iskolán belül nem lehetett 
semmit megnyilvánítani, ezért ők úgy jöttek hárman az iskolába, a Csengeri út, az 
volt az iskolák utcája, hogy a férjem az piros, az=az unokabátyám az fehér, a Dezső 
pedig zöld svájcisapkát rakott föl a Bocskai-sapka helyett, és úgy jöttek be, piros-
fehér-zöld, az iskolába. Hogy ők magyarok és kikérik maguknak, hogy őket vegzálják 
például. Ez egy ilyen- hogy mondjam, ellentéte volt a nyilas-korszaknak, hogy ők 
magyarok, azok, és azok is maradnak. Piros-fehér-zöld, jött a három suhanc. 
 
K: De közben ők amúgy is magyarok voltak- 
 
I: Persze! 
K: -tehát nekik nem kellett sárga csillagot kitűzni- 
I: -nem, semmit, csak ezzel izélték, próbálták szanálni a sárga csillagot. Ha ott kell 
valamit hordani, ők a sapkát hordják. És a Bocskai-sapka kötelező volt, aki nem azzal 
jött be, az hazajött, és a papától kapott két pofont, hogy hol van megint a sapkád. 
Mert beírták a Máter Margiték az üzenő füzetbe, hogy a gyerek nem megfelelő 
öltözékbe jött. Ők ennek ellenére, hogy a sárga csillagot ellensúlyozzák, piros-fehér-
zöldben jöttek végig a Csengeri utcán. Úgy mentek be a gimnáziumba. 
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K: Szóval akkor szó volt erről a gyerekek között, a diákok között, hogy a zsidóknak 
sárga csillagot kell- 
I: -igen=igen, mindenki tudta. 
 
K: De nem beszéltek erről. 
 
I: Nem volt téma=nem volt téma. Viselték, sajnáltuk őket, de nem volt téma. 
 
K: De a nem-zsidók hogyan beszéltek erről? 
 
I: Borzalmasan. Bor- hogy rettenetes az ilyen megkülönböztetés, hogy miért kell ezt a 
cirkuszt csinálni, és hogy ez teljesen helytelen. Szóval negatív értelembe vet- nem a 
személyekkel szemben, hanem az elvvel szemben volt a megkülönböztetés, hogy ez 
borzalmas, hogy embereket így ki lehet szorítani, vagy így meg lehet alázni. 
 
K: Volt, aki a--megpróbált tiltakozni ez ellen? 
 
I: Arról nem tudok=arról nem tudok, mert=mert mindenki félt, hogyha valami hát 
olyan hangzik el, vagy olyat mond, ami a fönnálló rendszerrel nem megfelelő, vagy 
azoknak nem megfelelő, akkor esetleg a családot valami (atrakció) érheti. Szóval nem 
volt ilyen- 
 
K: Kinek a részéről? 
 
I: Az: államhatóság részéről. 
 
K: Ki felügyelte a sárga csillag viselését? 
 
I: Azt nem tudom=azt nem tudom, mert- 
K: -ki ellenőrizte- 
I: -bent a=bent a gimnáziumba senki, se a líceumba, senki, nem. Kapunál letették a 
karszalagot, hazafele menet föltették a karszalagot, nem. 
 
K: Arra emlékszik, hogy volt olyan, aki egyetértett ezzel? 
 
I: Nem tudom, mert a mi társaságunkba ilyenek nem jártak. 
 
K: De ilyen hangokat esetleg hallott? 
 
I: Lehetett piacon, lehetett hallani a mozi előtt. 
 
K: Mit? 
 
I: Azt, hogy ez borzasztó, hogy=hogy minek ez a hercehurca, mert ebből még 
háborús bajok is lehetnek, mert majd jönnek az angolok és bosszút állnak rajtunk, 
szóval ilyeneket lehetett hallani. ((köhint)) 
 
K: De az, hogy jó, hogy megkülönböztetik őket? 
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I: Nem, olyan nem volt. Legalább is én nem tudok róla, nem hallottunk róla ilyet. Az 
ember a gyerekkori élményeire emlékszik élénken, jobban, mint öregkorra és az 
öregkori élményekre, de ilyen nem volt. 
 
K: Említette, hogy a nagyapja megpróbált valamit tenni a Kreinerékért. 
 
I: Igen, a nagyapám kérte a Frici bácsit, hogy próbálja meg azt, hogy kiköltözik 
Nemespátróba, a faluba esetleg el tudná rejteni, olyan helyen ott nagyon szép pincék 
voltak, nagy volt a gyümölcstermesztés és a gazdák szőlészettel foglalkoztak, mert az 
egy hegyes, dimbes-dombos vidék, tehát a rozs, a többi gabonaféle nem nagyon 
termett, hanem szőlő volt, málna volt, méhészet volt és hogy ott elrejti őket, de 
nem=nem vállalkoztak rá.  
 
K: A sárga csillaggal kapcsolatosan az édesapja megpróbált-e valamit tenni a-? 
 
I: Nem tudott=nem tudott. Surdon nem is volt=nem is volt zsidó, Beleznán se volt, ez 
az egy Neti néni volt Nemespátróba, ez tartozott még a körzetéhez, de ő nem hordta, 
az biztos.  
 
K: Szülei végig Surdon voltak a háború alatt? 
 
I: Végig=végig- 
K: -tehát csak Ön volt a nagyszüleinél, vagy a nagyapjánál. 
 
I: Igen=igen. 
 
K: És a:-----tehát nem próbáltak bemenni a valamelyik hivatalba, hogy=hogy a 
Kreinernek- 
I: -nem=nem- 
K: -segítsenek ilyen módon. Aha. 
 
I: Azt sem tudom, hogy ez központilag hogyan volt elintézve, hogy a rendőrséghez 
tartozott-é, a csendőrséghez, szóval hogy ki volt az, aki ellenőrizte azokat a 
családokat, ahol időnként megjelentek és megnézték, hogy=hogy kint van-e a házon a 
csillag. Ezt se tudom. 
 
K: A házakon is kint volt? 
 
I: Házakon is kint volt. 
 
K: Milyen házakon volt kint? 
 
I: A=a: üzleteknek az ajtajára ki kellett rakni, az üzletek ajtaján kint volt a zsidó 
csillag. 
 
K: Melyik üzletek ajtaján? 
 
I: Az élelmiszer, a ruhaüzlet, a (Volenszkiékre) emlékszem, másra nem. Még főtéren 
voltak- 
K: Tehát ahol- 
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I: -ahol nagy volt a forgalom úgymond. 
 
K: Ahol a zsidó- 
 
I: Ahol zsidó árusítás volt, tehát zsidó tulajdonban volt az üzlet és nagy forgalmú 
volt, mert például mészárosra, hentesre nem rakták ki, ott nem volt. Vagy azok nem 
zsidók voltak ((nevet)) azt nem tudom. 
 
K: Emlékszik ilyen zsidó üzletekre név szerint? 
 
I: Hogyne, a (Volenszkiék) nagy ruhaüzletük volt a Csengeri út és a Fő utca sarkán a 
nagytemplommal szemben, nagyon nagy, majdnem egy utcasorra kiterjedő üzletük 
volt, hogyne. 
 
K: Ki volt még zsidó üzlet, zsidó tulajdonos? 
 
I: Ki volt még? Azt hiszem a Szabó Antal, ő- ő: ilyen műszerész volt, varrógépek, 
kerékpárok, a- aztán műszaki cikkeknek az árusítás- akkor nem volt úgy=úgy 
elkülönítve, hogy most abba csak ezt kapom, abba- hanem egy műszaki boltba 
mindent lehetett venni. A kerékpárgumitól kezdve a tömlőig, a pumpáig mindent, 
úgyhogy nem volt. Azok nagy üzletek voltak, három-négy bejárattal, külön bejárattal, 
külön a: ő: kereskedőkhöz betérők beállhattak kocsival, hogy fölrakják az árut, olyan 
nagy üzletek voltak úgy rész- és azok nagy üzletek voltak, három, négy bejárattal, 
külön bejárattal, külön a: kereskedőkhöz betérők beállhattak kocsival, hogy fölrakják 
az árut. Szóval olyan nagy üzletek voltak. 
 
K: És akkor ott is kint volt a sárga csillag. 
 
I: Ott kint volt, igen. 
 
K: És ehhez volt valami megjegyzése a nem zsidóknak, a kanizsaiaknak? 
 
I: Nem tudom- 
 
K: Nem hallott ilyeneket? 
 
I: Nem tudom. Bementünk az iskolába, hazajöttünk az iskolából, bementünk 
kézilabdázni, hazajöttünk, szóval útba nem esett nekünk, tehát nem mászkáltunk erre-
arra. Piacra is csak akkor mentünk, ha valami elfogyott, és mondjuk a keresztanyánk- 
három nagynéni volt otthon, egyik fogta a kosarat vitt, és legfeljebb segítettük 
hazahozni a holmit, de úgy külön nem nagyon mászkálhattunk. Olyan szigorú volt a 
nevelés abba az időbe, ami már ma fogalom se lehet, mert este hat után szülővel nem 
mehettünk ki az utcára. Este hat után moziba csak szülővel mehettünk, külön előtte 
igazgatói engedélyt kellett kérni és azt az ellenőrzőbe be kellett írni, hogy kérem a 
mai napon a- nem a Micike két élete- A szív két élete című német filmet- mert Elza 
Werner volt a főszereplője, és abba mindenki szerelmes volt a fiúk közül, azt meg 
akartuk nézni. Meg a Két szív szerelme, ilyen filmekre is engedélyt kellett kérni és 
csak szülővel mehettünk. Szóval nem kószálhattunk az utcán össze-vissza. 
 
K: Ezek szerint jártak moziba. Látta- emlékszik- 
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I: -igen- 
K: -még, hogy milyen filmek voltak? Voltak politikai témájú filmek? 
I: Azokat nem néztük. Lehet, hogy voltak, de azokat nem néztük. Híradó- a híradó az 
hozta- 
K: -mit? 
I: A híradó az hozta ezeket, hogy a beszolgáltatás, a zsidó csillag, az hozta, 
érintőlegesen, hogy ezek, meg azok, ennek, meg annak kötelező a csillag viselése, de 
ők se voltak úgy korlátozva, hogy például nem mehettek be üzletbe, vagy nem 
mehettek iskolába gyerekeik, nem. Azért azok jöttek az iskolába, csak 
megkülönböztetett jellel ellátva. 
 
K: De a híradóban, a filmhíradókban volt erről szó. 
I: Voltak=voltak=voltak, hogyne. 
 
K: És a közönség hogyan reagált rá? 
 
I: Sehogy. Hallgatott mindenki. Félt, hogyha valamit megnyil- ha szót nyilvánít, 
akkor ott annak folytatása lesz. 
 
K: De ott a híradóban ez ilyen propagandaanyag volt, vagy hogy=hogy volt erről szó 
a filmhíradókban? 
 
I: Hát, azt nehéz eldönteni, tuda- tudatosították, hogy mit tudom én, X-nek a=a 
akarszalag egy nem tudom, az hova való volt, gyöngyösi, vagy valahova felvidéki 
idős bácsika, kint ül, erre nagyon jól emlékszem, az üzlete előtt, ő szabó volt, ilyen 
férfi-női ruhaszabó. És kint ül az üzlete előtt, karszalag a karján, és úgy ült, hogy a 
hátával eltakarta a zsidó csillagot és akkor jött egy csendőr, és mondta, hogy a széket 
tegye arrébb, hogy lássák a- aszongya úgysincs egyetlen egy ügyfelem se. Hát kérem, 
a háború minden pénzt elvisz, hát már egy éve nem varratott velem senki. Olyan 
szomorúan mondta, ez úgy megragadt bennem. De nem tudom, hogy hova való, nem 
kanizsai, valahol fölvették ezt a filmet, ezt bedobták és a legtöbb híradóba ha az 
emberek két hét múlva ment, ugyanezt a híradót látta, szóval nem úgy volt, hogy 
változott naponta, hanem ugyanezt a híradót látta, hogy a zsidó szabó nem akarta 
kirakni a csillagot, hogy lássák a csillagot, ezért errébb, vagy arrébb tolták a székét. 
Ezt- erre emlékszem, de a többire nem nagyon. 
 
K: És a csendőr hogy szólt rá a filmben? Milyen- hogy viselkedett a filmben? 
 
I: Azt nem tu- nem barátságosan. A puskatussal úgy a szék lábát lökögette, de hogy 
mit mondott, arra már nem emlékszem. Szóval nem barátságos, ez biztos, hogy nem 
barátságos volt, hanem ellenséges volt. 
 
K: Ilyen jelenetet látott Kanizsán is esetleg, vagy hasonlót? 
I: Nem=nem. 
K: Mármint a csendőr például, hogy hogyan reagáltak a- hogyan viselkedtek a 
zsidókkal? 
 
I: Ezt nem- arról nem=nem- arra nem emlékszem. 
 
K: A kanizsaiaknak mondták, hogy ne menjenek a zsidó boltokba vásárolni? 
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I: Lehet, hogy mondták, de gyerekek előtt ez- a szülők és a nagynéném soha nem 
közölték. Ott nicht für den kind és akkor ki kellett mennünk. Szóval előttünk soha 
nem beszéltek ilyenekről, nem. Egy biztos, hogy a nagytiszteletű úr, aki a hittant 
tanította nekünk, mert katolikus volt az iskola és mi evangélikusok a 
kereskedelmiből, a fiúgimnáziumból, a lányiskolából egy-egy napon mentünk, 
meghatározott időbe, kedd délután volt a lányok hitoktatása, csütörtökön a fiúké. 
Akkor a tisztelendő úr mindig fölállt és akkor kérte, hogy most imádkozzunk azokért 
a szerencsétlen testvéreinkért, akik meg vannak bélyegezve. És ilyen magas- a 
Horváth Olivér bácsi ilyen magas és nagyon elegáns úr volt, mindig fejfedővel járt, és 
attól kezdve soha nem rakta föl a kalapját az utcán. Mondjuk ezt lehet úgy venni is, 
hogy ő azért nem tette föl a kalapot, mert hogyha másnak kötelezővé teszik, akkor ő 
megmutatja azt, hogy akkor többet nem az a régi pap, aki volt, hanem egy új pap, és 
nem hajlandó elfogadni. De ez annyira megmaradt a: így az emlékezetbe, mert őt 
kalap nélkül, keménykalap nélkül, és a kampós bot a kezén, sétálás közben ilyet soha 
nem láttunk. És attól kezdve Olivér bácsi ezt nem hordta. És mindig imádkoznunk 
kellett azokért a szerencsétlenekért, nem volt név mondva, de tudtuk, hogy kiről van 
szó, aki erre a szomo- szomorú sorsra kellett, hogy jussanak. Reméljük az isten 
megsegít bennünket, ámen, ámen, ez volt. Ez=ez minden hittanórán elhangzott. Ezt a 
múltkor el is felejtettem mondani. 
 
K: A moziból emlékszik egy olyan filmre, aminek az volt a címe, hogy Jud Süss? 
 
I: Nem=nem. 
 
K: Jó. Volt- voltak csendőrök- 
I: -igen- 
K: -vagy rendőrök? Nagykanizsán- 
I: Csendőrök is, de inkább a rendőrök. A csendőrök azok úgy a falu- falusi ő: hát 
biztonságot szolgálták, tyúklopás, tojáslopás, betörés, kertekbe zavargás, szóval azok 
inkább ott=ott teljesítettek szolgálatot, erre emlékszem, mert Surdon is volt egy 
csendőrőrs, és az a csendőrőrs látta el a nemespátrói, meg a beleznai tyúklopókat is, 
vagy az kutatott utánuk. De inkább a rendőrök voltak azok, akik az utcán, úgy ha 
valaki köszönt, vagy valaki elment és mit tudom én, megjegyzést tett- tehetett, hogy 
akkor utána szóltak, hogy na-na, vigyázzon a csőrére, vagy vigyázzon a szájára, mert 
ez nem ide tartozik. Ez volt. De hogy kire szólt, mikor szólt, azt nem tudom. 
 
K: Látott bármilyen ilyen jelenetet, ahol a rendőrök agresszíven bántak- 
 
I: Hála istennek nem- 
K: -bárkivel is? Egyéb zsidó propa- zsidóellenes propagandára emlékszik-e abból az 
időből? 
 
I: A rádió, az a kis telepes rádió volt a nagynénéméknek, és az a kis rádió mindig úgy 
búcsúzott el, hogy jó éjszakát kívánok, remélem mindenkinek, bár vannak olyan 
hittestvérek, akik sárga csillagot hordanak, őnekik nem kívánt jó éjszakát. Ez úgy 
néha elhangzott, nem mindennap, hogy most ez mozi után volt, híradó után, ezt nem 
tudom, de ez elhangzott. Hogy mindenkinek jó éjszakát kíván, mert valamikor 8 
órakor, 9 órakor befejeződött. Pici kis telepes rádió volt, ilyen elemmel ment és abba 
volt=abba volt. Hát akkor a rádió olyan nagy szó volt, ha egy faluba három embernek 

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



12 
 

volt rádiója, a nagynénémnek, mint iskolaigazgatónak, a- a ref- a katolikus 
plébánosnak, mert Beleznán az plébános volt, és Surdon az evangélikus papnak, 
slussz, ennyi volt az összes hír a vidékről, szóval vagy a nagyvilágról, nem volt 
híradó. 
 
K: Újságok voltak-e, amikben látott ilyesmit esetleg? 
 
I: Újságot nem adtak a kezünkbe, nem. Papa azt megtiltotta, nem. 
 
K: Miért? 
 
I: Somogyi Lap- nem tudom=nem tudom. Biztos, hogy- de a gyerek olyan, hogy 
valamit hall odahaza, azt más=más közegbe- például valahol labdázunk, vagy vala- 
valahol verseny úszunk, akkor (…) te is lemaradtál, persze, mert nem ez voltál, vagy 
nem- és elferdíti a mondatnak a lényegét. Tehát én gondolom, hogy a szülők azért 
nem engedtek bennünket soha olyankor a társasághoz, vagy az asztalhoz, amikor 
nálunk valaki volt, vagy ebédek- nagy ebédek voltak szombat, vasárnap, hogy akkor 
nehogy valamit is elferdítsünk- vagy a papa mondta, vagy a mama mondta, mert a 
gyerek, amikor felelősségre van vonva, nem én, a papa mondta, a mama mondta. 
Tehát talán ettől féltek, de előttünk soha nem beszéltek. Nicht für den kind. Mindig 
ez volt a szójárás. 
 
K: Emlékszik-e olyan dalokra, vagy olyan rigmusokra, amik ilyen zsidóellenesek 
voltak, zsidókat csúfolták? 
 
I: Talán a híradóba, ha voltak, de nem tudok. 
K: Nem emlékszik rá. 
I: Nem=nem. 
 
K: Volt egy dal a Szálasiról, azt nem? 
 
I: Azt se tudtuk, ki volt a Szálasi. Bevallom, csak akkor tudtuk, amikor akasztották 
’46-ba, 1946-ba. Nem ((nevet)) tudom. 
 
K: Tehát a zsidóknak csillagot kellett hordaniuk. Körülbelül mennyi ideig kellett 
hordaniuk? 
 
I: Az körülbelül- hát ’44 áprilisba vitték el először őket Nagykanizsáról, az e- 
bevitték őket, azt nem tudom pontosan, hogy mikor, de hogy tél volt, mert 
nagykabátot húztunk, amikor a Kreineréknek vittük az élelmet. Reméltük, hogy 
átadják nekik az őrök. A kávégyár volt, a mai sörgyár elődje- 
K: De még mielőtt erről beszélnénk- 
I: -igen- 
K: -körülbelül mennyi ideig kellett- mennyi ideig járhattak még egyáltalán a zsidók a 
városban? 
 
I: Na azért mondom, hogy kb. ez úgy=úgy novembertől, vagy októbertól tartott 
áprilisig, fél év- 
 
K: Amíg sárga csillagot kellett hordaniuk? 
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I: Igen=igen. 
 
K: Tehát ’43 novemberétől? 
I: -igen=igen. Gondolom én, mert ’44-be vitték el őket, két transzportba, és előtte ők 
bent voltak a kávégyárnak a helyiségeibe, ott volt a=a gyűjtőtáboruk. 
 
K: De még mielőtt elvitték volna őket. 
 
I: Azt nem tudom, hogy meddig. Egy év biztos. Egy év=egy év biztos lehet. 
 
K: Mikor kellett kitűzni a sárga csillagot, kb. emlékszik-e erre? 
 
I: 43-44- vagy 42 vége? nem tudom=nem tudom. 
 
K: De ez nem akkoriban lehetett, amikor emlékszik arra, amikor a németek bejöttek 
Magyarországra? 
 
I: Az ’43. március 15. volt sajnos. Akkor még nem volt zsidócsillag. 
 
K: Ez ’44-ben volt, 44- 
I: -nem, 43-ba volt. József nap volt, az biztos. Az biztos, hogy József-nap volt, mert 
készültünk az osztály Józsefjeinek a megünneplésére és bejöttek a németek, hogy 
nem lehet, vége a tanórának, mars haza. Nem lehet. Az 43-ba volt. 44? Biztos maga 
jobban tudja. ((nevet)) 
 
K: 44-ben volt, igen. 
 
I: De akkor még nem volt zsidó csillag, nem, később lett, később, ősszel. Ősszel már 
a nagykabátra- nagykabát- úgy emlékszem, hogy a nagykabátról kellett leszedni. Az 
később volt. 
 
K: De hát 44 őszén viszont nem lehetett, mert akkor már elvitték őket. 
 
I: -elvitték- 43- akkor 43, magának van igaza, ’43-ba. 
 
K: Nem mondtam, hogy 43-ba. 43-ban még nem voltak bent a németek. Azt mondta, 
hogy ami után bejöttek a németek, utána kellett kitűzni, ’44. március 19-én jöttek be a 
németek, akkor ezek szerint József-napkor, ezt nem tudtam. 
 
I: Nem=nem, József-napkor jöttek be, de akkor még nem volt zsidó csillag, az jóval- 
K: -ezt mondom, hogy azután- 
I: -azután, az jóval később=jóval később=jóval később volt. Nagykabátra kellett, az 
biztos. 
 
K: Hát még lehetett hordani nagykabátot március-áprilisban. Ha nagy hideg van- 
I: -lehet=lehet- 
K: Ha nagy hideg van. 
I: De amikor a németek bejöttek, akkor én még Kőszegen voltam a gimnáziumba. És 
amikor már a bombázások voltak- 
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K: Kőszegen. 
I: Kőszegen. A Gyurátzba, én ott kezdtem, ott jártam a gimnáziumba, 42-be és utána 
kerültem Kanizsára, mert nem volt a szüleimnek annyi pénze, hogy a Gyurátzot 
fizetni tudják. És akkor jártam Kanizsán tovább a líceumba. 
 
K: Mettől meddig járt Kőszegen gimnáziumba? 
 
I: ’42: januártól, amikor a szőnyegbombázás volt Szombathelyen. Az: 43- 43 húsvét- 
húsvéti szünet után már nem mentem vissza, első, másodikat jártam ott, és akkor 
magántanulóként az evangélikus pap készített föl, és akkor a harmadik osztályt már a 
líceumban úgy raktam le, mint magántanul, mert nem volt=nem volt oktatás, nem 
volt iskola, nem volt kötelező iskolába járás, az iskolákat a bombázás miatt bezárták. 
Nem lehetett menni, és akkor amikor ’44-44-45-be megkezdődött újra az oktatás, 
akkor mentem át a kanizsai líceumba és ott érettségiztem végig. 
 
K: Na várjunk csak. Tehát 42-től 43-ig járt Kőszegre- 
I: Kőszegen, igen- 
K: -utána lett magántanuló- 
I: -igen- 
K: és mikor kezdett el- mikor ment át Kanizsára, mikor költözött Kanizsára? 
 
I: Előveszem a bizonyítványomat, megmondom. Nem tudom- nem- 44-be, 44=44- 
44-45? szeptemberbe. Akkor- akkor kezdték a líceumba az oktatást. Egy évig nem 
volt. Nem volt hivatalos oktatás. 
 
K: Értem. Álljunk meg most egy pillanatra. 
Márta néni, megálltunk egy kis szünetre. Itt beszélgettünk és egy-két dolog 
elhangzott. Próbáltuk tisztázni azt, hogy akkor hogy voltak ezek az időpontok. Tehát 
akkor még egyszer, most már hogy így kb. látjuk, hogy mikor hol volt ugye a háború 
idején. Tehát 42-ben ezek szerint Kőszegen kezdte el a tanulmányait- 
I: -Kőszegen, igen- 
K: 42-es-43-as tanévet Kőszegen végezte- 
I: -igen=igen- 
K: 43 márciusába ugye azt mondtuk- 
I: -igen- 
K: -43 márciusában otthagyta Kőszeget és akkor a kanizsai- 
K: -nagykanizsai líceumba jelentkeztem át, és amikor ott megszűnt a tanítás a háború 
miatt, akkor magántanulóként, de az iskola égisze alatt. 
 
K: Márta néni- 
I: -igen- 
K: 43-ban még- még nem szűnt meg a tanítás általában az országban. 
I: Akkor ’44? Nem--- 
K: Azt mondtuk, hogy ’43 márciusában Kanizsára költözött és magántanuló lett.  
I: Igen. 
K: A húgával együtt. 
I: Igen. 
K: Tehát akkor már Kanizsán élt- 
I: -igen- 
K: De nem járt be az=nem járt be az ottani líceumba. 
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I: Igen=igen=igen. 
 
K: Ez akkor így lehetett? 
 
I: Így=így=így. Igen. 
 
K: És egészen a háború végéig nem volt igazából hivatalosan tanuló, tehát nem járt 
be az iskolába- 
I: -igen- 
K: -hanem csak magántanár járt ezek szerint- 
I: Igen. 
K: Márta nénihez- 
I: igen=igen. 
 
K: Tehát akkor ott a kanizsai gyerekekkel, lányokkal, fiúkkal nem nagyon tudott 
érintkezni, mert nem járt iskolába ezek szerint. 
 
I: Dehogynem, hát ott jártam a hittanra. Jártam hittanra Harkánynéval- Harkány 
Marikával, jártam a: ő: unokabátyámnak a ő: évfolyamtársaival együtt. De nem az 
iskolába, hanem szóval családi összejövetelekkor, meg úgy találkoztunk. És ’45-től, 
45 őszétől, vagy ’46 őszétől pedig rendesen végig, a líceum 5-6-7-8 osztályát 
rendesen végeztem. Illetve rend- bejárással, iskolai bejárással végeztem. 
 
K: Minket ez a háborús időszak érdekel, tehát a ’45 előtt időszak. Ugye szóba került 
már többször az iskola is- 
I: -igen- 
K: -az volt az érzésünk, hogy ott Kanizsán- vagy legalább is nekem az volt az 
érzésem, hogy Kanizsáról van szó. De akkor ezek szerint 42-43-ban Kőszegen volt- 
I: -igen- 
K: Kőszegen voltak zsidó osztálytársai? 
 
I: A Frei Éva- 
K: Frei Éva- 
I: -nem osztálytársam, eggyel föntebb járt, és mi Ka- Kőszegen úgy voltunk, hogy a 
líceumba bent, vagy a gimnáziumba bent laktunk. Tehát volt egy ötödik évfolyam, 
egy első évfolyam, és az a tíz tanuló egy lakás- egy szobába lakott, a Frei Éva az a 
második turnusba lakott, tehát a: nem=nem egy szobába aludt velünk, hanem eggyel 
följebbi emeleten, mert ő öregebb volt, illetve idősebb volt. 
 
K: Frei Éva hova valósi volt? 
 
I: Azt hiszem, hogy a: szombathelyi, sörgyárosnak a lánya volt. Szóval nem biztos, 
hogy a sörgyárosé, de valami nagyon gazdag szülőnek a lánya volt.  
 
K: Jó. És akkor azt mondta itt korábban, hogy nem bírták a szülei fizetni a kőszegi 
iskolát- 
I: -igen, a háború után, a háború után, 45 után nem bírták fizetni. 
 
K: De Márta néni azt mondta, hogy azért kellett Kőszegről eljönni, ’43-ba- 
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I: -mert bombázások voltak- 
K: -a bombázások miatt- 
I: -mert az utazás nehéz volt- nehezített volt, mert a vasútállomáson sose tudtuk, 
hogy- és az első szőnyegbombázást Szombathelyen kifogtuk. Húsvéti szünetre vitt 
volna haza a mama, és a szünetet, a három napot az árokba töltöttük a- hogy hívták 
ezt, a légvédelmi árokba, ami az állomás mellett volt építve, mert egy 
szőnyegbombázást kapott Szombathely és három napig nem jöttek a vonatok. És 
akkor a mama nagyon megijedt és többet nem adtak vissza. 
 
K: És akkor ez ’43-ban volt. 
 
I: /Igen, akkor volt./ ((nevet))  
 
K: És utána nem Surdon volt, hanem Kanizsán. 
 
I: Nem, Kanizsán. 
 
K: Kanizsán. 
I: Kanizsa. 
K: Tehát Kanizsáról- 
I: -ott négy szoba volt, illetve három szoba volt és a gyerekszoba, és mivel a nagynéni 
egyedül volt akkor még ott, mert a másik kettő nem volt még nyugdíjas, és az 
egyedül élő nagynéni rettenetesen félt. Tehát mi gyerekek azért voltunk ott, hogy igen 
is szükség van a lakásra. Mert akinek nagyobb lakása volt, azt kiigényelték, 
megosztották, és oda albérlőket, meg bérlőket raktak be. Egy ideig nekünk is volt 
ilyen albérlőnk, ameddig vissza nem kaptuk az ötvenes évek közepén. 
 
K: De ez már a háború után volt, Márta néni. 
 
I: Után, igen. 
 
K: Most még mindig 43-44-ben vagyunk. 
I: Igen, értem.  
K: Tehát ’43-ban megérkezett Kanizsára- 
I: -igen- 
K: -és akkor ott találkozott evvel a Kreiner doktorral. 
I: Kreinerrel, igen. 
 
K: Más kanizsai zsidóra emlékszik-e? 
 
I: Meg a Kreiner doktor kijött hozzánk Pátróba is alkalmanként, mikor a nagyapa 
rosszul lett. Tehát amikor a nagyapa először a szívével problémás volt, az ’37, erre 
biztos emlékszem, mert azért költözött be Kanizsára, hogy az orvosi ellátás biztosítva 
legyen, mert nálunk nem volt körzeti orvos, nem volt hivatalos orvos, pláne nem 
szakorvos. És akkor ismertünk meg a Kreiner doktorékat tehát közelebbről. 
 
K: Ki volt még így ismerős Kanizsán, zsidó ismerős? Volt-e még valaki? 
 
I: A (Volenszki) Éva, ő=ő alattam járt, vagy fölöttem járt eggyel- 
K: -hol? 
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I: -ruhanagykeres- Kanizsán, Kanizsán, de ez már háború után volt. 
 
K: De háború előtt. 
 
I: Háború előtt? Nem tudom, nem volt=nem volt a háború előtt, nem volt nálunk 
ilyen. 
 
K: Amit mesélt a moziról- 
I: -igen- 
K: -boltokról, az Kanizsán történt. 
 
I: Igen, az Kanizsán volt. 
 
K: Tehát nem Kőszegen. 
 
I: Nem=nem=nem=nem. Kőszegen is ez egy evangélikus gimnázium volt, ott kijárási 
tilalom- Máter Margit mindig jött velünk, szóval ott nem volt az, hogy csak úgy 
bementünk egyedül, nem. A levegőztető séta az délután kettőtől négyig volt, és akkor 
valaki mindig jött velünk. És arra mentünk föl a Királyhágó tér felé, vagy a 
Királyhágó utcán. Ez egy nagyon szép kis sétány most már, de akkor nekünk 
rettenetes volt, és amikor a bencés gimnázium elé értünk, ahol katolikus fiúkat 
neveltek, akkor mindig mondta a nővér, hogy balra át, akkor mindenkinek balra 
kellett nézni, mindaddig, míg a gimnáziumot el nem hagytuk, mert a fiúk az ablakból 
integettek, és azt nem volt szabad látnunk például. 
 
K: Kőszegről emlékszik helyi zsidó boltokra, zsidó- zsidókra? 
 
I: Nem, mert nem jártunk ki. Mindent behoztak az intézetbe, nem jártunk ki, nem. 
Nem is tudom, hogy ott volt-e gettó egyáltalán. Egyáltalán nem hallottam róla, nem 
tudom. 
 
K: A zsinagógát látta Kőszegen? 
 
I: Hogyne=hogyne, akkor még nagyon szép volt=akkor nagyon szép volt. 
 
K: Jó. Tehát akkor ’44- és most már ott tartottunk, hogy a- egy idő után- a- 
pontosabban azt próbáltuk tisztázni- 
I: -igen- 
K: hogy mettől meddig kellett a sárga csillagot viselniük, ugye azt=azt többé-kevésbé 
tisztáztuk, hogy ez ugye 44-ben lehetett- 
I: -igen=igen- 
K: miután bejöttek a németek- 
I: -németek, igen- 
K: és azután nem sokkal mi történt a zsidókkal? Mit=mit- be kellett vonulniuk 
gettóba- 
I: -akkor összeszedték őket, és a=a: gettóba vitték őket, ami Nagykanizsán a 
kávégyárnak az épülete volt, illetve kávé- de kávégyár volt, nem kávé- az ami a mai 
ő: hm: sörgyárnak a helyén, vagy annak a szomszédságába volt, egy óriási nagy 
épület, és oda=oda vitték el őket. És ott emlékszem rá, hogy amikor összeszedték 
őket, és többet a Kreiner doktor nem jött, akkor a nagynénivel vittük a vizet, vittük a 
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kenyeret, vittük az élelmet és hogy át- biztosan átadjuk, az őrnek adtuk oda, mert nem 
engedtek be bennünket, és a- izé mellett, a kerítés mellett raktuk le a többit, hogy 
akinek tudják, adják oda. 
 
K: Még mielőtt elvitték volna- még nem erről szeretnék beszélni. 
I: Igen.  
K: Még mielőtt elvitték volna a Kreinert, tudtak arról, hogy el fogják- 
I: -nem=nem- 
K: vinni a zsidókat? 
I: -arról nem volt szó. 
K: Kreiner nem jelezte, hogy őket el fogják vinni? 
 
I: Nem=nem=nem. Hát főorvos volt Kanizsán, nagyon nagy ember volt. Nem hittük 
el, hogy el- őt is elviszik, nem létezik, nem. 
 
I: Nem jött elbúcsúzni? 
 
I: Tessék? 
 
K: Nem jött elbúcsúzni? 
 
I: Azt nem tudom, erre nem emlékszem. Olyat nem mondok, amire pontosan nem 
emlékszem, nem tudom. 
 
K: Múltkor említette, hogy esetleg eljött a- 
 
I: Lehet, hogy a nagyapának jelezte, hogy de hogy úgy köz- közvetlen velünk, vagy 
hogy ránk gondolt volna, vagy mit tudom- kezet fogott volna, ahogy szokott, amikor 
jött és ment, nem, az nem volt. Lehet, hogy utoljára jövök, de mindig ez volt az 
utolsó szava. Lehet, hogy utoljára jövök, de ezt mi úgy vettük, hogy ő is beteg a 
szívéve és azért mondja. 
 
K: Más jele volt annak, hogy elviszik a zsidókat, vagy be kell vonulniuk a gettóba? 
 
I: Igen, rendkívül szomorú volt. 
 
K: De volt valami jele a- a városban? Ki volt szomorú? 
 
I: A főorvos, nagyon szomo=szomo- szomorú sors vár ránk, ezt úgy többször 
kinyilvánította, de nem értettük, hogy miért, vagy hogyan. Tehát az, hogy gettóba 
viszik, az, hogy elviszik őket, erről nem volt szó. Azt hittük, legalább is gyerekfejjel 
mi azt hittük, hogy azért viszik őket egy helyre, mert nagyon szép lakásaik vannak, és 
oda pedig bejött a pórnép. Tehát akkor is volt a megszállás, meg elidegenítések, és 
azt hittük, hogy talán azért csinálják ezt, mert nagyon szép lakása volt, és az 
valakinek kellett. 
 
K: Szóval akkor honnét tudtak arról, hogy a zsidókat gettóba viszik, vagy gettóban 
vannak már akkor. Szóval ezt honnét tudták? 
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I: Hát amikor az ember ment a piacra, a nagynéni lement a piacra, és a piacon a kofák 
beszélték, hogy viszik a teherautókkal a zsidókat, viszik a teher- mert a sárga csillag 
mindenkin rajt volt, tehát nem kellett azt tudni, hogy név szerint kicsoda, vagy mi. 
Mi- vagy ki az, akit visznek, a sárga csillagot tudták, hogy tele az autó, jajgatnak a 
gyerekek, sírnak az asszonyok és viszik őket valahova. És mivel az állomás mögött 
volt a kávégyár, mindenki azt hitte, hogy az állomásra viszik őket. Később derült ki 
az, megint ilyen hallásból, mondásból, hogy nem, bent vannak a kávégyárba. 
 
K: Márta néni azt nem tudta, hogy- vagy nem látta a teherautókat. 
 
I: Nem=nem. 
 
K: Ezt csak hallotta. 
 
I: Csak hallottuk. 
 
K: És akkor hogy volt az, amikor odamentek a kávégyárhoz? 
 
I: És akkor a nagynéni összecsomagolt, mikor már szó volt róla, tehát hallomásból, 
vagy mit tudom én, újságból tudták meg, nem tudom, akkor a nagynéném mondta, 
hogy ez természetes, és hogy nem fogjuk hagyni, hanem a főorvos úrékat, ahogy 
tudjuk, segítjük. Összecsomagolta a teje, a hideg vizet, szendvicsek- hát úgy 
mondom, hogy szendvics, hát nem tudom, miket, vajat rakott bele a csomagba, 
összekészítette, és akkor ilyen karkosárral vittük, egyik kosarat ő, a másik két gyer- a 
másik kosarat meg mi, két gyerek, a húgom, meg én, vittük a- le a=a állomáshoz. És 
akkor ott a kerítésnél próbáltunk bemenni, nem engedett be az őr, és akkor mondtuk, 
de a Kreiner főorvosnak lesz, akkor hívják ki, és annak szeretnénk átadni. Hát nem 
hívták ki, hanem le kellett a csomagot tenni, most hogy elvitték, nem vitték, nem 
tudom. De ott ment előttünk egy ilyen idős hölgy be, annak kivették a kezéből azt a 
kis összekötözött batyut és azt eldobták, elvették tőle. 
 
K: Ez az idős hölgy ez zsidó volt? 
 
I: Nem, aki vitte ((köhint))- aki vitte az ismerősének a- az ennivalót gondolom én. 
 
K: Azt látta, hogy kik vannak bent a kávégyár udvarán? 
 
I: Hát csak fejeket láttunk az ablakból. Mindenki sírt, gyerekek, főleg a gyerekek az 
ablakba és azok kiabáltak. 
 
K: Mit kiabáltak? 
 
I: Segítség=segítség. És vizet kértek, mindenki vizet kért. ((köhint)) Szomjaztak, 
szóval ennivalójuk akkor ezek szerint nem lehetett. 
 
K: És az látszott, hogy ők zsidók, akik (bent vannak)? 
 
I: Nem, hát a- a gyerek, ahogy a nyakáig, vagy ha így föláll az ablakhoz, csak a kis 
nyaka, meg a feje volt kint ám. Érdekes, hogy a felnőttek nem, vagy féltek a 
felnőttek, vagy nem engedték őket az ablakhoz, hogy nehogy- mit tudom én, 
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valakivel kontaktust teremtsenek, nem tudom, főleg gyerekek voltak. Ez biztos, erre 
emlékszem, mert ilyen le- nem tudom miért, levágták a hajukat és kopasz ki tar fejek 
jelentkeztek. ((köhög)) Azokat láttuk, a: kerítésen kívülről. 
 
K: Látta azt, hogy érkeznek csoportok a kávégyárba? 
 
I: Nem=nem. A hátsó bejáratnál, tehát két bejárata volt, egyik a főbejárat, másik a 
főbejárat, ahol bejöttek a teherautók, itt meg a nagyközlekedőn ott meg kimentek a 
teherautók. ((köhög)) Hogy kik voltak az ismeretlenek, nem tudom- 
K: -elnézést, Márta néni, tessék nyugodtan inni- 
I: -de nagyon-nagyon sok=nagyon sok ember ment egy-egy teherautóval. Mert a 
lerakodásnál- 
K: Tehát még egyszer- 
I: -leszedésnél- 
K: -látta=látta, hogy voltak teherautók? 
 
I: Teherautók, igen=igen. 
 
K: Hogy volt? 
 
I: Leponyvázott=leponyvázott kocsik voltak, a ponyvát leszedték, és akkor egy létra, 
vagy egy ilyen deszka volt odatéve, és azon csúsztatták le a csomagokat, és akkor 
utána úgy jöttek a személyek. Gyerekek, felnőttek vegyesen. 
 
K: Zsidók voltak? 
 
I: Zsi- biztos, hogy zsidók voltak, mert itt a kávéház udvarán voltak, biztos. 
 
K: De volt rajtuk sárga csillag? 
 
I: Arra nem emlékszem már, hogy az fönt volt-e, vagy nem. 
 
K: Tehát érkeztek a kávéház udvarára. 
 
I: Igen. És oda csak azokat hozták, akik zsidók voltak. 
 
K: Őrizték ezeket a teherautókat? 
 
I: Hogyne! Hogyne=hogyne. 
 
K: Kik voltak ott? 
 
I: Azt hiszem, hogy katonák, katonaruhás emberek voltak. Tehát ilyen khakiszínű, 
vagy barna színű izéjük volt, ruhájuk volt. 
K: Ühüm. 
I: Kint telefon szól. 
K: Álljunk le akkor egy pillanatra. 
Márta néni, egy kicsit leálltunk, egy rövid technikai szünetre, megszólalt a telefon, 
ezt most lekapcsoltunk és akkor folytatjuk a beszélgetést. 
I: Igen. 
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K: A kávégyári gettó- 
I: -igen- 
K: -környékén vagyunk még mindig, ahol ott volt Márta néni a nagynénjével. 
Kreineréket keresték, vitték neki a- 
I: -igen, holmikat- 
K: -ennivalót. Végül is sikerült velük beszélni, vagy találkozni velük? 
 
I: Személyesen nem, de az egyik őr, akinek odaadtuk a kezébe a csomagot, az azt 
ígérte, hogy át fogja adni, mert az ő édesanyját is, vagy a rokonát, már nem tudom 
pontosan, de őt kezelte, tehát ő jól ismerte. Abba a reménybe, hogy meg fogta- meg 
fogja kapni, a csomagunk, és hogy tudja, hogy ki vitte, biztos, hogy- biztosak voltuk 
abba, hogy megkapta. 
 
K: Említette azt, hogy miközben ott álltak, mennyi ideig voltak ott a gettó mellett? 
 
I: Talán fél órát, és körbejárkáltuk a kerítést, hogy ne legyen feltűnő, hogy egy helyen 
állunk, hogy nehogy ránk szóljon, mert többekre rászólt. Ott nemcsak mi voltunk, ott 
többen mászkáltak arra, így csomagokkal, meg pokróccal főleg, mert hűvös volt, és 
úgy látszik, hogy nem vitt a rokonság takarót. És ott nagy takarókat, meg 
nagykabátokat is láttam, hogy visznek. És akkor így körbejárkáltuk azt a zárt 
helyiséget, azt a zárt udvart, és amikor csak egy őr volt ott, akkor visszamentünk, és 
próbáltunk, hogy üzenetet, vagy levelet, esetleg, de nem engedtek be semmit. 
 
K: Ezek az őrök kik voltak? 
 
I: Katonák=katonák. Vagy legalább is lehet, hogy rendőr egyenruhát vi- viselő 
személyek voltak, mert ilyen khaki- tehát katona-színű egyenruhájuk volt. 
 
K: De nem csendőrök. 
 
I: Nem=nem. 
 
K: Fegyver volt náluk? 
 
I: Vo- hogyne, mindegyiknél szuronyos puska, ez a vállpuska, a szuronnyal, volt. 
 
K: Hogy viselkedtek ezek a rendőrök, vagy katonák? 
 
I: Közömbösen, szóval hogy mondjam? Se nem morogtak, hogy mért hoztunk ennyit, 
se nem, hogy majd ez lesz, vagy az lesz. Olyan közömbösen. Jó, megpróbáljuk, nem 
biztos, megpróbáljuk, nem biztos. Szóval nem részvevően, vagy=vagy nem- 
hajlandóságot nem mutatva, de azért kacsintott a szemével, az ember elhitte azt, hogy 
tényleg át fogja adni. Szóval nem=nem bőbeszédűek voltak, nem, egyáltalán nem. 
 
K: Mennyien lehettek benn a gettóban? 
 
I: Nagyon sokan=nagyon sokan, mert ez emeletes ház volt, és hogyha csak a 
földszinten százan vannak, ahol a nagy üstök, meg ezek a sörgyártáshoz lévő anyagok 
voltak, vagy tartályok voltak- 
K: -kávé- 
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I: -vagy a kávé, akkor, amibe főzték, vagy amibe készítették, azok már ugye nem 
voltak benne, kipakolták, azok romhalmazba ott feküdtek az udvaron, ott legalább 
százan elfértek. És akkor volt az emelet, az irodák, meg az igazgatói helyiségek, 
nagyon sokan. 
 
K: Kié volt ez a kávégyár különben? 
 
I: Valamilyen gyárosé, nem tudom kié volt, nem tudom. 
 
K: De zsidóé volt? 
 
I: Azt nem tudom=azt nem tudom. 
 
K: Mit hallottak még, vagy mit láttak még ott a- amíg ott ácsorogtak? Aztán látták 
azt, hogy megérkeztek a- 
 
I: A- autók, ezek a leponyvázott teherautók, azokat láttuk- 
K: -és akkor ott, akik leszálltak, ők férfiak, nők, gyerekek- 
 
I: Vegyesen=vegyesen. Családok, főleg család, gyerek, férfi, asszony, öreg, főleg 
öregek, azok nagyon sírtak, kiabáltak és sírtak is szegények. Ami a feltűnő volt, ugye 
mert azt mondták, hogy- 
K: -mit kiabáltak? 
I: -jaj, istenem, mi lesz velünk=jaj istenem, mi lesz velünk? Borzalmas=borzalmas! 
Nem csináltunk semmit! Hát ugyanazt, mint mi annak idején ’50-be. És ami nekem 
úgy föltűnt, vagy megmaradt gyerekként, hogy ezek az öreg fejkendős nénik, tehát 
nem a gazdag zsidó, nem az, hogy elegánsan, kocsival, meg jó ruhába, hanem olyan 
középszerű és polgári személyek, tehát itt válogatás nélkül, ez volt a lényeg, hogy így 
válogatás nélkül, akik ott voltak, öregek, fiatalok, gyerekek, mindenki ment. Tekintet 
nélkül, hogy mennyi vagyona lehetett, vagy=vagy milyen gazdag lehetett, mindenkit 
vittek egyformán. Nem volt különbség, hogy mit tudom én, most bejött egy fogattal, 
és leszállt a fogatról, hanem ahogy ott tucatba hozták, tehát nem saját fogattal 
érkezett, nem a saját hintóval jött, nem saját kocsin, hanem tömegbe. És úgy izélte 
őket be, úgy zavarták őket be aztán a- hogy fekhely volt-e, mi volt, nem tudom, de 
úgy mentek be a gyárba. 
 
K: Holmijaikat megtarthatták, amivel érkeztek? 
 
I: Volt=volt, akinek a batyu a hátán volt, volt, akinek a bőrönd a kezén volt, vagy a 
kezében volt, de láttam olyat, akinek a batyuját ledobták, vagy talán annak a 
reményébe, hogy valami érték van benne, elvették. Olyat láttunk, hogy le- és csak 
mars be és csak le- ledobták, és mars be, tuszkolták befele őket a=a házba és a=az 
meg ott maradt kint. Összeszedték, hova vitték, kinek adták, nem tudom. 
 
K: Ott a kapun kívül volt ez. 
 
I: Igen, a kapun, igen. Belépés előtt. 
K: Fegyveresek voltak. 
I: Fegyveresek voltak, igen. 
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K: Felismert valakit a fegyveresek közül? 
I: Á, nem. Nem. 
 
K: Zsidók közül, akik érkeztek, azok közül? 
I: Nem=nem.  
K: Nem volt ismerős. 
I: Nem, nem volt ismerős, nem. 
 
K: Akik ott a falakon kívül álltak, vagy az utcán álltak, nem zsidók, ők mit szóltak 
mindehhez a látványhoz? 
 
I: Mindenki szörnyülködött. Jaj istenem, mi lesz velük, jaj istenem mi lesz velük. Jaj 
istenem, hova viszik őket. De megjegyzés, vagy egye meg a fene, vagy- egy hang 
nem hangzott jel, olyan, hogy a fennálló rendszerre, vagy az őket tuszkolókra, vagy a 
gorombáskodókra, hogy kiveri a kezéből, hogy arról valaki véleményt- inkább 
elfordította a fejét, mindenki félt, mindenki meg volt félemlítve. Mindenki félt. És 
akkor a félórás keresgélés, meg a körbejárkálás után mondta a nagynéni, gyerekek, 
megtettünk, amit lehetett, menjünk haza, mert még minket is elvisznek. Például az is 
előfordulhat. Úgyhogy nem nagyon mertünk ott véleményt nyilvánítani és sokáig 
maradni. 
 
K: Az őrök mondtak maguknak valamit? 
 
I: Nem, csak azt, hogy nem lehet bemenni és jobb lesz, hogyha innen eltakarodnak, 
nem semmit. 
 
K: Tehát ezt mondta, hogy jobb lesz, ha- 
I: -ezt mondta. Jobb lesz, ha innen eltakarodnak. ((köhint)) 
 
K: Meddig voltak ott a kávégyári gettóban a zsidók, az lehet tudni? 
 
I: Az első transzportig. Az áprilisba volt, úgy tudom áprilisba volt az első 
transzportig. 
 
K: Jártak aztán újra arrafelé? 
 
I: Nem=nem, nagyon rossz emlék- annyira lesújtó emlék, vagy annyira dehonesztáló, 
hogy szóval az ember tehetetlen, hogy nem tud ellene tenni, hogy=hogy félelme- 
féltünk=féltünk, hogyha az ember még egyszer megjelenik és elvisznek, mert 
könnyen előfordul, hogy valakit bevágnak és elvisznek, ha a létszám nincs meg. 
Állítólag- állítólag voltak szökések. Ez is egy ilyen piaci kofa-hír, és akkor, aki- ahol 
nem- szóval ahol nem volt meg a létszám, ott a- arra járót, vagy a főleg a fiatal fiúkat, 
akik úgy kíváncsiskodtak, meg ilyen izé voltak, ilyen agyafúrtak, hogy na, itt valamit 
lehetne, mit tudom én, talán szerezni, vagy valamit a félredobott motyókból kiszedni, 
azokat vitték be, azokat vágták be helyettük. Ilyen volt. De hogy ki, vagy hon- 
honnan jöttek, nem tudom. 
 
K: De ezt csak hallotta. 
 
I: Ezt hallottam=ezt hallottam. Igen. 
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K: Szóval az, hogy kb. meddig voltak ott, milyen hosszú ideig voltak ebben a 
kávégyári épületben- 
I: Az biztos, hogy fél évnél tovább, az biztos, hogy fél évnél tovább. Biztos. 
 
K: Megint, Márta néni, hogy lehetett ez az egész kronologikusan? 
 
I: Megmondom=megmondom miért. Mert júniusban ment a második hullám. Tehát 
hogyha őket elvitték, betették novemberbe, nem biztos, hogy bekerültek az áprilisi 
csoportba- 
K: -de várjon, novemberbe- melyik év novemberében? 
 
I: 43? 44? Negyve- negyvennégy. Akkor nem, akkor nem voltak sokáig, dátumokkal 
bajba vagyok. ((nevet)) 
 
K: Csak lehet, hogy úgy tűnt. 
 
I: Igen, hogy sok- hogy hosszú idő volt, úgy tűnt, igen. 
 
K: De valószínűleg ezek szerint nem lehettek ott. 
 
I: Nem=nem=nem. 
 
K: ’44 tavaszán, nyár elején zajlott mindez, ha jól tudom. 
 
I: Márciusba, mert még hideg volt. Márciusba kezdődött a=a begettózás, márciusba 
kezdődött, mert hideg volt. 
 
K: Beszéltünk arról, hogy ugye 44-ben volt az, hogy a zsi- ki kellett rakni a sárga 
csillagot. 
 
I: Igen=igen. 
 
K: Tehát akkor először nyilván ki kellett rakni a sárga csillagot- 
I: -csillgot, igen- 
K: -és utána kellett nekik bevonulniuk a kávégyári gettóba- 
I: -gettóba, igen. Igen=igen, de amikor a csillagot kirakták, akkor nagykabáton volt a 
csillag- 
I: -de már- 
K: -ezért gondolom azt, hogy=hogy hűvös volt, hogy az március lehetett, tehát úgy 
a=a: tél vége, tél vége. Mert ott fűtés biztos, hogy nem volt=biztos, hogy nem volt. 
 
K: Hát áprilisban is van, hogy nagykabátba kell járni. 
 
I: Az igaz. ((nevet)) De akkor már vitték őket. Mert Nagykanizsán két transzport volt, 
az egyik az áprilisi volt, a másik pedig július eleje, vagy június vége volt. 
 
K: Szóval mindez valamikor április és június között zajlott. 
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I: -június között zajlott le, igen. Csak azért tűnik olyan hosszúnak az idő, vagy 
olyan=olyan messzinek való, mert ugye egy rendkívüli eset volt, nem egy 
mindennapos eset. És az ember ezzel kelt, ezzel feküdt, hogy jaj istenem, visznek-e 
még valakit, jaj istenem, az ismerősök közül esetleg nem visznek-e még el valakit. Az 
ismerősökre úgy gondolok, hogy volt olyan, aki nem zsidó volt, de a rokonságába 
volt zsidó, és amikor a létszám nem volt ki, mondta a papa, akkor bevágták azt, aki 
abba a családba való volt. 
 
K: Kreineréket látták-e aztán valaha? 
 
I: Nem=nem=nem. És a- mondom, a kanizsai érettségi találkozó után mondták, 
illetve azután mondta a- ott mondta az illető, a=a Marika, hogy a- úgy tudja, hogy a 
Hédi nem is kívánt Kanizsára visszajönni. 
 
K: Tehát a Hédi túlélte. 
 
I: A Hédi túlélte és Izraelbe orvos, ez biztos. Ennek utánajártam, mert bosszantott, 
hogy semmit nem tudunk róluk, ez=ez biztos, hogy túlélte, és hogy kint van Izraelbe 
orvos, és nem is kíván hazajönni. Haza, hát nem kíván Magyarországra jönni, neki 
olyan trauma volt, megértem. 
 
K: Mi lett aztán a Kreinerék házával? 
 
I: A Kreinerék háza az a véres ház lett, az lett a neve- 
K: De ott, ’44-ben, amikor a- ők bementek a gettóba, közvetlenül azután. 
I: Akkor volt- valaki azt kiigényelte és bent lakott- 
K: -ki? 
I: -hogy az nyilas volt, hogy az horthysta tiszt volt, hogy az nem tudom=nem tudom. 
K: De ki volt az? 
 
I: Nem tudom. Valaki a vezetőségből, a városi vezetőségből bement oda lakni, és 
amikor jött a megszállás, akkor azokat is kivitték onnan, és akkor ilyen irodaház lett, 
ÁVO-s ház lett. 
 
K: De arra emlékszik, hogy ki- tehát látta azt a személyt, aki- 
I: Nem=nem, csak hallottam, ez is ilyen hallomás alapján. 
 
K: A benne levő holmikkal mi lett vajon? 
 
I: Hát azt széthordták? 
 
I: Nem, de hát az=az- ezt történetesen a mi esetünkből kiindulva tudom, hogy azt 
mindenki vitte. Aki érte és aki oda bejutott, mindenki vitte. 
 
K: A többi zsidó házzal, zsidó üzlettel mi lett? 
 
I: Azok le lettek sokáig bélyegezve, és hogy az állami ke- tulajdonba került, vagy 
valaki a hátsó udvarból kiürítette, nem tudom. 
 
K: Megnyíltak aztán később a zsidó boltok? 

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



26 
 

 
I: Meg=meg. Most is=most is működik, méghozzá egy ilyen- hogy hívják ezt, amibe 
lehet kapni élelmiszert is, meg van- nem hús, hanem hogy hívják ezt? kész- ez a büfé 
működik. 
 
K: De hát több bolt volt Kanizsán, több zsidó bolt volt. 
 
I: Több=több. Hát azok mind át lettek alakítva és valamilyen izét kaptak. 
 
K: De rögtön azután, hogy bezárták őket? 
 
I: Sokáig nem voltak nyitva=sokáig nem voltak nyitva. 
 
K: És a benne levő áruk, holmik? 
 
I: Nem tudom. Elvitték=elvitték. 
 
K: Látott ilyeneket, hogy viszik a holmikat? 
 
I: Nem, csak hallottam Ez is onnan való? a piacon. Nem, ezt a Naca néni hozta. Hát 
nyilván, hogy elhurcolták, szétszedték. 
 
K: Tehát a piacon beszélték. 
 
I: Piacon, ott lehetett minden- az volt a házi híradó, ott lehetett mindent megtudni. 
 
K: És ott mondták, hogy- 
 
I: És ott mondták, hogy ez is onnan való. Akkor az az volt, hogy az=az onnan való, 
azt hozták. Meg az=az volt a feltűnő, az így megmaradt, hogy a falusi néni, aki bő 
szoknyába járt és a kiskanizsaiak, azok most is kereskedelemből élnek, mert 
Nagykanizsára ők hozzák a zöldséget, a hagymát és a hagymájuk az országos hírű, a 
kiskanizsai édes hagyma, és ezek a nénik ilyen kékfestő, meg ilyen barhent ruhába, 
szoknyába jártak, és egyszerre selyem rakott szoknyát viseltek. Hát ki mondja azt 
nekem, hogy a piacon valaki elmegy az ünnepi ruhába a munkaruha helyett. Hát azt 
szerezte, feltehetően. 
 
K: Látott ilyen selyem rakott szoknyát. 
 
I: Ilyen selymet láttam és csodálkoztam, hogy ezek az öreg kofák hogy a csudába 
jönnek itt ilyen viganó ruhákba, meg ilyen elegáns selyemszoknyákba. Hát az onnan 
származhatott. 
 
K: Tehát akkor az, hogy ki költözött be a zsidó házakba, a zsidó boltok ki- zsidó 
boltok kiké lettek, ezt így konkrétan nem tudja. 
 
I: Nem=nem=nem. 
 
K: Jó, akkor itt most le fog járni a kazetta, úgyhogy akkor álljunk le.  
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