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Gáspár István Lajos 
 
 
 
K: Legyen szíves elmondani a nevét. 
I: Gáspár István. 
K: Melyik évben szü- igen? 
I: Gáspár István Lajos. 
K: Melyik évben született? 
I: 1923. augusztus 26-án. 
K: És hol született? 
I: Ozorán. 
(tecnikai párbeszéd) 
K: Leálltunk egy pillanatra, megigazítani valamit, és akkor ott tartottunk, hogy azt elmondta, 
hogy hol született pontosan? 
 
I: Ozorán. 
 
K: Ozorán született. 
 
I: A Pipó vár tövében. 
 
K: István bácsi, voltunk itt egy olyan másfél-két hónappal ezelőtt, és akkor elmesélte, hogy 
miről- mire emlékszik a második világháborús időszakból, milyen emlékei vannak a helyi 
zsidóságot ért atrocitásokkal kapcsolatban. Úgyhogy azért vagyunk most itt újra, hogy ezekről 
a dolgokról beszélgessünk. Elsőként arra szeretném megkérni, hogy milyen emlékei vannak a: 
a harmincas évekről. Tehát ugye 23-ban született- 
I: -igen- 
K: -azt jelenti, hogy a harmincas években már egy ilyen fiatal, kiskamasz, fiatal felnőtt volt. 
Me- hol éltek, több helyen éltek gyerekkorukban- az István bácsi gyerekkorában. Pontosan 
mikor költöztek Dombóvárra? 
 
I: ’33-ba--Mohács=Mohácsról jöttünk ide, és 33-ba kezdtem meg a- ugye az itteni polgári 
iskolát, amit már elkezdtem Mohácson, itt a második polgáriba iratkoztam be és a négy 
osztályt itt jártam ki. 
 
K: Mivel foglalkoztak a szülei? 
 
I: Akkor az édesapám- ’37-be ment nyugdíjba az édesapám, csendőr alhadnagy volt, ő: hát: az 
a helyzet, hogy ő: ugye mi több helyen- minden öt évben helyezték az édesapámat, és én azér 
könnyen tudok így asszimilálódni, mert megszoktam azt, hogy minden öt évben új barátokat, 
új környezetet kellett megszoknom. És énnekem ma is mindegy, hogy hová kerülök, én 
föltalálom magam, mer szeretem az embereket megismerni, beszélgetni velük, és hát jobban 
belemélyedni az ő lelkivilágukba. 
 
K: Tehát ’37-ig volt- dolgozott csendőrként az édesapja. 
 
I: Igen. 
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K: Belelátott egy kicsit a munkájába, hogy ez miről szólt a- az a csendőr-munka, amit az 
édesapja végzett? 
 
I: Hát ő elég hosszú ideig parancsnok volt, csendőrőrs-parancsnok, mikor Mohácsra 
került=kerültünk, akkor lett szakaszparancsnok. Az egy nagyobb csendőrség volt, nagyobb 
területe volt. Hát, ő nem nagyon közölt velünket- velünk az ő munkájával kapcsolatos 
dolgokat, esetleg az édesanyámmal, ha megbeszéltek valamit, de mi gyerekeknek nem nagyon 
informálódtak, hogy na, hát vagy informálódtunk, hogy tkp. mit is végez. De úgy tudni 
tudtuk, hát ugye a csendőrség végeredménybe azon volt, hogy a köznyugalom legyen, tehát a 
rendet és a szabályokat betartsák az emberek. És ők ezt szigorúan vették, és: hát aki nem úgy 
cselekedett, akkor- hát jött a retorzió. 
 
K: Milyen retorzió? 
 
I: Hát olyan formába, ha valaki lopott, vagy csalt, vagy hazudott, vagy akármi, ugye azok meg 
lettek bélyegezve, illetve hát amit a törvény előírt, hát ugye- hát végeredménybe nem ők 
hajtották végre, de ugye ha valami olyan akár- verekedés, vagy tolvajlás, vagy valami volt 
ugye, ők felderítették pontosan a dolgokat, és hát beadták a feletteseknek. 
 
K: Látta munka közben az édesapját? 
 
I: Igen=igen. 
 
K: Hol, milyen helyzetben? 
 
I: Hát ő ugye akkor ő: volt neki egy kerékpárja, egy francia gyártmányú nagyon jó kerékpárja, 
és ő az egész környéket azzal járta. Hát: ugye az volt a helyzet, hogy nem tudom, hogy erről 
most meséljek-e. Tehát hogyha valaki bekerült a csendőrség kötelékébe, mondjuk jelentkezett 
csendőrnek, hogy csendőr akar lenni, mikor elérte azt a kort, akár a katonaságtól már ugye 
leszerelt, és úgy érezte, hogy hát a csendőrségnél helyt tudnak állni, akkor ugye jelentkezett és 
beadta a pályázatot, hogy csendőrként szeretne lenni. Hát ez nem olyan egyszerűen ment, 
mert 18 hónap próbacsendőri ő: néven neve=neve- szerepelt, és ha a vizsgákat, amik elő 
voltak írva, azt meg tudta oldani, tehát a dolgokat értette, és a vizsgán átment, akkor került be 
az állományba. Ha nem, akkor menesztették. Tehát írni, olvasni kellett jól tudni, számolni, 
miegyéb, addig foglalkoztak is vele, ha valami hiányosság volt, a parancsnoknak volt a 
feladata, hogy földrajz, történelem, matematika, ezt-azt foglalkozzon, mind egy tanár 
majdnem az alantasokkal. 
 
K: De azt mondta, hogy látta munka közben az édesapját. Tehát amikor ezt a csendőri munkát 
végezte, biciklin látta jönni-menni, vagy látta azt, amikor akcióban volt? Ilyesmit=ilyesmit 
látott? 
 
I: Olyant=olyant nem láttam, hogy akcióba volt, mert túlnyomó részbe ő bent volt, mikor 
parancsnok volt, bent volt, csak ha ellenőrzésre ment ki, a falukat bejárni. Mer a minden 
faluba volt egy pihenőhely, ahol meg volt határozva, hogy melyik faluba, hol- faluig kell a 
járőrnek elérkezni, odaérkezni, és ott volt egy pihenőhely, ha este kerültek oda, akkor ott 
megpihentek, és másnap folytatták a=a további munkát. Falukat járták sorba, ugye mentek a 
községházra, van-e valami panasz, betörés, vagy ilyesmi nem történt, és akkor azt volt a 
feladatuk, hogy kiderítsék, hogy- 
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K: Sok helyen meséltek arról, hogy az emberek féltek a csendőröktől.  
 
I: Hát én úgy fogalmaznám meg inkább, akinek nem volt félnivalója, az nem félt. Mert 
végeredménybe az emberek vagyonára vigyáztak, a betörőket, meg a csibészeket viszont 
üldözték. 
 
K: Meg olyanokat is hallottunk, hogy erőszakosak voltak, tehát hogy gyakran használtak testi 
fenyítést a csendőrök. Ilyenről tud? 
 
I: Hát, szerintem ez- hát egyéne válogatja, lehet, hogy volt túlkapás, mer emberek vagyunk, 
ugye, de: az tudott csak igazán gyökeret verni a csendőrségen belül, aki a törvényeket 
betartotta. És nem azzal tartotta be, hogy a bűntelen embert is esetleg verje, vagy valami, vagy 
kicso- kicsikarjon belőle valótlanságot. 
 
K: Tehát akkor 33-tól már Dombóváron éltek, itt volt csendőr alhadnagy az édesapja. 
 
I: Igen, nem innen ment nyugdíjba, Mohácsról, mert Mohácson volt=voltunk utoljára, az 
utolsó öt évet, mi elköltöztünk Dombóvárra a családdal, mert a nővéreim tanítóképzőbe 
mentek, én meg folytattam a második polgárit, az édesapám még, mikor az öt év, illetve a 
nyugdíjat- elérte a hatvan éves kort, akkor már 40 év szolgálata volt, akkor ő nyugdíjba ment, 
és akkor jött haza Dombóvárra. 
 
K: Emlékszik arra, hogy a harmincas években Dombóváron él- álljunk meg egy 
pillanatra=álljunk meg egy pillanatra. 
Megálltunk egy kis technikai szünetre, meg kellett igazítani itt a beállításokat. István bácsi, 
ugye arról volt, hogy édesapja csendőr volt. Még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolato- 
kapcsolatban. Nem jutott eszébe István bácsinak, hogy maga is csendőr legyen? 
 
I: Nem=nem=nem- 
K: Álljunk meg egy pillanatra, bocsánat.  
 
K: Szóval miért nem jutott eszébe esetleg István bácsinak, hogy maga is csendőr legyen? 
 
I: Hát ahhoz talán túl fiatal is lettem volna, hogy ilyen pressziót gyakorolna rám, hogy- 
szabadon választhattam akármit, de mivel nem voltam olyan nagyon jó tanuló, már később 
gondoltam aztán rá, mikor Dombóvárra kerültünk, hogy nekem is követni- jó lenne követni a 
nővéreimet. De sajnos csak egy korosztály ment, mer egy leány tanítóképző volt, és csak egy 
korosztály, egy osztály ment tovább, és utána már nem vettek fel, még az végig nem ment, 
végig nem végezte az öt évet, addig- szóval kifutott az a=az a izé és akkor már nem lettünk- 
 
K: De a csendőrség az nem került szóba. 
 
I: Nem=nem=nem=nem. Egyáltalán nem is jött szóba. 
 
K: Nem vonzotta=nem vonzotta? 
I: Tessék? 
K: István bácsit nem vonzotta a csendőrszakma? 
 
I: Hát: nem=nem tudom úgy megmondani, hogy mi is vonzott, mert nem volt egy határozott 
elképzelésem, hogy mi is szeretnék lenni. Úgyhogy a szüleim döntötték el, hogy akkor 
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kereskedő-inasnak adtak, és nem is bántam meg, mer a következő dolgokba elég jól 
szerepeltem a kereskedelembe. 
 
K: Szóval a harmincas években Dombóváron éltek-e zsidók? 
 
I: Igen. 
 
K: Kikre emlékszik? 
 
I: Hát, a- először talán az osztálytársakat mondanám, Fürst=Fürst Laci, az édesapja az 
szikvízgyáros volt. Egy szikvízüzeme volt, hát gyáros, egy kicsit túlzás, hogy gyáros, 
szikvízüzeme volt az édesapjának. Akkor volt a Friedmann Ármin, az volt osztálytársam, 
annak az édesapja óra-ékszerész volt. Akkor volt egy- most hirtelen nem jut a neve az 
eszembe- ő: annak nem is tudom mi volt a- meg volt Bárányék, akkor a Bárányéknak egy 
bőrkereskedő- ilyen nyersbőr-kereskedő volt az édesapjuk. Akkor volt egy özvegyasszony 
(Kutner) Lajosné, a leg- az idősebbik fiú az Lajos, velem járt polgáriba szintén. Sajnos 
tragikus körülmények között halt meg, mert mikor behívták munkaszolgálatra, még fiatal volt, 
alighogy a polgárit ugye elvégezték, és egy lőtérre került, katonai lőtérre, akkor még nem volt 
ilyen au=automatikusan cserélték a táblát, hanem aki hát ott dolgozott, annak kellett a 
lőtáblákat cserélni. Véletlenül-e, vagy készakarva, elsült valakinek egy fegyvere és sajnos 
meghalt. 
 
K: Ez mikor volt? Melyik évben? Tehát ez még háború első éveiben? 
 
I: Hát, azt mondja, hogy: negyvennégybe vonultam be, ’43 körül, 43- 42-43. 
 
K: És hol volt, arra emlékszik, hogy ez hol volt pontosan? 
 
I: Kérem? 
 
K: Ez hol volt, melyik településen? 
 
I: Ez Pesten volt, egy=egy lőtéren, ott történt a dolog. Hát ott barátaim voltak, egyébként 
fiatalabbak is, Frommer Józsi, az volt a neve, de magyarosítottak valami más névre-- és olyan 
együttérzésünk volt, mikor a sárga csillagot ki kellett ugye tenni a- és ő szégyellte ezt a sárga 
csillagot. És takarta, vagy a kabátjával eltakarta, hogy ne lássa más, de hát tudtuk, hogy 
mindenki tudta, hogy ugye nem olyan nagy község volt még akkor nem volt város Dombóvár, 
mindenki ismert mindenkit, úgyhogy- de olyan részvéttel voltak az emberek, hogy a=a 
zsidóüldöztetés így. Nem is a magyar emberek akarták végeredménybe ezt, ahogy tudtommal 
van. 
 
K: De az- amikor iskolába jár- velük járt egy iskolába. De akkor, amikor a sárga csillagot 
kellett kirakni, akkor már nem voltak iskolások, tehát akkor már elvégezték az iskolát. 
 
I: Hát akkor- hát ugye-hát- 
 
K: Csak utcán látta őket sárga csillaggal. 
 
I: Hogy tetszik mondani? 
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K: Az utcán látta őket sárga csillaggal- 
I: -igen=igen- 
K: -tehát nem járak már akkor iskolába- 
I: -igen=igen=igen. Ahogy kiléptek az utcára, már fel kellett tenni a sárga csillagot, ugye- 
K: És akkor nem mindegyik egykori osztálytársát vitték el munkaszolgálatra ezek szerint. 
Tehát voltak olyan fiatalok, akiket elvittek munkaszolgálatra- 
I: -igen=igen=igen- 
K: -de nem mindenkit. 
 
I: Nem mindenkit. Hát aztán ugye hogy hogyan, hogy se, az ember aztán ugye a maga 
munkájával el volt foglalva, és hogy hogyan, ki hová került, azt az ember nem- én csak úgy 
hallásból tudom például a=a fejszám- a Pataki Ferenc, a fejszámoló művész, az nálam egy, 
vagy két- egy évvel volt idősebb, de: ő: egy víz- vízilabdacsapatba voltunk bent valamikor és- 
 
K: Háború előtt? 
 
I: Háború előtt=háború előtt. 
 
K: Ő is dombóvári volt? 
 
I: Ő Dombóváron, igen. Ő egyébként a 36-os olimpián mint műugró érmet szerzett az 
olimpián, mer ő nem is annyira úszó, tehát nem is a vízilabdázó- labdába, vagy a versenybe 
tűnt ki, hanem műugrásba kétszer-háromszor csinálta a szaltót a levegőbe, mire nagy 
trambulinról leért a vízbe. Úgyhogy ő érmet kapott valamikor a- nem is tudom, hol volt, 36-ba 
volt olimpia. ((köhint)) És hát jó barátságba voltunk, itt Dombóváron is járt a zsidó 
emlékműnél, és akkor odamentem hozzá, és mondom, hát nem ismersz meg, nem ismerős az 
arcom? Azt mondja, hát persze, már csak azért mondja- a hangod is ismerős, de- hát mondom, 
egy csapatba voltunk a: az úszócsapatba. Ja, azt mondja, most már így tudom, de lehet, hogy 
csak kedvességből mondta, hogy megismert, de: hát akkor én nagyon tudtam már hasonlítani, 
mer ugye ez már- 
K: Ő is egy zsidó volt itt Dombóváron? 
I: Dombóváron volt- 
K: -akik elvittek a munkaszolgálatra- 
I: -igen=igen, és azér úszta meg, mer munkaszolgálaton volt. Hát ott is ki- ott is ugye 
produkálta magát, és hát megkedvelték ott is a munkaszolgálaton, hogy aztán hogyan, s mint, 
azt nem tudom, mert nem volt annyi idő, hogy én részletesebben beszéljek vele. 
 
K: Önök nyilván itt- fiatalok voltak a 30-as évek végén, 40-es évek elején, voltak mindenféle 
társas rendezvények. Ugyanúgy eljártak a zsidó fiatalok ezekre a rendezvényekre? 
 
I: Éppen úgy, mint=mint bárki más, éppen úgy, mint bárki más. Hát volt vegyes házasság is, 
ugye. Volt, hogy- hát jól van, sok szép zsidólány is volt. 
 
K: Udvarolt István bácsi zsidó lánynak? 
 
I: Hát érdekes dolog, hogy ugye mi elég sok tankönyvet- mi négyen voltunk iskolások és a 
(Rehnitzék) az egy zsidó kereskedő volt a: ő: az egyik zsidó kereskedő- könyves- könyv- és 
papírárut árultak. Úgy ott kedveskedett a Rehnitz néni, hogy őneki volt egy nálam két évvel 
fiatalabb Zsuzsi, hogy majd a Pityu lesz a vőm, meg ez, meg az, hát ez olyan üzleti fogás volt, 
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ugye, hogy hát odamenjünk vásárolni, meg minden. De egyébként- hát a zsidó emberek a 
kultúrát hozták az országba, és hogy aztán- 
 
K: Ez miben nyilvánul meg itt Dombóváron, hogy a zsidó emberek hozták a kultúrát? 
 
I: Hát ugye könyves- könyvboltosok volt, akkor---ügyvéd, nagyon sok ügyvéd ugye zsidó 
ember volt, orvos, a Sas=Sas fiúk például, akkor a- 
 
K: Sas fiúk, az? 
 
I: A Sasék, ugye, az ő édesapjuk ilyen ő: na, fakereskedő volt, mint most a Tüzép. És a- volt 
neki két fia, az egyik ügyvéd lett, a másik meg orvos lett. Akkor volt a Riz bácsi, ez vasutas 
orvos volt, főorvos volt, ez olyan egy aranyos ember volt, mert voltak szegény emberek, akik 
hát vasutas- mondjuk ilyen munkások voltak a vasúton, de nem volt- mer- ke- elég alacsony 
volt a fizetésük, és nem tudta a gyógyszert kiváltan, akár magának, vagy a gyerekeknek. És 
ő=ő adott pénzt rá, hogy a gyógyszert kiváltsák. És ez annyira bennem van, hogy=hogy Riz 
bácsi az olyan sok jó mindent csinált a- például a tanítóképzőbe ő tanította az egészségtant. És 
sajnos ugye eljárt rajta az idő, megöregedett, és mikor a gettóból vitték, én nem láttam, csak 
hallottam, hogy hordágyon vitték le a: a: amikor a gettóból vagonírozták be őket, és út közben 
meghalt. És hát szóval az embernek tényleg megáll az esze, hogy az akkori vezetőség- persze 
nem lehetett, mer ugye németek csinálták ezt mindet, nem a magyar ember találta ki a gettót, 
meg a zsidóül- a zsidóüldözést. Hogy ilyen embereket nem tudtak megmenteni sajnos. 
 
K: Volt-e valami előjele, amit most leírt nekem, nyilván nem a deportálás, hanem az azt 
megelőző időszak, amikor ugye közös programok voltak, meg itt részt vettek a zsidók a 
dombóvári életben, ugye ügyvédek voltak, boltjaik voltak. Tehát olyan idillinek tűnik ez az 
egész történet, de hogy volt-e valami jele annak, hogy a zsidókkal szemben mégis csak más- 
tehát más a viszonyulás az állam részéről, vagy akár a nem zsidók, és a zsidók között volt-e 
valami feszültség, vagy volt-e valami megkülönböztetés? 
 
I: Hát, ha úgy nézzük a dolgot, hogy mikor a nyilaskeresztes párt kezdett ugye működni- 
 
K: Ez mikor volt? 
 
I: Hát az a háború előtti időszak volt, és- 
 
K: Melyik évben? Tetszik emlékezni? 
 
I: Hát: ugye pontosan- mert negyvennégybe volt a felszabadulás- hát egy két-három évvel 
azelőtt keltek jobban életre. Persze ő: hát nem olyan nagy létszámmal, de ők=ők kimondottan 
ilyen nagyon zsidóellenesek voltak. 
 
K: Ez miben nyilvánult meg? 
 
I: Kérem? 
 
K: Miben nyilvánul meg, hogy a nyilaskeresztesek zsidóellenesek voltak? 
 
I: Hát, a- volt egy olyan szlogenjük, hogy (elger, bergel, sorsbergel), minden zsidó gazember. 
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K: Ezt hol hallotta? 
 
I: Ezt bele- hát közszájon forgott=közszájon forgott. 
 
K: Akkor nemcsak a nyilasok mondták? 
 
I: Hát mondjuk a szegényebb réteg, az a helyzet, hogy=hogy a zsidóság nagyon tehetséges 
volt, hogy így mondjam. Tehát hogyha- ha vé- ha jobban visszamegyünk a történelembe, 
akkor csontot, rongyot, ezt-azt, mindent gyűjtöttek, úgy jöttek be, úgy szivárogtak be a zsidó 
kereskedők, ugye, ((köhint)) ahogy a történelemből én tudom. És- 
 
K: Hova szivárogtak be? 
 
I: Hát az országba. Letelepedési engedély azt hiszem, csak Mária Terézia későbbi idejébe 
kaptak. Mert fejlő- nagyon fejlődőképesek voltak, mer mondjuk a: a- aki bejött, az először 
rongyot, csontot szedett, ócskavasat, ezt-azt, minden, de a fiát azt már iskoláztatta. Tehát vagy 
kereskedő lett belőle, vagy tanító, vagy akármi más, és annak a fia már ugye ment főiskolára, 
tehát fejlődőképes volt a zsidóság. És ez csak hasznára volt az országnak végeredménybe. 
Mert például a Riz bácsinak, annak is volt egy lánya, és két fia. Sajnos az egyik fia az nem 
jött vissza a munkaszolgálatról, az egyik ügyvéd volt, a másik orvos volt. Az orvos az 
visszaért=visszaért, és Pesten folytatta a szakmáját egyébként orvos lett az egyik kórházba, a 
felszabadulás után. 
 
K: István bácsi, arról beszéltünk, hogy volt ez a szlogen, ez az Erger, Berger- hogy is volt, 
még egyszer? 
 
I: Tessék? 
 
K: Az előbb említette ezt a szlogent, ezt az Erger, Berger- 
 
I: Sorsberger, minden zsidó gazember. 
 
K: És hogy azt mondta, hogy ezt nemcsak a zsidók mondták. Hanem kik mondták még? 
 
I: Ezt jobban a=jobban a szegény népet akarták megfogni. 
 
K: Kik? 
 
I: Hát a nyilasok, akik hát ugye nyilaskeresztes pártot megalakították. 
 
K: Ismert nyilasokat Dombóváron? 
 
I: Hát, nem mondható, hogy olyan sokan voltak, de léteztek=léteztek. 
 
K: Emlékszik név szerint esetleg, aki nyilas volt? 
 
I: Hát egyet tudok, aki osztálytársam volt, de nem azért, mert ő már nem él, Aros Endrének 
hívták, Aros. Az édesapja finánc volt, és inas volt az egyik bolt- az egyik- szóval kereskedő 
inas lett, és a főnöke megtudta, az nem ilyen szélsőjobboldali volt. És megmondta neki, hogy 
márpedig lépjen ki, mert ő ilyent nem alkalmaz, aki ilyen szélsőséges pártba van benn. 

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



 
 

 
K: Hogy nyilvánul meg, hogy Aros Endre ilyen szélsőséges? 
 
I: Nem tudom, mer én nem voltam úgy kapcsolatba vele. Polgáriba nem egy osztályba 
jártunk, most lejjebb, vagy eggyel följebb járt, de hogy ki beszélte rá, vagy=vagy ki, nem 
tudom=nem tudom. De ilyen szélsőjobboldali- 
 
K: De honnét lehetett tudni, hogy ő=hogy ő szélsőjobboldali? 
 
I: Hát: hirdette is, hogy a=a- a zsidó ellenség- ellenséget szerette volna felkelteni az 
emberekbe. 
 
K: Hogyan? 
 
I: Hát hogy minden rosszat, nem valós=nem valós dolgokkal, meg jó van, ugye mint ahogy 
mondtam is, hogy=hogy ő: tehetséges emberek voltak a zsidók, mert tudtak fejlődni, hogyha 
valakinek jobban ment, akkor már mindjárt azt hitték, hogy hát--ferde úton szerezte a 
vagyonát, vagy valami, de hát az ugye túlnyomó részben megdolgoztak érte. 
 
K: De hogyan hirdette Aros Endre ezt a zsidóellenességet? Tehát milyen=milyen módon, mit 
csinált ő? 
 
I: Hát, ha elment mellette egy zsidó, pláne hogyha már- ugye- csilla- csillagot kellett viselni, 
vagy leköpte, vagy szidalmazta, piszkos, mocskos zsidó, minden, szóval hát- 
 
K: Ezt látta, vagy hallotta? 
 
I: Hallottam=hallotam. 
 
K: Hogy Aros Endre ezt csinálja? 
 
I: Igen=igen. 
 
K: Mit mondott, mit csinált, mi volt ez a jelenet? 
 
I: Hát én nem szóltam közbe. 
 
K: De ki ment el ki mellette, vagy hogy volt ez, hol volt ez? 
 
I: Hát, ha azt utcán sétáltunk, vagy valami. 
 
K: Többször történt ilyen? 
 
I: Hát, egyszer-kétszer velem is megtörtént, de hát- 
 
K: Hogy-hogy? Hogy-hogy? István bácsi- 
 
I: Már olyan értelemben, hogy hallottam=hallottam, hogy piszkítja a zsidókat. 
 
K: De hogyan? 
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I: Hát mondom, vagy leköpte, vagy=vagy na, piszkos zsidó. 
 
K: És ezt kinek mondta az Aros Endre? Emlékszik? 
 
I: Nem, hát a- ugye jól van, Dombóváron majdnem mindenkit ismert az ember, de az ember 
úgy van, hogy szégyellte is, hogyha ilyen társaságba került esetleg, hogy ilyen mocskolódás, 
hogy nem=nem szerettem ilyen társaságba kerülni. 
 
K: És voltak többen is, akik így viselkedtek a zsidókkal szemben? Vagy csak az Aros Endre 
volt? 
 
I: Így nyilvánosan nem=nem=nem lehet mondani. 
 
K: Hallott más atrocitásról? Tehát mondjuk a zsidó üzlet- zsidó boltokban mondjuk szemben 
bármilyen- 
 
I: Hát, egy dolgot tudnák megemlíteni, mer akkor én a cipőboltba dolgoztam, és tél volt---azt-
akkor már a=a férfi szülőket ugye elvitték munkaszolgálatra és- 
 
K: Ki volt- ez kinek a boltja volt ez a cipőbolt? 
 
I: Bárány- volt a neve- Bárány=Bárány, ha jól emlékszem, két lány volt, két szép lányuk volt, 
és egy ilyen méteráru, meg rövidáru üzletük volt a=a Hunyadi téren. És egy reggelre az=az 
tűnt föl nekem, hogy- 
 
K: -de ők is zsidók voltak, ez a Bárány? 
 
I: Zsidók voltak, igen, a=a az édesapjukat elvitték munkaszolgálatra, úgyhogy csak ők, meg 
az édesanyjuk maradtak itthon, de az üzletet tovább folytatták, akkor még olyan helyzet volt, 
tehát nem: ő: vették el az üzletet tőlük, és arra figyeltem föl, hogy gő- visznek egy kannát, és 
gőzölög benne a víz. És akkor vártam, hogy hát hová mennek ezek és valaki bele- rápisz- mer 
ugye ahogy a redőny le volt húzva az üzletnél- a lakat- ők nem fordították le a lakatot és a 
lakatra rápiszkított, és az belefagyott, nem tudott kiny- kinyitni a boltot és a meleg vizet vitték 
azért, hogy kiolvasszák belőle a slamasztikát. 
 
K: Mi az, hogy rápiszkított? Az mit jelent, hogy rápiszkított? 
 
I: Hát széklettel.--Nem vizelettel, hanem széklettel. 
 
K: És az ki lehetett?  
 
I: Hát az nem derült ki=az nem derült ki. 
 
K: De volt sejtésük az embereknek? 
 
I: Nem, nem=nem találgattak senkit se, mer ez ugye a reggeli órákba volt, amikor hát 8-9 óra 
felé nyitottak a boltot, nem olyan korán, mint az élel- mer ugye az élelmiszerbolt előbb 
kinyitott, a másik meg, cipőbolt, meg rövidáru, azok később egy-két órával. Nem derült kik 
hogy hát ki volt, nem is dicsekedett vele, hát- úgyhogy nem derült ki, hogy ki volt. 
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K: A: tehát ez volt a Bárányéknak a boltja? 
 
I: Nem Bárány----hm: mindjárt---- 
 
K: István bácsi dolgozott- 
I: -majd eszembe jut- 
K: István bácsi dolgozott a Bárányéknál, vagy=vagy- 
I: -nem- 
K: -ezt nem egészen értem. 
 
I: Körülbelül négy-öt üzlettel volt odébb a boltjuk, mind ahol én dolgoztam a cipőboltba. 
 
K: A cipőbolt kinek a tulajdonában volt? 
 
I: Döme--Döme Antal. 
 
K: És ők zsidók voltak? 
 
I: Igen, ez nyugdíjba ment már a: a villanytelepen dolgozott, ez ilyen felsőfokú 
vég=végzettsége volt, felső fémiparit végzett, tehát az elektromossággal tisztába volt. És 
nyugdíjba ment és akkor ő: Róth nevű cipőboltos volt, kinek a férje aztán meghalt, zsidók 
voltak, és ő vette meg az üzletet tőlük, mert az asszony az valakihez férjhez ment, és 
Dombóvárról elköltöztek. És akkor ő át- megvette ezt a boltot, kért ipar- szóval működési 
engedélyt, és hát oda- ilyen élelmiszerboltot tanultam, de aztán mégis a cipős szakmát is- már 
nem a gyártásit, hanem az eladást, ugye, folytattam. 
 
K: És akkor kinek a boltjának a redőnyét- hát piszkították be ott a? 
 
I: Brüll- Brüll=Brüll lányok=Brüll lányok, Brüllék voltak, igen, két lány volt. Mondom, négy-
öt házzal odébb volt ez a- tehát odaláttam, hogy hát mit csinálnak. 
 
K: És más ilyen incidensre emlékszik, hogy hát szóval valamilyen módon inzultálták, 
megalázták volna a zsidókat Dombóváron? 
 
I: Nem emlékszem rá, személyesen nem tapasztaltam. 
 
K: Mit csináltak még a helyi nyilasok? 
 
I: Hát mivel én dolgoztam, és ugye semmilyen egyesületbe, pol- sem politikai- én csak a 
cserkész-egyesületben voltam, az iparos cserkészetbe, és ugye ott papok voltak általában a 
parancsnokok, és ők nem az ellentétre és a csúnya dolgokra oktatták az embert. Volt a 
cserkész tízparancsolat, és az minden szépről szólt. Már nem tudnám elmondani, hogy hogyan 
volt, de például volt egy olyan pontja bent, hogy nap ne múljon el, hogy valakin ne segítsél. 
Tehát oktattak bennünket arra, hogyha a piacról megy egy idősebb néni, és rakott kosárral 
megy, és látja- látom ott, hogy nehezen viszi, akkor odamegyek, kiveszem a kezéből a kosarat 
és elkísérem hazáig. De máma sajnos ezt nem merik- nem=nem tudják úgy végezni a mai 
fiatalok a jótéteményt, mer attól félnek, hogy hátha elfutnak a kosárral a mai gyerekek. 
((nevet)) 
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K: Volt szó a zsidókról a cserkész-foglalkozásokon? 
 
I: Volt=volt=volt zsidó cserkész is. 
 
K: Voltak zsidó cserkészek. 
 
I: Igen=igen. Tehát az nem egy vallási izé volt, de a pap volt általába, aki polgáriba, vagy 
elemi iskolába tanított, és ugye ő szívesen foglalkozott a cserkészekkel, akkor az lett a 
parancsnok. 
 
K: Bocsánat. De a- úgy általában arról, hogy mi történik a zsidókkal, erről volt szó a 
foglalkozáson, erről beszéltek? Tehát- 
 
I: Nem=nem=nem esett szó, nem esett szó ilyesmiről. 
 
K: Említette a=a múltkori alkalommal a Baross szövetséget. 
 
I: Ba- Dombóváron is volt a Baross Szövetség. Hogy kik voltak tagok, nem tudom, mert ugye 
én még nem abba a korba voltam, hogy ilyen=ilyen egyesületbe belépjek, vagy- meg nem 
is=nem is volt olyan társ- olyan társaságba én nem jártam, ahol ilyennel foglalkoztak volna, 
hogy egyesületi tagokat toborozzanak- 
K: -ez miről szólt? 
I: -de ez már felnőttebb=felnőttebb- felnőttekre vonatkozott inkább. 
 
K: De ez miről szólt, ez a Baross Szövetség? Mi volt a tevékenysége? 
 
I: Őszintén megmondva nem is tudom. Nem is tudom. 
 
K: Ő:------de hogy volt valami politikai tevékenysége a Baross Szövetségnek? Mert ilyen 
kontextusban került szóba a múltkor. 
 
I: Hát, az egyik barátomnak az édesapja azt hiszem, hogy abba volt, pontosan nem tudom, 
úgyhogy nem=nem is mondok úgy nevet, de ő: a tevékenységüket nem tudom, hogy 
most=most jobboldal- baloldali-e, vagy=vagy- nem tudom=nem tudom. 
 
K: Említette itt, amikor beszélgettünk az interjú előtt, hogy=hogy szeretett volna vitorlázó 
rep- pontosabban tanult vitorlázó repülést. 
I: Igen=igen. 
K: És hogy- hogy is volt ez, hogy aztán szeretett volna motoros repülést is- 
 
I: Hát motorosra akartam menni, mer ugye ez egy nyári tanfolyam volt végeredménybe, 
vitorlázó repülés. 
 
K: Melyik évben? Melyik évben nyáron? 
 
I: Hú- 
K: -háború alatt, ugye? 
 
I: Igen, az már a háború alatt volt, háború elején=elején volt--38-39-be---hát ugye egy 
nyári=nyári három hónapos kiképzés volt ez a vitorlázó repülő kiképzés, Pécsett voltam, és 
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hát vége lett a- A, B, C vizsgát tettem, hát az különböző kategóriák, ugye, meg volt határozva, 
hogy milyen- meg csörlőkocsi húzott fel bennünket. Hát egyszemélyes gépek voltak, a 
Tücsök, Vöcsök, Pilis típusok, amely típusnak a mérnöke a Rubik Ernőnek az édesapja, aki a 
Rubik-kockát találta ki, annak az édesapja ilyen aeromérnök volt, és ő tervezte és építette a 
vitorlázó gépeket. 
 
K: Arról mesélt nekem itt az interjú elején, hogy szeretett volna motoros gépre kerülni, de 
nem- 
I: -igen- 
K: -végül is nem kerülhetett- 
I: -igen 
K: -mert? 
 
I: Tehát vége volt a nyári szezonnak, mert ugye Pécs=Pécs egyébként nem annyira alkalmas a 
vitorlázó repülésre, mert ki kellett fogni a déli szelet, mer ugye ahogy a felfelé áramló levegő 
viszi fel, erről lehetne beszélni egy-két napot, a felhajtóerőt ki kell használni, és ritkán volt 
déli, csak az őszi időkbe volt déli áramlat. És hát gondoltam arra, hogy mer az egyik 
gimnáziumba egyébként egyidősek voltunk, csak az gimnáziumba járt, most hirtelen a neve 
nem jut az eszembe, de majd eszembe fog jutni, ő már motoros volt akkor. És hát én is el 
akartam menni motorosra, a felvétel sikerült is, már az orvosi vizsga, de be kellett volna adni 
a pályázatot és be kellett volna csatolni nagyszülőkig a származási- tehát az anyakönyvi 
kivonatot. Mivel az édesapám- 
 
K: Miért kellett=miért kellett a származást? 
 
I: Ezt pontosan- mert a zsidótörvény belépett, és nagyszülőkig kellett igazolni, hogy nem 
zsidó származású. Az édesanyám- 
 
K: De miért? 
 
I: Hát mert zsidó származásút nem akartak felvenni a honvédséghez. Mer akkor már=akkor 
már katona- motoros után jött a- motoros vizsgát letette valamikor ilyen=ilyen kétfedeles 
Bücker gép, az volt az iskolagép, letette, akkor következő évbe már bevonult katonának az 
ember. És akkor utána már katonai repülőgépeken kellett vizsgákat tenni. 
 
K: És miért nem lehetett bevonulniuk a zsidóknak? 
 
I: Na most, hogy tovább menjek, azért nem tudtam motorosra menni, mert az édesanyám, 
tehát az anyai nagyanyám az aradi volt. Az édesanyám Lippán született, és lippai lány volt, és 
közbe ugye átjöttek a Dunántúlra. És ugye Bölcskén a háború kezdete előtt, és ő árvaházba 
került, mer ő: csecsemő- és gyermekgondozó vizsgája volt, meg bábaasszony-vizsgája is volt, 
és ő gyermekotthonba került nevelőnek, és kellett volna a nagyszülőnek az igazolása, a 
születési anyakönyvi kivonata, és levelezni se lehetett Román- Romániával és sajnos nem 
tudtam beszerezni, és lehet, hogy az volt a szerencsém, hogy nem szere- mer lehet, hogy hősi 
halott lettem volna a háború alatt. 
 
K: Szóval a zsidók nem- ő: hm: tehát a zsidók nem mehettek erre a motoros repülő- 
 
I: Nem mehettek=nem mehettek=nem mehettek. A vitorlázáshoz nem kellett, de a 
motoroshoz, ahhoz már kellett. 
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K: Mert az már honvédség volt. 
I: Igen. 
K: És akkor a- miért nem- arról volt szó, hogy a zsidók miért nem kerülhettek a honvédség 
kötelékébe ott a harmincas évek végén? 
 
I: Hát, annak ellenére, bocsánat, hogy most ezt megemlítem, Mohácson például, ha jól- 
Mohá-? nem, Tolnán--Mohácson egy zsidó katona, fiatal ember, zsidó csendőrtiszt volt, 
századosi rangba, de aztán ugye leszereltették, mikor jött a zsidótörvény, hogy aztán mi lett 
vele, hogy lett? De a- 
 
K: Kimondta a zsidótörvény nyilván, hogy ezt nem lehet, de arról volt szó, hogy miért nem 
lehet? Erről beszéltek, vagy elfogadták az emberek, hogy erről szól a zsidótörvény? 
 
I: Állami alkalmazásba nem léphetett. 
 
K: Igen, de hogy- 
I: -zsidótörvény alapján- 
K: -igen, ezt értem, de hogy erről volt szó maga- annak idején, szóba került, de hát miért nem, 
miért mondja ki ezt a törvény? Vagy miért tiltja meg a zsidóknak, hogy állami alkalmazásba 
kerüljenek? 
I: Hát- 
K: -mit szóltak ehhez? 
I: -a német nyomásra. Nem a=nem a magyar ember találtak ki, hogy ezt- hogy a zsidókat nem 
szabad bevenni a--az állami apparátusba, énszerintem. 
 
K: De akkor még nem volt a- nem volt Magyarország német megszállás alatt, harmincas évek 
végén? 
 
I: De már=de már nyomás alatt volt akkor is. 
 
K: Miért? Hogy emlékszik vissza, mit mondtak erről annak idején? 
 
I: Hát--most=most egy nagyon érdekes német kif- német közmondás jutott eszembe, mert 
ugye a: magyarországi zsi- németség is kezdett mozgolódni, nem mindenki, de ugye az volt a 
jelszó, Deutschland, über Alles. 
 
K: Erre emlékszik? 
I: Erre emlékszem- 
K: -erre a kifejezésre annak idején? 
I: Emlékszem. 
K: Ki mondta ezt, vagy hol hallotta ezt? 
I: Hát a német- a németek híresztelték magukról, hogy Deutschland über- Németország 
mindenek felett. 
 
K: De hol hirdették ezt? 
 
I: Hát, szanaszét=szanaszét. 
 
K: De hol hallotta ezt Dombóváron? 
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I: Mer=mert=mert ugye azt hirdették, hogy- mer ugye Hitler azt hirdette, hogy- hogy a német 
nép vezetésre termett. 
 
K: És ez hogy jön a zsidókhoz? 
 
I: Hogy? 
 
K: Ez hogy jön a zsidókhoz? 
 
I: De hát ugye ott, Németországba kezdték el a zsidóüldözést. És akkor ugye a- hát 
végeredménybe ha jól emlékszem, akkor, mikor ő: ugye Horthyt- Horthy Miklóst kivitték 
Ausztriába, arra az időre még Magyarország meg volt- megszállták a németek, mer az egy- 
 
K: Ez később volt, nem? Most a harmincas évekről volt szó az előbb. Horthyt- vagy 
Magyarországot később szállták meg a németek. 
Szóval az a kérdés, hogy a zsidótörvényeknek milyen hatása volt Dombóváron? Tehát erről 
beszéltek az emberek, hogy most már ezt nem lehet a zsidóknak, meg azt nem lehet a 
zsidóknak? 
 
K: Hát ugye a=aki- 
 
K: Mit szólt ehhez a város? 
 
I: Hát, amikor a háború kitört végeredménybe--hát akkor vitték munkaszolgálatra, lövészárkot 
ásni, meg egyéb ilyen dolog- dolgokra, nemcsak a zsidókat, másokat is. 
 
K: De a zsidótörvényeket, amikor azt mondta, amiről az előbb szó volt, hogy a 
zsidótörvények megtiltottak dolgokat a zsidóknak, ahhoz mit szóltak a helyiek, dombóváriak? 
 
I: Hát ugye megoszlott a vélemény, egy kevés réteg volt, aki örült annak, mer irigy volt 
esetleg rá, mert mit tudom én, téglagyára volt, vagy nagykereskedő volt, vagy valami. A 
többség azér nem=nem volt ellenük, mert végeredménybe ha nem volt az a- szegény 
embernek pénze, elment, kapott kölcs- hitelt, meghozomra, és ha rendesen meghozta, akkor 
kapott máskor is. Tehát segítettek az embereken. Nemcsak=nemcsak éppen a zsidók, de ez a 
kereskedelemben ez megvolt. Hogy volt egy--ugye mer ha- félhavi, vagy havi fizetések 
voltak, és mikor megkapta a fizetést, akkor ment fizetni, ami ugye összejött. Hát nálunk is én 
a (…) dolgoztam, könyves kuncsaftok voltak, és minden- a vásárlás be lett írva, hogy mit 
vásárolt, az összeg, és amikor jött fizetni, aláhúztuk, összeadtuk, kifizette és újra folytatódott 
a könyves vásárlás.  
 
K: Kik voltak azok, akik irigykedtek és örültek ezeknek a zsidótörvényeknek? 
 
I: Hát: ezek úgy szerették volna úgy elhinteni jobban, hogy a zsidóságot az emberek 
meggyűlöljék. Aki mondjuk fanatikus- mondjuk vagy nyilaskeresztes volt, vagy lehet, hogy 
Baross szövetségi, és hát olyan szélsőjobboldali személyek. 
 
K: Barosson kívül emlékszik ilyen emberekre? 
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I: Hát, úgy névleg nem tudnám megjel- mer ugye az ember má’ ugye nem tegnapelőtt 
születtem én se már ((nevet)), meg hát abba a társaságba én nem is mozogtam, csak az ember 
hallott=hallott róla, hogy hát- 
 
K: Szülei hogyan reagáltak arra, amikor a zsidótörvények bejöttek? Emlékszik, hogy mit 
mondtak otthon? 
 
I: Nem foglalkoztak a- az én szüleim nem foglalkoztak vele. Én- mer érdekes, hogy=hogy 
még mikor Tolnán voltunk, de Mohá- Dombóváron már nem, mert az édesapám nem velünk 
volt, akkor, mer ugye még szolgált, és nekünk el kellett onnan jönni Mohácsról, hogy a 
nővéreim iskolába járjanak, hogy--például volt- mostanába jutott úgy eszembe, az volt a neve, 
hogy Vértes, de két neve volt ennek a- most gyáros volt-e, vagy nagykereskedő. Jöttek ilyen 
méterárukat úgy sifonba, tehát fehér=fehéráruba ő: vagy akár selyemáru, vagy akármi más, 
vagy szövetbe, végszám árulták ugye, mer azér a csendőrséget elég jól megfizették, és az 
őrsöket járták, és- mer általába az őrsparancsnok, meg a helyettese az a laktanyánál lakott, és 
jöttek és hát készpénzért adták a portékát, jóval olcsóbban, mind a boltba. De mondom, 
végszám adták. Tehát nem egy méter, két méter, vagy öt méter, hanem hát na egy vég, ennyit, 
mit tudom én , húsz méter az a sifon, és akkor olcsóbban kapták meg. 
 
K: Igen, és ez- ezt most miért mondja, ezt a történetet? Ezt miért tetszett elmondani ezt a 
történetet? 
 
I: Hát már csak azért, hogy a zsidóság érintkezésbe volt a=a csendőrséggel is. 
 
K: Ja, hogy ők zsidók voltak, ezek a- 
 
I: Igen=igen, már üzleti szempontból=üzleti szempontból. 
 
K: Értem. 
 
I: Tehát mondjuk a csendőrség nem gyűlölte a izé- a zsidókat. 
 
K: Hát mert olcsóbban adták nekik a=a csendőröknek a- 
 
I: Már csak azér se, de hát például Tolnán- hát zsidó kereskedőnél vásároltunk. Volt 
keresztény vá- kereskedő is, nem olyan sok, de túlnyomó részbe zsidók voltak a kereskedők. 
 
K: Édesapja hogyan beszélt a zsidókról, zsidó kereskedőkről otthon? 
 
I: Nem volt- se az édesapám, se az édesanyám nem tett így különbséget ember és ember 
között. Vagy becsületes, vagy csibé- vagy csibész. 
 
K: Mi történt aztán a dombóvári zsidókkal? Emlékszik-e arra, hogy mi történt velük? 
 
I: Hát ugye a- hogy úgy mondjam, a Szent Imre utcát kinevezték gettónak. Ez egy olyan 
zsákutca volt valamikor, az utcának a végén ma is áll még az épület. Ott volt a- egy raktárnak 
lett berendezve, a zsinagógának a helyisége, a zsidótemplom, ott aztán zsákutca volt, ott 
tovább nem volt közlekedés, és kiürítették, el kellett költözni, akik ott laktak, és sorompóval 
el volt zárva az út eleje, és ott- oda lettek bezsúfolva, nemcsak a dombóvári zsidók, hanem a 
környékbeli- hát túlnyomó részben kereskedők voltak. Azok oda lettek elhelyezve, és a 
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sorompónál volt hát: én nem nagyon jártam arra, mert nem szerettem így ilyen helyre nagyon 
menni, de: azt tudom, meg láttam, hogy aztán most tábori csendőrök voltak-e, vagy=vagy 
nem dombóvári csendőrök voltak, akik hát ott őrséget álltak, ugye, hogy se ki, se be nem 
lehetett menni. 
 
K: Ismerte ezeket a csendőröket? 
 
I: Nem=nem=nem- azok nem. 
 
K: Hányszor járt arra? 
 
I: Hát, nem nagyon ment=ment az utam arra, mert különben is, mondom, hogy sorompó volt 
és ott a sarkon volt egy=egy (tész=tész) vaskereskedés. És az volt az utolsó ház a Hunyadi 
téren, és ottan le volt zárva és oda lettek az egész dombóvári járásból az összes zsidó oda lett 
betömörítve. 
 
K: Látta, amikor bevitték a gettóba a zsidókat? 
 
K: Nem láttam, mert én dolgoztam ugye, cipőüzletben voltam akkor már én, de mint ahogy 
előbb is már mondtam, hogy mikor elszállít- szállították el őket, tehát vagonírozták be, 
hallottam, hogy a zsidókat vagonba fogják elszállítani, hogy kitől, kitől se, nem tudom, már 
nem emlékszem rá. És ebédezni mentem haza, mer volt ő: két óra ebédidő, addig lezártuk a 
boltot, és meg=megebédeztem, akkor az Erzsébet utcán lejöttem, és akkor láttam, hogy a 
gettóból sorba- akkor már a sornak eleje már jól lent járt a Korona-épület mellett, ami vezetett 
le a kisállomásra, régi állomáshoz, ott voltak a vagon el- vagonok elké- nem=nem 
személykocsik, hanem ilyen szállítási vagonok. És én nem mentem le odáig, mer én nem 
szerettem bámészkodni, másnak a baját én nem szerettem úgy nézni, hanem ahogy mentem, 
mert nem is nagyon ismertem meg, mer ugye föl voltak- amennyit tudtak cipelni a hátukra, 
ami=ami legszükségesebb, akár hátizsák, vagy szatyor, szatyrokba ballagtak lefelé, idősek, 
fiatalok. És egész hosszú sorba, mert mondom, az egész járásból ide lett összegyűjtve a 
zsidóság. Aztán én nem- mert mondom, nem szerettem így másnak a baját nézni, és akkor 
meg=meg hát kötelességem volt, kellett mennem nyitani. 
 
K: Felismert valakit ebben a menetben? 
 
I: Nem is- nem=nem, mert én szégyelltem volna ott nekiállni nézni, hogy ki kicsoda, vagy 
valami. Nem, én ahogy a kerékpárról leszálltam, és akkor toltam a biciklit, néztem, hogy már 
hol megy az eleje, jöttek ki még mindig a gettóból és én meg fölültem a biciklire és mentem. 
Úgyhogy ismerőst se láttam, vagy talán meg se ismertem volna. 
 
K: Mennyien lehettek? 
 
I: Hát azt megmondani nem tudom, mert lehet, hogy eleje már lent volt az állomáson és a 
gettóból még mindig jöttek. Hát két sorba, meg kétsoros izéba mentek. 
 
K: Kísérte őket valaki? 
 
I: Kérem? 
 
K: Kísérte őket valaki? Őrizte őket valaki? 
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I: Hát ott a kanyarba láttam, hogy ott egy csendőr vigyázott a=a kanyarba. 
 
K: Ismerte ezt a csendőrt? 
 
I: Nem=nem=nem, ezek nem dombóváriak voltak, akik itt voltak. 
 
K: Hogy viselkedett- hogyan viselkedtek az emberek, milyen volt ez a menet? Tehát milyen 
volt a hangulat? 
 
I: Hát egy szomorú=szomorú menet volt. Lehangolt, hát nem is nagyon néztek föl, ugye azér 
talán meg se ismertem volna, meg ugye hát jó, nem olyan nagyon hossz=hosszú ideig állt a 
gettó, de ugye már maga az a bezártság, meg minden megtöri az embert és biztos, hogy- de én 
nem is néztem, hogy valakit felismerjek, mert azért túlnyomó részbe ugye Szakcs, Kocsola, 
onnan falukról szedték össze. Egy-kettőt ismertem, akihez mondjuk mikor a ő: az ember 
tudta, hogy hát egy szakcsi boltja van neki, vagy valami, de úgy szorosabban nem ismertem a 
vidéki zsidóságot.  
 
K: De nem látta őket a menetben. 
 
I: Nem=nem=nem=nem. 
 
K: Beszélt- gettek ezek az emberek? 
I: Tessék? 
K: Beszélgettek ezek az emberek? Beszéltek- 
I: Nem=nem=nem. Nagy csöndbe mentek, egy hangot se lehetett hallani, hát elképzelhető, azt 
a helyzetet, mikor- 
K: Csendőrök fel voltak fegyverkezve? 
I: Hát a szolgálati fegyver, ugye a: a- hát a szurony nem volt föltűzve, csak hát a puska az 
volt. 
 
K: Voltak idősek, gyerekek a menetben? 
 
I: Vegyesen=vegyesen voltak. Kisgyerekektől elkezdve idős emberig. Akik hát- akit ugye 
nem vittek be már munkaszolgálatra, vagy még fiatal volt és azér. Mondom úgy annyira én 
nem is- nem néztem, mert én szégyelltem volna ott bámészkodni. 
 
K: Mennyi ideig nézhette ezt a menetet? 
 
I: Nem tudom, mert=mert mondom, én odaértem a templomhoz, akkor leszálltam a bicikliről, 
még toltam, még ott a templomot megkerültem, fölültem a biciklire és én mentem vissza 
dolgozni. 
 
K: Voltak mások is, akik így nézegették, mint István bácsi? 
 
I: Nem sokan voltak- nem- úgy volt, aki nézegetett, de én nem is nagyon néztem körül azért. 
 
K: De lehetett hallani valamilyen hangokat, megjegyzéseket avval kapcsolatosan, hogy most 
mi történik a zsidókkal? 
 

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



 
 

I: Hát én nem is tudom, kitől hallottam meg, mert meghallottam, hogy a zsidókat szállítják el. 
És akkor hát erre mondom, hátha pont, de pontosan kifogtam az időt, hogy- 
 
K: Honnét lehetett tudni, hogy ők a zsidók voltak? Ezt honnét tudja István bácsi, hogy a 
zsidók mentek ott a menetben? 
 
I: Hát mer a gettóból jöttek ki és a gettóba csak zsidókat vittek el. 
 
K: Volt rajtuk valami megkülönböztető szimbólum, jel? 
 
I: Hát a=a csillag az mindenkin rajt kellett a- föl- fölsőruházaton lenni. 
 
K: Rajtuk volt a sárga csillag? 
 
I: Igen=igen=igen. 
 
I: Hát amíg nem vitték gettóba őket, aki tudta, úgy takargatta, meg hát szégyellte a csillagot. 
 
K: Miért szégyellték? 
 
I: Hát, hogy megkülönböztető jelkép. 
 
K: Mit szóltak a helyiek, amikor ki kellett rakni a sárga csillagot? 
 
I: Hát--nem nagyon mon- mondtak véleményt. Úgy belül=belül=belül az emberbe csak--hát 
hogy aki egy kicsit gondolkodott. 
 
K: Mi volt belül? 
 
I: Hát, hogy ember az is, éppen olyan ember, mind én, és sajnos így meghurcolják őket. 
 
K: Volt, aki örült annak, hogy most meg vannak különböztetve a zsidók? 
 
I: Hát, aki olyan szélső gond- szélsőjobboldali, vagy nem is jobboldali, lehet, hogy baloldal 
gondolkodás, de szélső. 
 
K: Hallott hangokat, akik ilyenek voltak, ilyeneket gondoltak, vagy mondtak? 
I: Hát, volt aki=volt aki örült neki. 
K: Mit mondott? 
 
I: Hát, esetleg mondták ezt a közmondát, amit mondtam is. Mer ugye egy kalap alá vették, 
mert jó, volt olyan is, hogy például ugye általába úgy mondták, hogy zsidósan ment tönkre. 
Hát az azon múlott, nem az embereket csapták be végeredménybe, hanem saját fajtáját is 
becsapta a zsidó ember. Mért nem vigyáztál jobban, hogy ne tudjalak becsapni? Mert ugye az, 
hogy zsidósan ment tönkre, az annyit jelentett, jól bespájzolt, hogy így mondjam, portékával, 
közbe lehordta a pincébe, két-három hónap múlva bejelentette a csődöt, és akkor egyezkedett 
a gyár, vagy a nagykereskedő, hogy mennyit tud fizetni, meg ez, meg az. Hát ugye azér az 
ipartestület is eljárt, mer akkor ugye elvették az iparengedélyt, de máma még az volt kiírva, 
hogy Kohn Albert, másnap meg az volt kiírva, hogy Kohn Albertné, az már akkor annyi, 
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akkor már átmentette. És akkor a pincéből fölhordták a portékát és másnap már árulták. Hát 
ez az, amit úgy mondják, hogy zsidósan ment tönkre. 
 
K: És ez miért volt jó, miért érte ez meg? 
 
I: Kérem? 
 
K: Ez miért volt jó? Miért csinálták? 
 
I: Hát átmentette, ami nem is az övé volt. Mer izéra- szóval hozomra- tehát kölcsönre kapta a 
portékát, nem az, hogy vitte a portékát és kifizette, hanem ennyivel tartozol, közbe 
bejelentette a csődöt, nem tudok fizetni. Eljött a=eljött a tulajdonos, a gyártulajdonos, vagy a 
nagykereskedő, hát üres a bolt, hát itt nincs mit fogni. És akkor- ezért hívták úgy, hogy 
zsidósan ment tönkre. Akkor meg- 
K: -volt ilyen történet? 
I: -meggyarapodott inkább. 
 
K: Volt ilyen történet Dombóváron? 
 
I: Volt=volt. 
 
K: Ki csinálta ezt? Melyik boltos csinálta ezt?  
 
I: Hát, zsidó boltos. 
 
K: De ki? 
 
I: Hát névleg megjegyezzem? Hát nem=nem tudom, csak ugye mondták, hogy ahol az ember 
látta, hogy a cégtáblát ki=kicserélték, vagy csak átírták, mint mondom, Kohn Albertné, azelőtt 
Kohn Albert volt kiírva, de a felesége az már nyithatott egy másik- ugyanott=ugyanott, avval 
a portékával-  
 
K: De konkrét ilyen történetre emlékszik? 
 
I: Névleg nem tudom megjegyezni, de ez=ez- 
 
K: Milyen- mit=mit árultak- mit árult az a bolt, aki így? 
 
I: Hát, különböző, méteráru, élelmiszer nem nagyon, élelmiszerboltok nem nagyon- 
 
K: Több ilyen történet volt, István bácsi? 
 
I: Hát, megnevezni nem tudnám(-----) 
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K: István bácsi, leálltunk, mert kazettát kellett cserélni a kamerába, és akkor most folytatjuk, 
ahol abbahagytuk. 
I: Igen. 
K: Tehát az volt a kérdésem, hogy tönkremenni zsidósan? Ugye erről mesélt nekünk, hogy ez 
hogy nézett ki, hogy zsidósan tönkremenni és hogy ez miről is szólt pontosan. És ugye azt is 
mondta, hogy volt néhány ilyen eset- elnézést--------tehát elmesélte azt nekünk István bácsi, 
hogy hogy nézett ki ez a ’zsidósan tönkremenni’, és mondta is, hogy volt néhány ilyen eset, 
de nem emlékszik pontosan a nevekre, hogy kivel=kivel történt. 
I: Igen. 
K: Azt mondta, hogy a deportálások, illetve amikor a zsidókat elvitték, abban az időszakban a 
Róthéknál dolgozott, mint cipőboltos-segéd. 
I: Igen=igen- 
K: -jól mondom? 
I: -igen=igen. 
K: És Róthék szintén zsidók voltak, ugye? 
 
I: A Róthék igen=igen. 
 
K: Tehát mi történt- és hogy dolgozott aznap, amikor elvitték a zsidókat. 
I: Igen=igen. 
K: Akkor hol voltak a Róthék? A boltban, vagy pedig? 
 
I: Akkor már=akkor már a Róthék átadták a Deme Lajosnak a boltot, ő megvette a boltot az 
árukészlettel együtt, és kiváltotta az iparengedélyt, és ő űzte tovább a cipőboltot. 
 
K: Ez mikor volt? 
 
I: Hát, én onnan vonultam be katonának ’44-be, négy évet voltam ott, 40-be. 
 
K: Ja, értem. De- 
I: -tehát 40-be, de a=a=a gettót azt azt hiszem ké- szóval később- 
 
K: Bocsánat, de akkor a Deméék is zsidók voltak, ugye? 
 
I: Nem=nem=nem- 
K: -ők már nem voltak- 
I: -nem=nem. Ahogy mondtam, hogy az ilyen műszaki ember volt, ő: elektrotechnikus, és a 
villanytelepen dolgozott, és közbe nyugdíjba ment, és hát volt, aki=aki így próbálta átmenteni, 
ő kifizette a készl- az árukészletet, de volt, aki- mert úgy hívták, hogy stróman. Tehát csak 
névlegesen volt ott, és- mert nem is volt pénze megvenni a portékát, de azért, hogy segítsen 
átmenteni a vagyont, a zsidó vagyon, majd ha visszajönnek, hogy akkor azt vissza tudja adni. 
Hát ezeket hívták strómanoknak. 
 
K: Sok ilyen stróman volt Dombóváron? 
 
I: Hát, úgy névleg nem tudnám megjegyez- ő: megnevezni őket, de: például volt, aki 
gyanította, hogy a: a Döme Antal is az, de nem=nem, ő-hát ő bérma-keresztapám volt tkp., és 
nem, ő megvásárolta azt, és=és mindjárt az utánpótlás- mindjárt elment Bonyhádra, ott volt a 
cipőgyár, meg=meg Szombathelyen. Hát volt több cipőgyár, és onnan mindjárt árut rendelt, 
minden, úgyhogy ment az üzlet. 
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K: De a=a zsidó boltok nagy részével akkor ez lett, hogy strómanok vették át, vagy mi történt 
a zsidó boltokkal? 
 
I: Hát: ugye- mer ugye nem akarták- azér, hogy átmenteni a vagyont, hogyha esetleg 
államosításra kerül a sor, teszem azt, noha akkor még ez nem nagyon volt divat, de hát--hogy 
át egyen mentve a agyon. Hogy már nem az övé, hanem hát azért hívták, ugye, nem tudom, 
hogy jó fordítás-e, hogy stróman, hogy mit is jelent magyarul. 
 
K: István bácsi, a=a- mi történt a- ugye be kellett vonulniuk a zsidóknak a gettóba. Akkor ez 
azt jelenti, hogy ott kellett hagyniuk az üzletüket- 
I: -igen- 
K: -a lakásukat- 
I: -igen=igen=igen. 
K: És azt mondta az előbb, hogy az üzletek egy részével az lett, hogy strómanok átvették 
I: Igen=igen. 
K: Az volt a kérdésem, hogy sok ilyen volt-e Dombóváron, hogy emlékszik vissza? 
I: Hát, nem tudnám=nem tudnám megnevezni, hogy hányan voltak ilyenek. Mer volt, aki=aki 
ilyenre nem is tartott igényt és inkább ottmaradt a portéka, meg a boltot bezárták. Hát 
mondták e- erre is, arra is, hogy ez is stróman, az is stróman, de én megnevezni nem tudnám, 
hogy- ugye akkor nem is nagyon érdekelt engem ez. 
 
K: Szóval nem lehetett tudni, hogy ki az, aki valóban megvette, és ki az, aki csak strómanként 
vette át. 
I: Igen=igen. 
K: De a boltok többsége tovább üzemelt, vagy inkább be voltak zárva- 
I: -igen=igen- 
K: -akkor, amikor a gettó létrejött? 
I: Hát: volt egy olyan, hogy a- hogy pontosan hogyan, mikor is történt, mer a- akkor később 
Vörös Csillag lett, egy Vadászkürt Szálló volt a neve valamikor, és ha ilyen volt, hogy a 
boltot becsukták, mert gettóba bementek, akkor a boltból a=a portékát, amit nem vittek el- 
K: -ki? 
I: -mások- hát volt rá eset, föltörték a izét és kirabolták a boltot. 
 
K: Látott ilyeneket? 
 
I: Hát, a lakosok közül valaki. 
 
K: De látta, hogy föltörik a boltot? 
 
I: Én nem láttam=én nem láttam, csak ugye---aki látta, az mondta- jó=jó, nem bonyolódok 
bele, mert=mert csak azt szabad mondani, amit hát látott az ember. 
 
K: Tehát hallotta. 
 
I: Hallani hallottam 
 
K: De látott föltört boltokat aztán Dombóváron? 
 
I: Volt=volt=volt. 
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K: Hány boltot törtek fel körülbelül? 
 
I: Hát túlnyomó részbe a boltok feltörése akkor ment, a: felszabadulás- tehát mikor a front 
idekerült, Dombóvárra, mer én még katona voltam akkor, azt is csak úgy hallottam, hogy hát- 
igen, az egyik izét, hogy ne legyen se nyoma- a Komlósiéknak volt egy üzletük, hogy azt 
felgyújtották, hát a ház le is égett. Ahelyett most egy társasház van, de hát: mondták, hogy 
mentek a cipőboltot felnyitották, aztán boldog-boldogtalan hordta. De én ezt csak hallomásból 
tudom, mert mondom, én katona voltam, én- 
 
K: És akkor mi lett a Vadászkürt szállodában? 
 
I: Na most ugye, mikor felszabadulás után, aki hát szemfüles volt, azt is ugye, föltörték a 
zárat, és aki akart, mindent vihetett onnan. 
 
K: De mi volt a Vadászkürt szállóban? Tehát amikor elvitték a zsidókat- 
I: -bútorok=bútorok is voltak, bútorok is voltak, meg ilyen- hát végbe vásznak, meg egyéb 
ilyesmi, amit hát a boltokból odamentettek, hogy majd ott ugye- 
 
K: Kik mentettek oda? 
 
I: Hát: a--hát azt nem tudnám megmondani, hogy megbízottak voltak-e esetleg a községnek, 
mert akkor még község volt Dombóvár, de ott ugye azt a- meg szálloda is volt, ott, és azok 
tele lettek zsúfolva áruval, és fölszabaduláskor meg aki csak hozzájutott, az mindenki hordta. 
Így mondják, így ment- én nem láttam, mert mondom, katona voltam. 
 
K: De István bácsi családja esetleg? 
 
I: Kérem? 
 
K: István bácsi családja vitt el onnét holmit? 
 
I: Nem=nem. 
 
K: Látott később- 
 
I: Túlnyomó részbe=túlnyomó részbe az emberek nem ilyenek voltak, de azért- azért csak 
elfogyott minden, ami ott volt. 
 
K: A zsidó családok lakásaival mi történt? 
 
I: Hát, azt nem tudnám megmondani, hogy a lakásukkal, mert hát a Bezerédi utcába laktak, 
ez, akiket mondtam, hogy hát- hogy megpiszkították a izét, de hát nem tudom=nem tudom, 
fogalmam sincs. 
 
K: Azokat a lakásokat- tehát a lakásokban levő ingóságokkal mi lett? 
 
I: Nem tudom, fogalmam sincs. Mer mikor én megjöttem--hát őszintén megmondom, én 
katonaszökevény voltam. Mert ő: mikor minket szállítottak Pécsről--a vonaton mentünk, és 
Fonyódon ugye leszálltunk a vonatról és akkor már egy páncélos ék Keszthelyen befutott, 
meg Siófoknál, úgyhogy mi bent rekedtünk, és se jobbra, se balra nem tudtunk menni a 
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szállítmány, a katonák voltunk, és mondták, hogy éjszaka szállítanak át bennünket a túlsó 
partra, hogy men- tudjunk menni menekülni tovább, az az egész- egy- ő: ezred. És mi hárman, 
nem, négyen voltunk, azt mondjuk, hogy mi nem megyünk át a Balatonon, mert akkor 
lehetőség már nincsen, akkor biztos elvinne- elvisznek bennünket vagy Csehszlovákia felé, 
vagy Németország felé, de valójába úgy is volt, mert aki az a- a: izéba volt ezredbe volt, és 
átmentek, Dániába kötöttek ki. Mer ha még- akkor még ugye én se léptem volna le, ha=ha 
Keszthely felé szabad lett volna az út, mert még le tudtam volna lépni Szombathelyen. De hát 
azt pont kikerülte a- szóval az már- 
 
K: Mikor ért vissza Dombóvárra? 
 
I: Hát, karácsony előtti napokba. 
 
K: ’44 karácsony előtt? 
 
I: 44 karácsony előtt. 
 
K: És akkor már bent voltak az oroszok? 
 
I: Igen=igen=igen. 
 
K: Mikor jöttek be az oroszok Dombóvárra? 
 
I: Hát ugye én nem voltam itthon, de tudom a dátumot, december másodikán. 
 
K: Azt tudja, hogy a bejövő oroszok a helyi lakossággal erőszakoskodtak? Mit csináltak? 
 
I: Volt=volt olyan=volt olyan is. 
 
K: Milyen esetek voltak, miről tud? 
 
I: Hát, nőket megerőszakoltak. Azért az édesapámnak három pár csizmáját vitték el, a rossz 
bocskort otthagyták. Na jó, hát ugye az orosz is azt mondta, volt egy értelmes ember, az 
édesanyám tudott románul, három nyelvet beszélte, a magyart, a németet, németet perfekt, és 
hát a románt, és az oroszokkal is tudott így értekezni. És az azt mondta, amikor az édesanyám 
mondja neki, hogy hát mit=mit csinálnak, és akkor az azt mondta, (vojna, vojna) háború, 
háború. Mert volt ugye olyan, hogy- 
 
K: Civil lakosokat esetleg megöltek, tud ilyenről, bejövő oroszok? Megöltek volna civil 
lakosokat. 
 
I: Hát, Dombóváron is volt rá példa. Például volt- szóval ez=ezt biztos, hogy így történt. Volt 
egy ilyen- a: a fia jó barátom volt, de az is meghalt már, meg volt egy lányuk, kéményseprő 
volt az illető. És ezeknek is volt egy díszöltönyük. Tiszta fekete ruha, és ilyen ezüstgombok 
voltak rajt. És ez a ruha bent volt a szekrénynek az aljába egy- ahogyan a fiú nekem elmesélte 
annak idején, és jöttek ugye, mert hát keresték a- a: hogyan? hm:---a: német katonákat még az 
ágy alatt is keresték, mer ugye elbújtak, hogyha olyan helyzetbe kerültek. És kihúzták a- hátha 
a fiókba van benn a német katona, és az egyenruhát, az ő egyenruháját- és úgy nézett ki, mint 
a a: nyilaskereszteseknek az egyenruhájuk. És akkor kihívták az izéra és ott az árokparton 
agyonlőtték, mint hogy mert hát azt hitték, hogy nyilaskeresztes volt. 
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K: De ő: ezt nyilván csak hallotta, ezt a történetet. 
 
I: Ezt csak hallottam, a=a fia így mesélte. 
 
K: Háború után kik jöttek vissza Dombóvárra, zsidók? 
 
I: Hát---a Bárány, Bárány ez bőrkereskedő volt, az, hogy a feleségével jött-e, vagy mi, azt 
nem tudom, de lehet, hogy újranősült. Akkor volt egy, aki a patikába dolgozott, hogy is 
hívták, arra már nem emlékszem, hiába is mondanám-- akkor volt egy méteráru-boltos, az a 
szövetkezetbe méterárubolt-vezető lett-----pedig a fiammal járt a fia iskolába, de most a neve 
hirtelen nem ugrik be. De úgy jól viselkedtek, nincsen- nem volt semmi, a=a magyar ember 
se--volt rosszhiszeműleg a zsidókkal szembe. Nem volt olyan- 
 
K: Szóval akkor hányan jöttek vissza körülbelül? 
 
I: Kérem? 
 
K: Hányan jöttek vissza körülbelül? 
 
I: Hát, azt így megmondani nem tudom---- 
 
K: Akik visszajöttek, visszakapták a holmijaikat, tulajdonukat, boltot, házat? 
I: Hát- 
K: -ingóságot? 
I: -úgy hallottam, hogy ilyen jóvátételt kaptak, tehát hogy újrakezdhettek, de hát az már 
később volt azt hiszem, nem mindjárt- 
K: De akkor nem kapták vissza a saját tulajdonukat. 
I: Nem=nem=nem hiszem=nem hiszem. Mer hát mondom, akkor feltörtek boltokat, minden- 
ki- 
 
K: Lakásokkal mi lett? Kik laktak a zsidó lakásokban később? 
 
I: Nem tudom=nem tudom, mer mondom, én nem is voltam itthon, mikor ez a- 
 
K: De hát ’44 telén már visszajött, akkor kik laktak a zsidó lakásokban, amikor visszajött? 
 
I: Hát azok azt hiszem le voltak zárva, nem=nem laktak a zsidó lakásokba--Domb- szóval 
odavaló lakosok. 
 
K: És később? 
 
I: Hát:----ugye az a helyzet, erre nem nagyon tudok mondani, mert én mindjárt 
elhelyezkedtem, amikor mindjárt mód lett rá, nem- igaz, nem a szakmába, hanem a malomba. 
Ott szükség volt- én nem ismertem a malmot így szakmailag, de én hamar elsajátítottam a 
dolgokat, mer hiányoztak a molnárok, mert vagy fronton voltak, vagy elestek a harctéren, és 
akkor ahelyett vettek fel, mer egy tésztaüzem dolgozott valamikor az ami=amikor a 
visszavonulás volt az oroszoknak. A lisztből készítettek tésztát és ugye az ellátást az orosz 
katonáknak. És mikor ugye a front továbbment, akkor a tésztagyár fölszámolt és föl- egy 
másik helyen, ahol közelebb volt a fronthoz. És akkor kérdezték- kérdezte a malomigazgató, 
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hogy ott maradunk-e segédmunkásnak, vagy bárminek. És akkor ugye nem volt munkahely, 
ottmaradtam, és akkor hát lehet, hogy a főmolnár látta- látott valamit bennem, és ilyen- úgy 
hívják, hogy (pájlerosnak) vettek fel, ami azt jelenti, hogy ahogy a liszt folyik le, különböző 
minőségű lisztek, nekem kellett a zsákot fölcsatolni, meg volt jelölve, melyik zsákot, amikor 
megtelt a zsák, akkor malmi kocsival odatolni, a helyére, mindegyiknek a helyére- bocsánat. 
És hát- 
 
K: Ugye az volt a kérés- onnét indultunk ki, hogy mi történt a zsidó lakásokkal. 
 
I: Arra nem tudok=nem tudok felelni. 
 
K: És akkor ez a történet, ez vajon hova akart kilyukadni, István bácsi ezzel a történettel. 
Tehát a malomban kezdett el dolgozni akkor. Az volt a kérdésem, hogy=hogy tud-e olyanról, 
hogy beköltöztek- 
I: nem=nem=nem tudok- 
K: -például zsidó lakásokba? 
I: Nem=nem tudok olyanról, meg nem is nagyon- 
 
K: Kevesen jöttek vissza, ők nem kapták vissza többnyire a tulajdonukat, akkor mi történt? 
Mi történt a zsidó boltokkal, zsidó lakásokkal? 
 
I: Nem tudom, nem=nem tudok rá választ mondani, mer én akkor mindjárt el is helyezkedtem 
és nem nagyon érdekelt az ilyen, hogy- 
 
K: Voltak-e itt népbírósági perek aztán Dombóváron, vagy Dombóvár környékén, emlékszik-
e ilyenre? 
 
I: Nem tudok róla. 
 
K: Mi történt a csendőrökkel? 
 
I: Tessék? 
 
K: A csendőrökkel mi történt a háború után? 
 
I: Hát: aki itthon maradt, ugye megszűnt a- hát azoknak volt tárgyalásuk. I=igazoltatási 
tárgyalás, az édesapámnak is volt. Már az későbbi időbe került sorra, mer ugye ő már ’37-be 
nyugdíjba ment--és--hát nem is nagyon sokat beszélt az édesapám róla, hogy tkp. mi történt. 
A- iga- úgy hívták, hogy igazoltatási tárgyalás. Tehát hogyha valami olyant tudtak rá 
mondani, hogy=hogy valakit megvert, vagy megveretett, vagy üldözhetett valakit, hát ilyen 
szóba se jöhetett, mert az édesapám nem olyan ember volt, hogy- meg mondom, mi jó 
viszonyba voltunk a zsidósággal is. Na de az igazál- az igazoltatásról legyen szó, hogy én 
utánajártam, mert úgy gondoltam, hogy=hogy tiszta hátteret szeretnék tudni, és volt egy 
olyan, hogy a nép ügyvédje. Ezek- ez egy működő dolog volt, Szekszárdról jött minden 
második héten egy ügyvéd ki, ha valakinek ügyes-bajos dolga volt, a- megmondta, hogy 
merre kezdjen, hogyan menjen. Tehát ő nem tárgyalást folytatott le, tanácsot adott valakinek, 
hogy merre kutasson. Hát én is elmentem, és mondtam, hogy én mi ügyben jövök, hogy az 
édesapámnak volt negyven- 47-ben igazoltatási ügye- 
 
K: Mikor ment el ehhez a nép ügyvédjéhez? Mikor volt ez, melyik évben? 
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I: Hát- 
K: -később? 
 
I: Jó kérdés, jóval később=jóval később, már lehet, hogy nyugdíjban voltam akkor. 
 
K: Szóval elment a nép ügyvédjéhez, és elmondta, hogy mi történt az édesapjával. 
 
I: Elmondtam, hogy miről van szó, hogy a: az édesapámnak felszabadulás- december 2-án 
szabadult fel Dombóvár, hogy így mondjam, és 3-án, vagy mikor lett volna, hogy a nyugdíját 
fizetik, és már azt nem fizették ki. És---ő: arra voltam kíváncsi, hogy mi történ a: az 
igazoltatás révén, mert az azután sem kapott nyugdíjat, negyven éves szolgálat után. 
 
K: Mikor volt az igazoltatási eljárás? 
 
I: ’47-be. 
 
K: És- és akkor ez ott zajlott Dombóváron, vagy el kellett mennie valahová? 
 
I: Pestre kellett menni. Onnan- 
K: -milyen=milyen hosszan volt Pesten? 
I: Kérem? 
K: Milyen hosszú időre kellett- tehát ez egy hosszabb- 
I: -két, vagy három napig volt ott. 
K: Ja, értem. 
 
I: Csak meghallgatásra ment. Na arra voltam kíváncsi, hogy ugye- mert az édesapám nem 
volt- talán azért, hogy szégyellte is, hogy- meg mer ugye azér negyven éves szolgálat után egy 
fillér nélkül, mer ugye olyan vagyonunk nem volt, hogy abból meg lehetett volna élni. És--hát 
aztán ő olyan betegséget kapott, hogy rövidesen sajnos meg is halt, és kiván- mondom, hogy 
kíváncsi voltam, hogy hát a tárgyaláson mi történt, hogy nem adták meg neki a nyugdíjat. És 
kérdezi ez az ügyvéd, hogy=hogy mi okból akarom-e- el- előadtam ezt a dolgot neki, és hogy 
mi okból kérem, van-e anyagi vonzata. Mondom, az attól függ, hogy milyen választ kapok az 
igazolt- a: a titkosszolgálatok, mert ott kezelték ezeket az iratokat.--És azt mondja, hogy jól 
van, azt mondja, de kell egy- kell egy olyan igazolás- az- a szüleimnek, az édesanyámnak, 
édesapámnak születési anyakönyvi kivonatot, nekem, hogy én igazoljam, hogy én törvényes 
leszármazott vagyok, mert csak annak adhatnak információt. Ugye ezeket a papírokat 
beszereztem, és akkor=akkor- akkor mentem el a=a hogy hívjákhoz, az ügyvédhez. És 
mondja, hogy fog küldeni, illetve adott egy címet, ahová írjak egy levelet, hogy=hogy 
betekintési kérelmi bizonylatot kérek. Hát ez volt keddi napon, mer mi keddi napon volt a 
fogadóóra, és pénteken jön egy nagy- egy nagy boríték van a postaládánkba, hát nézem, 
Szekszárdról jött- 
K: -és mi volt a borítékban? 
I: -és kibontom, és benne volt a kérelem. Írja az illető ügyvéd, hogy találtam egy kérelmi 
bizonylatot, állítsam ki, ahogyan elő van írva, és küldjem el az illetékes helyre. 
 
K: Mi derült ki, István bácsi, mi derült ki az édesapjáról? 
 
I: Kérem? 
 

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



 
 

K: Mi derült ki az édesapjáról? 
 
I: Hát az lett volna a=az én kérdésem is, mi derült ki, hogy mit csinált rosszul, hogy nem 
kapta meg az izét. 
 
K: Kiderült valami? 
 
I: Nem. Elküldtem ezt a=ezt a hm: kérelmet, betekintési kérelmet, és én megírtam, hogy ő: én 
magam szeretnék betekinteni a tárgyalási jegyzőkönyvbe. És hát, elég hosszú ezt elmondani, 
hogy először jött egy hónap múlva, hogy köszönjük, megkaptuk a kérelmét, legyen 
türelemmel, sorra fogjuk venni. 
 
K: Jó. Szóval küldtek valami érdemi információt az édesapjáról? 
 
I: A végén az utolsó-két-három levelezés kellett ehhez. A végén kaptam- aszongya, itt 
küldjük, amit hát kért, én nem ezt kértem. A dossziéjának az első borító és a hátsó borító 
lapját, a másolatát küldték meg, amire az van írva, Gáspár István nyugdíjas csendőr alhadnagy 
nem igazolt. Ennyi volt írva, ami benne volt jegyzőkönyv, az eltűnt. És akkor én írtam, hogy 
én nem erre voltam kíváncsi a dossziéjának a két lapjára, hanem a tárgyalási jegyzőkönyvet 
kértem. És akkor azt írták, hogy idő közbe a tá- minden ilyen csendőrségi iratot áthelyeztek a- 
a: honvédelmi minisztérium levéltárába, ottan kutakodjak, oda is írtam, minden, újra 
papírokat, minden. És azt írták, először azt írták, hogy a háború alatt elveszett az irat. Hát 
akkor még nem volt igazoltatás. Na, akkor rájöttek, hogy nem jó- nem jól kezdik, akkor 
megjött, hogy=hogy a csendőrségi iratok valami oknál fogva eltűntek. Hát le- közbe jött az 
56, ugye, lehet, hogy akkor, vagonszám vitték égetni, meg a Dunába dobták a=a amit meg 
akartak semmisíteni, lehet, hogy ez is odakerült, úgyhogy nem tudtam semmit se csinálni. 
 
K: Szóval végül is nem igazolták az édesapját, szóval valamit találtak ellene, ezek szerint, 
nem lehet tudni, hogy mit- 
 
I: Hát lehet, hogy csak az volt az oka, hogy élt. 
 
K: De ő a háború alatt, tehát ő ’37-ben nyugdíjba ment- 
 
I: Igen- 
 
K: -és háború alatt nem volt aktív egyáltalán. 
 
I: Nem=nem=nem volt. Hát addig- 
K: Nem hívták be szolgálatra 44-ben, 45-ben? 
I: Nem=nem. Hát akkor töltötte be a 60 évet. Ugye mert hát valamikor meg most is hatvan év 
a nyugdíjkorhatárnak az ideje, és mondom, semmit nem tudtam meg ebből. 
 
K: Köszönjük szépen, álljunk le.  
Egy-két kérdést még szeretnék tisztázni, István bácsi. Vissza szeretnék menni arra a 
történetre, amit a gettóról mesélt. Tehát ugye látta=látta- néhányszor elment a gettó mellett, a 
dombóvári gettó mellett. Bent nem járt, ugye, a dombóvári gettóban? 
 
I: Nem=nem, nekem időm nem lett volna rá.  
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K: De látta azt, hogy kik vannak a gettóban? 
 
I: Nem=nem. 
 
K: Be lehetett látni? 
 
I: Hát, nem volt kapu, csak sorompó volt, de én nem értem rá, hogy úgy mondjam, tátogatni, 
odamenni. Hallottam, hogy volt, aki kapott engedélyt, hogy hát vala- mer=mer volt olyan is, 
hogy=hogy akit nem vittek be gettóba, de zsidó származású volt, mert férjnél volt, a férje 
keresztény volt. Például az egyik barátomnak, aki meghalt sajnos, a Frommel Bözsike, 
magyarosítottak, a magyarosított nevüket nem tudom, a Kertvárosba épültek, mer annak egy 
keresztény férje volt, és nem kellett annak be- a gettóba bemenni. 
 
K: A gettót őrizték, ugye? 
 
I: Igen=igen. 
 
K: Mit mondott, hogy kik őrizték a gettót? 
 
I: Hát, csendőrök, csendőr őrség volt ott a bejáratnál. 
 
K: De nem helyi csendőrök. 
 
I: Nem=nem=nem. 
 
K: Tehát nem ismerte őket. 
 
I: Nem=nem=nem=nem. 
 
K: Mennyi ideig volt a gettó ott, Dombóváron? 
 
I: Hát azt nem tudnám így megmondani. 
 
K: De körülbelül? 
 
I: Hát most már azt se tudom pontosan, hogy tkp. mikor is vitték, szállították el őket. Mer már 
így beszéltem többel, de valahogy az emlékezetemből úgy kiesett ez, hogy- hát akkor még- ja, 
igen, hát ez--’44- 43-44. Valamelyik időpont- 
 
K: De milyen hosszan volt ott a gettó? Szóval körülbelül néhány nap, néhány hét, néhány 
hónap, mit képzeljünk el, milyen hosszan volt az ott? 
 
I: Hát, nem tudnám így megmondani, mer- de hát biztos, hogy=hogy=hogy több hónap volt, 
hogy ott a gettóba voltak. ((köhint)) 
 
K: Több hónap, azt mondja? 
 
I: Több hónap=több hónap. Nemcsak az, hogy ott összegyűjtötték őket, és már vitték másnap, 
vagy harmadnap. 
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K: A- azt látta ezek szerint, hogy a gettóból a- terelik ki az embereket a vonatállomás felé. 
I: Igen. 
K: Az milyen távolságra volt a gettó a vonatállomástól? 
 
I: Hogy mire-? 
 
K: Milyen távolságra volt a gettó a=a vasútállomástól? 
 
I: Hát most így lemérve--egy jó fél kilométer. Nem nagyon sok, mert ugye a=a a Szent Imre 
utcából a tor- az Arany János téren, ahol hát vagyunk, a: a: itt volt a izénak a: az a izénak a 
Szent Imre utcának a vége, itt kanyarodtak ki, és itt a- a: Korona mellett, ami ott a napközi 
otthon ahol nekünk van, ott mentek le az alsó állomásra. Hát akkor Ó-Dombóvárnak hívták az 
állomást, ott már biztos ott voltak a vagonok, ahová bevagonírozták. 
 
K: Semmi gond. Látta a vonatot, a vagonokat? 
 
I: Nem, én nem mentem le odáig. Én fordult- leértem a templomig, ráfordultam a most 
Szabadság utca, máskor Esterházy utca és mentem dolgozni. 
 
K: Mit gondolt magában mindeközben? 
 
I: Hát- 
 
K: Mit gondolt, hogy hova viszik a zsidókat? 
 
I: Hát érde- jól van, akkor még fiatalabb volt, de most úgy gondolom, hogy- 
 
K: Emlékszik, hogy akkor mint gondolhatott? 
 
I: Akkor is gondolhattam, mer hisz végeredménybe akikkel együtt jártam iskolába, azok is 
ugye ebbe a sorba estek bele, és egy utcába laktunk, ismertük egymást, nem gyűlöltük 
egymást. Hát- 
 
K: De mit gondolt, hogy hova viszik? Mi volt=mi volt a magyarázata annak, hogy elviszik a- 
 
I: Hát halvány dunsztom se volt, hogy most ezeket Auschwitzba viszik ki és ott elégetik őket. 
Hát azt hittük, hogy=hogy valami táborba, vagy munkatáborba, vagy valamibe mennek. 
 
K: Az öregeket, meg a gyerekeket? 
 
I: Nem- hát----halvány d- fogalmunk se volt. 
 
K: Mit mondtak a helyiek, hogy hová viszik? Mi volt a- 
 
I: Nem=nem- nem is tudtak találgatni, gondolom én. Hát a vas- egy vasutas az talán, de hát 
kérdés, hogy hová irányították a vonatot, ugye. 
 
K: Nem értem. A vasutas- volt vasutas, aki beszélt valamit erről? 
 
I: Nem=nem=nem=nem. 
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K: Ismert vasutast esetleg, akivel beszélt erről? Ismert vasutast, akivel beszélt erről a- 
 
I: Nem=nem=nem=nem, csak úgy magamról- magam szerint gondolom el, hogy hát senki se 
tudta, mer hát ezt nem kürtölték ki, hogy hát hová viszik őket. 
 
K: De hát az emberek csak elkezdtek erről beszélgetni, hogy akkor mi- mi lesz velük vajon? 
Vagy nem volt ez téma? 
 
I: Hát énszerintem, mer én se gondoltam, hogy=hogy ők ilyen sorsra jutnak. 
 
K: Tehát téma volt, vagy nem volt téma, hogy hova viszik a zsidókat? 
 
I: Nem volt téma=nem volt téma. Mer olyan=olyan- hát titkolóztak, esetleg volt, aki 
találgatott, vagy valami, de hát- 
 
K: A boltba nem volt szó erről? 
 
I: Kérem? 
 
K: Amikor bement dolgozni a boltba. 
 
I: Nem=nem=nem. Ott ilyesmiről nem beszéltünk. Hát jó, mondjuk hát hogy=hogy láttam, 
hogy vitték a zsidókat, de hogy most hová, hát azt halvány dunsztom se volt. 
 
K: Hány zsidó család volt Dombóváron körülbelül? 
 
I: Hát, azt így összeszámolni---nem tudnám, mer fölösleges lenne olyan számot mondani, ami 
nem állja meg a helyét. 
 
K: Körülbelül. Tehát a lakosságnak mekkora része lehetett? Ahogy emlékszik, hát nyilván 
nem kell- 
 
I: Hát, akkor olyan öt-hatezer lélekszám volt---hát: ezer hogyha- hogyha. 
 
K: Akkor az sok, az húsz százaléka a lakosságnak, nem? 
 
I: Hát, volt olyan család, ahol több gyerek is volt. Volt, ahol csak egy volt- 
 
K: Tehát akkora lakosság húsz százalékát elvitték, és akkor erről- azért csak beszélt a város 
erről, hogy mi lesz velük, nem? 
 
I: Hát igen=igen. 
 
K: Akkor beszéltek róla?----Otthon volt erről szó? Édesapjával, szüleivel? 
 
I: Nem=nem=nem, ilyen meg se fordult a beszédünkbe, nem=nem. Nem informáltak 
semmiről se. 
 
K: De nem, hogy- beszéltek arról, hogy mi lehet a zsidókkal? 
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I: Nem. 
K: Nem volt szó a zsidókról egyáltalán? 
I: Nem=nem, nem emlékszem rá, hogy beszéltünk volna. 
 
K: Amikor elvitték a zsidókat, aznap, amikor látta őket- 
I: -igen- 
K: -vonulni, utána maradtak-e zsidók Dombóváron? Tud-e valakiről, aki még itt maradt 
aztán? 
 
I: Hát, olyan, mint amint mondtam is, hogy hát például. Akivel együtt dolgoztam, Békefi 
Gyuri ő: együtt dolg- az is zsidó- zsidó származás volt, de most azt hiszem, az édesanyjuk, 
azok- az- mer mindig földinek szólított engem, mert szombathelyi származás volt, az 
édesapám meg nagygencsi, az ott van közvetlen hat kilométerre Szombathelytől, és azért 
mindig azt mondta, hogy mi földiek vagyunk, de az hiszem, az nem volt zsidó, nem is vitték 
el gettóba. Na most ez a=ez a Békefi bácsi, nem a Gyurit mondom, hanem az édesapját, ez 
kereskedő volt, de valahogy nem volt jó kereskedő, úgyhogy a: becsukta a boltot, és ilyen 
tisztviselő lett a községházán. És mikor a sárga csillag megjött, hogy viselni kellett volna, ő 
már=ő már azt hiszem akkor nem dolgozott, nem tudom biztosan, de ez annyira szívére vette, 
hogy felakasztotta magát. Pedig ott volt neki a Gyurka és két=két lány is volt. De azokat nem 
vitték gettóba, a Gyuri- hát a Gyuri az katona volt, határőrségen dolgozott, határőrségnél volt. 
 
K: És honnét lehetett azt tudni, hogy a Békefi bácsi azért akasztotta föl magát? 
 
I: Igen, a szégyenébe. 
 
K: De ezt honnét lehet tudni, ezt ki mondta? 
 
I: Hát nem tudom, hogy megírta-e, vagy a=a feleségének, a Békefi néninek mondta-e, vagy 
mi, de- 
K: -ezt beszélték utána. 
I: Igen. 
 
K: István bácsi, köszönjük szépen.  
Még egy- hát egy rövid epizód erejéig még meg szeretném kérdezni azt István bácsitól, hogy 
említette még a múlt alkalommal, hogy volt egy- a: egy ún. Rajnai bácsi, a: akit=akit látott, 
amint a vörös- bocsánat, a- nem vörös csillag, későbbi Vörös Csillag Szálló, de akkor 
Vadászkürt szálló- 
K: Vadászkürt Szálló, igen- 
K: -hogy volt ez a történet? 
 
I: Hát kiskocsival láttam, hogy ilyen valódi bőrrel, nem fogtam meg én az izét, csak akkor 
még ilyen fotelokat, nagy fotel, hát azt hiszem, négy ilyen fotel fért rá arra a kis kocsira, hogy 
húzta, és a lakására- egy utcába laktunk=egy utcába, talán tíz házzal odébb lakott ő, mint én. 
És hát oda húzta. Hát ezt az egy=ezt az egy tényt azt láttam. 
 
K: Látta, hogy ott a Vadászkürt Szállóból hozta ki ezt- ezeket a foteleket? 
 
I: Hát ott voltak ezek a zsidó bútorok lerakva, letétbe. 
 
K: Ez mikor volt? Amikor visszajött a háborúból? 
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I: Akkor már=akkor már otthon voltam, ez az izé után volt, amiután én megjöttem a: a 
katonaságtól. Hát: de karácsony táján--jöttem meg--hát ez még január környékén volt. 
 
K: És ki volt, aki ezt húzta, a kiskocsit a bőrfotelekkel, ki volt ez? Ki volt ez a személy? 
 
I: Hát a Rajna bácsi--Rajna bácsi. 
 
K: És ő mivel foglalkozott, Rajna bácsi? 
 
I: Hát, ő ilyen (útkopró) volt, úgy hívták valamikor, de nem a belterületen, hanem a- a: 
községi területen, illetve bekötő utaknál, azokat tartotta karba egy lapáttal, egy- azzal, 
gereblyével. 
 
K: Járt aztán Rajna bácsiéknál, ott voltak a fotelek később? Használta ő ezeket a foteleket, 
Rajna bácsi? 
 
I: A lakásukba nem jártam=nem jártam. 
 
K: Másoknál látott ilyen tárgyakat- 
I: -nem=nem=nem- 
K: -amik a zsidóké voltak? 
I: Nem=nem, nem is volt olyan ismerősöm, aki esetleg ilyen dogot csinált volna, hogy- vagy- 
meg ha esetleg volt is, hát nem mondta meg, de hát ez a Brülléké volt ám, ez a- 
K: -cukortartó- 
I: -valami- 
 
K: Köszönjünk szépen=köszönjük szépen! 
K: Kérem szépen! 
I: Hát ne tessék haragudni- 
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