
Sinka Béláné Grimm Jolán 
 
I: Jó napot kívánok! 
 
SB: Jó napot kívánok. 
 
I: Legyen szíves megmondani a nevét. 
 
SB: Sinka Béláné vagyok, született Grimm Jolán. 
 
I: Melyik évben született? 
 
SB: 1933. június 11. 
 
I: Hol született? 
 
SB: Hát Budapesten, a János Kórházban, különben Nagytétény, Koltói Anna utcában laktam 
1961-ig. 
 
I: Joli néni, jártunk már itt néhány héttel ezelőtt, akkor arról beszélgettünk, hogy mire tetszik 
emlékezni a második világháborús időkből, milyen emlékei vannak arról, hogy mi történt a 
zsidókkal a második világháború alatt. Most azért beszélgetünk újra, most visszajöttünk, hogy 
újra beszélgessünk és megint erről a témáról lesz majd szó. Legyen szíves egy kicsit 
visszaemlékezni arra, hogy gyerekkorában, ott ahol lakott, tehát Nagytétényben, voltak-e zsidó 
ismerősök, zsidó osztálytársak, éltek-e együtt zsidókkal? 
 
SB: Hát egy- körülbelül egy tíz család volt zsidó család, iskolába’ két zsidó kislánnyal jártam. 
Az- illetve aztán utólag kisült, hogy hárommal, mert- de arról nem tudtam, hogy azt eddig nem is 
mondtam, rájöttem, hogy ő is az volt és nem jött vissza. Falhán Évának hívták. 
 
I: Milyen Éva? 
 
SB: Falhán 
 
I: Falhán Éva. 
 
SB: Aztán a- 
 
I: Másik kettőnek a nevére- 
 
SB: Rechnitzer Ica vissza- az se jött vissza, de a (Deicklemann) Joli jött vissza egyedül. A többi 
családok közül is, ha jól emlékszem, egyetlen egy család jött csak vissza, pont a 
(Deicklemannék) családja, ahol voltak nőtestvérek is, már nem neki, hanem a szüleinek. Az 
édesapja talán azt hiszem a gumigyárban dolgozott, akkor volt az a Hungária Gumigyár, ami ma 
már megszűnt. 
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I: Azt mondta, hogy körülbelül 10 család volt ott Nagytétényben. Emlékszik még a többiek 
nevére? Kik voltak ezek a családok és mivel foglalkoztak? 
 
SB: Hát általában- hát volt a Bleier család, azok kereskedők voltak, ott laktak nem messze. 
Akkor a Bergerék, a Hirschék. 
 
I: Mivel foglalkoztak a Bergerék? Arra emlékszik? 
 
SBB: Azoknak is kis üzletük volt. A Hirschéknek, nem t’om, ott két lány volt, azok fiatalabbak 
voltak, mint én. És hát kik voltak még? Hát úgy már nem annyira emlékszem rájuk, de szóval 
voltak még többen is, úgyhogy- de nem jött vissza, mondom, az izéken kívül a 
(Deicklemannékon) kívül senki. Ja, meg az orvos is, a nem Hirschler, hanem valami ’e’ betűvel 
kezdődött a neve, nagyon helyes doktor bácsi volt, mert én sokat voltam beteg a gyomrommal. 
Azt nem- nagyon válogatós voltam. És az se jött vissza. 
 
I: Nevére nem emlékszik? 
 
SB: Nem. Fleischner, vagy valami ilyesmi neve volt, nem tudom már. A többiekre meg úgy nem 
emlékszem, mert mondjuk ezek voltak azok, akikkel tartottuk úgy a kapcsolatot, vagy szóval 
nekünk nem volt még- nem néztük, hogy ki milyen vallású.  
 
I: A maguk családja, a szülei mivel foglalkoztak? Joli néni szülei mivel foglalkoztak?  
 
SB: Az én szüleim, az anyukám otthon volt, az apukám meg egy svájci érdekeltségű vállalatnál, 
szállítmányozási vállalatnál dolgozott, mint ilyen- minek mondják, szóval (ott ... volt), akkor 
éppen a háború alatt, már vámkezelő volt. Úgyhogy- hát utána B-listás lett, annak dacára, hogy 
jó pár zsidó embert a Vadász utcába, mikor laktunk Pesten, akkor megmentett, meg vitte nekik 
az ennivalót. Mert nem tudom, hogy ki tudja azt, a Vadász utcában volt egy gettó. És oda csak 
különös papírral lehetett bemenni. 
 
I: Erről még fogunk beszélni, Joli néni, csak most visszatérnék még arra az időszakra, amikor 
még otthon voltak a zsidók, nem vitték el a zsidó ismerősöket. Milyen kapcsolatban álltak, 
milyen kapcsolatban voltak, Joli néni, illetve a szülei? 
 
SB: Úgy nem- a Bergerékkel, nem tudom, volt valamilyen kapcsolat, mert ott volt a két-vagy 
három fiú és azok a nagybátyáimmal úgy foglalkoztak, úgyhogy- illetve kapcsolatban voltak, de 
hát arra már nem emlékszem, hogy- 
 
I: Összejártak? Jártak egymáshoz- 
 
SB: Azt nem tudom, hogy, de tudom, hogy találkoztak. 
 
I: Emlékszik gyerekkorából Joli néni, hogy mondjuk jártak önöknél a zsidó családok, vagy önök 
jártak-e, a Joli néniék jártak-e esetleg? 
 
SB: Nem, nem, ilyen nem volt. Hát elég nagy volt a családunk anyukám részéről, úgyhogy- de 
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hát akkor jobban is tartották a családok a kapcsolatot, mint ma. 
 
I: És akkor Joli néninek a- voltak ugye zsidó osztálytársai. Velük barátkozott extrán, tehát hogy 
jó barátságban volt, vagy csak osztálytársak voltak? 
 
SB: Osztálytársak voltunk, énnekem nem volt úgy különösebben, osztálytársak voltunk csak. 
 
I: Tehát nem voltak ilyen összejövetelek, nem jártak fönt esetleg a- 
 
SB: Hát először is a Rechnitzer Ica, azt valahogy el tudták intézni, hogy az apácától járt oda. Azt 
mi sokkal később tudtuk meg, amikor elvitték őt, mert ha jól emlékszem, ők Martonvásáron 
laktak, szintén üzletük volt, annyit tudok, de azt is később- tehát ugye az apácákkal járt, nem 
gondolta az ember. De különben is, hát szóval azelőtt nem volt közöttünk, hogy mondjam, ő- 
hogy ki kicsoda, már szóval valahogy szerényebb emberek éltek. Nem foglalkoztunk egymás 
családjával, már úgy, hogy mit csinálnak.  
 
I: Tehát nem járt mondjuk a Rechnitzeréknél, vagy-  
 
SB: Nem, nem, mert ők Martonban laktak, a (Deicklemann) Jolival is. Ő végeredményben egy 
évvel följebb járt a polgáriba, mert ugye akkor már polgáriba jártam, illetve kezdődött volna ’43-
44-ben volt ez, mikor vitték szegényeket és nem beszéltünk, csak mikor aztán visszajött, akkor 
tudtunk meg mindent, hogy mi történt. 
 
I: Látta azt, amikor elvitt- egyáltalán, milyen jele volt, hogy történni fog velük valami? 
 
SB: Hát azt volt, többször volt, hogy hajtották őket a főutcán. 
 
I: De bocsánat, még azt megelőzően. Tehát ugye együtt jártak iskolába, voltak az üzletek 
Nagytéténybe, volt-e valami jele annak, hogy készülődik a zsidók ellen valami? 
 
SB: Nem, nem. 
 
I: Voltak-e antiszemiták? 
 
SB: Hát azt már nem tudom. Nem. Inkább olyanok voltak, akik hát- ők rendes emberek, 
ugyanolyanok voltak, mint mi. Nem volt különbség, hogy most zsidó üzlet-e, vagy nem. Tudom, 
mert még a Bleierékhez jártam tejért. Az egy utcával arrébb volt, nagyon helyes, kedves bácsi 
volt. Úgyhogy nem, ilyen nem volt. A doktor bácsim is nagyon rendes volt. Nem, úgyhogy nem 
foglalkoztam. 
 
I: De honnét tudta meg azt Joli néni, ha még emlékszik, gyerekként, hogy ők mások, hogy ők 
zsidók? 
 
SB: Nem- 
 
I: Honnét tudta meg Joli néni, mikor tudta meg, hogy tudta meg? 
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SB: Hát azt tudtom. (nevet) Nem foglalkoztunk ezzel különösebben. Szóval nem tudom, hogy 
hogy jött ki aztán, hogy ki kicsoda-micsoda, már olyan értelemben, hogy milyen vallású. Ez nem 
volt probléma. Hisz végeredményben ha az anyám nem ad reverzálist az esküvőjükön, akkor 
evangélikus lennék, hát szóval ez nem volt- attól függetlenül, hogy ő kato- ő is csak sokkal 
később tudta meg, hogy ő evangélikus, én meg mikor férjhez ment, úgyhogy- és nem voltunk 
úgy templomba járok. Hát a nagyobb ünnepeken, aztán kész. 
 
I: Hogy derült ki az, hogy a zsidókkal szemben valami készülődik? 
 
SB: Hát azt csak az újságokban voltak ilyen- habár mi, akkor hogy is hívták, Friss Újságnak 
hívták, azt hiszem, ami mindennap jött, de nem tudom, én már arra nem- 
 
I: Emlékszik erre az újságra? 
 
SB: Hát csak a címlapra emlékszem, hogy olyan érdekesebb betű volt, úgyhogy- 
 
I: De olvasta is ezt akkor Joli néni? 
 
SB: Nem, én nem olvastam újságot. 
 
I: De hogy ott volt szó a zsidókról, abban az újságban? 
 
SB: Biztos volt, de hát én, mondom, nem olvastam én újságot, tehát- 
 
I: Akkor hogy derült ki, hogy lesz- hogy valami lesz? Mikor, milyen jelei voltak annak, hogy a 
zsidókkal szemben készülődik valami? Mik voltak az első jelei? 
 
SB: Nem=nem tudunk semmit se, arról semmit nem tudok mondani, mert végeredményben hát 
csak a- a rádiónk volt. Persze ez a kristályos rádió és hát abban hallottunk egy-két dolgot, de úgy 
nem- szóval nem foglalkoztak az emberek azzal, hogy most ki zsidó, vagy ki nem zsidó. Nem- 
nem- szóval legalább is ugye, biztos Pesten, vagy mit tudom én, nagyobb helyeken, de itt épp 
olyan emberek voltak, mint mi vagyunk. 
 
I: Mielőbb elvitték volna őket, volt-e valami, ami=ami feltűnt a zsidókkal kapcsolatosan? Tehát 
volt-e valami ellenük, ami- tehát volt-e valami előzménye? 
 
SB: Nem, csak hallani lehetett, hogy szedik össze őket, meg ha az ember elment a=a moziba, ott 
láthatta a vagonokat, hogy rakják, mert ugye nem csináltak titkot belőle. 
 
I: Moziban látott ilyen filmet Joli néni? 
 
SB: Hát a nagymamámmal némelykor szoktam menni és akkor a híradóban mindig volt valamit, 
de- 
 
I: Mi volt a híradóban, mire emlékszik? 
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SB: Hát arra már nem. 
 
I: De a vagonokat lehetett látni a híradóban? 
 
SB: Igen. 
 
I: Mi volt ez pontosan? 
 
SB: Hát az, hogy szálltak föl és egy batyuval. 
 
I: És ezt- ez mikor lehetett körülbelül, mikor látta ezt Joli néni? 
 
SB: Hát olyan ’43-44. 
 
I: És ez egy mozihíradó volt. 
 
SB: Igen. És akkor lehetett hallani, mint ahogy most is úgy van, hogy mindig az ember hall 
valamit, úgyhogy különben nem volt semmi jele annak, hogy bántották, vagy mit tudom én, mi. 
 
I: Volt- voltak nyilasok Nagytétényben? 
 
SB: Voltak, igen. 
 
I: Emlékszik rájuk? 
 
SB: Nem. 
 
I: Honnan tudja, hogy voltak 
 
SB:  Hát járkáltak, pláne mikor a Horthy, az hiszem 1943. október 15-én, vagy hogy? Ki akart 
lépni és akkor jött igazság szerint a nyilas-uralom. Hát akkor karszalaggal jártak. 
 
I: Azt megelőzően voltak-e, látott-e nyilasokat Nagytétényben, ’44 előtt? 
 
SB: Nem, nem tudtam ki az, kik voltak azok. Nekünk, a mi rokonságunkban nem volt. Különben 
is, a két nagybátyám is vöröskatona volt, úgyhogy valamikor, úgyhogy mi nem foglalkoztunk 
ilyesmivel. Inkább arra vigyáztunk, hogy őket ne vigyék el.  
 
I: Hallotta-e olyat, hogy mondjuk csúfolják a zsidókat, vagy valamilyen rigmusokat mondanak a 
zsidókkal kapcsolatosan? 
 
SB: Nem. Azt tudom, hogy egyszer engem egy srác kővel megdobált, merthogy görbe volt az 
orrom, mert hát ilyen német sasorrom van. Hát az egész- apám részéről az egész család német, 
vagyis sváb, még Mária Terézia (…) telepített át minket ide Budatétény, Nagytétény, 
Törökbálint, Budaörs. 

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. 



 
I: Ez hogy történt? Hogy megdobálták Joli nénit? 
 
SB: Tessék? 
 
I: Hogy történt? 
 
SB: Hát csak úgy, mint ahogy egy srác. Görbe az orrom (nevetve) és azt mondta, hogy zsidó 
vagyok. Hát aztán- 
 
I: Ezt mondta, hogy zsidó? 
 
SB: Te kis, mit tudom- nem tudom már, mit mondott. (nevet) Hát az már- csak azt tudom, hogy 
megdobált. --- 
 
I: Megsérült Joli néni? 
 
SB: Tessék? 
 
I: Megsérült Joli néni? 
 
SB: Nem, nem. 
 
I: Mi történt aztán? Mondta otthon? 
 
SB: Semmi. Hát a szüleimnek megmondtam, aztán- egész normális szülei voltak neki is és apám 
elintézte velük, hogy vigyázzanak jobban a fiúkra. Úgyhogy- 
 
I: Ez mikor történt, tetszik emlékezni? 
 
SB: Hát ez olyan ’44 elején lehetett? Vagy ’43? Szóval ezt a két évet összekeverem, úgyhogy 
nem tudom jól megmondani.  
 
I: Voltak még ilyen esetek a zsidókkal kapcsolatosan? Zsidókat támadtak meg, vagy hallott 
olyanról? 
 
SB: Nem, nálunk nem volt ilyen. Szóval tényleg, nálunk nem bántották egyáltalán senki. Ez egy 
hiába, egy sváb falu, akkor is egy ilyen szempontból egy normális társaság volt akkor, vagy 
családok voltak ott. Ott nem volt- szóval egy-két volksbundista volt, aztán, de hogy azok- 
 
I: És mit csináltak azok a volksbundisták? 
 
SB: Azt nem tudom, hát ilyen ünnepélyeket, meg mit tudom én, gondolom, nem, semmit. 
 
I: De emlékszik rájuk? 
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SB: Hát egy-kettőre emlékszem, de engem már annyira nem érdekelt, mert ahogy a családomat 
se érdekelte ez a kérdés- 
 
I: Kik voltak ezek a volksbundisták, emlékszik esetleg nevekre? 
 
SB: Hát arra nem. 
 
I: De miben nyilvánult meg, hogy ők volksbundisták? 
 
SB: Hát lehetett hallani az emberektől. Hát én gyerek voltam végeredményben, akkor én nem 
foglalkoztam és mondom, otthon nálunk ez abszolút nem volt téma. 
 
I: Iskolában nem volt ilyen- a zsidó gyerekeket nem bántották, vagy nem volt esetleg olyan 
inzultus, amiben? 
 
SB: Nem=nem=nem. Nem, senki. Nem, mondom, mi abszolút akkor olyan gyerekek voltunk, 
hogy minket ez nem érdek- nem hogy nem érdekelt, csak amit úgy hallottunk és- de a szüleink 
normálisan viselkedtek, nem szóltak semmit, nem csináltak semmit. Hát mire föl? Hát senki nem 
tehet arról, hogy minek születik. 
 
I: De hallott esetleg olyan éneket, ami a zsidókról szólt? 
 
SB: Nem. 
 
I: Például ismeri azt, hogy ’éljen Szálasi, meg a Hitler’? 
 
SB: Nem, ilyesmiket nem. Hát hol hallottam volna? Otthon nem hallottam, úgy eljárni nem 
járunk el, akkor csak a család járt össze, a rokonság, és azok között, mondom, hát utána- 
 
I: Kellett hordaniuk a helyi zsidóknak sárga csillagot? 
 
SB: Hát igen, persze. Hát arról lehetett esetleg látni, hogy ki az- 
 
I: És- 
 
I: Megálltunk egy pillanatra, Joli néni és akkor most folytatnánk, pontosabban vissza szeretnék 
térni arra, hogy előfordult-e az, hallotta-e azt, hogy a zsidókkal kapcsolatosan negatív 
kifejezéseket mondtak, negatív dolgokat mondtak volna emberek. Tehát voltak-e olyan jelzők, 
amiket a zsidókra használtak? 
 
SB: Nem. 
 
I: Tehát hogy ilyen szóban bántották-e a zsidókat. Vannak-e ilyen emlékei? 
 
SB: Nem, nem, nincs semmi. Nem, mondom, ilyen- egy ilyen kisebb közösségben nem, szóval 
nem volt különbség, hogy most valaki zsidó, vagy nem zsidó. Nem csináltunk ebből, vagy 
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csináltak, mert hát én gyerek voltam, de nem csináltak különbséget a: a: izé. Hát aztán lehet, 
hogy falun, vagy nagyobb helyeken. Mondom, függetlenül attól, hogy Nagytétény egy sváb falu 
volt. Hogy aztán a felnőttek egymás között mit csináltak, vagy mit mondtak, hát én azt nem 
tudom.  
 
I: Azt hallotta, hogy valakire azt mondják, hogy büdös zsidó? 
 
SB: Nem hallottam. 
 
I: Vagy hogy a zsidókra azt mondják, hogy koszos zsidó? 
 
SB: Nem hallottam még. 
 
I: Tehát a zsidókról, akkor szóval igazából a zsidókkal kapcsolatosan negatív vélemények nem 
voltak annak idején? 
 
SB: De, hát biztos voltak, de én nem tudok róla. Szóval mondom, én nem olyan közegben éltem, 
ahol ez téma lett volna. 
 
I: És később aztán, a háború után, hallott ilyen negatív dolgokat a zsidókról? 
 
SB: Akkor hallottam, mikor mondták, hogy ez is az volt, meg az is. 
 
I: És akkor negatívan beszéltek róla? 
 
SB: De nem foglalkoztak velük, inkább úgy nem sajnálták, hanem szóval ész- észrevették az 
emberek, hogy hát kevesebben vannak, jóval kevesebben jöttek vissza, mint akik elmentek. 
 
I: És mit szóltak ehhez az emberek? 
 
SB: Hát nyilván nem örültek neki, vagy mit tudom én, mert hát volt- hát mint ahogy miközöttünk 
is vannak jó emberek, ő közöttük is volt. 
 
I: Később volt, aki azt mondta, hogy=hogy ez így rendben van, hogy őket elvitték, hogy ez jó 
mondjuk nekünk, magyaroknak? Hogy őket elvitték? Hallott ilyenről később? 
 
SB: Nem, nem. Semmi negatív, vagy pozitív dolgot nem mondtak az emberek, mert- tudniillik 
akkor, mikor már ugye a háború után inkább az volt a kérdés, hogy hogy éljünk meg. Nem 
foglalkoztunk, foglalkoztak mert hát én gyerek voltam, nem avval foglalkoztak, hogy mi van a 
zsidókkal. Szóval nem: 
 
I: Miért ment el Buchenwaldba, megkérdezhetem Joli nénit? 
 
SB: Voltam egy izé- német szakszervezeti üdelő- izé- üdülésen (…) és onnan aztán egyik nap az 
volt a kirándulás, hogy elmentünk. Hát ez- jelentkeztem, elmentem függetlenül attól, hogy 
kíváncsi is voltam, hogy tényleg milyen az. És szóval sajnos volt. Amit ott láttunk, az épp elég 
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volt. Annyira nem is tudom, valami híres ember, akit meg is van a helye, hogy hol lőtték le, ott 
Buchenwaldban. De már nem emlékszem rá.  
 
I: Később voltak a: hallott-e olyat, akár mostanában, vagy akár a közelmúltban, vagy a 
régmúltban, hogy=hogy hogyan- tehát hogy szóba kerül Auschwitz, vagy szóba kerül az, hogy 
mi történt a magyarországi zsidókkal? Munkahelyén- 
 
SB: Munkahelyemen nem volt, mert- 
 
I: -akik visszajöttek- 
 
SB: -ahol dolgoztam legelőször, ott volt sok zsidó, mert az irodagépnél, ott rengeteg, mert ezek 
az írógépszerelők, nem is szerelők, hanem cégek, amik voltak. Azokat ők alakították. Na, de hát 
az már ’51-ben volt. És énnekem volt egy nagyon aranyos első főnököm, a Herczog bácsi, az 
zsidó volt, voltam is a temetésén. Na, akkor egyszer voltam még a zsidótemetőbe’ is. És képzelje 
el, hogy elkezdtem dolgozni június 28-án, egy darabig, nem is tudom, egész  valami más- akkor 
úgy vettek föl, mert abba az időbe ez volt, úgy mint segédmunkást, pedig ugye érettségim volt. 
De kará- izé, Mikuláskor benyúltam a fiókomba és ott volt egy ilyen kis csokoládémikulás. 
Szóval ilyen ember volt. Én: hogy mondjam, nem emlékszem olyan zsidó emberre, aki nekem 
bármi rosszat csinált volna, vagy akár a családunknak. 
 
I: Ezek a zsidó emberek beszéltek arról, hogy mi történt velük a háború alatt? 
 
SB: Nem=nem, nem=nem=nem. Nem lehetett. 
 
I: Miért nem lehetett? 
 
SB: Nem az, hogy nem lehetett. Nem foglalkoztak ők, akkor már azon próbáltak, hogy mindent 
helyre rakjanak a saját életükben. Szóval nagyon- ez ’51-ben volt, nagyon- sőt, az irodagépnél 
még volt egy. A: az irodavezető, az szintén zsidó volt, egy- 
 
I: Honnét tudja Joli néni, hogy zsidó volt? Honnét tudja? 
 
SB: Hát mondta is, meg hát ismertem a feleségét, az is, a két gyerekét is ismertem. Megvoltunk. 
De nem is- ő volt egyedül a zsidó, a többi mind esztergályos, ugye TMK-ba’ dolgoztam. Nagyon 
egy rendes, segítőkész valaki volt. Úgyhogy nem tudok, mondom, még a családját is ismertem. 
Nem: nem tudok. Egy rosszra- rosszat nem tudok rájuk mondani, mert mondjuk hát a családban 
nem volt senki, mi olyan nagy társaságot eleinte nem vittünk. Később meg már nem volt téma 
sehol. 
 
I: Joli néni, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, álljunk le.  
 
Sinka Béláné Girmm Jolán 
 
I: Arra emlékszik, hogy az hogy történt?  
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SB: Nem. 
 
I: De látott ilyet, látott ilyet, hogy a nagytétényi zsidók- 
 
SB: Láttam ilyet, persze, hogy hordták a csillagot, de nem=nem, mondom- 
 
I: Mit szóltak ehhez a szülei például, Joli néni? 
 
SB: Tessék? 
 
I: Joli néninek a szülei mit szóltak ehhez, hogy a helyi zsidóknak sárga csillagban kellett 
megjelenni? 
 
SB: Semmit. Mondom, nálunk ez nem volt téma. 
 
I: Tehát egyik napról a másikra- 
 
SB: Mert mondjuk nálunk tényleg, hát mondom, nagybátyám volt kettő is, vörös katona, sőt, 
kommunisták voltak, tehát inkább azzal foglalkoztunk, hogy=hogy ők- gondolom, hogy 
foglalkoztak a szüleim is, hogy nem- nehogy elvigyék őket. Mint ahogy aztán később elvitték és 
az apámnak sikerült a- fönt, a- ahol a fogaskerekű végállomása van. Milyen- valami nagy izé 
van, fogadó, vagy ne- szálloda, oda vitték őket és onnan hozta ki az apám. Sőt, egyik kollégáját 
is, mert ez a svájci cég, ahol ő dolgozott, ez itt sok zsidó volt, úgyhogy--- de nem volt semmi 
úgy. 
 
I: Tehát a nagytétényiek, amikor elkezdték a helyi nagytétényi zsidók elkezdtek sárga csillagban 
járni, ezt hogyan fogadták? 
 
SB: Nem foglalkoztunk vele. 
 
I: Az osztálytársak is viselték az iskolában a sárga csillagot? 
 
SB: Hát nem, mert  a Falhán Éváról nem tudom, hogy volt az, nem tudtuk, csak később tudtuk 
meg, már a háború után, hogy nem jött vissza és hogy zsidó volt.  A szülei a hizlaldában valami 
egész magas állásban volt az apja, azt tudom, ott is laktak a hizlaldán. Az Rechnitzer Ica meg, 
mondom, apácáknál van Téténybe’ egy ilyen gyerekotthon volt, apácákkal és onnan járt isk- 
azokkal csoportban jöttek. Úgyhogy őneki nem volt csillag. Aztán eltűnt, tehát nyilván valaki 
beköpte, vagy mit tudom én, vagy utánajárt és akkor elvihették. Hát ez csak feltételezés. 
 
I: Az iskolában nem volt senki sárga csillaggal. 
 
SB: Nem. 
 
I: Az utcán viszont látott sárga csillagos- 
SB: Utcán igen, egy-kettőt. Ha már így kijöttek egyáltalán, mert általában dolgozni jártak. Hát, 
ha volt munkájuk. Hát nem tudom, szóval erről többet, mondom, nem tudok, mert nem 
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foglalkoztunk mi ezzel. 
 
I: Mi történt aztán? Szóval először sárga csillagot kellett hordaniuk a helyi zsidóknak. Mi történt 
aztán? 
 
SB: Hát aztán az történt, hogy hallottuk, meg láttuk, hogy sorban vonulnak a fő utcán, és akkor 
én egyszer meg is jártam, mert sort álltam, lehetett beváltani a kenyérjegyet zsemlére. Sort álltam 
a péknél és ilyen hálós szatyrom volt és abba’ volt, én nem tudom, már hány pár, mert hát nem 
az összes kenyérjegyet ad- kértem egy pár darab zsemlét és aztán még valahova akartam menni, 
ja, patikába’. És ott lépcsőn kell így fölmenni. És már jöttem ki a gyógyszertárból, vagy a 
patikából, mert akkor úgy hívták, és akkor jöttem ki és akkor vonult egy ilyen sereg, vagy hát 
emberek, akiket hajtottak a németek. És az egyik kislány, én nem egészen fönt álltam a lépcsőn, 
az egyik kislány fölnyúlt, hát nyilván szeretett volna zsemlét enni. És én adtam neki. Akartam 
adni neki, nyújtottam is és akkor a német SS-katona megrántotta a kezemet, a puskatussal rá 
akart verni, de ott volt egy-két asszony, az nem engedte. A zsemle viszont kirepült és ment a 
sorba bent a=a sor közé. Hát aztán próbálták ott gondolom összekapkodni és aztán azt mondta, 
ha merek még egy- mert mondjuk aránylag akkoriban még elég jól beszéltem németül is. És 
akkor azt mondta, hogy én is bekerülök oda és akart húzni be a sorba. És akkor mehetek én is ott 
a- hajthatnak- hajtanak engem is és mivel nálunk otthon pedig egy német tisztnek- tiszt lakott és 
az valahogy arra ment és az szabadított ki. Ennek az SS-nek a kezéből. És így menekültem meg 
attól, hogy berakjanak a sorba. 
 
I: Mekkora volt ez a menet, mennyien voltak ott a menetben? 
 
SB: Hát nagyon sokan, fogalmam sincs. Ugye én álltam egy lépcsőn, aztán arra is voltak, hát egy 
egész- hát egy úttesten ahányan elférnek, sőt, volt, aki még a hát a járdán nem igen menetek, 
mert ott a katonák, ugye terelték őket és- 
 
I: Körülbelül hányan lehettek? 
 
SB: Hát százan biztos voltak. 
 
I: És ők zsidók voltak? 
 
SB: Nem tudom, melyik községből hozták őket, vagy Pestről hozták, vagy máshonnan, nem 
tudom. 
 
I: Zsidók voltak ezek az emberek? 
 
SB: Igen, persze. 
 
I: Honnét lehet tudni, hogy zsidók voltak? 
 
SB: Hát akkoriban ez volt az izé, meg sok volt köztük a sárga csillagos. 
 
I: Mondtak valamit ezek az emberek? 
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SB: Nem szóltak egy szót, hallgattak, mint a sír. 
 
I: És akik kísérték őket, azt mondta, hogy SS-esek voltak, vagy hát német katonák. 
 
SB: Azok, hát persze- 
 
I: -németül beszéltek- 
 
SB: Német katonák nem kísérték őket, hanem akik mikor kísérték ezeket, akkor csak SS-katonák 
voltak. Ez ugye a németeknek egy külön csapata volt. Na, ezt is én utólag tudom, úgyhogy akkor 
ez volt. És azok csinálták ezt az egészet. A maga- mondom, ott a lakásunkban egy német tiszt 
lakott, semmi baj nem volt vele. 
 
I: Németül beszélt ez a- beszéltek ezek a katonák, akik kísérték a zsidókat? 
 
SB: Hát hozzám németül szólt. 
 
I: És milyen egyenruhában voltak? 
 
SB: Hát ugyanolyanban, csak van nekik ez a különös alakú- mit tudom én, milyen jelzés, 
mindenhol Hát én már arra nem emlékszem, hogy hogy-  
 
I: De ez volt rajta az egyenruhájukon? 
 
SB: Hát nekik más egyenruhájuk volt. Hát úgy én nem nézegettem őket. 
 
I: Hogyan viselkedtek akkor ezek az SS-katonák, vagy német katonák? 
 
SB: Én nem tudom, én hál istennek csak azzal az eggyel találkoztam, aki be akart rántani a sorba, 
úgyhogy. 
 
I: És mit mondott németül pontosan Joli néninek, úgy körülbelül? 
 
SB: Hát édes szívem, 70 év után ki emlékszik? 
 
I: Jó, mire emlékszik, mire emlékszik Joli néni? 
 
SB: Hát arra, hogy be akart- hát németül mondta, hogy ’komm- vagy mit tudom én, micsoda. Én 
nem tudok már németül, nagyon ke- hát ismerem a német szavakat, de nem tudok. Hatéves 
koromig csak jóformán magyarul és németül tudtam, mert hát ugye a svábok azok németül 
beszélnek. De közben a dédnagymamám pozsonyi volt és ő Bécsben tanult, intézetben, úgyhogy 
végeredményben ő németül tanult, mert a német és a sváb között különbség van, a nyelv között. 
De a- hogy mondjam, az osztrák, vagyis hát a nyelv az jobban hasonlít a svábhoz, mint az igazi 
német. Mert én mikor egyszer kimentem Németországba, ott egészen másképp beszéltek. Szóval 
más- úgy, mint nálunk is ugye különböző tájszólások vannak, ott is. 
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I: Joli néni, ez egy kislány volt, aki nyúlt a zsömléért. Mekkora lehetett ez a kislány, mennyi idős 
lehetett? 
 
SB: Hát úgy- nem, kisebb volt nálam. 
 
I: Vagyis, hány éves lehetett? 
 
SB: Hát nem tudom. 
 
I: Akkor volt Joli néni 10-11 éves? 
 
SB: Akkor voltam 10-11 éves. Mondom, ezt nem is- nem tudom, hogy ’43-ban történt, vagy ’44-
ben. De énszerintem 43-ban, mert ’44 ősszel költöztünk Pestre, egy évig. 
 
I: És ez Nagytétényben volt. 
 
SB: És ez Nagytétényben volt. Hát ott volt házunk. 
 
I: És nem lehet, hogy ’44 ősze előtt történt ez valamikor? 
 
SB: Mikor? 
 
I: ’44 ősze előtt történt ez valamikor? 
 
SB: Hát lehet, hogy ’44 tavasszal, vagy nyár- nyarán történt, hát arra már aztán tényleg nem 
emlékszem. 
 
I: Emlékszik egy kicsit arra, hogy kik voltak ebben a menetben? Milyen- férfiak, nő, idősek. 
 
SB: Hát vegyesen voltak, de férfiak inkább idősek voltak. 
 
I: Hogy voltak öltözve? 
 
SB: Hát rendesen. Rendesen, hát nyilván mindent magukra raktak, amit tudtak és a batyu a 
kezükben. Hát egy szatyor, vagy valami. Nagyon sokat nem vihettek.  
 
I: Milyen állapotban voltak, mennyire voltak megviseltek? 
 
SB: Hát nézze, fiatalon az ember hogy tudja, de nyilván szomorúak voltak, hát nem nevetgéltek, 
vagy mit tudom én mi. Szomorúak voltak, hát gondoljon bele, hogy maga mit csinálna, ha egy 
ilyen helyzetbe kerül. 
 
I: Hát, most nyilván azért érdekes, ugye nem voltunk ott, ezt nem rögzítette a kamera, hogy 
pontosan mi történt, meg hogy ment ez a menet, azért kell, hogy Joli néni elmesélje nekünk, 
hogy ez pontosan hogy zajlott, hogy nézett ki. Azért kérdezgetem erről, hogy mire emlékszik. 

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. 



 
SB: Gondolom, de hát én is elég fiatal voltam és elég régen történ és ugyanakkor most magunkra 
visszatérve, ez nagyon későn jutott eszükbe, hogy ilyesmiket csinál- vagy ilyesmiket 
kérdezzenek. Illetve ilyen dokumentumoknak nevezett valamit csináljanak. 
 
I: Hát igen, sajnos. 
 
SB: Attól függetlenül, hogy én nem vagyok zsidó és a mai napig azt mondom, hogy minden 
ember egyforma. Nekem nem volt semmi bajom velük sose. 
 
I: Amikor megtörtént ez az incidens, akkor az a német katonatiszt, aki önöknél lakott, hazavitte 
Joli nénit? Vagy mi történt aztán, otthagyták? 
 
SB: Persze, hazavitt. 
 
I: Tehát nem nézegette hosszasan, hogy hogyan vonulnak ezek a zsidók.  
 
SB: -és hát ottan- 
 
I: -látta azért. 
 
SB: Hát ezt látta ő, csak hát- 
 
I: Nem, hát Joli néni mennyi ideig nézte, vagy látta, hogy hogyan vonulnak ezek a- tehát Joli 
néni nézte ezeket az embereket, hogy hogyan vonulnak? 
 
SB: Nem, fogott engem és vitt haza. Aztán valamit- összezördült a- 
 
I. Látott még ilyen menetet Joli néni későbbiekben? 
 
SB: Hát úgy messziről, igen. 
 
I: Többször is vonultak? 
 
SB: Persze, persze. 
 
I: Hányszor? 
 
SB: Hát mentek, gondolom- hát azt nem tudom, fogalmam sincs. 
 
I: De többször? Többször, mint ötször, vagy tízszer? 
 
SB: Nem tudom, na, szóval ez- ha akármilyen számot mondanék, hazudnék. 
 
I: Nézték ott a nem zsidók, a helyiek, hogy vonulnak a zsidók? Szóval mások is nézegették, 
hogy- 
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SB: Persze, az ablakokból, a fal mellől- hát mindenki nézte, na de nem tudott csinálni senki se 
semmit, csak nézeget- csak nézték, mert ők meg, addig amíg vonultak, nem nagyon mehettek a 
járdán. Csak ott a járda mellett, ugye az utcán voltak, odaálltak ők is a fal mellé, meg kellett- ha 
mentek valahova, meg kellett várni a menetet, míg elmegy. 
 
I: Mondtak megjegyzések, voltak megjegyzések, amikor vonultak? 
 
SB: Hát sajnálta mindenki őket. Hát az természetes. 
 
I: Erre emlékszik Joli néni, hogy sajnálták, vagy csak inkább úgy gondolja, hogy sajnálták? 
 
SB: Nem, hát most sajnálták: nézd azt a szegény kisgyereket, vagy nézd a nőt, hogy cipeli, volt 
állapotos nő, hát szóval nem izé volt, hát nem- 
 
I: -erre emlékszik Joli néni, hogy látott állapotos nőt vonulni? 
 
SB: Persze, volt köztük azt is. 
 
I: És voltak kisgyerekek is? 
 
SB: Hát gyerekek is voltak, idősek is, hát sok idős is volt. 
 
I: Hogyan viselkedtek ezek a katonák a zsidókkal, a vonuló, a menetben vonuló zsidó 
emberekkel? 
 
SB: Nem volt semmi, de ezt csak hallottam, hogy hát, ha ki akart valaki menni, vagy mit tudom 
én, akkor szóltak rájuk, vagy mit tudom én. Én nem láttam ilyesmit. Szóval azt nem tudom. 
 
I: Azon elgondolkodott Joli néni, hogy miért nem engedték, hogy Joli néni egy zsömlét adjon 
ennek a kislánynak? 
 
SB: Hát hogy lehetett volna bármit is adni nekik? 
 
I: Miért ne lehetett volna? 
 
SB: Hát ahogy vitték őket, vagy terelték, hát az természetes volt, hogy=hogy nem fogadhatnak- 
hát senkitől sem fogadhatnak el semmit. Hát nem is lehetett. Hát látja, hogy én adtam a 
gyereknek egy zsemlét és be akartak húzni. 
 
I: De ezért miért háborodott fel a katona? 
 
SB: Hát nem szabad volt enni! Hát ezeket etetni, úgy gondolta? 
 
I: De miért ne lehetett volna adni egy zsemlét? 
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SB: Hát azt tőlük kérdezze meg, hogy miért volt. 
 
I: De mit gondol Joli néni, mit gondol, miért nem lehetett? 
 
SB: Hát miért nem adtak ők nekik? Ők se adtak enni nekik. Mikor az ember később mikor aki 
hazajött, hallotta, meg azóta is a filmekben, én különben voltam Buchenwaldban is, láttam, hogy 
ott mi van. Hát tele van fényképekkel minden, hát éheztették őket. Tele volt minden csontvázzal, 
meg égetőkemencékkel. 
 
I: Akkor arról beszéltek, hogy miért nem lehet adni nekik mondjuk zsemlét? 
 
SB: Arról nem. 
 
I: Hogy miért nem engedik a német katonák, hogy mondjuk annak a kislánynak zsemlét adjanak? 
 
SB: Hát hogy lehetett volna?! Hát őnekik az volt a feladatuk, hogy ők tereljék őket, őnekik nem 
az volt, hogy valaki etesse őket, vagy egyáltalán. Hozzájuk se lehetett volna szólni! Hát gondolja 
el, hát abba a világba! 
 
I: Ezt én tudom, meg mondta Joli néni, csak Joli néni ezen gondolkozott-e, hogy miért nem? 
 
SB: Persze, hogy gondolkoztam. Hát ki akarták éheztetni, hát végeredményben miért vitték a 
gázkamrákba őket? Mondom, el kell egyszer menni vagy izé- Auschwitzba, vagy Buchenwaldba, 
vagy mit tudom én, Lengyelországban is van valami és ott tudja meg az ember, hogy mik voltak, 
plusz még, amiről mi nem tudtunk abban az időben. 
 
I: Azt látta, amikor elviszik a nagytétényi zsidókat? 
 
SB: Azt nem láttam. Nem.  
 
I: Mi történt aztán, az ingatlanjaikkal, ingóságaikkal? 
 
SB: Hát- 
 
SB: Hát a Bergeréknek a- hát egy kis régi sváb ház volt. Egy egész kis izé, még nagyon sokáig 
állt is. Nemrég, egy pár éve volt- lett belőle, vagy bontották le. A Fleischner doktor úr az ő háza 
volt, ő ott lakott, mint lakó. A Bleierék, na ott volt valami, hogy a lányuk, mintha visszajött 
volna. Az megmarad. Később volt, ugye közértnek hívták, később közértnek az üzlet, de=de nem 
volt semmi izé. 
 
I: De közvetlenül azután, hogy őket elvitték, azt tudja-e, hogy mi lett ezekkel az üzletekkel, vagy 
házakkal? 
 
SB: Nem, nem. 
 
I: És ami benne volt holmi, mi lett azzal vajon? 
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SB: Fogalmam sincs, nem foglalkoztam evvel. De nem is tudom, mert gyerekként- mert ha most 
történne ez, akkor az ember- vagy hát nem az én koromban, de mondjuk a maga korában 
nyilván, hogy foglalkozna vele, de hát gyerekként, tehát én nem foglalkoztam ilyesmivel. 
 
I: Hallott olyanról, hogy széthordták a holmikat? A zsidók holmijait? 
 
SB: Nem tudom, fogalmam sincsen, hogy mit csináltak vele. 
 
I: ’44- azt mondja, hogy ’44 szeptemberében költöztek föl Pestre. 
 
SB: Igen. 
 
I: Mi történt aztán Pesten? Látott-e zsidókat, mi történt a pesti zsidókkal, volt-e valami emléke? 
 
SB: Nem, nem igen. Egy-kettő, aki ott dolgozott, de nem, mondom, akkor már gettóban voltak, 
többek között a Vadász utcában is, meg nem tudom, több helyen volt ilyen gettó. 
 
I: Látott ilyen gettót? 
 
SB: Nem, én nem. Hát azt tudom, melyik ház volt, de oda jártam a Hold utcai csarnokba, mint 
gyerek, mert mindig először anyukám ment reggel sort állni és akkor én felváltottam, hogy az 
öcsémet ellássa, úgyhogy nem, ilyesmivel nem. Azt tudom, hogy volt ott aztán semmi mást. 
 
I: Látott zsidókat Pesten? ’44 őszén? 
 
SB: Nem, már mikor mi mentünk nem. Mikor mi ott laktunk. Hát ugye mi akkor ráadásul hát 
akkor már a németek a: átvonultak legtöbbje Pesten. Én még hazajöttem karácsony napján 
Nagytéténybe, HÉV-vel. A HÉV-en már az oroszok lőtték a vonat- vagy a HÉV-szerelvényt, 
úgyhogy leha- megállt is a vonat és a HÉV ülése alatt, mert annak eléggé üres az alja, és oda 
feküdtünk le. Úgyhogy én aznap még- ez karácsony előtti nap volt, én akkor még hazajöttem 
Pestre, visszamentem, mert valamit kellett hazahoznom. És hát ugye 10 évesen már járkáltam  
én, vagy 11 évesen és akkor hazajöttem és akkor utána valahogy volt ez, hogy felrobbantották a 
hidakat és mi szenteste meggyújtottuk a lámpát- vagy a fát és a: németek lőttek át izére, át, mert 
a Zoltán utca az pont nekimegy a Dunának. És lőttek át a németek és a házunk egy sarokház volt 
és így az első emeletet alattunk kilőtte. És aztán mi akkor este még csak meg se vacsoráztunk és 
hát illetve azért ettünk és lent csinálták a helyet apámék, meg a férfiak a- éjszaka a szállásra. És 
ott voltunk egészen január huszon-nem tudom, hányadikáig. 
 
I: Az óvóhelyen. 
 
SB: Óvóhelyen. 
 
I: Látott-e, mert mondta, hogy volt a Vadász utcában egy gettó. Azt látta-e, vagy arról csak 
hallott? 
 

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. 



SB: Arról  hallottam csak, de nem láttam, nem, nem, nem. Az a Hold utcai csarnok mögött van a 
Vadász utca, vagy volt. Tehát most nem tudom, hogy hívják, hogy most is az-e és ott volt. 
Tudom, mert az apám járt oda. Volt neki valami svájci papírja és járt oda, vinni nekik ennivalót. 
Hogy aztán utána mi lett, nem tudom.  
 
I: Találkozott-e, volt-e bármilyen élménye azzal, hogy zsidókat- illetve látott-e zsidókat Pesten, 
amikor ’44-ben Pesten laktak? Utcán- 
 
SB: Nem, nem. Nem nagyon, mert hát az üzletekből elvitték. Hát akkorra már ’44-ben nemigen 
voltak zsidók Magyarorsz- vagy itten, hanem csak mondom, akik a gettóban voltak, azok voltak 
csak itt már. Hát a többieket összeszedték.---- Hát ’44-45 januárjába jöttek aztán be az oroszok. 
És akkorra már- 
 
I: Volt-e jele bármilyen erőszaknak az utcán. ’44 őszén, amikor átvették a nyilasok a hatalmat, 
’44 októberében, látott-e, tapasztalt-e valamilyen utcai erőszakot? Vagy az, hogy az utcán- 
 
SB: Hát egyedül az volt, amikor a- ugye a Zoltán utca, Nádor utca sarkon, amikor az ember a 
Hold utcai csarnokba megy, a Szabadság- akkor úgy hívták, hogy Szabadság tér, ott kellett 
átmenni a csarnokba. És én hajnalban, mikor, vagy hát nem hajnalban, de még sötét volt, 
mentem és a (tőzsde) előtt, lehet, hogy még az a fa ma is megvan, el kellene menni megnézni, de 
már nem fogom látni, mert már nem jutok oda. És ott volt egy fa és egyszer csak, ahogy mentem, 
fújt a szél és valami koppant a fejemen. Hát ott voltak felakasztott emberek. Hogy aztán zsidók 
voltak, vagy katonaszökevények, hát azért majdnem mindennap jöttek a katonák is, hogy adjunk 
nekik civil ruhát. Ezt csak a szüleimtől tudom, úgyhogy én ebből nem láttam semmit, de azt, 
hogy akkor ottan fölnéztem a fára és hogy ott egy jó páran lógtak, az biztos. Hogy aztán kik 
voltak (köhög), azt nem tudom. És én és akkor mentem a csarnokba. Rohantam, mint az őrült, 
anyám nem tudta, hogy mi van velem, aztán mondtam neki, hogy vigyázzon ottan. Mikor aztán 
én visszajöttem a nem tudom, lehet, hogy húsért álltunk sort, vagy kenyérért, vagy nem tudom, 
mert mindenért sort kellett állni. Még egy zsebkendőért is (nevet) jóformán. És akkorra már nem 
voltak a fán, úgyhogy leszedték őket. Úgyhogy.------ 
 
I: Egy pillanatra akkor álljunk meg, köszönöm szépen, egy pillanatra álljunk meg, Joli néni. 
 
I: Leálltunk, a szünetben beszélgettünk egy picit és visszatérve erre a történetre, ami ugye arról 
szólt, hogy- bocsánat, arról szólt, hogy Joli nénit megdobálták annak idején kővel. 
 
SB: Egy srác, igen. 
 
I: Egy srác megdobálta kővel. 
 
SB: De az annyi idős bolt kb. mint én, fiatal 
 
I: Merthogy az orra miatt azt hitte Joli néniről, hogy zsidó. 
 
SB: Igen. 
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I: Mit mondott, miközben megdobta? Miből gondolja Joli néni azt, hogy azért dobták meg, mert 
zsidó? 
 
SB: Biztos mondott valamit, hogy büdös zsidó, vagy koszos, vagy mit tudom én. Nem tudom 
már. Valamit zsidózott. Hát azért dobott meg. Hogy aztán mit mondott, én már azt pontosan, 
hogy mit mondott, azt nem tudom, már nem volt. Hát én elszaladtam, ő meg körülbelül ott dobott 
meg, amerre laknak, úgyhogy hát én tudtam, hogy kicsoda a srác. És annyi idős lehetett, mint én. 
Már biztos nem is él. (nevet) Úgyhogy- 
 
I: Szóval mondott ilyesmit Joli néninek? 
 
SB: Mondott, igen. 
 
I: Ez gyakori volt, hogy ilyeneket mondtak a zsidókra, hogy büdös zsidó? 
 
SB: Nem tudom, én mondom, nem olyan helyen jártam, ahol ez téma volt. Nem foglalkoztunk, 
szóval normális, becsületes emberek, nem foglalkoztak evvel, mert tudták, hogy nem tudnak 
csinálni semmit se. Hát mondom, az én rokonaim, anyám részéről mindenki kommunista volt. A- 
azalatt az idő alatt is, amikor hát: hogy hívják volt, szóval illeg- illa- na, illegitásba voltak. 
 
I: Szóval ez a fiú, amikor megdobta Joli nénit, akkor azt mondta- 
 
SB: Valamit mondott, igen, a zsidókkal kapcsolatban. Hogy aztán melyik szót használta, hát 
nem, én nem tudom. Nyilván azt mondta, biztos mikor hazamentem akkor tudtam, most én azt 
úgy csináltam én aztán avval a fiúval soha az életbe, hát találkozni találkoztam, de- mert az utcán 
láttam, de nem beszéltem vele. Hát mit tudok csinálni lány létemre egy fiúval szemben? 
 
I: Köszönöm szépen Joli néni, akkor itt álljunk le. Köszönöm szépen. 
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