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Kreisch Józsefné Fehér Anna 
 
 
 
K: Jó napot kívánok! 
I: Igen. 
K: Legyen szíves elmondani a nevét. 
I: Nevemet? Kreisch Józsefné, született Fehér Anna. 
K: Melyik évben és hol született? 
I: 1929. augusztus 3., VIII kerület- 
K: Budapesten. 
I: Budapest, igen, VIII kerület, Orczy út 16. 
 
K: Köszönöm szépen, Anci néni. Jártunk már itt egy olyan két hónappal ezelőtt, egy hónapja, 
két hónapja. Akkor Anci néni elmesélte nekünk, hogy mire emlékszik a második világháborús 
időkből. Arról beszélgettünk, hogy mit látott- 
I: -igen- 
K: -a- a: budapesti zsidók sorsával kapcsolatosan. Most azért jöttünk vissza, hogy erről 
részletesebben beszélgessünk, és hogy ezt rögzítsük, ezeket az emlékeket. 
I: Igen. 
K: Most is erről lesz majd szó. 
I: Jó. 
K: Anci néni, legyen szíves felidézni azt, hogy- hogy milyen emlékei vannak a- ugye a 
harmincas évekből, voltak-e zsidó ismerősei, zsidó osztálytársai, milyen volt az élet 
Budapesten? 
 
I: Hát, hogy mondjam, még én gyerek voltam, olyan nem volt, hogy zsidó, vagy cigány, vagy 
mit tudom én, mindenki- nem- nem emlékszek ilyesmire. Csak arra emlékszek, amire má- 
nagyobb gyerek voltam. 
 
K: Mivel foglalkoztak a szülei? 
 
I: Az én apám ke- kőműves mester volt, anyukám meg négy gyerek volt, háztartásbeli volt, 
járt a zsidókhoz takarítani. 
 
K: Merre laktak? 
 
I: A Gubacsi út 91. (Tele-) mindennap, minden áldott nap szőnyegbombázás volt, tele volt 
gyárral az a körzet, ahol mi laktunk- 
K: -de ez már a- 
I: -amikor már a háború v olt. A háború előtt az Orczy úton laktunk végig. 
K: Orczy úton laktak. 
I: Igen. 
K: Hova járt- említette, hogy édesanyja járt a zsidókhoz takarítani. 
I: Járt a Dob utcába, meg a- meg a Király utca 64-be. 
K: Emlékszik arra, hogy kikhez járt takarítani? 
I: Hogy? 
K: Hogy kikhez- emlékszik a zsidó családok nevére? 
I: Hát az egyikre emlékszek, a Weisz néniére, de a többiére nem, mer anyukám sok helyre 
járt. Mosni is járt, meg takarítani is járt, úgyhogy négy gyerek volt, akit el kellett tartani. Mer 
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télen az apu nem tudott dolgozni, csak nyáron. Akkor meg dolgozott látástól mikulásig. És 
nem volt semmi, hát se nem ivott, se nem dohányzott, nagyon jó apukám volt. 
 
K: És- ((köhint)) elnézést- a Weisz néni hol lakott? 
I: Ki? 
K: Weisz néni. 
I: A Weisz néni lakott a Dob utcába. 
K: Járt ott Anci néni? Elkísérte az édesanyját, amikor ment takarítani? 
I: Igen. Én szoktam szidolozni a kilincseket. ((nevet)) 
 
K: Tehát ment mindig az édesanyjával takarítani? 
I: Igen, igen. És nagyon rendes volt az a Weisz néni, mert még a két húgomat fel is ruházta 
mindig karácsonykor. Úgyhogy aranyos volt. 
I: Weisz néninek volt családja? 
I: Kinek? 
K: Weisz néninek. 
I: Weisz néninek volt két fia. 
K: Emlékszik a Weisz néni keresztnevére, illetve a fiúknak a nevére? 
I: Nem, mer ritkán találkoztam velük. Csak azt tudom, hogy volt két fia, nagy fia. 
K: Weisz néni mivel foglalkozott? A Weisz néni mivel foglalkozott? 
I: Semmivel. Otthon volt. 
K: És a férje? 
I: Az nem járt dolgozni, azt tudom, ő volt otthon mindig. 
K: És a férje? 
I: Az már nem volt neki, már meghalt neki a férje. Ő a két fiával lakott együtt. 
K: Meddig jártak takarítani hozzájuk? 
I: Egész a háborúig járt az anyu. 
K: Emlékszik, hogy melyik évben, vagy meddig, hány=hányban hagyta abba, meddig járt? 
I: A Király utcába? 
K: Hát a Weisz nénihez, a Dob utcába, vagy a Király utcába akár a másik zsidó családnál. 
I: Igen, oda is járt, de én ott- oda már én nem jártam vele. 
K: De a Weisz néni- meddig- Weisz nénihez meddig jártak az édesanyjával? 
I: Legalább olyan tíz évig. 
K: Aha. Melyik volt az utolsó év? Arra tetszik-e emlékezni? 
I: Azt nem tudom. 
K: De már zajlott a háború? Már háború volt? 
I: Háború előtt már a Weisz néniék két fiával elmentek. 
K: Hova mentek? 
I: Nem tu- el- disszidáltak, mondjuk disszidálni- kivándoroltak. 
K: Azt te- tudja-e, hogy hova vándoroltak ki? 
I: Spanyolországba, azt tudom. 
K: És miért mentek el, azt tetszik-e tudni? 
I: Mer akkor má’ piszkálták a zsidókat rendesen. 
K: Hogyan piszkálták a zsidókat? 
I: Hát má’ bántották őket, má’ kezdték, hogy csillagot kapnak, meg gettóba ültetik őket, meg 
ilyesmi. Aztán ők má’ időbe értesítették, biztos volt a két nagy fiúnak összeköttetése 
gondolom én, nem tudom, és akkor ők időbe még elmentek. 
 
K: De ez azelőtt volt, hogy csillagot kellett viselniük, ugye? 
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I: Nem, még akkor nem volt csillag. Még akkor csak beszéltek róla má, mer akkor má’ 
kezdtek a nyilasok piszkoskodni. 
 
K: Hogyan piszkoskodtak a nyilasok? 
 
I: Hát mindenkit igazoltattak, még engem is. Csak az utcán megállított, hogy álljak meg, és 
csináljam- mutassam meg az igazolványomat. Mikor mentem dolgozni, vagy jöttem hazafele. 
 
K: De ez akkor már- akkor még a Weisz néniék itthon voltak, amikor a nyilasok igazoltattak? 
I: Akkor még anyu odajárt dolgozni. 
K: Tehát a Weisz néniék úgy ’44 környékén mehettek el, vagy már korábban? 
I: Hogy? 
K: ’44-ben mehettek el Weisz néniék, vagy korábban? Melyik évben mehettek el Weisz 
néniék? 
I: Nem tudom. Azt nem tudom. 
K: És mire emlékszik még a nyilasokkal kapcsolatosan, mit csináltak a nyilasok? 
I: Ki? 
K: Nyilasok. Azt mondta, hogy igazoltatták az embereket. 
I: Hát már akkor kezdődött, akkor má’ kezdték a nyilasok a- a zsidókat piszkálni. Meg 
mindenkit. 
K: De még mire emlékszik, hogyan piszkálták még a nyilasok a zsidókat? 
I: Hát állandóan mindenkit megállítottak. 
K: De a zsidókat hogyan piszkálták? 
I: Megállítottak, hogy álljon meg. Megálltam, aszongya igazoltassam magam. Mondom itt a 
papírom, tessék, igazoltatom. De nem bántottak, semmi, nem. Elengedtek továbbmenni. 
K: És a zsidókat bántották már akkor a nyilasok? 
I: Hát, akkor kezdték. Akkor még nem tudom, hogy bántották-e őket, de azt tudom, hogy 
amikor mink odakerültünk a- a Vilmos császár út 26-ba, amikor már minket kibombáztak, azt 
is- be van írva azt hiszem, úgyhogy mikor kibombáztak, akkor ott a Vilmos császár út 26-ba 
kaptunk zsidó lakást. Apám nem akarta elfogadni, aszonta őtet ne átkozza senki, neki adjanak 
egy szoba-konyhát, amibe bemegyünk. De hát ezt kiutalták nekünk és akkor mink ott voltunk. 
Ott már ránk fogta a- 
 
K: Anci néni, ki utalta ki ezt a lakást? Ki utalta ki Önöknek ez a lakást? 
I: Hogy? 
K: Ki utalta, milyen hatóság, vagy ki utalta ki? 
I: A hatóság. 
K: De milyen hatóság? 
I: Az az elöljáróság. Hát meg kibombáztak minket, lebombázták a házat, nem maradt semmi, 
csak ami rajtunk volt, mer pont a mi szektorunkba robbant föl a bomba, mer a negyedik 
emelet lógott, és addig nem lehetett le- kilencen haltak meg a pincébe akkor. Én csak azér 
maradtam meg, mer nekem délután kellett volna mennem dolgozni, és akkor én ki- és már dél 
volt, mer- este pont tíz órakor jöttek az oroszok, akkor nem aludtunk, a pincébe mentünk. 
Akkor délbe pont jöttek az angolok, meg az amerikaiak bombázni, olyan körzetbe laktunk, azt 
mindennap bombázták. Tele volt gyárakkal, meg tele volt izé- laktanyával, két laktanya is volt 
a Gubacsi úton. És akkor--minket kibombáztak és akkor én mentem, hogy megnézzem, 
kimegyek a folyo- az udvarra, hogy megnézzem, hogy mi- hátha nem hallottuk, hogy a 
szirénát má lefújták és abba a percbe robbant a bomba lent. És így én megmaradtam. Meg a 
Magdinak a kilenc hónapos gyerekit a fejemhöz vágta, és az- az a kisbaba meghalt. És így én 
meg megmaradtam. A többi- apukám is dolgozott, anyukám se volt otthon, a két gyerek meg 
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óvodába volt, a két húgom. Nővérem az meg ’44-be férjhez ment, az már nem volt- velünk 
lakott, mer akkor sem lehetett olyan nagyon lakást kapni. Lakás volt, meg ki volt írva, csak 
pénz nem volt. Mi meg nem voltunk gazdagok. 
 
K: Szóval miután ez a bombatalálat érte az Önök házát, kiutaltak Önöknek egy lakást. 
 
I: És akkor az elöljáróságon- mikor kibombáztak bennünket, nemcsak minket, voltunk 
kilencen. Mind a kilencen kaptunk akkor a Knézich utcai iskolába kaptunk egy is- egy 
osztályba kaptunk ott- mind a kilencen ott voltunk, és akkor utána onnan szortéroztak széjjel 
bennünket. 
 
K: És ez hogy volt, lehetett választani, vagy azt mondták, hogy ide kell menni. 
 
I: Megkaptuk a papírt, hogy oda kell mennünk a- izé- Vilmos császár út 26. III. emelet 9. 
 
K: És hogy- honnét tudták azt, hogy ez egy zsidó lakás? Honnét tudták azt Anci néniék, hogy 
ez egy zsidó lakás? 
 
I: Hát akkor má’ csi- csillag volt. Akkor már csillag volt. 
 
K: Hol volt csillag? 
 
I: 44-be volt, április 17-én bombáztak le bennünket és olyan körülbelül olyan- március- 
vagyis áj- május elején lehetett, mikor odakerültünk a- a Vilmos császár útra. 
 
K: És hol volt ez a csillag? 
 
I: A kapun. 
 
K: Az mit jelentett, az a csillag? 
 
I: Hát a csillag megmondta a gettót. 
 
K: Az mit jelent, hogy gettó? 
 
I: Hát a zsidókat a csillag- sárga csillaggal jelölték. 
 
K: Tehát a zsidókon is- a zsidók is hordtak sárga csillagot? 
 
I: Hát ebbe a házba laktunk négyen, vagy öten keresztények, nem sokáig laktunk itt a Vilmos 
császár úton, hála istennek, mert utána minket eltettek onnan, mikor kitelepítettek innen is 
bennünket, akkor a Vadász utca 13-ban laktunk. 
 
K: Igen. Anci néni, visszatérve- 
I: -akkor ott adtak- 
K: -ugye- 
I: -lakást. 
K: Értem. De még ott tart- Vilmos császár úton, tehát amikor először ott voltak az iskolába- 
I: -igen- 
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K: -és akkor onnét mondták, hogy megkapták ezt a címet- 
I: -igen=igen=igen- 
K: -és átköltöztek ide a Vilmos császár utcába. 
I: Igen=igen. 
K: A házon volt kinn egy sárga csillag. És a házban zsidók laktak.  
 
I: Csak zsidók lak- nemcsak zsidó, mer valami négy, vagy öt keresztény is lakott a házba. És 
ott volt az Ó utca sarkán, mert szembe volt az Ó utca, a Vilmos császár má másik oldalon Ó 
utca volt, a Ó utcába volt egy nagy olasz fagylaltszalon. És abba a fagylaltszalonból volt a 
házba az első emeleten egy harisnya- állítólag harisnyagyára volt annak a néninek, attól 
annyit, tudok, hogy Katón néninek hívták, mer a házmesterné hozott össze vele, ugye nekem 
nem volt csillagom, és a zsidóknak nem lehetett kimenni, csak 9 órától 11-ig volt kimenőjük. 
Addig mehettek vásálni, és utána már ha elkapták őket, akkor má’ azt nem tudom mit 
csináltak velük, szóval azt má’ nem. És akkor megkérte a házmesternő összehozott evvel a 
Kató nénivel, hogy nagyon szereti a két fia- annak is két fia volt, de nem tudom, hogy kicsi, 
vagy nagy, mert én nem láttam őket. Mer Pesten azér nem olyan folyosók vannak, mindenki 
becsukja az ajtót, nem szomszédolnak. És akkor hogy hozzak nekik délutánonkint, mikor a 
két gyerek hazajön, mert biztos, hogy még dolgoztak, gondolom, hozzak nekik a fagylaltot a 
fagylaltszalonból. Hát én fogtam magamat, azt odaadta a dunsztosüveget és én elmentem és 
hoztam szépen. Hát én nem tudtam, hogy én veszélybe vagyok evvel, mer akkor--akkor 
biztos, hogy nem engedett volna az apu, pedig figyelmeztetett, hogy vigyázz lányom, mer ha 
elkapnak, akkor baj lesz belőle. Hát el is kapott a német katona. Akkor má’ német katona 
valahol kifigyelt engemet, és látta, hogy nincsen csillagom és én bemegyek a csillagos házba 
és jött utánam, és én kint hallottam, hogy valaki nagyon- és a fordulóba láttam, hogy jön 
utánam a német katona. Akkor olyan- annyi eszem volt ((nevet)), hogy a- nem mentem a- nem 
vittem be a fagylaltot a Kató néninek, hanem fölvittem. És a két gyerek otthon volt, meg a 
apám is. Apám tudott németül is, meg oroszul is beszélni. És akkor apám- mondtam apának, 
apa, mind jön a német katona, mit csináljunk. Semmit lányom, aszondja, tedd oda az asztalra 
a izét, a fagylaltot és majd=majd beszélek vele. Mert jött is a német katona, és ránk fogta a 
fegyvert és sorba állított bennünket. Ránk fogta a fegyvert, hogy- hogy zsidópártolók 
vagyunk. Mer apámnak igazolni kellett, hogy keresztények vagyunk és nem zsidók. És akkor 
a kishúgom meg a lábánál és ott sírt apámnak a lábát ölelte és sírt, mer félt a katonától. És 
akkor így menekültünk meg, hogy apám elmagyarázta neki és mutatta a papírokat, hogy mi 
kényszerből vagyunk itten, ki vagyunk telepítve. És akkor így elment, most már többet apám 
nem engedett, hogy hozzak fagylaltot. Utána minket eltettek a Vadász utca 13-ba, mikor 
kiürítették, mer gettó lett, ebbe a lakásba is három családot tettek be, tehát összezsúfolták a 
gettó- és innen vitték aztán őket el Auschwitzba gondolom. 
 
K: Mettől meddig voltak a Vilmos császár úti lakásba? 
 
I: Két hónapig. 
 
K: Tehát május tizen-? 
I: Májustól 11- nem tudom hányadika volt pontosan, mer azér annyira már nem emlékszem. 
Májustól júniusig? július közepéig? így voltunk ott. És akkor elkezdtek bennünket a Vadász 
utca 13-ba, az meg üres lakás volt, onnan meg már kitelepítették a zsidókat. 
 
K: Visszatérve még erre a Vilmos császár úti lakásra. Amikor megérkeztek abba a lakásba, 
akkor vo- nem volt senki nyilván a lakásba. Tehát ez egy üres lakás volt. 
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I: Nem volt üres, mer a hálószoba is, meg az ebédlő is benn volt. 
K: Szóval bútorok benne voltak. 
I: Igen=igen. 
K: És más holmi volt benne, vagy csak a bútorok? 
I: Hogy? 
K: Volt más holmi is a lakásban, tehát voltak ruhák, meg edények? 
I: Az volt, hát azok mind ott voltak, igen. 
 
K: Ruhák is ott voltak, meg edények is, meg minden? 
I: Edények is voltak, hát nem készlet, vagy mit tudom én, főzőedények azok voltak, ágy is 
volt, cselédszoba is volt. A cselédszobába aludt a nővérem meg a=a sógorom, minden- ez 
meg két szoba hallos, cselédszobás nagy- nagyon szép lakás volt az (…). 
 
K: Szóval teljesen minden=minden holmi a lakásban volt? 
I: Igen. 
K:Tehát a ruhák, a: a személyes holmik? 
I: Se fénykép, se kép, semmi, minden üres volt, csak az ágyak voltak ott, a két ágy, meg egy 
szekrény volt benne, egy olyan nagyon hosszú valamilyen szekrény, nem tudom má’ olyan, 
mint a gardróbszekrény, olyasféle volt. 
K: És abban mi volt, abban a szekrényben? 
I: Üres volt, minden=minden üres volt, semmit nem hagytak ott. Ezek is úgy látszik időbe el 
tudtak menekülni. 
K: Arra emlékszik, hogy kinek a lakása volt ez, azt lehetett tudni? 
I: Nem mondta a házmesterné, hogy kinek a lakása volt. 
K: Személyes holmik nem voltak a lakásban? 
I: Nem=nem. Semmi. Semmi. 
K: Étkészlet volt? 
I: Hogy? 
K: Étkészlet volt? Tányérok, meg evőeszközök? 
I: Semmi. 
K: Azt honnét szerezték be? 
I: Minden- semmi- 
K: Honnét szerezték be Anci néniék a tányérokat? Honnét vettek- honnét lett tányérjuk, meg 
evőeszközük? 
I: Várjon---na az nehéz. 
K: A konyhában voltak- 
I: -az edények, igen- 
K: -edények, de tányér, pohár, ilyesmi nem volt. 
I: Semmi. 
K: Azt honnét vették Anci néniék? 
I: Nem tudom, apám- anyám nem tudom, hogy honnan szerezte, azt hiszem, hogy a 
házmesterné segített minket nagyon mindenbe, az is keresztény volt. Annak a fia udvarolni 
akart nekem közbe, csak hát- 
K: Emlékszik a házmester nevére? 
I: Dehogynem---majd eszembe jut mindjá’. 
K: A fia nevére emlékszik? 
I: Tessék? 
K: A házmester fiának a nevére emlékszik? 
I: Arra emlékszek. Misi. ((nevet)) A pincébe örült, hogyha találkoztunk. Csak ott találkoztunk, 
a pincébe. 
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K: Le- le kellett menni a pincébe, ha támad- 
I: -igen=igen, mikor riasz- 
K: A zsidók is lementek a pincébe? 
I: Hát mindennap, minden éjjel mentünk a pincébe- 
K: -a házban lakó zsidók- 
I: -igen=igen- 
K: Velük beszélgetett, akik a házban voltak zsidók, a Kató nénit leszámítva? 
I: Igen.  
K: Emlékszik, hogy kik voltak a házban? 
I: Hát, sokan voltak, de hát mi nem ismertünk senkit. 
K: Nevekre emlékszik? 
I: A- a- hogy hívták a házmesternét?--Pedig még reggel is az eszembe volt, hogy el ne 
felejtsem a nevit, hát nem tudom, most nem jut eszembe. Majd ha eszembe jut, akkor 
mondom. 
K: Más lakóra emlékszik a házból? 
I: -más- 
K: -név szerint- mondta, hogy sok- több=több zsidó család volt még abban a házban. 
I: Igen. 
K: Emlékszik nevekre, hogy=hogy kik voltak még ott a házban? 
 
I: Nem- úgy nem találkoztunk senkivel, mi- nappal, vagy este, hanem csak lenn a pincébe. 
Dea pincébe mindennap majdnem men- minden éjjel mentünk. 
 
K: És a pincében azért beszélgettek az emberek egymással? 
 
I: Igen, persze=persze, apu is beszélt velük mindig. Hát mi gyerekek voltunk, hát én 14 éves 
voltak csak, én nem beszélgettem. Be- beszélgettem a Misivel. ((nevet)) 
 
K: Mennyien lehettek, hány=hány család volt ott a házban, arra emlékszik? 
 
I: Hát legalább olyan húsz család volt. 
K: -voltak- 
I: De aztán négyemeletes, de hát mind ilyen nagy lakás volt, egy folyosón csak hárman 
laktunk. Hát akkor könnyű kiszám- ja, de két- két oldalon volt, mer a Vadász utcába- ami a 
Vadász utcára nyílt, a ház, az izé- az vakfal volt. Tehát ott nem nyíltak, az Arany János utcára, 
meg a Hold utcára nyíltak az ablakok. A mienké az Arany János utcába nyílott mind a- 
minden ablak- konyhaablaktól kezdve minden ablak. 
 
K: Ez az a tér, ahol most a metrómegálló van? 
 
I: Ez egy bankház volt, egy nagy bankház volt. 
 
K: Ez az a- oda nézett az ablaka, ahol most a metrómegáll- Arany János utcai metró- 
I: -ahol van most a metrónak az állomása van, az Arany János utca- azt fölrobbantották. 
Hallottunk róla, hogyha fölrobbantották, csak azt nem tudtuk, hogy a zsidók benne voltak-e, 
hogy oda betömörítették őket, vagy azok nélkül. 
K: Mit robbantottak föl? 
I: Azt már nem tudom- igen- 
K: -mit robbantottak föl? 
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I: De nem tudom mikor robbantották. 
K: De mit=mit robbantottak föl? 
I: Hát a németek robbantották föl. 
K: De mit? Mit rob- Anci néni, mit robbantottak föl? Azt az ép- volt ott egy épület a 
metrómegálló helyén? 
Mi=mi robbant föl? Mi robbant föl, Anci néni, mit robbantottak föl a németek? 
I: Ja- hát az idegeimet tönkreteszi- 
K: -mit? Így most tetszik hallani? 
I: -most igen- föl- de ebbe- följebb tettem. 
K: Mit robbantottak föl a németek? 
I: Hát az egész bankházat. 
K: A metrómegálló helyén volt egy bankház. 
I: Igen, az egészet. Egyszerre fölbon- fölrobbantották az egészet. 
K: És az egy zsidó tulajdonú bankház volt? A zsidóké- 
I: igen- 
K: - volt a bankház? 
I: -igen=igen. 
K: Emlékszik, hogy kié volt? 
I: -de a 26 a- az a lakók laktak, és akkor az is 26 volt, mer nem volt külön- az a- az meg a 
bank volt. Ez egy nagy bankház volt. 
 
K: Amikor beszélgettek a pincében a házban lakó zsidókkal, akkor miről volt szó? Mikor 
édesapja beszélgetett? 
 
I: Hát akkor szegények úgy be voltak gyulladva, hogy az nem igaz. Csak arról beszélgettek, 
hogy most mi lesz velük. Mi lesz velük, mit csinálnak velük. Miután arról már volt szó, hogy 
elviszik őket, azt már tudták, sajnos. Erről beszélgettek, sírtak---sokat----ez van. 
 
K: Emlékszik arra, hogy kik voltak, idősek, fiatalok, gyerekek? 
I: Voltak idősek is, igen, voltak idősek is, fiatalok is. 
K: Nők, férfiak? 
I: Igen- 
K: -voltak- 
I: -gyerekek is voltak, volt egy ilyen kis liliputi is, ilyen pici volt, a térdemig ért. ((nevet)) 
K: De ő gyerek volt, vagy pedig? 
I: Igen, hát az=az már olyan húsz éves volt, a liliputi. 
K: De hogy egy ilyen kis- beteg- kis növésű, beteg- 
I: Hát én meg 178 magas voltam, igaz, hogy akkor még nem, mer a férjemnek a nyakára 
nőttem, mer mikor elvett, akkor csak a válláig értem, aztán túlnőttem. 
K: A kis liliputi embernek a nevére emlékszik? 
I: Azt nem tudom.---Akkor az=az Barát utcába mikor laktunk, ottan mi nem voltunk sokáig, 
talán- 
K: De még a Vilmos császár utcánál- 
I: A nővérem benn lakott, egésze a háború végéig, még utána is, de mink- minket eltettek 
Tolna megye, Szakályba. 
 
K: Anci néni, még visszatérve a Vilmos császár útra, valamire a zsidókkal kapcsolatosan még 
emlékszik? Azt mesélte, hogy- 
I: -az- az van még a Vilmos császár úttal kapcsolatban, hogy láttam, amikor a zsidókat már 
vitték az Andrássy úton. Azt=az még a zsidókkal kapcsolatos. 
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K: Mit látott Anci néni? 
I: Hát azt, hogy vitték a- sorba vitték, batyuval mentek a zsidók. 
K: Ez még akkor volt, amikor ott laktak a Vilmos császár úton? 
I: Akkor már igen- mink már a izén lakunk, a---ne- még a Vilmos császár úton laktunk, 
pontosan. 
K: Mit látott pontosan? 
I: Hát láttuk, hogy viszik a zsidókat. 
K: Ki, ki viszi a zsidókat? 
I: Hát: kiabálták a zsidók azér, hogy ha visszajövünk, akkor az Andrássy utat kirakjuk a 
keresztény fejekkel. Kiabálták. Hát volt, aki meg volt botránkozva, mer azért mindenki nézte 
őket, mer mindenki sajnálta őket, tulajdonképpen. De azér meg voltak botránkozva, hogy 
ilyeneket kiabáltak. Hát mi nem tehettünk semmiről. 
 
K: Honnét látta? Hol=hol állt Anci néni, amikor=amikor vitték? 
 
I: Hát az út szélén- bocsánat- 
K: Az Andrássy út szélén? 
I: Igen=igen. 
K: Andrássy út melyik szakaszán állt Anci néni? Hol volt? 
I: Sokan=sokan álltunk. 
 
K: Az Andrássy út az egy hosszú út- 
I: igen=igen- 
K: -megy a Deák tértől- 
I: -igen=igen- 
K: -egészen a Hősök teréig- 
I: -igen- 
K: Hol volt mindez? Hol látta ezt a menetet? 
I: Hát az Andrássy úton, a sarkán álltam, az Andrássy út sarkán- 
K: Melyik sarkán? 
I: Hát a körút és az Andrássy út sarkán- 
K: Oktogonon? 
I: -és akkor őket továbbvitték a- a hogyhíjják fele, az állatkert fele, vagyis a izé- 
K: Hősök tere felé. 
I: Igen=igen=igen. 
K: Akkor az Oktogonon állt- 
I: igen=igen- 
K: -akkor hogy hívták, Mussolini tér? 
I: igen- 
K: -vagy mi volt annak a neve? 
I: -igen=igen- 
K: Oktogonnak mi volt a neve? Mussolini tér volt? Vagy=vagy mi volt a=mi volt a-? 
Mindegy. Ami most az Oktogon. 
I: Én ott álltam, mer valahova kellett mennem, vagy valahonnan jöttem, hát azt már tényleg 
nem tudom egészen pontosan, mer azér már hetven év elmúlt, úgyhogy- 
K: Hány embert vittek? 
I: Hogy? 
K: Hány embert vittek ebbe a? 
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I: Sokat=sokat, egész hosszú sor volt. Gyerekek is voltak benne, minden. Ha valaki kiló- ment 
a sorból véletlenül, mer nem tudta egyenesen menni, akkor a német katona visszatessékelte 
őket a sorba. 
K: Német katonák- 
I: -igen- 
K: -kísérték az embereket? 
I: -igen 
K: Egyenruhában voltak? 
I: Igen, egyenruhába. 
K: És volt náluk fegyver? 
I: Igen. 
K: És voltak-e magyar katonák, vagy nyilasok? 
I: Én magyar katonával egyetlen eggyel nem találkoztam. 
K: Hány ilyen német katona kísérte az ember- embereket? 
I: Hát több, sok. Ők a szélin mentek, mellettük mentek. 
K: És kb. mennyien- mennyi zsidó lehetett-? 
I: -meglógni=meglógni nem lehetett. 
K: Hány zsidó volt ebben a menetben, arra tetszik-e emlékezni, hogy kb. hány zsidó mehetett 
ebben a menetben? 
I: Hát körülbelül voltak olyan ötvenen-hatvanan, körülbelül. 
K: Vittek valamit, volt náluk valamit? 
I: A sárga csillag mindegyiknek ott volt kint. Még a gyerekeknek is.  
K: Vittek magukkal valami holmit? 
I: Hát csomagot vitték, igen, mindenkinél volt csomag. 
K: Hallott bármit, hogy beszéltek volna valamit a menetben levő zsidók? 
I: Nem. Nem tudok semmit.  
K: Ugye ezt mondta, hogy azt kiabálták, hogy a- 
I: Ja, hát akkor volt, aki megbotránkozott, volt, aki meg sajnálta. Volt olyan is, aki sírt. 
K: De most azon kívül, amit mondott az előbb, hogy a- a: keresztények fejével rakják ki az 
Andrássy utat- 
I: -igen- 
K: -ugye valami ilyesmit mondtak. Ezen kívül mondtak mást is a zsidók, akik mentek a 
menetben? 
I: Nem=nem. Én már akkor ezen kívül már aztán semmit nem tudok, mert amikor minket 
kitelepítettek, akkor- 
K: Anci néni, visszatérve erre a menetre- 
I: -igen- 
K: -a németeket hallotta, hogy-? 
I: Hát én nem értettem meg, hogy ők mit mondanak, én csak magyarul tudok. 
K: Hogyan viselkedtek a német katonák ezekkel az emberekkel a menetben? Hogyan 
viselkedtek? Agresszívek voltak? 
I: Nem, csöndbe voltak, csak mentek a menettel. És mellettük mentek, ugyanígy, mint ahogy 
a- ment a sor. 
K: És akik, ugyanúgy, mint Anci néni, ott nézték ezeket az embereket, ők miket mondtak? 
Amikor látták a zsidókat ott elhaladni? A keresztények, akik ott arra jártak az Andrássy úton? 
I: Nemcsak jártak hanem- ott álltunk sorba- 
K: -sokan? 
I: -igen, nagyon sokan. Mindenki nézte, hogy hova viszik őket. Hát tudtuk, hogy hova viszik. 
K: És miről beszélgettek az emberek? 
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I: Hát mindenki el volt ájulva. Hát gondolhassa, mindenki sajnálta, minden, még egy kutyát is 
sajnál az ember, nem egy embert. És ennyi embert. Meg gyerekeket. Hát az a gyerek mit tehet 
róla, hogy a világon van például. 
 
K: Volt, aki azt mondta, hogy=hogy jó, hogy elviszik a zsidókat? 
 
I: Nem- de érdekes módon, hogy amit én hallottam, hát akkor jól hallottam, mer körülbelül 
kilenc, vagy tíz éve rosszul hallok, de ennyire nem, má’ mostanra nagyon rosszul hallok már. 
A- inkább sajnálták, inkább sajnálták, mint hogy--beszéltek volna róluk. Mindenki sajnálta. 
 
K: Szóval nem volt olyan, hogy- aki úgy örült volna annak, hogy a zsidókat viszik. 
 
I: Legalább is nem merték. Ha volt is valaki, az nem mert megszólalni. Az csöndbe volt. 
 
K: Akkoriban volt olyan, hogy=hogy a- a: az üzletekre ki volt írva, hogy keresztény üzlet, 
vagy hogy zsidókat nem szolgálunk ki. Látott ilyeneket Anci néni ott a boltokban? 
 
I: Nem=nem, semmit. Semmit ilyet. 
K: Meg voltak jelölve a zsidó üzletek valamilyen módon, hogy itt zsidó üzlet van? 
I: Hogy? 
K: Meg voltak jelölve a városban, Budapesten meg voltak jelölve a zsidó üzletek? 
I: Nem=nem, ezek mind pestiek voltak szerintem. 
K: Nem a- most a városban az üzletekről beszélek. Ugye azt mondta, hogy ott jártak a 
városban Anci néniék, amikor ezt látták. Nyilván- 
I: -akik a városba- 
K: -ott az Andrássy úton is, meg az=meg a körúton is- 
I: -hát azok is megálltak, aztán mentek tovább. 
K: A városban a körúton, az Andrássy úton biztos sok-sok üzlet volt. 
I: Hát ott=ott rengetegen voltak. 
K: De voltak üzletek, ugye, boltok=boltok? 
I: Gyerekek nem. 
K: Boltok voltak-e, üzletek, boltok az utcákon? 
I: Hát nem, minden be volt zárva, és semmi. De ki volt rabolva minden má’. 
 
K: Amikor vitték a zsidókat, ez akkor? ’44-ben? Vagy mikor voltak kirabolva az üzletek? 
Milyen üzletek voltak kirabolva? 
 
I: Hát- a ki volt rabolva- mit mondja magának, de=de nem is- az nem akkor volt, hanem 
utána. De le- minden le volt zárva, minden roló le volt húzva.  
 
K: Mikor? 
 
I: Hát a=az üzletekbe. 
 
K: De mikor? 
 
I: Hát amikor a- ezeket a zsidókat vitték. 
 
K: Ez mikor lehetett, ugye az előbb azt mondta, hogy ez akkor volt, amikor a Vilmos császár 
úton laktak. 
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I: Igen=igen=igen, ez még akkor volt- 
K: -44 május- 
I: -igen=igen- 
K: -május-júniusában- üzletek már le voltak zárva? 
I: -igen=igen. 
K: A zsidó üzletek, vagy minden üzlet? A zsidó üzletek- 
I: -hát én nem láttam, hogy nyitva lett volna egy is. 
K: Hol vásároltak akkor, maguk, Anci néniék? Hol vásároltak, hova jártak vásárolni akkor? 
I: Akkor hova jártunk vásárolni? Ott volt a Hold utcai piac, ott még lehetett valamit kapni, 
csak a pénzünk nem ért semmit. Trillió-billió pengők voltak má’ akkor. 
K: Az már a háború után volt, nem? 
I: Igen=igen. 
K: Azt mondta Anci néni, hogy ki kellett költözni- ki kellett költözni- 
I: -igen=igen- 
K: -a Vilmos császár úti lakásból. 
I: Akkor az törvénybe volt- 
K: -miért kellett kiköltözni=miért kellett kiköltözni? 
I: -az törvénybe volt, hogy akit többször kibombáztak, és nincsen helyük, hát mer nekünk se 
volt tulajdonképpen, és hat éven aluli gyereke van, azokat mind kiköltöztették. És mink 
akkor- 
K: -de azt mondta=azt mondta Anci néni, hogy a Vilmos császár úti lakásból át kellett 
költözni- 
I: -úgy van- 
K: -a Vadász utcába.  
I: Így van. A nővérem ott is lakott még a háború után is. Ő maradt a lakásba. 
 
K: Miért kellett kiköltözni a Vilmos császár úti lakásból? 
 
I: Mer beköltöztették a zsidókat, összetömörítették. Csak gettó volt, csak zsidók lakhattak- 
K: -ezt hogy- 
I: -keresztények nem.  
K: Ezt mondták maguknak, vagy hogy=hogy derült ez ki? 
 
I: Hát a Vilmos császár úton, az gettó-ház volt, gettót csináltak belőle tulajdonképpen, mer 
addig csak csillagos ház volt, és utána lett gettó, mikor már mind csak zsidók laktak benne. 
Az összes lakónak ki kellett menni. Aki tudott valakihöz menni, az elment, aki nem, azt meg 
kitették. Azoknak ugyanúgy adtak, ahogy minekünk is adtak valami izét. 
 
K: És akkor költöztek a Vadász utca- 
I: 13-ba. Az meg egy egyemeletes ház volt. Ott az csak két szoba volt, mer a véce az kint volt 
a folyosó végén, az má nem- de az=az üres ház volt. Üres ház. 
K: És ott nem volt bútor a lakásban? 
I: Ott is volt ágy, mind a két szobába. Semmi más. Aztán nem tudom, a nővérem aztán mit 
csinált, mink ott nem sokáig laktunk.  
K: Magukkal hozták a holmikat a Vilmos császár útról? 
I: Hát nekünk nem volt. 
I: Hát ami ott volt, edények, miegymás. 
I: Nem, semmit. Nem is lehetett elhozni, meg nem is hoztuk volta el, apám nem hozta volna 
el. Apu nagyon rendes volt, sajnálta őket. Hiába. 
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K: Még egy kérdés a Vilmos császár úttal kapcsolatosan. Ugye volt a Kató néni, akihez vitte a 
fagylaltot. 
 
I: Állítólag harisnyagyára volt neki. És ahányszor engem leküldött f- na- fagylaltér, mindig 
kaptam tőle egy pár selyemharisnyát, akkor az nagy szó volt, mer patentharisnyába jártunk 
akkor még. És akkor az anyám összerakta, azt mikor már vége volt a háborúnak, akkor avval 
lehetett egy kis pénzt csinálni, hogy elcserélte sonkáér, vagy mit tudom én, krumpliér, vagy 
valami, mer hát a háború után ami itt volt, az=az tragédia, az egy második tragédia volt. Amik 
itt maradtunk. Akinek volt rokonja vidéken, annak az kutya baja- nyúl- mentek a repülők a- 
Pestre, ott húztak el a falu fölött, és ők meg nyugodtan kapáltak, mondták, hogy szegény 
pestiek, most kaptok egy kis muníciót. 
 
K: Kató nénit aztán amikor elköl- elmentek a Vadász utcába, talál- még- mielőtt elmentek a 
Vadász utcába, látta még Kató nénit, beszélt vele, vagy többet nem beszélt Kató nénivel? 
 
I: Mer nem találkoztunk már többet a Kató néni- mi már nem mehettünk be a zsidó házba, és 
ő meg nem jöhetett ki. Mer akkor már gettó volt. Szóval gettó azt jelentette, hogy azok be 
vannak zárva.  
 
K: És a Vadász utcában kik laktak még, a Vadász utca 13-ban, Anci néniéken kívül? 
 
I: Hát azt nem tudom, laktak ottan egy páran, a fő- a földszinten kaptunk ezt a két szoba 
konyhás lakást. Ott velünk szembe lakott egy néni, egy idős néni. Én többet nem tudok, mer 
nem sokáig voltunk ott. 
 
K: Mennyi ideig voltak ott? 
 
I: Talán egy pár napig. És akkor mink elmentünk Tolna megye, Szakályba, oda telepítettek 
bennünket.  
 
K: És miért kellett elmenniük? 
 
I: Hát azért, mert hat éven aluli volt a két húgom. Az egyik négyéves volt, a másik hat.  
 
K: És miért kellett elmenni? Miért kellett elmenni a kisgyerekekkel? 
 
I: Hát nem volt lakás. Meg akkor a- a gyerekek féltek a bombázástól. Hát ez egy törvény volt, 
ki volt téve a izé- a- hogyhívjákok, a plakátok, hogy a hat éven aluliakat kitelepítik. Fél 
Soroksárt kitelepítették, meg Erzsébetet, mindent. 
 
K: Meddig maradtak Szakályon? 
I: Hogy? 
K: Meddig maradtak Szakályon? 
 
I: Hát: 44- nem tudom, mikor szoktak--hogyhívjákolni, búzát---cséplőgépek, na- akkor volt az 
udvarba a cséplőgép, akkor nem tudom, milyen hónap. Milyen hónapba csépelnek? 
 
K: Nyár- nyáron valamikor, nem? 
 
I: Nyáron, igen- az olyan július lehetett, július végén, vagy augusztusba. 
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K: Akkor érkezetek le? 
 
I: Akkor ér- akkor mentünk oda, akkor pont ott volt a cséplőgép a- ahova beszállásoltak 
bennünket tulajdonképpen. És attól ott voltunk 45--október végéig. Nem januárba, mint 
ahogyan a múltkor mondtam, mer a- azér köllött ott maradni, mert az apám, meg a férjem, 
mer én ott mentem férjhez, ’45-be, Szakályba, elvállalták a házigazdától a kukoricát, meg a 
krumplit, olyan harmadosba, vagy mit tudom én, hányadosba. Amíg azt ki nem szedtük, és 
még el nem adtuk, addig nem tudtunk 45-be mink hazajönni. És akkor jöttünk haza, én akkor 
már Soroksárra mentem, mer a férjem odavalósi volt. 
 
K: És a férje szakályi, vagy soroksári akkor? Szakályon ismerkedett meg a férjével, aki 
Soroksári? 
 
I: Ott, de ott ismerkedtünk meg a templomba ((nevet))- templomba ismerkedtünk meg. Tkp. ő 
nem tudott hazamenni, volt ott neki egy menyasszonya--és az ---az assz- az a lánynak az 
anyja nem adta hozzá a férjemhöz a- jól is tette. Engem se kellett volna. Engem meg 
hozzáerőszakoltak a férjemhez, mer ő tartotta el az egész családot. Mer ott nem lehetett 
dolgozni, dolgoznunk kelletett azér, mer ott laktunk, amér kaptuk az ennivalót, azér 
kapálhattam, azt se tudtam, hogy néz ki a kapa, de megtanultam--ez van. És akkor hazajöttünk 
45 nov- november végén, mer még akkor nem esett a hó, és aztán akkor utána elmentem 
vissza a gyárba dolgozni, mikor a férjem is- és akkor jött a nyomor, az igazi. Húsz deka 
kenyeret adtak egy napra, jegyre. 
 
K: Anci néni, emlékszik arra, hogy Szakályon mi volt, amikor- hát bejöttek az oroszok? Az 
hogy volt? 
 
I: Igen- benn vol- na, jöttek az oroszok, na maradhattak volna otthon is. Hajkurászták a nőket 
ész nélkül. De- egyszer majdnem elkaptak engem is, csak mezítláb szaladtam és a kemencébe 
bújtattak el. Mer hiába öltöztettek föl ilyen- hogyhívjákba, ilyen parasztruhába, fekete kendőt 
a fejemre kötötték, minden, és rafináltak voltak az oroszok, mer a- hát általába ezek a 
parasztházak két- hátul is ki lehetett menni, meg elől is. És a- mondom az (Irénnek) te 
gyorsan- mer a háziasszony az fiatal volt, az 22 éves volt, az Irén, mer az anyja egy őrült volt 
nekije és ő volt a házigazda. Mondtam neki a- hogy te Irén, mondom, hátra mennek a- 
hátrament az orosz, mármint- aszongya, juj, akkor gyere gyorsan, menjünk ki mi is elől, 
aszongya, és akkor az utcán szaladtunk végig. Mikor én kimentem, aszongya nekem, áhá, te 
nem mamka, babuci, és levette a kendőt a fejemről, na persze, 14 éves voltam, hogy nem 
öregasszony vagyok, mint ahogy föl vagyok öltözve. És akkor (…) kellett mennünk előre, 
vagyis igen, hátra tkp., mondom az Irénnek, én nem bánom, inkább meghalok, hogy engemet 
elkapjon ez az orosz, én mondom, mezítláb, ahogy vagyok, kimegyek, mondom, a kútra 
vizér’, gyere utánam és akkor megyünk a pékhöz- a pékség volt a harmadik ház tőlünk. És 
akkor odáig szaladtunk, igen ám, de a hóba a lábnyomunkat megtalálta. Az Irént elkapta, 
éngem meg hagytak a pin- az izéba- kemencébe. Így úsztam meg, hogy nem- nem bántottak. 
Bele is haltam volna, mer volt egy nagyon szép szőke fodrászlány. Azt kilencen erőszakolták 
meg, az meg is halt. 
 
K: És Irénnel mi történt? 
I: Tessék? 
K: Irénnel mi történt? 
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I: Igen. Irénnel hárman végeztek. Azt elkapták. Nem volt elég ügyes, nem tudott úgy szaladni, 
mind én. Azt elkapták- azt mindenhova beszurkáltak a szuronnyal, hogy nem-e az ágyba 
vagyok elbújtatva, minden. Az a olyan hülye nem gondolt arra, hogy a izé- hogy a kemencébe 
be, mer olyan nagy kemence volt, amibe nagy kenyereket sütöttek. Így maradtam én. 
 
K: És Irénnek lett aztán valami baja később? 
I: Persze- 
K: -az Irénnek? 
I: -persze. Szegény Irénnek meg az anyja az meg őrül volt, az meg meztelen szaladgált az 
utcán. 
K: Irén=Irén nem lett beteg attól, hogy megerőszakolták? Nem lett valami baja? 
I: Nem, nem lett terhes, nem=nem=nem--------sokat mozgok, ugye? Nem? 
 
K: Köszönöm szépen, Anci néni, most akkor álljunk le egy kicsit, hogy- végignézem, hogy- 
Anci néni, volt még egy kérdés, amire vissza szeretnénk térni, pontosabban a múltkor, amikor 
itt jártunk- 
I: -igen- 
K: -Anci néninél, akkor említette, hogy a nővére 
I: -igen- 
K: -látta- 
I: -igen- 
K: - hogy mi történt a zsidókkal a Duna-parton- 
I: -igen=igen. 
K: El tetszene ezt mondani, hogy ez pontosan hogy volt? 
 
I: Hát, nem tudom, hogy mit keresett a Duna-parton, de hát ott közel volt a Duna-part, és ő 
látta, amikor a zsidókat belelőtték a Dunába, ő látta. És sírva- aszongya három napig sírt. 
 
K: Mikor volt mindez, tetszik emlékezni? 
 
I: Hát én nem tudom, mer mi nem voltunk itt, időpontot nem tudok mondani, mer akkor 
hazudnék, és hazudni nem szeretek. De amikor hazajöttünk, akkor elmesélte, hogy tragédia, 
ami történt, hogy a zsidókat úgy belelőtték a=a Dunába. Ott volt, aszongya, úgy elszaladt, 
hogy még a Duna-part- még a Dunáról nem is akart hallani se többet. Igen- ő látta, mer ő 
itthon maradt. 
 
K: Tehát ez valamikor ősszel lehetett? 
 
I: Ez akkor volt, mikor mink lent voltunk Szakályba, igen. 
 
K: És amikor hazatértek, tehát ’45 őszén, akkor mesélte- 
I: -akkor=akkor mesélte, hogy milyen piszkos dolgok történtek itt. 
 
K: És mit mondott- 
I: -de azt nem mondta, hogy a nyilasok voltak-e, vagy a=vagy a német katonák. Szerintem a 
nyilasok voltak má’ akkor, akkor má átvették a hatalmat.  
 
K: Mit mondott pontosan, mit látott? 
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I: Hát azt látta, hogy a zsidókat sorba- rakták, és akkor ott a izé- gép- izével le- lelőtték őket, 
sorozatba lőtték le őket. Ő azt látta. Kár, hogy meghalt most novemberbe halt meg a nővérem 
itt. Az majd elmondta volna, mer az itt volt egész ostrom alatt. 
 
K: Hány- azt- arra emlékszik, hogy mondott valami ilyesmit, hogy hány=hány- ez egy eset 
volt, vagy több eset volt? 
 
I: Nem, ő csak egyszer volt a Dunán, aszondta, a tájára se ment többet. 
 
K: Hogy hány zsidó ember lőtte be, akkor azt mondta? Hogy hány embert látott? 
 
I: Azt, hogy lehúzták a cipőjüket, és izé- le- belőtték őket a Dunába, ennyit látott. Meg hát ott- 
itthon volt, tudja, hogy mi történt, mi nem tudunk semmit, mer mondjuk az ostromot azt mink 
nem éltük itt Pesten. Még szerencse. 
 
K: Me- emlékszik még más részletre is, hogy mit mondott a nővére ezzel kapcsolatosan? 
 
I: Nem, ő csak ennyit mondott, tudja, valamikor amikor én gyerek voltam, mi nem nagyon 
beszélgethettünk a szülőkkel is ilyesmiről, mer nem politizáltak, se anyám, se apám, nem. És 
akkor- amit tudott az a nővérem, azt elmondta, hogy mit- mi minden történt itten. Hogy állan- 
akkor fosztogattak, akkor mindent kiraboltak Pesten, mindent kiraboltak. Akkor kezdtek 
fosztogatni az üzleteket, meg mindent, a gyárakat, meg mindent. Ezt=ezt elmesélte, igen. De 
nekünk nem volt, csak egy ruhánk, ami rajtunk volt. Este anyám kimosta, reggel fölvettem. 
Ez- én voltam az áldozat, a birka--ez van. Mást nem tudok mondani. Úgyhogy majd ha élne, 
az elmondta volna, hogy mi minden volt. Hát mondta, hogy mindent kiraboltak. 
 
K: A nyilasokkal kapcsolatosan Anci néni emlékszik még valamire? Tehát látott nyilasokat 
Budapesten? Anci néni látott nyilasokat Budapesten? 
 
I: Láttam, persze, hogy láttam a nyilasokat. 
 
K: Hogyan viselkedtek a nyilasok? 
 
I: Énhozzám nem szólt senki. Én nem tudom. 
 
K: Olyat látott, hogy mondjuk bántottak zsidókat az utcán? 
 
I: Nem, csak az utcán láttam őket, igen. 
 
K: De azt mondjuk látta, hogy a nyilasok zsidókat bántanak az utcán? 
 
I: Nem. A- a- láttam, hogy mentek, vagy jöttek, de én nem foglalkoztam velük.  
 
K: arra emlékszik, hogy ilyen zsidókkal kapcsolatos falragaszok lettek volna, vagy ami=ami- 
ahol a zsidókról van szó, olyanra emlékszi, hogy zsidókkal kapcsolatos? 
 
I: Ja, azt nem hanem azt a izé- hogy az ő jelvényüket, azt a- mit tudom én, minek mondják? 
K: Nyilaskereszt? 
I: Jaj, igen, nyilaskereszt, az ki volt rakva sok helyen.  
K: Hol-? 
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I: -azt reklamázták. 
K: Hol=hol volt kirakva? 
I: Hát a izé- falra ki volt akasztva a- azt láttam, de- ugye én nem találkoztam velük. Láttam, 
hogy jöttek-mentek, és annyi. 
 
K: Zsidókkal kapcsolatos plakátok voltak kint a városban annak idején a háború előtt, a 
háború alatt? 
 
I: Hát, volt olyan is=volt olyan is, de én nem olvastam el. Nem olvastam el. Olyan is volt, 
igen.  
 
K: Olyanra emlékszik, hogy a felnőttek arról beszélnek- zsidókról beszélnek, mondjuk 
üzletben, piacon, vagy valahol? 
I: Nem- 
K: -vagy hogy a zsidókról- 
I: -nem- 
K: -szó lett volna? 
I: -nem jártam a piacon, az anyám- 
K: -Hold utcában- 
I: -igen- 
K: Hold utcában járt, a Hold utcai piacra? 
I: Én nem jártam, anyám járt a piacra, nekem nem volt pénz a kezembe. Még az a pénz se, 
amit megkerestem, azt is ő vette föl. ((nevet)) 
K: Mit dolgozott? 
I: Tessék? 
K: Mit dolgozott akkoriban? Anci néni, hol keresett pénzt? 
I: Hát a háború után- a háború után mondom. 
K: A háború alatt nem- nem dolgozott. 
I: Nem. 
K: Akkor még iskolába járt. 
I: Nem, semmit. Nem lehet- lebombázták a gyárakat, nem tudtunk dolgozni. 
K: Otthon volt abba az időszakba, háború alatt otthon volt, Anci néni? 
I: Én otthon, igen=igen. 
K: Otthon dolgozott. 
I: Igen=igen. Hát még amikor a Vilmos császár úton laktunk, akkor is dolgoztam. 
K: De akkor hol dolgozott? 
I: Igen=igen. 
K: De hol? 
I: Hát a hazai fésűsfonóba, fonodába. Erzsébeten, vagy 9 kerület volt--igen. 
K: A gyárban voltak zsidók? 
I: Voltak ám, voltak. Nekik is dolgozni kelletett. Volt egy lány, akit én tanítottam be. 
Abcúgolni, tehát annak hívták, mer mindennek megvolt a neve. 
K: A fonóban. 
I: Igen. És akkor ügyetlen volt, nem tudta csinálni. És mondtam neki, elmagyaráztam, hogy 
hogy csinálja, és akkor mondta, hogy neki a keze olyan finom, hogy ő nem- mer ő 
zongorázott, valami zongoraművész, vagy ilyen- ilyes valami volt. Mondtam neki, akkor 
menjél hátra a gép mögé, majd én befűzöm helyetted. Nem tudta csinálni. 
 
K: Hogy hívták ezt? Emlékszik a nevére? 
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I: Ildi. 
 
K: Milyen Ildi? 
 
I: Azt nem tudom. Még a szomszédom nevet se tudom, most se, nem nézem, csak tudom, 
hogy hogy hívják. 
 
K: Mikor volt ez az Ildi ott a gyárban? Ez már 44-ben? 
 
I: Ez a háború alatt volt, igen. 
 
K: Munkaszolgálatos- szóval hogy-? 
I: -igen, még mielőtt elmentünk volna Sz- hogy hívjákra, Szakályba. El- utolsó percig, amég 
még volt munka, meg volt anyag, addig dolgozni kellett, minden hadiüzem volt, akkor kijött a 
katonaság, és bevitték és akkor a pincébe lezárták. Engem azér nem tudtak lezárni, mer én 
sokszor nem mentem be, mer le volt bombázva, meg minden, hogy menjek én Budapestről 
egészen az- Erzsébetig, gyalog, a munkába. Akkor egyszer kijött a- hogy hívják, a katona, de 
még nem volt 16 éves, és így engemet nem érintett. Én 14 éves voltam, 15. 
 
K: Tehát ott Anci néni a fonógyárban alkalmazásban volt- 
I: -igen persze, alkalmazásba- 
K: -és ott dolgozott- 
I: -és ott dolgoztam egészen ’44-től, vagyis 43-tól, mikor befejeztem az iskolát, attól a perctől 
kezdve. 
K: Az az Ildi, a zongora- zongoraművésznő, ő pedig- neki ez egy ilyen mun- tehát ilyen 
kötelező munka volt, vagy ilyen munkaszolgálat volt- 
I: Igen- 
K: -ha jól értem, tehát ő nem alkalmazásban volt ott a gyárban. 
I: Rendesen alkalmazva voltam, rendesen- 
K: -az Ildi is? 
I: -rendesen be voltam jelentve. 
K: De nem. Az az Ildi, akiről beszélt, az a zsidó lány. 
I: Azt nem tudom, azt nem tudom. 
K: Őket- 
I: -én rendesen be voltam jelentve, munkakönyvvel- 12 éves voltam, mikor váltottam, meg is 
van a munkakönyvem még mindig. Amikor kaptam a munkakönyvet.  
 
K: Sok ilyen zsidó volt a gyárban? 
I: Hogy? 
K: Sok zsidó volt a gyárban, a fonóban? 
I: Igen. 
K: sok- őket külön vezényelték ki, vagy ők is csak bejártak egyenként dolgozni? 
 
I: Várjon, megint meg kell itt igazítani ((nevet))- megin igazítani kell a radart. 
 
K: Tehát őket- ők úgy együtt érkeztek a gyárba, vagy pedig külön-külön- őket- 
I: Azok külön jöttek, persze, nem tudom, hogy honnan hozták őket, de ők külön jöttek- 
K: -együtt- 
I: -mi meg rendesen mentünk a munkába, mikor- 
K: -ők együtt jöttek, együtt érkeztek- 

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



I: -igen- 
K: -őket együtt vezényelték ki a- 
I: -igen=igen. Ott má’ benn össze voltunk keverve. 
K: És őket fegyveresek kísérték, a zsidókat? A zsidó lányokat? 
I: Azt nem tudom=nem tudom. 
K: Látta, amikor megérkeztek? 
I: Nem tudom. Csak azt tudom, hogy mikor elkezdődött a munka, akkor beosztották őket, 
minden gépre. 
K: És volt rajtuk sárga csillag? 
I: Igen. Rajtuk volt, igen. Igen. 
K: Felügyelte őket valaki? Ezeket a zsidókat a gyárban? 
I: Hát volt aki- volt előmunkás és ott mindenkit ugyanúgy egyformán. 
K: Hazamehet- ők hazajártak, a munka végzetével, a zsidók? 
I: Azt nem tudom, csoportba mentek, és csoportba jöttek, hogy aztán hova vitték, vagy 
honnan jöttek, azt nem tudom. Nem szabadott ám beszélgetni. 
 
K: Velük, vagy senkivel? 
 
I: Meg nem is nagyon lehetett hallani, az is igaz. 
 
K: Velük nem volt szabad beszélgetni? 
 
I: Igen. Nem sz- őnekik nem sza- nem volt szabad beszélgetni, hogy- hogy honnan, meg mi. 
 
K: Ezt ki mondta, hogy nem szabad velük beszélni? 
 
I: Hát csak onnan tudtuk, hogy zsidó, mer ott volt a csillag rajta. Azér tudtuk, hogy zsidó. Ez a 
lány elmondta, ez az Ildike. Olyan szép lány volt, hogy- festeni se lehetett volna szebbet. 
 
K: Mit mondott Ildi? 
 
I: Hogy? 
 
K: Mit mondott Ildi? 
 
I: Ildi? Hát azt- mondta azt, hogy ő is zsidó, meg hogy zongorázik, azér olyan finom a keze, 
hogy nem tudja csinálni ezt a izét, ezt a munkát. Ilyesmit mondott. Hát annyit mondott, hogy 
zsidó. Hát ott nem is kellett mondani, mer a csillag az elárulta. 
 
K: Másra emlékszik még így név szerint? 
 
I: Má nem, semmit nem beszélt. 
 
K: De más zsidó személyre, zsidó lányra, nőre emlékszik? 
 
I: Nem tudom, nem beszélgettünk. 
 
K: Nők voltak ott, ugye, többnyire? 
 
I: Igen. Körül mindegyiknek megvolt a helye, oda kellett minden reggel mennie. 
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K: Ezek mind fiatal nők voltak, vagy idősebb nők? Férfiak? 
I: Nők. Nem. 
K: Csak nők? 
I: Igen--igen. Ez van. 
K: Köszönöm szépen, Anci néni. 
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