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Dreszler Istvánné Surán Rózsa 
 
 
 
K: Jó napot kívánok. Legyen szíves elmondani nekünk a nevét. 
I: Dreszler Istvánné. 
K: Melyik évben született? 
I: 1925. VIII. hó 1. 
K: Hol született? 
I: Budapest. 
K: Rózsi néni, voltunk itt egy hónappal ezelőtt talán, és akkor beszélgettünk, el tetszett 
mondani, hogy mire emlékszik a második világháborús időkből. Milyen emlékei vannak a- 
azzal kapcsolatosan, hogy mi történt Magyarországon a zsidókkal- 
I: -hangosabban- 
K: -hangosabban fogok beszélni, hogy hallja Rózsi néni. Tehát jártunk már itt- 
I: -igen- 
K: -jártunk már itt, beszélgettünk a- a Rózsi néni emlékeivel kapcsolatosan, el tetszett 
mondani, hogy mire emlékszik a második világháborús- 
I: -igen- 
K: -időszakból. Most azért jöttünk vissza, hogy új- ismét ezekről a dolgokról beszélgessünk. 
Leírtuk azt, hogy mi- mit mondott a múltkor, meg én bele fogok nézni időként a 
jegyzeteimbe, ez alapján fogom majd akkor kérdezgetni- 
I: -jó- 
K: -Rózsi nénit, jó? Elsőként legyen szíves elmondani azt, hogy háború előtt, ’25-ben 
született- 
I: -igen 
K: -voltak-e emlékei már a háború előtti időszakból? Voltak-e zsidó ismerőseik- 
I: Hát a keresztanyám zsidó volt- 
K: -Budapesten? 
I: -azt említettem. 
K: Igen. 
I: És hát az apukámnak a legjobb barátja, az- az is zsidó volt, és a zsidó rabbi lányát vette el 
feleségül, és mi gyerekek is, mind így- összejártunk, szóval együtt játszottunk, ez- hát a 
gyerekek amilyenek. És a- apukámnak a barátjának a Teleki téren volt fűszer- és péksége, 
mer ugye mondtam a zsidó rabbi lányát vette el, tehát annak volt tőkéje. És akkor 
édesapámnak ő adott minden héten egy napot, hogy kisegíthetett nála, mert apukámnak nem 
volt szabad munkát vállalni, sehol nem vették föl, mert priusza volt, ugye hogy kommunista 
volt. 
 
K: Mi történt az édesapjával, miért volt neki priusza? 
 
I: Hát, mert szervezte a kommunista pártot. És Oroszországból jött, mint hadifogoly, hát 
ettől teljesen át volt ita- itatva=itatódva- helyesen mondjam. És akkor ugye itt is 
szervezkedtek, mer hát akkor volt a legnagyobb- ők ’21-be jöttek Magyarországra, és akkor 
itt volt a legnagyobb- ugye ezt már csak elmondásból tudom ugye, mer apukámék ugye 
mon- mondták, ugye akkor a vöröskatonákat lámpavasra a Horthy fölakasztotta, végig a 
Balaton partján, szóval ezt én így tudom apukámtól. Tehát hiteles dolog, nemcsak ettől, 
vagy attól, mer ő átélte. És akkor őt letartóztatták és nyolc hónapot ült a gyűjtőfogházba. 
 
K: Mikor tartóztatták le az édesapját? 
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I: Hát a- pontosan- huszonháromba- 
K: Rózsi néni- 
I: -de nem=nem biztos- szóval azt- nem tudom, de már én is úgy emlékszem, hogy már 
megszülettem ’25-be, tehát a körül volt, igen. 
K: Tehát még jóval a második világháború előtt. 
I: Hm? A: persze e- az a második világháború előtt, hát hogyne! Én ’25-be születtem. 
K: Rózsi néni, említette, hogy volt a családnak egy zsidó barátja. Hogy hívták őket? 
I: A: izét? Ho- eszembe volt, most hirtelen--- 
K: Englender? 
I: Tessék? Englender=Englender. Akkor mondtam, és most- igen, Englendernek, Englender 
Jóska volt, úgy emlékszem, na de az gyerekkortól volt apukámnak a barátja, együtt- sőt, 
együtt jártak az elemi iskolába, és együtt voltak katonák. Még hadifogságba is együtt 
kerültek, csak aztán ott szét- ezt erre vitte a hadifogság, azt amarra, ott váltak szét, de mikor 
Magyarországra visszajöttek, akkor már itt újra találkoztak, és akkor volt már ez a do- ezek 
a dolgok. Amikor a--kisegíteni járt az apukám, akkor én már voltam olyan négy-öt éves 
kislány. És mindig vitt magával, mer az Englender néni nagyon szeretett engem, habár 
őnekik is volt három gyerekük. 
 
K: Hogy hívták az Englender feleségét, arra tetszik emlékezni? 
 
I: Nem tudnám megmondani. Szidónia, de=de nem merem mondani, de zsidó neve volt azt 
tudom neki. 
 
K: Ő volt a Schwartz Rózsa? 
 
I: Nem, az a keresztanyám volt. 
 
K: És ő ki volt, Schwartz Rózsa? 
 
I: Ő volt. 
 
K: Igen, de ő is a családnak a barátja volt? 
 
I: Hát a- ez a- apukám szervezett munkás volt. A szakmája sütő, pék volt, és a pék- sütő 
szakszervezetnek a- volt Szladek Kálmán, a- ve- izé- az igazgatója. És annak a felesége volt 
a Schwartz Róza- Rózsa. És apukám ugye őket kérte meg, hogy engem kereszteljenek meg. 
És így volt a kapcsolat. Akkor már úgy ő is néha-néha tudta apukámat valamelyik maszek 
péknek kiközvetíteni, mer akkor ugye csak úgy lehetett, hogyha a szakszervezet 
kikézbesítette a munkást, vagy a mester sutyiba alkalmazta a segédet, mer azt ő annyit 
fizetett, amennyit akart, de a szervezett munkásnak, annak azt a volt köteles fizetni, amit a 
szakszervezet megállapított.  
 
K: Voltak-e zsidó osztálytársai Rózsi néninek? 
 
I: A fél osztály zsidó volt, mondtam. 
 
K: Melyik=melyik iskolába járt? 
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I: Az Aréna úti polgári iskolába, az XIV kerület volt akkor, annak idején. A Liget sarkán 
volt. 
 
K: És kikre emlékszik az iskolából? 
 
I: Hát a Labesz Ágira, arra, meg még háború után is összekerültünk, olyan véletlenül, senki 
mással nem találkoztam, csak ővele. Az- férje, ahol az uram dolgozott, cipészüzletbe oda 
jött be cipőt rendelni. És így került szó- szót követett, és mondta, hogy ki a felesége. Nekik a 
Király utcába volt óra- és ékszerboltjuk. Hát mondom, a Labesz Ági? Igen, aszongya, az a 
felesége, és akkor úgy összejöttünk újból. Senki mással nem találkoztam, az egész osztály, 
pedig voltunk harminc-ketten, és nem- volt, aki disszidált ugye akkor--eltűntek. 
 
K: Mások nevére emlékszik esetleg? 
 
I: Nem. Ez az egyetlen név- meg még egy, de az evangélikus volt, a Purgát Piri. Ez a kettő 
név és lehet, hogy az agyamba megvan- megvolt, egy lapon volt fölírva az összes név. Igen 
ám, csak az valahogy eltűnt. 
 
K: Rózsi néni, volt-e olyasmi, hogy a- ott az Aréna úti iskolába, hogy szóba került, hogy ki a 
zsidó- 
I: -nem! 
K: -ki a nem zsidó? 
I: -nem volt! Voltak katolikusok, evangélikusok- nem- akkor még nem dívott annyira ez. 
 
K: Rózsi néni számára hogy derült ki, hogy mondjuk a Labesz Ági zsidó volt? 
 
I: Hát tudta mindenki, hogy zsidó, hát nem- és ott volt nekik a Thököly úton a anyukájának 
rövidáru üzlete. Hát mindenki odajárt vásárolni, tűt, cérnát, csipkét, hát- hát ott volt minden, 
a szemünk előtt. Akkor nem volt titkolódzás még. 
 
K: De hogy derült ki mégis, hogy ők zsidók, mit jelentett ez annak idején? 
 
I: Mert zsidó hittanra jártak. Hát mindenki ment a- evangélikus ment oda, sőt, katolikus 
lányok is voltak köztünk. 
 
K: Voltak-e csúfolódások- 
I: -nem- 
K: -vagy bármilyen- 
I: -a polgáriba nem volt. Elemi iskolába, mikor kisebb voltam, meg a óvodába, ott volt, ott 
mindig büdös muszkáztak minket- 
K: -kit? Kit muszkáztak? 
I: Hát a másik gyerek, meg a óvó néni is azt- 
K: -Rózsi nénit? 
I: Igen. Hát mi azok voltunk, büdös muszkák. 
K: Miért- miért mondták azt Rózsi nénire, hogy büdös muszka? 
I: Hát azért, mert a anyukám orosz volt, ő magyarul nem tudott. Ő- én voltam a tolmács. 
Mentünk akárhova, én mentem anyukával. Hát ő mondta oroszul, én meg mondtam 
magyarul. Még=még mikor meghalt is, alig tudott beszélni magyarul, mer mi otthon csak 
oroszul beszéltünk. 
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K: És hogy lehet az, hogy Rózsi néni anyja orosz volt, ez hogy lehetséges? 
 
I: Hát a- édesapám ott nősült a- anyukámnak az apukája, az az én nagyapám, az a 
krasznodari kórháznak volt az igazgató főorvosa. És anyukám apuká- a nagypapa mellett 
asszisz- asszisztenskedett akkor, mer ugye ott még volt a forradalom, ott örökké harcok 
voltak, és ott nem tudott senki dolgozni úgy, mer hát hol itt lőttek, hol ott lőttek, szóval ez a 
elmesélés, én is csak úgy tudom. Ez biztos, mert a apukám is így mondta. És akkor 
apukámat- anyukámat ment állt a krasznodari kórház és a lakásuk között egy nagy tér volt, 
olyan, mint itten a Népliget, vagy a Városliget, olyan nagy tér, és a apukám ült a padon, és 
keresztbe volt a lába, és a újságpapír lógott a cipőtalpán ki. ((nevet)) És nagy hideg volt, 
anyukám megsajnálta, meghívta ebédre. Egy másik vasárnapra, és a bátyja- anyukám bátyja, 
az még a török háború alatt halt meg, mikor a orosz-török háború volt. És akkor anyukám 
ellopta a bátyjának a ruháját, és ennek a szakadt hadifogolynak odaadta. És abba ment 
ebédre apu- apukám, és az függetlenül apukám öt nyelvet beszélt, nagyon felvilágosodott 
ember volt. És a izé- nagymamám elájult, mikor meglátta a- azon a ruháját, és akkor apukám 
szépen bemelegedett oda, és elvette anyukámat. Hát anyukám még hat lány volt, és két 
fiútestvér, és mind orvosok, óvónők, tanárnők, mind ilyen egzisztenciát töltöttek. 
 
K: Hogy hívták az édesanyját, Rózsi néni? 
 
I: Ilena Alekszejevna Vanyuskin. 
 
K: És az édesapját? 
 
I: Surán Nándor. 
 
K: Rózsi néni, térjünk vissza aztán Budapestre, amikor iskolába járt. Említette, hogy 
bántották rendszeresen Rózsi nénit, amiatt, hogy orosz volt a mamája. 
 
I: Hát csak a némettanárnő bántott engem, az meg is akart buktatni, mert tud- hogy orosz 
vagyok. De az egy ilyen Brünhilda volt, úgy is hívtuk. És pikkelt rám, hiába izéltem 
akárhogy, és akkor az igazgatónak elsírtam, hogy meg akar buktatni, és akkor azt mondta, 
hogy tanuljam meg az Erlkönig-et, azt fogom vizsg- ő fog- mer ugye a igazgató a 
tanárnőkkel jöttek vizsgáztatni, és ő azt fogja tőlem kérdezni. Drágám, mai napig fújom. 
/……………………………………. 
……………………………………… 
………………………………………../ ((németül szaval)) 
Szóval- köszönöm szépen, átment. ((nevet)) 
 
K: Ez a=ez a némettanárnő ő másokat is bántott az osztályból? 
 
I: Nem=nem=nem=nem. Kimondott- 
K: -zsidó gyerekeket? 
I: -kimondottan engem, pikkelt rám. 
 
K: Voltak-e zsidó gyerekek az osztályban? 
 
I: Voltak, hát az akkor vegyes iskola volt. 
 
K: És ővelük nem volt ilyen? 
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I: Nem! Csak énvelem. 
K: Őket bántotta esetleg más? Voltak csúfolódások a zsidó gyerekekkel? 
 
I: Nem- iskolába, gyerek- polgáriba nem, már ott nem. 
 
K: Nem, az általános iskolába. 
 
I: Hát az általános iskolába sem, mert ott is egy nagyon jó tanító néni volt, csak az utcán. 
 
I: Mi volt az utcán? 
 
I: Ott már aztán volt csúfolódás, meg verekedés, persze. 
 
K: Mi volt=mi volt, Rózsi néni? 
 
I: Mer muszka vagyok. 
 
K: De a Rózsi nénit bántották, vagy a zsidó gyerekeket? 
 
I: Engem bántottak- hát nem- érdekes, ott még nem volt annyira tudatos a zsidógyűlölet, 
akkor még nem volt. 
 
K: És meg is verték Rózsi nénit? 
 
I: Én meg visszavertem őket, nem- ez=ez egy gyerek-dolog volt, igen. 
 
K: Később, ahogy közeledett a háború, észrevette-e azt, hogy valami változik a zsidókkal 
kapcsolatosan? 
 
I: Hát, ez körülbelül megmondom mikor kezdődött, ’39-be. Akkor kezdődött, mer én már 
akkor kikerültem a polgári iskolából, borzasztó nehezen tudtam helyez- elhelyezkedni, mert 
ahova én szerettem volna, oda nem vettek föl, nem volt pénzünk, mert nagyon szegények 
voltunk, szoba-konyhás lakásba laktunk, lukas cipő- arról nem beszélek, az izé. 
 
K: Hol laktak Pesten? 
 
I: Pesten? A Jobbágy utca 16-ba. VII kerületbe. Onnan is mentem férjhez. 
 
K: Ezt ma hogy hívják, ezt az utcát? 
 
I: Most nem tudom, mer lebontották azt az egész utcát, és a VII kerületi rendőrkapitányság 
épült oda. Mer azok nagyon szegény negyed volt, nagyon szegény emberek laktak a kis 
lakásokba, és volt három gyönyörű nagy ház, abba a kurvák laktak, az kupleráj volt. És még 
az az egy ház, ami a miénk volt, abba ötvennégy lakó volt. Az ilyen szoba-konyhás lakások 
voltak. Na, abba lakott a barátnőm, az meg izé- Schwartz Irénnek hí- Schwartz Irénnek 
hívták, annak--az anyukája özvegy volt, és egyedül nevelte a lányát, és ő lett szegény Irén 
akkor olyan idős volt, mint én, és anyukám a kuplerájba vitte el, oda bújtatta az Irént, mert a 
nyilasok ki akarták végezni. 
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K: De ez már később volt, ugye, a háború alatt?  
 
I: A háború alatt, ez ’39-be kezdődött ezek a izék. 
 
K: Mi=mi volt 39-ben, mi történt ’39-ben? 
 
I: Hát akkor ugye már voltak a nyilas izék, kinevezték a házőrzőket. 
 
K: Az mi volt pontosan? 
 
I: Hát volt egy karszalagja, ahol zsidót tudott, vagy kommunistát, aztat meghurcolták, vitték 
a rendőrségre. 
 
K: De ez nem 39-ben volt, vagy ez már 39-ben? 
 
I: Már akkor kezdődött, igen, édesem, már kezdődött. 
 
K: Tehát még mielőtt mindezek történtek volna, volt-e más jele annak, hogy a zsidókkal 
szemben másképp bánnak, tehát volt-e bármilyen- 
I: -igen=igen=igen, persze- 
K: -rendelet- 
I: -már voltak retorziók, igen. 
K: Például, mi történt? 
 
I: Például a---szegény keresztény, a szegény zsidót kezdték, ugye, mert alul voltak. A magas 
körök azok- arról nem tudunk, mer azokkal nem közlekedtünk. 
 
K: Mit csináltak a szegény keresztények a szegény zsidókkal? 
 
I: Hát, ugye zsarolták őket, meg- 
K: -ki? 
I: -ilyesmi. Hát nyilasok, hát akkor már voltak nyilasok, édesem.  
K: És hogyan zsarolták? 
I: Hát- azt--azt én nem tudom drágám, de biztos, hogy megvolt, mert pénze- pénzt adtak, 
meg hasonló dolgok, ugye. 
K: voltak-e- 
I: -aztán kezdték fosztogatni az üzleteket, ugyebár. 
 
K: Még mielőtt a fosztogatásra- 
I: -igen- 
K: bújtatásra térnénk, ezekre a történetekre, gyakorlatilag még mielőtt ugye a háború 
elkezdődött volna, vagy a nyilasok hatalomra kerültek volna, emlékszik-e olyanra, hogy a 
zsidókat atrocitások érték volna, hogy a=hogy a- mondjuk- 
I: -hát kezdték, persze, megdobták tojással, záptojással- ilyen=ilyen- 
K: -látott ilyet? 
I: -persze! A járók- ment az utcán, azok már össze voltak állva, ketten-hárman, aztán tudták, 
hogy az a zsidó, aztán megdobták a záptojással, meg paradicsommal, szóval ilyen- 
K: Ez hol történt? 
I: Tessék? 
K: Ez hol történt? 
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I: Hát a Thököly úton, az a- Murányi utcába, szóval ott volt a piac. A Murányi utca és a 
Garay utca sarkán, ugye ott könnyű volt beszerezni, belenyúlt a kofának a standjába, aztán 
elvette a paradicsomot, szóval ilyen, de akkor még valahogy nem tűnt annyira, tudja, mert a 
világ még nem foglalkozott annyira a dolgokkal. 
 
K: És mit szóltak ehhez az emberek, amikor egy ilyen eset történt, mit szóltak ehhez a 
járókelők? 
 
I: Hát a járókelők- volt, aki elfordult, aki köpött egyet, volt, aki fölháborodott, ezek- nem 
egyforma volt. 
 
K: Hány ilyen esetet látott? 
 
I: Ó, sokat, édesem, sokat. Nem számoltam, hát sose gondoltam, hogy én ezt majd egyszer 
visszajátszom. ((nevet))  
 
K: Mi lett a zsidó boltokkal, be kellett-e csukni a zsidóknak az üzleteiket? 
 
I: Hát akkor azt a keresztények kifosztották. Ugye megvoltak ezek a karszalagos nyilasok, és 
azok aztán fölfeszítették a redőnyt, ha volt, ha meg nem volt, betörték a ajtót, hát akkor nem 
ilyen üzletek voltak, ilyen kis üzletecskék. Eltartotta belőle a családját, ugye. Az apukám 
barátjának nagy üzlete volt, az igaz. Meg nagy hentesüzlete is volt. És mellette volt ugye ő: 
az más kaszt volt. 
K: Látott ilyet, hogy fölfeszítik a boltokat? 
I: Persze, hát a izé- az már ’43-ba volt, akkor- 
K: -látott ilyet Rózsi néni? 
I: Hát persze, hogy láttam. Végig csinálták, angyalom, nem- 
K: és kik csinálták ezt? 
I: Nyilasok. Hát én azt nem tudnám megmondani, mer ugye ők kiver- izélték a mellüket, hát 
ők nem=nem álltak szóba, én befogtam a számat, mer ugye tudták, a környék ismert minket. 
Hát nem avatkoztam bele semmibe, igyekeztem semlegesen kibújni minden alól. 
 
K: Szóval fölfeszítették a boltokat, és a- a rácsot, vagy a- 
I: -ami mi volt- 
K: -ajtót- 
I: -és aztán vitték- ők, persze, meg jöttek a barátaik, minden- a hozzátartozók és vitte 
boldog-boldogtalan, ami kellett neki, elvitték. 
 
K: És akkor a zsidók hol voltak, amikor mindez történt? 
 
I: Akkor már gettóba voltak. Akkor már gettóba. 
 
K: Tehát a zsidókat elvitték a gettóba. 
I: Tessék? 
K: A zsidókat elvitték a gettóba ezek szerint? A zsidókat elvitték a gettóba? 
I: Persze, oda kellett menniük lakni, persze. 
 
K: Ezt látta Rózsi néni? 
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I: Hát hogyne láttam volna, a szemem előtt folyt, a vak nem látta csak. Hát a keresztmamám 
is gettóba volt. Énnálam volt két napig, és a házmesterné szólt, hogy vigyem el a 
keresztanyámat, mer a rendőr már bejelentette, hogy én zsidót rejtegetek. És éjjel vittem 
vissza a gettóba. 
 
K: Ott a Jobbágy utcában, ott volt=ott volt? 
 
I: Dehogy is, a Szív utcába volt a gettó. 
 
K: Nem- de a keresztmamája ott volt a Jobbágy utcában? 
 
I: Nem=nem, én a Thököly úton laktam, akkor én már férjnél voltam és már gyereket 
vártam, úgyhogy az már egy más- 
K: Mikor ment férjhez, Rózsi néni? 
I: Negyvenhárom augusztus 8-án. És ez már azután- az uram a fronton volt, és akkor oda 
tudtam venni a keresztmamámat. Gondoltam, hogy ott lesz, de hát ez a rendőr, ez- 
 
K: Mikor=mikor vonult be a férje? 
 
I: Az én férjem az katona volt már ’39 óta, mer a tényleges idejét töltötte, aztán meg hol 
behívták, hol hazaengedték, és akkor ő katona volt. 
 
K: Tehát ’43-ban ő nem volt otthon- 
I: -nem=nem volt, ő a fronton volt. Esküvő után ő a fronton, vissza behívták, igen. És akkor 
’45. január 12-én jött haza. És akkor szabadult fel Budapest. És ő már bujkált a- Pest alatt, és 
akkor ilyen izé: ő: kempingház, vagy minek mondjam, akkor nem voltak még úgy kiépülve a 
izék, a Kincses-erődbe ott bujkált, ilyen erdőbe és onnan jött haza. 
 
K: Tehát ’43-ban ott lakott a Thököly úton. Ott voltak-e a környéken zsidók? Laktak-e a 
környéken zsidók? 
 
I: Nem, abba a házba nem lakott, viszont volt egy nagyon rendes---nő, aki kommunista volt, 
és az- az ott lakott. 
K: A házban. 
I: A házba, igen. 
K: És akkor a- ott=ott volt a Rózsi néninél két napot a Schwartz Rózsi néni- 
I: -igen- 
K: -a keresztmamája- 
I: -a keresztmamám ott volt. 
K: És- tehát hogy megjelent=megjelent Rózsi néninél, hogy bújtassa a Rózsi néni? 
I: Tessék? 
K: Megjelent a Schwartz Rózsi, a keresztmama, és megkérte Önt, hogy bújtassa? 
 
I: Nem, hát mi tartottuk a kapcsolatot, hát jött hozzánk, egész- sőt, lakott is nálunk, még 
mielőtt sikerült neki úgy eltűnni, hogy ne tartsák számon. La- nálunk lakott, a sezlonyon 
aludt szegénykém, mer hát bujkált. Hát persze. 
 
K: Ez akkor ’43-ban, agy inkább ’44-ben volt? 
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I: Igen- ez nem=nem=nem, ez má’ előbb volt, ’42 körül, mer már akkor kezd- kez- kelletett 
már igyekezni- 
K: -de ez a Thököly úton- 
I: -papírt szerezni- 
K: -Thököly úton volt, nem? 
 
I: Nem a Jobbágy utcába, ott a anyukáméknál ott lakott, még akkor én nem is voltam férjnél, 
mikor még ott lakott a keresztmamám, persze. Az már későbbi idő volt. 
 
K: És a férjével mi történt az lehet tudni? 
I: A keresztapámmal? 
K: Igen. 
I: Hát azt valaki följelentette, hát tudtuk, hogy ki volt. 
K: Ki volt? 
I: Má’ meghalt hál istennek, az is izé- és a keresztapám a Rákóczi út és a Fiumei út sarkán 
akkor még állt ottan ötemeletes ház, és fölment a ötödik emeletre és leugrott, öngyilkos lett. 
 
K: És miért jelentették föl? 
 
I: Én akkor nem- már ez előbb játszódik le, akkor izé- én olyan hat éves kislány voltam, ez 
akkor játszódott, de igen, hát szóval őt azér’ izélték, mert hogy rejtegette a kommunistákat, 
azért jelentették azt föl. Az egy más izé volt, igen. És akkor a keresztmamám viszont a 
gyermekbarátoknak volt a vezetője. És én meg mint kislány mindig a hűvösvölgyi nagyréten 
a keresztmamámmal ott voltam, az volt nekem a nyaralás. 
 
K: Szóval a Thököly úton lakott már, amikor- 
I: -igen, Thököly út 47- 
K: -már a=a ’43 augusztusától ott lakott ezek szerint. 
I: Nem- nem augusztus volt, már augusztus vége fele. 
 
K: És ő: azon túl, hogy megjelent a keresztmamája, volt-e még más zsidó esetleg, vagy volt-
e még más jele annak, hogy a- hogy ott üldözik a zsidókat, vagy valami- 
 
I: Hát hogyne lett volna, le- volt, például ez is ugye velem történt, én úgy másokkal nem 
trafikáltam akkor se, nem közösködtem és ember- így---polgári iskolába akartam 
beiratkozni, és nagyon szegények voltunk, kenyérre se volt, nem hogy két pengő a 
beiratkozásra. Anyukám adott húsz fillért, vegyek két deci petróleumot. Ugye ez egy olyan 
sztori, ami életem végéig megmarad. És a piac, a sashalmi piac mellett volt ez a--hogy 
mondjam, milyen kereskedésnek, hát szóval háztartási boltnak mondjuk. És ott árulták a 
petróleumot. És nagyon szeretett engem a Zsille néni, mert olyan kis kotnyeles gyerek 
voltam, és én szerettem oda járni, és tudu- tudtunk nagyon jól kommunikálni egymással. És 
izé- kérdezte tőlem, hogy mért sírtam, ki van sírva a szemed, Rózsika, miért sírtál? Hát, 
tetszik tudni, Zsille néni, anyukámnak nincs két pengője, és én szeretnék polgáriba járni, és 
holnap van az utolsó nap és nem tudok beiratkozni. Ez úgy igaz, benyúlt a kasszába, kivett 
két pengőt, és odaadta. Mondom, hát nem tudom én visszaadni. Majd egyszer vissza fogod 
tudni adni. És vissza tudtam neki adni, nem pénzbe, hanem ezzel a jóságával, amit adott 
nekem akkor ő, az már negyven--izé- hát negyven---három vége fele volt- nem is, ’44 eleje, 
mert már terhes voltam akkor. És akkor a Nefelejcs utca és a Elemér utca sarkán voltam 
pénztárosnő. Mer lánykoromban voltam pénztárosnő is a köztisztviselőkénél, és egy volt 
kollega ott nyitott boltot és föl- odavett engem. Mondom ez jó közel is van hozzánk, 
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minden. És egyszer- akkor már gettók voltak, és a üzlet, ahol volt, az a ház gettó volt- a üzlet 
nem, de a ház az háromemeletes ház volt. És a vécénknek a ablaka, az benyílt a udvarra. És 
ugye a zsidókat ott tudtuk kiszolgálni. Mindent, amire volt pénzük, és ami áru nekünk volt, 
azt a főnököm az ablakon át adta a gettóba be. És akkor meg=megismertem rögtön. Jé, 
mondom, Zsille néni, katonával, századosi egyenrang volt az urán, és hát ő tudta, hogy én 
tudom, hogy ő zsidó, meg izé, és mondom, hogy tetszik lenni. Aszongya, hogy izé- mondom 
mi- miér=miér jött be a boltba, mire van szüksége, hát gondoltam, hogy vásárolni akar. És 
mondja, hogy van aranyuk, hogy szeretne, amit tud, venni. Hát amit tudott, amennyire pénze 
volt, hát az ura is a két cekkerrel, meg ő is, bevásároltak. 
 
K: És aranyat adtak a-? 
I: Az arannyal fizettek, igen, avval fizettek, és- 
K: És ott volt Rózsika néni a kasszában? 
I: -és a háború után újra összetalálkoztam a Zsille nénivel, és akkor azt--a Garay utcáról- 
Szinva utcába lakott, és mondta, hogy az mentette meg őket, hogy ott be tudott vásárolni, és 
el- 
 
K: Milyen- hogy hívták? Zsille néni? Pontosan- 
I: Zsille. 
K: Emlékszik a teljes nevére? 
I: Nem tudom, csak Zsille néni. Ott volt nekik ilyen háztartási bolt a- 
K: -még Sashalmon- 
I: Sashalmon, igen a Felszabadulás útja, azt hiszem, ami a piacra vezetett, egyenes utca. 
K: Merthogy Rózsi néniék Sashalmon laktak ’29-ben- 
I: -Sashalmon- hát oda- 
K: -29-től meddig? 
I: A: izé- ’38-ig- 
K: 38-ig. 
I: 38-ba mentünk Pestre, a Jobbágy utcába és ott laktunk egészen- 
K: Rózsi néni, szóval ezek szerint, amikor a Zsille néni bejött a boltba, amikor ott tetszett 
dolgozni, mint pénztárosnő- 
I: Igen- 
K: -és: 
I: -nem volt rajtuk a zsidó csillag=nem volt rajtuk- 
K: -tehát bujkáltak- 
I: -de én tudtam- el volt- nem volt rajtuk, de volt papírjuk, valakitől tudtak venni papírt. 
 
K: És Rózsi néni elfogadta az aranyat cserébe, vagy azt a tulajdonos? 
 
I: Nem én, azt a főnököm, hát hogyne, ő azon vásárolt, ő a honvédségnél volt GH-s tiszt, és 
ott a honvédségtől hozta az árut úgyhogy másképp nem lett volna neki, de így tudta segíteni 
a: gettóba akik laknak. Úgyhogy ez- attól függetlenül rendes ember volt, pénzér’ csinálta, 
nem ingyen, de akkor is megcsinálta, ő is lóghatott volna. Úgyhogy- 
 
K: Ez melyik volt a Nefelejcs utca- ez hol volt pontosan ez a bolt, ahol tetszett dolgozni? 
 
I: Ez a Nefelejcs utca - Elemér utca sarkán volt ez a bolt. 
 
K: Igen. Kint volt a házon egy sárga csillag? 
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I: Tessék? 
 
K: Sárga csillag volt-e kinn a házon? Tetszik emlékezni? 
 
I: Persze=persze, sárga csillagos ház volt. 
 
K: Sok ilyen ház volt Pesten? 
 
I: Volt sok=sok volt 
 
K: Járt valamelyikben? 
 
I: Hát keresztanyám amelyikbe lakott, abba voltam. 
 
K: Az hol volt? 
 
I: Az a Bajza utca és a Podmaniczky utca sarkán, ott azon a részen, nem pont a izé- 
 
K: Múltkor azt tetszett mondani, hogy Szív utca? 
 
I: Tessék? 
 
K: Múltkor azt tetszett mondani, hogy Szív utca? Szív utca. 
 
I: Most is Szív utca az. 
 
K: Tehát a Szív utcában volt. 
 
I: Szív utca és a Bajza utca- a sarkánál. Hát a Bajza utca végigmegy a- ment a Podmaniczky 
utcáig. És a Podmaniczky utca- ott=ott ment a vasút. 
 
K: Szóval nem emlékszik pontosan a házszámra, hogy hol volt. 
 
I: Nem: édesem- hát- 
 
K: És ott járt abban a csillagos házban. 
 
I: Persze, hát fölvittem keresztmamámat, lehoztam a keresztmamámat, én be mertem menni. 
 
K: Hány éves volt akkor a keresztmamája? 
 
I: Hát: édesem, már nem tudom megmondani. 
 
K: De idősebb volt. 
 
I: Idősebb, persze. Hát a--hát mennyi, ötven év körüli. 
 
K: És amikor járt benn, itt ebben a csillagos házban, ahol a keresztmamája lakott, mire 
emlékszik, mit látott ott bent a házban? 
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I: Hát, édesem, megmondom neked, nem néztem körül. Hárman, vagy négyen voltak abba a 
kis cselédszobába. 
 
K: Őrizték ezt a csillagos házat? 
 
I: Tessék? 
 
K: Őrizték? Volt őr az ajtó előtt? 
 
I: Hát eleinte volt, aztán már nem volt-- a- de hát---nem is tudom. Hazudnék, ha tudnám, 
hogy- hát volt házmester- 
 
K: De nyilasok, vagy csendőrök, vagy rendőrök nem voltak. 
 
I: Hát, valószínűleg szimpatizánsok voltak, ugye aki elvállalta. 
 
K: Mit? 
 
I: Hát, hogy házfelügyelő marad ott a- vagy ők elvitték, azt mást tettek helyette, azt már én 
nem tudom. 
 
K: De a ház előtt nem volt senki. 
 
I: Nem: nem=nem. 
 
K: És a Nefelejcs utcában volt a ház előtt valaki? Őrizte azt a házat? 
I: Nem, akkor még nem. 
K: -a csillagos házat- 
I: Nem, nem őrizték, nem. 
 
K: És volt más csillagos házban is, Rózsi néni? 
 
I: Nem, csak ebbe a kettőbe voltam. Nem volt dolgom nekem hm: az ember nem ment oda, 
ahova nem muszáj. 
 
K: És a Nefelejcs utcai házban járt bent is a lép- a- emeleten? 
I: -nem, csak a izén keresztül- 
K: -udvaron keresztül- ablakon kerszetül. 
 
I: A: mondom, a vécén=a vécén volt egy ilyen kis ablak, és ez volt a szerencse. A ház 
lakóinak, mer így el voltak látva, nem éheztek, mer a utolsó rongyukat is, mindent pénzzé 
tettek. Hát nem- 
K: Beszélgetett ott az emberekkel? Mondták, hogy milyen állapotok vannak? 
I: Hát, látja az ember, meg tudtuk. 
K: mit látott=mit látott? 
I: -persze 
K: -mit mondtak? 
I: Hát nyomort- látta az ember a nyomort, látta a- az- hogy leköpik az- csillagos- látja- hát 
ilyesmit látott az ember ez- nem titkolták, édesem. 
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K: Nem- de hogy ott a Nefelejcs utcában, akik ott laktak benn a házban- 
I: -azok ott- 
K: -hogy ők hogyan laktak, azt hogyan tudta Rózsi néni? Mondták, vagy látta? 
 
I: Nem, nem is kérdeztem, nem izétük, mer énnekem a pénztárba kellett ülni, én nem- 
főnöknőm az biztosan tudott mindent, mer- 
K: -ki- emlékszik a tulajdonosra, hogy ki volt a boltnak a tulajdonosa? Ki volt a főnöknő? 
 
I: Hát a volt kollégámnak a feleségét, hát ismert- főnöknőm volt, de n- tudtam a nevüket, de 
most nem mond- nem tudnám megmondani. 
 
K: Az egy zsidó bolt volt régebben, ahol ott dolgoztak? 
 
I: Nem=nem tudom, milyen bolt volt, mer én akkoriba- csak már úgy kerültem oda, hogy a 
volt főnökkel összetalálkoztam, és akkor én már állapotos voltam, a utolsó- a hetedik 
hónapba jártam, akkor én már csak odamentem, meg hazamentem. De viszont nekem jó 
volt, mert akkoriba csak úgy adtak táppénzt, ha az ember dolgozott. És akkor énnekem így 
volt állásom. És így izéltam. 
 
K: Köszönöm szépen, akkor most álljunk le, merthogy le fog járni a kazetta, jól mondom? 
 
K: Rózsi néni, leálltunk egy picit, mert kazettát kellett cserélni a kamerában, és akkor most 
folytatjuk a beszélgetésünket. 
 
I: Jó. 
 
K: Tehát azt említette, hogy járt két ilyen csillagos házban, és amikor leálltunk, 
beszélgettünk, és megállapítottuk, hogy az egyik csillagos ház, ahol a Schwartz Rózsi néni 
lakott, az a Podmaniczky és a Bajza utca sarkán volt. Az egyik- 
I: -igen- 
K: -épület ott a Podmaniczky-Bajza sarkán- 
I: -az=az- 
K: és ott járt bent Rózsi néni. Egyszer, kétszer, vagy többször? 
I: Hát, lehet, hogy ötször is, már nem em- annyira- 
K: De a házat nem őrizték- 
I: Tessék? 
K: A házat nem őrizték. 
I: Arra nem- nem emlékszek. 
K: De zsúfolt volt meglehetősen. 
I: Hát gyalog mentünk föl a negyedik emeletre, az egy nagy ház volt. És a cselédszobába, 
mondom, négyen laktak, hát gondolhatod, hogy az mekkora volt, egy cselédszoba. 
 
K: És arra tetszik emlékezni, hogy- sok ember volt az épületben? 
 
I: Hát tele volt, édesem. Volt, ahol a földön is feküdtek. Hát az- nem volt ((nevet)) izé- kény- 
izé- hogy fejezzem ki magam- ő: 
 
K: Rózsi néni, arra tetszik emlékezni, hogyha=hogyha Podmaniczky utca van előttünk, 
mögöttünk a Bajza utca, akkor bal oldalon, vagy jobb oldalon, az iskolának az oldalán, vagy 
a másik oldalon, van ott egy általános iskola- azon a- 
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I: -hogyne- hát a-izé- nem azon a oldalon a szembe lévő oldalon volt. 
K: -másik oldalon- 
I: -tessék? 
K: -a másik oldalon, a saroképület- 
I: -a igen- a- ott=ott- 
K: -akkor így meg tudjuk nézni, hogy hányas szám. Jó. Abban járt, ott- 
I: igen=igen- 
K:- tetszett járni abban az épületben. Kijárhattak-e onnan az emberek? 
I: Hm? 
K: Kijárhattak-e onnét az emberek? 
 
I: Megvolt a időpont, hogy kijárhatnak, mehettek ki vásárolni, igen, volt időpont. Már azt 
már nem tudom, 8 és 9 között, vagy 6 és 7 óra között, a fene tudja, azt már nem tudom. De 
kimehettek, igen- 
K: -és Rózsi néni is-? 
I: -aztán már amikor: bombáztak, meg minden a- annyira volt a harc, akkor már ment 
boldog-boldogtalan, aki ki tudott menni, hát akkor már nem volt olyan felügyelet. 
 
K: Amikor odajárt meglátogatni Rózsi nénit, akkor=akkor várta már a babát, pocakja- 
I: Igen, akkor már terhes voltam, igen. 
K: Mert ugye 44 decemberében született a baba. 
I: -44- igen, szenteste születtem, igen- 
K: -a baba- és akkor ezek szerint 44 őszén járt abba=abba a házba többször, ugye? 
I: Előbb jártam=előbb jártam- 
I: -előbb is- 
I: -hogyne, mert akkor már az volt a helyzet, hogy nem mertem én se menni, mert ha út 
közbe ér a légiriadó, mit csinálok! Így is egy- egyik alkalom- Nefelejcs utcába, a óvóhelyre 
hason csúszva estem le, és akkor kórházba kellett mennem az István Kórházba be, hat 
hónaposan, majdnem megindult a szülés. De aztán visszaállt, hét hónapra szültem. 
Úgyhogy- 
 
K: És akkor ezek szerint Schwartz Rózsi néni, ő nem abban a ház- abban a házban lakott, 
vagy nem abban a házban lakott? 
 
I: Nem, akkor anyukáméknál voltam, hát egyedül mit csináljak ottan? 
 
I: De a Schwartz Rózsi néni, ő- be kellett költöznie ebbe a csillagos házba, vagy ő ott is 
lakott amúgy is? 
 
I: Nem=nem, nem ott lakott. 
 
K: Ő hol lakott korábban? 
 
I: Valamelyik barátnőjénél bújt el- ott nem tu- azt nem tudom, mert akkor nem--a- akkor 
tőlünk el kellett nekik menni, mert a bátyámat- a: ((köhint)) hogy mond- bátyám- 
 
K: Mielőtt még elkezdené ezt mondani ezt a történetet Rózsi néni, az előbb említette, hogy 
Schwartz Rózsi néninek papírokat próbáltak intézni. 
 
I: Igen, azt próbáltunk. 
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K: Ez mit jelentett, hogy papírokat próbáltak neki intézni? 
 
I: Hát, ismerőstől hogy nem-e adja el, vagy nem-e adja oda a keresztlevelét, meg a há- vagy 
házassági papírt, ami keresztény, hogyha leveszi a- csillagot leveszi, hogyha igazoltatják, 
hogy akkor tudja, hogy keresztény. Ér- szóval azt lehetett. Volt, aki szívességből is odaadta, 
volt olyan is. 
 
K: És sikerült? 
 
I: Nem si=nem sikerült. Nem: nem tudtuk. 
K: Szóval Schwartz Rózsi néninek hordania kellett a csillagot. 
I: Keresz- sárga csillagja volt, nem kerek- sárga- ötágú csillag, igen. 
 
K: És- és akkor aztán elment a- egy ideig ott volt a Jobbágy utcában a Rózsi néni, aztán el 
kellett mennie és bujkált valahol. 
 
I: Elment, igen, Gardó nevezetű volt a ház---izéje az a nyilas vezető, és az kiszúrta, hogy 
nálunk van, és akkor el kellett a keresztmamának menni. 
 
K: Ez ki ez a Gardó? Ki volt ez a- 
 
I: Hát, fölakasztotta magát, megjöttek az oroszok, fölakasztotta magát. Úgyis föl lett volna 
akasztva. 
 
K: De ő ott lakott a házban? 
 
I: Ott lakott a házba, az ötödik emeleten- izé- negyediken, pardon, négyemeletes volt. 
 
K: És ő egy nyilas volt. 
 
I: Nyilas, karszalagos nyilas. 
 
K: És hal- mondott is dolgokat? 
 
I: Hát! minket is följelentettek, hó! minket is meghurcoltak. Minket nem azér, mer zsidók 
vagyunk, minket azért, mert kommunisták vagyunk, minket azért. 
 
K: És miket mondott az a Gardó a zsidókról, vagy a kommunistákról? 
 
I: Hát, mindegyiket ki kell irtani, őneki ez volt az eszméje. 
 
K: Ezt mondta? 
 
I: Persze, kiabálta! Ha! 
 
K: Mit kiabált? 
 
I: Há! Büdös kommunisták, lógni fogtok, meg ilyeneket. Hohó! 
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K: Zsidókról mit kiabált, ez a Gardó? 
 
I: Mondom, ez az egy volt zsidó a házba, ez az Irén és aztán ugye anyukám átvitte a gettó- a 
kuplerájba, és akkor ő ott bujkált, a kurvák bújtatták. 
 
K: És ez hogy volt, ezt látta Rózsi néni, vagy csak mesélte az édesanyja? 
 
I: Mit? 
 
K: Hát hogy átvitte a- vagy hogy volt ez a történet? 
 
I: Hát nem mondta- én tudtam, persze, hát izé- de senkinek nem lett mondva. Hát hogyha 
valamelyik megtudja, akkor odamennek és kicibálják onnan. Dehogy is mondtuk. 
 
K: Szóval ki volt az a házban ez a zsidó személy, akinek át kellett menni a kuplerájba? 
 
I: Róth Irénnek hívták. 
 
K: Róth Irén, és akkor a- 
I: Anyukája meg a Róth nem tudom mi volt a Samuné, vagy mi. Az a Keleti pályaudvaron 
ilyen toló- dohányáruboltja volt, abból éltek. 
 
K: És akkor Róth Irén- Róth Irént az ő édesanyja átvitte a kuplerájba. 
I: Igen. 
K: És az pontosan hol volt, az a kupleráj? Tetszik emlékezni, hogy mi volt a címe annak az 
épületnek? Már nincsen meg, ugye? 
 
I: Mellettünk lévő ház volt, mi a 16-ba laktunk, az volt a 14. 
 
K: Oda vitte át az édesanyja- 
I: -persze, oda vitte- 
K: -és akkor az édesanyja is ottmaradt? 
 
I: Tessék? Nem=nem! Befogadták. Anyukám jóba volt a kurvákkal, mer varrt nekik, ugye 
mi akkor úgy hívtuk őket. És anyukám varrt nekik, mert senki nem varrt volna nekik, be se 
engedték, ugye, a kuplerájból. És izé- ismerte anyukámnak jöttek mindig varrattak ruhát, 
vagy volt, amelyiknek gyereke volt, és a- egyik lakó, nálunk a földszinten laktak, azok 
nevelték egy- az egyik kurvának a gyerekét. Úgyhogy szóval ilyen ház volt.  
 
K: Most akkor a=a Róth Irént, a lányt, a zsidó lányt ki vitte át a kuplerájba? 
 
I: Anyukám! 
 
K: A! Rózsi néni anyukája. 
 
I: Anyukám. Hát azt senkinek nem volt szabad tudni. 
 
K: Hány=hány éves volt akkor a Róth Irén? 
 
I: A Róth Irén? akkor volt olyan 16 éves. 
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K: És a- ez akkor volt, amikor még ott lakott a Rózsi? 
 
I: Még én is ott laktam anyukáéknál- én a lakásom ott volt, abba katonák bujkáltak, szökött 
katonák. A: az- volt idő, mikor avval volt tele. De azokat nem jelentette föl a rendőr, csak 
kiszúrta a keresztanyámat. Mer gondoltam a sok izé között ő is elvan, de nem. De jó is, hogy 
elvittem még éjjel, hát 11 óra volt, még nem egész éjjel, mer már reggel bizony jöttek. De 
hát akkorra már a katonák se voltak- szökevények se volt senki. 
 
K: Hogy volt ez? Hova vitte el Rózsi néni a keresztmamáját? 
I: Tessék? 
 
K: Hova tetszett elvinni a keresztanyját? 
 
I: Odavittem a Podmaniczky és a izé sarkára, Szív utca sarka. 
 
K: Bajza utca. 
 
I: Hát Bajza utca. Lehet, hogy Szív utca, lehet, hogy Bajza utca, most megzavarodtam ám, 
vagy kettő, mer mind a kettő izé- megy. Lehet, hogy egy- a kettő közül a egyik. 
 
K: Odavitte akkor- és miért pont odavitte Rózsi néni a keresztanyját? 
I: Tessék? 
 
K: Miért pont oda tetszett vinni a keresztanyját? 
 
I: Hát, mer oda volt már be volt rakva oda, ugye a lakásából kivették, ahol lakott, mer akkor 
azt a lakását nem tudom, hogy hol volt, mikor tőlünk elment. Elment és a barátnőjéhez, mer 
hát nekünk kellett a sezlon, mert a bátyám fölszabadult- ugye hazajött, ugye----mer el volt 
ítélve, a Margit körúton volt börtönbe. Hazaárulás, szervezkedés, minden, el volt, több évre 
elítélték. De akkor- ez akkor játszódik le ez a dolog, amikor a magyarok bevonulnak 
Szerbiába, a délvidékre. És akkor ő jelentkezett, hogy megy a frontra, önkéntesnek, és akkor 
leszerelték, el- izélték a börtön-izéjét- elengedték, vissza fölszerelték katonának, mert 
karpaszományos katona volt, ugye keres- felsőkereskedelmit végzett, érettségije volt, és 
akkor indult volna a frontra, Szerbiába. Közbe én meg a Horthynál az anyukámmal---ki- 
kér=kértem kihallgatást. És kaptam kihallgatást a Horthynál. És akkor mondtuk, hogy ez 
nem lehet őt vinni ki a frontra, ez közbe játszódik, ez a dolog, mert nem magyar 
állampolgár. Oroszországba született, hát akkor ő nem képviselheti a magyar rendszert. És 
igazat adtak nekünk, és- 
 
K: De nem Horthyval beszélgettek gondolom? 
I: És akkor leszerelték- 
K: -Horthynál voltak személyesen?  
I: Személyesen, a kabinetirodába, Horthynak a: aki alatta van, az fogadott minket, igen. 
K: Fönn a Várban? 
I: Várba. Szóval- én beszéltem, anyukám meg hal- mondta oroszul, én meg mondtam 
magyarul. 
K: És akkor végül nem vitték ki a frontra a bátyját. 
I: Nem, nem ment ki a frontra. Azonnal leszerelték. 
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K: Említette a múltkor, hogy azért voltak már mindenféle atrocitások a zsidók ellen az utcán 
is, tehát, hogy tetszett látni azt, hogy=hogy- 
 
K: -ha! taknyos izék- nyilas karszalagos gyerekek lövöldöztek a izé- és a- 
 
K: Mi volt pontosan? 
 
I: Hát a katona, amelyik lógott a frontról, ugye bujkált a szülő- a szüleinél a pincébe, 
minden, valamiér’ kiszaladtak, cigarettáér’, vagy valamiér’, hát- rögtön agyonlőtték. Ott a 
Jobbágy utcába- 
K: -kit? 
I: Nem is egyet, se kettőt. 
K: Kit lőttek agyon 
I: Taknyos gyerekek, 13 éves gyerekek. Édesem, ki tartotta azt számon? 
K: -nem egészen értem most, Rózsika néni- 
I: -még én se. Nem is gondoltam, hogy 80 év múlva én valakinek ezt el fogom mesélni, mer 
ez egy olyan szörnyűség volt, hogy még m: izé se- 
K: Rózsi néni- 
I: -még a gyerekeimnek se meséltem el. 
K: Értem. Rózsi néni, de ki=ki lőtt le kit? Nem egészen értem, hogy a katonaszökevény jött 
ki a házból, és őt lőtték le? 
I: Őt lőtte le, persze 
K: És ki? 
I: -hát mer eladta a hazáját- 
K: Nyilasok, vagy ki? 
I: Az a katona rendes katona volt- katonaszökevény- és az a karszalagos nyilas kölyök 
lelőtte, igen. 
 
K: És zsidók ellen voltak-e hasonló ilyen esetek? 
 
I: Persze, hogy voltak. 
 
K: Milyen esetre emlékszik? 
 
I: Hát, mondjuk nem lövöldözésre, olyan nem egy volt, se kettő, egyet meséltem, hogy 
kiborogatták a szegény zsidó asszonynak, aki a kimenetelkor vásárolhatott azér a pár 
fillérjéér’, vagy aranyáér- izét a kosarát fogták, és kiborították, és megtaposták, úgyhogy 
szegény ment haza, se pénz, se kaja. Nem egy, se kettő. Hát ott volt a Garay piac. És az 
ottan körbe voltak a csillagos házak--volt a Murányi utcába, Elemér utcába, Podmaniczky 
utcába, a izé- Dembinszky utcába, hát sorba. 
 
K: Bocsánat. Egy korty vizet? Esetleg hogyha- 
I: -aztán akkor futhatok=futhatok a vécére---((iszik)) de én ezt nem kérdeztem meg, ezt 
milyen célból- célra használjátok fel? Most már megkérdezem.  
 
K: Jó, akkor álljunk le egy pillanatra. 
K: Rózsi néni, elmeséltük újra, hogy miről is szól ez az egész kutatás- 
I: -persze- 
K: -most akkor azt hiszem világos, ugye? és akkor tudjuk folytatni a beszélgetést.  
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Két dologról=két dologról szeretnénk még beszélni. Egyrészt említette a múltkor, 
hogy=hogy el kellett menniük, a Gestapo elvitte a családot a Sváb-hegyre- 
I: -hát ez nem- 
K: -ez pontosan mi volt, ez a történet? 
 
I: Hát az úgy volt ugye, hogy följelentettek minket, hogy a rádión hallgatjuk Moszkvát éjjel 
ugye az adást. 
 
K: Hallgatták? 
 
I: Persze, hogy hallgattuk. Meg is mondta anyukám, oroszul mondta a németnek, tisztnek, 
azt- miér, maga nem hallgatná, hogyha német, és németül adják? Hát oroszul értem, 
hallgatom. Na hát akkor ugye fogták a rádiónkat, ilyen kis rádiónk volt, és elvittek minket a 
Sváb-hegyre. És egy pincébe leraktak minket, anyukámat, apukámat, meg engem. Ez- ugye- 
és akkor éjszaka van már, hideg van a pincébe, hát ez november körül, tél már úgy 
látszódnak a dolgok- 
K: De akkor még nem várt kisbabát, ugye? 
I: Tessék? Hát akkor még nem, hát még lány voltam- 
K: -még lány volt- 
I: -ez akkor történik, igen. Hát ez kb. a: negyvenkettőbe játszódott, amikor megszálltak 
minket a németek---na- az ’44 izé- 42 április- nem is tudom- húsvét, nagypén-  
 
K: 44-ben volt, 44-ben jöttek be a németek. 44 áprilisában. 
 
I: Negyven- na, igen, mer már akkor férjnél voltam, akkor az=az egy másik szto- izé- ez, 
amit mesélek, ez 42-be, akkor én még lány voltam. És a anyukámat, apukámat, meg engem 
fölvittek a Sváb-hegyre, hogy milyen utcába, hova, azt nem tudom, csak egy pincébe 
voltunk, egy éjszaka. Hogy majd másnap lesz a kihallgatás. Közbe légiriadó volt. És ki 
tudtunk a pincéből jönni. Hát hogy azt hogy értünk mi a János kórházig, a mai napig se 
tudnám elmesélni úgy, ahogy történt, mer ott hason csúszva, térden csúszva, mindenhogy 
mentünk, árkon-bokron keresztül, és kiérünk, virrad a izé- jé! a János kórháznál vagyunk, 
akkor már tudtuk. Na és onnan aztán hazamentünk. 
 
K: Rózsi néni, és kik vitték el? Ezek német katonák voltak? 
 
I: Német, persze, német tisztek voltak, persze. 
 
K: Említette azt, hogy látott olyan helyzetet, vagy olyan jelenetet, amikor zsidókat vonatba 
raktak be. 
 
I: Hát akkor=akkor már deportálták a zsidókat, igen, akkor vitték a vonathoz a Podmaniczky 
utca és a Dózsa György út résznél, meg a- ottan volt egy dombon kellett fölmenni, azt azért 
tudom, mer az uramat is onnan kísértem a frontra, onnan mentek a katonavonatok is, és ott 
gyűjtötték aztán be. Ugyan nem aztán, hanem még előtte a izéket, a zsidókat. Hát gyerekek, 
felnőttek, asszonyok, mindenki, botokkal, bőröndökkel, kis táskákkal, az=az szörnyű volt. 
Azt elmondani nem lehet. 
K: -és- 
I: -és behajtották a vagonokba. Nem kocsikba, kupékba, hanem vagonokba. Rácsos, amibe 
teheneket, meg marhákat, meg mit- azelőtt azt szállítottak, meg lovakat, meg a katonákat is 
aztán, az is- mentek a frontra. Úgyhogy olyanba. Ezt egyszer láttam, többet nem mentem 
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arra már én, és azt többször nem. De akkor egyszer láttam, de hát ott többször is csinálták, 
ugye egy vonatra nem fér fel félmillió ember. 
 
K: Hol=hol volt akkor, amikor ezt látta Rózsi néni? Honnét látta ezt? Hol állt? 
 
I: Hát mentem az utcán. 
 
K: A Dózsa György úton? 
 
I: Persze, mentem a Dózsa György úton, mentem, hogy megyek majd a körútra, megyek a 
izé- Podmaniczky utcába föl- 
K: -és- 
I: -hát gyalog kellett menni, akkor nem volt, hogy villamossal megyek (nevet)) kocsival, 
csak gyalog. 
 
K: Hány embert látott ott, akik a- 
 
I: Hát én nem számoltam meg, sokat. 
 
K: És hány vagont? Egy vonat volt, egy szerelvény? 
 
I: Hát az egy szerelvény volt, hát hogy hány vagon, a jó isten- én nem számoltam, én arra 
nem gondoltam, kedvesem, hogy én ezt még- 
 
K: És honnét tudta, hogy zsidók voltak? 
 
I: Hát a sárga csillag mindegyiken rajta volt, édesem, és a karszalagosok hajtották őket. 
 
K: Kik, milyen karszalagosok? 
I: -férfiak, kat-  
K: -nyilasok? 
I: -nem katonaruhába, hanem ilyen fekete ruhába a izét- és izé- karszalagosok. Hát az- 
 
K: Nyilas karszalagosok? 
 
I: Nyilas karszalagosok, persze, ezek nem civilek. 
 
K: Mennyi ideig- megállt nézni, vagy? 
 
I: Hát amíg én elmentem, addig láttam, megállni nem lehetett, hát az- kiabáltak, hogy tessék 
menni, tessék menni, hát nem lehet megállni. 
 
K: Maguknak- Rózsi néninek- 
I: Persze, kiabálták, nem volt szabad megállni, hogy fényképezzük, vagy nézzük, hát azt 
nem lehetett. 
K: -nyilasok kiabáltak- 
I: -ezen csodálkozok, hogy azok hogy tudták a felvételeket csinálni, hogy a levegőből, vagy 
hogy, akik csi- vettek felvételeket. Hát volt, akinek volt fényképe. 
 
K: Hát nincs sok fénykép sajnos ezekről a- 
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I: -én ezen izéltem, mondom, hogy azt kik csinálták, vagy hogy csinálták. Mer azt nézze, én 
egyszer mentem, mondom, ott kiabáltak, nem volt- lehet megállni és menni kelletett, de 
mentem én is a dolgom felé, álmomba se gondoltam, hogy akkor megyek ott. 
 
K: Ezek a nyilasok kiabáltak a zsidókkal is? 
 
I: Hát hogyne! Ha nem úgy ment, ahogy kell, persze, hogy kiabáltak. 
 
K: Miket kiabáltak, tetszik emlékezni? 
 
I: Nem. 
 
K: És a nyilas- vagyis a zsidók akik ott voltak, mondtak valamit? 
 
I: Hát biztos mondták, de hát az távolság is azért, nem úgy, meg nem- nem=nem 
gondolkodott az ember. Én megmondom őszintén, siettem keresztül, hogy minél előbb ott 
legyek. Nem-- 
 
K: És- szóval voltak idősek is, fiatalok is, gyerekek is voltak? 
 
I: Hát hogyne, voltak ilyen kis gyerekek, négyéves, ilyen gyerekek, persze. Habár a: azokat 
inkább bent a- belül voltak, nem kív- kívül inkább a felnőttek, mer a gyerekeket inkább 
mindenki dugta, hogy ne legyen láb alatt. Gondolom én. 
 
K: De most a zsidók- zsidó gyerek- de ott voltak a zsidó között voltak gyerekek is? 
 
I: Persze, hogy voltak, voltak bizony. Voltak, azér mondom, hogy azokat inkább befele, 
ahogy úgy láttam, hogy vé=védték, hogy nem kívül. 
 
K: Voltak mások is, akik így- járókelők- 
 
I: Járókelők, hát persze. 
 
K: Voltak, akik megálltak és nézték? 
 
I: Kiabáltak rögtön, hogy tessék továbbmenni. 
 
K: Ezek a járókelők- 
I: -járókelők, persze, hát- 
 
K: Ők mit szóltak, mondtak valamit? 
 
I: Hát, volt, aki köpött egyet, vagy mondta- hát mondta, hogy ez szörnyűség, ugye, hát 
felháborodtak, mer azér olyanok is voltak, hogy nem örültek az ilyen látványnak. 
 
K: És volt, aki örült? 
 
I: Hát, valószínűleg volt olyan. Mer sok mindent látott-halott az ember. ((nevet)) 
 
K: Mit látott, mit hallott? 
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I: Hát- az=az ilyet, hogy a- köpött, meg úgy kell nekik, büdös zsidók, hát ily- ezek- hall- 
mentek ezek a szlogenek. Rég=rég volt. 
 
K: Szóval milyen volt ott a hangulat, Rózsi néni? 
 
I: Szörnyű. Szörnyű volt a hangulat. Voltak azér rendes emberek is, nem mindenki volt 
gazember. 
 
K: De mi volt a jellemzőbb, a rendes emberek, vagy a gazemberek inkább? 
 
I: Hát, a gazember jobban megmaradt az embernek, mer abból nem volt azér olyan sok, mint 
a rendes emberből, mer azért voltak rendes emberek is. 
 
K: Kik voltak a rendes emberek ott? 
 
I: Hát, akiknek nem tetszett ez, ugye. Tették a megjegyzést, hogy szörnyűség, disznóság, 
ugye? Tisztelet a kivételnek, voltak. Sokan voltak azér, akik a- odaadták a igazolványukat is, 
odaadták olyan is volt. Meg aztán voltak olyanok is, akik pénzér’ adták el--olyan is volt. De 
azér hallja az ember.---Aranyér, pénzér lehetett venni. 
 
K: Emlékszik még így a zsidókkal kapcsolatosan más történetre, epizódra így a háború alatt? 
 
I: Én nem, mer akkor én már úgy be voltam a gyerekkel ((nevet)) izélve- 
 
K: 44- mikor született a baba? 
I: Tessék? 
K: Mikor született meg a baba végül? 
I: Szenteste, ’44 szenteste. 
K: És hol, ott a Thököly úton? 
I: Tessék? 
K: Hol szült Rózsi néni? 
 
I: A: OTI oldalán, a Kun utcába volt egy- a kurváknak a kórháza, és ott szültem. Mer akkor 
már csak az az egy helyiség volt, ahol még lehetett. És ott szültem és egy óra múlva a 
gyerekkel légitámadás, az összes ablakok kirepültek, a gyerekkel a tűzoltólaktanyával 
szembe volt, oda mentünk le--szörnyű volt. Följöttünk, az ágy csupa üvegszilánk, 
fenekembe hat kapocs, gyerekkel a karomon, nem tudtam hova üljek, mit csináljak. Hát- 
 
K: Édesanyja ott volt akkor? 
 
I: Tessék? 
 
I: Á! Egyedül voltam ottan, hát ez mind betegek voltak, mind szülőanyák voltak ott. 
Egyszerre szültünk tízen, volt egy orvos, meg egy bába. Úgyhogy ilyen körülmények között. 
Nem külön szobába, édesem, nem kellett orvost fogadni, nagy pénzér’ ((nevet))- 
 
K: Rózsi néni, köszönöm szépen, itt most akkor álljunk le. 
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