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Schultz Lászlóné Dezső Márta 
 
 
 
K: Márta néni, az előbb itt leálltunk kazettát cseréltünk, most egy újabb kazettát 
kezdtünk el, és amíg itt leálltunk, volt egy kis szünet és beszéltünk arról, újra 
felemlítette, hogy a Kreiner doktor úr, amikor érkezett magukhoz, akkor mennyire 
tisztán emlékszik arra, hogy túrót készített az édesanyja, a nagynénje- 
I: -édesanyám- 
K: -édesanyja- 
I: -és a nagynénémnek küldte be Kanizsára. 
K: Ja, értem. Ezt még valószínűleg otthon, Surdon készítette. 
 
I: Ezt Surdon készítette a kemencébe, és akkor utána jött a kocsis, és hozta be mindig 
a főorvos úrnak. 
 
K: Tehát akkor- de a főorvos úr nyilván ott Kanizsán kapta meg ezt a- 
I: -igen, ott kapta meg ez a csomagot, igen- 
K: -liptói túrót- 
I: -igen. 
 
K: A múltkor említette, hogy a- hogy a Kreiner doktor eljött Önökhöz, a: 
amikor=amikor arról volt szó, hogy elviszik, és akkor szintén felajánlottak neki egy 
adag túrót? 
 
I: Igen, meg a tömöttkacsa-májat. Mert anyám tömte a kacsákat, tömte a ludakat, és 
akkor a kacsamáj és a=a libamáj, az ugye nem patás állattól származik, tehát azt 
mindig tőlünk kapta, és tőlünk vitte el, illetve készítette mama azzal össze, hogy hát 
adjátok oda, ha mód és lehetőség van rá, hogyha elviszik őket, hogy legyen mit enni 
szegényeknek az úton. Mert sertés, meg marha-dolgokat nem- nem evett, azt nem 
csináltak, tehát sonkát, kolbászt, ilyet nem vitt neki. 
 
K: Na most ezt akkor mégis csak tudtak erről a szülők, hogy mármint a- 
 
I: Biztos, én nem tudtam róla, biztos, biztos, hogy híre volt neki, hogy valami lesz, 
vagy hova viszik őket, vagy valami lakhelyváltozásuk lesz, tehát hogy el kell 
hagyniuk Nagykanizsát, de hogy hova, mikor, hogyan, nem- fogalmunk se volt róla, 
nekem személyesen nem volt róla fogalmam. 
 
K: De arra emlékszik, hogy a Kreiner doktor megjelent maguknál, hogy elbúcsúzzon? 
 
I: Búcsúzott mindig, de hogy most történetesen azért-e, mert viszik őket valahova a 
gettóból, ezt nem állítom pontosan. Mert mindig búcsúzott. Na, akkor megyek, talán 
az utolsó viszontlátásra. És én, gyerekként arra gondoltam, hogy talán arra gondol, 
hogy az ő szíve se jó, hátha baj van. De a csomagokat mindig elfogadta, vagy azért 
mondta, hogy ez az utolsó, hogy elbúcsúzunk, mert nem akarta a többi csomagot 
vállalni, nem tudom=nem tudom. De biztos, hogy ők tudtak róla. Mert nagyon 
szomorú volt, olyan lehangoltan jött mindig, és a nagyapa ki szokta kísérni a 
kerítésig, az utcáig, és akkor kérte, hogy ne=ne, kvázi azért, hogy a- ne lássák, hogy 
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csillag=csillaggal jön ki az utcáról. Nagyapa nem félt tőle, kikísérte mindig. Mert 
szemben lévő utcai szomszédok, azok olyanok voltak, hogy jaj, istenem. 
 
K: Milyenek voltak? 
 
I: Prolik. Pro- magyarul prolik. ((nevet)) És azoktól minden kitellett. Tehát azért, 
hogy ők érvényesüljenek, hogy ők valahol az emberi ranglétrán előbbre jussanak, 
mindenkiről terjesztették a nem valós híreket, és azoktól mindenki félt az utcába. 
Ezek olyan emberek voltak. 
 
K: Besúgók voltak? 
 
I: Besúgók, igen. 
 
K: És csináltak is ilyet? Volt, hogy valami kárt okoztak ilyen módon? 
 
I: Igen, de az már az oroszok után volt. Megmondták, hogy hol vannak elbújva az 
asszonyok, megmutatták, hogy hol vannak eldugva az aranyak, szóval ilyenek voltak. 
Tehát akkor feltehetően már a németek idejébe is mászkálhattak ide-oda-amoda. 
Három fiatal lány volt, olyan 18-20 évesek, és mama ezeket küldte, ezek voltak a: 
kopók, vagy hogy mondjam- 
K: -informátorok- 
I: -informátorok, igen, köszönöm. 
 
K: Tehát akkor ilyesmi nem volt, hogy=hogy tehát utolsó alkalommal jött volna 
Kreiner- túrót kapott, és olyasmit mondott volna, hogy erre már neki nem lesz 
szüksége. 
 
I: -nem lesz szüksége- nem=nem, arra nem emlékszem. Szóval pontosan arra, hogy 
na, most ez az utolsó, és nem lesz többet, nem tud jönni többet, erre nem emlékszem, 
nem. Többször mondta így, hogy köszönöm szépen, ez volt az utolsó, de lehet, hogy 
azért, hogy nem akarta vinni a kórházba a csomagot, nem tudom, de nem, erre nem 
emlékszem, hogy na, ez az utolsó, ezt nem tudom. Csak a hírt már, hogy nem jön 
többet és akkor a nagynéniék kutakodtak a kórházba, hogy bent volt-e. Nem ment be 
szolgálatba és ez soha nem fordult elő, hogy nem jelezte, hogy nem jön, és akkor volt 
a nagy sírás, hogy jaj, elvitték a Kreiner főorvost is. Akkor az egész család egy hétig 
csak ebből élt, hogy istenem, hol lehet, istenem, mi lett vele. És így jött az ötlet, hogy 
valamit kell segíteni nekik, és csomagoljunk neki, és a víz a fontos. 
 
K: Említette még korábba, hogy amikor arról kérdeztem, hogy milyen zsidóellenes 
propaganda volt a városba- 
I: -igen- 
K: -mondta, hogy látta, hogy a- látta a filmhíradókat- 
I: -híradók, híradókba, igen- 
K: -azt is látta, hogy kint voltak a sárga csillagok az üzleteken- 
I: -igen=igen- 
K: -ez ott ugye Kanizsáról van most szó- 
I: -igen=igen- 
K: -nem Kőszegről- 
I: -igen=igen- 
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K: -kanizsai boltokon volt kint a sárga csillag. De még korábban említette nekünk, 
hogy=hogy járt valamiféle újság a nagyapjához, amibe volt- lett volna valami 
zsidóellenes propaganda. 
 
I: Az lehet. A helyi Zalai Lap, de erre pontosan nem emlékszem, meg hogy abba mi 
volt, nem, de hogy a híreket honnan vették, vagy a piaci hírek voltak, arra pontosan 
nem emlékszem. 
 
K: De hogy ezeket nem láthatta, mert elégette a nagyapja. 
 
I: El=el. Sofort. Elolvasták, megnézték, és hogy ha a rádió be volt kapcsolva, és olyan 
hírek voltak, hogy az dehonesztáló volt, akkor papa rögtön lekapcsolta, nem engedte, 
hogy hallgassuk. Ne menjenek tovább, vagy ne úgy menjenek tovább, hogy mi is 
hallottuk, mert akkor valahol az ember elszólja magát, és az kellemetlen lenne. Csak 
a gyerek úgy megérzi, hogy valamit titkol a család, valami=valami nem normális van, 
és úgy féltünk, hogy jaj, hátha velünk is ez történik. Szóval azért az úgy bennünk 
volt, és akkor mi azt azzal tudtuk le, hogy hát biztos a szerencsétlen zsidókról van 
megint szó, ez biztos. 
 
K: Az újságot is azért égették el a nagyszülőkők- 
I: -igen- 
K: -vagy a nagyapja? 
I: -igen=igen. Hogyha esetleg házkutatásra kerül a sor, akkor ne legyen probléma. 
 
K: De hát azok hivatalos lapok voltak, amiket járattak. 
 
I: Igen, de hát nem volt kötelező olvasni. Miért? Én már a Népszabadságot már nem 
járatom például. ((nevet)) Engem nem érdekel. Szóval hivatalos lap, de a izék benne, 
hogy nem érdekli az embert. 
 
K: Tehát ezeket- ezekben a lapokban Márta néni emlékei szerint voltak olyan=olyan 
propagandaszövegek, ami az akkori náci, zsidóellenes propaganda volt? 
 
I: Hogyne, biztos=biztos, hogy voltak. 
 
K: Valamire emlékszik ezek közül? 
I: -biztos, hogy voltak=biztos, hogy voltak. Nem. Így hivatalosan, hogy ezt a földet 
vesszük el, vagy azt a házat, vagy kiigényeljük- ilyenekre nem emlékszem. 
 
K: De egyáltalán, valamilyen negatív dologra a zsidókkal kapcsolatosan ezekben az 
újságokban- 
I: Igen, nemzetrontók, ez volt a jelszó, a gyűjtő-jelszó, hogy nemzetrontók, hogy a 
nemzetellenesek. Ezek voltak, de tény, hogy ez ezt elvette, ezt ezért kéne büntetni, 
ilyenekre nem emlékszem. De az volt, hogy az kétségtelen, hogy ezek azért viszik el 
őket, mert fölöslegesek Magyarországon, mert hiszen nem is magyarok, 
nemzetrontók. Ezt így lehet összefoglalni gyűjtőnéven, ez elhangzott. 
 
K: Hol, Márta néni? 
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I: Az utcán, a boltokba, ha két ember találkozott két barát, hallottad? ezt is viszik. 
Hallottad? 
 
K: De nem az, az, hogy nemzetrontók lennének a zsidók. 
 
I: Az újságokból=az újságokból. Ugye nagypapa azért égette el, hogy ez mind 
hazugság. Úgyhogy az- azt nem én olvastam, hanem amit ő az ebéd közbe, vacsora 
közben a tántiknak elmondott, hogy de aztán erről több szó ne essék, mert ez nem így 
van, mert ez nem igaz. Tehát az ember tudta, hogy ez rágalom. Ebből következtettük 
ki. 
 
K: Képekre esetleg emlékszik az újságokból- 
I: -nem- 
K: -ami zsidókat ábrázolt? 
I: -nem=nem. 
 
K: Jó. Akkor most megint ugrunk egyet- 
I: -igen- 
K: -és arról hosszan beszélt, hogy mit látott a kávé- hosszan beszélt arról, hogy mit 
látott a kávégyár környékén. 
I: -igen- 
K: A gettóban, amikor ott voltak- 
I: -igen- 
K: -a nagynénjével. Amikor itt voltunk korábban, akkor mesélt olyasmit, hogy=hogy 
azt látta, hogy értékeket vesznek el ezektől az emberektől. 
 
I: Az értékeket úgy=úgy értem, vagy szóval az alatt azt értem, hogy fülbevalókat 
szeretlek le. Bementek olyanok, hogy nagyon szép fülbevaló volt, akkor azt 
félreállították azokat, és meg a karórákat szedték el. Tehát pénzt azt=azt nem úgy 
értettem, hogy pénzt vettek el, nem úgy értettem, hogy a táskába belenyúltak, hanem 
a rajtuk lévőt, azt szedték le. 
 
K: Ezt látta? 
 
I: Ezt láttam és ezt végig is élveztem ’50-be, a Hortobágyon. Nem gombolta ki, 
hanem kirántotta a húgom füléből a fülbevalót. Úgy ezt tudom, hogy ez a módszert, 
hamar megy, nem föltűnő kirántani. Mindegy, hogy beszakad a fül, vagy nem, meg 
az órámat leszedték. Hát szóval ezt gyakorlatból tudom. ((köhint)) 
 
K: És kik voltak azok, akik ott a gettóban a kávégyártnál- 
 
I: Ezek a katona, vagy szóval nem is katona, rosszul mondom, egyenruhások, 
egyenruhás alakok voltak. Azok vették át a behozott embereket, és hogyha a motyó 
kisebb volt, szerintem, azért, mert abba érték lehetett, pénz, vagy személyi igazol- 
nem személyi igazolvány nem, hanem valamilyen személyre vonatkozó lap, 
bizonyítvány, vagy- és főleg a pénz, mert a buksza kis helyen elfért, az be volt téve 
egy kis kendőbe, vagy össze- azt le kellett tenni. Az ember erre- rögtön nyúl utána az 
illető, akitől elveszik, nem ok nélkül nyúl utána, hanem azért, mert szeretné 
megtartani. Tehát nyilván abba valami érték volt, amit elvettek és olyan érték, ami az 
illetőnek kellett volna vagy a hozzá- túléléshez, vagy a hozzá való ragaszkodás miatt. 
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Tehát az ember feltétezi azt, hogy azt azért rakták oda, mert abba valami olyan érték 
volt, amit könnyen- kicsi volt és az őr is nem kérdezték meg, nem motozták meg az 
őröket ki-bejövetel, szolgálat idején például. 
 
K: Azt látta, hogy átkutatják alaposan ezeket az embereket- 
I: -egy-két- 
K: -tehát hogy megmotozzák? 
 
I: -egy-két=egy-két csomagot, vagy egy-két nagyobb holmit, például az volt, hogy 
paplan, vagy pokróc lehetett, azt akkor a vál- és nem így össze volt tekerve, hanem 
batyunak volt összekötve, mert ezt mi is így csináltuk, akkor több fér bele, akkor azt 
kiterítették, és megnézték. Ha csak egy kiskabát volt, vagy egy ruha volt, vagy pedig 
egy=egy mit tudom én, esőköpeny volt, akkor azt összecsomagolták, de ott, ahol 
nemcsak az volt, ott valami kikerült mellé, hogy majd megkapja leltár után. Hát 
ez=ezt gyakorlatból mondom inkább. 
 
K: Ezt nem látta azért ilyen részletesen. 
 
I: Nem=nem. Ezt gyakorlatból mondom, mert ezt- velünk is ezt csinálták. 
 
K: Ezt inkább magukkal csinálták- 
I: -igen- 
K: -ott a kávégyári udvaron? 
I: Ugyanez volt a mozdulat=ugyanez volt a mozdulat. Igen=igen. 
 
K: Civilek voltak ott, akik ezt a motozást, kipakolást csinálták? 
 
I: Nem, hanem egy szülésznő kolléganőről tudok, aki egyszer elmesélte itt már idős 
szülésznő, hogy őt azért utálják a többiek, szegény Teri néni meghalt, a sírját meg 
tudom mutatni, hogy őt azért rendelték ki, mert megbízható, a professzornak a 
kedvence volt, és a professzor szülésénél mindig csak a Teri madám mehetett. Na 
most őt- kértek a klinikáról embereket, akik szülésznők, és a motozásnál, a személyi 
motozásnál részt vesznek. És itt gumikesztyűt húzattak velük, és a hüvelybe, vagy a 
végbélbe földugott aranyat elszedették velük. És azt mondta, hogy ő olyan megalázva 
érezte magát és olyan szomorú volt, hogy nem=nem mondhatott nemet, mert háta 
mögött ott állt az őr, hogy talált-e valamit. És akkor, hogyha sírva az asszony 
ránézett, akkor mondta, hogy nincs semmi, hogyha férfi volt az illető, akkor mit 
tudom én, valami gyűrűt, vagy valamit letett, hogy mégis legyen eredmény. Ezt 
végeztették velük. És a többi madám ezt megtudta, hogy a Terit jelölték ki, és a Teri 
nénivel évekig nem- volt olyan kolléganője, aki évekig nem beszélt vele. És ez neki 
nagyon fájt, ezt itt mesélte el nálam egyszer egy ebéd közbe. 
 
K: Ez itt Kanizsán történt? 
 
I: Ez nem, ezt Pécsen történt. Ez itt, Pécsen, a pécsi klinikán történt, én ezt ötven év 
múlva tudtam meg. Teri néni egyedül maradt, meghalt a férje, és ő nagyon jó 
szakember volt, én sokszor kértem a segítségét, amikor bejutottam a 
szülésznőképzőbe oktatóként, esti szülésznőn, amikor olyan valaki jött, hogy nem 
valakinek a betege, hanem bejött valahonnan, hogy legyen szíves, engedje meg, és a 
nyak-kifejtésnél voltam mindjárt, hogy lehúzom a babának a vállát, hogy meg ne 
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sértsem a vállizmot, hogy később nem mozog a karja, hogy Teri néni, fogja a 
kezemet és adjon egy impulzust, hogy hogyan tudom a fejet jól kifejteni, hogy ne érje 
a babát semmi. Nagy gyereknél, négykilós gyereknél ez nem komolytalan dolog, és 
akkor így összemelegedtünk vele, ő sose mondta azt, hogy milyen oktató az, aki még 
az idősebbektől kér tapasztalatcserét, és én többször, amikor egyedül maradt, 
disszidált a fia 56-ba, akkor meghívtam ebédre, vagy elhívtam egy vacsorára, hogy ne 
sírdogáljon otthon. És olyankor jöttek ezek ki a beszédmódok, vagy ezek az 
ismeretlenül terjesztő dolgok, hogy bizony-bizony őket még- és ezér haragszik rá a 
Panni, mert ő a professzornak a kirendelésére elment, és ő nem tudta, hogy mire 
fogják őt befogni. Ő azt hitte, hogy személyi motozás így, nem, végül is 
hüvelykutatás volt a feladata. 
 
K: A pécsi gettóban? 
 
I: A pécsi gettóba, a pécsi gettó lenn a Mártírok útján van, és ott csinálták ezt. De ha 
itt csinálták, akkor Kanizsán is csinálhatták, csak én ezt 12 éves korba nem tudtam, 
hogy ilyen is van. ((köhint)) Úgyhogy ott=ott csinálták, ez biztos=ez biztos, mert a 
Teri néni nem hazudott.  
 
K: A gettóban említette, hogy hallotta azt, hogy=hogy akik érkeztek, akik bent voltak 
az épületbe, azok is sírtak, kiabáltak. 
 
I: Igen=igen. 
 
K: Volt-e olyan, hogy üzeneteket próbáltak meg kijuttatni, vagy átadni így kiabálva a 
bent lévő zsidók? 
 
I: Biztos, hogy volt, csak nem tudtuk, hogy kinek szól, biztos, hogy volt. A- ezt is a 
Teri nénitől tudom, hogy ilyen- 
 
K: De ott Kanizsán, még mielőtt Pécsre térnénk, ott Kanizsán mi volt- 
 
I: -ezt=ezt Pécsen volt, hát ha Pécsen ilyen volt, akkor ott is lehetett- 
 
K: De én azt- engem az érdekel, hogy mit látott- 
I: -ott nem hallottam- 
K: -Márta néni- ott nem hallott ilyeneket- 
I: -ott nem hallottam, de itt volt olyan, hogy alma- valaki almát juttatott be, és az 
almát kidobta és csak annyit mondott, hogy Sugár utca 2., vagy Kisfaludy utca 2. És 
akkor tudták, hogy hova kell vinni. Aki- ha volt ott valaki és megtalálta, tudták, hogy 
hova kell vinni. Hát, ha itt volt, akkor ott is lehetet, de nem láttam. Én olyant nem 
mondok, amit nem láttam, vagy nem tudom. Biztos, hogy próbálkoztak szegények, 
biztos. Olyan volt, hogy a: a: a mi vagonunk, ez szintén régi emlék, hogy a mi 
vagonunk, amivel minket vittek, annak a belsején, csak azt nem tudom, hogy ilyen 
lemoshatatlan izét honnan vettek, tintát, vagy- hogy ott nevek voltak fölsorolva. 
Tehát akiket elvittek, Vargáék, Kossuth Lajosék, vagy Kossuth utca 2., akkor 
Nagyék, hogy odaírták és hogy ezt senki nem vette észre, és ez még ötven év múlva 
is a vagonba rajt volt, amibe minket vittek, abba a vagonba rajt volt az írás. Tehát 
lehet, hogy üzenetet próbáltak, de nem tudom, hogy hogyan, az onnan nem tudom, 
hogy hogy kerülhetett ki. 
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K: Mi történt aztán Márta néniékkel? Márta néniéket is elvitték később? 
 
I: Persze, ’50-be a Hortobágyra, és mi is odaírtuk a nevünket, onnan tudom. ((nevet)) 
 
K: Tehát vagonnal vitték Önöket- 
I: -vagonnal vitték a zsidókat és akinek valamilyen lehetősége volt, az oda fölírta a 
nevét, vagy fölírta, hogy kit kell értesíteni. Mi is csak azt írtuk föl, Mesterházi 
Margit, Surd, Mesterházi Gizella, Nagykanizsa, mi is- mert mindenki ismert 
bennünket. Mi is csak azt írtuk föl, tehát nem azt, hogy minket vittek, hanem akit 
értesíteni kell. 
 
K: Ez volt 50-ben- 
I: -ez volt ’50-ben- 
K: -és akkor látta a neveket- bocsánat, álljunk le egy pillanatra akkor. 
Egy kis technikai igazítás volt, azért álltunk le, Márta néni, akkor folytassuk. Tehát 
’50-ben elvitték vagonban Márta néniéket. 
I: Igen. 
K: Miért is kellett- miért vitték el, miért vagonírozták be Márta néniéket? 
 
I: Azért vittek el bennünket, amit húsz év múlva tudtuk meg, egy régi háborús 
rendelet alapján, hogy azok a személyek, akik az illető helyen, faluba, városba nem 
megbízhatóak, azokat a Rákosi rendelete alapján a Hortobágyra kell kitelepíteni. 
Tehát mi pontosan olyan szisztéma szerint, olyan metódussal lettünk kitelepítve, 
mint a zsidók. És akkor el tudtuk képzelni, hogy azokkal mit csináltak, mert velünk 
ugyanazt csinálták. 
 
K: Be- berakták Önöket egy vagonba- 
I: -vagonba, ahol három család volt, ahol a vagonajtót három napig nem nyitották ki, 
és mivel ivóvizet senki nem gondolta, hogy- azt mondták, csak egynapos lesz az út, 
és egy nap után munkahelyre- munkatáborba megyünk, azt nem mondták, hogy hova. 
Mi meg voltunk győződve róla, hogy a Szovjetunióba visznek bennünket, mert olyan 
őrületes gyorsasággal, fél óra alatt kellett összepakolnunk öt személyre, téli, nyári 
ruhát, ő: ennivalót, három napra útra, hogy a húgomnak eszébe jutott, hogy kiszalad 
és megfeji az egyik tehenet, és egy ilyen ötliteres tejeskannánk volt, az volt, és a 
három családnak az ivóvizét ez az öt liter tej pótolta három nap alatt. Mert harmadik 
nap értünk Ohat-Pusztakócsra, Hortobágyra, ott raktak ki bennünket éjjel, és ez mind 
éjjel történt. Éjjel kettőkor pakoltak föl bennünket, és éjjel- éjszaka megvárták az 
állomáson, Ohat-Pusztakócson, amíg lenyugszik a nap, hogy ne legyen szemtanú. És 
ott raktak ki bennünket, és ott élveztük a nyarat, három és fél évig, 39 hónapig, mai 
napig nem tudjuk, hogy miért. Se elítélve, se bíróság eljárással, se izével nem 
voltunk, se büntető eljárás alá nem estünk, nem izgattunk, nem volt röpcédula, nem 
volt- szóval nem volt olyan ok, amivel akkor az embert el lehetett vinni és mégis 
odakerültünk. 
 
K: És látott a vagon ajtaján, vagy vagon oldalán- 
I: -neveket- 
K: neveket- 
I: -neveket. Azt most azt nem tudtuk, hogy ő üzentek-e ezzel a névvel, vagy ezek 
voltak a vagonba. Mert 30-35 ember volt egy vagonba, el lehet képzelni, egy ekkora 
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kis szellőzőajót- ablak, amit a marháknak, meg a lovaknak a szállításakor ráccsal 
kinyitottak, télen összecsukták, hogy ne fagyjon meg a jószág. Az volt, és ilyen 
meleg volt, 52 fok volt, amikor a vagon fölizzott, az a vas, akkor nem lehetett 
nekidőlni a vagon oldalának, mert megsütötte a bőrünket, olyan meleg volt. És így 
szállítottak bennünket három napig. Úgyhogy élveztem. És a=a: hatvani 
vasutasoknak köszöntük meg, hogy azok este odajöttek, mert másodnap estén, a va: 
valami cirkusz volt a ferences rend elvitelével, Hatvanba, és a hatvani vasutasnak a 
sógorát is berakták hozzánk, erre ez megdühödött és nem adott a szerelvénynek vizet. 
Ezért a mozdony áll két napig, vagy másfél napig az állomáson. És állítólag ennek 
köszönhetjük, hogy nem a Szovjetunióba vittek, mert azt másik- Debrecenbe vitték, 
másik vagon- vagy másik oldalon, minket meg a Hortobágyra vittek. És őket is 
elhozták. Először bevágták Recskre a hatvani akkori állomásfőnököt, hogy 
megtagadta a munkát, utána pedig behozták hozzánk, a lágerba, a Hortobágyra, 
úgyhogy ennek köszönhetjük. 
 
K: Márta néni, visszatérve ’44-be- 
I: -igen=igen- 
K: Elvitték a zsidókat. Meddig maradtak még Kanizsán? Végül is végig ottmaradtak 
Kanizsán. 
 
I: Végig=végig=végig. Ott is érettségizetem. 
 
K: De említette a múltkor, hogy Surdon is volt egy történet, jött egy 
munkaszolgálatos. 
 
I: Igen=igen. 
 
K: Akkor azt jelenti, hogy nyáron ott- 
 
I: -nyári szünet=nyári szünet. Nem is nyári, húsvéti=húsvéti szünet. Nyári szünet, 
húsvéti? Szóval szünet, mindegy, szünet, otthon voltunk, mind a hárman, tehát az 
Éva, a Piroska húgom is, és egy szombat délután, úgy emlékszem rá, mert a hivatal 
nem működött vasárnap. Szombat délután visszavonuló német katonák voltak, és 
rengetegen be voltak szállásolva hozzánk, az istállóba, hogy a visszavonulás 
alkalmával valahol pihenjenek, és az istállóba egy óriási nagy szénaanyag volt bent. 
Azt ők lehúzták és arra a szénára feküdtek be, és onnan jöttek magyar katonák is, 
akik a németek után vonultak vissza, hogy menekülnek, hogy jönnek az oroszok. És 
akkor a=a: mama fölment az istállóhoz, hogy kell-e valakinek ennivaló, vagy valamit 
kérnek, vagy nem kérnek, és akkor a kerten keresztül, mert az istállónk a harmadik 
háznál volt, fönt a kertbe, a kerten keresztül jött egy katonaruhás, és egy nagyon 
sáros, szóval egy elhanyagolt állapotban lévő magas, jóképű vöröses hajú szőke férfi, 
és kérdezte, hogy hol van a jegyzőség. És akkor mondta neki a valaki ott, hogy ott 
van, és ez itt a jegyző-lakás. És kopogott az ajtón, és a kutya nem ugatta meg, ez volt 
a feltűnő, és akkor kérdezte, hogy hol a jegyző, szeretne vele beszélni. És akkor- és a 
karszalag rajt volt, a munkaszolgálatos karszalag. Mert bevonultattak olyan magyar 
férfiakat, akik kötelesek- katonakötelesek voltak, és ezeket kényszermunkára vittek 
bunkereket ásni, légvédelmi mit tudom én miket ásni. És- 
K: Zsidók voltak ezek az emberek. 
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I: Ezek zsidók voltak, igen. És ezek- ezeket nem vitték el az izéba, hanem munkára 
fogták őket, és ilyen a németeknek a hadianyagait vitték, meg szállították, meg a 
kocsikkal a lovakat hajtatták velük, tehát ezek szolgálták ki a német visszavonuló 
hadsereget, mert akkor már hír lett, hogy jönnek az oroszok, illetve hát hozzánk 
bulgárok jöttek be. És akkor megállt az ajtóba, és akkor a mama mondta mindjárt, 
hogy rögtön hívom a páromat. Aszongya, nem baj, majd akkor én lemegyek. 
Aszongya, maga sehova nem megy, maga itt marad az előszobába, az ajtóba. És 
akkor leszalad val- gyerek- vagy leszaladt, vagy a mama üzent valakivel, és a papa 
följött, és akkor megmondta, hogy bemutatkozott, hogy dr. Bellus Ervin vagyok és 
jogot végeztem, jogász, de hát munkaszolgálatra osztottak be. Van-e lehetőség arra, 
hogy valaki segítsen rajtam. És a mama azt mondta, hogy tessék bejönni és a 
gyerekszobába- így volt az előszoba, a gyerekszoba, konyha, vécé, fürdőszoba, 
ebédlő, a=a hálószoba és a=a mamáéknak a kisszobája. És akkor őt nem a 
nagyszobába vitte, tehát ahova mehet be akárki, ha jön vendég, vagy jön egy ügyfél, 
mert a papa az reggeltől estig az irodába lévén, nem volt az, hogy 8-tól 10-ig 
fogadóóra, bevitte a gyerekszobába, minket onnan kizavart. A- fölüzent az istállóhoz 
a kocsishoz, hogy a parádés ruháját és a parádés kalapot hozza le. Az izé lehozta- 
megyünk valahova, viszünk valakit, Kanizsára megyünk a nagytiszteletű úrét? 
Mondja papa, nem, maradjon nyugodtan, elmehet, köszönjük, egy idős bácsi volt 
akkor a kocsisunk, mert akkor már fiatalt nem lehetett kapni, mert azok mind katonák 
voltak, elvitték őket és akkor lejött, a mama gyorsan bevitte a- izébe, lemosdatta, 
megmosakodott, és mondta, hogy nagyon nagy baj van, mert neki hasmenése van. Na 
akkor a Márti kimegy, és szed egy marék kökényt. A kertünk végébe ilyen- nem 
voltak el- ő: barikádozva a=a: területek, hogy most itt ez ettől eddig az enyém, és oda 
drótháló kifeszítve, hanem bokrok voltak. És ott volt a: kökénybokor, és abból egy 
ilyen marokkal fő- megszedtem, azt elvittem le a konyhára, ott a mama mindjárt 
mondta a lánynak, hogy főzze meg, az meg lett főzve teának és a Bellus Ervinnel az 
egy liter kökényteát megitatta. Az szegény alig bírta nyelni, ott ült a konyhába. Ezt 
muszáj mind? Egy nap alatt rendbe jött a hasmenése. Egyébként mindenkinek, akinek 
hasmenése volt a faluba, ez a kökénytea, ez volt a jelszó, és rendbejött, és akkor 
át=átöltözött, és a- ez a díszes sáv- a: ka- kalapról le volt véve, egy kocsisruhába, egy 
új kocsis van, mert az öreg nem bírja egyedül a lovakat- fiatal lovak voltak és hát baj 
lesz velük. És akkor be lett mutatva, aki ott jött, a kisbíró, mert az olyan minden- izé- 
lébe két kanál volt, jött a bíró, a falubíró- jegyző úr, van-? nincs, mehet haza, János 
bácsi. És akkor ő megkapta a gyerekszobát, minket onnan kiraktak, beraktak az 
ebédlőbe, ott feküdtünk, és ott volt pár napig. És akkor a mamának eszébe jutott, 
hogy hát ügyvéd, hát ez csinos fiatalember, kiöltözve, nálunk evett az asztalnál, hát 
ez késsel-villával eszik, nem koszos a körme ilyen munka mellett. És akkor mondta, 
hogy ő pesti ember, és hát ha segítenénk a szökésbe, akkor ő azt nagyon meghálálná. 
Nem lenne hálátlan. És akkor a mama mondta, hogy semmi szökés, hát itt a 
németekkel megmozdulni nem lehet. De ő kigondolt valamit. Anyám, a 
házasságközvetítő, az apám gépírólánya egy beleznai családnak a lánya volt, a 
Gabika, mindjárt- Sajgó Gabriella, annak volt egy nővére, aki viszont a nagynéni 
iskolájába tanított, egy rendkívül szimpatikus, aranyos, helyes tanítónő, a Magdi. Egy 
szőke szépség, ekkora kék szemekkel, és nekünk húsvétra mindig nyuszikat rajzolt 
ajándékba, meg karácsonyra kis fenyőfákat. És hívatta be, hogy hát jöjjön át. Három 
kilométer volt gyalog, az nekünk húsz perc volt, és jött a Sajgó Magdi, és akkor 
mondja a mama, nem tudom már, nem előttünk volt, csak ahogy közbe kiderült, hogy 
van itt egy fiatalember, vigyétek el magatokhoz, vegyétek magatokhoz, ti úgyis ott 
laktok a falu végén, tihozzátok úgyse megy ellenőrizni senki, hogy van-e 
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katonaszökevény, vagy valakivel tartotok-e fönn kapcsolatot. És akkor elvitték 
Beleznára. És ott volt pár napig, mire jött vissza a gépírólány, hogy Imre bácsi, 
aszondta anyám, hogy a Magdi, meg az Ervin összeházasodnak. Össze- ((nevet)) 
összeadja őket? Össze, de a házasságlevélbe ’40-et, vagy 41-et, tehát többet írt be, 
mint amikor a házasság megtörtént, ott összekaptak két- azt hiszem az egyik- az 
egyik ő: tanú, az nem én voltam, mert én gyerek voltam, hanem át kellett mennem a 
pap bácsihoz, az evangélikus paphoz, a Gyula bácsit hívtuk, a másik tanú meg a 
sógornőm volt. Összeadta őket, és amikor vége volt az egész cirkusznak, és már 
megszállva volt egész Surd, egész Nagykanizsáig, akkor valahogy följutottak vonattal 
Pestre, de akkor már mint férj és feleség mentek, és a Bellus Ervin volt az, aki amikor 
minket elvittek, és a húgom az még kisgyerek volt, fölment Rákosihoz, és a táborból, 
Árkusról ő vitte ki a húgomat. Ezt neki köszönhetjük. Hogy a húgom megmenekült a 
táborból. 
 
K: És akkor a Sajgó Magda, meg a Bellus Ervin együtt maradtak? 
 
I: Együtt, hogyne=hogyne, együtt maradtak, és boldogan éltek. Hogy élnek-e, nem 
tudom, mert én egy telefonszámot megkerestem a budapesti könyvbe, a (…) utca 1., 
de nem veszi föl a szám a izét, hogy él-e- az édesanyja meghalt, a Gabiék, a 
gépírólány meg hozzáment a surdi állatorvoshoz, és elköltöztek. De ő még a=a: 
ötvenes évek előtt, úgyhogy mikor minket elvittek, ők akkor gyorsan elmentek onnan, 
tehát az ötvenes évek elején valamikor már júliusba, vagy augusztusba mehettek el, 
mert nem várták meg a telet Surdon, mondták a régi surdiak, és valahová elment 
körállatorvosnak, tehát őneki fölment az ázsiója. És az öreg Sajgó bácsi pedig velünk 
volt a Hortobágyon, azt meg elhozták, az meg- az meg velünk volt a Hortobágyon. 
 
K: Magda néni, a korábban említett nekünk egy (Venezianer) Sándort- 
I: -Sándort, igen- 
K: Ki volt ő? 
 
I: Nagyon szomorú történet. Veneziáner Sándor a Zákány, Gyékényes, Surd, Belezna, 
Nemespátró körzeti orvosa volt. Én úgy emlékszem rá, hogy nagyon féltem tőle. 
Ilyen magas, magas férfi volt, rendkívül széles vállakkal, és ahhoz a nagy korpuszhoz 
úgy valahogy picikének tűnt a feje, és olyan kis hegyes, csőrszerű or- orra volt, 
úgyhogy amikor én megláttam, jaj, már megint jön a csőrös bácsi, úgy hívtuk, hogy 
csőrös bácsi, úgy hívtuk, gyerekek, jött a körzeti orvosunk. Rendkívül aranyos volt, 
mindenki úgy emlékszik rá, hogy egy tünemény volt. Zákányba lakott, és a papa 
megajánlotta neki annak idején, hogyha a- nem akarják, hogy elvigyék őket, akkor ő 
fölajánlja a nemespátrói szőlőben lévő villánk- villánkat. 
 
K: Tehát a Venezianer család egy zsidó család volt. 
 
I: Zsidó család volt=zsidó család. Méghozzá úgy laktak Zákányba, hogy Zákány két 
részből áll, a Zákány faluból, ami Gyékényeshez van közel, gyékényesi faluhoz, és 
akkor az országút Nagykanizsától jön, egészen Gyékényesre az állomásig, és itt meg 
a felső részen meg a Zákány-telep volt. Itt volt a patika, itt volt az orvos, itt volt a=a 
téglagyáros, itt volt a cementgyáros, azok is zsidók voltak, és itt volt a- ki volt még 
ott? A katolikus kis plébániatemplom, ezen a részen, tehát az volt úgy az elitebb rész, 
a falu meg messzebb volt. És onnan járt ki a Sándor bácsi hozzánk, tehát ha kellett, 
akkor ment érte a kocsi, vagy ment a telefon, mert szolgálati telefon a jegyzőségen 
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már volt, sehol máshol, csak ott volt telefon, akkor ment érte. És még arra is 
emlékszem, hogy Sándor bácsi nagyon félt a lovaktól, mert a papa mindig mondta, 
olyan jó lovaim vannak, eladnék neked egy hátaslovat, betanítom. Nem. Ha őneki 
nem kell, vagy a motorbicikli, vagy a bicikli volt az ő eszköze,vagy küldtük érte a 
kocsit, akármi volt a faluba, szülő nő, valami, vakbél, valami, akkor Sándor bácsiért 
ment a kocsi és jött föl kocsival rögtön. És a Sándor bácsiékat az üldözés idején őt 
nagyon zsenírozta, nem hordta a sárga csillagot. Őróla mindenki tudja, hogy ő 
Venezianer Sándor, ő nem megy sehova, nem rak ki semmit. Rendkívül szép felesége 
volt. Klára néni, vagy Márta néni, nem emlékszem rá, egy hollófekete hajú, fehér 
bőrű és egy nagyon szép kékszemű asszony volt. És én életemben először angóra 
ruhát akkor láttam, vagy kabátot, amikor ő megjelent nálunk, és apám meg- és azokat 
a ruhákat, amit magukkal hoztak, azt anyám betette a gyerekszekrénybe, a 
gyerekszekrény az egy ilyen nagy ő: kétrészes volt, egyik oldalán a rakodó rész, a 
másik ruhának, a- akasztós rész volt. Az akasztós részbe rakodta azokat a holmikat, 
ami nem a miénk volt, én ott láttam másodjára ezt az angóra ruhát, pardon-ezt az 
angóra ruhát, amit a doktornő- doktorné akkor viselt, az oda be lett téve, hogy nehogy 
valami baj érje, anya a kulcsot ráfordította, zsebre tette, oda senki nem nyúlhatott 
bele. De ennek olyan kellemes szaga volt, hogy én a szagról éreztem, hogy ez nem 
akármilyen ruha, ez valamilyen elegáns ruha. És az szőlőbe vitte ki őket, a 
nemespátrói szőlőbe, előző nyáron építtetett oda apám egy ilyen nekünk egy nyaraló-
szerűt, tehát egy szoba-konyhás, alul meg présház, és egy=egy óriási nagy pincét. 
Egy hibája volt, hogy villany nem volt benn, petróleumlámpa, de hát a faluba se volt 
még villany, és a vizet meg a pátrói fekete- ún. sötét gödörből, a fekete úton kellett 
felhozni, ez az egy hibája volt, de mosakodáshoz, mosáshoz ott volt a ciszterna. És ők 
itt éltek, ide kellett nekem minden második nap vinni az ebédet, aztán közben 
megtudtam azt is, hogy azokon a napokon, amikor én nem vittem ebédet, akkor a 
kocsis vitt ki ebédet, mert hogyha úgy volt a dolgot, hogy valami olyan kellett, akkor 
a kocsis ment tovább vagy Kanizsára, vagy Zákányba, gyógyszertárba, tehát azért 
ment ő hogy odavigye nekik az anyagot, amit kértek. És a mama mindig olyanokat 
főzött, meg olyanokat kül- hát a tejföl, túró, a tej, az=az mindennapos volt, ilyen nagy 
ötliteres kannába vittem, és azért rám bízták, mert úgy lehetne furcsa, hogy miért egy 
12 éves gyerek cipeli. Azért, mert ha engem agyonvertek is, ha engem úgy megvert a 
kutyakorbáccsal az apám, hogy zuhogott a hátamon, akkor sem mondtam meg, hogy 
mi az, amit titkolok. Tehát ha maga egy titkot rám bízott, hogy ki volt az, aki tegnap 
itt volt, és itt ingyen ebédelt, én nem láttam, én nem hallottam, papa nem tudta 
kiszedni belőlem. És ez így volt velem a táborba is, mondta a rendőr, amit akart, meg 
se szólaltam, ütöttek, nem érdekelt. És ezért vittem én föl, mert a falun az a szokás, 
szerbusz, hová mész, mit visző, kinek viszed? Megyek és a nagytiszteletű úrnak viszem 
a túrót, tejfölt. Hová mész? Megyek, mert a postáséknak kell vinnem ki az anyagot, 
amit a mama küldött, a gyümölcsöt. Tehát én mindig kibeszéltem és rólam nem 
vették, ezt a mama tudta, ezért vittem föl az ebédet. Még azt is tudom, hogy azt 
kellett fütyölnöm, hogy a ’csitári hegyek alatt régen leesett a hó’. Akkor ők 
kinyitották az ajtót, de ha én nem fütyöltem, akkor vagy a vadőr, vagy a hegyőr jött 
velem, vagy kísért engem. Akkor én lementem a pincébe, oda leraktam, amit vittem, 
hoztam az almát föl, vagy hoztam egy üveg bort föl, és vittem haza, tehát hogy ne 
maradjon semmi. Itt éltek ők egészen addig, amíg meg nem jött a meleg. Tehát úgy 
emlékszem rá, hogy a szobából eltűntek azok a szép ruhák. Föladta a doktor, nem 
vitte- nem bírta ki, két hónap után, és Zákányból elvi- hazamentek és Zákányból 
elvitték őket. Ezt tegnapelőtt tudtam meg. Mi azt hittük végig, hogy ők valahol 
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egérutat nyertek és valakivel összebeszéltek, vagy valaki üzent nekik és kimentették. 
Nem, elvitték őket.  
 
K: Kitől tudta meg tegnapelőtt? 
 
I: Ezt a barátnőmtől tudtam meg, akivel egy osztályba jártam, az Erdélyi doktornővel, 
mert már nem tudtam Zákányt sehogy se megkapni, hogy van egy emléktábla, hogy 
van egy- és az emléktáblán ő: milyen- Venezianer Pál van. Mondom, nem volt Pál. 
Vitatkoztam, nem Pál volt, Sándor volt, és a fia Iván volt, nagyon szép kis fiú, ez az 
egy fiúcska volt. És akkor az apa mondta azt, hogy a: patikusék meg- illetve hát a 
Tercsi mondta, hogy ők is megajánlották, az ő édesapja, meg az én apám is megál- 
megajánlta, hogy legalább a fiút hagyja itt közöttünk, mert gyerekek között eggyel 
több, vagy kevesebb elmegy. És azt mondta, hogy nem. Vagy mind, vagy senki. Most 
hogy aztán, mert őt=őt azt is hallottam, hogy ő fenyegetőzött azzal, hogy Imre nem 
bírom, Imre nem bírom, akkor ő beadja magának a morfint. Hogy beadta-e magának 
a morfint és úgy vitték el, vagy élve vitték el őket, erre senki nem tudott adni választ, 
és akkor felhívtam, eszembe jutott, hát az Erdélyi Treszka, a zákányi patikusnak a 
lányát, annak valamit kell tudni róla. És akkor az- ünnepi, vagy emléktábláról ő se 
tud semmit, mert az emléktábla a faluba van, nem a telepen, tehát azt ő se látta, csak 
aki nekem mondta, hogy ott van, ki van írva, Venezianer Pál, elvitték őket. Mondom, 
nem létezik, azok nem voltak otthon. De igen, mert hazamentek. Valahol voltak, de 
hazamentek. Tehát én tegnap, vagy tegnapelőtt tudtam meg, hogy sajnos elvitték 
őket, vagy beadta magának=vagy beadta magának. 
 
K: Mennyi ideig vitte föl az élelmet? 
 
I: Két hónapig, április, májusba, két hónapig. Mert már májusba nőtt a- onnan tudom, 
hogy májusba nőtt a szőlőbe az ún. madársóska, nem tudom, tetszik-e ismerni, ilyen 
pici kis levelei vannak, mint a láncfűnek, de csuporba helyez- helyezkedik el, és ezt 
szoktuk tavasszal először kiszedni, ezt megmossa az ember és ugyanúgy salátának 
megcsinálja, mint a rendes salátát, csak ez madársaláta. És ez volt a doktorné 
kedvence és nekem már salátát kellett a izéből kiszednem, tehát akkor ők még ott 
voltak, amikor a saláta jött és az pedig április vége, május elejébe található a szőlőbe.  
 
K: És akkor a szülei nem mondtak semmit, hogy mi lett aztán a párral? 
 
I: Nem=nem, csak annyit tudtunk, hogy kiürült a szekrény, ezt se mondták, csak 
beköltözhettünk a szekrénybe, berakhattuk a holminkat, és a mama egy hétig sírt. És 
a pap bácsihoz járt állandóan vigaszért, hogy aztán miért volt- azt hittük, hogy a 
mama, papa összeveszett, talán azért volt, nem tudtuk meg, most már tudom, a 
Venezianeréket siratta. És azt most tudom meg, hetven év után. Szomorú. Nagyon 
szerettük őket. A hónom alatt vágott föl egyszer, itt volt egy tályog, és azt vágta föl, 
40 fokos lázam volt, és akkor mondja mama, hogy kikísérem a doktor bácsi. Ki is 
ment, vagy elájultam, mert nagyon nyafka gyerek, kis nyiváncás voltam, vagy a 
fájdalom miatt, a kiságyba, rácsos ágyba tettek, hogy nehogy leessek az ágyról a láz 
miatt, és amikor jött vissza a mama a szobába, ott, az asztalon ott voltak a sörös 
poharakba maradékok és állítólag én azt szürcsöltem, és azóta szeretem s sört. 
Aszongya a mama, akkor mindjárt szaladt a doktor után, hogy ez a gyerek meg be fog 
rúgni a sörtől. Nem baj, Irma, jól esett neki, hadd igya, máskor is adjon neki. És az 
asztalnál mindenki vizet kapott, csak- ünnepeken, csak én kaphattam ennyi sört, mert 
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ezt a Veneziáner Sándor bácsi mondta. És ez már ’960-ban volt, az érettségi után. 
((nevet)) Asztalon gyerek akkor se kaphatott szeszes italt.  
 
K: Márta néni, köszönöm szépen, akkor itt most álljunk le.  
Megálltunk egy pillanatra, most akkor folytatjuk a beszélgetést. Említette, hogy az 
édesapja jegyzővolt. 
I: Igen. 
K: Surd, Zákány- 
I: Gyéké- Belezna, Nemespátró, ez volt a körzet. 
 
K: Igen, tehát körjegyző volt. 
 
I: Körjegyző volt, igen.  
 
K: Amikor a zsidókat ő: hát össze kellett írni, sárga csillagot nyilván nekik is ki 
kellett tűzni, akkor ebben mennyire vett részt az édesapja? Tehát az édesapja mint 
körjegyző, nyilván neki kellett ezeket a dolgokat adminisztrálnia. 
 
I: Egy szerencséje volt. A nemespátrói Neti nénin kívül zsidó a faluba nem volt. Ez 
egy szi- szegény község, Belezna pláne. Horvát, vend nyelvű ő: köz- izé volt, 
népesség volt, hanem egy most eset le, egy szög a fejembe, hogy a következőt láttam. 
Anyám föltette a kendőt a fejére, bő szoknyát öltött, és ahova éjszaka kirakták az 
iskola, a templom falára a felhívást, hogy a zsidókat összeszedjük, vagy zsidóellenes 
propaganda volt rajta, akkor azt a mama szépen fogta, ment arra, és letépte. És apám 
ebédnél ordított, hogy te szerencsétlen, ha téged meglátnak, akkor az egész család 
ennek a kárát vallja. Mama meg csak így csinált: papa, ezek alszanak mind, meg a 
kocsmába olyan részegek voltak, hogy a Biacs Jancsit akartam megkérni, hogy szedje 
le azokat a csúf pla- plakátokat, mert a falat összekenik vele, és képzeld el, nem tudta 
leszedni, mert nem állt meg a lábán. Úgyhogy a mamának egy ilyen őrjárata volt, 
hogy amikor jöttek a plakátragasztók, nem tudjuk honnan, nem tudjuk, Gyékényesről, 
vagy Kanizsáról küldték ezeket a plakátokat, a mama szépen ment hajnalban és 
letépdeste őket. És a papa remegett, hogyha valaki ezt meglátta, följelenti, baj lesz 
belőle. 
 
K: Milyen plakátok voltakezek? 
 
I: Biztos, hogy uszító plakátok, zsidóellenes uszító plakátok, nem tudom. 
 
K: Látott ilyet? 
 
I: Nem láttam, csak azt tudom, hogy a mama össze- és be a kemencébe. Nem- ezt 
láttam, össze, és be a kemencébe. És bő szoknya, ez a falusi parasztszoknya, annak 
van egy nagy köténye, azt ide teszik, és beleraknak mindent, amit akarnak. És nem- 
nem tudom, hogy mi volt benn, de hogy a papa irtó mérges volt, az például most 
ugrott be, hogy a túróról jut eszembe, hogy a liptói túrót oda, a kemencébe rakta és 
ott füstölte, és ezek a papírok mind odamentek. Tehát a mama csak egy gyufával 
meggyújtotta, mire fölkelt a ház népe, vagy a falu népe, már nem voltak fönn a 
plakátok a falon. A kocsma falán volt, egy a jegyzőségen volt, azt láttam, mikor 
letépte, és- 
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K: De akkor azt láthatta, hogy mi volt a plakáton, ha látta, amikor letépte. 
 
I: Az utcafrontra volt föltéve, mi pedig itt álltunk a kerítés mögött, hogy a mama mit 
csinál. Hogy mi volt rajta, nem lehetett leolvasni. Azt csak úgy oldalról. Tessék 
elképzelni, hogy így van a községháza, itt van a mi kerítésünk, és a mama megy, és 
így oldalról le- mintha én a tévé alól most leszedném. Hát Ön ott ül, el tudja olvasni, 
de én innen nem tudom, hogy oldalra mi volt ráírva, nem tudom. De biztos, hogy 
uszító valami volt, mert a mama állati dühös volt- 
K: -a papa volt dühös- 
I: -vagy a papa irtó dühös volt, hogy az állásába kerülhet, és a mama volt az egyetlen, 
aki mindig azt mondta, hogy bocsássa meg nekem a jó isten, de ezt a rohadt Szálasit- 
de bocsássa meg nekem- és nem tudtuk, hogy mi az a Szálasi, azt hittük, hogy 
valamelyik vadászra, vagy valamelyik vadőrre fogja rá, hogy ilyen kócos a haja és 
hogy szálas. Nem, Szálasi volt. Szóval azt se tudtuk, nem. A mama nagyon-nagyon 
hogy mondjam, bát- merész volt, inkább merész volt, mint meggondolt, irtó merész 
volt. 
 
K: Volt- látott nyilasokat, bárhol, Kanizsán, vagy? 
 
I: Karszalaggal=karszalaggal. 
 
K: Látott ilyeneket? 
 
I: Hogyne, masíroztak az utcán. Le föl, le föl, masíroztak az utcán. 
 
K: Kanizsán? 
 
I:Kanizsán, igen, nem=nem úgy, hogy valamit ténykedtek, hanem az a rendes katonai 
alakulat, 8-10 ember ment és az utcán lefele masíroztak, gyakorlat volt-e, valahova 
men- nem tudom, ott láttam. 
 
K: Volt, hogy énekeltek? 
 
I: Azt nem tudom. 
 
K: Mondtak valamit? 
 
I: Nem. ((nevet)) Ott tudtam meg, hogy nyilas, amikor a Terror Háza megnyílt, és a 
karszalagot megláttam, jé, hát ilyeneket láttam a háború alatt. De hogy ki hordta, mi 
hordta, akkor volt kiírva, hogy nyilas karszalag. 
 
K: Említette a munkaszolgálatost- 
I: -igen- 
K: -a Bellus- 
I: -musz- muszek=muszek volt a- vagy muszok- muszos 
K: -muszos- 
I: -muszok, az volt a nevük, most jutott e- muszos, a muszosok, azok voltak a 
munkaszolgálatosok. Azok zsidók voltak, kint a harctéren az ágyuknak a lövedék-
helyét ásták be, meg a- izéket, a teherhordóról szedték le a robbanó, tehát a veszélyes 
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anyagokat, meg azokkal a szerencsétlenekkel szedették föl a területen lent lévő 
aknákat, robbanóaknákat, arra használták őket. 
 
K: Amikor a Bellus Ervin- 
I: -igen, muszos- 
K: -munkaszolgálatos megjelent- 
I: -igen- 
K: -maguknál- 
I: -szörnyű volt. 
K: Na most, azt mondta, akkoriban voltak a német katonák is ott beszállásolva- 
 
I: Igen=igen=igen, az istállóba- 
 
K: Szóval voltak az istállóba a németek, a Bellus Evin meg- 
 
I: -meg a mi lakásunkba, igen. Mert ők jöttek Csurgó felől, akik a német katonáknak 
vitték, meg hajtották a lovakat a kocsikon, tehát fönt ment a német tank, meg a német 
gyalogos, utána jött a magyar muszos, egy lóval, kocsival, amin rajt volt a muníció, 
amit vittek a németek után. Bellus Ervinnek sikerült lelépni. Meg még egy=még egy 
magyar- 
 
K: De nem volt az veszélyes, hogy a Bellus Ervin ott volt a- 
I: -de, hát hogyne lett volna. Hát ha valaki megtudja, hát hogyne. 
 
K: Németek nem jöttek be a házba? 
 
I: Nem=nem=nem=nem. Apám Das ist mein haus, mein burg - ez az én házam, ez az 
én váram. Ez egy hivatalos helyiség, ide nem=nem. Azt a német is megértette, hogy 
Das ist mein burg, das ist mein haus, ide belépni nem=nem lehet. Irodába be lehet, de 
ide nem jöhet be. Hát azért volt ő bent a gyerekszobába bujtatva, ha mégis valaki 
benézne, vagy izélne, hát akkor a gyerekszobába fekszik a legnagyobb fiú a dunnák 
alatt, kész, mert lázas. Azért lett odarakva, nem=nem. A német katonák meg már a=a 
visszavonuló had- tehát nem a tisztek, meg a nem tudom, ki, hanem azok a 
szerencsétlen, elcsigázott, agyonéheztetett izék, mert már azoknak se volt kaja, azok 
meg ott feküdtek a- így volt az istálló bejárat, lovak, tehenek, hátul a juhok. És ez 
meg a pajta, hogy ne ázzon a széna és ne kelljenek télen kimenni- az volt ott az a 
szénacsomó, le volt oda rakva és azon feküdtek végig. És csak egy napokat voltak ott. 
Jöttek egy nap, mondjuk jöttek, mit tudom én, szombaton, ott voltak vasárnap, hétfőn 
mentek tovább. Megint jött egy csoport, ott voltak két napig megint mentek cso- 
tovább. 
 
K: Nem vették észre a Bellus Ervint. 
 
I: Nem: nem=nem=nem. 
 
K: Márta néni, Kanizsán említette, hogy volt szembe a szomszéd- 
I: -igen- 
K: -aki ilyen- akire azt mondta, hogy proli. 
 
I: Igen, hát nem tudok rá jobb szót. ((nevet)) 
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K: Aki besúgó volt, feljelentette az embereket, hogy hogy is, nem is tudom, mit 
csinált. 
I: Igen. 
K: És említette, amikor bejöttek az oroszok, akkor például őket- ők voltak azok, akik 
megmutatták az oroszoknak, hogy hol vannak a lányok? 
I: Igen. 
K: Ez hogy volt? Miért kellettek a lányok az oroszoknak? 
 
I: Hát az oroszok mindenkit megerőszakoltak. Három napot töltöttünk a surdi patak 
oldalába. Surdon volt egy mészáros, ilyen: aki állatokat levágta, és akinek 
hentesüzlete volt, tehát hátul a körül- vagy a ház mögött volt a kertje, a kert végén 
volt a mészárosság, ahol leütötte az állatot, leverte- agyonverte, megnyúzta, és bent 
pedig a bolt, ahol a húst mérte ki. És akkor ott volt egy patak, és azért a patak mellé 
építették gondolom én, ezt a mészárszéket, hogy a víz lemossa a vért. Tehát oda csak 
egy kanna vizet beöntöttek, bement a patakba, most a pataknak egy ilyen íve volt, egy 
ilyen fél karéja. És ott fűzfák nőttek, meg rengeteg növény volt. Oda mentünk le és 
anyám a fél falu lányát, meg minket is oda vitt le, erre a fél kis szigete és három 
éjszakát, húsvét hajnalát, húsvét másnapját és nagyszombatot ott töltöttük, még a 
megszálló katonák, ezek bulgárok voltak, végig nem mentek a falun. Mindenki, aki 
tudott, menekült előlük. Szénapadlásra fölmentek, leráncigálták a nőket, olyat is 
tudok, hogy Balatonon a villánk mellett volt egy cipészbolt, vagy egy cipészüzlet, 
ilyen varga, aki csinálta a cipőket, javította. Annak a feleségét nem tudta hová 
menteni, szegényt megerőszakolták, és erre föl fogta a Józsi bácsi a nagykést, 
odavágta az orosz katonának a nyakába, az elkezdett vérezni, erre lelőtte a feleséget 
is, meg a izét is, többet sose volt cipőbolt. Hát ettől rettegett a fél város, vagy a fél 
falu. Hogy jönnek a megszállók és mindenkit megerőszakolnak. 
 
K: Volt, akit megerőszakoltak Surdon? 
 
I: Hogyne=hogyne.=hogyne=hogyne. 
 
K: Tud ilyen esetről konkrétan? 
 
I: Hogyne, konkrétan nem tudok, de annyit tudok róla, hogy a- ez a Mari, meg az a 
Nani azért nem ment férjhez, mert senki nem vette el, mert az lefeküdt a bakáknak. 
Hogyne. Öreglányok maradtak, ilyenek voltak, de én nem láttam, nem hallottam. 
 
K: Lefeküdt a bakáknak, vagy pedig megerőszakolták? 
 
I: Hát elvitték, hát megerőszakolták. Most képzelje el, mikor hét kiéhezett katona tele 
tetűvel végigmegy rajta. Utána jön a következő, utána a következő, utána a 
következő. Gyerekkórházba dolgoztam már akkor, ötvenes évek közepén, 54-55-be, 
hoztak be egy ilyen (mememe) fiúcskát. És az anyja is olyan furcsa volt, mindig és 
hát kérdeztem, hogy az apuka neve, gyerek- mert be kellett írni a kórlapra, ha nem is 
él házasságba a nő, aki a gyerekkel jön, de hogy ki az, akitől esetleg gyerektartás, 
vagy a kórházi költségre, ha esetleg nincs munkája, a kórházi költségre, akkor le lehet 
vonni. És a nő csak így rángatta a vállát és nem szólt semmit. És akkor kihívott a 
tanár, és mondta, hogy Mártuska, ne nagyon firtassa, mert ő is a nullások közé 
tartozik. Mondom, és az mit jelent, tanár úr kérem. Azt, hogy erőszakból született. 

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



18 
 

Hát hogyhogy erőszakból született, hát van ilyen? Igen, a megszállás idején orosz 
katonák erőszakolták meg a nőt, és ez a szerencsétlen nem engedte kikaparni magát, 
mert nagyon vallásos volt, megszülte. /Na, hát ez volt a Ferike, aki gyakori 
vendégünk volt a kórházba, amikor mindig haszmenésze volt./ ((eltorzítva mondja)) 
Szörnyű=szörnyű. Nem élt többet 14-15 éves korába egy himlő vitte el. Erre jól 
emlékszem, és mindig az én kórtermembe tették, mert én annyira sajnáltam. És 
mindig egy kis cukrot, amit nem ehetett, mert ilyen- olyan rendellenességgel 
született, hogy az édességtől, a tejtől fölpuffadt. Tehát csak kávét, vagy teát, vagy 
szűrt=szűrt- ezt a milyen- műtejet, most már tudom, mű- akkor a tejpor nem volt, 
ilyen nem létezett. Abból csináltunk neki löttyöt, meg tejbedarát, azzal tudtuk 
megetetni a szerencsétlent. Rögtön fölpuffadt és rögtön hányt, és rögtön hasmenése 
volt. 
 
K: Magda néni, és a kanizsai szembe szomszédról honnét tudta azt, hogy ő is ilyen 
volt, hogy ott együttműködött az oroszokkal? 
 
I: Mert lefeküdt velük.  
 
K: Ki? 
 
I: A két lány, és el is mondták. Hogy a fiam, a Juszuftól való, a lányom a nem tudom 
kitől való, onnan. Ott ők egy nyilvános házat rendeztek be maguknak, /onnan tudtuk, 
és nem volt nekik szabad/ ((nevet)) azután köszönni, nem volt szabad velük 
beszélnünk, mindenről el voltunk tiltva, hogy ezekkel nem tárgyalunk. 
 
K: Tehát a szembe szomszéd- 
 
I: Az egy ilyen lepukkant házba lakott, a három gyerek, három lánnyal, a legkisebb az 
kicsi volt, de a kettő az már nagy volt, 18 és húsz évesek voltak, és azok 
katonabarátnők voltak, és meg is szülték a gyereket. Mert rendelet volt, ezt is a Teri 
madámtól tudom, rendelet volt rá, hogy akik erőszakot szenvedtek, a (…) vizsgálatra 
kötelesek voltak bemenni, és ki is kaparták őket. Vallásos tiltakozás, minden ellenére. 
Úgyhogy volt úgy, hogy ebbe a kanizsai kórháznál állítólag sorba álltak a 
megerőszakolt nők a kezelés miatt. Nem láttam, csak hallottam, de elhiszem, mert így 
lehetett. Mi meg lent voltunk a surdi pataknak a partján három napig, amíg el nem 
jött a megszállás, amikor már mindent, órát, mindent lecsatoltak, elvittek, mert 24 
órás szabad rablást kaptak a megszállók, 24 óra- ugye nem felszabadulás volt ez, 
megszállás volt. 24 órát kaptak a szabad rablásra, azt vittek el, amit akartak. Apám 
bundáját, az én ő: bélelt gumicsizmámat, amit akartak, azt vittek el bántódás nélkül. 
 
K: Márta néni, köszönöm szépen, akkor itt álljunk le.  
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