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Stiffel Dániel 
 
 
 
K: Jó napot kívánok, legyen szíves elmondani nekünk a nevét. 
 
I: Kezit csókolom. Stiffel Dániel. 
K: Melyik évben született? 
I: 1930. október 2. 
K: Hol született? 
I: Csepelen. 
K: Dani bácsi, jártunk itt ezelőtt néhány héttel, és akkor arról beszélgettünk, hogy mire tetszik 
emlékezni a második világháborús időkből. Fölidézte azt, hogy=hogy Csepelen, ahol 
született, illetve Kiskunhalason milyen epizódokra emlékszik, mit látott annak idején. Most 
megint erről lesz szó, úgyhogy elsőként azt- arra szeretném kérni Dani bácsit, hogy=hogy 
ugye Csepelen élt gyerekkorában többnyire, a: a harmincas években. Voltak-e, éltek-e zsidók 
Csepelen, és milyen volt a viszony zsidók és nem zsidók között. 
 
I: Csepelen éltek zsidók, ahol mi laktunk, a házban is volt egy zsidó házaspár. Olyan volt a 
viszony, hogy amikor bombázás volt, és a feleséget nem vitték el, mert ő keresztény volt, de 
akik voltak zsidók, együtt szóltak be, hogy menjünk le a bunkerba, volt egy kis bunker 
előttünk. Nagyon jó volt a viszony. És akkor volt a Pötyike, ő adta oda a biciklijét- 
 
K: Dani bácsi, a háború előtti időszak- a bombázás az nyilván a háború alatti időszaka. 
Próbáljon meg a harmincas évekre menni, amikor még iskolába járt. 
 
I: Igen=igen. Akkor=akkor egy zsidó család lakott ott, ennek volt egy lányuk, aki férjhez 
ment és ő adta oda a biciglijét, hogy megtanuljak, én hordtam nekik a bótból, volt egy 
kisfiújuk, Ferike, én vittem játszani, meg- 
 
K: Hogy hívták ezt a családot? 
 
I: Feithék--Feith- 
K: -th-val a végén- 
I: -de hogy a másik nevük mi volt, azt hiszem Dezső, de nem vagyok benne biztos. 
K: Th-val a végén. 
I: Igen=igen, és ugyanabba a cs- a házba laktak, öt lakó volt, és a folyosón mellettünk laktak. 
Hisz nagyon jó viszony- anyám is összejárt velünk, együtt főz- mer szóval, hogy mit főz, 
meg- szóval jó volt, na, családias. Nem volt- ilyen, hogy zsidók, vagy keresztények, vagy 
valami, a harmincas években. Tehát- 
 
K: Hogy hívták a kisfiút, akire vigyázott? 
 
I: Ferike. Nem is hogy vigyáztam, inkább vittem játszani, meg minden, és akkor volt egy 
kiskutyánk, és akkor Nunikának hívtak a kutyát, és akkor Nunikával megyünk sétálni, meg 
minden, igen. 
 
K: Emlékszik-e olyanra, hogy több- bocsánat, voltak-e zsidó osztálytársai? 
 

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



I: Igen=igen. Volt egy Rothschild nevű, volt egy Buxbaum nevű. A Rothschildék ugye azok 
nem ott laktak, de például karácsony előtt jártunk betlehemezni, és a Rothschild bácsi behívott 
minket és adott kis aprópénzt és éreztük azt a szeretetet, hogy az iskolatársait a fiának behívja. 
A Buxbaumék azok jómódúak voltak, ott meg anyám kapott ilyen heti egy pengő törlesztéssel 
damasztot, meg ágyneművásárlást, minden. Nagyon jó volt a viszony, de- 
 
K: Buxbauméknak ezek szerint textilboltjuk volt- Buxbauméknak- rőfösboltjuk- 
 
I: Nem, hátul volt egy helyiség, és az- hát ilyen bolt-szerű, de mikor ment valaki, akkor 
mentek csak hátra, és akkor mutatták. De elmondhatom azt- egy zsidó kapcsolatot, hogy 
amikor engem vittek keresztelni, akkor egy ilyen zsidó bácsi, most már nem jut eszembe a 
neve, anyám sokszor mondta, ahogy vittek ki a kapun, ő jött- Goldberger, és azt mondta, hogy 
ez a fiú szerencsés lesz, mert életének első útján zsidóval találkozott. Akkor volt egy másik 
Goldberger bácsi, az is járt így kasszírozni, és amikor iskolás gyerekek jöttünk Goldberger 
bácsi, van cukorja? És ilyen hosszúkás zacskóba volt cukor, ilyen negyedkilósba, és akkor 
minden gyereknek adott pemetefű cukor volt. Tehát nagyon jó viszony volt a zsidókkal 
kapcsolatban. 
 
K: Emlékszik olyasmire, hogy- hogy mondjuk akár az iskolába, vagy utcán a zsidókat 
csúfolták volna, dalok, zsidókkal- zsidókat csúfolódó dalokat énekeltek volna, volt-e ilyen 
gyerekkorában? 
 
I: Soha=soha=soha, még ilyen fel se merült bennünk, hogy a Rothschild zsidó. Hát nem is 
vettük alapul, nem is- magyarul nem is tudtuk mi az, hogy zsidó jóformán, tehát ugyanolyan 
iskolatárs volt, mint a másik gyerek, vagy valami, de ők külön nagy korrektul viselkedtek 
velünk, tehát nem is érdemelték volna ezt meg. Egymás közt ment az évődés, még néha egy 
kis bruszt is volt ilyen alsóbb osztályba, de ővelük nem, ők soha nem szálltak be a 
verekedésbe, nem szálltak bele, ha valakit csúfoltunk, vagy valami. Engem is csúfoltak, 
mindenkit, de őket nem. 
 
K: Azért, mert hogy zsidók, nem csúfolták őket? 
 
I: Nem, senkit=nem, senkit. 
 
K: Iskolában szó volt arról, hogy ki a zsidó, ki nem zsidó?  
I: Nem=nem- 
K: -tanárok? 
I: -nem=nem- 
K: -tettek megjegyzést? 
I: Nem=nem=nem. Ő: hogy mondjam. Akkor tudtuk, hogy=hogy idegen felekezet, mer 
katolikus iskola volt, de ők is járhattak oda, csak a neve volt katolikus, de jártak oda, úgyhogy 
amikor hittanóra volt, akkor a reformátusok- ez a zsidógyerekek is kimentek, meg a az 
evangélikusok is. Tehát csak katolikusoknak volt hittanóra.  
 
K: Azt azért tudták mindenkiről, hogy ki a katolikus, ki a református, ki a zsidó? 
 
I: Igen=igen=igen. Hát volt egy=egy evangélikus, aki volt itt egy hittérítő néger, Afrikából 
jött és ilyen élménybeszámolót tartott, és el is hívtak minket, katolikusokat az evangélikus 
templomba- ma is ugyanaz van Csepelen- és ott meghallgattuk. Nem volt ilyen, hogy jaj, én 
katolikus, te meg ref=református, vagy bármi. 
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K: Volt-e=volt-e bármilyen antiszemita propaganda, emlékszik-e gyerekkorából ilyenre ott 
Csepelen? 
I: Na most, mivel azt kérdezte az előbb, hogy a harmincas években- 
K: -hát- 
I: -akkor nem, a háborúban, a háborút megelőzően már igen, voltak, igen. 
K: Mire emlékszik? 
I: Hát: voltak ilyen csúfdalok, már nem tudom, milyenek, szóval ilyen dalokat énekeltek így 
sokszor, de a buta gyerek ugye hallotta a szülőtől, vagy otthon, és akkor iskolába, hogy- de 
má’ nem tudom, hogy melyiket, szóval- de voltak ilyen dalok. De az iskolába együtt jártunk 
mi, őnekik soha nem énekeltük. 
 
K: Hol hallotta ezt a dalt? 
 
I: Hát az utcán. Aztán volt, mikor már megalakult a nyilas párt, akkor mindig hívták anyámat 
meg minden, és akkor ezek úgy=úgy tettek meg anyám soha nem ment, soha nem lépett be, 
azér lehettem katonatiszt is, és akkor voltak ilyen- üssük a zsidókat bikacsökkel, vagy ilyen 
valamilyen mondások voltak. 
 
K: Ez hogy volt, erre tetszik emlékezni? 
 
I: Nem tudom, hogy ez az eleje hogy van. Ja!---éljen a Szálasi, meg a Hitler, üssük a zsidókat 
bikacsökkel/Egy rabbi, két rabbi, megdöglött a főrabbi/Bátorság, éljen Szálasi 
Na ez már a Szálasi-időszakba volt, ami már ugye a- a puccs után volt, amikor 1944. március 
19-e után. Addig- 
 
K: Ennek volt valami dallama, ennek a dalnak? 
 
I: Hát volt, de hát én nem tudok énekelni. 
 
K: Körülbelül nem tetszik emlékezni? 
I: Tessék? 
I: Nem tetszik emlékezni erre, hogy ez hogy volt? 
 
I: A dalra arra emlékszem, de nem tudnám eljátszani ((köhint)) /egy rabbi, két rabbi, 
megdöglött a főrabbi/Bátorság! Éljen Szálasi!/ ((énekel)) Így=így volt. 
 
K: Elejétől ez hogy hangzik? 
 
I: /Éljen a Szálasi, meg a Hitler 
Üssük a zsidókat bikacsökkel 
Egy rabbi, két rabbi 
Megdöglött a főrabbi 
Bátorság! Éljen Szálasi./ ((énekel)) 
 
K: Ezt tehát az utcán hallotta. 
 
I: Igen=igen, és ez már a vérkorszakba volt, tehát már a megszállás után, a német megszállás 
után. 
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K: Előtte nem. 
 
I: Előtte nem. 
 
K: És kik énekelték? 
 
I: Hát ezek a nyilasok is énekelték, meg hát gyerekek is így butaságból, vagy valami, hát, 
mint tetszett a dal, mint ahogy hát énekeltük a nyilas-indulót, a japán himnuszt is. 
 
K: Hogy volt a nyilas-induló? 
 
I: Hát azt jó volna tudni- nem tudom már megmondani.  
Elhangzott a szó, zeng az induló 
Énekeljetek völgyek és hegyek- de nem az a Horthy visszafoglalása volt, hogy  
Édes Erdély, itt vagyunk 
Érted élünk és halunk--és nem tudom, mert így átformáltuk, hogy- hogy  
Édes Erdély itt vagyunk 
Érted élünk és halunk 
Nem kapunk csak kenyeret 
Cukrot is csak keveset  
Szóval így átírtuk gyerekek, nem tudom már. A nyilas-indulót már nem tudom, pár évvel 
ezelőtt még volt, hogy eszembe jutott, úgy=úgy- de nem vagyok- nem tudom pontosan. Ja! 
Egy pillanat. Én- ha jól tudom, az volt, hogy  
Ébred magyar, az ősi föld veszélyben 
Elvész, hogyha nem megyünk 
Velünk az isten száz csatán keresztül 
Nem veszhetünk el, csak mi győzhetünk 
Valószínű ez volt, de nem=nem vagyok benne biztos, tehát nem=nem írnám alá, hogy ez volt. 
 
K: És ezt=ezt kitől hallotta, a nyilas-indulót? 
 
I: Ott énekelték tele szájjal a gyerekek. Hát a=a a: japán himnuszt hol hallották, azt is 
énekelték. 
K: Azt is tudja, a japán himnuszt? 
I: Napkeleti vizeken hömpölyög az ár 
Nézd az élet hajnalán mennyi napsugár. Ennyit tudok belőle. 
 
K: És a német himnuszt? 
I: Tessék? 
K: A német himnuszt? 
I: Azt- abból semmit nem tudok. Nem tudok németül, noha jártam polgáriba, de hát ott csak 
ezeket a- 
K: De azt nem énekelték? 
I: Nem=nem, azt nem hallottuk. 
K: Miért pont a japán himnusz énekelték, ki énekelte a japán himnuszt? 
I: Tessék? Azért, mert valaki jött Japánból, és ott- onnan ő megtanította a gyerekekkel a japán 
himnuszt és elmondta, hogy milyen szép az a=az a nap országa, a felkelő nap országa, az ő 
zászlójukba egy nap van beletéve, meg minden. Tehát mint gyerek érdekesség, és nem 
politikai állásfoglalásból. 
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K: Tehát ezt utcán, játszás közben énekelték ezek szerint, Dani bácsi is, gondolom- 
I: Voltak nagy grundok akkor még Csepelen. Na és akkor lementünk oda, volt olyan 
összekiabálási jelszó, hogy /(kali), fiúk:!/ ((kiabálást imitál)) és akkor, aki tudott, jött gyerek, 
te mit hallottál, ezt hallotta- meg ez- voltak köztünk cigányok is, azokkal se volt soha semmi 
probléma. Tehát a Dodó velünk járt iskolába, mint a zsidó gyerek. Együtt, szóval 
semmi=semmi olyan, hogy- 
 
I: És a zsidó gyerekek is ott voltak? Ők is jöttek, a zsidó gyerekek? 
 
I: Nem=nem, a zsidó gyerekek azok soha nem játszottak az iskolán kívül velünk, soha. Hogy 
a családba voltak-e, valószínű, de=de a Rothschildnak hívták, de hát szegények voltak ezek, 
nem mint a Buxbaumék, ezek híresek voltak a családszeretetről. Tehát az egymás, a férj meg 
a feleség, meg a gyerekek tiszteletéről, megbecsüléséről, szeretetéről. És a más gyerekeit is a 
Rothschild bácsi nagyon szépen beszélt a gyerekekkel, nagyon korrektul. 
 
K: De ők nem csatlakoztak ehhez a- 
 
I: Nem, mondom a zsidó gyerek soha. A cigánygyerekek se voltak ebbe benne. Ezt csak mi 
olyan lurkók, hát mit tudom én, hogy mondjam? 
 
K: Dani bácsi családja mivel foglalkozott? 
 
I: Az- a mostohaapám, most úgy mondják, hogy MEO-s, akkor- tehát egy ilyen raktárba 
átvevő volt. Volt ennek egy neve, tehát MEO-s volt. Anyám pedig szövőnő. 
 
K: Ott a csepeli gyárban? 
 
I: Igen, és amikor volt olyan, hogy jött anyám haza és hallotta ezt a nótát, meg volt egy olyan, 
hogy 18-ba porba hullott a magyar szentkorona. És akkor azt mondta, hogy ha én 
meghallom, hogy te ezeket énekled, beverem a szádat. Anyám. Nem volt politikai hova-
állása, hát ő nem volt se pártnak semmi életébe, csak azt mondta, hogy ilyeneket nem szabad 
énekelni. 
 
K: És akkor mondta, hogy voltak nyilasok, akik az édesanyját beszervezni. Kik voltak ezek a 
nyilasok? 
 
I: Ezek a nyilasok ugyanolyan dolgozók voltak, mint más fizikai dolgozó, odébb laktak egy 
házzal, visszább laktak, a házba nem volt nyilas, és ezek hogy olyan érdekesen- megyünk a 
pórtba! Gyüjjön maga is szomszédasszony, lépjen be közénk, meglátja ilyen jó lesz a háború! 
Én is hallottam, mikor anyámnak mondta. És anyám azt mondta, hogy én dolgozok, és mikor 
hazajövök, főzni kell, takarítni- nem érek rá én- nem érek én rá pórtba járt. 
 
K: Mi ez a pórt? 
 
I: Párt. Pártba. Pórt. Ilyen volt, ilyen akcentussal beszéltek, nógrádiasan. 
 
K: És akkor mindenkit ott a Weiss Manfréd gyárban dolgozott, a férfiak legalább is? 
 
I: 90-95%-ba. Hát volt még híres a magyar posztó, a vámmentes, és akkor--nem tudom, még 
a- nem- többet nem tudok, a vámmentes volt, a magyar po- na de hát Erzsébeten is volt 
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jutagyár, papírgyár, csepeli papírgyár, (Nepart) és Neményi Papírgyár Részvénytársaság és 
voltak azért több helyen, ahol dolgoztak, de gondolom olyan 80-85-90%-ban a férfiak- de hát 
messziről is jártak, tetszik tudni? Pesterzsébet, Soroksár, Dunaharaszti, jártak dolgozni be. 
 
K: Ezek a gyárak zsidó tulajdonban voltak, ugye? 
 
I: Báró Weiss Manfrédé volt, aki- ne mondjak dátumot, azt hiszem (1898-ba) alapította a 
gyárat, volt egy nagy domb, Hengerdomb, ott volt az első ilyen, ahol összegyűjtötte a vasakat, 
amiket összeszedett, és ebből indult el. És az első háború nagyon jól jött ki neki, lőszergyár 
volt, és akkor két háború között ő már milliárdos volt. 
 
K: Na most a: papírgyár, posztógyár azok keresztény, vagy zsidó tulajdonban voltak? 
 
I: A posztógyár-at azt nem tudom, a papírgyár, az úgy tudom, hogy zsidó tulajdonba volt, a 
Neményi zsidó- de én láttam többször a Neményi bácsit, mer éngem átvittek ’46-ba focizni 
oda, mint ifjúsági. És ő is jött a meccsre, és ott panaszkodott, hogy elvesznek tőle minden, 
már vajat se tud venni a családnak, minden- így tudom, hogy a Neményi bácsi, de hogy zsidó 
volt-e, vagy nem- nem fiatal voltam, 15 éves, 16 éves, nem tudom. Azt tudom, hogy volt 
mikor államosították (két Thália- az egyik az üzem a: a Thália) az egy igazgató volt, az a 
testvére, az meg az udvari munkások főnöke, és úgy tudom, azok visszajöttek Auschwitzból. 
Tehát hogy zsidók voltak az biztos, zsidó volt a doki bácsi, egy ennivalóember volt, ő 
foglalkozott a focival. Mondta nekem, hogy Danikám, nagyon be vagy gyulladva- az első 
meccsemen, mer azér kellett a nagycsapatba védeni, mer a hét közepén lezuhant- 26 méter 
magas volt a daru, és a darusnak ott ment a menyasszonya, és kiszólt- ki akart szólni neki és 
azt hitte be van az ajtó csukva- rányomva, és kihajolt és kiesett és akkor elintézték, hogy két 
meccsen a magyar labdarúgó szövetségbe két meccsen korkedvezménnyel védhetek. És akkor 
mondta, gyere be kisfiam a rendelőbe, kapsz egy injekciót. Szóval aranyos ember volt, zsidó 
volt ő is, de mindenki imádta a doki bácsit, ő- 
K: Hogy hívták? 
I: Tessék? 
K: Hogy hívták ezt az orvost? 
I: Nem tudom. Ma sem tudom, csak doki bácsinak hívtuk. D- doki, vagy Dudi bácsi, 
valamilyen ilyen- de azt hiszem, inkább Doki bácsi. 
 
K: Volt-e valami jele annak, hogy=hogy a zsidókkal szemben rende- rendeletek lépnek életbe, 
hogy bármilyen intézkedések vannak, amik ugye a zsidóknak a jogait hát- 
I: -na most mikor kérdezi, attól függ. 
K: Hát ugye a harminc- 
I: -mert ugye harmincas években mint gyerek honnan tudnám? 
K: Mikor volt először ennek a jele? Mikortól lett ez? 
I: Én csak azt tudom már, mikor a tábor Csepelen megalakult. És először zsidók voltak benne, 
utána Erdélyből hozott- ezek a székely férfiak, és utána meg a nyilasok voltak a táborba, mint 
lakók=mint lakók. 
 
K: Milyen táborról van szó, milyen táborról beszél? 
 
I: Kikötő utcának hívták, és egy ilye- ez egy nagyobb épület volt, udvara is volt, és ott voltak 
ők. Na most az Feith néninek a férje, meg a fia, akik zsidók voltak ((köhint)) Feith néni nem, 
ezek jöttek minden este, tehát először még a tábor körzeténél még laza volt ott a fegyelem, 
jöttek haza, és anyám, meg a Feith néni kente be a hátukat, mer a napon kellett dolgozni egész 
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nap, és félmeztelenek voltak, és tehát akkor még nem volt ilyen nagy- nagyon nagy fegyelem. 
És a- de ők a--a táborból nappal, munkára- úgy tudom, hogy a nagy gyárba mentek és zárt 
rendbe. Nem énekeltek, így emlékszem, hogy azt hiszem, hogy zárt rendbe, de őrájuk nem- a 
székelyekre em- hát azok már nem felekezetiek voltak, azok tudom, hogy csak zárt rendbe 
mehettek. Na most a bombázás alatt Csepelen a nagy gyárba volt három-e, vagy négy, úgy 
tudom, hogy hármat el tudok mondani most is, hogy a négyes kapunál volt egy, a kettes 
bejáratánál volt a tisztviselői bunker, az földbe süllyesztett volt, oda csak tisztviselők 
mehettek. És még van egy lejjebb, az egyedi gépgyár felé, és nem tudom, van-e több, de ide 
sem zsidók, sem románok nem mehettek be légiriadó alkalmával, csak- 
 
K: -ők románok voltak, vagy székelyek? 
 
I: Hát mi románoknak mondtuk, ők azt mond- azt is hallottam, hogy székelyek, ilyen 
mindenkinek egyforma ruhája volt, ilyen--népi, és akkor sarujuk volt, tehát saru. 
 
K: Magyarul beszéltek, vagy románul? 
 
I: Magyarul=magyarul. 
 
K: És Erdélyből jöttek? 
I: Erdélyből hozták, munkaszolgálatra, ezért mondom, hogy sokszor sírunk a testvéreinkért, 
akkor meg elhozták- hat század volt itt dolgozni, és mindennap sorba álltak, a magyar katonák 
kísérték be a gyárba, elvégezték a munkát és hazamentek. Ott kaptak enni, meg minden és 
amikor légiriadó volt, és bombázták Pestet, és a vezérgép géppuskázott, lementek a- ott, ahol 
laktak, a bolgárkertészethez, és ilyen darabokra lőtték szét a (bikájukat) meg mindent, az 
erdélyieknek, nem a zsidóknak, ott nem voltak zsidó, nem mehettek be a bunkerbe, hogy 
szerencsétlenek ott a fákra mentek, meg minden. A vezérgép azér volt, hogyha jött a liberátor 
kötelék, a vezérgép az tudott manőverezni. És az=az jelölte meg a kört, ahol bombázniuk 
kellett, a gyár fölött. Hát persze kapott a gyártól a külsőbb rész is. Na és akkor egy ilyen 
vezérgép észrevette és rájuk szállt és géppuskázott és darabokra- mi gyerekek odamentünk a- 
rögtön, amikor lefújták a légiriadót. 
 
K: És miért nem mehettek be az óvóhelyre? 
 
I: Bocsásson meg, ezt=ezt akkori vezetéstől kellene megkérdezni, én csak annyit tudok 
mondani, mer zsidók voltak, és erdélyiek. És csak a magyarok mehettek be, meg a 
keresztények. Tehát a zsidó is magyar volt, de csak a keresztények mehettek be. Na de- 
 
K: -és hányan haltak meg ennél a légibombázásnál, vagy? 
 
I: Itten? Valami huszonheten, vagy huszonnyolcan. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy a gyár ott 
volt, és onnan jöttek ki utak, vittek le, és volt egy Vágóhíd utca, és ezek ott szaladtak le a 
légiriadókor, ott voltak bolgárkertészek a Kis-Duna mellett, és oda feküdtek le, meg a fákra 
mentek, minden, és ott vette észre a vezérgép. 
 
K: Mit- mi történt még a zsidókkal? Tehát még mielőtt deportálták volna őket, vagy elvitték 
volna őket. Mi=mi érintette még- hát ilyen hátrányosan a: a csepeli zsidókat? 
 
I: A csepeli zsidóknak a konkrét elvitelét, tehát azt, amikor deportálták, hol, hogy, mint, nem 
tudom. Azt tudtam, hogy az iskolába már nem jött a két zsidógyerek, a Feith bácsi és a fia 
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nem jöhettek- már nem voltak, már nem jöttek, tehát már elvitték őket valószínű, és soha 
többet nem láttam se a Feith bácsit, se a fiát, se a két zsidó iskolatársaimat. Nem=nem tudom, 
hogy hogy vitték el, hogy mint, Csepelen nem is tudok, valószínű volt, de Csepelen nem 
tudom, hol volt a gettó. 
 
K: Mi történt a: tehát a zsidó boltokkal? Gondolom mielőtt még elvitték volna, a zsidó boltok 
bezártak, vagy hogy volt? 
 
I: Hát énszerintem elvették tőlük, mert egymás után ki volt a boltba írva, hogy őskeresztény 
áruda, keresztény bolt=keresztény bolt. És ekkor még megvoltak a zsidó boltok, hanem ez a 
manipuláció ment, hogy itt vásárolj, a keresztény boltban. 
 
K: Tehát a keresz- a zsidó boltok mellett megjelentek a keresztény boltok, vagy hogy volt ez? 
 
I: Nem mellette, nem. Hát Csepelen volt zsidóknak is bolt, meg volt németeknek (Heisberger) 
és akkor vol- hát meg több- meg voltak magyarok. Hát (Preizler) bácsi, meg minden, és akkor 
egy idő után ki kellett nekik tenni, hogy keresztény bolt. Aztán hogy a=a zsidó boltok- hát 
hogy mondjam, különösebben mondtam, hogy a hogyhíjják- a Rothschildéknek nem volt (…) 
a Buxbauméknak meg csak hátul volt egy=egy ilyen raktár, ahonnan árulták. Hát őnekik 
persze, hogy még soha nem kerültek vissza a Buxbaumék a házukba. Aztán hogy az ki lett, 
mié lett, nem tudom, hát nem mentem ugye megkérdezni, hogy kié lett a ház, vagy hogy 
államosították, vagy ki kapta, vagy mi kapta, nem tudom. 
 
K: De egy idő után bezártak a zsidó boltok? 
 
I: Hát egy idő után igen. 
 
K: Erre emlékszik, tehát látta? 
 
I: Nem, hát konkrét zsidó bolt Csepelen nem volt úgy, hogy zsidó bolt- 
K: -értem- 
I: -de a keresztény boltokra ki volt írva, hogy keresztény bolt, valószínű volt zsidó bolt, csak 
én nem tudom melyik, ennyire nem tulajdonítottam jelentőséget, valamelyik bolt zsidó, vagy 
keresztény. 
 
K: Értem. 
 
I: Nem volt- ott Csepelen nagy egyetértés volt, sehol nem hallottam olyat, hogy a zsidókat 
pocskondiázták volna, vagy=vagy bántották volna, azt meg pláne nem. Sőt, egy elismert volt 
a sváb is, ők is, és a cigányokat sem bántották ott.  
 
K: Nyugodtan igyon egy kortyot, Dani bácsi, hogyha gondolja. Én is iszom egy kortyot. 
 
I: Én üvegből iszom, mert a múltkor is úgy volt jó. 
 
K: Csak nyugodtan. 
Szóval akkor azt vette észre, hogy egyszer csak nem jöttek a- 
 
I: Így van, egyszer nem jöttek a Feith bácsi, meg a fia. 
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K: Meg a=meg az iskolatársak se. 
 
I: az iskolatársak se iskolába, de otthon az anyámék erről nem beszéltek. Tehát hogy már a 
Feith bácsiékat bevagonírozták, vagy elvitték, vagy=vagy hova kerültek. Mint gyereknek föl 
se nagyon tűnt, hát istenem, 13-14 éves gyerek voltam, hát föl se tűnt, hogy nem jön a Feith 
bácsi, meg a fia, és miért nem jön. 
 
K: Azt látta, hogy sárga csillagot kellett viselniük? 
 
I: Ők nem, a lánya=a lánya. Azér nem vitték el a Pötyit, akit mondtam, Feith néni lánya, Feith 
nénit azért nem, mert ő maga keresztény volt, a Pötyinek meg a férje katonatiszt volt, és 
keresztény volt. És a zsidótörvény megjelenése előtt esküdtek meg. Ezért nem vitték el, de a 
sárga csillagot viselni kellett, és a Ferike, akit mondtam, azt mindig bal oldalon kellett viselni, 
akkor így vitte a gyereket, ugye ha ment vásárolni, hogy ne lássák, mert szégyellte a csillagot. 
Hogy őt megbélyegzik. 
 
K: És akkor őt nem vitték el, Pötyit. 
 
I: Nem, nem vitték el, mert a férje az keresztény volt, és a házasság, így szólt a zsidótörvény, 
ha a zsidótörvény megjelenése előtt volt a házasság, akkor nem viszik el- nem vitték el a 
Pötyit. Feith nénit, hát meg alapvetően, hivatalból, hogy úgy mondjam, keresztény volt. 
 
K: És akkor Feithék ugyanabban a házban laktak, ahol Önök, ugye Dani bácsi? 
 
I: Igen, így=így tessék elképzelni, folyosót, itt a Feithék- itt- bocsánat- itt meg mink. 
 
K: Akkor azért beszélgettek- 
I: -hogyne=hogyne- 
K: -nyilván mindennap- 
I: -ez a valamikor a házigazda ott lakott, akkor ez egybe lakás volt, de aztán most már el volt 
kerítve, az a rész a Feithéké volt, ez meg a mienké. 
 
K: És azért csak mondták a Feith néniék, hogy=hogy mi történt a Feith bácsival, meg a 
fiúkkal. 
 
I: Tessék elhinni, hogy előttem nem. Ha mondták is, nem emlékszem rá, hogy elvitték. Még 
azt se, hogy otthon beszéltek volna erről. Nem azért, mert titok volt, mer oda se nagyon 
figyeltem. És ugye a mostohámat elvitték katonának, anyám a--12 órát dolgozott a gyárba, 
mert úgy kellett, mikor hazajött, nem ez volt a téma. 
 
K: Hányan voltak testvérek Dani bácsiék? 
 
I: Egyedül voltam. 
 
K: Egyedül volt. 
 
I: Igen. 
 
K: Mi történt aztán? Csepelen volt-e még valamilyen élménye, ami így a zsidókhoz 
kapcsolódott? 

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



 
I: Hát, így már ennél többre nem emlékszem, csak ez a=ez a Kikötő utcát- azt én láttam, ahol 
ők laktak, nem benn, be nem mehettem, de azt nem láttam soha, hogy mikor jöttek haza a 
munkából, hogy zárt rendbe, de valószínű, meg mikor mentek. 
 
K: Őrizték őket különben, akik ott voltak munkaszolgálatosok? 
 
I: Hogyne, persze=persze. 
 
K: Kik őrizték? 
 
I: Na most itt csak magyar csendőrök őriztek. Tehát a zsidókat nem magyar katonák őrizték, 
hanem magyar csendőrök. 
 
K: Mikor lehetett mindez? Tehát mikor- me- mikor mehettek be oda a Feithék 
munkaszolgálatra, tetszik-e emlékezni? 
 
I: Nem, pontosan nem, de hát a deportálás előtt jóval, mert mondom, olyan laza volt, ez kb. 
negyvenhárom--közepén lehetett, még kijártak, hát hátukat kenték, vittek ennivalót be, meg 
mindent. Hát a Feithék nem mehettek be a Feith néniék oda, de ők kijöhettek este. Hát 
egyszer ki- nem szöktek, hát még hallottam azt, mint gyerek, hogy=hogy egyszerűen szól, 
hogy el akar menni, hova megy és mikor jön vissza. Úgyhogy ekkor csendőrök voltak-e, azt 
nem tudom, de valószínű, mert a házban lakott egy család, akinek a testvére csendőr százados 
volt. És az kijött, és kérte őket, hogy mutassa meg, hogy hol van ez a tábor. És akkor nem 
tudták a- nem tudom már a nevüket=nem tudom. És akkor kérdezték anyámat, hogy a Dani 
tudja-e, hogy hol van a Kikötő utcában ez a tábor. És anyám mondta, hát odajárnak a nagy 
dombra, ott játszanak mögötte, meg ami van, meg minden, hogyne tudná, aszongya, és akkor 
ez a csendőr elvitt engem oda, és azt mondta, hogy maradj itt, te ne szállj le a motorról, kívül 
hagyta. Bement, egy táska volt nála, egy tíz-tizenöt perc múlva jött ki. Hát én nem tudom, mit 
beszélt, meg kivel beszélt, na ekkor láttam úgy a tábort, hogy be is láttam. 
 
K: És- szóval éjszakára ott voltak bent, vagy pedig hazajártak éjszakára? 
 
I: Nem=nem=nem=nem=nem. Ott voltak bent. Nekik este vissza kellett menni, hány órára, 
már nem tudom, de ők este, mikor leápolták a hátukat is, meg amikor nem, akkor is 
beszélgettek, olyan kis szék volt és a Feith bácsi úgy ült, és mesélt arról, azt soha nem 
felejtem el, hogy mindent itt az életbe, csak hogy idős korára ilyen világ lesz, azt nem, hogy 
zsidókat üldözik, minden- így=így mesélte. A fiúnak meg volt egy Harmati Ilonka nevű lány, 
akinek akart udvarolni, mert volt egy olyan hiszemük, ezt tudom, ezt hallottam, anyám 
mondta valakinek, hogy Feithék rosszul számolnak, merthogy elveszi a Harmat Ilonát, és 
akkor nem ve- mert az keresztény volt, és nem viszik el őt, tehát deportálni. De: de az már 
nem ért semmit se, mer az már a zsidótörvény után volt, hát nem is vette el. És akkor neki volt 
egy ilyen nagyon stramm biciklije, de nem a táborba volt, hanem itt a lakáson, és ezzel 
leszaladt egy utcával lejjebb, a Deák Ferenc utcába volt a Harmatiék háza, de aztán nem lett 
semmi a dologból. A Har- Harmati Ilonka máshoz ment feleségül. 
 
K: Amikor járt ott a tábornál, akkor kb. hány embert látott ott? 
 
I: Az udvaron- hogy mondjam, ahogy szokták mondani, szabadidőztek, tehát ténferegtek, 
dohányoztak, beszélgettek. Hát: 40-45-50 körül láttam, de ennél több volt. 
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K: Környékbeliek, vagy=vagy mindenhonnét vajon? 
 
I: Hogy értsem? 
 
K: Környékbeli zsidók, csepeli zsidók, vagy? 
 
I: Hát a Feith bácsi sem, mer mondom, el voltak válva, meg a fia, Erzsébeten laktan, mer 
amikor elváltak, akkor úgy volt- akkor még ugye nem volt ennek- a lány az anyával maradt, 
itt Csepelen, itt kaptak lakást, a- Feith bácsi, meg a=a fiú, az pedig Erzsébeten laktak valahol. 
Tehát nem itt laktak, de hát dehogy maradhattak ki éjszakára, be kellett nekik menni. Még 
volt ilyen alacsonyabb kerítés volt, és akkor mikor mentek el arra, akkor még integettek be. 
Még én is volt, hogy integettem nekik ki. 
 
K: Ha látott bármilyen atrocitást a táborban? 
I: -nem=nem=nem- 
K: -vagy durvaságot, vagy hangos szót? 
I: -onnan a hátsó részről, ahova- (Vágóhíd-domb), úgy hívták, ez télen ott szánkóztunk, lefelé 
ment és ez mögött volt a tábor, kicsit arrébb, onnan nem lehetett odalátni a táborba. A hogy 
hívjákból a kerítés nem zárt volt, tehát rendes ilyen léckerítés volt, ott be lehetett látni, 
léckerítés volt. Még azt is megmondom, hogy zöld volt. Tehát ez=ez magántulajdon lehetett 
valamikor, és megvették, elvették, nem tudom, hogy--tehát így váltották egymást, hogy 
zsidók, székelyek és nyilasok, mert a nyilasokat is oda vitték be 
 
K: De ez már csak a háború után, amikor- 
 
I: -háború- hát persze, háború után. 
 
K: Mondta, hogy látott nyilasokat Csepelen, akik be akarták szervezni az édesanyját. Mit 
csináltak ott a nyilasok, milyen=milyen aktivitás- azon túl, hogy- 
I: -csak szöveggel, nem volt fegyverük, vagy ilyesmijük, szöveggel. Mindenki be akartak 
vinni a ’pórtba’. Szóval úgy agitálták, tudom, volt egy kis ember, Nagy bácsinak hívták, azon 
röhögtünk, hogy ő volt a legkisebb, azt őt hívták egyedül nagynak. És akkor magyarázott az is 
anyámnak, hogy hát majd a háború után, ha most belép, háború után maga is milyen jól fog 
járni. És anyám mondta neki, nekem nem kell se háború előtt, se háború után senkié, én nem 
akarok jól járni senkiével. 
K: Mire gondolt, hogy jól fog járni? 
I: Hogy majd talán elveszik a magyaroktól bizonyos vagyonokat és a nyilasok közt 
szétosztják. Vagy a- 
K: Magyaroktól? 
I: Igen, hát erre tudok gondolni, mer nekik nem volt olyan vagyonuk, amit ők odaadhattak 
volna valakinek, ők is lakók voltak. Csak nagy ígéretekkel voltak teli. 
 
K: De kitől vették volna el a vagyont? 
 
I: Hát, én nem tudom konkrét, kitől, csak azt mondta háború után jól járna, mert minden a 
miénk lesz. ((köhint)) Még ismételt egy ilyen 18-as kommunista mondást is, hogy ami a tied, 
az az enyém is, és ami az enyém, ahhoz neked semmi közöd. Erre is emlékszem, ezt 
ilyen=ilyen viccesen- hát olyan- 
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K: Szó volt a zsidókról? Ezek a nyilasok- 
I: -nem=nem=nem- 
K: -mondták, hogy- 
I: -nem és soha nem mondták, hogy nem voltak nyilas-ruhába. Még a puccs után sem. Tehát- 
de már ők előtte szervezték, mer nyilas párt volt már előtte is. Szervezkedtek, de soha nem 
voltak egyenruhába, soha nem bántottak senkit, nem akartak megölni senkit. Ez biztos, szóval 
nem, a nyilasok nem bántottak senkit.  
 
K: Legalább is nem látta. 
I: Tessék? 
K: Legalább is nem látta ott. 
I: De hallottam volna- 
K: -ott Csepelen- 
I: -azért ez egy zárt kör, egy utca és- 
K: Hány=hány nyilas volt ott a környéken? 
 
I: Hát ott a környéken olyan tizenkettő-tizenhárom, egymást becsábítgatták a pórtba. Hát az 
ilyen rászedhető emberek, akik- 
K: És emlékszik még nevekre, akik nyilas párttagok voltak? 
 
I: Nyilas-gyerekre nem emlékszem, a gyerekükre nem, de a családra emlékszem. Marika volt, 
Imre bácsi, a nagy meg=meg ezek is- nagy bőszen szépen fölöltözve mentek este a pártba. A- 
azt- hogy mondjam---talán most már meg se tudnám mutatni Csepelen, hol volt a nyilas 
pártház, de lehet, hogyha jól belegondolnék, mert azt is tudom, hol volt a nyilas pártház. 
 
K: Azt tudja, hogy mit csináltak, amikor mentek a pártházba, hogy ott mi zajlott? 
 
 
I: -nem=nem, semmit erről nem beszéltek. Mikor bementek oda abba a zárt térbe, hogy ott mi 
volt, azt nem tudom. 
 
I: Volt- ((köhög)) bocsánat. Volt, hogy vonultak együtt nyilasok? 
 
K: Bandába, bandába, de mondom, egyenruhába nem láttam egyet se. Bandába mentek, 
családot vitték, gyerekek, minden, mint aki ilyen banzájra mennek, igen, ezt láttam. 
 
K: És honnét tudta, hogy azok nyilasok és hogy banzájba mennek? 
 
I: Hát tudtuk, hogy- hát láttuk, hát ott voltunk gyerekek, mindig az udvar- utcán játszottunk, 
jöttek, összegyűltek, ott volt egy kis villa, Lehoczky-villa, általába ott összegyűltek, aztán, na 
gyertek, induljunk el, aztán ment a hangos be- nem mentünk velük, hogy mit beszélnek 
((köhög)) igen. 
 
K: Jó. Említette, ugye a múlt alkalommal, hogy nyaranta leutazott a rokonaihoz 
Kiskunmajsára. 
 
I: Na igen--1942-43-44- mikor vége volt az iskolának, ott lenn volt nekik földjük, 
gazdaságuk, és lementem, mert ott jobban volt ennivaló, nem volt ugye 44-be nem volt ott 
bombázás se, és lementem és az első évbe én kértem, hogy hadd vigyázhassak én is a libákra, 
aztán a birkákra, hogy már 14 éves voltam. Akkor volt egy nagy- ilyen verem, oda tojtak a 
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tyúkok, ilyen szakajtóba összeszedtük egy másik gyerekkel, 100-120 tojás ((köhint)) és akkor 
ott nagyon jó volt, és arra a másik kettőre a 42-es, 43-asra nem nagyon emlékszem, a 44-esre- 
az=az- igen, azt soha nem felejtem el. Mikor anyám--ja! igen. Ők írtak, hogy Hajnalka néni, 
mert Hajnalka néni volt az édesanyám, az oroszok közelednek, nem vállaljuk a felelősséget, 
hogy a Danit itt érje a háború. Nekünk elég lesz magunkkal: Jöjjön, vigye haza a gyereket. És 
akkor őneki volt egy munkatársa, aki húsz évig Németországba dolgozott, Gábriel bácsi, és 
megkérte, hogy megfizeti neki az utat, mindent, meg hát még kap pénzt, jöjjön le, mert sok 
német van, akkor már az utak majdnem németekkel voltak tele, ez már ősz volt, ugye, és lejött 
a Gábriel bácsi, és odaértek délbe- 
 
K: Egy pillanat, álljunk le, Dani bácsi. Álljunk le. 
Megálltunk egy kis technikai szünetre. Folytatjuk Dani bácsi, arról volt szó, hogy 
Kiskunmajsa, és hogy 44-ben ott volt lent nyáron, de azt mondta nagynénje? vagy a rokon, 
Hajni néni rokon- hogy=hogy- 
I: -igen, távolabbi rokon, anyám testvérinek a férjének valami retyerutyája. Na most ugye ők 
írtak, hogy a gyereket vigye haza, Hajnalka, mert nem felelünk érte, elég lesz nekünk saját 
magunkkal, ha itt jönnek az oroszok. Még egyet tudni kell, a pontosítás kedvéért, 
Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza között van a fele úton Kiskunmajsa, de Kiskunmajsától ez a 
tanyavilág, ahol voltam, Ötfa-puszta, tehát az első vonatmegálló. Na most odamentünk így 
délután, de már a Kiskunhalas-Kiskunfélegyházi vonat már nem járt. 
 
K: Bocsánat, tehát ott volt Kiskunmajsa-Ötfapusztán- 
I: -igen- 
K: -ott töltötte a nyarat.  
I: Mind a hármat. 
K: Igen, és azon a nyáron is, 44 nyarán is ott volt- 
I: -igen- 
K: -és onnét indultak hazafelé, vagy indult volna hazafelé az édesanyjával és Gábriel- 
I: -igen, meg a Gábriel bácsival. 
K: Aki egy ismerős volt. 
I: Aki egy ismerős volt, munkatársa anyámnak és perfekt németül beszélt. 
K: És azért ment, hogy biztonságban legyenek. 
I: Hogyha valami van a németekkel, vagy valami, ő tud beszélni. Igen, hogy kimentünk oda, 
és trén vonult, tehát egy ilyen kocsikból álló hosszabb szerelvény, lovas kocsik, vagy- igen, 
lóvontatású, és az egyik katona felvett minket. És valamit mesélt, én már nem tudom, mit, én 
leghátul ültem és hogy elvisz minket Halasig, mert már vonat nem megy. És anyám azt 
mondta, hogy ennek a katonának, mer a Gábriel tudta, hogy holnap tíz órakor megy, úgy 
tudja, vagy 14 órakor megy az utolsó vonat Budapestre. És a háború vége előtt már nem megy 
több vonat és hát hogy azt el kéne- és mondta a hogyhívják, hogy nézze---tizen-valahány, 
vagy huszon-valahány kilométer Halas, hát hat-hét kilométeres átlagba megyünk, bent 
leszünk egy két és fél, három óra múlva. És mesélt valamit a katona valamit, hogy honnan 
váltották őket le, és tudom, hogy a fő téma az volt, a katona és a Gábriel bácsi között, hogy 
augusztus 19-én, vagy 23-án kapituláltak a románok. És hogy ezért került a front most már 
egész közel. Beértünk Kiskunhalasra, letettek ott a- az állomástól egy ötven méterre és anyám 
azt mondta, hogy Dani vigyázz a csomagokra, mert voltak batyuk, ruháim, meg adtak 
ennivalót, minden, a Gábriel bácsival elmegyünk és megkérdezzük az állomásba, hogy megy-
e- és mikor megy vonat Pestre. És akkor jött egy nő ott, szólt nekem, mondta, hogy nagyon 
vigyáz a holmira, nehogy valaki elvigye, vagy- aszondta, hogy- egyedül vagy? Mondom nem, 
anyukámmal, meg egy bácsival. Aszongya, van hol aludnotok? Mondom, nincsen. Akkor 
megvárom anyukámat, én szoktam adni szállást éjszakára, hárman vagytok, tíz pengőér 
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kaptok, meg még reggelit is. Hát tényleg ott aludtunk, Gábriel bácsi az ilyen kamrába aludt, 
mi meg anyámmal az egyik szobába, ketten és hát a reggeli az volt, hogy főztek a disznóknak 
krumplit és a nagyobbakat kiszedték, de jó volt, hajába’, megpucoltuk, felvágtuk, és akkor 
egy edénybe tettek olajat, paprikát, sót bele és belemártottuk. És tíz órára mentünk ki, mer 
valaki ott azt mondta az állomáson anyámnak, hogy--14 órakor megy az utolsó, de tíz órára 
legyen itt. És tíz órára jóllakva kimentünk. És az tűnt fel, hogy egyszer talán egy negyed órát 
voltunk ott az állomásépületbe, elkezdték mondani, hogy menjen ki mindenki ki, hagyja el a 
várótermet, mert takarítás lesz. Hát még nevettek az emberek, hogy itt vannak az oroszok a 
falu végébe, háború van, és akkor most takarítás lesz. De úgy mentek ki a népek, meg 
úgy=úgy mentek jobbra-balra, úgy körbe-körbe körbe, szóval- 
 
K: Hadd kérdezzem meg, hogy ez egy várótermet kell elképzelni? 
 
I: Váróterem, nagy váróterem egy nagyon nagy váróterem Halason, igen, és aztán anyám is 
mondja, hogy hát te, hát nem kell itt kimenni, hát menjünk a peronra. És egyszer csak egy 
Tigris, ez egy német harckocsi-típus, megállt a főbejárattal szembe, de nem=nem ráállva, 
hanem egy olyan harminc-negyven méterre az ajtótól. És kimentünk a peronra, és ott nem 
bántott minket senki. És láttuk, hogy az egyes vágányon, a hármas vágányon áll egy 
szerelvény, és azokon a vagonokon, amelyeknek nem volt zárt teteje, katonák úgy szuronnyal 
úgy piszkálgattak valamit, mind aki úgy valamit keres, vagy valami, tehát alibi-mozgás volt.  
 
K: A: tehát ott voltak gyakorlatilag az állomás épületén kívül, de ott a sínek mellett, a peronon 
gyakorlatilag. Voltak-e mások is, civilek? 
 
I: Igen=igen! Voltak=voltak. Még=még volt, aki ment át a sínen is akkor még, hát- 
 
K: -hány=hány civil volt magukon kívül? 
 
I: Hát, legalább- az összeset mondom, a váróteremben több mint száz. De ott a peronon azon a 
részen, ottan körülbelül olyan húsz-huszonöt ember volt velünk együtt.  
 
K: Igen. És mi történt aztán? És hány katona volt? Voltak akkor katonák. Ezek=ezek- 
I: -itt még nem láttam német katonát, csak magyarokat, fönt, a vagonok tetején- 
K: -magyar katonák voltak- 
I: -magyar katonák, ilyen szuronyos puskával, mint amikor keres valaki valamit. És befutott a 
két vágány közé egy szerelvény. 
 
K: Hány kocsiból állt ez a szerelvény? Körülbelül. 
 
I: Nem tudom, de mikor lenn voltunk, akkor mondtam, hogy körülbelül ilyen hosszú volt. 
Három, négy? nem tudom. És--asszem három, ha jól emlékszem, vagy négy? És--ez- 
vagonajtó nyitják, csukják és piff-puff! lövöldözés---és ahogy elkezdődött a lövöldözés, azér 
láttunk mindent anyámmal, meg a Gábriel bácsival- a két vonat kihúzott, arra egyenest, ami 
addig benn állt. És ott volt ez a szerelvény, és látszott ottan, hogy a- az alján mint gyerek 
láttam, hogy szaladnak el arra, és piff-puff, lőtték agyon őket, sorba, akik leszálltak, és 
ezeknél is volt fegyver. 
 
K: Hol- kik=kik lőtték a- kik lő- ki lőtt kit? 
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I: Ekkor már el volt a pályaudvar terítve németekkel, német katonákkal. Nem magyarok 
lőttek, a magyarok kimentek a szerelvényekkel. 
 
K: És honnét kerültek elő a német katonák? 
 
I: Hát, szerintem a város központjából, ott a temető mellett visz be az út a központba, és ott 
autóval letehették őket, mer egyszer csak láttuk őket, és amikor lecsendesedett a- volt, akiket 
elfogtak élve- 
K: -na várjon, Dani bácsi. Bejött ez a szerelvény, a szerelvényről- a szerelvénynek kinyíltak 
az ajtajait, ki nyitotta ki az ajtókat? 
 
I: Hát ezt nem tudom megmondani, mer benn állt a két szerelvény akkor. Tehát akkor én még 
nem láttam oda, de szerintem kívülről kellett, mer belülről vagont nem lehet kinyitni. 
És=és=és- hát fogadták, hogy úgy mondjam, őket. 
 
K: Mikor=mikor ment el a két vonat, a két szerelvény? 
 
I: Már ment a lövöldözés- 
K: -igen- 
I: -ment a lövöldözés- 
 
K: És akkor mit látott? Először csak a lövöldözést hallotta, kivo- kiment a két vonat, és akkor 
azt lá- mit látott pontosan, amikor=amikor ugye a vonatok már nem takarták a kilátást, akkor 
mit látott? 
 
I: Akkor odajött egy civil ember, és megfogta anyámat is, engem is, meg a Gábriel az meg 
elment odébb és úgy betuszkolt az állomásba, ahol fedett térben vagyunk a lövedékektü- na de 
én még visszanéztem és akkor még láttam, mikor a vonat alatt, hogy mondtam anyámnak, 
hogy sok ember fekszik ott szanaszéjjel. És még volt lövés, és állítólag szalad még vala- mer 
ott kukoricás volt, szaladt még és utána lőttek. De ez lejátszódott- nem tudom megmondani, 
pár perc alatt. 
 
K: Látta-e azt Dani bácsi, hogy kik szálltak ki a szerelvényből? 
 
I: Igen! Ugráltak le fegyverrel, néztek szét, aztán lőtték is le, volt aki=volt aki 
civilek=civilek voltak. 
 
K: És használták a fegyverüket? 
 
I: Igen=igen. Volt egy- az állomáson egy raktár. És ott fönn állt egy ember, arccal abba az 
irányba, kezébe a pisztoly és nézett széjjel. És egyszer csak összeesett, gurult le a lépcsőn, 
mer eltalálták azt is. Az olyan negyven- harmincöt év körüli lehetett. 
 
K: Tehát ők- ezek a civilek, akik leszálltak a vonatról, ők tehát civil ruhában voltak és 
pisztoly volt a kezükben. 
 
I: Igen, ez biztos, lehet, hogy volt géppisztoly, azt nem emlékszem már rá, mondom, lehet, 
hogy volt, de pisztolyt azt láttam, persze, hogyne. 
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K: Emlékszik, hogy kb. hány embert láthatott, ugye akkor ezek szerint nem nagyon látott rá, 
mert ott volt a vonat előtte, csak úgy lehajolt és úgy látta, hogy kiugrálnak? 
I: Már mikor kihúzott a vonat, még akkor is ott álltunk, akkor vittek, zsuppoltak minket be- 
K: -még akkor is ugráltak le- 
I: -biztonságos helyre- 
K: -ugráltak le a szerelvényről? 
I: Akkor már nyitva volta hátsó része is, nem a hátsó, a másik oldal, és még ott ugrott le 
valaki, láttam, igen, hogy eltalálták-e, nem-e- mer prprpr-piff- szóval hát hogy melyik talált, 
melyik nem, de az ott hogy feküdtek a halottak, sok, azt láttam. 
 
K: Ki lőtte ezeket a civileket? 
 
I: Németek, ezt má’ mind a németek- magyarok nem lőttek egyet se. 
 
K: Tehát azt mondja, hogy jöttek német katonák- 
 
I: De nem tudom megmondani, hogy hogy, autóbusszal, autóval, nem tudom, hogy- vonatról 
nem szálltak le német katonák. Hát ezzel a szerelvénnyel nem jöttek német katonák, hogy így 
mondjam, és nem is volt az állomásépületbe addig, amíg benn állt a két- hogy hívják, csak az, 
hogy menjenek ki, mer takarítás- addig nem láttunk német katonát. 
 
K: Ezt ki mondta, hogy menjenek ki, mert takarítás lesz? 
 
I: Az állomásfőnökségről valami dolgozó. 
 
K: Szóval nem a katonák mondták. 
 
I: Nem=nem=nem, azt nem a katonák, de a katonák---deportálták a népet, ott kinn, meg 
minden, de először egy ember mondta ezt hangosan, aztán már a katonák is mondták, hogy 
menjenek=menjenek=menjenek, de akkor még nem volt benn a szerelvény, ez az ominózus 
szerelvény ((köhint)) és akkor---utána már ar=ar- az volt- 
 
K: Szóval akkor látott- látta ezeket a német katonákat? 
 
I: Hogyne, hát persze, hát ennyire- még közelebb- 
 
K: Hány német katona volt ott? 
 
I: Kb. 25-30, annyi biztos volt.  
 
K: Hányan ugorhattak le a vonatról? Van-e arról elképzelése? 
 
I: Nem tudom, mer én azelőtt úgy tudtam, hogy 366-ot öltek meg, közbe kiderült, hogy 161-et 
csak, tehát az=az csak ott kósza hírbe ment el akkor. Tehát nem tudok így pontos számot 
mondani persze. 
 
K: Hangokat hallott, kiabálásokat, vagy kiáltásokat? 
 
I: Ott nem. 
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K: Csak lövések voltak? 
 
I: -meg kiabálás sehol se, de könyörgés- majd azt, ha arra kerül a sor, elmondom. 
 
K: De akkor, amikor a- megérkezett a- 
 
I: Nem kiabáltak, nem ordítottak, te ilyen meg, olyan, csak piff-puff, dirr-durr, bi- rrrrrr- 
 
K: És mit szól- mit reagált rá minderre Dani bácsi, a Gábriel bácsi, az édesanyja? 
 
I: A Gábriel bácsi az eltűnt mellőlünk, az elment valamit nézni. Az anyám, meg én egy falhoz 
álltunk, és egyszer csak látjuk, hogy ott van egy ajtó. És oda kísérik be az elfogott, élve 
elfogott zsidókat. 
 
K: Honnét tudta, hogy ezek zsidók voltak, ezek az emberek?  
 
I: Hát akkor nem tudtam, na de majd megmondom, hogy honnan tudtuk. Amikor oda 
bezsuppoltak egy valamennyit, akkor volt, hogy az egyik letérdelt anyám előtt így, ma is a 
szeme, az arca van, aki azt mondta- így mondta, asszonyom, mentsék meg az életünket, mi 
nem csináltunk semmi rosszat. Ezt így mondta, és--gorombaságot, azt már láttam akkor a 
németektől---és a: német katona, aki ott állt, mi meg anyámmal odaálltunk az ajtó elé, 
nézelődtünk, egyszer elkapott engem és belökött, anyám meg ordított, és erre előjött a Gábriel 
valahonnan és az beszélt a némettel, és a német a Gábrielt is kilökte, hogy menjen ki, meg 
nem- és jött egy tiszt és annak mondta a Gábriel. És a tiszt egész más volt, mint a katonák, 
német tiszt, odajött, (de nem) odajött, odahívott magához, így, és akkor megsimogatta a 
fejemet és menjek oda mamához, és így öleljem át. Szóval -mer elvittek volna engem is. Nem 
voltam megijedve, nem tudom miért, nem volt halálfélelmem, azt se tudtam, hogy ezeket 
agyonlövik, még én honnan tudta volna. 
 
K: De látta ott a holttesteket a földön, nem? 
 
I: Ezu- igen=igen. És ezután, nem tudom honnan szereztek nekik szerszámot, lapátot, ásót, 
meg mit tudom én- 
 
K: Dani bácsi, mielőtt erre tovább- tehát hogy tovább folytatná a történetet. Ott volt az a 
valaki, aki=aki könyörgött, ugye letérdelt Önök elé és könyörgött. Mi történt vele aztán? 
 
I: Az- akkor nem volt a német ott, hanem itt kijjebb állt, és intett a többinek, akik hajtották az 
élőket, hogy ide=ide. Aztán semmi, fölugrott és beállt a többi közé ott a szobába, akkor még 
álltak úgy=úgy mint aki nem tudja, mit kell csinálni, tehát még föl voltak öltözve, minden, 
ekkor még. 
 
K: Tehát ők voltak azok, akik- akiket nem lőttek le ezek szerint. Akik megmenekültek? 
 
I: Akiket a harcba nem lőttek le, igen, hanem ők élve maradtak ott. Most ekkor az én anyámat, 
meg engem kijött egy ilyen magas fekete ruhás férfi, az volt az állomásfőnök. Akkor én nem 
tudtam, csak odabenn. És az bevitt minket az ő szobájába, tehát az irodájába. És úgy tessék 
elképzelni, itt volt szekrénye, és itt állt három férfi, és mondta, hogy álljanak oda, mer ott nem 
éri a gyereket, ha valami van, lövedék. És egy koppanás, anyám hátranézett és úr isten, Dani, 
gyere, aszongya ez gránátot dobtak le a földre, tehát leejtette. És akkor az az ember ott 
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magyarul beszélt, de az egy- az=az csak velük jött, az nem=nem zsidó volt szerintem, az 
partizán volt, vagy nem tudom mi, olyan 40-42 éves, mondta, hogy a nő dobta le. És aszongya 
az állomásfőnök, hogy asszonyom, maga honnan tudja, hogy ez kézigránát. És akkor anyám 
elővette az igazolványát, hadiüzembe dolgozok, nézze meg a kezem trotilos. És akkor annyit 
mondott ez az ember, vigyék őket. Hogy hova, nem tudom. Oda nem vitték be ebbe a 
szobába. 
 
K: Hova=hova vigye, kit és hova? 
 
I: Ezt a három embert, akiről a szélső azt mondta, hogy anyám dobta le a gránátot. 
 
K: És ők is zsidók voltak, ez a három? 
 
I: Civilek voltak, de nem huszonévesek. 
 
K: De ők is a vonattal érkez- ők is-? 
 
I: -nem=nem=nem, én csak ott láttam először őket, és amikor annyit mondtak, vigyék, de 
hogy hova, ezt nem tudom, mer oda a szobába biztos, hogy nem vitték be. Mert akkor már az 
állomásfőnök is kiment és mi is kimentünk, hogy gyerünk innen, hát ez még itt veszélyesebb, 
és akkor már vetkőztek. 
 
K: Kik? 
 
I: Azok a zsidók, akik a szobába voltak. 
 
K: És ki vetkőztette le őket, vagy ki kényszerítette őket arra, hogy? 
 
I: Hát azt nem mon- tudom, hát biztos az a német katona, aki velük volt. Hát én nem tudom, 
ki adta ki a parancsot- 
K: -és mi- 
I: -le kell- félig le kellett vetkőzni. Kimentek, ott oldalt voltak szerszámok, és mindenkivel 
fogattak szerszámot. És elmentek, hátra és két árkot ástak, kettőt. És amikor megvolt---most 
azt nem tudom megmondani pontosan, hogy egy árkot ásattak-e meg velük, és belehordták a 
halottakat, betemették, és utána magukét, vagy egyszerre a kettőt. Csak azt tudom, hogy két 
árok volt, mer utána még elmentünk arra, már be voltak temetve, a németek elmentek, 
megnéztük, ott volt a tömegsírt, szóval benn a- betemetve. 
 
K: Milyen messze volt ez az állomástól? 
 
I: Hát: 150 méter? Száznál több, de kétszáz nem volt. 
 
K: Sínek mentén valahol? 
I: Tessék? 
 
K: A sínek mentén? 
 
I: Nem. Úgy tessék elképzelni, hogy az állomásból kijövünk, egy főút vitt be Halasra, itt meg 
temető volt. És itt visz egy út--- 
K: Semmi gond, szerintem folytathatjuk, igen. 
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I: Ott vitt az út, és ott egy malom előtt ásatták meg a két gödr- vonalat, két vonalat. 
 
K: Hányan ásták, ezt látták- mindezt látta Dani bácsi, vagy csak úgy sejtette? 
 
I: Az ásást magát nem. Csak amikor már kész volt, és elkezdték szállítani a halottakat. Na 
akkor láttam egy nagyon csúnya jelenetet. Egy katona, német katona kísért egy embert, aki 
vitte a halottat. Tehát minden halott- na- ő: élőre jutott egy német katona akkor már, most 
megkérdezhetné, hány élő volt, kb. huszon- valahány. És ott az állomásépület előtt, ahogy ott 
emelte föl a halottat, fölvette a vállára, a géppisztollyal a német katona így hátulról fejen 
vágta, szétment a feje, és ott volt a földön az agyveleje. Ez egy borzasztó látvány volt. 
Azonnal meg is halt persze. Ő a német katona így lehúzta a géppisztolyt és rávágott a fejére. 
 
K: Miután elvitte ez az ember a- 
I: Mikor elkezdte vinni, még csak elkezdte. 
K: És miért ütötte meg, azt lehet sejteni? 
I: Azért, mer ő zsidó volt, ő meg német. Hát nem mondott az semmit, egy rossz szót nem 
mondott. (Néztem én is) ő lekapta és ott már mindent láttam. Fejbe vágta és akkor ezek 
hordták, mondom--ő: úgy emlékszem, de ebbe nem vagyok biztos, de az biztos, hogy két árok 
volt. És az elsőt betemették-e a halottakra és úgy ásták-e ki a másodikat, vagy először kiásták 
a kettőt, ezt nem tudom, de azt mikor vége volt, akkor kiálltunk, már- a németek nem szóltak 
senkire rá, hogy menjen innen, vagy ez, vagy- semmit. Kiálltunk és néztük, és akkor 
fölállították őket egy sorba--hogy azt utána még volt lövés, de hogy hogy- mikor a harmadikat 
lelőtték, akkor rosszul lettem egyszerűen és akkor anyám úgy elkapott és behúzott. 
 
K: Fölállították őket egy sorba és egyenként lőtték le? 
 
I: Egyenként, innen kezdték erről az oldalról, és egyenként. Tehát nem sorozatfegyverrel---és 
aztán még voltak lövések, hogy másik sorba- nem tudom már hogy volt. 
 
K: Pontosan akkor mit hallott akkor, vagy mit látott, ennél a kivégzésnél? 
 
I: Itt azt, ahogy esik bele az árokba, mer az árokba az innenső szélén álltak azok, akik 
kivégezték, és ahogy lőtték, az esett bele az árokba. Hármat láttam, tovább nem néztem, 
ahogy---mostan- csak annyit visszatérve, aztán- 
 
K: Álljunk le, álljunk le, Dani bácsi, mert le fog járni a kazetta- 
I: -ja 
K: -és folytatjuk, jó? 
 
K: Folytatjuk akkor Dani bácsi a- 
I: -igen- 
K: -beszélgetést, csak kazettát cseréltünk. És ott tartottunk, hogy- hogy látta azt, hogy=hogy 
eltemetik a- eltemették azokat, akiket megöltek, illetve belelőtték akik túlélték a lövöldözést- 
őket meg belelőtték a- a: tömegsírba. Ugye jól mondom? 
 
I: Igen, úgy van. 
 
K: Mi történt aztán? 
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I: Hát először is úgy tudom, hogy akiket már a tömegsírba belelőttek, a élőket, azokat a- de 
nem vagyok benne biztos, csak úgy hallottam, a halasi temetőnek a sírásójai temették be. Na 
most amit én mindent tudok, hogy ők zsidók honnan jöttek, minden, ezt elmondom- 
 
K: Ne- nem- ezt=ezt gyakorlatilag ugye még maradjunk ott az állomáson. Tehát in- innentől 
kezdve ugye az történik, hogy jön a vonat, és a Dani bácsiék vonatra szállnak és elindulnak 
Pestre, ha jól tudom. Vagy még történ ott valami? 
 
I: Ez olyan negyed 12-től egy óra, negyed kettő, fél kettőig zajlott le. És amikor bejött a 
vonat, már ez a Gábriel egy német katonával elintézte, hogy oda szállhatunk hozzájuk. 
 
K: Jó. Na most még mielőtt ezt elmesélné, hogy milyen volt a vonatút visszafelé, és hogy 
mit=mit hallottak a vonaton- 
I: -igen- 
K: -arra szeretném megkérni Dani bácsit, hogy még egyszer kronológiai sorrendbe, időrendi 
sorrendben haladjunk végig a történeten. Pontosan mikor mi történt egymás után, hol álltak és 
mit láttak. Meg tudná ezt tenni? 
I: Igen=igen. 
K: Én nem is szakítanám közbe, csak- 
I: -igen- 
K: -ha valamit nagyon nem értek, jó? 
I: Tíz órakor értünk ki, elküldtek minket, mi nem mentünk el- 
K: -de Dani bácsi- 
I: -álltak- 
K: -ne haragudjon, hogy megállítom. Tehát nem=nem feltétlenül- 
I: -ja nem innen? 
K: -ilyen tőmondatokban, hanem az egész történetet még egyszer, úgy, hogy időrendi 
sorrendben hogyan történtek egymás után az események. Nem kell feltétlenül ilyen 
tőmondatokban, hanem teljesen összefüggően, mintha egy történetet mesélne. 
I: De most Halasról mikor még ott a- 
K: -az állomásra, nem, amikor az állomásra beérkeztek- 
I: -állomásra- 
K: -reggel tíz órakor. 
I: Tíz órakor kiértünk az állomásra, anyámnak az volt az első dolga, bemenjen megkérdezze 
megint, hogy megy-e vonat és mikor utoljára Budapestre. Visszajött édesanyám, és mondta, 
hogy menjünk be a pályaudvarrra, mert 14 órakor megy az utolsó vonat. Azt nem tudták 
megmondani, hogy honnan jön, Kelebia felől, vagy Baja felől, szóval mindegy, bementünk. 
Ott nézelődtünk, sok ember volt, és nagyon sok szemét, és egyszer csak előbb egy civil jött, 
hogy mindenki hagyja el a várótermet, mer nagytakarítás lesz. És akkor már a külső részből 
jöttek katonák, hogy- de ők is szépen beszéltek, és kiterelték a népet- az állomás- vagy a 
váróteremből. És akkor- 
K: Milyen katonák? 
I: Magyar katonák. De nem így, hát csak tessék- tessék=tessék elmenni, takarítás 
lesz=takarítás lesz. És kimentünk a peronra. Ott láttam, hogy az első vágányon, és a 
harmadikon áll egy szerelvény, és a második vágányon nincs semmi. A szerelvényen fenn, 
amelyik vagonoknak nem volt (tárteteje), magyar katona volt, mindegyiken egy, és úgy 
piszkálta a szuronnyal, mint hogyha valamit keresnek. Tehát alibi-mozgás volt. És ott voltunk 
a peronon, és egyszer csak beérkezett a köz- az első és a harmadik vágány közé egy 
szerelvény. Először csittegés-csattogás, tehát mint a- nyitották az ajtókat, valószínű, belül- 
kívülről, mert nem láttunk át a=a az első vágányon álló vonattól, utána---piff-puff, dirr-durr, 
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lövöldözés volt. És ahogy=ahogy ottan megijedtünk, minden, csak azt láttam, hogy mind a két 
vonat egyszerre húz ki. És akkor már minden látható volt ott. A- csak az a- tehát a vagon előtt 
is voltak halottak, a lábuk látszott, hogy arra a másik irányba szaladnak el, puff, volt, hogy 
fölbukott, ott kukoricás volt. ((köhint)) És ezt már mind német katonák csinálták. Tehát 
magyar katona itt már akkor nem volt. És amikor---egy idő múlva, hogy- hogy mondjam, 
szóval hogy kis szünet volt, vagy valami, egy ember jött, és anyámat, meg engem 
betranszporált egy olyan helyre, ahol nem ér semmi. 
 
K: Dani bácsi, tehát erről, ami bejött szerelvény, erről a szerelvényről kik szálltak le? 
 
I: Civilek, pisztollyal, volt, akinek pisztolya, de azt nem láttam, hogy géppisztolya lett volna 
valakinek. Pisztolya volt. Akiket láttam, hogy leugráltak és nem- még nem lőtték le. Tehát 
kezükbe volt pisztoly. Még olyat is láttam, mikor egy ajtóba állt egy és a kezibe így volt a 
pisztoly, ebbe az irányba, Halas irányába, és nézett jobbra-balra, és egy pillanat alatt találat 
érte és már hömpölygött le a- volt egy öt-hat lépcső, nem tudom, nem számoltam meg, mer 
messzebb volt. És akkor még bementünk egy helyre, ahol biztosnak vették, hogy nem- lesz- 
és volt egy üres szoba. És egyszer csak- tehát itt egy remegés, idegesség volt, hát az időt nem 
tudtam én- hoztak már civileket oda be németek. Oda. És akkor jött az állomásfőnök, egy 
magas, fekete ruhás ember, mondta, hogy asszonyom, jöjjön be a gyerekkel ide, az 
állomásfőnök helyiségébe. És ahogy bementünk, ott egy ilyen hosszúkás szekrény volt, két 
vagy három szekrény, és azok előtt állt három férfi. De úgy, hogy a szekrény előtt állt kettő, 
egy meg idébb. És ahogy odaálltunk, talán négy-öt perc múlva egy koppanás. Anyám 
hátraugrik, Dani ugorj el, aszongya, gránátot dobott ez az ember. Persze ez nem volt 
elbiztosítva, nem robbanógránát volt, nem volt élesítve, és akkor aszongya a- ez az ember 
rögtön, mer az állomásfőnök fölugrott a székről, odajött. Az az asszony dobta le a gránátot. 
Aszongya, hogy dobtam volt én le, hát aszongya, nekem nincs gránátom. Aszongya az 
állomásfőnök, asszonyom, honnan ismeri a gránátot. Onnan, hogy hadianyagba dolgozok- 
hadiüzembe, nézze meg a kezem, trotilos. Erre azt mondta az állomásfőnök arra a három 
férfira, hogy vigyék. Hogy hova, azt nem tudom. Nem a szobába- nem vitték be. Közbe 
kimentünk vissza a folyosóra, és akkor már többen voltak. 
 
K: Hol? 
 
I: Abba a szobába, ahol gyűjtötték, azok akik- a le nem lőtteket. És ez a német, aki ott őrizte 
őket, ez kiment, ott mutatni, hogy egy méterre van, hát ott az ajtó elől nem ment el, csak egy 
méterre, hogy erre jöjjenek a- ezekkel, akiket elfogtak. És akkor anyám elé letérdelt egy fiatal 
fiú és összetette a kezit, és azt mondta, hogy asszonyom, mentsék meg az életünket, mi nem 
csináltunk semmi rosszat. ((köhint)) Anyám nem tudott mit csinálni, és akkor jött a német 
vissza, és elkapott engem, hogy menjek oda be. És akkor anyám ordított, és akkor kiabált a 
Gabriel bácsinak, az ott lehetett a közelben, jött, beszélt a némettel, a német félrelökte őt is, 
hogy nem. És akkor jött egy tiszt, és akkor annak mondta a Gábriel bácsi. Az úgy magához 
hívott, és akkor úgy- és mondta, hogy- megsimogatott, hogy menjek a mamához, mert látta, 
hogy anyám őrjöng, sír, jajveszékel. És már akkor én is meg voltam ijedve, és akkor öleljük át 
egymást. ((köhint)) Ezután valahonnan hoztak be- 
K: -tessék nyugodtan inni egy korty vizet, Dani bácsi. 
I: Nem állunk le? 
K: Nem=nem nyugodtan tessék nyugodtan inni- 
I: -vágva lesz- 
K: Semmi gond. 
I: (Vagy ez lesz vágva, vagy a riportalany.) 
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K: Semmi gond. Folytathatjuk. 
I: No. Pillanat. Megtörlöm a számat. (…az félre- fehérje)--akkurátus magyar ember- 
És akkor hoztak oda kéziszerszámokat, és ezeket pedig- parancsot adott valaki, azt nem 
láttam, hogy ki, csak elkezdtek vetkőzni félmeztelenre---de olyan is volt, akin fürdőnadrág 
volt, a nadrágot is letolta. Azt nem- tehát nem kellett a nadrágot levenni, nadrágban voltak, és 
ezek elmentek az élők, és elkezdtek ásni valószínű két árkot, mert kettő kellett, de hogy az 
egyiket megásták és belehordták a halottakat és betemették és a másikat ásták meg, vagy 
egyszerre a kettőt, nem tudom, az innensőbe belerakták a halottakat, mer akkor már kiálltunk, 
nem volt lövöldözés, má’ akkor lehetett- a németek nem szóltak, hogy akik elindultak arra, 
azokra se szóltak, csak ott jobbra menjenek. És akkor belehordták az első árokba, betemették. 
Ez is látszott, hogy betemetik, és ((köhint)) utána- mondom, most nem tudom, hogy ástak-e és 
utána állították föl, csak nézelődtünk, kimentünk és az árok, ahogy volt, az innenső felén 
álltak, egyes sorba, és egyes lövésekkel lőtték őket le. És a harmadikig néztem, és utána nem 
tudtam már nézni. Itt alapvetően össze is ment a kép, vége, itt majd az következik, hogy 
kerültek oda, kik voltak, miként stb. 
 
K: És volt valaki, egy valaki, aki vitte a- tehát vitték az él- az életbe maradtak vitték a 
holttesteket a- 
 
I: Igen. Ja, és akkor ott volt az az eset, amikor ((köhint)) 
 
K: Tehát ezt még egyszer, ez hogy volt? A holttesteket össze kellett szedni. 
 
I: Az élők- egy ember, egy holttest egy német katonával, vitték a gödörhöz. 
 
K: Na most ez hogy=hogy- hogy volt ez, Dani bácsi? 
 
I: Hát ott volt egy halott. Én vagyok a zsidó, maga a német katona, én fölveszem a vállamra, 
és maga jön utána. Hát egy ember egyet vitt és egy kísérte. Tehát nem négy-öt zsidót kísért 
egy német katona- 
K: -értem, igen- 
I: -hanem egyet egy. És akkor beledobta a gödörbe, és aztán jöttek vissza. Volt egy nagyon 
megrázó eset, amikor a német katona ment hátul, a fiú vitte a- most még nem használom a 
zsidó jelszó- jelzőt, mert még itt nem tudom. Tehát vitte ez a civil a halottat, és ez így 
leakasztotta a géppisztolyt, így megfogta a csövénél, és az agyával, tehát azzal a hátsó 
részével fejbe vágta, és szétment a feje ennek az élő embernek, aki cipelte a másik halottat. És 
az is ott maradt. Ezt az egyet láttam ilyen agresszív cselekedetet. Aztán, amikor ez megvolt, 
eltemették őket, akkor felállították egyesével, és egyesével lőtték, háromig néztem, utána nem 
láttam. És elvileg itt a tragédiának ez a része le is záródott. 
 
K: Dani bácsi- 
I: -ez olyan háromnegyed egy, negyed kettő között volt. 
 
K: Két kérdésem lenne. Egyrészt amikor vége volt a lövöldözésnek, és kimentek a peronra 
megint, akkor- és még nem kezdték el összegyűjteni a holttesteket, körbenézett nyilván, akkor 
ott sok holttest hevert. 
 
K: Mégpedig legtöbb hason fekve, de volt oldalra bukott, volt hanyatt feküdt is. Nem tudom, 
állítólag az attól függ, hogy fejen találják, vagy szíven, attól függ, hogy hogy fekszik le- hogy 
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esik el, fekszik le, hogy esik el. Volt ilyen is, olyan is. És egyszer csak már nem emlékszem 
rá, hogy mikor, nem volt ott a vonat. Tehát kihúzott valahova, amivel jöttek. 
 
K: Tehát egyáltalán nem volt vonat az állomáson. 
 
I: Akkor már nem volt, amikor szedték őket össze, akkor már lehetett látni, hogy a sínen túl is 
vannak, de távolabb is vannak halottak a földön. 
 
K: Hány- megközelítőleg hány holttestet látott? 
 
I: Nem tudom, annyit tudok, hogy összesen 161, de hogy ott speciel- hát egy olyan harmincat, 
huszonötöt, így ott elfekve ott a vasút területén, ott, mer ott volt ugye. 
 
K: És csak férfiak voltak. 
 
I: Csak férfiak, nő nem volt. 
 
K: Fiatalok, idősek? 
I: Tessék? 
K: Fiatalok voltak inkább, vagy idősek? 
I: Alapvetően 21-22-től 24-25-ig. Ez a=ez a korosztály volt, ez a kor- szóval ilyen korúak 
voltak. Erre jól emlékszem, mert mind fiatal ember volt. 
 
K: Azt, hogy ők zsidók, ez ott akkor az állomáson- 
I: -nem tudtam- 
K: elhangzott? 
I: -nem. Igen, elhangzott, de én akkor nem jegyeztem meg, nem figyeltem annyira, hogy 
kerültek ide zsidók, hogy van fegyverük. Tehát mint gyerek én még ilyen logikai 
összefüggéseket nem kerestem, hanem ez majd jön a vonaton. 
 
K: De hol hangzott el akkor, ha nem tudja? 
 
I: Hát az emberek mentek ott beszéltek, szaladtak, meg=meg- te, nem tudod mi volt? Én azt 
hallottam, zsidó, hát hogy ki mondtak ezt kinek, ott az emberek- sok ember ilyen káoszba, 
szaladnak, mond valamit, de a vonatot is vártuk, hogy jön, az utolsó vonat, hogy Pestre 
megyünk. 
 
K: Hogyan reagált az emberek minderre? 
 
I: Meg voltak rökönyödve, hát ez borzasztó, hát képzelje el, az ember az- látja, hogy a másik 
embert végzik ki, most mindegy, hogy ki az az illető, és=és felbomlik- mint egy méhkas, 
olyan volt. 
 
K: Emlékszik hangokra, hogy miket mondtak az emberek, vagy milyen hangokat hallott? 
 
I: Te, kik voltak ezek? Vagy: te, hogy kerültek ezek ide? Emberek egymásnak ottan- mit 
tudom- ismerősök, vagy nem ismerősök, persze, ment a beszéd. 
 
K: Miközben zajlott a lövöldözés és- 
I: -akkor nem. 
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K: Akkor=akkor milyen hangok voltak, arra emékszik? 
 
I: Semmi, mert ki voltak szorítva akkor. Pillanatnyilag ki tudták őket szorítani, mi csak azt 
tudtuk, hogy nem megyünk oda hátra, hát mi nem gondoltuk, kimegyünk a peronra, azért 
sikerült ezt látni. 
 
K: De mindenféle hangra kíváncsi vagyok. Tehát hogy mit mo- milyen hangokat hallott a 
katonák részéről, az áldozatok részéről. Volt-e sikol=sikolt- szóval ez egy ilyen- 
I: -hát most- 
K: -szóval hogy képzeljük mi ezt el, ez hogy zajlott? 
I: 14 éves voltam, hogy volt-e olyan nő, aki elsikította magát, vagy nem, ezt nem tudom. 
Hogy konkrét ki kivel, hogy, mit beszélt, vagy a katonák, ha egyik a másikhoz szólt, ezt nem 
tudom, erre nem emlékszem már, de voltak hangok, hangos hangok is. Voltak ilyen- hogy 
mondjam, ilyen pánikba esett hangok, hogy úr isten, mi van most, mi történik. Hát ezt nem 
tudták az emberek, nők főleg, mi van most, mindenki- minket is kivégeznek? Hát ilyen 
hangok voltak, persze, hogyne. De akkor már a nép megint kezdett bejönni, mikor már ezeket 
a katon- az embereket elvitték árkot- akkor már a nép megint jött, hogy megy-e a vonat, hogy 
mi lesz, vagy hogy, kik voltak itt, hát mindenki ezt beszélte. Mint a=mint a felbolygatott 
méhkas, olyan volt az egész állomás. Akkor bemehettek az állomásra a váróterembe az 
emberek, már akkor ez az ajtó be volt zárva akkor, de a holmijuk ott volt ezeknek, akik 
levetették, meg mit tudom én. 
 
K: Voltak-e sérültek? Akik- akiket nem sikerült rögtön megölni? 
 
I: Na most ilyenekről nem tudok. Azt hallottam, csak ezt hallottam, de ezt is mostanában a- a 
rádióba, hogy kilenc ember marad élve állítólag, aki meg tudott szökni. De én erről ott semmit 
nem tudtam, hogy ki maradt élve, ki nem maradt, hány marad. 
 
K: Tehát ilyenre emlékszik, hogy valakit=valakit nem öltek meg rögtön és akkor utána 
végeztek ki például? 
 
I: Hát az egész élve maradtat, akik élve maradtak, azt ott végezték ki az ároknál. 
 
K: De voltak-e sebesültek például? 
 
I: Nem, nem láttam sebesültet. Ezt az egyet láttam, hogy szétvágták a fejit, hát az már nem 
sebesült volt, halott volt, de úgy nem volt, hogy valakinek folyt a vére és közbe kellett 
dolgoznia. Tehát meglőtték valahol, és nem érdekelte őket, és akkor azzal is menni ásni, nem, 
ilyet nem láttam. 
 
K: A német katonák azok sze- ezek szerint a peron- tehát a peron felől lőttek kifelé, a sínek 
felé? 
 
I: Igen=igen. A peron- volt az a kapu, egy kapu ott, ez nem az épületbe a bejárat, ez az épület 
mellett egy kapu, ami ma is megvan, és onnan szaladtak szét, meg ott túlnan is volt egy, 
valahogy be tudtak jönni, ott kapu- és így=így=így jöttek be oda. 
K: -tehát- 
I: -de a- bocsásson meg- a civilekhez nem szóltak, és az állomásépületbe nem mentek be a 
németek. De munkaszolgálatos se ment be----amarra menekültek. 
 

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



K: Hallott-e valamit, bármit a munkaszolgálatosoktól? Tehát mondtak-e valamit azon túl, 
hogy könyörgött az a fiatalember? 
I: Nem=nem. 
K: Emlékszik-e valamire?  
I: Csak egymás közt jajveszékeltek, hogy úr isten, ha ki leszünk végezve- szóval egymás közt 
így=így ők beszélték, de hát ezzel nem törődött senki se ottan. Ezt amikor így az ajtóhoz 
közel álltam, aztán az anyámmal hallottam, amikor ők bent voltak, hogy=hogy- szóval hogy--
és akkor még nem is tudták pontosan, mert még akkor ruhában voltak. De nem úgy beszéltek, 
mint én meg maga mostan beszélgetünk, hanem=hanem ő: úr isten, mi lesz velünk? 
kivégeznek minket is? Szóval ilyen hangok voltak, igen. ((köhint)) 
 
K: Akar egy korty vizet inni- 
I: -nem- 
K: Dani bácsi? 
I: Nincs semmi baj. 
K: Na és akkor=akkor ezek szerint van még valami, amit nem kérdeztem esetleg rá evvel 
kapcsolatosan? 
 
I: Hát, annyi volt, hogy- hogy például sokan átmentek a temetőbe, onnan nézték, hogy mi 
történik, és azokat nem bántották a- pedig hát civilek voltak, de ((köhög)) ők valahogy- 
németek ezekkel nem foglalkoztak, ha volt a temetőbe valaki, hogy nézte, vagy- tehát a német 
nem foglalkozott ezzel. Ők az ő dolgukat végezték, és kész. 
K: Magyar katonát nem látott egyáltalán? 
I: Ott nem volt- akkor már nem volt magyar. Se a váróterembe, se a- ott az állomásépületbe, 
sehol, ahol szemmel látni lehetetett, ott magyar katona nem volt. ((köhint)) 
K: Nem- nem szeretne egy korty vizet inni? 
I: Igen=igen=igen. Kicsit temperamentumosan beszéltem. ((iszik)) Köszönöm. 
 
K: Mi lett a tankkal? 
 
I: A tank, mire az akciónak vége volt, már el volt tűnve, nem volt ott. Mikor már ez az ember 
is kísérte, akit mondtam, hogy fejbe vágtak, már a tank nem volt ott, de hogy hogy ment el, 
mikor, megfordult, merre ment- hát Halas felé ment be, nem tudom, nem láttuk. 
 
K: Mi lehetett a funkciója annak a tanknak? 
 
I: Ijesztés--ijesztés. Tehát ilyen prevenció, ilyen megelőzés, hogy na, mink vagyunk az 
erősek. 
 
K: És akkor kimentek újra a peronra, és várták a vonatot, ha jól értem, ezek után, az 
édesanyjával- 
I: -igen- 
K: -meg a Gábriel bácsival. 
I: -de a- nem, a Gábriel bácsi mondta, hogy ő ezekkel a fiatal német katonákkal megbeszélte, 
hogy az első kocsiban utaznak ők, és akkor mink is odamehetünk hárman. 
K: Azokkal a német katonákkal, akik korábban elvégezték a- 
I: -a kivégzést vé- 
K: -mészárlást- 
I: -igen=igen- 
K: -kivégzést, azokkal beszélt a Gábriel bácsi, hogy utazhatnak velük. 
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I: Igen=igen. És ott, amit ők mondtak a Gábrielnak, azt mindent elmondott nekünk, amikor 
hazaértünk. 
 
K: És mit mondotta a Gábriel bácsi? 
 
I: Először is ők egymás közt beszélték meg, ezt, amit most először mondok. 
K: Egy kocsiba ültek, egy ilyen kupéba? 
I: Egybe=egybe, igen. Hát ott énekeltek /tarara-ríraram-tararatíra/ ((énekelve))- egyszer 
hallottam is egy film- izébe, mozifilmbe mostanába ezt a dalt. És ami ott volt a zsidóknak 
holmijuk, azt fölvitték oda. Volt egy ilyen kis mackó, azt rugdosták, meg- szóval ott a 
ruhájukat dobálták, meg minden, a németek ott- tehát ilyen ((köhint))- a vér adta mámor. 
Tehát nem az ital, mert nem ittak, a vér adta mámor, hogy most ők jó munkát végeztek, és- na 
azt mesélték, hogy- 
 
K: Hányan voltak ott a kupéban? 
 
I: A németek? Akkor én megszámoltam- 
 
K: -hány=hány emberrel utaztak egy kupéban? 
I: -én megszámoltam, tizennégyen voltak, de tisztek nem voltak velük. És hogy ezek=ezek le 
lettek-e direkt erre hozva, ezt=ezt honnan tudta volna az ember. 
 
K: De nyitott=nyitott vonat volt vagy- szóval nyitott kupé, vagy? 
I: Nem, ez rendes kupé volt, csak az ablakjuk volt lehúzva, de jó volt. Tehát olyan szerelvény 
ment Pestre, ami még nem a=a: háború utáni feketézők vonat tetején, hanem rendes vagon 
volt, tehát rendes kupé, tehát ablakok, ülőszékek, minden. 
K: De várjon, ez ami egyterű, vagy amibe nyolcszemélyes- vagy hatszemélyes- 
I: Az az egyterű- végig=végi látni az ülőhelyet- igen- 
K: -olyanba. 
I: Igen. Az elejibe voltak a németek, és a- most nem arról van szó, hogy a Gábriel bácsit 
odahívták, és elmondták a történetet, hanem ők egymást között megbeszélték, amit a Gábriel 
bácsi hallott. Hát volt olyan német, aki odajött, valamit nekem magyarázott, hogy nem tudom 
mit. Szóval Gábriel bácsi mondta, hogy hányadikba járok, meg tudok-e németül, meg 
ilyesmiket. Szóval ott már=ott már nem úgy beszélt velem, mint az ellenségivel. 
 
K: Más civil is volt ebben a? 
 
I: Nem=nem. 
K: Csak maguk. 
I: Azon a részen csak mi voltunk, igen. Hogy aztán a kocsi másik résziben kik voltak? Hát 
utazók. 
 
K: Akkor tudták a németek, hogy Gábriel bácsi beszél németül. 
I: Igen, de nem hívták maguk közé, csak elintézték, hogy ott mehetünk, ne kölljön 
tolonganunk, mer adta föl az egyik csomagot, adta föl, a gyerek lent marad, meg a kutya, mg 
minden, hát ez borzalom volt, ezt filmen nem lehet lejátszani, ahogy ott a menekülők- az 
utolsó vonat a háború előtt. Hát tessék elképzelni. Több mint ezer ember volt akkorra már ott. 
Mer volt, aki tudta, hogy kettőkor megy és csak fél kettőkor jött ki, vagy háromnegyedkor 
Halason az állomásra. Rengeteg ember volt. ((köhint)) 
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K: És akkor- de ez a rész, ez a=ez a kocsi, ez üres volt, mert ez csak a németeknek volt 
fönntartva? 
 
I: Volt egy=egy rész, ahol civilek voltak, de csak férfiak, de nem- tehát volt üres rész a 
németektől, és azok ott hátul, magukba. Tehát ezek nem beszéltek a németekkel, úgy látszik, 
oda fölengedték. Ak- meséltem, hogy mit mondtak? Van- akkor idetartozott 
Magyarországhoz, egy helység, Hajós. Hajósra mentek partizánok---ezek be voltak 
vagonírozva, és valószínű- 
K: -kik? 
I: A munkaszolgálatosok, akkor már így beszéltek, a munkaszolgálatosok, be volt, de ezek 
mind zsidók voltak, de nem volt csillag rajtuk, tehát nem. És három, vagy négy német, vagy 
magyar, nem tudom, partizánnak öltözve fölment hozzájuk, és megbeszélték, hogy 
Kiskunhalason már nincsenek németek. Elmennek fegyverrel, ha valami van, használják, itt a 
fegyver, és elfoglalják Halast, és ha bejönnek az oroszok, mind vezető ember lesz. Azt is 
mondták, hogy valószínű nem akarták ott így egyszerűen kiállítani őket ((köhint)) 
legéppuskázni, hanem alibit kerestek a megölésükre. És ez volt az alibi, Kiskunhalason meg 
már fogadták a németek, mer már tudták, hogy kik jönnek. 
 
K: Tehát a fegyvereket ők adták, de akkor- 
 
I: Ők adták, igen, ez lényeges, a fegyvereket ők adták be nekik. Kocsikból rakták ki állítólag, 
szóval autókból, hogy ők hozták, és itt van. Ennivalót is adtak be nekik, meg mindent. És 
utána nem sokára el is indult állítólag valameddig a vonat, de oda csak ekkor ért Halasra, amit 
mondtam. Hogy Hajós mennyire van Halastól, ezt nem tudom.  
 
K: Szóval ezt=ezt a németek egymás között beszélték? 
 
I: Egymás közt mesélték, na most ekkor- most már meg kell mondani, ekkor már jött elő ital. 
Ekkor már. Tehát már mentünk Kiskunhalastól egy olyan 40 kilométert legalább, ment a 
vonat, nem volt leállok, meg megint megyek, rendesen húzott, akkor már kerültek elő italok. 
A Gábriel alkoholista volt, és a szeme kopogott, hogy őt nem kínálják meg, szóval igen. És 
akkor már mindig erősebb lett a hang, és akkor énekeltek is, meg minden. 
 
K: És Gábriel beszélgetett is velük, vagy csak hallgatózott? 
 
I: Csak hallgatózott, nem hívták oda, és nem mert odamenni. Hát a német olyan könnyen 
lerendezett ám mindent, szóval nem volt goromba, hamar elintézett mindent. Nem mert 
odamenni. Úgyhogy mi Pesterzsébeten szálltunk le, és ők valószínű, hogy bementek ugye a 
pályaudvarig, a Keletiig, mer odáig ment a vonat.  
 
K: Milyen tárgyak voltak még ott náluk, amit a munkaszolgálatosok- 
I: A ruháik. Volt, aki=aki órát nézett ott, hogy milyen óra, sapkát próbálgatta a fejére, a- a 
zakót így=így magára vette, azt akkor így utálattal ledobták oda a földre, ott is hagyták 
szerintem. Na, ilyen volt. Tehát ők nem eltulajdonították, hanem elszórakozták inkább. 
Mondom, a babát rugdalták, azt tudom, hogy- akkor az órát is nézte, hogy milyen, aztán így 
egyszerre ledobták a földre, nem kellett nekik semmi, nem vittel el semmit, nem hiszem. 
 
K: És akkor ugye azért mondja, hogy német katonák, mert valószínűleg német egyenruhában 
voltak, feltételezem. 
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I: És németül is beszéltek, és német egyenruhába voltak, azt is mondta a Gábriel, akkor még 
nem tudtam, hogy SS-ek voltak. 
 
K: Meddig utaztak együtt? Meddig tartott az utazás Kiskunhalasról? 
 
I: Pesterzsébetig. 
 
K: Meddig tartott ez akkor? 
 
I: Ja, értem, időben, hogy milyen- körülbelül olyan három-három és fél óra, mert már 
esteledett, ősz volt, sötétedett már mikor leszálltunk, de nem volt elbúcsúzkodás, nem ment 
oda a Gábriel, örültünk, hogy leszállhatunk, és elmehettünk haza. Hogy megköszönjük, vagy 
valami- semmi. Anyámhoz egész úton egy szót nem szóltak, szóval nem- tehát nem 
(gajneszeskedtek) velünk úgy, csak megbeszélte még akkor, hogy fölmehetnek, mert sokan 
vannak és- ő azt mondta, hogy a gyerek, mármint én- hogy hát ők férj és feleségek anyámmal, 
és a gyerek beteg, és ha most nem hozzák Pestre, még meg is halhat. De nem foglalkoztak 
velem, hogy milyen bajom van, vagy mi. Ennyi, dióhéjban. 
 
K: Ezt aztán később elmesélte, vagy beszélgettek erről később a családban volt-e erről szó? 
 
I: Ezerkilencszáznegyven--hatban? negyvenhatban,vagy 45 végén a Szabad Nép, ugye a 
Kommunista Pártnak volt a lapja, abba jött egy felhívás, hogy aki a kiskunhalasi vérengzést 
látta, kéri az ÁVH, hogy tanúnak jelentkezzen. Tehát kihangsúlyozták, hogy tanúnak. És azt 
mondta apám, ugye ott szólt az állomásfőnök is, hogy vigyék, meg minden, meg soha nem 
tudjátok mi, Dani, te se az iskolába, erről senkinek, meg te se Hanukám, tehát Hajnalka volt 
anyám- Hanunak hívta, meg anyám mondta is- ő is- még hamarabb mondta anyám. És a 
Kádár-rendszerbe se beszéltünk erről- 
K: -mi- 
I: -mit? 
K: Miért nem? 
I: Úgy nem tudom=nem tudom- nem. Nem akartunk tanúskodni. Na de az ítéletet is láttuk, az 
állomásfőnököt fölakasztották, tehát kivégezték, és még ott valakik, nem tudom, kik, ugye ott 
ilyen segédfullajtárok, 5-6-7 éveket kapogattak, mert a tárgyalásnak ott az az egészet 
leközvetített- vagy írta az újság, vagy- mert apám nem vette amúgy a Szabad Népet, mert ő 
Népszavát vett, ő szocdem volt. És aztán így soha nem hallottam erről, csak felmerült bennem 
egy kérdés, hogy ez nem akarom elvinni a sírba. És akkor felhívtam- ja, a rádióban voltak 
holokauszttal kapcsolatos- fölhívtam a rádiót, mondta, hogyha kijön a nő, a- aki mostan bent a 
műsorba riportalany, szólt nekem, két héten belül jelentkezünk. Azóta se. Fölhívtam a 
második kerületbe valami izraelita iskola, vagy mi van, fölhívtam, ott egy tanár azt mondta, 
uram, most kell mennem külföldre, de nagyon örülök, ha visszajövök, fölkeresem. Nem 
keresett föl. Na és akkor a Klubrádióban elmondtam ezt egy- ez a Vicsek Ferenc, vagy ki ez, 
volt egy hétfőn. Azért hétfőn hívtam föl, mer őhozzá kevesebben jelentkeznek be, mint a 
Bolgárhoz. És akkor elmondtam, aszongya, uram, hát én ehhez nem tudok semmit tenni, 
esetleg valaki hallja, adja át. Evvel búcsúztunk el. És akkor a- az András felesége hívott föl, ő 
fölhívta a rádiót, és azt kérdezte, hogy én fölhívom, vagy ő felhívhat-e engem. És akkor 
mondtam, hogy tessék megadni a számot és én felhívom. És akkor az Andrásék kijöttek 
Csepelre. 
 
K: Ő: Dani bácsi, az elmúlt alkalommal még említette azt, hogy a háború után a: ő: 
Főkertben- 
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I: -de annak semmi köze ehhöz- 
K: -igen=igen, de hogy erről is volt még szó. Főkertben dolgozott, és a Dob utcában ő: ez 
hogy volt ez a történet? Hogy a Dob utcában-? 
 
I: A Dob utca 70. a Főkert gettó volt. 
K: Igen. 
I: És a VII. kerületi zsidókat ott összpontosították. Hát arról én nem tudtam akkor, és 
szolgálatban voltam egy vasárnap délelőtt és szólt a csengő. És kimentem a kapun és egy 
tökéletesen igazi úriembernek öltözött ember volt, és mondta, hogy uram, engedjen engem 
oda hátra, oda ahhoz a falhoz, mi úgy hívjuk, hogy siratófal, hogy megsimogassam. Hát 
mondom, fura egy passziója van. Na, közben elmondom, jöjjön. Azt mondja, hogy még 
kisgyerek voltam, és négy csendőr vigyázott ránk. És ebből kettő a gyerekeket összeszedte 
párat, hátra vitte és azt mondta, hogy két csendőr bácsi odaát van, hogy földobunk gyorsan és 
átugrotok, ő elkap titeket. Ne haza menjetek, hát otthon újra megtalálnak titeket, hanem 
menjetek valami rokonhoz, ahol ellesztek. Hát nem mondta, hogy a háború végéig- és akkor ő 
így marad meg. És azt mondja, ha tudná, hogy ezek a csendőrök hol vannak eltemetve, akkor 
vinne nagyon szép koszorúkat nekik. És akkor így megsimogatta a falat és így megpuszilta. 
 
K: Emlékszik a nevére- 
I: -orvos, francia orvos, aszongya orvos. 
K: Dani bácsi, köszönöm szépen. Még egy pillanat. Említette, hogy a Pötyi nénivel 
kapcsolatosan volt még egy olyan története, hogy amikor a Pötyi néni sárga csillagot hordott, 
ugye a- 
I: -igen=igen- 
K: -a Feithéknek a lánya, akkor mindenféle szolgálatokat tett ő: Dani bácsi neki. 
 
I: Bevásároltam, mer ideadta a biciglit és én élveztem, hogy tanulok bici- mer már ment jól, és 
akkor én bevásároltam neki, ha valami levele volt, föladtam, tehát ilyeneket. 
 
K: És ezt miért kellett? 
 
I: Nem kellett, ezt=ezt én- 
K: De miért csinálta Dani bácsi? 
I: Azért, hogy ne kelljen neki menni a sárga csillaggal. 
K: Mert? 
I: Hát mert szégyellte. Hát egy=egy- ő egy úrinő volt, de hát ő- na most a gyerekek zsidók 
lettek. Így egyeztek meg a szülők. Tehát a fiú is zsidó volt, mint az apa és a lány is. És ezér- 
azért nem vitték csak el, mondom, mert ugye katonatiszthez ment, aki keresztény volt, de a 
csillagot viselni kellett, mert zsidó volt, de nem vitték el, nem deportálták. És azér mentem én, 
hogy neki ne kölljön menni, ne szégyellje. Hát akkoriba a gyerekek szolgálatkészek voltak, 
jobban, mint most, és én örömmel mentem, vásároltam, meg kaptam egy pár fillért is, ugye, 
vettem rajta (…) nyalókát, szóval úgyhogy ezér=ezér csináltam ezt a szívességet neki. De 
bárki néni megkért, hát volt egy- na elmondom, egy (…) hentes nevű ló-mészáros, és este 
hozták a nénik, hogy kinek mit vegyek, és adták a pénzt, és három órakor odaálltam és reggel 
hétkor a nyitásnál én voltam az első mindenkinek megvettem mindent, és annyi pénz marad 
nekem, amit ők adtak az fölött, ami az enyém lehet, vettem egy kiló ló-szafaládét. Leültem az 
árokparton, megettem vagy kettőt kenyér nélkül, olyan rosszul lettem, alig tudtam hazamenni. 
Hát sok élménye volt az embernek a háborúban, szóval. 
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K: Dani bácsi, köszönjük szépen, itt most akkor álljunk le. 
 
K: Dani bácsi, még egy kérdésünk lenne az elhangzottakkal kapcsolatosan. 
I: Igen. 
K: Visszatérve ugye a kiskunhalasi pályaudvarra. Amikor ott megtörtént a mészárlás, a 
tömegmészárlás, vérengzés, és látta a holttesteket, látott-e holttestet, amelyik német katona 
holtteste? 
I: -nem- 
K: -sérülte-e- tud-e arról, hogy sérült német katona? 
I: Nem, német katonát még csak=még csak olyat se, akit kötözni kellett. Nem. 
K: De azt hallotta, hogy a munkaszolgálatosoknak a pisztolya elsült? Azt vajon azt lehetett? 
 
I: Egyet hallottam, konkrét amikor leugrotta vagonból és megfordult és lőtt, csak úgy tompán 
a levegőbe, hogy így spontán, hogy így mondjam. Ezt hallottam és láttam is, még a- 
csőtorkolatnál kijövő lángocskát is láttam. 
K: Szóval éles=éles- 
I: -éles fegyverrel, igen. De nem konkrét valakire, csak úgy leugrott és lőtt egyet. Tehát 
németet nem láttam sebesülve, se halottnak, se sebesülve. Lehet, hogy volt gyorsan 
eltüntették, nem tudom, mer ugye ott peregtek az események, lehet, nem tudom. Tehát nem 
azt mondtam, hogy nem volt, hanem én nem láttam.  
 
K: Köszönjük szépen akkor. 
K: Dani bácsi, visszatérünk még akkor az előző kérdésre.  
I: Igen. 
K: Mikor visszafelé utaztak a vonaton, akkor a bár- szóval volt-e arról szó a német katonák 
között, hogy valaki megsérült, vagy megsebesült, vagy meghalt? 
 
I: Nem, nem is láttam ilyent az akció alatt sem, után sem, és a vonaton sem volt erről szó. 
Tehát mintha őnekik lett volna valami biztosított védettségük, senkit nem tudok, hogy 
megsebesült, vagy meghalt volna. 
 
K: Az előbb említette ezeket a fegyvereket, hogy látta azt, hogy elsültek fegyverek. 
I: A torkolattüzet, igen. 
K: A torkolattüzet látta. Ő: a: ugye azt én tudom, mert mondta korábban, kitöltöttük az 
adatlapot, akkor mondta Dani bácsi, hogy=hogy hát katonatiszt lett a háború után. Tehát hogy 
ért a fegyverekhez. Mit gondol, az a torkolattűz, amit látott a fegyverekből, az vajon éles ő: 
töltényre utalt, vagy=vagy lehetett akár vaktöltény is. Mit feltételez? 
 
I: Én mikor katona voltam és az első éleslövészeti bemutatón voltunk, tehát csak bemutató, és 
ott mutatták a vaklőszert is, meg hát az élessel lőttek. És utána este mikor hazamentünk a 
laktanyába, felmerült bennem, hogy nem-e csak vaklőszert adtak ezeknek a 
munkaszolgálatosoknak, mer elég nagy torkolattüze volt. És=és--jó, hát a hangja, az- az amit 
hallottam is ottan, az megvolt, hát az megvan mindegyiknek, úgyhogy felmerült bennem, 
hogy nem vaklőszer volt-e, és akkor ők nem is tudtak lőni, és azér nem volt németek közt 
sebesült, vagy halott. Mert azér ennyi ember nem igaz, hogy nem talál el egyet. És nem- nem 
volt, ott nem hallottam róla, tehát biztos, hogy én nem láttam sem sebesültet, sem halottat, és 
a vonatba nem beszéltek róla, mert a Gábriel bácsi mondta volna akkor, ha ott nem, később, 
mikor leszállunk. És nem- tehát szerintem ezek vaklőszert adhattak. Csak azt nem tudom, 
hogy- mer a pisztolyba nem tudnak vaklőszert--de fadugósat adhattak. 
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K: Micsodát? 
 
I: Fadugós lőszert. Az ugyanolyan, mint a rendes lőszer, csak úgy mondják, fadugós, mert a 
csőbe van- ilyen hornyok, az adja meg a forgómozgást a lövedéknek, és a kezdősebességet. És 
a fadugósnak ugyanolyan magja van, mint a rendesnek, és ha csak az nem volt. 
 
K: Tehát ez a vaktöltény- 
I: -igen, de hát az semmit nem jelent. Hiába, még ha el is találja. 
 
K: Egy pisztolyban nincsen vaktöltény, azt mondja? Azokba nem létezik? 
 
I: Nem, mert a- a: géppisztoly- vagyis a- igen, a géppisztolyba, meg a puskába, golyószóróba, 
nem is a géppisztolyba nincs mag, hanem össze van szűkítve elől a hüvely. És csak lőpor van 
benne. Tehát lángot vet ki, de nem megy ki belőle semmi, mer össze van szűkítve. 
K: Ez a vaktöltény? 
I: Igen, tehát idáig van a hüvely, innen a mag. Na most ebbe nincsen mag, hanem itt össze van 
szűkítve, puskapor van benne, csappantyú van alul, ezt megüti a (gyúszeg) és egyet világít, 
meg szól is, de nem- nem megy ki semmi, tehát nem okoz kárt. 
 
K: Tehát- de akkor magyarán lehetséges, hogy=hogy- 
 
I: Ezt csak felmerült bennem, valami ilyen, hogy=hogy egy ilyen tűzharcba csak az egyik 
félből esik el, és=és=és=és talán több, mint a fele, a másikból meg senki, még csak meg se 
kottyan, ez ilyen cowboyos. Meg hát hogy tudtak ezek az emberek- ezek munkaszolgálatosok 
voltak, nem katonaviselt emberek. Hogy tudtak tölteni, akár egyesivel, akár sorozatba, tárat 
betenni fegyverbe. Hát ehhez mind érteni kell, tudni kell. Tár- betárolni a lőszert, betenni, 
behelyezni a tárat, felhúzni a súlyzárat, és akkor egyes lövést akarok, vagy sorozatot, szóval 
beállítani a géppisztolyt, szóval ez mind ott nem látszott, erről az oldalról. Németek azok 
lőttek sorozatot is. 
 
K: Köszönöm szépen, akkor itt most leálltunk és szerintem- 
 
K: Dani bácsi, tegnap a stúdióban beszélgettünk arról, hogy=hogy mire emlékszik itt, mi 
történt Kiskunhalason, a pályaudvaron, az állomáson. Hosszan ugye beszélgettünk, egy 
interjú készült Dani bácsival, most visszajöttünk ide- vagy visszajöttünk- eljöttünk ide az 
állomásra, és arra kérném Dani bácsit, hogy elevenítse föl, mi- mit látott itt hetven évvel 
ezelőtt. Tehát pontosan hogy történ az, amit látott, illetve hogy volt az, amikor megérkeztek 
ide édesanyjával a kiskunhalasi állomásra. 
 
I: Tehát tíz órára jöttünk ide, és itt valahol lepakoltunk, és mondta édesanyám, hogy te maradj 
itt, a Gábriel bácsival bemennek, megkérdezik, hogy mikor megy Pestre vonat. És akkor 
visszajött anyám, meg a Gábriel bácsi, és mondták, hogy 14 órakor, ahogy tudták. És akkor 
felszedtük a csomagjainkat és elmentünk az állomásba be--tehát ide az állomásépületbe. 
 
K: Mielőtt még bementek volna az állomásra, említette tegnap, hogy=hogy látott valami 
furcsát, amit=amit- a tank, az nem tudom, az akkor érkezett? 
 
I: Igen=igen, ott van egy kapu, innen a bokortól nem látszik, attól idébb, de nem pont itt 
szembe vele, egy kicsit így ilyen rézsútosan állt úgy emlékszem, de az ajtóra volt a csöve. De 
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az is lehet, csak már nem emlékszem, hogy szembe volt innen. Egy olyan harminc méterre az 
ajtótól. Tehát attól lehetett járkálni, a tanktól. 
K: És egy német tank volt. 
I: Német- Tigirs, mer gyerekkoromban ismertem ezeket a típusokat, Tigris tank volt. 
 
K: Mit látott még itt az állomás előtt? 
 
I: Hát, mint általában az állomásoknál jöttek az emberek, mentek az emberek, beszélgettek, 
problé- vagy téma volt az, hogy mikor megy a vonat, hány kocsi lesz vajon, hogy férünk fel, 
tehát ugye menekülők voltak sokan, menekülők, batyukkal, gyerekkel, és=és bent a teremben 
nagyon nagy kosz volt szóval alapvetően, sokan benn éjszakáztak is, meg minden, az 
állomásban. És itt nem láttam sem magyar, sem német katonát, még a tankban sem, tehát a 
tank- hogy be volt a teteje zárva, nem volt kívül rajta katona, csak állt a tank. 
 
K: Tehát és akkor önök hárman voltak, ugye? 
 
I: Hárman, igen- 
K: -Ön és- 
I: -tehát a Gábriel bácsi, édesanyám, meg én. 
K: És Pestre tartottak. 
I: Pestre, igen. Mer hát ott lakunk, ugye, és ez volt az utolsó vonat, és ezzel el kell 
mindenhogyan menni. 
 
K: Ez negyvennégy- mikor lehetett? 
 
I: Október---pontosan a nap dátuma rajta van itt a táblán. 
K: Jó. Köszönöm szépen, Dani bácsi. 
I: Nem nézzük meg az emléktáblát? 
 
K: Dani bácsi, hogy emlékszik vissza, annak idején, tehát ez az épület volt az állomás épülete. 
I: Igen, alapvetően így nézett ki, alapvetően. 
K: Tehát a: a bejárat, a: az épületek szintjei- 
I: -igen- 
K: -a: 
I: -de csak belül láttam múltkor, hogy van átrendeződés. Nem ott van a váróterem, hanem 
emerrébb van. De alapvetően va- úgy emlékszem, ez az épület állt így. Hát az ajtóra minden- 
felismerem, itt volt a főbejárat, és=és ott lehetett bemenni. Így volt, igen--- 
K: Köszönjük szépen. 
Egy pillanat=pillanat- tessék megállni---- 
 
K: Dani bácsi, induljunk el a: az állomás épülete felé. Hogy emlékszik, mi volt a=mi volt a 
terv- tehát mit szerettek volna- Budapest felé szerettek volna menni. 
I: Igen, hazamenni, mer a- 
K: Még egyszer, újra kezdjük. 
 
K: Dani bácsi, menjünk be az állomás épületébe- 
I: Igen. 
K: Akkor ezek szerint itt voltak és akkor a: az édesanyja már kiderítette, hogy mikor megy a 
vonat, kb. akkor ezt már-? 
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I: -igen, és az volt a lényeg, hogy mentül közelebb a pályaudvarhoz, ha bármikor beáll a 
vonat, hiszen káosz volt, háború volt, bármikor beállhat, hogy föl tudjuk szállni. Ezt volt a fő 
cél, hogy haza tudjuk Pestre menni, mert már a front közeledett, mivel augusztus 20-án vagy 
23-án Románia kapitulált. 
 
K: Sokan voltak itt a pályaudvar környékén? 
 
I: Igen=igen, itt járkáltak, voltak sokan, katonaruhás embert itt nem láttam, se német, se 
magyar, se nyilas, ezen a helyen. Itt jött- állandóan mentünk, jöttek-mentek az emberek, 
egy=egy igazi méhkas volt, majdnem teli volt a váróterem is. És itt mentünk be, ezen az ajtón. 
Ha jól emlékszem, akkor az az ajtó nem volt, és nem volt, ez volt, de ez egy nagy bejárat volt, 
és itt volt a váróterem jobbra. Itt bejöttünk, és amikor körülbelül ideértünk, akkor egy----- 
K: -tessék csak--------szóval jöttek be az állomás épületébe- 
I: -igen- 
K: -az édesanyjával- 
I: -igen, itt jöttünk ezen az ajtón be, és ez egy ilyen nagyon nagy hodály-szerű valami volt, és 
ez volt a várótermi rész. Itt volt az állomásfőnöki rész---és itt jöttünk, és itt, mint a 
váróterembe beérve jött egy civil ember, mondta itt mindenkinek, kérem menjenek ki, mert 
takarítás lesz. És nyomatékul három, vagy négy katona jött, itt volt fönn a fegyverük, és ők is 
szabályosan kérték, hogy legyenek szívesek menjenek ki, takarítás lesz, menjenek 
ki=menjenek ki. Anyám pedig tartva attól, hogy nem érjük el az utolsó vonatot, ha véletlen 
beáll, azt mondta, hogy gyere, menjünk ki a peronra. Tehát amíg=amíg az emberek az ajtón 
kimentek, kitódultak, lassan betódultak, közbe beszéltek, hogy mi lesz, hogy lesz, lesz-e vonat 
még egyáltalán, vagy mi lesz velünk, mindenkinek ez volt a problémája. Emberek 
csomagokkal, batyukkal, gyerekekkel, öregekkel, és akkor mi át- kimentünk a peronra. 
 
K: És nem mondták maguknak, hogy ne a peron felé menjenek? 
 
I: Nem, akkor nem volt erről szó, nem, semmi. Ezt nem mondták sohase, csak amikor volt a 
tűzharc, akkor beinvitáltak, de nem- nem mondták, hogy nem mehetünk a peronra. 
 
K: Magyar katonák voltak, akik ezt mondták? 
I: A: a- igen, magyar katonák voltak, akik segítettek kiüríteni a termet. 
 
K: Ismert valakit a- a vasúti személyzetből, aki itt volt akkor? Vasutasok közül ismert valakit? 
Nyilván nem ismerte a kiskunhalasi vasutasokat- 
I: -nem, senkit nem ismertem én. Csak itt láttam és egy emberről tudtam, hogy az az 
állomásfőnök, de amúgy nem tudtam semmit se. 
K: Akkor tudta, hogy az állomásfőnök. 
I: Igen, mert ő maga is mondta, meg szó- szólították, igen=igen. És akkor kiálltunk oda, és 
nézelődtünk, vártunk, és kint állt két szerelvény, az egyes és a hármas vágányon. 
K: Köszönöm szépen. 
---------------- 
 
K: Tehát akkor az állomás épületét el kellett hagyni, és akkor úgy döntöttek, hogy a peron felé 
mennek- 
I: -hátha jönne vonat, ami megy Pestre, mer nem tud- káosz volt, nagy káosz- 
K: -és akkor így hárman a Gábriel bácsival, édesanyjával- 
I: -hárman, igen, kimentünk ide a peronra, de hadd mondjam el azt, hogy itt, ezek a korlátok 
akkor nem voltak, itt egyenes út vitt le a sínekhez. És a- itt a sínekhez egyenes út vitt, tehát 
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korlátok nem voltak, és ide kijöttünk, és itt is az emberek mozogtak, meg=meg mentek, 
jöttek, de ott kifelé arra is nagyon sokan mentek. 
K: És elkezdtek valóban takarítani bent a? 
I: Nem=nem=nem volt takarítás. Nem=nem, csak ez egy alibi volt, hogy takarítás van. 
K: Hogy az emberek menjenek ki a másik irányba. 
I: Menjenek ki, mert tudták már, hogy mi lesz. 
K: És akkor mi történt, mit láttak kint a? 
I: Na a következő volt. Az egyes vágányon, és a hármas vágányon állt egy-egy szerelvény, 
amelyek csak vagonokból álltak. Tehát nem utazó-kocsi, vagy nem személykocsi, és voltak 
vagonok, amelyiknek nem volt teteje, nem volt teteje, és azon katonák álltak fel és így 
szuronnyal úgy piszkálták, ami ott volt, és úgy mintha úgy keresnének valamit. És benn ott 
járkáltak a vagon fölött és a két szerelvény benn állt, egyszer csak beállt- 
K: -várjon=várjon. Két szerelvény- tehát mind a két szerelvényen nyitott tetejű- 
I: -nem mind nyitott=nem mind- amelyik- 
K: -egy pillanat, álljunk le=álljunk le egy pillanatra. Erre mentek ki a- 
I: -igen=igen- 
K: -az épületből- köszönöm szépen- 
I: -erre ment ki- 
K: Még egyszer?----Jó- 
I: -igen- 
K: Jöttek ki az épületből- 
I: Igen=igen, itt jöttünk ki, itt sok ember mászkált, de nem tömeg volt, tehát nem egymás 
hegyin-hátán, de mászkáltak az emberek, beszélgettek itten, és fő téma ugye az volt, hogy 
jön-e vonat, mikor jön, és fölférünk-e elv alapján- 
K: De a többség arra ment ki az állomásról. 
I: A többség arra ment ki, mer ott volt a nagyobb kijárat, az igazi fő ki- és bejárat. 
K: És azt akarták, hogy arra menjenek ki- 
I: -igen, arra próbálták küldeni az embereket, és- 
K: -de maguk erre jöttek ki. 
I: Mi ide jöttünk ki, ide a sínek mellé, ide le. És itt akkor két szerelvény állt, az egyes 
vágányon, és a hármason. A kettes vágány üres volt teljesen, ott nem állt senki, viszont itt 
vagonok voltak, volt, amelyiknek zárt teteje volt, volt, amelyik nyílt. Amelyik nyílt volt, ottan 
katonák voltak, mindegyik vagonon egy katona, szurony föl volt tűzve a puskájára, és úgy 
piszkálták a tartalmát, úgy de csak olyan alibi-módra, szóval, hogy mintha keresnének 
valamit. És úgy=úgy többször figyeltek erre lefelé, tehát mint akik várnak onnan valamit. 
 
K: Hány- körülbelül hány vagon lehetett a szerelvényen? 
 
I: Körülbelül mindkettő olyan nyolc-kilenc körül lehetett, de hát ugye már nem emlékszem én 
pontosan, akkor se számoltam meg, de hosszúságra visszaemlékezve olyan 8-9 vagonból 
állhatott ez a két alibi-szerelvény. 
 
K: És magyar katonák voltak? 
 
I: Magyar katonák voltak, akkor még nem lehetett senkit látni németet, csak az egyedül a 
Tigris harckocsit itt kint. 
 
K: Az is üres volt, ott se voltak német katonák. 
I: Ott nem volt katona, de hogy benne voltak, szerintem az biztos, hát nem hagyják ott azért 
üresen a katonák. Mer a teteje le volt csukva neki. 
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K: Mennyi időt állhattak így, amíg=amíg nem érkezett be a harmadik szerelvény? 
 
I: Ugye tíz órakor értünk oda, olyan negyed tizenegy felé kerültünk erre, mert ugye először 
bent voltunk-----és akkor=és akkor--várták a----((az állomás hangosbemondója szól))---
mintha-tehát hogy--- 
K: -ne=ne=ne- várjuk meg, amíg el- 
I: -jó- intett nekem a hangos, hogy beszélhetek. 
K: Jó. És most=most- most- oké- szóval- milyen hosszan várakoztak=milyen hosszan 
várakoztak? 
 
I: Mondom, tíz órára értünk oda, mire anyámék visszaértek, olyan negyed 11 volt, mire ide 
beálltunk, meg ottan nézelődtünk, meg várakoztunk, néztük mi van itt, hogy van itt. Akkor 
olyan fél 11 körül lehetett. És akkor egy olyan öt-tíz perc múlva jött a szerelvény lentről. 
 
K: Hol- hol? 
 
I: Lentről, abból az irányból- 
K: Mutassa meg, melyik irányból? 
I: Ebből az irányból, innen lentről. Hát mondjuk, hogy Szabadka felől, vagy Hajós felől, vagy 
Bácsalmás felől, mer az a két különböző vonat az a kettes vágányra állt be. 
 
K: Ez egy- milyen szerelvény volt? Ezen voltak személykocsik, vagy csak? 
 
I: Ezek nem vagonok voltak, hanem rendes személy, ja, nem bocsánat. Ezek nem 
személykocsik voltak, hanem vagonok voltak, na, itt a nyitásuk volt a vagonoknak. Hol elől 
volt-e egy ilyen pullmankocsi, azt már pontosan nem tudom, de a: egy ilyen hatalmas 
fékezéssel állt meg a vonat, és abban a pillanatban csittegés-csattogás, de ugye ettől a 
szerelvénytől innen nem lehetett látni. 
 
K: Akkor honnét tudta, hogy személykocsik nem voltak rajta? 
 
I: Hát, mer ezek kihúztak azonnal, a két vonat, ahogy ez megállt, azok kihúztak arra valahová, 
hát nem tudom, hogy hova, kihúztak, és akkor már mindent lehetett látni, még azt is, hogy a 
láb ott szalad alul a vagon túlsó oldalán. 
 
K: Tehát még egyszer. Itt állt az egyesen meg a hármason állt- 
I: -egy-egy szerelvény, igen- 
K: -és még érkezett kettő közé egy=egy másik- 
 
K: -és csak hallottak hangokat--((hangosbemondó szól)) 
 
K: Tehát ott tartottunk, hogy az egyesre, meg a hármason állt egy=egy- 
I: -igen- 
K: -és beérkezett a kettő közé- 
I: -igen, kettes vágányra, igen- 
K: -és maguk ugye nem látták, csak hallották. Mit hallottak? Hallottak hangokat. 
 
I: Előszörre mondom, egy nagy fékcsikorgás volt, és akkor a csattogást, hogy az ajtók 
nyílnak. Tehát ezt kívülről nyithatták, de nem láttuk ezt mink. De én úgy=úgy lehajoltam és 
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néztem, mint gyerek, és ugráltak le. És abba a pillanatba már voltak német katonák ott is, meg 
itt bent is, meg hátrább is. Németek. De ide nem jöttek. És onnan volt lövöldözés. Na és akkor 
már látszott, hogy elesik valaki, ott szalad arra, itt teljes tiszta kukoricás volt az egész terület, 
ahogy szaladt arra, ott is bukik föl, hogy eltalálták, meg minden. Akkor, mikor kihúzott a két 
szerelvény, már mindent lehetett látni, még azt is, hogy ott távol van egy raktár. Most is ott 
van egy ajtaja, most is fönn megvan neki, és ott is fönn állt egy civil férfi, pisztollyal, Halas 
irányába, és egyszer találat érte, le- lebukott a lépcsőn és legurult. Ez olyan pillanatok alatt 
játszódott le, de már akkor kiabáltak itten megint, hogy menjenek innen. Anyámnak is 
mondták, hogy gyerekkel menjen be, és akkor egy ember bevitt minket oda oldalt, ahol hát 
állítólag a faltól védve voltunk. 
 
K: Milyen hosszan álltak itt kint? 
 
I: Hát: mondhatni, hogy=hogy végig talán. 
 
K: De maguk milyen hosszú ideig álltak itt kint? 
 
I: Hát, olyan=olyan--ez elkezdődött ez az egész ez a lövöldözés, minden, az ember úgy érzete, 
hogy nincs észnél jóformán, hogy jaj, most körülötte mi van, olyan jó öt-hat-hét percig, 
amikor az anyámmal betranszporáltak be ide a két nagy fal közé, hogy ne érjen találat. 
 
K: Szóval nagyon közel van ugye a második vágány, ha jól látom innét. Ugye akkor ezek 
szerint egészen közelről látták azt, hogy=hogy ugráltak- 
I: -hogy elesik valaki- ugrik le- 
K: -ugrálnak le a tehervagonokból. 
I: Fegyverrel ugrott, láttam, amikor fegyverrel ugrott le és tartotta a pisztolyt abban az 
irányba. 
K: Melyik irányba? 
I: Abba az irányba, vala- valamerre. 
K: -akik leugráltak- 
I: -aki leugrott- rendszerint akik itt leugráltak, nemsokára agyon lettek lőve. Mert onnan a 
géppisztollyal volta- géppisztoly volt a németeknek, még a- hogy mondjam, ez a feltámasztós 
ívtáras, és hát az nagyon- nagyon nagy annak a tűzgyorsasága. 
 
K: Hány embert láthatott így leugrálni? 
 
I: Hát, leugrálni hat-hetet, de mire már ott is szétnéztünk, meg minden, már szerintem olyan 
harminc halott volt legalább, távol is voltak halottak, távol. 
 
K: Akik leugráltak a vonatról, azoknak a kezében mind- mindnek volt-?  
 
I: Nem- nem tudom ezt megmondani, nem=nem láttam. Az biztos, hogy sorozatlövőt egyiknél 
se láttam. 
 
K: És kik voltak ezek az emberek? Férfiak, nők- 
I: -hát ahogy később megtudtam- 
K: -fiatalok, idősek- 
I: -ezek az emberek olyan 21-26 év közöttiek voltak, és- 
K: -férfiak? 
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I: -nő nem volt köztük=nem volt köztük egy sem, de nem mindenki halt akkor meg. Tehát 
azokat összeszedték az élőket, akiket elfogtak. 
 
K: És honnét látta azt, hogy kik=kik lőttek, kik lőtték ezeket az embereket? 
 
I: Hogy- ((vasúti hangosbemondó)) 
K: -álljunk meg egy pillanatra---tartunk most egy kis szünetet---- 
 
K: Dani bácsi, el tudná azt nekünk mondani, hogy honnét jöttek elő a német katonák, akik 
lövöldözni kezdtek? 
 
I: Amikor én először megláttam őket ebből az irányból, ott azon a kapun, ami ott oldalt lent 
van, abból az irányból, és mentek arra is, meg erre is. De át nem mentek a sínen, nem láttam, 
de hogy erre voltak-e német katonák, azt nem tudom, azt nem láttam, de magyarok nem 
voltak, már itt a vonattal elmentek, magyarok nem lőttek. Csak németek. 
 
K: Mit- említette, hogy látott arrafelé- 
I: Igen. Hát ott van egy va- tetejű épület, és annak van a közepin egy ajtó, és ott állt egy civil, 
pisztollyal, hát ha így fogata, biztos csőre volt töltve, és a Halas irányába volt, és egyszer csak 
találat érte, és így lebukott. Olyan- azt hiszem akkor meg is néztük, hat lépcső, vagy mennyi 
volt, nem tudom. Odamentünk, megnéztük, hát mint- 
 
K: Még akkor ott volta- 
I: Ott volt, persze, még akkor nem- és aszongya hogy ő: mikor vitték el őt, azt nem tudom, 
konkrét őt, csak azt tudom, hogy amikor szedték össze a civileket a- tehát a- többiek, az élők- 
az élve maradtakat, akiket elfogtak élve, a halottakat mikor szedték össze már az árok 
megásása után. 
 
K: Tehát ott annál az épületnél volt ez az eset, ahova aztán oda is mentek később. 
 
I: Igen, megnéztük, hat lépcső volt ott, megszámoltam. 
 
K: Szóval annál a barna épületnél, és a barna épület most már ugye azóta- gondolom akkor 
nem volt- 
I: Nem volt az oszlop sem, meg a bokrok sem, igen- 
K: -és az épület- 
I: -tehát tisztán oda lehetett látni, igen, lehetett látni. 
K: Az épület közepén volt egy ajtó. 
I: Ajtó, igen, és az ajtóknak volt egy kis mélyedése és abba állt bent az illető. És Halas felé 
volt, pisztollyal a kezében, nem kiabált, nem szólt senkihez se, egyszer csak kiléptek és már 
bukfencezett is le, találat érte. De hogy most innen lőtt-e valaki, vagy arrébb, vagy nem 
tudom, azt nem láttam, hogy ki lőtte le. 
 
K: Igen, és akkor a holttestek feküdtek a sínek- 
I: -a földön, igen- 
K: -a földön, a síneken, meg itt=itt mindenfelé? 
 
I: Itt volt a kettes vágányon állt a szerelvény, és előtte a földön már feküdtek. Volt, akit a 
vonatból lelépéskor ért és- talált és úgy feküdt az ajtón, félig lent, félig fent. Akkor ott a- 
arrafelé az az, amit mondtam, kukoricás, abba az irányba is. Akkor már elszórtan- először volt 
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gyorstüzelés, aztán már elszórtabban, aztán arra gondoltunk, ott valószínű menekül valaki és 
arra lőttek rá. De ott is sok=sok halott volt egymás mellett a sorba. 
 
K: Hány ilyen holttestet látott körülbelül? 
 
I: Hát: harmincnál többet. 30-35 körülbelül, ennyit=ennyit, pontosan ugye ház ki számolta 
meg. Mert akkor aztán már minket bevittek ide a két fal közé. 
K: Tehát a holttesteket, amiket látott- 
I: -igen, láttam a holttesteket- 
K: -civil férfiak voltak- 
I: Civil férfiak, és olyan 21-25 év közöttiek általában. 
 
K: Látott-e német katonát megsérülni, vagy? 
 
I: Sem sérült német katonát, sem halott német katonát nem láttam. 
 
K: Vagy bármilyen katonát. 
 
I: Semmilyen, mer nem volt magyar katona, nem volt, meg nyilasok se voltak itt, csak 
németek intézték ezt az akciót teljesen. 
 
K: Magyar katonák voltak akkor az állomás épületében- környékén? 
 
I: Akkor már nem voltak. Amikor elment a vonat, úgy gondolom, hogy azzal együtt kihúztak 
ők is. Szóval nem voltak magyar katonák. Sem rendfenntartók, semmi. 
 
K: Maga a lövöldözés kb. milyen hosszú ideig tarthatott, ha emlékszik rá? 
 
I: Hát a- ha a kezdéstől az elszórtakig veszem a tűz- hát mondjuk tűzpárbaj? tűzharc, húsz-
huszonöt percig tartott körülbelül. Ebbe volt aktív szakasz és gyengébben. 
 
K: Hallott-e robbanást? 
 
I: Tehát kézigránát, vagy robbanóanyag robbanását, mivel ugye katonatiszt voltam, utána 
vissza tudnák gondolni, nem. Kézigránátot láttam benn az állomásfőnöknél- nem=nem volt 
robbanás, nem tudok róla. Sem a németek nem dobtak, sem- ők nem tudok róla, hogy dobtak 
volna. Hogy volt-e náluk, vagy nem, azt nem tudom. 
 
K: Azt látta-e, hogy mondjuk voltak sebesültek, vagy akik a földön feküdtek, már mind 
meghaltak? 
 
I: Akiket én láttam, az mind mozdulatlanul feküdt. Tehát olyat nem láttam, hogy fölült és 
fogta volna a sebét, vagy valamit, tehát ilyet nem láttam. 
 
K: Emlékszik hangokra, hogy miket hallott? 
 
I: Hát, artikulátlan kiabálásokra emlékszem. Tehát nem egy szervezett valami volt ő: itt akkor 
már nem sok ember volt, mer beszaladtak, meg féltek és minket is bevittek oda. Szóval akkor 
már nem=nem nagyon volt. Voltak kiabálások persze, a németek kiabáltak egymásnak, de hát 
hogy mit, azt ki tudja, ugye nem tudom- 
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K: -németül- 
I: -német katonák egymás között kiabáltak. ((köhint)) 
 
K: És a civilek, a=a- mármint akik a munkaszolgálatosok? 
 
I: Ezektől nem hallottam, csak egyetlen egy hangot. Akkor=akkor, amikor letérdelt anyám 
előtt- 
K: -de ez már bent volt- 
I: -benn a szobában, ott halottam, de az már bent volt. 
K: De kint még itt a sínek környékén- 
I: -itt nem=nem=nem, nem is láttam élőt akkor. Csak amikor így szaladt, olyat láttam, de már 
bukott is föl. Hát ugye nem volt itt a két- az első- harmadik vágány- szerelvények kihúztak, 
tehát nem volt itten senki. 
 
K: Szóval ez a szerelvény, ahonnét ezek az emberek, a munkaszolgálatosok- 
I: igen- 
K: -ugráltak le, ez egy=egy hosszabb szerelvény volt? Hogy emlékszik? 
 
I: Erre is csak azt mondanám, hogy=hogy emlékszem olyan kettő-három, hát ugye száz 
valahány ember volt, nem- kettő, három, négy. Nem merem mondani, hogy hat volt, de- 
K: -teherkocsi- 
I: -de lehetett az is, hat is, nem tudom, egybe hány volt. 
 
K: Tehervagonba volt. 
 
I: Tehervagonok, igen, te- ezek mind zártak voltak. Tehát ebbe nem volt nyílt tetejű. 
 
K: És valaki más volt még ezeken a vagonokon a munkaszolgálatosokon, civileken kívül. 
 
I: Nem, hát nem láttam én senkit, sem vezetőt, sem ilyen- 
K: És őrizték? Voltak keretlegények-? 
I: -mikor megjöttek? 
K: Igen=igen. Látott-e olyanokat? 
I: Nem=nem, senki nem volt velük, senki. 
K: Legalább is nem látta. 
I: Ők voltak a vagonba, igen ((köhint)) nem volt velük senki, hát nem kísérték őket, hát ők 
úgy tudták, hogy Kiskunhalast elfoglalják, azért van fegyverük, és ha bejönnek az oroszok, ők 
itt urak lesznek. Nem volt velük senki. 
 
K: Jó. Akkor itt most akkor álljunk le szerintem. 
Dani bácsi, ugye azt mondta, hogy lőttek a- lőttek a: tehát a munkaszolgálatosoknál is volt 
fegyver- 
I: -igen- 
K: -és ők is használták a fegyverüket. 
I: Célzott lövést nem adtak le, ezt merem állítani, hogy a levegőbe lőttek, hallottam onnan is, 
hát vagon felől fegyverropogást, de hogy=hogy ők németre lőttek, vagy németet lőttek-e le, 
német nem volt itt halva se, meg sebesülve sem, erről nem tudok- 
K: -hogy lehet- 
I: -mentő nem is jött ide- 
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K: -hogy lehet az, hogy ők lőttek, és hát lövöldözés volt, meg azt mondta, hogy tűzpárbaj is 
volt- 
I: -hát úgy nevezem én. Hát hogy onnan is lőnek, innen is, ez tűzpárbaj, de nem konkrét 
szembe ővele, de a németek rájuk lőttek. 
K: Mit gondol, akkor hogy lehet az, hogy nem=nem sérültek meg németek? 
I: A németek? 
K: Ühüm. 
I: Hát, nem tudom. Valószínű, vagy ők olyan fegyvert kaptak, amibe- vagy a- hát nem tudom- 
ezt nem merem mondani, lőport volt, vagy vaklőszert kaptak, amit ők nem tudták, vagy 
fadugósat. Tehát a: ugye a vaklőszerbe nincsen mag és össze van szorítva. Lőhang van, 
torkolattűz van, de csak erkölcsi hatású, tehát annak nincsen találata. A fadugós az meg, 
ahogy kirepül a csőből, leesik, lebukik, tehát az nem talál, ha el is ér valakit, az nem jelent 
semmit se. Ennyi. 
 
K: Tehát ez lehet egy magyarázat, hogy=hogy miért nem sérültek meg. 
 
I: Feltételes magyarázat, feltételes. Hát ki tudja ezt? Olyan sűrű- életembe olyan sűrű 25 
percem nem volt, mint ez, soha, olyan esemény pörgésében. 
 
K: Arra emlékszik, hogy mit érzett akkor, mi volt akkor a- milyen=milyen érzései voltak? 
 
I: Nem voltam megijedve, akkor nem voltam megijedve, csak arra vigyáztam, hogy anyámtól 
ne maradjak le. És akkor- akkor bevittek, szóval bementünk, de nem tuszkolták anyámat, 
hanem mondták, asszonyom menjen be a gyerekkel, hát itt lövöldöznek, bármikor elérheti, és 
falak közt nem találják el. 
 
K: Édesanyja hogy reagált erre, amit látott? 
 
I: Ő egy kicsit ilyen pánikos hangulatba volt, sírt és ordított, jaj istenem, hát mi lesz most, mi 
van most, mi történik meg minden. 
 
K: És a Gábriel? 
 
I: A Gábriel egyszer mikor bementünk oda, az eltűnt ((köhint)), és amikor engem ott belöktek, 
akkor anyám kiabált a Gábrielnek, és ott az ajtóba jött, Gábriel szólt a németnek, de nem ért 
semmit se, hanem egy tiszt jött, annak szólt. 
K: Bemegyünk mindjárt és akkor erről beszélünk bent az épületben. 
I: Jó=jó=jó. 
K: Köszönjük szépen, akkor most álljunk le.  
 
I: Jó. Hát én- 
K: Dani bácsi--Dani bácsi, azt mondta, hogy ott bent=bent- bementek utána az édesanyjával- 
I: -igen, a falak közé- 
K: -mert megijedtek. Be kellett menni. 
I: Szóltak is anyámnak, hogy a gyereket vigye be. 
K: És hogy- az épületbe, a=a- 
I: -igen, erre=erre, igen- 
K: -igen, menjünk arra- 
I: -mentünk be, igen, és akkor ott már- ott volt az az ajtó és azon belül egy szoba, ahova 
hozták be (kísérték be azokat a németeket, akik- vagy------munkaszolgálatosokat, akik élve 
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maradtak- kísérték oda be. Erre bent volt, de jelenleg nem tudom, hogy ott van-e, vagy nincs, 
majd megnézzük.) 
 
K: Dani bácsi, bejöttek akkor a lövöldözés elől, mert azt mondták, hogy jöjjenek be. 
I: Igen. 
K: Hogy biztonságban legyenek. És akkor azt mondta az interjúban, hogy bementek a 
forgalmi irányítónak a szobájába, irodájába? 
 
I: Előbb nem=nem. Itt volt ilyen két vastag fal között egy folyosó, és ott a végében volt egy 
szoba. Először oda jöttünk be. És ott néztük, ahogy kísérik be az élve maradt 
munkaszolgálatosokat, abba a szobába, és odajött egy férfi, valószínű az állomásfőnök, aki azt 
mondta, hogy asszonyom, hát itt átlőhetnek, jöjjön be oda a szobába. És akkor mentünk be az 
állomásfőnöknek az épületébe, ettől a helytől itt valahol volt, tehát erre esett és innen nyílt az 
ajtó, onnan bementünk és akkor ott szekrények voltak egymás mellett és--- 
K: -gyerekek- jó- 
I: -szekrények voltak-igen- 
 
K: Dani bácsi azt mondta, hogy először bementek egy helyiségbe, és az nem volt biztonságos 
és utána átmentek az állomásfőnöknek az irodájába. 
 
I: Igen, de még annyit, hogy az a helyiség, az folyosó volt, kijárat arrafelé, és bejárat onnan. 
És annak a végibe volt egy szoba. Na most azt mondták, hogy ez nem biztonságos, mert 
átlőhetnek és akkor bementünk az állomásfőnök szobájába, ahol két, vagy három faszekrény 
állt egymás mellett, és három ember állt úgy, arra nagyon jól emlékszem, hogy kettő a 
szekrény előtt, egy meg idébb. És akkor ide állt anyám, ide állt=ide álltam én, ide állt anyám. 
És egy koppanás hallatszott, és anyám így kiugrott, és aszongya, Dani, menekülj, gránátot 
dobott az ember. És akkor fölálltak, akik ott voltak emberek, és az állomásfőnök megkérdezte, 
hogy- mer a férfi mondta magyarul rendesen, hogy ez a nő dobta le a gránátot. 
 
K: Ki volt az a három férfi? 
 
I: Ezek idősebbek voltak, mint a többi, szerintem partizánok voltak, velük jöttek valószínű. 
Hát ezt én nem tudom. 
 
K: De a: a munkaszolgálatosokkal jöttek. 
 
I: Szerintem, hát valahogy ide kerültek hát ők is és akkor azt kérdezték anyámtól, hogy 
honnan tudja maga, nő létére, hogy ez kézigránát. És akkor anyám elővette az igazolványát, 
és mutatta, hogy hadiüzembe dolgozok, a Csepel Művekbe, és nézze meg az ujjamat, 
trotilosak, sárgák. Tehát tudom, ezeket gyártjuk, állítjuk össze. És akkor annyit mondott az a- 
azt hiszem, az az állomásfőnök, hogy vigyék őket. Hogy hova? Kikísérték, de hogy hova, nem 
tudom, mind a hármat, igen. 
 
K: Ők idősebbek voltak, mint akiket megöltek? 
 
I: Ez, aki mellettünk állt, ez biztos, hogy idősebb, legalább 45 év körüli lehetett, negyven-
negyvenöt év közötti, a másik kettőre nem emlékszem vissza, csak azt tudom, hogy ott volt 
kettő. Tehát számszerűen tudom, de hogy azok fiatalabbak voltak, vagy öregebbek, azt nem 
tudom. 
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K: Milyen ruhában voltak? Hogy voltak felöltözve? 
 
I: Egyszerű utcai ruhában, tehát- mint aki az utcán jár. Nadrág volt rajtuk, meg fölül ilyen 
pulcsi, ezen az emberen is. 
 
K: De nem helyi civilek voltak. 
 
I: Nem=nem=nem=nem=nem. 
 
K: Ezt miből gondolja? 
 
I: Hát, mert nem arról beszéltek, hogy hogy kerültek, maguk kiskunhalasi ide, vagy valami, 
szóval nem ismerték az állomáson őket. Hát- tehát ők is valahogy úgy kerültek oda, hát ki 
tudja ebbe a nagy kavalkádba, honnan jöttek, milyen megbízatással jöttek, minden. És akkor 
az állomás épületéből kijöttünk, vagyis az állomásfőnöktől kijöttünk, akkor mentünk oda, és 
akkor nyomott be engem az anyám kiment nézni, hogy hol a Gábriel bácsi, a német meg látott 
engemet, olyan jó erős gyerek voltam már 14 évesen, és akkor fogott, aztán belökött. És akkor 
én anyámnak kiabáltam, és- 
 
K: Hova lökte be, mi- milyen-? 
I: Abba a szobába. 
K: Milyen szobába? 
I: Ott, ahol- ahova bekísérték az élve maradt munkaszolgálatosokat. 
 
K: Én többször mondtam, hogy munkaszolgálatosok, ez=ez akkor ott- 
I: Akkor nem volt, a vonatba derült ki, hogy zsidók, hogy munkaszolgálatosok. Hát ezt a szót 
ez elhallatszott itt milliószor, hogy munkaszolgálatosok- 
K: -itt az állomáson? 
I: -itt már mikor vége volt az akciónak megint a=a méhboly- vagy a méhkas itten bolyongott 
erre-arra, emberek, itt beszéltek, maga mit tud, hogy tud ((köhint)) mintha mindenki ismerős 
lett volna, mindenki beszélt mindenkivel mindent. 
 
K: Akkor elhangzott már, hogy zsidók. 
I: El, többször is, hogy ezek munkaszolgálatosok voltak. 
K: Zsidó munkaszolgálatosok. 
I: El, de hogy honnan jöttek akkor, nem tudta senki sem. Nem- illetve mi nem, hát a civilek. 
K: Nem volt rajtuk megkülönböztető jel- 
I: Nem volt semmi, se csillag nem volt rajtuk, semmi, rendes civil ruhába voltak, sőt, 
alapvetően jólöltözöttek voltak, alapvetően. Tehát nem úgy nézett ki, mint akit a munkából 
hoztak el. A- az a testalkatuk is, látszott, hogy nincs lerobbanva, szóval nem- nem 
sanyargatottak. 
 
K: Szóval belökték abba a szobába- 
I: -igen- 
K: -Dani bácsit, ahol ezek a munkaszolgálatosok voltak- 
I: -és akkor én ordítottam- 
K: -mennyi- hány ilyen munkaszolgálatos volt? 
I: Akkor olyan nyolc volt bent, 8-9, és akkor- 
K: Beszélgettek, mi- milyen volt akkor ott-? 
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I: Nem=nem, hanem belöktek- most ezt elmondom, ezt a részt, és akkor én /anya= anya=anya, 
gyere ide, anya!/ ((hangosan)) És akkor anyám beszaladt és majdnem nekiment a németnek, 
hogy mér- és akkor kinyomkodta anyámat, és ott kiabált a Gábrielnek és az meg éppen jött, és 
szólt neki, de német erre őt is kitessékelte ((köhint)) és jött egy tiszt. És anyám odaállt elé és 
mondta az nem értette, Gábriel fordította. És akkor a tiszt úr nekem intett, jöjjek oda, 
hogy=hogy megveregetett és mutatta, hogy menjek, aztán öleljem meg a mamát. Akkor 
voltam megijedve. Ezután volt az, mer azt hitték, hogy az anyám valamit tud tenni, hogy ez a 
fiú letérdelt, összetette a kezit, és azt mondta, asszonyom, mentsék meg az életünket, mi nem 
csináltunk semmi rosszat. A beszéd már később volt, amikor már tíz-tizennyolc-húszan 
voltak, és akkor meg voltak úgy ijedve, meg=meg úgy szinte fél- hát hogyne féltek volna, 
hogy mi lesz most, minket is agyonlőnek, vagy mi lesz velünk, vagy=vagy- hát szóval nem 
tudták akkor volt- akkor- 
K: -miket mondtak még? 
I: Hát azt, hogy=hogy- 
K: Egy pillanat. Egy kis vizet kérünk szépen. 
Ott voltak benn a szobában. 
 
I: Na és akkor beszéltek, és volt olyan, emlékszem, aki ((köhint)) a fejét fogta, hogy mi lesz 
velünk=mi lesz velünk=mi lesz velünk. Tehát többféleképp reagáltak erre, de ekkor még 
ruhában voltak teljesen. És ekkor volt az, amikor anyámnak letérdelt az a férfi, és akkor azt 
mondta anyám, hogy tűnjünk el innen, innen, ebből a részből. De csak oda kiálltunk az ajtó 
elé először, aztán jöttünk ide vissza, a váróterem felé. És amire most már emlékszem, tehát ez 
egy kicsit mintha kiesett volna, amikor ide az ajtón kívül jobbra szerszámok voltak lerakva. 
Ásó, lapát, meg mit tudom én, hát még gereblye, ilyen, nem tudom, és ezeknek az a német, 
aki bent volt, az mutatta, hogy levetni a ruhát. Tehát idáig. De azt már megint láttam, mint 
gyerek bejöttem, ólálkodtam, néztem őket, meg minden, de nem messzi anyámtól, mint maga 
esetleg. És akkor levetkőztették őket félme- és ezután történt az árokásás. 
 
K: Dani bácsi, még ott bent abban a helyiségben, ahol voltak, ez a 18-20 fiatal- 
I: -igen- 
K: -ott kellett levetkőzniük- 
I: -őnekik félmeztelenre- 
K: -és aztán- 
I: -és aztán a földre dobálták le a holmijukat. 
K: És Dani bácsiék kimentek az állomás épületéből aztán? 
I: Igen, úgy van, pontosan, ki, és arra néztünk, de csak úgy=úgy nézelődtünk, hogy hát mint 
aki erre is, arra is, de arra, hogy=hogy hát mi van most, hát már nem láttunk akkor- szóval 
nem volt harc, de itt feküdtek halottak, itt is.  
K: Az állomás épületén kívül. 
I: Igen, itt az állomásépület előtt talán még annyira se, mint itt a kocsi, feküdt halott, egy férfi, 
aztán feküdt arrébb=arrébb, a temető felé is menekültek, ott is volt két halott, igen. 
 
K: Akkor indulhat- induljunk el az állomás épülete felé, jó? Menjünk ki az állomásépület- 
 
K: Kijöttek az állomás épület- állomás épületéből---Dani bácsi, kijöttek az állomás épületéből. 
És akkor---kijöttek az állomás épületéből, mit láttak pontosan? 
 
I: Hát itt volt sok halott, több halott is, meg sok. És ((köszörüli a torkát)) mikor kijöttek ők 
félmeztelen, akkor odamentek a szerszámokhoz, de azt nem láttuk, nem néztük, hogy mennek 

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



el, hova ásni, de amikor már ástak, akkor néztük, és akkor ott távolba van egy torony, ott 
ástak, ide jó két-háromszáz méterre. 
 
K: Hol van, hol, mutassa meg, hol ásták? 
 
I: Ezen a=ezen a kis valamin keresztül, ott fölül látszik az épület tetején valami, az egy 
toronynak a teteje, attól errébb, két árkot ástak. 
 
I: Igen, szóval két árkot ástak. 
 
I: Két árkot ástak, mer amikor ők ásták ezt, akkor én ((köhint)) úgy a feléig a faháznak 
elmerészkedtem, anyám sopánkodása közepette, és láttam a- négy kupac van. Tehát ezen a 
felén is, azon a felén is az ároknak, a másikon is, tehát ahogy ki van a föld dobva, hosszú árok 
volt. Úgy emlékszem, hogy megásták mind a kettőt egyszerre, de nem vagyok benne biztos, 
hogy előbb megásták az egyiket és belehordták a halottakat, betemették és a másikat, de hogy 
két árok volt, az biztos. 
 
K: Dani bácsi, tehát akkor ott állt annál a barna épületnél akkor? 
 
I: Hát annak a- nem egészen felinél- egyharmadánál és onnan láttam pontosan, hogy mi van. 
Senki nem szólt itt az emberre, aki ment erre-arra, hogy- 
 
K: Mennyi ideig állt ott? 
 
I: Tíz-tizenöt percig. 
 
K: Szóval nem itt állt, hanem ott a- 
I: Nem, és akkor ők visszajöttek és akkor kezdték a halottakat hordani. 
 
K: És honnét hordták a halottakat? 
 
I: Ott a kukoricásból is, onnan is, innen is, onnan is, onnan is, ahol volt halott, mindenhonnan. 
Egy német katona kísért egy emb- egy munkaszolgálatost, és egy munkaszolgálatos vitt egy 
halottat. És itt volt az, amit mondtam, hogy itt az ajtón kijöttek, így a géppisztolyt levette a 
válláról a német és így fejbe vágta ezt a munkaszolgálatost, aki vitt egy halottat. És itt 
kettément a feje, szét- és elesett és az agyvelő elöntötte ott azt a- szóval ott volt agyvelő 
szétfolyva, nagyon gusztustalan látvány volt. Ezen kívül nem láttam, hogy- 
K: -ezt=ezt honnét látta? 
I: Három méterről.  
K: De itt-? 
I: Itt=itt- ott=ott az ajtónál. Akkor én már visszajöttem, mer ők már visszajöttek, meg volt 
ásva az árok és szedték össze a halottakat. 
 
K: Tehát először elment oda az állomás- az a barna barakképülethez- 
I: -igen ott ástak akkor- 
K: -és azt figyelte, hogy hogyan ássák. Amikor befejezték az ásást, akkor- 
I: -inkább csak azt, hogy mit csinálnak, mit afféle gyerek, hát most ásnak, hát énnekem 
eszembe nem jutott, hogy a sírjukat ássák. Csak az, hogy ott ásnak, mit csinálnak, jönnek 
vissza, meg minden, és akkor lerakták oda oldalt a szerszámokat. Nem- valamennyit raktak le 
és valamennyi maradt kint, nem- számoltam meg mennyi, de volt itt bent szerszám. Hogy 
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hogy akkor hozták-e vissza, vagy még maradt ott, amikor kiosztották neki, tehát volt szerszám 
itt is, és akkor elkezdték a halottakat szállítani. Tehát a vállukon vitték az élő emberek a 
halottat. Senkit nem inzultáltak ott a németek, tehát nem hajtották, vagy nem ordítottak, nem 
volt kiabálás, mögöttük mentek. Ment az ember, vitte a halottat és mögötte két méterre a 
német katona. És akkor erre mentek el, erre. 
 
K: És milyen hosszan volt- 
 
I: -itt nem itt volt az út, ott volt az út, körülbelül ott, ahol a fehér kerékpár van, úgy 
emlékszem, vagy kicsit idébb, és úgy vitt rá erre, de mintha ez az út is arrébb lett volna, vagy 
már csak úgy emlékszem, nem tudom, de nem egészen a toronyhoz ment ki, ahogy láttam, 
hanem kicsit=kicsit mintha balra lett volna tőle. 
 
K: És milyen hosszan vitték így a holttesteket? 
I: -hát oda- 
K: -milyen hosszú ideig nézte ez? 
I: Ja, igen, hogy meddig tartott ezeknek az eltemetése. Körülbelül--háromnegyed órát. És 
akkor néztem, hogy mennek, és akkor mentek, ott nem zárt rendbe, tehát nem, mint katonák, 
hanem ilyen- fölhajtották oda őket és anyám mondta, hogy gyere be, mit bámulsz. És amikor 
kiálltam oda, újra, ide, akkor kezdték a- elölről és egyesével lőtték, így emlékszem, nem 
sorozatfegyverrel és sorba- utolsó- harmadiknál nem tudtam tovább nézni, akkor már 
bementem. 
 
K: Ezt honnét nézte, amikor lelőtték? 
 
I: Onnan a kapu- elölről húsz méterre, így. Tehát odaláttam jól. 
 
K: Ennél az épületnél körülbelül, vagy ennél a fehér épületnél? 
 
I: Ez=ez- itt=i=igen, mer ennek az épületnek ott belül volt a szoba. Ez=ez az épület nem volt. 
Belül volt a szoba, amit mondtam, hogy a- összegyűjtötték a munkaszolgálat- ez nem volt. És 
akkor így tisztán oda lehetett pontosan látni, ahogy dőlt el, nem tudom már, előre, hátra, 
szóval attól függ, hogy szívlövést kap valaki, vagy fejlövést. 
 
K: Tehát akkor ott állt annál az épületnél, és onnét látta- 
I: -harmadikig néztem, utána odaugrottam anyámhoz és akkor már én is odavoltam, már 
sírtam és akkor már remegtem, féltem. 
 
K: Az édesanyja is kinn állt? 
 
I: Nem=nem=nem, ő kicsit beljebb állt és nekem is mondta, hogy Dani gyere be, ő nem tudta 
még akkor, hogy a- de aztán- 
K: Lehetett hallani a lövéseket? 
I: Lehetett hallani az egyes lövéseket, igen. 
K: És voltak itt emberek akkor magukon kívül? 
I: Azt megmondom, hogy az úgy kiesik ez a rész belőlem, hogy nem emlékszem, hogy itt lett 
volna valaki. Nem azt mondtam, hogy nem volt, nem emlékszem, hogy itt valaki lett volna. 
Csak az anyámra emlékszem, a Gábriel bácsira, meg magamra, meg a németek, akik itt 
kísérték. Ekkor már nem volt itt a harckocsi, ez biztos, amikor a temetés megkezdődött, már 
nem volt itt a harckocsi. 
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K: Hány holttestet szedtek össze, vagy hány holttestet látott így elvinni? Van emléke-? 
 
I: Hát pontosan nem tudom, mer igen, hát vittek is, meg volt, amikor nem is álltam ott kint. 
Énszerintem legalább hatvan-hetvenet elvittek. Mer ott is hallottam, amikor onnan jöttek ide, 
ott hajtották őket, hogy mozogjanak, tehát mozgás. Hát valami németül mondták, hogy mit azt 
nem tudom, mer én nem tudok németül, de hogy mozgás=mozgás=mozgás. És akkor 
fölkapták itt, vagy mentek odébb és akkor hozták onnan messziről, hát a kukoricaföldről is. A 
kukoricaföldről nem itt hozták át a sínek között, hanem azon az úton, amit mondtam, hogy 
Kiskunmajsáról bevezet, itt volt egész közel. 
K: -erre- 
I: Erre jöttek, igen és akkor innen mentek egyenest oda.(------köhögés----de nem szoktam 
amúgy köhögni.) 
 
K: Dani bácsi, itt állunk az előtt az épület előtt, amiről- amire utalt korábban. Azt mondta, 
hogy ennél a- ennél az ajtónál látott- látta azt az embert, akinek a kezében pisztoly volt, ugye? 
I: Igen és arccal Halas felé volt. 
K: És aztán lelőtték. 
I: Igen, lelőtték, de szerintem onnan lőhették, mert erre bukott le, de hogy ez a magas fal 
onnan fölül megvolt, mer amikor onnan idejöttünk anyámmal erre eljöttünk, akkor- mer akkor 
már nem volt tűzfal, ezen a végén volt, és az ember még ott volt és én arra támaszkodtam rá, 
hogy- mint gyerek. Szóval az megvolt ottan, emlékszem. És akkor anyám mondta, hogy 
gyere, visszamegyünk, és akkor visszamentem, mondom, anya, elszaladok még, és akkor ide 
az egyharmadáig, nem egész a feléig bementem, és onnan le láttam azt, hogy ássák a gödröt, 
vagy gödröket, ezt mondom, nem tudom biztosan, akkor ástak. 
K: És amikor- tehát továbbment ugye az épület mellé- 
I: -igen- 
K: -akkor még a holttest- 
I: -a holttest itt volt, mire visszajöttem, már elvitték, igen. 
K: Hol volt pontosan a holttest? 
I: Le volt bukva, fejjel le, talán vagy az utolsó lépcsőn, vagy már a földön volt a feje. 
K: Ugyanígy nézett ki akkor- 
I: -ugyan így nézett ki, és a keze előre volt. 
K: Ő is egy ilyen fiatal férfi volt. 
I: Nem. Éppen az, hogy ő ennyire nem, ő=ő jólöltözött volt, jobban, mint az, akit ott bent 
mondtam, jól öltözött volt, fekete ruha, sötét ruha volt rajta, és olyan negyven évesnek nézett 
ki- 
K: -idős- 
I: -idősnek és gondolkoztam is aztán évek múlva, hogy hogy került ez, meg az a három 
közibük, vagy=vagy=vagy ezek megbízottak lehettek, vagy vezetők lehettek, ha velük jöttek, 
szóval ezt nem tudom, de ez nem a- nem 21-25 között volt. 
 
K: Na most ha arccal előre volt bukva, h onnét tudta megállapítani, hogy idősebb volt? 
 
I: Hát azért, mert amikor még oda fönn volt, akkor is láttuk, persze, élve láttam 
 
K: Dani bácsi, nézzen ide egy pillanatra, elnézést, még így mondja, az oké, hogy oda mutogat, 
de vissza kell aztán fordulnia- arrafelé- elnézést 
I: -mer ebből nem értettem semmit. 
K: Semmi gond=semmi gond. Jó. Tehát arccal=arccal lebukva volt, de látta előtte- 
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I: Előtte láttam élve azt az embert, hát azt mondtam, hogy pisztollyal a kezibe, hát láttam az 
arcát profilból. Innen tudom, igen=igen. 
 
K: És idősebb v olt, mint a többiek. 
 
I: Idősebb volt, mint a többiek, nem öreg volt, de idősebb volt, mint a többiek. Tehát 35-40 
közötti, de hát ki tudja, ugye, pontosan. 
 
K: Tehát akkor az állomás épületétől eljött idáig 
I: -igen- 
K: -ez elé az épület elé, és innét látta azt, hogy ássák a sírokat. 
 
I: Elmentem olyan egyharmadra ((köhint)) körülbelül, itt az épületekhöz, és ott láttam, hogy 
repül a homok=repül a homok=repül a homok, meg mélyülnek, meg mennek lefelé. 
 
K: Meg tudja mutatni, hogy pontosan innét,hogy hol volt az, ahol kiásták a sírokat? Mi- 
melyik épület- mihez volt közel? 
 
I: Ott=ott van, ez a fehér épület, ott valahol van egy víztorony, vagy egy kis torony, na az előtt 
volt. Tehát ott az épület vonalába lehet körülbelül az=az a két árok ott volt megásva. De lehet, 
hogy egy kicsit távolabb, hát már pontosan nem tudom. 
 
K: És mennyi ideig nézte az ásást? 
 
I: Innen? Hát legalább--húsz percig, huszonötig. És már odajött anyám is aztán, hogy menjek 
el innen, de akkor már nem volt lövöldözés, nem volt mitől félni. 
 
K: És holttestek ezen kívül volt még itt? 
 
I: Ott nem. Ott volt, meg a sínek között, meg a kukoricásban voltak. 
 
K: Azt látta, amikor innét elvitték a holttesteket? 
I: Nem, ezt nem láttam=ezt nem láttam. Csak mikor jöttem vissza, már nem volt itt. 
K: Honnét jött vissza? 
I: Ettől az egyharmadától, a faépülettől. ((köhint)) 
 
K: És akkor azt is látta innét, hogy itt hordják a holttesteket? 
 
I: Akkor visszamentem oda anyámmal, ő már előbb ott volt, mindig kiabált, Dani=Dani, 
gyere már. És akkor odaálltam oldalt a kapuhoz, és akkor láttam a kiszállítást, a hullák 
elszállítását. A németek nem foglalkoztak civilekkel. Járkáltak ott is civilek, ott az 
állomásépületnél, mentek-jöttek, el akar utazni, nem tudom- jött- vonat nem jött, tehát se 
személy, se gyors, és akkor ott=ott álltam és onnan lehetett ide látni. (Tisztán) át lehetett látni 
oda, tehát azért mondom, hogy üres volt ez a tér. 
 
K: És a holttesteket itt vitték, vagy pedig kicsit lejjebb? 
 
I: Ahol az út volt, hát valószínű itt volt az út, ott vitték nem itt, az úton vitték. Hogy azon az 
úton, már ezt nem tudom pontosan, de az úton vitték, persze, nem itt, itt nem vittek semmit. 
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K: Szóval álljunk le. 
K: Dani bácsi, mi történt aztán, hogy a- befejezték az ásást ott a- az emberek? 
I: Megint ilyen falkarendbe jöttek fel, tehát nem zárt rendbe. Falkarendbe, volt- 
K: Az mit jelent, hogy falkarendben? 
I: Hát hogy nem rendezett sorokban, hanem hát így jöttek, na, hát itt is egy, ott is egy, itt is 
kettő, ott is három. Tehát ilyen- nem sorba, mint a katonák. És akkor volt, akinél volt 
szerszám, és itt volt még, ami maradt is az elejiből szerszám, oda lerakták, oda le kellett rakni 
a szerszámokat és akkor kezdték el a halottaknak az elszállítását vállon. Tehát egy német 
katona, egy munkaszolgálatos és egy halott. Ez volt a szisztéma. 
 
K: És akkor végül ki hantolta be a sírt, tehát ki- amikor belerakták a- 
I: Az első sort, ami azt meg- láttam, ez biztos, az első sort ők, az élő munkaszolgálatosok. 
Őket ki hantolta be, azt nem is láttam, ott már nem néztük, mer én nem tudtam tovább nézni, 
hogy emberek kik voltak, honnan jöttek, fogadták-e őket, vagy a sírásók a temetőből, nem 
tudom, de be lettek hantolva, mer délután, mielőtt a vonat ment, még egyszer kinéztem, és 
már akkor a két lapos- ugye el- el lehetett- meg lehetett látni, hogy ez frissen hantolt föld, 
tehát ott van az árok. 
 
K: Később halott ezekről a=ezekről a kiskunhalasi ügyekről? 
 
I: Igen, a Szabad Nép írt, és kérte, hogy aki ezt látta, vagy tud tanúvallomást tenni, az 
jelentkezzen- hát- valahova, nem tudom, hova, ugye. És akkor apám is, meg anyám is azt 
mondta, hogy nem láttunk semmit, nem láttunk, nem jelentkezünk, mert nem tudjuk, hogy a 
tanúvallomásoknak- kal kinek ártunk. Úgyhogy én ezt még a Kádár-rendszerbe se meséltem 
el, a gyerekeim még ma se tudják. Hát, most már úgy nagyjából tudják, se idegeneknek, 
senkinek, se társaságba senkinek nem meséltem el. Az volt utána volt a per ((köhint)) és arra 
biztos emlékszem, hogy az állomásfőnököt halálra ítélték. Még többen kaptak kevesebb-több 
börtönbüntetést, de hogy kik, azt nem tudom. 
 
K: A sírt kihantolták, ugye? Azt- tud arról valamit? 
I: A sír az egyenes volt- 
K: -a sírt, a tömegsírt- 
I: Igen, hát már nincsenek ott, elvitték. 
K: Arról hallott annak idején? 
I: Nem, arról nem hallottam, azt se tudom, hogy hol vannak. Ettől az úrtól kellett volna 
megkérdezni, aki itt volt, hogy hova vitték őket. 
K: Köszönjük szépen, Dani bácsi. 
I: Én is köszönöm. Ja, most elmennek oda- már nem kell- 
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