
Sinka Andrásné Juhász-Buday Margit 
 
I: Jó napot kívánok! Elmondaná a nevét, Margit néni? 
 
SA: Sinka Andrásné. Juhász-Buday Margit. 
 
I: Hol született? 
 
SA: Kápolnásnyék, 1932. szeptember 18. 
 
I: Voltunk itt egy pár hete és akkor beszélgettünk arról, hogy milyen emlékei vannak 
a háborús időkből.  
 
SA: Igen. 
 
I: Most ismét visszajöttünk, hogy egy felvételt készítsünk. Az volna a kérdésem 
először, hogy tehát Kápolnásnyéken élt Margit néni a háború előtt. 
 
S: Igen, igen. Káp- pusz- nem pont a Kápolnásnyék, mert ez egy puszta volt, ahol mi 
inkább éltünk. Ez egy nagy puszta volt, valami gróf- mit tudom én, hirtelen nem jut 
eszembe, milyen gróf. Gróftanya. Úgy hívták, hogy gróftanya. Egyébként mind- 
mindenki úgy ismerte ott bent a városban is, mindenhol, hogy gróftanya. Azon a 
tanyán. Egy grófnak a tanyája volt, de ők csak úgy hívták, hogy gróftanya, hogy 
milyen gróf volt, nem tudom. Annak a tanyája volt és mi ott éltünk. Az édesapám ott 
volt mint mindenféle ilyen dolgokat csinált, meg: hm: szóval mindenes volt. Nem 
hogy hívják, hanem- na, hirtelen akartam mondani. Ilyen- szóval mindent, amire 
nagyon szükség volt, az édesapám mindenhez értett, és akkor megcsinálta, ilyen 
mindenes volt. Úgyhogy- 
 
I: Értem. 
 
SA: Juhász-Buday Lajos volt az édesapám. 
 
I: A tanyán éltek-e zsidók? 
 
SA: Hát nem éltek, csak mikor jöttek- mikor jö- hozták őket, hogy hányban volt 
akkor, azt már hirtelen nem jut eszembe, de odahozták őket, csoportostól hozták oda. 
 
I: Pillanat, csak még térjünk vissza a háború előtt időkre. 
 
SA: Igen, igen. 
 
I: Tehát ott a tanyán nem éltek. És ott Kápolnás- Kápolnásnyéken volt-e kapcsolatuk 
zsidókkal? Ott éltek-e? 
 
SA: Éltek, persze, hogy éltek. Voltak, úgyhogy szoktak járni hozzánk. Nem jut 
eszembe a nevük, pedig név szerint is tudtam, sőt a gyerekeikkel játszottunk együtt, 
meg minden, de esküszöm meg nem mondanám, hogy hogy hívták őket, de nagyon 
aranyos, közvetlen, nagyon rendes emberek voltak. Meg a gyerekek is, úgy 
játszottunk, együtt voltunk, nem volt az, hogy zsidó, vagy nem zsidó. Pláne 
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gyereknél. Egyébként is ott nagyon humánus volt ott mindenki. Mindenki kedvelt, 
becsült mindenkit értéke szerint. Én szerintem annak idején is úgy ítéltem meg. 
Akkor ott=ott jó helyünk volt. Éppen mondták is, ott jöttek ellenőrizni őket, meg 
minden, na, itt nagyon jó soruk van a zsidóknak. Így szokták mondani, mindent 
kapnak, mindene van, mintha itt születtek volna. Itt születtek volna. 
 
I: Kik jöttek ellenőrizni? 
 
SA: Hát ilyen volksbundisták, vagy mindek hívták őket, ha jól emlékszem. 
  
I: De most még a háború előtt időkről beszélünk. Akkor arról tetszett mesélni, akkor 
ott Kápolnásnyéken- 
 
SA: -Kápolnásnyék, igen- 
 
I: -mivel foglalkoztak ezek a zsidók? 
 
SA: Hát, hogy őszinték legyünk, kint  a kertben, meg minden, szóval ilyen 
csoportokban voltak, mert gettóba, vagy mibe rakták őket, nem tu- ha jól emlékszem, 
azt mondták, hogy na, mennek a gettóba. Ha jól emlékszem, így mondták és ilyen- 
voltak ott ilyen ő: nagy épületek, ahol azelőtt voltak ezek a sommások, akiket úgy 
hoztak oda, tetszik tudni, akik úgy kertet ápolták, meg minden és akkor oda- 
betömörítették őket, ezeket a zsidókat. Úgy mondták, hogy zsidók, igen. 
 
I: Ez hányban volt? 
 
SA: Hát én meg nem mondom hamarjában. Komolyan mondom, nem tudom már, 
hányban volt. A háború előtt volt még, igen, a háború előtt volt, igen. Akkor még 
nem volt háború. Akkor hozták őket oda csoport- csapatostul, már szedték össze. Na, 
így szokták mondani, hoztuk a zsidókat, mi meg sajnáltuk szegényeket. Mentünk az 
édesanyámmal mindig, meg nemcsak én, hanem a többiek is, és ilyen nagy tepsikkel 
szoktak sütni. Azt már azt hiszem mondtam is, hogy egyszer elloptam egy nagy tepsi 
süteményt, jól megégette a kezemet, úgy eldobtam, de összeszedtünk aztán. Odaadtuk 
nekik. 
 
I: Margit néni, még mindig azt szeretném, hogy visszamenjünk a háború előtti időkre. 
Tetszett említeni, vagy említette, hogy a zsidó családok gyerekeivel, zsidó 
gyerekekkel játszott. Rájuk emlékszik esetleg?  A nevükre? 
 
SA: Hát, meg nem mondom őket- nevüket. Nem. Nem, nem tudom. Olyan régen volt, 
hogy annyi minden történt már velem is, meg minden, úgyhogy szinte teljesen, de- 
nagyon aranyosak voltak. Úgy összebarátkoztunk, játszottunk, sok játékot tudtak ők 
is, meg mi is, minden, úgyhogy elvoltunk. Meg sose- azt hiszem, egyszer mondtam, 
hogy egy egész tepsi süteményt- jól megégettem a kezemet, eldobtam, de fölszedtük. 
(nevet) 
 
I: És arra sem emlékszik, hogy ott a zsidók mivel foglalkoztak, Kápolnásnyéken? 
 
SA: Már úgy, hogy mikor ott laktak? Úgyhogy mikor ott laktak nem- nem 
deportálták őket? Mert ott laktak sok zsidók laktak. Úgyhogy ilyen inkább voltak 
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üzletük, meg ilye- ilyesmik voltak nekik, nem tudom, már nem emlékszem, de volt 
olyan, akinek üzlete volt, azt tudom. Többnek volt üzlete. 
 
I: Milyen üzlet? 
 
SA: Hát ilyen vegyeskereskedés-szerűség, ilyesmi. Már nagyon régen volt, úgyhogy 
nem is nagyon emlékszem, de azt tudom, hogy üzletbe- azt sose felejtem el, egyszer a 
Szepivel mentünk, aztán be a papájához és akkor annyi süteményt, azt mondja, 
szedjetek csak, amennyit akartok, vigyetek a többieknek is. 
 
I: Ki volt ez a Szepi? 
 
SA: A fia volt neki. 
 
I: Ennek a zsidó boltosnak? 
 
SA: Igen, igen. Csak Szepi. Nem is tudom a másik nevét. Úgy hívták, hogy a Szepi, 
meg a Szepi bácsi, hát hogy mi így hívtuk, a gyerekek. Nem figyeltük a nevet, meg 
nem is igen törődtünk vele, meg minden. 
 
I: Iskolatársak között voltak-e zsidók? 
 
SA: Hát az iskolatársak között nem. Nem volt zsidó, nem. Nem volt zsidó, nem. 
Nem. De úgy ki szoktunk járni, ugye kint találkoztunk, hogy hol is voltak, már olyan 
régen volt, hogy hogy volt, külön voltak azok valahol, ha jól emlékszem. Már nem 
tudom pontosan, de úgyhogy együtt szoktunk játszani, meg minden, de nem tudom. 
A mi osztályunk, ahol én voltam, intézet- mert intézet volt, ilyen- ott nem volt, azt 
tudom. Ott nem volt. Nem volt. 
 
I: És- tehát Kápolnásnyék mellett a gróftanyán éltek 
 
SA: Igen, igen 
 
I: Állandóan ott laktak? 
 
SA: Igen, nagymamámnál, meg aztán az édesapám is ott volt, mint ilyen mindenféle 
munkát mindenhez értett, meg minden és akkor azért volt nekünk jó és tudtunk zsidó 
gyerekeknek sok minden segíteni, mert ezeknek az uraknak ő dolgozott, az édesapám, 
ilyen mindenféle munkás volt, mindenhöz értett. És akkor annyi mindent kapott és 
akkor mindig adtunk nekik. Elloptuk, hogy őszinte- elloptuk a spájzból. Úgyhogy 
aztán kiültünk, jóllaktunk és játszottunk. Jó volt, végül is. Nekünk jó volt akkor úgy. 
 
I: És elkezdte mondani Margit néni, még korábban, hogy erre a tanyára hozták a 
zsidókat. 
 
SA: Akkor hozták, azt sose felejtem, ez ezelőtt volt- 
 
I: Hogy volt ez, Margit néni? 
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SA: Hát ez úgy volt, úgy emlékszem, hogy jöttek ezek a németek, volksbundisták, 
vagy kinek mondták őket, már nem emlékszem rá, de úgy emlékszem, így hívták 
őket. És akkor csoportokba hozták őket. Ilyen- milyen=milyen kocsinak is mondták, 
most hirtelen nem jut az eszembe, azokba voltak fölrakva és akkor azok ott mindent 
dolgoztak ott, mindenfélét. Azelőtt akik voltak ott, sommások voltak és ilyen nagy 
épületekbe voltak és abba- onnan tették ezeket a zsidókat bele. És mi oda szoktuk 
kilopni a kaját nekik. (nevet) 
 
I: Hány zsidót hoztak? 
 
SA: Sokat, nem tudom. Nem tudom, nem szá- hát volt, mikor 50, volt mikor száz, 
mikor mennyit. Egyszer hoztak, ha jól emlékszem, hatvanat is, hatvanat, vagy 
mennyit számoltunk. Mert arra emlékszem, mert azt mondta a nagymama, számold 
meg, kislányom, hányan vannak, mert annyi pogácsát vigyél nekik. Sose felejtem el, 
arra emlékszem, arra úgy emlékszem, hatvan- valamennyit volt, nem tudom 
pontosan. Aztán úgy sütöttek- ezek összefogtak, sütöttek nekik kemencében pogácsát 
és- 
 
I: És vegyesen voltak férfiak, nők? 
 
SA: Persze, persze. Voltak, igen. De külön tárol- na, hogy mondjam, külön rakták 
őket, külön voltak a férfiak, külön a nők. De (legtöbb része) kevés férfi volt, inkább 
mind nők voltak. Úgy emlékszem, hogy kevés férfi volt, zsidó férfi nagyon kevés 
volt, arra emlékszem, de ezek mind inkább nők voltak.  A múltkoriban mondtam is, 
volt egy köztük, gyönyörűen énekelt, olyan szépen énekelt mindig és akkor, mindig 
mondták, nagymama is mondta neki, hogy is hívták? Hirtelen nem jut az eszembe, 
hogy énekeljél, aztán, csak énekeljél, mindjárt kész lesz a pogácsa, kiszedjük a 
kemencéből, kaptok, vihetsz a többieknek is és olyan szépen énekelt. Sose felejtem 
el. Úgy sajnáltuk őket. (könnyezik)Aranyosak voltak. 
 
I: Honnan tudta Margit néni, hogy zsidók? 
 
SA: Ők maguk megmondták. Hogy is mondták? Nem zsidót mondott, hanem nem is 
tudom, hirtelen nem jut eszembe. Zsidót is mondott némelyik, de valamilyen külön 
jelzőt, nem jut hirtelen az eszembe, vagy (…) szóval. Tudtam, hogy zsidók, meg 
tudta mindenki, hogy ezek mind zsidók. Ezek mind zsidók, itt nincs senki más, csak 
mind zsidók voltak. Ezek össze voltak tömörítve, és akkor úgy hozták oda. Mind 
zsidók.  Fiúk, lányok, férfiak, nők, rengetegen voltak. Sokan, meg nem mondom, 
hányan. 
 
I: Volt valami jelzés a ruhájukon? 
 
SA: Volt. Egy kereszt. Nem kereszt, hanem csillag. Csillag volt nekik. Ide (bal válla-
mellkasa körül mutatja) - hogy ott kellett lenni, mert volt, amelyik eldugta a csillagot, 
azt még meg is verték. Bizony. 
 
I: Ilyet látott, Margit néni? 
 
SA: Láttam, igen. 
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I: Hogy volt ez a történet? 
 
SA: Hogy megverték őket? Vagy mi- mire- 
 
I: -igen. Eldugta a csillagot és aztán- 
 
SA: Igen, igen és azt nem szabad eldugni, hogy ne tudják meg, hogy zsidó, ha 
elmentünk valahova, meg minden, akkor megverték őket, hogy nem szabad eldugni. 
Az ezért van, hogy annak ott kell lenni. Azt nem tudom, hogy melyik felén volt, vagy 
középütt, de valamelyik felén, ha jól emlékszem, de olyan régen volt. Egyik felén 
volt csillag.  
 
I: És azt honnan tudta- 
 
SA: -és mondták, hogy az direkt olyan csillag, hogy nem az a rendes csillag volt, 
hanem egy má- hány ágú, meg nem mondom, milyen csillag volt, de csillag volt, azt 
tudom, azt tudom, hogy csillag volt, de hogy hány ágú, azt nem, arra már nem 
emlékszem. De izé- mindegyiknek ki volt téve és azt nem szabad volt nekik eldugni, 
mert ők a zsidók. 
 
I: És azt honnan tudta Margit néni, hogy azért verték meg valamelyiküket, mert 
eltakarta a csillagot? 
 
SA: Mert elment, hogy- nem is tudom, mert arra emlékszem rá, hogy eltakarta a 
csillagot, de hogy miért takarta el, azt én már nem tudom, csak eltakarta, hogy mit 
akart avval elérni, azt nem tudom, de azt tudom, hogy csúnyán megverték egyiket 
nagyon megverték. Azt nem szabad, az azért van, mondom, olyan csúnyán, ahogy 
úgy, ahogy ezek a németek olyan gyorsan, meg úgy beszéltek, pörgött a nyelvük, 
meg mit tudom én, már nem emlékszem, de nagyon ellenszenves volt, az biztos. És 
az azért van, hogy annak ott kell lennie és azt nem szabad eltakarni, az azért van. És 
azt még meg is büntették, aki eltakarta. 
 
I: És ezt hallotta Margit néni? 
 
SA: Persze, hallottam, ezzel a két fülemmel hallottam. Arra emlékszem. Sose 
felejtem el. 
 
I: És azok az őrök, akik megverték ezt a zsidó férfit, vagy nő volt az, aki? 
 
SA: Nő volt, nő volt, igen. 
 
I: Németül beszéltek ezek az őrök? 
 
SA: Hát én már nem tudom pontosan, de biztos, hogy németül, mert nem értettük 
sokszor, csak gondoltuk, na, az azzal járt, hogy értettük jóformán, hogy mit mondott, 
mert úgy, ahogy mutogatott, meg ahogy gesztikulált, meg minden, tudtuk, hogy miről 
van szó, de németek voltak, az biztos, hogy németek voltak. Az biztos. De volt 
köztük magyar is. Volt köztük magyar is. Nagyon sok magyar is volt. Föl voltak 
öltözve ezek is- ezekbe a ruhákba, amikbe a németek voltak. 
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I: Egyenruhába? 
 
SA: Igen, egyenruhába. Azt mondták, hogy egyenruha, de hogy már hogy is nézett ki, 
esküszöm, hogy meg nem tudnám, mert már nem emlékszem. Csak annyit tudok, 
hogy nagy vörös csillag volt. Hogy hány ágú, arra sem emlékszem már. 
 
I: Vörös csillag? 
 
SA: Nem vörös, nagy csillag volt ide rajzolva. (bal válla-mellkasa körül mutatja) 
Illetve na- csináltak csillagot, volt amelyik ruhából volt, volt amelyik ragasz- 
ragasztották, vagy mit tudom én, hogy hány ágú, arra nem emlékszem, csak azt 
tudom, hogy csillag volt. 
 
I: De most nem az őrökről, vagy katonákról beszél. 
 
SA: Hanem azok, akik voltak azok az áldozatok, én csak áldozatoknak mondom őket, 
szerencsétleneket, akik voltak ezek a- 
 
I: Térjünk vissza még egy pillanatra az őrökre. Tehát azok katonák voltak? Német 
katonák? 
 
SA: Hát azt mondták, hogy ezeket- hogy is mondta a nagypapa, sose felejtem el, 
ezeket is tudja isten, honnan szalajtották, egy csomóba, mert ezek aztán mindenre 
képesek, amit mondanak nekik. A tisztek, azok végre is hajtsák. E- erre emlékszek, 
ennyit mondott a nagypapa, hogy tudja isten, honnan szalajtották, sose felejtem el, 
így mondta, honnan szalajtották ők, azt mondja. 
 
I: Mert ezek mindenre képesek voltak. 
 
SA: Igen, igen, igen. 
 
I: És említette Margit néni a volksbundistákat.  
 
SA: Igen. 
 
I: Ezek kik voltak? 
 
SA: Hát (sóhajt) csak úgy mondták, hogy ezek volksbundisták és azok is ott jöttek-
mentek. Jöttek-mentek, mintha ők lettek volna az atyaistenek, meg minden, arra 
emlékszem. 
 
I: Ők viseltek valamilyen egyenruhát? 
 
SA: Volt rajtuk valami, de hogy mi, már nem emlékszem rá, valami egyenruha-
szerűség volt rajtuk, de hogy milyen, már nem tudom. Valami sötét valami volt. Nem 
tudom. De hogy mindenhol ott volt a csillag, az biztos, ezeken. 
 
I: Az áldozatokon, ahogy Margit néni nevezte őket. 
 
SA: Igen, igen. 
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I: A volksbundisták azok magyarok voltak? 
 
SA: Hát voltak ilyenek is, olyanok is. Magyaráztuk is, gyerekek voltunk, nem is 
nagyon figyeltünk, csak amit nekünk mondtak, meg veszekedtek, meg minden, nem 
is nagyon figyeltünk, mert, hogy őszinte legyek, inkább foglalkoztunk ezekkel a 
szegényekkel, amit lehetett. Sose felejtettem el, mondtam már (nevet), hogy elloptam 
a tepsit?  A pogácsát- jól megégettem az ökleimet, de azért elvittem. 
 
I: Hány katona, hány őr volt ott? 
 
SA: Sok, voltak sokan, elég sokan. 
 
I: Kb. hányan? 
 
SA: Hát nem tudom. Nem tudnám megmondani. Hm: voltak olyan- várjon, hm: olyan 
18-an, húszan lehettek, azt hiszem, igen. Mert tudom, hogy a nagymama is, meg ő: 
parasztasszonyokkal főzettek maguknak külön és akkor mondta a nagymama, de már 
nem emlékszem rá, hogy hányra kell főzni. Emlékszem rá, hogy mondta, és akkor 
vágták a csirkéket, meg minden és csinálták nekik. Nem tudom pontosan, olyan régen 
volt. 
 
I: Vegyesen voltak magyarok és németek? Az őrök? 
 
SA: Igen, igen, voltak, igen. Volt köztük, aki hát hogy magyar volt-e, biztos, hogy 
magyar. Gyönyörűen beszélt magyarul, csak magyar lehetett. Amúgy tudott aztán 
magyarul- vagy németül beszélni, megértették, magyaráztak egymással, hogy ajaj. Én 
azt hiszem, ezek svábok voltak inkább. Ha jól emlékszem, a nagymama azt mondta, 
itt vannak a svábok, mit tudom én, valahogy mondja, már nem emlékszem rá nagyon. 
Mert hogy tiszta svábok, azt mondja. 
 
I: Azt lehet tudni, hogy honnan jöttek ők? 
 
SA: Hát azt nem tudom pontosan. Hogy honnan szedték össze őket, tudja a jóisten, 
nem tudom, mert állítólag nemcsak egy helyről. Ki olyan volt, hogy úgy gondolták, 
na, ennek megfelel, hogy na, jól tudja ezeket így egzecíroztatni, vagy mit tudom én, 
hogy mit csinálni velük. Azokat- azt hiszem fizették is őket, kaptak fizetést is, ha jól 
emlékszem. 
 
I: Térjünk vissza most az áldozatokra. 
 
SA: Igen. 
 
I: A fogva tartási dolgokra. Emlékszik-e arra Margit néni, amikor megérkeztek, 
odahozták őket? 
 
SA: Hát úgy tudom, hogy ilyen nagy- milyen kocsinak is mondták? (Gumirádlinak) 
úgy hívták, hogy gumirádli. 
 
I: Az egy teherautó? 
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SA: Olyasmi volt. Mint a teherautó, gumirádli, nagy gumirádli. Hát biztos sokan 
emlékeznek rá, én már nem emlékszem rá. Csak azt tudom, hogy gumirádli. Azzal. 
 
I: Azzal hozták oda őket. 
 
SA: Igen, igen, igen. Csoportosan. Igen, igen=igen=igen. Rengeteget hoztak, sokan 
voltak szegények. De nem sokáig szoktak lenni. Volt, amelyik ott voltak egy hétig, 
vagy csak pár napig, aztán vitték őket. Hogy merre, meg mit tudom én. Azt mondta a 
nagymama: szegényeket nem tudom, egyszer elvittek egy egész nagy csomót, azt 
mondja, na szegények, ezek se érik már meg a holnapot. Így szokta- így mondta 
nagymama. Ezek se érik meg a holnapot, azt mondja. Valahova vitték, nagymama 
mondta, hogy hova viszik őket. Valami kemencébe, nem tudom, valami kemencét 
mondott, hogy ott megégetik, vagy mit tudom- nem akarok hazudni- valami ilyesmit, 
nem emlékszem már rá pontosan. De esküszök, hogy így mondta a nagymama. Na, 
szerencsétlenek, ezek se lássák meg a holnapot. Ezeknek már végük. Így mondta a 
nagymama. 
 
I: És akkor hogy volt ez pontosan? Hogy odahoztak egy csoport zsidót és aztán ott 
tartották őket. 
 
SA: Összeszedték őket, ilyen nagy gumirádlira rárakták őket, hogy hova vitték,  
merre vitték őket, de azokat többet nem láttuk, az biztos. 
 
I: És akkor hányszor hoztak ilyen csoportot? 
 
SA: Hát többször, többször. Meg nem mondom önnek. Ha úgy tudtam volna, hogy 
na, erről majd esetleg számot kell adnom, vagy talán jó lenne, ha megjegyezném, 
akkor meg is jegyeztem volna, de nem. Pláne mi is ugye inkább a kíváncsiság, meg 
sokszor az ijedség rajunk is. Sokszor ki is kaptunk. Ó, egyszer úgy megvertek 
bennünket. Ajaj! Ronda volt, egy kövér- úgy mondtuk, hogy (…) így mondtuk mi, 
gyerekek. Úgy megvert bennünket, hogy édes jóisten, úgy zavart el bennünket, hogy 
ne nézelődjünk, meg törődünk velük. 
 
I: Miért verte meg Margit nénit? 
 
SA: Hát- hát vittünk nekik ennivalót, meg hogy mit- semmi közünk nekünk ott. Mert 
majd minket is bevág- odavág, viszünk benneteket is, így mondták. Hát persze, hogy 
féltünk aztán. Dehogy akartunk- de ha csak lehetett, azért. Milyen a gyerek, ugye? 
Mert (élénk gyerek) voltam,  ezt mondhatom, ugye? És akkor amit csak lehetett, 
mondtam már önnek, hogy a tepsit a nagymama kiszedte a kemencéből, fogtam, jól 
eldobtam, jól megégettem a markomat. 
 
I: Margit néni, mit csináltak ott ezek a zsidók, akiket odahoztak a tanyára? 
 
SA: Hát én úgy láttam őket, hogy inkább csak- én nem- azt mondhatom, mert azt nem 
láttam, hogy kínozzák őket, de hogy nem jól bántak velük, az is biztos. De- 
 
I: Az mit jelent? 
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SA: Micsoda? 
 
I: Az, hogy nem jól bántak velük. 
 
SA: Hát hogy az, hogy na, hát kínozták volna őket, vagy valami, a szemünk láttára 
nem, az biztos, hogy nem. Azt merem állítani, hogy nem, de jó soruk se volt, az is 
biztos. 
 
I: De azt miből tudja, miért mondja ezt, Margit néni? Miből látszott az? 
 
SA: Azért, mert látszott rajtuk, hogy el voltak keseredve, meg=meg sírtak, meg 
minden, meg egymást átölelték, beszélgetést nem értettem, nem is magyarul, hanem 
hogy is mondták, hogy hogy beszéltek, ezek a zsidók, milyen nyelven beszéltek. Nem 
tudom már. 
 
I: Héberül beszéltek? 
 
SA: Valami ilyen. Egymást ott bátorították, meg is- segítették, vagy mit tudom én. Ez 
már olyan régen volt, nem is nagyon emlékszem rá, de azt tudom, hogy úgy sajnáltuk 
szegényeket mi. 
 
I: Milyen állapotban voltak, amikor odahozták őket? 
 
SA: Hát: ő: még akkor rajtuk volt, legalább is akkor rajtuk volt, amibe el- depor- úgy 
mondták, hogy deportálták, vagy mit csináltak velük. Hogy rajtuk volt még az a kis 
gönc, amit fölvettek magukra, meg minden, de némelyik már nem volt jól, meg mit 
tudom én, de azok a göncök voltak. Úgy mondta a nagymama, na ezek is még azok a 
göncök, amelyikek rajtuk volt, amikor elhozták őket. Nagymama úgy mondta, hogy 
göncök. Még saját ruhájának is, hogy na, fölveszem ezt a göncöt, igen. Ennyit tudok 
csak. De mondom, hogy nagyon sajnáltuk, és nem csak én voltam, mondom, a 
(Koszorú) Ignácnak hívtuk, az Ignác, az is egy aranyos gyerek volt. Hú, az mindig- 
aszongya, ne is törődj vele, Margit, majd elvisszük mi. Tudjuk mi, hogy kell- 
 
SA: (…) semmit. Nemcsak én, hanem a többieknek is, csak én voltam az utolsó, ó, de 
sokat kaptam. Nemcsak én. 
 
I: Ezt nem értettem, mit mondott az Ignác, majd elviszik ők? 
 
SA: Igen, a kaját, hogy ne törődjünk vele. Hogy hogy is vigyük, de most hogy is 
adjuk oda, mert el voltak sokszor- ugye barikádozták őket, hogy hát na, majd mi 
megtaláljuk, mondta. Sose felejtem el. A Koszorú Ignác. 
 
I: És hogy vitték nekik az ételt? 
 
SA: Hogy hogyan, azt nem láttam, hogy megkapták, az biztos. Mert aztán mindig így 
küldték a puszikat nekünk, hogy hát nagyon finom volt, meg minden, hogy hát igen. 
Olyan aranyosak voltak. És mind afféle gyerek, sajnáltuk őket nagyon, tényleg, 
nagymama is, nagypapa is, édesanyám is, édesapám is, mindenki sajnálta. Mindenki 
sajnálta őket. Hogy őszinte legyek, nem azért, de mindenki elítélte ezeket a 
németeket. Mindenki elítélte a németeke. Hogy hogy lehet, hát azok is élő emberek, 
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meg minden. Hát hogy arról nem tehetnek, hogy ők abba születtek bele. És ha 
például, mondta, sose felejtem el, nagypapa, és ha én is véletlenül én is annak 
születtem volna, akkor velem is úgy bántak volna? Erre gondoljon, sose fejeltem el, 
így mondta, erre gondoljuk csak, kislányom, aztán vigyél csak nekik, vigyetek csak. 
Mert éhesek voltak szegények nagyon mindig, 
 
I: Nem kaptak enni? 
 
SA: De kaptak, de milyen volt az? Úgyhogy. Már nem is nagyon emlékszek, csak 
ilyen nagy kondérokban szoktak adni nekik, arra emlékszem, de hogy mit, meg 
mennyit, meg hogyan, azt nem is figyeltük. Mi gyerekek, mindig másra volt az 
eszünk. Gyerekek voltunk. 
 
I: Hogy voltak ők elszállásolva egyébként? 
 
SA: Hát megmondom őszintén, ez a tanya rengeteg sommások szoktak ott lenni 
nyáron. És akkor ilyen nagy épületek voltak és akkor oda szállásolták ezeket is. 
 
I: Egy épületben? 
 
SA: Hát nem a- a sommásokkal együtt, csak egy ugyanolyan épületben. 
 
I: De egy épületben voltak a zsidók, vagy több épület is volt? 
 
SA: Volt több épület, már pontosan nem tudom, de nagyon sok épület volt. Ez egy 
gróf- (Nagyhalom), gróftanya, úgyhogy. 
 
I: És mindegyik épülethez mentek Margit néniék? 
 
SA: Hát, mikor hogy, már nem tudom pontosan, mert mint afféle gyerek, mentünk, 
minden érdekelt bennünket, meg sajnáltuk szegényeket, meg minden, úgy há- olyan 
hálásak voltak mindenért, hogy az nem igaz. 
 
I: Beszélgettek velük ezek szerint? 
 
SA: Sokat nem, sokat nem. 
 
I: Mit beszéltek, hogyha pár szót váltottak? 
 
SA: Hát nagyon sokat nem beszélgettünk, megmondom, mert nem is igen lehetett. 
Örültünk, ha csak odaadtuk nekik, amit vittünk és akkor köszönték, meg egy-két szót 
szóltak, aztán kész. Már nem is tudom pontosan, nem sokat=nem sokat. Nem is 
lehetett, nem engedték, hát mondom, ételeket is lopva vittük nekik. Jól meg is vertek 
bennünket. Némelyik, nem mindegyik. Meg kell hagyni, némelyik, nem sok volt, 
egy-kettő volt olyan, hogy aki nagyon lojális volt, nagyon rendes volt. Már amennyit- 
nem mondom, hogy az is rendes volt, de ahhoz arányítva, amilyen kegyetlenek a 
többiek voltak, bizony. 
 
I: Most az őrökről beszél Margit néni. 
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SA: Igen, igen. 
 
I: És az mit jelent, hogy ők rendesebbek voltak? 
 
SA: Na, hogy úgy mondjam, úgy kedvesebbek voltak, úgy éreztek ezekkel a 
zsidókkal. Érezték, hogy hát- szóval értékelték, hogy az is ember, az is érez, meg 
minden és segíteni kell, ahol tudunk, meg minden. 
 
I: A többiek akkor kegyetlenkedtek? 
 
SA: Hát, nem mondom, hogy hú, de nagyon, de nem voltak olyanok. Mert hogy 
őszinték legyünk, ezek mind szedett-vedett emberek lehettek, nem tudom, aki ilyenre 
vállalkozik, az énszerintem nem épel- nem hogy ép elméjű, hanem nem egy rendes 
ember, legyünk őszintén, aki ilyesmire vállalkozik. Énszerintem. Már akkor is úgy 
gondolkodtam, pedig nemcsak én, hanem a nagymama is, a nagypapa is, az édesapám 
is, az édesanyám is, mindenki ott, mondták, hogy az ilyenek nem emberek. Akik az 
egyik ember a másikat. Mert az is épp olyan ember, mint a másik. Hát tehet ő arról, 
hogy zsidónak született? És azért, hogy szenvedjen? És ő most fölvág, hogy ő nem- ő 
nem, hanem az, meg az, meg minden, úgyhogy erre emlékszem, úgyhogy. 
 
I: Arra emlékszik-e, hogy milyen évszakban kezdték odahozni ezeket az embereket? 
 
SA: Hú, azt nem- könnyebbet kérdezzen, azt már nem tudom pontosan. 
 
I: Milyen ruhát viseltek? 
 
SA: Azt hiszem, ilyen őszes volt, őszidőben volt, ha jól emlékszem. Ha jól 
emlékszem, olyan őszes volt.  
 
I: Az évre nem emlékszik, Margit néni? 
 
SA: Évre nem arra már nem emlékszem. 
 
I: Említette Margit néni, hogy nagyon sok nőt hoztak oda. 
 
SA: Ó, nagyon sokat. És szerencsétleneket vitték ezek a--- akik úgy felügyeltek, ezek 
a mit tudom én- nem is tudom, minek nevezzem őket, meg minden. És úgy csináltak, 
hogy ez, meg ez, meg amaz, éjszakára vitték be magukhoz. Bizony! 
 
I: Kik, kik vitték be magukhoz? 
 
SA: Hát ezek az őrök. 
 
I: Hová vitték be? 
 
SA: Hát ahol ők aludtak. Bizony. Ez így igaz. Ezt én láttam. 
 
I: Ezt látta Margit néni. 
 
SA: Láttam és hallottam. 
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I: Hogy volt ez, még egyszer? 
 
SA: Úgy, hogy ott voltak ezek a- olyan szép fiatal nők voltak ezek a zsidó nők, meg 
minden és kiválogatták, hogy melyik, ez, meg az, meg amaz, és mondták, hogy 
éjszakára vitték őket. Nagymama mondta, hogy oda viszik éjszakára őket. Nem 
tudtuk, vagy nem tudtuk, nem is figyeltük annyira, meg talán nem is értettük, én már 
nem is tudom pontosan, csak a nagymama- na, szerencsétleneket, ezek is. 
 
I: Akkor ebből mit látott pontosan, Margit néni? Amikor kiválasztják a nőket? 
 
SA: Igen, kiválasz- igen, azokat vitték őket aztán magukkal éjszakára. Igen. Ilyen is 
volt, szóval.  
 
I: Hány nő volt, hány zsidó nő volt? 
 
SA: Hát, hogy mennyi, én nem tudom, sokan, nem tudom, sokan. De inkább el- a: 
ahol én laktam, a nagymamámmal, ott inkább nők voltak, inkább nők voltak. Nagyon 
kevés zsidó férfi volt, majdnem mind nő volt, majdnem mind nő volt. 
 
I: És mit csináltak még ők ott? 
 
SA: Semmit, semmit, nem. Csak azt mondták, a gettóban vannak. Azt’ hol kaptak 
enni, hol nem kaptak enni. Azt hiszem gettó. 
 
I: Meddig maradtak ők ott? 
 
SA: Hát, hogy meddig, azt én meg nem mondom, esküszöm. 
 
I: Körülbelül? 
 
SA: Hát, volt, hogy egy hétig, volt, hogy kettőig, mikor hogy. Mert ugye állítólag ez 
egy átmenet volt nekik, úgy hallottam. Úgy emlékszem, hogy mondták, ez egy 
átmenet. Itt úgy mondták, hogy ez egy átmenet. Mert sokkal többet összegyűjtöttek és 
azokat szortírozták állítólag. Aztán hogy milyen minőségbe’ szortírozták őket, azt 
nem tudom, és akkor arra emlékszem, te ide, te oda, te amoda. Mert volt, hogy 
fölállították, ezt volt, fölsorakoztatták őket és mindegyiknek mutatták, ez oda, ez oda, 
ez amoda megy. De aztán hova, merre vitték őket, nem tudom. Volt, akivel 
találkoztunk aztán nem láttuk másnap már sehol se. Olyan is volt.  
 
I: Hát úgy volt, hogy hoztak egy csapat nőt és ott maradtak egy ideig, aztán elvitték 
őket, aztán jöttek újabbak? 
 
SA: Persze, igen. 
 
I: Mit csináltak ezek a nők napközben például? 
 
SA: Énekelgettek, meg sétáltak, vagy mit tudom- már nem nagyon emlékszem rá, 
hogy mit is csináltak. Hát dolgozni nem dolgoztak, nem kellett nekik dolgozni. Ami 
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igaz, az igaz. Dolgozni nem dolgoztatták őket, énekelgettek, meg minden, ilyesmiket 
csináltak. 
 
I: Emlékszik rá, hogy mit énekeltek? 
 
SA: Hát azt már nem tudom, én nem tudom, esküszöm, én nem tudom, hogy mit 
énekeltek. De azt tudom, hogy mindig énekelgettek, meg beszélgettek, meg minden, 
úgyhogy. 
 
I: Margit néni is beszélgetett velük? 
 
SA: Hát, ha vittem a kaját nekik, meg minden, sok beszélni valónk nem volt, meg 
minden, úgyhogy vittük, meg el is szaladtunk. Sokat nem is nagyon mertünk 
beszélgetni mi velük. Hogyne, meg is mondták, hogyha még egyszer meglátnak 
bennünket, hogy viszünk nekik, akkor minket is odavágnak. Hát persze, hogy féltünk, 
lopva vittünk, de azért milyen a gyerek, ugye? Ami tilos, meg ami nem csak azért, 
hanem- csak vittünk, meg minden, meg sajnáltuk is őket, meg minden. A- ennyi. 
Úgyhogy ezt tudom mondani. 
 
I: Hányszor vittek nekik enni? 
 
SA: Hát, hogy hányszor? Mikor hogy. Mikor hogy lett kész ez, az, amaz. Mert be volt 
osztva. Azt sose felejtem el, nagy puszta volt és akkor ott szoktak főzni az asszonyok, 
ahol a sommásoknak szoktak főzni, ilyen nagy kondérokban, meg minden. És akkor- 
de abból a nagy kondérokból mindig szoktak ilyen kisebb akármibe rakni és akkor 
abba szoktuk elvinni. Én is vittem, meg a többiek is, meg a maguk, maguk az 
asszonyok is vitték. Emberek nem, nem sűrűn volt, csak nők, meg gyerekek. 
 
I: Gyerekek is voltak? 
 
SA: Igen, igen. Nem tudom, mert olyan régen volt, hogy ha én tudom, hogy ezt 
mindet el lehet mondani, vagy erről számot kellene adnom, jó lenne, ha úgy 
megjegyezném, akkor biztos megjegyeztem volna. De örültünk- őszinte vagyok. Úgy 
örültünk, hogy megszabadultunk tőlük, hogy vége van ennek az akárminek, mert úgy 
sajnáltuk őket, még hogy ennek a mindennek vége már, ó! Nagyon-nagyon rossz volt. 
Nem kívánom azt senkinek se. Nem. És nézni ott őket, úgy sajnáltuk ezeket. 
Némelyik olyan szépen énekelt. Énekeltek, meg minden és énekeltek, énekeltettékl 
őket, meg minden. 
 
I: Énekeltették őket? 
 
SA: Persze! Amelyik szépen énekelt, az több kaját kapott. 
 
I: Az őröktől? 
 
SA: Az őröktől, persze. Hát azok voltak az atyaistenek. Azok voltak az atyaistenek. 
Nagymama mindig azt mondta, azok az atyaistenek. Úgy szokta mondani a 
nagymama. 
 
I: És akkor nekik több ételt mértek ki. 
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SA: Persze, persze. Persze, azok többet kaptak, vagy jobbat, vagy mit tudom én már, 
nem emlékszem rá annyira. Csak azt tudom, hogy azért énekeltek. 
 
I: Ezt honnan tudja, Margit néni? 
 
SA: Hát mert láttam, meg hallottam. Ott voltam közöttük. Mind afféle gyerek. 
Elbújtunk. Elbújtunk még a hogy hívják alá, még az asztal alá, aztán csak a szemünk 
látszott ki. (nevet) Egy párszor meg is raktak bennünket. Na, megraklak benneteket, 
így szokták mondani. De milyen a gyerek, ugye? Csak érdekelt bennünket, meg 
sajnáltuk is őket, meg minden, úgyhogy. Bizony. Ó, én sokszor- nagymama mondta, 
na, Margit, azt mondja, most vigyél már megint, te el tudod vinni nekik , azt mondja. 
Sose felejtem el, egyszer paprikás krumplit- paprikás krumplit főzött a nagymama. 
Kolbász nincs benne, de jó lesz a paprikás krumpli egy nagy lábasba. Úgy húztam, 
kötöttem rá zsinórt és akkor úgy húztam be az asztal alá, aztán intettem nekik és volt, 
aki jött érte és akkor elvitte, de úgy- úgy el tudták vinni, ha akarták, úgyhogy- vagy 
úgy csinálta az őr is, nem tudom, volt köztük úgy látszik elég jó indulatú, vagy mit 
tudom én, már régen volt, hogy szemet hunyt, hogy na, hát hadd egyenek, vagy 
valami. De ez ritka volt. 
 
I: Amikor vittek ételt, akkor hová vitték? Bevitték az épületben, vagy hogy adták 
nekik oda? 
 
SA: Kint, mondom. Mi elbújtunk, mikor mi- volt ott mindenféle. Ilyen edény, olyan 
edény, meg amaz, meg minden és akkor elbújtunk és akkor csak intettünk, ők már 
tudták aztán. Meg volt nálam, mondom Koszorú Ignác, az mindent tudott, az- ne is 
törődjetek vele, el van rendezve, csak intsetek és már jönnek is és viszik. Volt 
köztünk, aki mindent úgy elintézett. 
 
I: És ott, ahol el voltak szállásolva, abban az épületben volt, Margit néni? Ezt látta, 
hogy hol alszanak ők odabent? 
 
SA: Úgy- csak úgy beláttunk mi. 
 
I: Mit láttak? 
 
SA: Hát mondom, ez ilyen hogy hívják volt. Ő: a sommásoknak volt ez a nyári 
szállásuk. Ezek ősszel voltak ott, szegények, és akkor azok már nem voltak ott, a 
sommások és akkor oda voltak elszállásolva. 
 
I: De voltak ágyak bent? 
 
SA: Ilyen- hogy is mondták, nem ágy volt, minek is mondták, hirtelen nem jut 
eszembe. Dikók, vagy minek mondták, amire úgy ráfeküdtek, tetszik tudni, olyanok 
voltak, igen. Aztán ki alatta, ki fölötte, hogy sikerült, hogy lefekhetett, aztán kész, 
szegény. 
 
I: Beszélgettek azért ezekkel a nőkkel? 
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SA: Hát, ritkán. Nem- nem is nagyon volt kedvük. Mondom, ők meg- mondom, hogy 
én- amelyiknek jó hangja volt, azokat meg énekeltették, akkor adtak kaját, kapott 
ennivalót. 
 
I: De megtudta esetleg, hogy honnan jöttek, honnan származnak? 
 
SA: Nem. Eszünkbe se jutott sose, hogy megkérdezzük, hogy honnan. Állítólag- ja, 
azt sohase felejtem el, nagymama mondta, azt mondja, ezeket a világ minden- 
égtájáról szalajtották össze. Így mondta a nagymama. Azt mondja (nevet) tudja isten, 
honnan szedték ezeket össze, szegényeket, tudja isten, ki hova való. Azt mondja, 
ahány, annyi felé. 
 
I: Az országból. 
 
SA: Igen, igen. Nagymama így mondta. Sose felejtem el. De mi is sajnáltuk, 
gyerekek. Meg örültünk is, hogy olyan hálásak voltak. Mind afféle gyerek örültünk, 
hogy vihettünk nekik, hogy hogy örültek, egy tányér paprikás krumplinak is. És meg 
kell hagyni, ami az igaz, nem- ő: úgy- na. Hogy egyik a másikától elvették volna, 
vagy valami. Nem. Olyan szépen elosztották egymásnak, hogy csak néztünk. 
Komolyan. 
 
I: Hogy volt ez? 
 
SA: Hát úgy, hogy elvittem- sose felejtem el. Nagy-nagy lábas, nagy lábas volt, 
négyfülű lábas volt és akkor két fülit én fogtam, két fülit a barátnőm és akkor vittük 
és akkor odaadtuk nekik és elvitték maguknak, és körbeülték és akkor úgy. Nem 
kanállal. Kanál? Hol volt? Kézzel szegények. Volt, amelyeik kanál? Kézzel ették 
szegények. Még le is nyalták a kezüket, minden. Sose felejtem el. De én nem 
kívánom ezt senkinek se. Nem. Mit- nagymama, sose felejtem el, nagymama 
szókimondó volt. Azt mondja, szegények úgy vannak, azt mondja, mint az állatok, 
úgy tartsák őket. Azt mondja, nézzétek, úgy eszik ki a két markukkal és úgy eszik. 
Azt meg kell hagyni, nem- hogy na, én többet egyek, vagy a másik-  nem, tényleg. 
Olyan szépen oda- körbeülték és szépen megették. Kiszedték. De kanál! Ó! Meg 
ilyesmi. 
 
I: Milyen volt a ruhájuk? 
 
SA: Hát, melyiket mibe- állítólag, nagymama azt mondta, kit mibe’ találtak, abba 
volt. Hogy aztán később mit kaptak, hogy lettek, de akik ott nálunk voltak, mind a 
sajátjában volt. Ki ebbe, ki abba, ki amabba, amibe megtalálták őket és akkor 
gyerünk, gyerünk és akkor vitték őket. Ami rajtuk volt, abba. Így mondta a 
nagymama. És akkor így vitték őket. Úgyhogy. 
 
I: Mire emlékszik még abból az időből, amikor ott tartották ezeket a zsidókat a 
tanyán? 
 
SA: Hát, sok mindenre nem. Ha csak olyasmit kérdezne, nem jutna-e eszembe. De 
annyira nem, mint hogy meg velük együtt bujkáltunk, mert nekünk is bújni kellett, 
mert aztán mi is kaptunk. Én még hála istennek nem kaptam egyszer se, de a 
barátnőm egypárszor kapott, mert az meg olyan buta volt. Mondtam neki, bújj el, és 
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figyeld meg- mert úgy szoktunk csinálni, hogy egyikünk, meg a másikunk elcsalta 
ezeket az őröket, erre-arra, valamivel, a másikak meg elvittük a kaját nekik, meg 
minden. Hát figyeld meg, meg minden, némelyik olyan kis buta volt, na mindegy. 
Erről ennyit. De mindegy, amit azért lehetett, megcsináltunk, ennél többet nem 
tudtunk, de úgyhogy sokszor szorultunk. 
 
I: Mit mondtak ezek az őrök, amikor megverték Margit néniéket? 
 
SA: Hát általában a magyar- volt köztük magyar is, de azok nem, de ezek a németek, 
mit magyaráztak, a fene tudja, nem  tudom. Mondták, mindegyik olyan mérges volt, 
csak úgy fröcsögött a szája, úgy mondta a magáét. Aztán mondja a nagymama, hát ne 
is törődjetek vele gyerekek, majd még jön olyan sor, jöhet rájuk olyan sor, hogy 
kerülhetnek még ennél rosszabb helyzetbe, de adja az isten, így mondta a nagymama, 
hogy kerüljenek ilyen helyzetbe, megérdemlik, ami jár nekik. Sose felejtem, azt 
mondta a nagymama. 
 
I: Miket beszéltek még otthon a családban, vagy ott a tanyán az emberek arról, ami 
történik? 
 
SA: Hát elítélték. Elítélték. Legtöbb, legtöbb része, némelyik föl se fogta, nem értette 
annyira, nem is törődött annyira, mert mind ilyen- 
 
SA: - a legtöbb jó- az édesapám is, ugye bognármester volt, mert ugye egy kicsit 
tanultabb, meg minden, de legtöbb csak mind ilyen kis- hogy ők meg örültek, hogy 
nekik nincs bajuk, aztán azért amit tudtak segítettek, meg minden, de úgy, hogy 
véleményt nyilvánítottak volna, annyira nem. Talán azért is hozták őket oda, hogy na, 
ezek úgyse sokat tesznek, vagy mit tudom én, már olyan régen volt, hogy nem is 
emlékszem 
 
I: És mások is segítették étellel, vagy más módon, ezeket az odahurcolt zsidókat? 
 
SA: Hát, már úgy, hogy kintről valaki, vagy másik faluból, azt nem tudom, de mi- 
 
I: - tanyán- 
 
SA: - igen, mi a tanyáról majdnem mindenki. 
 
I: Hogyan? 
 
SA: Hát úgy, hogy na, az az igazság, megbeszéltünk, hogy kinek mekkora lábasa van, 
meg kinek milyen van, összeadták, azt megfőzték és akkor kicsinyenként meg 
mondták, hogy tegnap ez kapott, most ez a rész kapott, most kapjon ez. Meg minden. 
Úgyhogy meg volt osztva a rendszer, annyira nem emlékszem rá, de úgy, hogy ahogy 
lehetett, mert ugye, mind afféle primitív- legyünk őszinték, ezek mind primitív 
emberek voltak, ezek a sommások, meg ilyesmi, meg minden. Volt köztük nagyon 
sok értelmes, meg okos, de a legtöbb meg, olyan- tetszik tudni, de ez volt. 
 
I: Tehát megbeszélték egymás között, hogy mikor melyik részre, hová, kiknek 
visznek? 
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SA: Igen, mert mondták, hogy ezek kaptak tegnap, akkor most kevés van. Ha volt 
annyi, hogy mindegyiknek tudtak adni, akkor elosztották igazságosan, de hogyha 
nem, ez tegnap kapott, kapjanak ezek, ha esetleg marad, akkor megint kapnak azok. 
De én úgy sajnáltam, némelyik olyan esetten nézte, hogy az a másik eszik, ő meg 
nem tudott enni, de hát volt, amelyik adott, volt, amelyik, legyünk őszinték, ezek is 
már úgy ki voltak már szegények éhezve, meg minden, örültek, hogy kaptak, aztán 
bekapták, és kész. Nehogy elvegyék tőlük. Legyünk őszinték. Nem úgy, hogy na, arra 
figyeltek volna, hogy személyesen arra gondolok, hogy nem arra figyeltek, nem arra 
figyelt, hogy annak a másiknak is jusson, hanem ha ma én egyek, nehogy éntőlem is 
elvegyék a társaim. Se én nem kapok, se a társaim. Legyünk őszinték. Mai ésszel én 
így gondolkodom, de így csináltak, szegénykék. 
 
I: Segítették-e a helyiek, a tanyán az emberek más módon is a zsidókat? 
 
SA: Hát így nem tudok róla. De úgy hogy szemet hunytak, akik úgy hordtak. Minket 
gyereket meg is szoktak simogatni, hogy aranyosak vagyunk, minden, ti csak 
menjetek, titeket azért úgy nem bántanak, meg minden, de ők már nem mertek, mert 
hogy talán még parancsba is volt adva, hogyha valamelyik- hogy is volt, most, hogy 
mondja. Hogy is volt? Hogy mondta az egyik? Hogy ha rajta fogják azon, hogy ő 
zsidókat segíti, vagy eteti, vagy mit- akkor őket is deportálják. 
 
I: Ezt mondta egy- ki mondta ezt? 
 
SA: Ott, ott mondták, ő: egyik=egyik mondta, hogy mondták itt az egyik, akik 
rendezték őket, minden. Mert hogyha észreveszik, hogy segítik a zsidókat, vagy 
etetik, vagy bújtassák, vagy valami, akkor, mese nincs. Lehet a- úgy mondta, sose 
felejtem el, lehet az atyaisten is, akkor is mehet a többi zsidók közé. 
 
I: Volt ilyen eset, Margit néni? Hogy valakit így megbüntettek? 
 
SA: Erről nem tudok. Nem. Erről nem tudok. Mert mindenki óvatos volt. Ott nálunk 
legalább is óvatosak voltak. Ilyesmi nem történt, de- 
 
I: De ennek ellenére mégis (…) 
 
SA: Igen, igen. 
 
I: Volt olyan, hogy bújtattak zsidókat? 
 
SA: Volt, volt. De hogy aztán mi lett velük, már nem tudom. De sokat bújtattak, sose 
felejtem el. Azt hiszem, mondtam is, hogy volt három lány, gyönyörűen énekeltek, 
minden, és akkor elbújtatták őket és mikor elmentek, mert aztán vitték őket máshova, 
deportálták, mikor már- én nem tudom, hogy (itt föléltek-e mindent), vagy miért? 
Átvitték egy másik helyre őket, meg minden, de ezek megtartották, hogy aztán mi lett 
velük, nem tudom. 
 
I: Kik voltak, akik bújtatták őket? 
 
SA: Hát az ottaniak, akik ott laktak, meg minden. 
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I: Kik voltak pontosan? Emlékszik a nevükre? 
 
SA: Hát a nevükre nem. Hát, könnyebbet kérdezzen. Eszembe se jutott, hogy 
megjegyezzem. 
 
I: És a három lány, akiket bújtattak, ők kik voltak? Környékbeliek? Vagy a csoporttal 
jöttek? 
 
SA: A csoporttal jöttek, ott környékbeli egy se volt. Ezek mind- hogy is mondták? 
Ezek mind- mi mind árják voltunk, árják, mi árják voltunk, azt mondták, minket nem 
bántottak. Már amennyire. Na, kaptunk mi is azért, úgyhogy- de tetszik érteni. 
Úgyhogy mi az árják voltunk. És azok nem árják. Most, hogy mondja, hogy így 
mondták, hogy azok nem voltak árják. 
 
I: Kik nem voltak árják? 
 
SA: Hát a zsidók. Nem árják. Azok nem árják. Meg akik velük együtt él- él- éreztek 
és segítették őket, azok se árják, mondták. 
 
I: Erről akkor beszéltek ott az emberek. Ki az árja, ki a nem az. 
 
SA: Igen, igen. 
 
I: Ez a bújtatás, erről honnan tud, Gizi- Margit néni, hogy bújtatták a három lányt? 
 
SA: Hát úgy, hogy mondta az Ignác, mert jópofa volt, hát, az egy jópofa volt, mert az 
úgy jóformán haja se volt neki, majdnem mind kitépték már neki (ezek a süket 
zsidók)-  
 
I: Kicsodák? 
 
SA: Ezek a- nem a- akik a zsidókat üldözték, ezek a- minek is hívták őket? Na, 
volksbundisták. Majdnem kitépték már. Azt mondja- a zsidókat üldö- hogy a zsidókat 
etetted, meg mit tudom én, mit. Azt mondták szegénynek. Margit, már alig van 
hajam. 
 
I: Azt mondták, mit mondtak pontosan ezek a volksbundisták, az Ignácnak? 
 
SA: Hát ha még egyszer rajtafogunk, akkor közibük mész. 
 
I: De hogy miért büntetik meg őt? 
 
SA: Amiért visz nekik, meg törődik velük, meg minden. Nem baj, azt mondja, úgy 
csinálok velük (…). Nagy franc volt az Ignác. 
 
I: A bújtatásról kezdtünk el beszélni. 
 
SA: Miről? 
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I: Arról, hogy három zsidó lányt elbújtattak? És az Ignác mit mondott, vagy hogy volt 
ez a bújtatás? 
 
SA: Hát elbújtatta őket. 
 
I: Ki? 
 
SA: Az Ignác vigyázott rájuk. Azt mondta, ne is törődj vele, Margit, meg a Sze- a 
másik meg a Szepi volt, az is sváb volt pedig, a Szepi, de mégis segítette ezeket, meg 
minden. Úgyhogy az törődött velük, most még nem akarom keverni, hogy hogyan is 
volt. Mit akar pontosan? 
 
I: Amikor bújtatták a három lányt. 
 
SA: Na, elbújtattuk őket, na-  
 
I: Kicsoda bújtatta? 
 
SA: Hát mi. Elbújtattuk őket és- 
 
I: A Margit néni családja? 
 
SA: Nem, mi gyerekek. A családunk nem is tudott róla. A pincébe elbújtattuk. Nem is 
a pinceajtón vittük le a kaját, hanem az ablak- jó nagy ablak volt, szellőzőablak, ott 
szoktuk nekik levinni a kaját. Ott szoktuk levinni. Aztán később nem is tudom 
pontosan azért, de hogy hogyan is lett tovább. 
 
I: De akkor hogy volt ez az egész, kinek jutott eszébe, hogy jutott eszükbe elbújtatni 
ezeket a lányokat? 
 
SA: Azért, mert nagyon meg akarták verni- megverték és azt mondták- hogyha 
valami- énnekem azt mondta az Ignác, azt mondták, hogy elviszik őket őhozzájuk 
aludni. Hát ne engedjük, hogy őnáluk aludjon. Mert tudja fene, mit csinálnak velük, 
azt mondja és azért bújtattuk el. 
 
I: Ne engedjék, hogy őnáluk- kiknél aludjanak? 
 
SA: Hát ezekhöz a: ő: volksbundistákhoz- 
 
I: A lányok kérték, hogy bújtassák el őket? 
 
SA: Nem, az Ignác mondta, hogy hallotta, hogy a lányokat, ezt a három lányt el 
akarják vinni, oda aludni, mit tudom én, ki ez, már mindegy és azokat is elbújtattuk. 
Hogy aztán mi is lett velük tovább, azt nem tudom. De olyan szépen énekeltek, meg 
boldogok voltak, hogy elbújtattuk őket, nem kellett nekik elmenni. 
 
I: Hol bújtatták el őket, még egyszer? 
 
SA: Hát pincében. Volt egy borospince, hátul borospince volt, elől meg, mert olyan 
hatalmas nagy ház volt és körbe volt pincézve és egyik részébe ez, mibe, hol tárolták. 

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. 



 20

Az egyik tárolóba elbújtatta, már nem emlékszem annyira pontosan, de jól 
elbújtattuk, úgyhogy nem találták meg őket. 
 
I: Mennyi ideig voltak ott? 
 
SA: Hát, azt hiszem két napig, azt hiszem. Két napig ott voltak. Úgy vittük nekik- az 
Ignác vitt nekik- az olyan aranyos volt, az Ignác, az szokott vinni nekik ennivalót. 
 
I: Két napig? És aztán mi történt a két nap után? 
 
SA: Én nem tudom aztán már pontosan nem emlékszem rá. Mert aztán csak 
felkutatták őket, összeszedték őket. Azt tudom, hogy nem bántották aztán. Mert akkor 
akarták őket- azért bújtattuk el, mondtam, meg minden, de hogy aztán hova vitték 
őket, nem tudom. Mert ugye ez nem állandó helyük volt nekik, egyik helyről a másik 
 
I: Ezt a három lányt, akik elbújtattak, végül megtalálták? 
 
SA: Hát hogy is volt az? Nem nagyon emlékszem rá. Ja! Úgy volt, hogy keresték 
őket, mert őnáluk föl volt- meg volt jegyezve, hogy hánynak kell- számolták őket, 
meg minden és így most már, hogy tetszett mondani, úgy emlékszem rá, hogy addig 
keresték őket, valahogy úgy emlékszem, hogy megtalálták és akkor elvitték őket. 
Hogy aztán hova vitték őket, nem tudom, de amíg nálunk voltak, ott voltak mi 
közöttünk, hát mondhatom, hogy miköztünk, nem bántotta senki őket, rendben 
voltak. 
 
I: Na, de ha megtalálták őket, nem büntették meg? 
 
SA: Nem, nem, érdekes, nem, nem, nem. 
 
I: (És Margit néniéket sem?) 
 
SA: Nem is törődtek- nem, nem tudom. Úgy látszik, annyira el voltak saját magukkal 
foglalva, vagy mit tudom én, vagy mit tudom én, mivel, úgyhogy nem sokat törődtek 
velünk. De mit tudom én, gondolták, hogy ilyen csíny, vagy mit tudom én, mi, nem 
sokat foglalkoztak vele. Tehát egyik- sose felejtem el, ez jópofa volt, ez a német, ez 
úgy nem bántott senkit sem. Nevetett, mikor megtalálták őket, azt mondja, á! Így 
csinált (az ujjával fenyegető mozdulatot tesz), hogy milyenek voltunk. Mondtam ám, 
hogy milyenek vagyunk, hogy milyen rafináltak, meg mit tudom én.  
 
I: Mit mondott? 
 
SA: Már nem emlékszem rá, németül mondta, hogy milyenek voltunk, hogy így 
jártunk túl, mutatta, hogy az ő eszükön is túljártunk. 
 
I: Ott volt Margit néni, amikor megtalálták a lányokat? 
 
SA: Persze, de nem bántották, mondom, nem bántották őket. Ó, ők annyira úgy 
fölkutattak mindent, csak megtalálták. Megtalálták aztán. De azt meg kell hagyni, 
akkor nem tudom, hogy ennek köszönhetjük-e, aki így csinált nekem is, vagy annak 
köszönhetjük-e, hogy nem bántották őket is, meg hogy minket is nem bántották. Azt 
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mondta a nagymama is, hogy te Margit, úgy vigyázzatok, hogy egyszer- el tetszik 
képzelni, keresünk benneteket és titeket is odavágnak és elvisznek benneteket. Mert 
ezektől kitelik. 
 
I: Kik voltak ezek a lányok? 
 
SA: Melyik lányok? 
 
I: Azok, akiket elbújtattak. Beszéltek velük? 
 
SA: Persze, persze. 
 
I: Mit mondtak? 
 
SA: Hát az egyik tanár volt, egyik az tudom, hogy tanár. Mondta ám, hogy mit 
tanított. A másik meg a: ő: fodrász, meg volt még egy valaki, nem tudom már 
pontosan, arra már nem emlékszem rá. És mondta, hogy majd ha vége lesz ennek, és 
hogyha az a fodrász mondta, és ha vége lesz ennek, azt mondja, és megérjük, azt 
mondja, mert azért ez sem tart- olyan érdekes volt- ez sem tarthat örökké. Sose 
felejtem el, így mondta: egyszer minden véget ér. Ha úgy lesz, és én élek, azt mondja, 
fölkereshetsz, és megkereslek benneteket, elviszlek benneteket, gyönyörűen 
megcsinálom a hajatokat, azt mondta. De hát azóta se láttuk szegényt. 
 
I: Mi volt a neve? 
 
SA: Mari. Mari. De hogy milyen Mari, nem tudom. Marika, de csak Marinak hívtuk. 
 
I: És elmondta, hogy honnan származik? 
 
SA: Nem, annyira nem beszélgettünk. Mikor- nem tudom, nem, valahogy úgy nem 
jött szóba, hogy- 
 
I: És a két másik lányt hogy hívták? 
 
SA: Hát azt nem tudom. Nem tudom. 
 
I: A tanárnőnek a nevére nem emlékszik? 
 
SA: Csak úgy mondtuk, hogy a kis tanárnő. Nem, nem emlékszem rá. De az is olyan 
aranyos- olyan- azt mondja, hátha azért kerültem ide, mert én olyan kis bárgyú 
vagyok. Sose felejtem el, én olyan kis bárgyú vagyok, mindenbe beleegyezek, 
mondta. Sose felejtem el.  
 
I: Egy pillanatra meg kell állnunk, Margit néni. 
 
I: Akkor megálltunk egy kis technikai szünetre, Margit néni, de folytassuk most. 
Szeretnék visszatérni még egy epizódra, amit a múlt alkalommal említette, hogy 
ezeknek a zsidó nőknek nemcsak énekelni, hanem táncolni is kellett. 
 
SA: Igen. 
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I: Hogy volt ez? Mire emlékszik? 
 
SA: Arra emlékszem, hogy sose felejtem el, hogy szegény nagymama mondta, na 
ezek olyanok, hogy hát nem elég, hogy ilyen helyen vannak, ilyen gettókban tartják 
őket, meg minden, akkor még énekeltetik, meg táncoltassák szegényeket. Hát hogy 
tudnak ilyenkor jó kedvvel énekelni, meg táncolni? De némelyik aztán olyan szépen 
belejött, hogy mondták, hogy kapnak akkor ennivalót, meg mit tudom én és akkor 
olyan szépen. Valóban így volt, énekelni, sőt gyönyörűen énekelt némelyik, jaj, de 
gyönyörűen énekelt. Szinte már most is majdnem sírva fakadom, amint eszembe jut, 
pedig kislány voltam akkor. Olyan gyönyörűen énekeltem, olyan éneket, ott vidéken 
nem hallottam, hogy énekelt volna valaki, ugye. Olyan helyen nem is voltunk, meg 
minden. Gyönyörűen énekeltek. 
 
I: Napközben akkor táncoltatták, énekeltették ezeket a- 
 
SA: Igen, és akkor fogta magát a: zsidó, zsidónak mondtam, nem tudom, mert zsidók 
voltak ezek a férfiak. Mi csak úgy mondtuk, hogy zsidók, hogy aztán milyen 
felekezet, honnan szalajtották őket, tudja isten. Az megfogta és akkor táncolt. 
 
I: De a zsidó nők táncoltak és némelyik őrrel, jól értem? 
 
SA: Persze, hát muszáj volt nekik. Persze. Muszáj volt nekik. Amelyik- 
 
I: - és ez gyakran történt? 
 
SA: Ó, egy párszor bőven. És hogyha jól táncolt és tényleg, az még mindig legyünk 
őszinténk kosztot, kaját kapott, ez így igaz. Én nem tudom, csak a nagymama 
mondta, hogy na, szegény, megdolgozik azért, hogy jóllakjon. Így mondta. 
 
I: Akkor az őrök is táncoltak velük? 
 
SA: Szoktak, nem mindegyik, de volt olyan, akinek mikor milyen kedve- vagy ki 
milyen volt, ugye. Némelyik olyan volt, hogy éppen nagymama azt szokta mondani, 
ezek olyanok, hogy még a kutyám se bíztam volna rájuk, azt mondja, nem hogy még 
embert rájuk bíztak volna. 
 
I: Az őrökre. 
 
SA: Így van. 
 
I: Nem volt zene? Csak énekeltek a lányok? 
 
SA: Énekeltek, zene nem volt. Énekelni kellett nekik. Némelyik oly gyönyörűen 
énekelt. Mondtam is már a múltkor is. Nem tudom, nem jut eszembe, hogy milyen ő: 
int- nem intézet, valami nem tudom mi volt, ott énekelt, valami nem tudom hol, 
valami gyönyörűen, de álomszépen énekelt. Nagyon szép volt.  
 
I: Énekes volt? 
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SA: Énekes volt, igen. 
 
I: A múltkor említette Margit néni, volt valami gramofon is? 
 
SA: Hát volt az is, gramofon is a németeknél volt gramofon, bekapcsolták, és akkor 
arra is táncoltak, igen. De volt mikor némelyiknek eszébe jutott, akkor énekeltették. 
Szegény nagymama, sose felejtem el, aszongya, te ezek úgy vannak, azt mondja, 
hogy szerencsétlenek, ha tetszik nekik, ha nem, azt mondja, ha azt akarják, hogy 
jóllaknak, muszáj nekik énekelni, meg táncolni. 
 
I: Volt olyan eset, hogy valaki nem akart énekelni, táncolni? 
 
SA: Nem tudok róla. Hát nem, nem. Szegény örült, hogy hát, na akkor talán jobb sora 
lesz neki, hogy kap jobb kaját. Mindegyik, el voltak keseredve. Én el is hiszem. 
Mostani ésszel, akkor még csak úgy csodálkoztunk, de mostani ésszel el tudom 
képzelni, hogy szerencsétlen örült, hogy hát talán kicsit jobb sora lesz, ha már így 
adódott. Tudja, legyünk őszinték, mindenki úgy csinál, talán is is- én is csak olyan 
lennék, ha úgy lenne. Sose tudni. (…nevetve mondja…amit én énekelnék). 
 
I: Arra térjünk még vissza, Margit néni, amikor kiválasztották ezeket a nőket, hogy 
elvigyék magukkal éjszakára az épületbe, ez hogy zajlott? 
 
SA: Hát sehogy, semmi különös. Nem, semmit nem fűztek hozzá. Fogták, gyerünk, 
te, te, te, kész, vitték. 
 
I: Felállították őket egy sorba, esetleg? Vagy hogy volt? 
 
SA: Volt mikor fölállították, de volt mikor egyik erre volt, másik arra volt, ott a 
terembe, épületben, mikor hol voltak. Akkor fogták, te jössz, te, te is, meg te is. 
 
I: Amikor Margit néni látta ezt a jelenetet, akkor hogy zajlott az? 
 
SA: Hát, mondom, úgy, hogy odajött a volkbundista, nem tudom a mai napig se 
tudom kimondani a nevét. Fogta magát, aztán, „te, te”. Volt amelyik nem is, hogy 
simogatta volna, megfogta a grabanc- fogta és vitte. Az meg ment szerencsétlen, mit 
tehetett, ha azt akarta, hogy ne csapják agyon, vagy ne verjék agyon, vagy mit tudom 
én már. Ugye, legyünk őszinték, amennyi idős voltam, nem tudtam még, hát 
jóformán annyira érdekes volt, nem hogy érdekes, hanem annyira- úgy lekötötte az 
ember figyelmét. Még az értelmünket is, úgyhogy nem is tudtuk, hogy őszinte legyek, 
ésszel se tudtuk azt fölérni, amit ott műveltek, az az igazság. Föl se tudtuk érni ésszel. 
 
I: Egyszerre több nőt választottak ki? 
 
SA: Többet, többet, persze. 
 
I: Hányat körülbelül? 
 
SA: Hát, mikor mennyit. Attól függ, hogy hány- hány ilyen akárki volt ott. Azokhoz. 
Mindegy. És akkor volt úgy, hogy egy választotta, volt, amelyik na, odament- 
gyerünk, aztán mentek. Vitték. 
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I: Volt úgy, hogy egy valaki, egy katona odament egyhez és elvitte 
 
SA: Persze.  
 
I: De volt- hogy máshogy is történt ez. Tehát más módon is volt a kiválasztás. 
 
SA: Hát azért általában így szokott lenni. Általában így szokott lenni. Általában igen. 
Ahogy visszaemlékszem rá, így szokott lenni. Ott énekeltek és mikor már megunták, 
minden, akkor odament, na, gyerünk. 
 
I: Ez általában az éneklés után volt? 
 
SA: Általában igen, vagy éneklés közben. Melyiknek mikor hogy jutott eszébe. Én 
csak erre tudok gondolni, mert akkor mi még ésszel föl se tudtuk fogni. Annyi idős 
korban. Ilyesmi nem is történt nálunk ilyesmi. Egyáltalán. 
 
I: És akkor mit mondtak, mit tudtak arról, hogy mi- miért viszik be a nőket? 
 
SA: Hát az már nyilvánvaló volt, hát azért, hogy jól érezzék magukat, persze. Nem 
volt elég- na sose felejtem el, az egyik ismerősünk azt mondja, hogy azt mondja, nem 
volt elég nekik a kornyikálás, azt mondja, nem volt elég, akkor még kell nekik ez is? 
Így mondta, sose felejtem el. 
 
I: És ezt megerősítették? Erről beszéltek később a nők is, ezek a zsidó nők, vagy ezt 
csak a helyiek beszélték, hogy mi történt? 
 
SA: Persze, a helyiek, a szerencsétlenek nemigen szoktak beszélni. Örültek, ha 
megszabadultak, mondta a nagymama, szerencsétlenek örültek, ha megszabadultak. 
És akkor még énekeltették is őket. Bizony. Ezt sose felejtem. 
 
I: És az hogy volt, amikor énekeltették? Hogyan- hogyan vették rá őket, hogy 
énekeljenek? Mit mondtak nekik? 
 
SA: Azt, hogy most te énekelni fogsz. És énekelni kell. Mert akkor nem- ha nem 
énekelsz, akkor nem kapsz ezt, vagy azt, vagy amazt, vagy valamit (…) már nem 
emlékszem rá, mert én is jóformán kislány voltam, annyira meg nem is voltam. Ha 
tudom, hogy erről lesz majd egy ilyen dolog, akkor biztos jobban megjegyzem, meg 
megfigyelem, de eszembe se jutott. 
 
I: Margit néni, emlékszik-e még egyéb esetre, ami akkor történt? 
 
SA: Mire gondol? 
 
I: Múltkor említette azt, amikor megtaláltak szökevényeket, vagy odahoztak zsidó 
férfiakat. Mi volt, hogy volt ez? 
 
SA: Jaj, elfogták őket, odahozták, mondtam akkor is, hogy volt ez a kút, nagy kút. 
Egyik vödör lement, a másik föl, aztán tele vízzel és akkor nem a vízzel, hanem 
berakták a- és akkor bele a kútba, addig míg bírta, gondolták, addig szóval úgy 
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húzták csak félig meghalva, vagy megfagyva, meg mit tudom én már. Nem is tudom, 
régen volt. Bizony ilyeneket. És mondta a nagymama, nagymama engem jól meg is 
vert akkor, kell neked azt nézegetni, mit gondolsz? De hát ugye, mint afféle gyerek, 
kíváncsiak voltunk. Úgy sajnáltuk- 
 
I: Kiket hoztak oda, Margit néni?  
 
SA: Tessék? 
 
I: Kiket hoztak oda, kik voltak ezek, akiket odahoztak? 
 
SA: Akiket így kínoztak? 
 
I: Igen. 
 
SA: Hát azt már nem tudom, mind zsidók voltak. Ezek mind zsidók. Azt mondták 
ők, hogy zsidók. 
 
I: Honnan hozták oda? 
 
SA: Hát, hogy honnan, azt meg nem mondom önnek. De azt tudom, tudja isten, 
állítólag tudja isten- az ország- tudja isten, hány részéről. Azt mondták, ezek mind 
zsidók, azt mondták. Zsidó, zsidó. 
 
I: Mi volt ez a kút? 
 
SA: Hát ez egy- 
 
I: Hogy nézett ez ki? 
 
SA: Ez egy olyan nagy kút volt, egy na, hogy hívják volt? Öö: puszta, ahol állatokat 
legeltettek, meg minden és nagy kút volt, úgy mondták, hogy kettős kút. Volt ott 
másmilyen kút is, amiből az emberek, mi, meg a nagymama is, ugye hordták a vizet, 
meg ivó- na, ivásra, meg mindenre használták, ezt meg direkt ilyesmire, hogy állatok 
ivására volt. Egy nagy- két nagy vödör volt, egyik lement, akkor- mikor tele volt, 
akkor fölhúzták, a másik üres lement. Akkor az így volt, így húzták, így itatták az 
állatokat. És akkor erre a: hogy hívják előtt, arra emlékszem, hogy a kút előtt meg 
ilyen nagy vödrök voltak, nem vödrök, hanem ilyen akármi, abba öntözték a vizet és 
akkor ott ittak az állatok. És na, abba- ő: még bírtak, gondolták ők, addig lent hagyták 
abba a jéghideg vízbe a szerencsétlent és azután húzták föl, akkor nem állatokat, 
hanem őket. Így igaz, hogy mondom. 
 
I: Egyik vödörbe beleraktak egy embert, a másikba egy másikat és hogy volt ez 
pontosan? 
 
SA: Hát én arra nem tudom, hogy hogy is volt, csak azt tudom, hogy az egyik le, a 
másik föl. Hogy hogy kezdték, nem tudom, csak azt láttam, hogy az egyik ment le, a 
másik vödörbe meg már jött föl a másik. Igen, így csinálták. 
 
I: Kik csinálták ezt? 
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SA: Hát a németek. 
 
I: Ezek németek voltak? 
 
SA: Igen, a volkbund- azt mondták, a volksbundisták, nekem azt mondták, hogy 
németek akkor. 
 
I: Beszéltek ezek a- 
 
SA: Úgy mondták, hogy á, nem hiába németek, be nem áll a szájuk, állandóan jár a 
szájuk. 
 
I: De akik a kútnál kínozták a zsidókat. Ezek beszéltek egymás között. Mit mondtak? 
 
SA: Hát röhögtek. Mikor látták- szó szerint azért mondtam, mondom, hogy röhögtek, 
mert röhögtek. Nem nevettek, röhögtek valósággal. Valósággal röhögtek, úgy örültek, 
hogy kínlódik. Ez így igaz. 
 
I: Ezt hallotta Margit néni? 
 
SA: Persze, meg láttam. Ezzel a két szememmel. 
 
I: Milyen messziről látta, hol volt akkor? 
 
SA: Hát elbújtunk, nem is (…) olyan nagy bokrok voltak ott, ugye mondtam, hogy 
ilyen állatokat itattak, meg minden és akkor ott nagy bokrok voltak, minden és ott el 
lehetett bújni. Mint afféle gyerek, elbújtunk, ugye kíváncsiak voltunk, minket minden 
érdekelt. 
 
I: Milyen messze volt kb. ettől a kúttól akkor? 
 
SA: Hát kb. mint ide a vége, körülbelül. 
 
I: Vége a micsodának? 
 
SA: Itt az út vége. Vagy ház vége. Má’ én is azt mondom- 
 
I: Öt-tíz méter? 
 
SA: Igen, körülbelül igen. Elbújtunk. Hát akkora bokrok voltak, úgy el tudtunk bújni, 
hogy még. Minden láttunk, még hallottuk is volna, ha nem- magyarul beszéltek 
voltnak, de németül magyaráztak, vagy svábul. Nem is németek, hanem azt mondták, 
hogy svábok. 
 
I: De azt hallotta Margit néni, hogy röhögnek. 
 
SA: Hogyne, tele szájjal. Örültek neki, hogy kínlódik. Á: azt sose felejtem el. Ez így 
igaz. 
 

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. 



 27

I: Volt-e tiltakozás a zsidók részéről? Tiltakoztak-e, próbáltak-e? 
 
SA: Nem, nem szegények. Nem tudom, hogy már azelőtt, hogy mit műveltek velük, 
vagy hogy voltak, meg minden, hogy ez már csak a végső stádium volt-e, amibe ezek 
szerencsétleneket beleraktál. Hogy azért voltak annyira elfásulva, nem tudom, mert 
mást már nem tudok mondani, mint hogy már talán belefásultak ebbe a sok 
kegyetlenségbe, fájdalomba, meg mindenbe. Hát ez borzasztó lehetett, most, hogy 
úgy visszagondolok. Akkor mint gyerek nem is  gondoltuk, csak most, hogy úgy 
visszagondolok, hogy ez borzasztó valami lehetett. Én egy állattal nem bírtam volna 
bántani. 
 
I: Meddig tartott ez a kínzás? 
 
SA: Hát hogy meddig, nem tudom pontosan. Mikor nekik hogy tetszett a kedvük.                   
Nem tudom pontosan. 
 
I: Többször előfordult? 
 
SA: Többször, persze. 
 
I: Hányszor látta Margit néni? 
 
SA: Hát valami háromszor-négyszer láttam, ha jól emlékszem. Mert mindig újakat 
hoztak, innen, onnan, amonnan. Igen.  
 
I: Innen a tanyáról hozták ezeket a férfiakat, vagy máshonnan? 
 
SA: Máshonnan valahonnan, igen, ide a tanyára. Mert itt volt ilyen nagy kettős kút. 
Nem tudom, hogy ma mi- meg-e van-e, nem tudom. (Nagyhalom pusztánál) volt egy 
nagy kettős kút. Egyik vödör lement, mondom, a másik följött.  
 
I: Mi történt ezekkel a zsidókkal, akiket így kínoztak? 
 
SA: Hát azt már nem tudom, nem tudom, mi történt velük. Annyira nem- minket csak 
ez kötött le, de én sem jóformán, én is gyerek voltam, ez kötötte le a figyelmünket. 
Na meg aztán kaptunk eleget, elment a kedvünk- 
 
I: Tessék várni. Tehát amikor volt egy ilyen jelenet, amikor kínozták őket, aztán azt 
látta, amikor kivették őket a kútból? 
 
SA: Persze, némelyik egészen el volt, szerencsétlen, gémberedve. Akkor odébb 
rúgták őket, oda ki, ahol sütött a nap, meg ilyesmi, hogy hát majd fölszárad, hogy mi 
lett velük, vagy hogy tértek észhez, vagy valami, azt már nem tudom. Minket 
elzavartak. Próbáltunk volna ott lenni. Otthon nagymamától is kapta volna, meg ezek 
is, na az egy kicsit sok lett volna nekünk gyerekkorba is, ugye. Úgyhogy mint egy 
gyerek, kíváncsiak voltunk és sajnáltuk őket. Ez az igazság, úgy sajnáltuk őket, hogy 
mondom. Ez nem igaz, hogy most is, ha visszagondolok. Mondtam már önnek, hogy 
mikor eldobtam a tepsi ennivalót, hogy jól megégettem a tenyerem. De megérte, mert 
úgy örültek neki, megették. (nevet) Nagymamától meg kikaptam, de aztán azt 
mondta, jól van, én is kaptam volna úgyis. ---- Hát én így ha úgy visszagondolok, én 
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ilyen kegyetlenséget se azelőtt, meg ilyen=ilyen fölfordulást, ilyen=ilyen világot se 
azelőtt, se azóta nem láttam. Mint ott, amit átéltem. Én se azelőtt, se azóta nem 
láttam. 
 
I: Margit néni, még egy utolsó kérdésem volna. Most, hogy említette a múltkori 
alkalommal, hogy ott a: azok között a zsidó nők között, akiket odahurcoltak a 
tanyára, ott=ott kettővel így nagyon- szóval jó=jó kapcsolatba került, vagy jó- jobban 
ismert kettőt. Emlékszik még rájuk?  
 
SA: Igen, igen. 
 
I: Kik voltak ezek? 
 
SA: Hát én nem tudom. Nem tudom, hogy --- egyik nem- még a nevükre se nagyon 
emlékszem. Nevükre se nagyon emlékszem nagyon. De nagyon jóba voltunk és 
mondtuk, hogyha vége lesz ennek a sok mindennek, majd találkozunk, de azóta se 
találkoztunk. 
 
I: Ezek azok a nők voltak, akiket bújtattak? 
 
SA: Igen, igen, igen=igen. Mondtam akkor is, hogy azok voltak, igen. És mondták, 
hogyha ennek vége lesz, mi meg mondtuk, megfogadtuk, hogy akkor majd 
találkozunk, de tudják, hogy hol keressenek, mindent, mondta, és majd tudja, hol 
keressenek bennünket, de biztos, hogy nem maradtak fönt, nincsenek életben. 
Nyugodjanak békében. Igen. 
 
I: Köszönöm, akkor álljunk le. 
 
I: Margit néni, volt egy újabb rövid szünet. Azt szeretném még tisztázni, hogy amikor 
volt ez a- tehát mikor szórakoztatniuk kellett a nőknek a- 
 
SA: -férfiakat, igen- 
 
I: - akkor azokat az eseteket honnan látta Margit néni, milyen közel volt? 
 
SA: Hát mondtam, hogy elbújtunk az asztal alá, mind afféle gyerek, kíváncsiak 
voltunk mindenre. 
 
I: De milyen messze volt ettől? 
 
SA: Hát, hogy milyen messze, nem tudom, én meg nem tudom mondani. Elég közel, 
úgyhogy, ha értettük volna a németet, ahogy beszél, akkor talán tudnám is, hogy 
miket mondtak, meg minden. 
 
I: Hallótávolságban voltak ezek szerint? 
 
SA: Persze, persze, elbújtunk. Gyerek, ugye, én is az voltam, elbújtunk és ugye 
érdekelt bennünket. Meg sajnáltuk is őket, az az igazgság. 
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I: Egy másik dolgot szeretnék még tisztázni. Hogy amikor itt a kútnál kínozták a 
zsidó férfiakat, azt honnan tudták, hogy zsidók ezek a férfiak, akiket odahurcoltak 
kínozni? 
 
SA: Hát megmondták, megmondták azok. Megmondták ezek a volksbundisták, vagy 
minek mondták őket. 
 
I: Mit mondtak pontosan? 
 
SA: Piszkos- mit tudom én, mindennek elhordták őket. Zsidó, mit tudom én, mi. A 
mások vérén élő, meg mit tudom én. Meg volt ott mindenféle jelző. Úgyhogy azt 
könnyű volt kitalálni, hogy zsidók voltak. Világos. 
 
I: Volt rajtuk valami? Viseltek valamit? 
 
SA: Hát persze, horogkereszt itt volt nekik. (mutatja a bal válla körül) 
 
I: Az nem a horogkereszt volt. 
 
SA: Vagy mi volt, én nem tudom már. 
 
I: A zsidók, akiket odahurcoltak, őrajtuk, az ő ruhájukon volt-e valami? 
 
SA: Akiket- a zsidókon? 
 
I: Akiket odahoztak a kúthoz kínozni. 
SA: Igen, hát azokon volt valami, valami volt rajtuk. Már nem emlékszem rá, valami 
volt rajtuk, az biztos, hogy volt. 
 
I: Miket mondtak még az őrök? Milyen jelzőkkel illették? 
 
SA: Hát, volt ott mindenféle. Ami a szájukra akadt. Á: én nem tudom miért gyűlölték 
annyira a zsidókat. Mindig a zsidókat mondta. Mindig. Ezek a- hogy hívjákok, mind 
azt mondták. ---Mind. Piszkos zsidó, meg minden ilyen. Mindenféle ilyeneket 
mondtak. Nem is jó rá gondolni. Még mire volna kíváncsi? 
 
I: Hát akkor csak a jelenetre, hogy zajlott, miket mondtak? 
 
SA: Hát szidták őket, pocskondiázták, meg minden, ami kellett Nem tudom pontosan, 
ugye nem jegyeztem meg. Voltak azok minden, csak éppen jó nem. Már nem tudom 
pontosan. 
 
I: Margit néni, felmerült még egy másik jelenet is. 
 
SA: Igen. 
 
I: Egy másik- tehát, hogy másik módon is kínozták a zsidókat. Azt mondta a múltkor.  
 
SA: Mire gondol, mert- 
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I: Arra gondolok, azt említette a múltkor, hogy ilyen forró vasat is- 
 
SA: Igen. 
 
I: Ez hogy volt? 
 
SA: Az úgy, hogy ott volt egy csomó, amivel sütöttek, főztek, meg minden, ott volt a 
rengeteg parázs, és akkor abba ilyen hosszú, mit tudom én, miket, pontosan már nem 
tudom, azt felforrósították és azzal. 
 
I: Ezt is látta Margit néni? 
 
SA: Persze, persze. Olyan büdös volt, az az égett hús, ne is mondja, mert mindjárt 
kihányom a gyomromat. Olyan szaga volt neki némelyiknek. Jaj, szegényeknek. És 
volt, amelyik csak tűrte. Volt olyan is, aki nem is szólt semmit. Csak szemközt köpte. 
Azt mondta, leköplek. Várjon, hogy is mondta? Leköplek, de hogy te még majd még 
ilyen=ilyen se leszel, vagy ilyet se kapsz, mit tudom én, valami ilyesmi jelzőt, valami 
jelzőt mondott, ilyesmit mondott, olyan régen volt, már nem tudom. 
 
I: Kiket kínoztak? 
 
SA: Hát ezeket, akiket úgy összefogdoztak, odahurcolásztak. 
 
I: Tehát onnan a tanyáról. Férfiakat, vagy nőket? 
 
SA: Férfiak is voltak, de inkább nők voltak, inkább nők voltak. 
 
I: Inkább nőket kínoztak így ezzel a vassal, ezzel a forró vassal? 
 
SA: Azt is, meg a férfiakat is, a férfiakat, leginkább a férfiakat, de volt olyan nő, aki 
ágált, vagy olyasmit mondott, azt is megsütötték. Megsütlek – mondta ilyesmit. Nem 
emlékszem rá annyira pontosan, de ennyit tudok, hogy ilyenek voltak. Szóval én ezt 
nem kívánom senkinek, hogy ezek túllegyen. Na, én aztán kaptam is a nagymamától 
is, a nagypapától is. 
 
I: Hányszor látta ezt Margit néni? 
 
SA: Hát, én már nem tudom megmondani, mert mondtam, ez egy nagy tanya volt és 
ott volt az a kettős kút, máshol, közelébe nem is volt. Olyan kettős kút, ide 
hurcolászták őket, tetszik tudni? 
 
I: És amikor a forró vassal kínozták őket, azt hányszor látta? 
 
SA: Azt, ha jól emlékszem, csak egyszer. Azt csak egyszer láttam. Ha jól emlékszem, 
csak egyszer láttam, de amúgy kínozták őket. Hol ezzel, hol azzal, meg minden- 
 
I: Milyen más módon még? 
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SA: Hát- hát: hogy is mondjam? Ilyen- volt nekik valami, amivel csipkedték őket, 
nem tudom. A: nem jut eszembe, már nagyon régen volt, meg nem mondom önnek, 
de erre emlékszem, az biztos. Nem kívánom én azt senkinek. 
 
I: És akkor ott volt, egy épületben volt ez az tűzhely, vagy ez a tűz, ahol? 
 
SA: Nem, kint. Kint volt, egy nagy kettős kút volt. Abba szokták itatni az állatokat. 
 
I: De amikor tűz- tüzes vasat használták- 
 
SA: Hát ott, persze. Persze, ott csináltak valamit, már nem emlékszem rá, ástak 
valamit és akkor oda a parazsat, meg mit tudom, mit valamit égettek, de hogy mit, én 
nem tudom és amiből parázs lett és akkor abba rakták ezeket az akármiket és azt 
mondta, megsütlek, te büdös zsidó. Így mondta. Aztán mondta neki, hogy- melyik is 
mondta neki? Hogy te sose leszel olyan, mint mi, büdös zsidó. Te sose, ha még 
egyszer megszülnek. Azt sose felejtem el, valahogy így mondta, ha még egyszer 
megszülnek, vagy mit csinálnak, te akkor se leszel olyan, mint mi vagyunk. Azt 
mondta neki, de már nem emlékszem rá, hogyan is fejezte ki magát. Örülhetnél, ha 
olyan lehetnél, mint mi vagyunk. Már nem emlékszem rá. Mert ugye én se- meg 
lássa, ha én tudom, hogy jön esetleg, majd kérdezik, hogy kellene, vagy valami, 
akkor megjegyzem, de- 
 
I: Hány ilyen őr volt ott, hányan csinálták ezt? 
 
SA: Nem sok, valami három, négy, vagy öt talán? Nem tudom, nem sokan. 
 
I: És mindegyik kínozta? Mindegyik használta a tüzes vasat? 
 
SA: Nem mindegyik, nem mindegyik. Volt köztük olyan, jaj, azt mondta, hagyd már 
abba. Nem, németek voltak, vagy svábok, vagy mik. Nem is magyarul beszéltek. És 
akkor- 
 
I: De akkor honnan tudja Margit néni? 
 
SA: Mert hát megérzi az ember, meg látja. Tetszik érteni? 
 
I: De azt tetszett mondani, hogy mondta, hogy te nem leszel olyan soha. 
 
SA: Ja, hát néha mondtak egyes szavakat, egy-egy mondatokat, meg minden, de 
amúgy sváb. A sváb az tud magyarul, ugye? Ha akar, az beszél úgy hogy jobban, 
mint sok magyar. De hát ők akkor nagyzoltak, hogy ők németek, hát aztán a sváb 
németül beszéltek többször. Mert hát ő nem sváb, hanem német, ugye? 
 
I: És aki azt mondta, hogy hagyja abba- 
 
SA: - igen, igen. 
 
I: - és akkor csinálták? Hányan? 
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SA: Hát, hogy hányan, azt nem tudom, de jó páran voltak. Ketten-hárman voltak, 
mikor négyen. Nem tudom. Nem tudom már, olyan régen volt. 
 
I: És hány zsidó volt ott akkor? Akiket- 
 
SA: Volt egy csokorra való, sokan voltak, mert összeállították őket, mert vitték őket, 
azt mondták- 
 
I: Tudom, de most ennél az esetnél, amikor- 
 
SA: Ja, hát olyan négyen-öten voltak, ha jól emlékszem. Négyen-öten lehettek, akiket 
ott kínoztak, igen. 
 
I: És akkor ők biztosan zsidók voltak. 
 
SA: Persze, hát rajtuk volt- csak arról gondolom, rajtuk volt a kereszt, vagy az 
akármi. 
 
I: És akkor milyen- milyen reakciók voltak még? Tehát volt olyan, aki szembeköpte 
ezt az egyik volksbundistát. 
 
SA: Volt=volt=volt. 
 
I: Mit mondott ő? 
 
SA: Hát hogy mit mondott, azt már nem tudom. Körülbelül azt, hogy hát majd ne- 
nem emlékszem, valami (…) még ilyenebbül is lehetsz, mint én vagyok, meg mit 
tudom én, valami ilyesmit, sok mindent, de már nem emlékszem annyira. 
 
I: És a többiek hogyan viselték ezt? 
 
SA: A legtöbbjük már úgy össze voltak ütve-verve, meg minden, hogy nem is igen. 
Mintha nem is éltek volna, vagy mi, már annyira olyanok voltak szegények. (…)                  
Nagyon odavoltak már, úgyhogy- hogy. Azok már nem is nagyon- úgy voltak vele, 
én úgy gondolom, nagymama is azt mondta, ezek már nem is nagyon tudnak úgy 
beszélni, örülnek, ha minél előbb meghalnak. Hogy túllegyenek ezeken a kínzásokon. 
Sose felejtem el, nagymama azt mondta: ezek már annyira el vannak fásulva, vagy 
törődve, vagy mit tudom én, már nem tudom, nem akarok hazudni. Meg, hogy mit is 
mondott a nagymama? De mondta, ezek már úgy vannak vele, hogy minél előbb 
túllegyenek rajta. 
 
I: Margit néni mintha azt is említette volna, hogy forró vizet használtak a kínzáshoz? 
 
SA: Persze. 
 
I: Ezt hogyan? 
 
SA: Hát úgy, hogy nagy üstökben, mi is volt ez már, amiben szokták forralni a vizet, 
amikor disznót vágnak, forró vízzel, és akkor azzal, igen. 
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I: Azt hogyan? 
 
SA: Hát ilyen- nem kancsó, hanem ilyen hosszú szárú ilyen hogy hívják, merítő- 
merítőnek mondták, a hosszú szárú hogy hívják és azzal úgy. Nem is igazán 
emlékszem. Mind a gyerek, ugye kíváncsi, de irtóztunk tőle, meg minden, de azért 
becsuktuk a szemünket, meg elbújtunk, meg minden, de azért könnyebb volt a 
lelkünknek, ha kinyitottuk a szemünket és néztük. 
 
I: Hogy volt ez, Margit néni, pontosan? Hogy volt ez a forró vizes történet? 
 
SA: Hát fölforralták a vizet és akkor merítették ilyen hosszú=hosszú nyelű- amivel a 
disznókat szokták úgy leforrázni, tetszik tudni? És akkor avval. Mert a disznókat 
szokták azzal forrázni. Azzal is forralták a vizet. Mert ugye levágták a- mondom, 
hogy ez egy nagy- hogy hívják volt, tanya és akkor ott állatokat is tartottak, minden, 
és ott állatokat is vágtak, meg minden. És onnan tudom, hogy ez az volt és akkor 
ilyen hosszú nyelű akármi és akkor abba forró vizet és avval. Másképp nem tudnám, 
meg eszembe se jutna. 
 
I: Hány embert kínoztak ilyen módon? 
 
SA: Hát: azt meg nem tudom mondani, de sokat, az biztos. Amikor mennyit- szóval 
mikor mennyit fogtak össze, szedtek össze. Meg nem mondom önnek, nem tudom, 
sajnos. 
 
I: Volt valami időről-időre mindig volt valami ilyen kínzás? Folyamatosan zajlott ez a 
kínzás ott a tanyán? 
 
SA: Nem, nem folyamatosan, csak időnként. Mikor úgy összeszedtek egy rakatra- na, 
megint hoztunk egy csomó zsidó- mert őnekik, ha volt zsidó, ha nem, mindenki zsidó 
volt. Épp mondta a nagymama, nem mind zsidó, tudja isten, honnan szedték össze 
őket. Kiket. Nagymama mondta, sose felejtem el. De legtöbb részük az biztos, hogy 
zsidó volt. Mert azért látszik rajtuk- ja, most már tudom! Horogkereszt. Ugye az volt, 
horogkereszt, vagy mi. 
 
I: Azt nem a zsidók viselték. 
 
SA: Azt nem. Azt a németek viselték. Milyen kereszt volt a zsidóknak, na? Nem jut 
eszembe. 
 
I: A zsidóknak csillag volt. 
 
SA: Vagy csillag! Összekeverem. Csillag. Igaza van. 
 
I: Ezt már említette korábban.  
 
SA: Igen, persze, összekeverem, igen. Csillag. 
 
I: Margit néni, emlékszik-e, megtudta-e valamelyik őrnek a nevét? Vagy valamelyik 
katonának? 
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SA: Sajnos nem, sajnos nem. Bár tudnám! Bár tudnám. Sőt, mikor volt a 
felszabadulás is, meg minden, egyszer volt egy ilyen beszélgetés, egyszer 
összejöttünk, meg minden és akkor beszélgettünk, mondom, bár tudnám, hogy 
milyen buta voltam, hogy leírhattam volna a nevét, hogy hova tartozik, vagy valami. 
Hogy én akkor nem gondoltam akkor, hogy ezt meg is lehetne- meg is lehetne 
bosszulni, és rajta lehetne- megérdemelné, hogy ugyanúgy kínozzák és még ha lehet 
jobban, mint ő csinálta azokkal a szerencsétlenekkel. 
 
I: De ezek nem környékbeliek voltak. 
 
SA: Nem, nem. Tudja a jó isten, szegény nagymama, nyugodjon békében, azt szokta 
mondani, ezek mind olyan emberek, ingyenélők. Tudja isten, honnan szalajtották 
ezeket, szedték össze őket, akik ilyesmire képesek, azt mondta. Sose felejtem el, 
nagymama. Akik ilyesmire képes, tudja isten, milyen ember lehet, meg mire képes. 
Úgy mondta, hogy tudja isten, honnan szalajtották őket. Így mondta a nagymama. 
Honnan szalajtották őket. 
 
I: Köszönöm szépen, Margit néni. 
 
SA: Hát ennyit tudtam. Bár tudtam volna. Ha én tudtam volna- 
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