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Peleskei Lajosné Kárász Irén 
 
I: Jó napot kívánok! 
 
PL: Jó napot kívánok! 
 
I: Legyen szíves bemutatkozni, mondja el a nevét. 
 
PL: Peleskei Lajosné vagyok. 
 
I: Született? 
 
PL: ’923. november 9. 
 
I: És a lánykori neve, elnézést, hadd kérdezzem meg, lánykori neve? 
 
PL: Kárász Irén 
 
I: Irénke néni, jártunk itt néhány héttel ezelőtt, akkor arról beszélgettünk, hogy mire 
emlékszik a második világháborús eseményekből.  
 
PL: Igen. 
 
I: Most visszajöttünk, hogy újra beszélgessünk ezekről az emlékekről, ezekről az 
eseményekről. Legelőször azt szeretném megkérdezni, hogy mondja el, hol élt a háború 
idején. Mire emlékszik, voltak-e zsidók például azon a településen, ahol lakott? 
 
PL: Hát én vidéken, falun, szüleimmel éltem. Volt pár család zsidó a faluban. 
 
I: Melyik településen élt? Hogy hívják a települést, a falut? 
 
PL: Iváncson, Fejér megye, Iváncson. De hát ott=ott nem volt megkülönböztetés, hogy na, hát 
az más vallású. Békességben, ott szépen mindenki végezte a dolgát. Egyszerű emberek voltak. 
Volt, aki földműveléssel foglalkozott, akkor volt egy család, kis szatócsüzlete volt. 
 
I: Hogy hívták őket? Tetszik emlékezni a nevükre? 
 
PL: Igen, Laufer volt, annak volt szatócsüzlete. És akkor volt a Schwartz László, annak meg 
ilyen rőfös üzlete. Oda nagyon sokat mentünk vásárolni, mert ő adott- nem volt pénzünk, 
odaadta hitelbe’, fölírta és akkor, ahogy tudtuk, kicsinyenként fizettük. Úgyhogy szerettük 
őket. És- 
 
I: Kikre emlékszik még, milyen zsidó családra, ott Iváncsán. 
 
PL: Kevesen voltak nálunk és volt egy iskolatársam is. Egy osztályba jártunk, nagyon jó 
tanuló volt, a legjobb tanuló volt. És sokat segített nekünk, gyerekeknek is, a leckénél is. 
Úgyhogy őt is nagyon szerettük. 
 
I: Hogy hívták őt? 
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PL: Em- Epstein Dezső. 
 
I: Mikor jártak egy osztályba, melyik években, emlékszik erre? 
 
PL: Azt hiszem, a kilencszáz-harmincas években, akkor járunk a hatodik osztályba. 
 
I: Egy osztályba jártak. 
 
PL: Igen, igen. Nem dicsekvésből, de én is jó tanuló voltam, de ő nagyon sokat segített nekem 
is a tanulásban, hogy jobban menjen. Nagyon jólelkű, szeret- mindenki szerette őt. 
 
I: A szülei mivel foglalkoztak, Epsteinék- Epstein szülei? 
 
PL: Én nem tudom, valószínű, a városból került le, talán a nagyapja lehetett, vagy valami 
rokona, az földművelés- nem=nem éppen ő, de annak föld- földje volt. És ő ott élt. De nem is 
érdekelt úgy minket, hogy honnan jött, vagy miért, csak úgy szerettük, mint iskolatársat. 
 
I: Járt náluk? 
 
PL: Nem, nem.  
 
I: Csak az iskolában- 
 
PL: Csak az iskolából ismertük egymást. 
 
I: Járt valamelyik zsidó család házában gyerekként? 
 
PL: Nem, én nem jártam. Valahogy hát az ember el volt foglalva a munkával. 
 
I: Csak az üzletekbe jártak. 
 
PL: Csak igen, igen és az utcán ott találkoztunk, köszöntünk, beszélgettünk egy pár szót, 
üdvözöltük egymást, és- 
 
I: Akkor hány zsidó család volt Iváncsán? Tehát hogy tetszik visszaemlékezni? 
 
PL: Volt a Grünbaum(?), a Laufer, a Schwartz László és akkor ez a fiú, Epstein Dezső. Ez- 
 
I: A Grünbaum mivel foglalkozott? 
 
PL: Kérem? 
 
I: A Grünbaum család, ők mivel foglalkoztak? 
 
PL: Ők voltak a földművesek. Ők avval, mások- másik végén laktak, úgyhogy őket nem olyan 
nagyon ismertem, csak így látásból, a családjukat is, csak így látásból. 
 
I: Hogyan beszéltek a faluban a zsidó családokról, vagy a zsidókról? Milyen- mit gondoltak 
róluk? 
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PL: Hát sajnáltuk, mikor elvitték őket. 
 
I: De hogy még a háború előtt. 
 
PL: Hát meg se volt különböztetve, hogy ők mások, más vallásúak. Erre nem is gondoltunk, 
csak- és nagyon meg voltunk lepődve, mert őket elég korán elvitték. Nem tudom, melyik 
évben. 
 
I: Irénke néni, de akkor honnét=honnét tudta meg például Irénke néni, hogy ezek az Epstein 
például egy zsidó fiú? Ez hogy derült ki Irénke néni számára? 
 
PL: Hát ez csak akkor, amikor elvitték és mondták, hogy elvitték ezeket a családokat. És meg 
voltunk ütközve, de miért. Hát azért, mert más vallásúak, zsidók. Meg akkor már újságból is 
tudtuk, hogy a zsidókat üldözik. 
 
I: Milyen újságokból? 
 
PL: Friss Újság. Ez ilyen napi újság volt. Ez mindent megírt, gyilkosságokat, meg híreket, 
meg mindent. 
 
I: És mit olvastak még a zsidókkal kapcsolatosan a Friss Újságban? Mit olvastak, mit lehetett 
olvasni a zsidókról a Friss Újságban? 
 
PL: Én nem is nagyon olvastam újságot, mert én nem politizáltam. Csak mikor már jöttek 
ezek a háborús évek és akkor már hallottunk is így róla, hogy üldözik a zsidókat. És így meg 
voltunk ütközve, hogy=hogy miért. 
 
I: Honnét hallottak róla, hogy üldözik a zsidókat? 
 
PL: Hát úgy beszélgetés közben, utcán, itt-ott, ahogy megálltunk beszélgetni valakivel és 
akkor mindenki úgy fel volt háborodva. Hát miért kell bántani őket? 
 
I: Arra emlékszik, hogy voltak valami- voltak olyan megjegyzések a helyi zsidókkal, vagy 
általában a zsidókkal kapcsolatosan, ami ilyen negatív volt? Szóval voltak-e olyanok a 
faluban, amikor kiderült, hogy üldözik a zsidókat, akkor ennek örült? Voltak negatív hangok a 
zsidókkal szemben? 
 
PL: Nem nálunk a faluban nem. Ott inkább csak sajnálta mindenki. Mert voltak a 
környékünkön, hát nagy uradalmak. És az is, az Elek Ferenc, azt hiszem, hát az olyan sok- ott 
dolgoztunk, abból éltünk, hogy oda mentünk, hogy mentünk dolgozni a birodalmára. 
Szeszgyár volt, nagy földterület, és oda mentünk dolgozni. 
 
I: Ő is zsidó volt? 
 
PL: Igen. 
 
I: Ő nem Iváncsán élt. 
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PL: Hát Pusztaszabolcs és Iváncsa között volt a birtoka. És örültünk is, hogy tudtunk menni 
dolgozni, kis pénzt kerestünk, jobban éltünk, vagy tudtunk valamit venni. Voltak ilyen nagy 
birtokok, több. 
 
I: Tehát Irénke néni számára, amíg el nem vitték a zsidókat, nem derült ki, hogy mondjuk az 
Elek Ferenc, vagy az Epstein Dezső zsidó volt. Ez nem derült ki Irénke néni számára. 
 
PL: Nem beszélt róla senki, hogy az más vallású.  
 
I: Volt templomuk esetleg Iváncsán? 
 
PL: Nem. 
 
I: Akkor ők nem jártak a templomba. Református volt a falu, Iváncsa? 
 
PL: Nem, nagyobb részbe’ katolikus. De akkor még olyan valláskülönbség volt a református 
és katolikus vallás között is, hogyha mi reformátusok elmentünk a katolikus templomba, 
akkor büntetést kaptunk az iskolában. Olyan ellentétek voltak. Vallás és vallás közt.  
 
I: Miért? 
 
PL: Mert külön iskolánk volt, a reformátusoknak, külön a katolikusoknak, és külön 
templomunk volt. 
 
I: Tehát akkor Irénke néni tudta, hogy ki a katolikus és ki a református. A gyerekekről, meg 
mindenkiről. Tehát akkor tudták- akkor csak kiderült az Epsteinékről, hogy más vallásúak. 
 
PL: Igen, tudtuk, de nem volt megkülönböztetve azért, hogy ő más vallású. Figyelembe se 
vettük. Ez inkább csak a református és katolikusok között volt, mert még a fiatalok is, 
családok is ellenezték, hogyha egy református lány katolikus fiúval megházasodott. Vagy- 
családok ellenezték, nagyon sok. 
 
I: Akkor mit gondolt az Epseinről, az Epstein Dezsőről, hogy ő milyen vallású, amikor 
iskolába jártak? 
 
PL: Nem, abszolút semmit sem. Szerettük, mint iskolatársa. 
 
I: De mit gondolt, hogy milyen vallású? 
 
PL: Nem foglalkoztunk vele. 
 
I: Hát, ha tudta mindenkiről, hogy ki a katolikus, ki a református, akkor az Epsteinről mit 
gondolt, hogy milyen? 
 
PL: Nem, nem foglalkoztunk vele. Mind iskolatárs- 
 
I: De kiderült korábban, hogy zsidó. 
 
PL: Csak akkor, amikor aztán elvitték már a családokat. 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



5 
 

I: Hogy derült ki az, hogy üldözik a zsidókat? Milyen jelei voltak ennek, hogy valami készül 
ellenük? 
 
PL: Hát újságokból. Meg akkor már szoktam feljönni többször Pestre is és akkor hát láttuk, 
hogy zsidó csillag. Meg később már, a vége felé, már a ’44-es években, akkor már zsidó 
házak is voltak kijelölve. 
 
I: Pesten? 
 
PL: Igen, Pesten. És az is meg volt szabva, hogy ők hány órakor- hány órától meddig 
mehetnek ki vásárolni, vagy utcára. Meg meddig lehetnek kint. 
 
I: Ez mind Pesten volt, ugye? 
 
PL: Igen, ez a városban, Pesten. 
 
I: És Iváncsán volt valami jele? 
 
PL: Nem, nem ott egyáltalán nem, nagyon békés ki falu volt. 
 
I: Voltak nyilasok Iváncsán? 
 
PL: Hát ez mindenütt előfordult. 
 
I: Emlékszik nyilasokra Iváncsáról? 
 
PL: Iváncsáról nem. De itt a városban igen, mert ’944 októberébe a nyilasok vették át az 
uralmat. És én akkor láttam nagyon sok ilyen csapatokat és főleg idős embereket, hogy kísérik 
az utcán, csapatokban, a nyilasok. Szürke ruhás nyilasok. 
 
I: Kit kísérnek a nyilasok? 
 
PL: A zsidókat. Ilyen kis csapatokba. 
 
I: Hú, erről akkor kicsit később beszéljünk, Irénke néni. Menjünk vissza Iváncsára. Iváncsán 
tudja konkrétan, név szerint, hogy kik voltak a nyilasok? 
 
PL: Nem, nem, nem. 
 
I: Tehát a háború előtt, háború alatt, mielőtt átvették volna a hatalmat, voltak nyilasok 
Iváncsán? 
 
PL: Nem, én akkor már itt dolgoztam a helyiérdekű vasútnál és minket fel is eskettek, mikor 
megdöntötték a kormányt, a nyilasok, a Szálasiék, átvették az uralmat és akkor minket 
közalkalmazottakat mindenkit (felesküdtettek) erre a Szálasi- 
 
I: Mióta- mikortól kezdett el Pesten dolgozni Irénke néni? 
 
PL: ’44 szeptembertől. A vége felé. 
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I: Tehát azt jelenti, hogy akkor volt 21 éves. Előtte mit csinált? Előtte hol volt? Iváncsán volt. 
 
PL: Falun, falun voltam és így napszámokba jártunk dolgozni. 
 
I: És hogy-hogy föl kellett kerülnie Pestre ’44 szeptemberében? 
 
PL: Mert minket lányokat besoroztak, úgy mint a férfiakat. Lehívtak a községházához és 
besoroztak ilyen közmunkára. És így kerültem én a=a helyi érdekű vasúthoz mint kalauznak. 
De viszont kellett igazolni a származást, a szülő, nagyszülő, dédszülő, mert csak úgy vettek 
fel. 
 
I: Mit kellett igazolni? 
 
PL: A származást. Hogy nem zsidó vagyok, nem zsidó származás. 
 
I: Mert ha zsidó lett volna? 
 
PL: Akkor nem vettek volna föl.  
 
I: Mindez ’44 szeptemberében volt. 
 
PL: ’44 szeptemberben, akkor kerültem a HÉV-hez, a helyiérdekű vasúthoz. 
 
I: És akkor Pestre költözött? 
 
PL: Nem, hazajártam, albérletben laktam egy barátnőmmel, iskolatársam volt, barátnőm és 
ővele együtt ketten egy albérletben laktunk Albertfalván. De hát nem sokáig volt, mert ’44 
szeptemberben és akkor ’44 karácsonykor már megszűnt minden, mert akkor az oroszok 
ideértek Budafokra. 
 
I: Hogyan emlékszik erre az időszakra? ’44 szeptemberében milyen volt- ugye akkor nem 
éltünk, milyen volt akkor Budapest, Albertfalva, ahol lakott? Milyen- emlékszik-e arra, hogy 
például látott-e zsidókat Pesten. 
 
PL: Igen, amikor ilyen csapatokban ezek a Szálasi emberei kísérték őket.  
 
I: Ezt hol látta? 
 
PL: Az utcákon, úttesteken. 
 
I: De a város melyik részében? 
 
PL: ’44-ben. 
 
I: De a város melyik részében látta, ez hol volt? 
 
PL: Ja, mindenfelé lehetett látni a városban. 
 
I: Tehát több ilyet is látott? 
 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



7 
 

PL: Igen, igen. 
 
I: Bocsánat Irénke néni, megállítom egy pillanatra. Tetszik egy korty vizet inni, nem tetszik 
szomjas lenni? Nem kér egy pohár vizet Irénke néni? 
 
PL: De kérek szépen, köszönöm. 
 
I: Egy picit álljunk meg, jó? 
 
I: Hány alkalommal látott ilyen csapatot? 
 
PL: Hát nagyon sokszor, mert ahogy mentünk, munka közbe’ is mentünk a járművel,  hát 
láttuk itt is, ott is, amott is, ilyen kis csapatokat. És érdekes, leginkább időseket. Idős férfiakat 
kísérgettek, de oldalt mentek mellettük, utánuk mentek, olyan sasszemmel figyeltek rájuk. 
 
I: Honnét tudta, hogy zsidók voltak? 
 
PL: Hát a sárga csillag rajtuk volt.  
 
I: Látott korábban is sárga csillagosokat? 
 
PL: Így utcán igen, hogyha--- utcán, mikor vásárolni mentek, vagy hát jártak utcán ők is. 
 
I: Iváncsán voltak- kellett hordani az iváncsaiaknak sárga csillagot? 
 
PL: Arról nem tudok, de onnan nagyon hamar elvitték őket, már jóval előtte, mert ezek már az 
utolsó idők voltak, amit itt Pesten láttam, hogy kísérgetik csapatokban. 
 
I: Akkor beszéljünk tovább, hogy mi is volt itt- tehát hány- hányan voltak ilyenkor ezekben a 
csoportokban? Hány sárga csillagos zsidó embert látott ezekben a csoportokban? 
 
PL: Hát mindegyiken sárga csillag volt. 
 
I: De hányan lehettek egy ilyen csoportban? 
 
PL: Hát olyan 4-5 méter hosszan, nem tudom, hogy- 
 
I: Az hány ember lehetett? 
 
PL: Azt nem tudom, hogy hány ember lehetett, de körülbelül olyan kis csapatok. 
 
I: Szóval mindig így több ember, akkor nem 2-3 ember, hanem olyan néhány tucat. 
 
PL: Olyan kis csapat, olyan 4-5 méteres hosszú csapatok. De általában idős emberek. Férfiak. 
 
I: És akik- kik kísérték őket? 
 
PL: Hát ezek a szürke ruhások, gondolom a nácik. Ezek a Szálasi emberei- 
 
I: -nyilasok? 
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PL: Igen, a nyilasok. 
 
I: Volt náluk fegyver? 
 
PL: Igen. 
 
I: Volt valami jelzés rajtuk, ezeken a Szálasi emberein? 
 
PL: Én arra nem emlékszem már, csak azt tudom, szürke ruhában voltak. 
 
I: De volt valami karszalagjuk, vagy- 
 
PL: Azt hiszem, volt. 
 
I: Milyen karszalag volt ez? 
 
PL: Nem=nem emlékszem arra. 
 
I: Hogyan viselkedtek, hogyan bántak ezek a- 
 
PL: Hát nógatták őket, hogy gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban. Szegények alig tudtak már 
vánszorogni, és mindig csak biztatták, hogy gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban. 
 
I: Miket mondtak még ezek a nyilasok? 
 
PL: Nem tudom, mert ugye a közelükbe’ nem is szerettünk menni. Mert általában mi a járdán 
mentünk, ők meg úgy az úttest- úttesten. Csapatokban kísérték őket, de mondom, oldalt. 
Utánuk, előttük, körülfogták őket, úgy kísérték. 
 
I: Látott valamilyen erőszakot, hogy- 
 
PL: Nem, nem. 
 
I: -hogy bántották volna ezeket az embereket? 
 
PL: Nem, azt nem láttam. 
 
I: Akik mentek a csapatban, ezek a zsidó emberek, ők mondtak valamit, akár egymásnak, 
vagy önöknek, szóltak valamit? 
 
PL: Nem, nekünk, nem is mertek szólni, meg mi se mertünk úgy a közelükbe se menni, mert 
féltünk mi is. Hogy bántanak bennünket, ha őhozzájuk közel megyünk, vagy segíteni akarunk. 
Nem is mertünk. 
 
I: Irénke néni, fel tetszik idézni bármelyik helyszínt a városból, hogy hol látott ilyen csapatot? 
 
PL: Hát volt, amikor a HÉV-vel is vittünk ilyen csapatot. Fölszálltak a végállomásig, 
Nagytéténybe, vittük a végállomásig. Ott leszálltak és mentek tovább, gondolom, hogy a 
vasútállomáshoz mehettek. Oda kísérték őket. 
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I: Ez egy alkalommal volt? 
 
PL: Pár alkalommal, többször, egy párszor volt, hogy- biztos már nagyon fáradtak voltak, 
vagy hogy előbb érjenek-e, felszálltak a HÉV-re. Egy teljes- teljes kocsi velük volt tele. 
 
I: Hányan lehettek? 
 
PL: Hát ebbe én nem is gondoltam erre, hogy számoljam, hogy körülbelül hányan vannak.  
 
I: És ott volt ugyanabban a kocsiban Irénke néni, ahol ezek a zsidók voltak? 
 
PL: Igen. De nem, oda nem is szálltunk fel, mert betöltötték ők a kocsit és a kísérőjük a 
kísérőjük szállt be. 
 
I: Irénke néni nem abban a kocsiban volt, ahol ezek a zsidók voltak. 
 
PL: Nem, meg hát nekünk nem is kellett jegyet adni. 
 
I: Mert hogy akkor hogy volt, hogy kocsinként volt egy kalauz, vagy hogy volt, egy 
szerelvényen egy kalauz volt. 
 
PL: Egy ilyen kocsit ők töltöttek tele és oda nem is mentünk fel, kalauz oda nem ment fel. 
 
I: Hány kocsija volt a HÉV-nek annak idején, hány kocsival ment a HÉV? 
 
PL: Hárommal, olyan kisebb kocsik voltak akkor még. 
 
I: És egy szerelvényben, vagy egy vonaton egy kalauz volt, vagy minden kocsiban volt egy 
kalauz? 
 
PL: Nem. Minden- minden kocsiban, mert a középső kocsiba’ volt a füttyös kalauz, az mindig 
leszállt és figyelte, hogy felszállt-e mindenki. Mikor mindenki felszállt, akkor fütyült, hogy 
indulhat a vezető. 
 
I: Tehát abban a kocsiban, ahol a zsidók fölszálltak, onnét leszállt a kalauz. Nem maradt ott a 
kalauz. 
 
PL: Nem, nem maradt, mert azoknak nem kellett jegyet adni. 
 
I: És átment egy másik kocsiba a kalauz addig? 
 
PL: Igen. 
 
I: És maradtak utasok, nem zsidó utasok maradtak a kocsin? 
 
PL: Nem, utasok nem voltak ott, mert általában akkor a körtéren szálltak fel az indulási 
állomáson, és azt a kocsit megtöltötték oda akkor nem is ment kalauz. 
 
I: És utas se. 
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PL: Utas se. 
 
I: Tudott beszélni, vagy kommunikálni valaha ezekkel a- ezekkel a zsidókkal, akik fölszálltak 
a HÉV-re? 
 
PL: Nem, nem lehetett. Nem is mentünk.  
 
I: Hallott valamit, hogy ők mit mondtak, vagy mondtak valamit esetleg Önöknek? 
 
PL: Hát igen. Többen figyelmeztettek, hogy vigyázzunk, nehogy valamit merjünk adni nekik, 
mert akkor minket is megbüntetnek, vagy bajunk lesz belőle. Úgyhogy szegényeket kerültük. 
Fájt a szívünk, féltünk, magunkat is beleképzeltük abba a helyzetbe, ahol így lennénk. De 
segíteni nem tudtunk, meg nem is mertünk.  
 
I: Milyen=milyen=milyen helyzetben voltak ezek az emberek? Szóval hogyan tudja leírni, 
hogy néztek ki, milyen érzések voltak, milyen volt a kifejezésük, ha mondjuk visszaemlékszik 
Irénke néni? 
 
PL: Fáradtak, meggyötörtek. Fáradtak. És az utolsó időkben én nem tudom, korábban, de 
mind idős emberek voltak általában. Ezek a kis csapatok. Fáradtak, roskadozók. Éhesek. 
 
I: Az hogy derült ki, hogy éhesek? 
 
PL: Hát látszott rajtuk, meg néha úgy a közönség felé néztek és nyújtották a kezüket, meg 
mutattak még ékszert is, hogy kis ennivalót. De nem mert senki se adni nekik. Féltünk az 
őröktől.  
 
I: Hogy nézett ki a ruházatuk? 
 
PL: Hát kinek ilyen, kinek olyan volt.  
 
I: Ez mit jelent, milyen volt a ruházatuk? 
 
PL: Hát, szegények olyan nagyon csapzottak, fáradtak. 
 
I: De hogy ilyen rongyosak, vagy éppen akkor jöttek otthonról. Szóval milyen- milyen volt a 
ruházatuk. 
 
PL: Nem, nem, látszott rajtuk, hogy már több napon úton vannak és olyan csapzottan. Nem 
úgy, mint aki otthonról jön. Lehet, hogy már akkor több napon úton voltak. Mondom 
szegények olyan roskadozók, fáradtak, éhesek, szomjasak. 
 
I: Nőkre, gyerekekre emlékszik, hogy látott? 
 
PL: Azt nem láttam. Csak mondom, mind ezeket az idős embereket. Férfiakat. 
 
I: Ők mind civilek voltak, ugye? Tehát nem voltak akik- a zsidók között nem volt olyan, 
akinek mondjuk egyenruhájuk volt, nyilván nem. Csillag volt rajtuk, sárga csillag volt rajtuk. 
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PL: Igen. 
 
I: Szóval több alkalommal utaztak így HÉV-vel a Móricz Zsigmond körtértől a nagytétényi 
állomásig. 
 
PL: Igen. 
 
I: Kétszer-háromszor? 
 
PL: Hát körülbelül olyan 4-5 alkalommal. Ugye egy szerelvényt, vagy egy kocsit ott 
megtöltöttek ők ott a körtéren és akkor a nagytétényi végállomásnál szálltak le. 
 
I: Volt-e valami holmi náluk? Táska, batyu? 
 
PL: Én nem láttam náluk. Nem láttam náluk úgy csomagot. 
 
I: Amikor azt mondta, hogy nyújtogattak ékszert, látta, hogy volt náluk ékszer? 
 
PL: Igen, gyűrűt láttam náluk. És olyan=olyan olyan arccal, hogy azt odaadja, csak egy falat 
kenyeret--de hát nem is mertük még odanézni se, ha úgy utcán találkoztunk ilyen csapattal. 
Mert többen mondták, hogy nagyon szigorúan megbüntetik azt is, aki segít nekik. 
 
I: Ilyet látott, hogy megbüntettek valakit? 
 
PL: Nem, ilyet nem láttam, csak úgy hallottam másoktól. 
 
I: Volt olyan alkalom, hogy valaki megjegyzést tett ezekre a zsidókra, akiket kísértek a 
nyilasok? Tehát hogy mit mondtak a bámészkodók, akik=akik látták ezeket a zsidókat.  
 
PL: Mindenki fel volt háborodva és sajnálta őket. Akik szegények olyan elcsigázottan, 
fáradtan és akkor gyorsabban, gyorsabban. Mindig hajtották őket, hogy gyorsabban menjenek, 
mikor alig tudtak már menni.  
 
I: Volt, aki nem sajnálta őket? Volt, aki ennek örült, hogy viszik a zsidókat? 
 
PL: Hát nem tudom. 
 
I: Hallott ilyet? 
 
PL: Hallani nem hallottam, de lehet, hogy volt ilyen. Hát, aki a Szálasi egységhez tartozott, 
gondolom annak a hozzátartozói. 
 
I: A nyilasokat, akiket így látott, azok közül valakit ismert esetleg? 
 
PL: Nem, így személyesen nem. Csak így utcán, ahogy láttam abba a szürke ruhába’ jöttek-
mentek. Ők voltak az urak.  
 
I: Hallotta, hogy valami megjegyzést tettek a zsidókról ezek a nyilasok? Volt valamilyen 
beszélgetés? 
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PL: Nem, nem. 
 
I: De akkor mondta, hogy=hogy a nyilasok, a Szálasi emberei, ők- hát ők mondjuk örültek 
annak, hogy elviszik a zsidókat. Ezt honnét tudja? 
 
PL: Hát igen, azok valószínű. 
 
I: De hallotta ezt valaha egy nyilas szájából? 
 
PL: Nem, én nyilassal nem beszéltem. Mondom, nálunk a faluban úgy nyilas én nem tudok 
róla, hogy volt. Hogy volt-e vagy nem volt, én nem tudok róla. Ilyen békés kis falu volt, békés 
emberek. 
 
I: A HÉV-nél ott nem dolgoztak nyilasok? A HÉV-nél, ahol dolgozott közmunkában. 
 
PL: Nem hiszem, nem tudom.  
 
I: Soha nem beszélgetett nyilassal Irénke néni. 
 
PL: Nem, nem. Nem politizáltam. 
 
I: Mi történt aztán? Szóval decemberig volt- dolgozott Pesten, aztán mi történt Irénke 
nénivel? 
 
PL: Akkor jött a front, ugye az oroszok már ideértek, akkor én nem tudtam hazamenni a 
szüleimhez. A férjem akkor már jártuk együtt és akkor az ő szüleinél vészeltem át ezt az 
időszakot, amikor a front átvonult. 
 
I: Hol laktak a férje szülei? 
 
PL: Budafokon. 
 
I: Arra látott zsidókat? Amikor ott volt? 
 
PL: Nem, nem láttam. És hát akkor már bombázások, minden volt, akkor már nem is nagyon 
közlekedtünk, csak otthon voltunk, meg hát ilyen időszak volt. Nők nem is nagyon mertek 
utcára menni. 
 
I: Azt mondta itt az előbb, hogy amikor visszatérve ’44 szeptemberére, hogy mikor beállt a 
munkába a HÉV-nél, akkor feleskették a nyilasok- 
 
PL: -igen. 
 
I: -az hogy volt? 
 
PL: -----A közalkalmazottakat. 
 
I: De hogy történt mindez? Hogy kell elképzelni? 
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PL: Hát a kormány. Nem tudom, csak arra emlékszem, hogy a közalma- közalkalmazottakat 
hogy el kell fogadniuk ezt a rendszert. 
 
I: De volt valamilyen ünnepély? 
 
PL: Nem, nem, nem, csak a munkahelyeken felesküdtek. Hogy elfogadjuk. Szóval hogy 
magyarázzam meg? ---- 
 
I: Tehát amikor belépett, akkor el kellett mondani egy szöveget? 
 
PL: -nem kellett belépni sehova- 
 
I: -hát amikor a HÉV-nél elkezdett dolgozni, vagy nem, akkor már ott dolgozott. Amikor 
bejött a rendszer, akkor kellett? Amikor átvették a hatalmat a nyilasok? 
 
PL: Akkor, mikor a nyilasok októberben, októberben vették át a hatalmat. És akkor 
közalmazottak- közalkalmazottakat feleskették erre a rendszerre. 
 
I: El kellett mondani egy szöveget? 
 
PL: Nem. 
 
I: Alá kellett valamit írni? 
 
PL: Nem kellett aláírni. Csak hogy elfogadjuk. 
 
I: De hát hogy nézett ki ez a felesketés? 
 
PL: (nevet) Arra már nem emlékszem. 
 
I: Nem emlékszik már, hogy konkrétan hogy volt. Csak tudja, hogy fel kellett esküdni.  
 
PL: Igen. 
 
I: Értem. Azt látta, hogy a faluban, Iváncsán sárga csillagot viselnek a helyi zsidók? 
 
PL: Mindenütt kellett nekik viselni. 
 
I: De Iváncsán is? 
 
PL: Igen, mindenütt kellett nekik viselni. 
 
I: Azt látta, amikor elvitték őket? 
 
PL: Nem, nem láttam, csak hallottam. Mert én akkor nem is voltam otthon már, mert akkor 
csak úgy egy hétbe’, vagy két hétbe- két hetenként mentem haza. És akkor jöttem vissza.  
 
I: Ez akkor volt, amikor már Pesten dolgozott közmunkán? 
 
PL: Igen. 
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I: Amikor elvitték az iváncsaiakat? 
 
PL: Nem, azokat már korábban elvitték. 
 
I: De akkor hogyhogy nem volt otthon? Mit csinált? 
 
PL: Nem tudom, csak úgy hallottam, mert dolgoztunk, jártunk napszámba uradalmakba. Csak 
aztán meg voltunk ütközve, de hát miért vitték el. És akkor már újságból is olvastuk, 
tájékozódtunk több mindenről, hogy mindenfelé így üldözték a zsidókat. 
 
I: De mit olvastak az újságokban? Emlékszik még rá pontosan? 
 
PL: Hát, már nem nagyon.--- Hát mondom, nem nagyon érd- engem nem nagyon érdekelt a 
politika. Most se politizálok, én akkor se politizáltam. Végeztük a munkánkat, nem 
foglalkoztunk mással. 
 
I: Jó, tehát akkor elvitték a zsidókat és arról, vagyis hogy üldözték a zsidókat, erről olvasott az 
újságban, ugye? 
 
PL: Igen. 
 
I: Vagy erről csak hallott? 
 
PL: Itt, amikor már dolgoztam, akkor hát láttam is, hogy--meg vannak különböztetve sárga 
csillaggal, akkor később voltak ilyen, hogy összeköltöztették egy házba a zsidókat és akkor 
volt ilyen sárga csillagos ház. 
 
I: Ilyeneket látott, Irénke néni? 
 
PL: Nem. 
 
I: Nem látott ilyeneket. 
 
PL: Nem, csak tudom. 
 
I: Pesten látott ilyen sárga csillagos házat? 
 
PL: Nem, nem emlékszem rá, hogy láttam volna.  
 
I: Volt esetleg zsidó ismerőse Pesten? 
 
PL: Nem volt, nem volt.  
 
I: Mi történt aztán az iváncsai zsidókkal? 
 
PL: Hát- 
 
I: -bocsánat 
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PL: -az egyik- 
 
I: -elnézést, amikor elvitték őket, akkor mi történt a házukkal, meg az üzleteikkel, azt tetszik-e 
tudni? 
 
PL: Nem tudom, de volt, amelyiknek megmaradt a háza. És annak visszajött azt hiszem a két 
lánya, meg a fia, az idős házaspár nem jött vissza, de a családja visszajött. A többieket nem 
tudom, mert aztán amikor én férjhez mentem, akkor már itt a 22 kerületben laktam. 
 
I: Azt nem- azt tudja-e Irénke néni, hogy mi lett a házakkal, meg az ingóságokkal, amik ott 
maradtak a zsidók után? 
 
PL: Hát ezek nem voltak olyan gazdagok, hogy- kis rendes falusi kis házuk volt. 
 
I: Mi lett azokkal a házakkal? 
 
PL: Hát amelyiknek a családja hazajött, az biztosan oda ment vissza.  
 
I: És aki nem? 
 
PL: Azt nem tudom, azzal mi lett.-- Vagy lebombázták, mert=mert az örökös bombázás volt 
aztán, éjjel-nappal. 
 
I: Ki jött vissza, név szerint, tetszik-e emlékezni, hogy ki jött vissza? 
 
PL: Igen, a Laufer Aranka, meg a Margit és az István. És hallottam, hogy ez az iskolatársam 
is visszajött, másoktól hallottam, de találkozni nem találkoztam vele, csak hallottam és 
örültünk is neki, hogy visszajött. 
 
I: Mások nem jöttek vissza. 
 
PL: A többiről nem hallottam. ---- 
 
I: Ez, amiről mesélt, hogy a HÉV- 
 
I: -a HÉV-ben az egyik kocsija- kocsiban szállították a nyilasok a zsidókat. Ez a HÉV-en 
történt. Villamoson utazva volt-e hasonló emléke, vagy élménye? Hogy zsidókkal együtt 
utazott. 
 
PL: Nem, mert ők másik kocsiban voltak. 
 
I: De villamoson is volt ilyen, vagy csak a HÉV-en? 
 
PL: Én a HÉV-en tudom, csak a HÉV-en. Mert a HÉV az már a külterületig ment. De a 
villamos csak a városban. Nem tudom, hogy a BKV-n is volt-e, de a HÉV-en volt, többször.  
 
I: Köszönöm szépen. Álljunk meg egy pillanatra. Tessék nyugodtan inni egy korty vizet. 
Köszönöm szépen. 
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I: Megálltunk egy pillanatra, de akkor most folytatjuk. Irénke néni, arra szeretném megkérni, 
hogy emlékezzen vissza, milyenek voltak- ugye említette, hogy a HÉV-en ott több 
alkalommal is- hát föltereltek- a nyilasok föltereltek zsidókat. Arra kéne visszaemlékezni, 
hogy ők hogy néztek ki, hogyan viselkedtek, milyen volt a= milyen volt a- a hangulatuk, 
milyen érzéseket lehetett látni rajtuk. Erről egy picit beszéljen. 
 
PL: Csak a szomorúságot, a szomorúságot, meg a fáradtságot. Olyan elcsigázott, fáradt 
emberek voltak. Látszott rajtuk, hogy ők már messziről jöhettek. Hogy  honnan hozták őket, 
vagy hogy, de mind olyan fáradtak, éhesek, soványak. Ruhájuk is olyan elhanyagolt. Látszott, 
hogy régóta úton lehetnek. És nincs módjuk még csak tisztálkodni se, vagy kicsit rendbe tenni 
magukat. Fáradtak, meggyötörtek. 
 
I: Próbáltak segítséget kérni Önöktől? 
 
PL: Nem mertek ők se szólni. Csak esetleg kézzel valami jelt, vagy valami. Éhesek voltak. 
Egy kis élelmet szerettek volna, de hát- nem is, mert az őr mindjárt már rájuk is szólt. 
Odament mindjárt, amelyiket észrevette, hogy kommunikálni akar a valakivel. 
 
I: Mit- hogy mondtak, vagy mit mondtak, hogyan kértek élelmet? 
 
PL: Nem mondtak, csak úgy mutatták, hogy éhesek. Meg láttuk is rajtuk, sovány volt az 
arcuk, meggyötört, sovány arcuk. Látszott rajtuk, hogy szegények éhesek, szomjasak.  
 
I: És az őrök mit mondtak erre, mikor láttak egy ilyet, hogy- 
 
PL Mindjárt odamentek, amelyiket meglátták, hogy na, a közönség felé valamit ha mutogat és 
biztos gondolták ők is, hogy hát talán kérni szeretne valamit, mert mindjárt ott termettek, 
amellett, aki kicsit szeretett volna valamit mondani, vagy kérni.  
 
I: Maguk mit gondoltak, hogy miért nem kaphattak mondjuk élelmet ezek az emberek? 
 
PL: Hát akkor már jegyre volt minden, de hát azért mi hozzájutottunk, meg hát sokan szívesen 
is adtunk volna egy szelet kenyeret, vagy valamit szegényeknek, de nem mertünk. 
 
I: De mit gondoltak, hogy az őrök miért nem engedik, hogy=hogy adjanak? 
 
PL: Hát a kísérőjüktől féltünk. 
 
I: De mit gondoltak, hogy miért nem engedik az őrök, hogy maguk kenyeret adjanak nekik? 
 
PL: Mert akkor nekünk is baj származott volna belőle.  
 
I: De ez miért volt tilos vajon, hogy önök beszéljenek velük, meg- 
 
PL: Hát nem tudom, őket hova vitték, vagy merre vitték. 
 
I: De miért nem lehetett velük beszélni? 
 
PL: Mert annyira gyűlölték a zsidókat. Akik kísérték. A Szálasi emberei azok mind gyűlölték 
a zsidókat. 
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I: És ezt honnét tudja Irénke néni? 
 
PL: Hát vitték őket csapatokba. És ők őrködtek, nehogy valaki szóljon hozzájuk, vagy valamit 
adjon nekik.  
 
I: Mit- emlékszik bármilyen jelenetre, ami ott lezajlott a- 
 
PL: Nem, hála istennek, ilyennél nem voltam jelen. De egyesek mondtak ilyen dolgokat. 
Például itt az otthonban is volt egy asszonyka. Ő mondja, hogy ilyen gazdag családnál fiatal 
lányként dolgozott, mint=mint cselédlány. És ő nem tudom, ő hol, melyik megyében, vagy 
hol lakott, csak mondja, hogy az állomáson leszállt egy ilyen csapat. És szomjasak voltak. Ő 
meg mint lány fogott egy bögrét, odament a csaphoz és vitt nekik egy pohár vizet. És az őr, 
ahogy a köze- a kezében volt a pohár, a poharat szétlőtte a kezéből, nehogy vizet adjon nekik.  
 
I: De hát ez nem Irénke nénivel történt, ezt csak hallotta. 
 
PL: Nem, ezt csak itt az otthonban mesélte az a kis asszonyka. 
 
I: Irénke néni, azt hiszem, akkor- ha még esetleg van valami, amit esetleg ezekkel a zsidókkal 
kapcsolatosan el tud mondani, tehát akiket látott a HÉV-en, emlékszik valamire- 
 
PL: Nem, sajnos csak ezt tudom mondani, ilyen csapatok voltak, fáradtan, éhesen, soványan. 
 
I: És akkor hordták a- rajtuk volt a sárga csillag, ezeken az embereken? 
 
PL: Igen, igen. 
 
I: Kabátban voltak többnyire? 
 
PL: Igen, mert akkor ősz volt. Akkor már hűvösebbek voltak.  
 
I: És nem volt náluk, azt tetszett mondani, nem volt náluk táska, vagy ilyesmi. 
 
PL: Nem, nem.  
 
I: Köszönöm szépen. Akkor álljunk le. Köszönöm szépen.  
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