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Bese János 
 
 
 
K: Jó napot kívánok! 
I: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. 
K: Legyen szíves elmondani a nevét. 
I: Bese János. 
K: Hol született, és mikor? 
I: Budapest, 1929. IV. hó 1. 
K: János bácsi, voltunk már itt Önnél, beszélgettünk egy olyan két hónappal ezelőtt, és akkor 
elmesélte nekünk, hogy mire emlékszik, mi történt a- Budapesten a második világháború alatt, 
mit látott a zsidókkal kapcsolatban. 
K: Most újra eljöttünk- 
I: -igen=igen- 
K: -hogy ugyanerről a témáról beszélgessünk és ezeket az emlékeket elmondja nekünk. 
I: Ugye ott azt a fájdalmas- 
K: -kérdeznék előtte, bocsánat, hogyha lehet. 
I: Ja, bocsánat, azt hittem- 
K: -szeretnék picit visszamenni, 29-ben született, tehát a harmincas évek végéről talán már 
vannak, 40-es évek elejéről vannak emlékei. 
I: -igen- 
K: -tehát még mielőtt ugye a- itt a- a 44-es év ő: meg- 44 előtt- 
I: -igen- 
K: -ről is lehetnek már emlékei, hogy=hogy milyen volt az élet Budapesten, voltak-e zsidó 
ismerősök, zsidó szomszédok, barátok, és lehetett-e érezni azt, hogy valami készülődik a 
zsidókkal szemben? Erről legyen szíves egy kicsit beszélni. 
 
I: Hát ugye a- 40-ben, ahogy mondtam, 40-be költöztünk be a Nagytemplom utcába- 
K: Ez hányadik kerület? 
I: VIII. kerület, és ott volt egy zsidó házaspár, ahogy mondtam nevét is, a Rosenzweigék, 
nekik volt egy akkor nálam hét, vagy nyolc évvel kisebb kislányuk, egy nagyon kedves kis 
fekete hercegnő volt, azt ugye most utólagosan visszaidézve. És ez egy egé- ha Önnen azt 
mondom, hogy milyen nyomorúságos körül- azt hiszem említettem is, hogy például az 
udvaron volt két vízcsap, tehát a lakásokban nem volt víz, petróleumvilágítás- 1940-be, 
Budapesten. Tehát ez egy kifejezetten egy szegény, proli közeg volt. Hát kivéve az 
asztalosmestert, meg a fűszerest, akinek ott volt az üzlethelyiségük, tehát ott semmi ilyen föl 
nem merült, hogy ez az ember zsidó. Az tény, és való, hogy olyan értelembe a gazdag zsidót 
az irigység=az irigység motivált. Tehát ugye egy emberi természeti irigység az motivált arra, 
hogy tő- hm: irigykedtek rájuk. Azok haragudtak. De ez a szerencsétlen szabósegéd, hogy- 
elnézést a szerencsétlen kifejezésér, mer később sajnálatosan beigazolódott, hogy valóban 
szerencsétlen, ott semmi ilyen izé nem volt, hogy=hogy ő most zsidó, vagy ez katolikus, ez 
református, tehát ilyen nem volt. Mindenkinek megvolt a maga gon- gondja, nyomorúsága, 
úgyhogy=úgyhogy ilyen szempontból ott ez föl nem merült. Az=az más kérdés, hogy=hogy 
már=már a közéletből, hogy a nyilas párt egyre erősödött, mert=mert egy demagóg--mert 
hogyha csak azt mondja az ember, most=most mikor olvasgatom vissza a dolgokat, amikor 
40-be együtt raboskodott a Rákosi meg a Szálasi a szegedi csillagbörtönbe, mondom lehet, 
hogy eszmét is cseréltek, mer amikor a Szálasit elítélték a fennálló társadalmi rend elleni 
izgatásér’, azt mondta neki a bíró, hát ez egy ba- barna csomagolásba burkolt bolsi agitáció.  
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K: Visszatérve- 
I: -elnézést a kitérőér- 
K: Igen. Visszatérve erre az időszakra. Tehát ott éltek a Nagytemplom utcában, ez egy 
szegény ő: k- 
I: -igen- 
K: -hogy nevezné, milyen társadalmi közeg volt ez, akik ott éltek? 
I: -igen- 
K: Milyen=milyen társadalmi közeg volt ez, akik ott éltek abban a házban? Milyen- 
I: Hát általába- (hát egyrészt van)- ja, még elfelejtettem, volt egy ószeres, tehát aki kicsit 
kiemelkedett, volt például a Járóka Sándor, a- izé- a- na, cigányprímás, illetve akkor még nem 
mondták úgy, hogy cigányprímás, azt hiszem, hogy helyette hogy mondták, nem tudom, volt 
a varrónő volt, gyári munkás volt, ugye szabósegéd, volt egy cipész- 
I: -és 
I: -úgyhogy az tejesen egy ilyen munkás-közeg volt ott. 
K: És csak a Rosenzweigék voltak zsidó a házban? 
I: Tessék? 
K: Csak a Rosenzweigék voltak zsidók- 
I: -csak ők voltak. Osztálytársam volt azt biztos említettem, amit mondtam, hogy a Krausz 
Gyuri, ő a Jázmin utca 1-be laktak, osztálytársam volt, most őket ugye kizárták- őt nem 
lehettek leventék. Tehát már őket is akkor elkülönítettek gyerekként ilyen izé volt. 
 
K: Meséljen erről a leventéről, ez mi volt pontosan? Mikor=mikor járt oda János bácsi? 
 
I: Ott nekünk hetenként egyszer, vagy kétszer kellett menni, az ún. kis- úgy hívták a 
ferencvárosi pályaudvarhoz közel, kisrákosi gyakorlótér. Tehát én pillanatnyilag- tehát 
fegyveres kiképzést nem kaptam, nem tu- azért mondom, nem tudom, hogy lehet, hogy egy- a 
nyilasok jobban- tovább kitartok, vagy mit tudom én- bekerültem volna a darálóba, mert az 
tény és való, hogy felénk megígérték a Szálasiék, hogyha belépek a Hunyadi Lász- Hunyadi 
János ezred páncélos gránátos hadosztályba, a legvéresebb harcokba bevetnek, de hát azt 
valahogy nem tűnt nekem- 
K: -leventemozgalomhoz térjünk vissza, azt tetszett mondani. 
I: Tehát a leventemozgalomban én tkp. csak alaki kiképzésen vettem részt. 
K: Az mit jelent, tehát miket csináltak a leventemozgalomban? 
I: Jobbra át, balra át, tehát ilyen- hogy úgy mondjam, egy ilyen elképzés volt. Na most attól én 
azt nem zárom ki, amiről én nem tudok, hogy nálam két, vagy három évvel idősebbek már 
esetleg voltak kerékpáros, motoros leventék, vagy- tehát akiket már jobban közelítettek a 
honvédséghez, mert erre=erre tkp. ha szabad kitérnem, a Horthy-rendszernek azért volt 
szüksége, mert 35 ezres hadsereget tarthatott. Tehát ezáltal mire 21 éves korába katonának 
ment, esetleg, mert 38-ba oldották ezt fel, akkor volt az első sorozás Magyarországon, tehát 
addigra már képezte az embereit, hogy ne akkor kelljen nulláról indulni. Tehát így=így volt ez 
a- hogy aztán a háború alatt, hogy mennyire ki- kellett nekik kiszolgálni a hadsereget, a harci 
helyzetet, az már egy teljesen más dolog volt. 
K: János bácsi hány éves korában járt a leventébe? 
I: Tizenkét éves kortól volt kötelező. 
K: És említette, hogy az egyik osztálytársa, aki zsidó volt, a Krausz György? Hogy hívták őt? 
Az egyik osztálytársa, az egyik zsidó osztálytársa- 
I: Krausz Gyuri 
K: -Krausz Gyuri- 
I: -Krausz Gyuri. 
K: -ő nem járt- 
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I: Őt=őt=őt miután zsidó volt, nem- tehát ahogy a zsidókat se hívták be a hadseregbe, hanem 
munkaszolgálatra, tehát őt nem engedték leventének se. Tehát őket is ilyen értelemben 
szelektálták, ezek. 
K: Tehát 41-ben, amikor elkezdte a- ugye 41-ben volt 12 éves- 
I: -igen- 
K: János bácsi- 
I: -igen- 
K: Az iskolai- az Ön iskolai osztályában a fiúk, vagy a fiúosztály volt, gondolom, mindenki 
ment leventébe- 
I: -igen- 
K: -kivéve a Krausz Gyuri- 
I: -igen- 
K: -mert zsidó volt, így kell érteni? 
I: -az kötelező volt- 
K: -kivéve a Krausz Gyurinak, aki zsidó származású volt. 
I: Hát aki- igen=igen. 
K: És mit csinált addig a Krausz Gyuri, amíg a többiek leventébe mentek, vagy leventéztek, 
vagy? 
I: Hát, az az iskola után volt, tehát az a szabadidőből ment, tehát nem az iskolából mentünk, a 
szaba- az iskolába voltunk délelőtt, és délután mentünk, hogy ott ugye szegénykém szabadon 
volt, hogy aztán ő- ő hogy élte meg, ugye arról=arról nem beszélt=nem beszélt. Mikor 
meglátogattam, még amikor nem voltak veszélybe, mentünk egymáshoz, ugye- mentünk 
egymáshoz, aztán utána sajnos elkövetkezett, ugye. 
 
K: Jóban voltak a Krausz Gyurival? 
 
I: Igen=igen. Hát, négy=négy vagy öt osztálytársam, akire most még visszaemlékszem, 
akik=akik így voltunk. Hát nem=nem volt ott az osztályba nem volt- ahogy mondtam, az 
osztályba se volt gond. Nem emlékszem, hogy bármelyik osztálytársam is fintorgott volna 
akár a Krausz Gyurin, akár a másikon. 
 
K: Hogy derült ki, hogy ő=ő zsidó, a Krausz Gyuri? Ez hogy derült ki János bácsi számára, ez 
téma volt? 
 
I: Ugye mert- mondta=elmondta, igen. Ő elmondta- tud- tudtuk. Hát ugye megvolt az, hogy 
ugye énnekem mint görög katolikus én külön hittanra mentem. Most ugye hát nyilvánvaló, 
amikor megvolt a hittanóra, akkor ő nem volt bent az osztályba, mer a katolikus hittanórán 
nem volt ott. Ugye ő maga elment ha- ha jól emlékszem, a Páva utcára járt ő hitt- a maga 
hittanjára, nem tudom, hogy ott mi a szakkifejezés, hogy nevezik. Tehát azt tudom, hogy a 
Páva utcai zsinagógába járt ő hittanra. Tehát egyértelmű volt, hogy kicsoda, micsoda--úgy- 
K: Az iskolában voltak még zsidó gyerekek? 
I: Tessék? 
K: Az iskolában voltak még zsidó gyerekek? 
I: Nem tudok többről, ugye hát az osztályból tudom=osztályból tudom egyedül, úgy=úgy 
emlékszem egyedül a Krausz Gyuri volt. 
K: A Gyuri mesélt arról, hogy=hogy nekik- egyáltalán mivel foglalkoztak a Gyuri szülei, 
bocsánat. A Gyurinak a szülei mivel foglalkoztak? 
I: Azt nem tudom Önnek megmondani, csak rémlik, tehát m: ebbe nem vagyok bizonyos, 
tehát ezt úgy mondom, bizonytalansági tényezővel, hogy kereskedősegéd volt az édesapja. 
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Hogy az é- akkoriban még nem volt annyira divat, hogy a nők dolgozzanak, az édesanyja az 
háztartásbeli volt. 
K: Amikor összejártak a Gyurival, említett- említette azt, hogy nekik valamiért nehezebb, 
problémáik vannak, merthogy zsidók? 
I: Hát addig=addig=addig nem volt ez, mert az tény és való, hogy a szorítások mindig jöttek. 
K: Milyen szorítások jöttek? 
I: Tehát ugye bizony- bizonyos ugye szakmákba meghatároztak, hogy hány százaléka lehet 
zsidó, tehát az egzisztenciát- na most nem valószínű, hogy egy kereskedősegéd, vagy akár egy 
szabósegéd ezt megérezte volna, legföljebb ugye a főnöke érezte meg, vagy nem tudom. 
Tehát=tehát ugye ott azért mondom, ha- az ember már ilyenkor egy kicsikét el is bambul, meg 
nem tudom mit mond, mer ugye hogy=hogy mikor visszagondol az ember, hogy egy 
viszonylagos biztonságba- tehát egy- a minden viszonylagos, mer ahhoz képest, ami volt 
rosszabb, de ami következett, ahhoz képest még jobb. 
K: Milyen más megszorításokra emlékszik még? 
I: Na most ugye meséltem, hogy a izét- amit úgy hív- kint ismertem, ugye a Népszínház 
utcába ott van a Kis Varsó tábla, hogy Budapesten volt, mikor a nyúl- a nyilas puccsa október 
15-én létrejött- 
K: De még a 40-es évek elején vagyunk, bocsánat. 
I: Ja! 
K: Tehát hogy milyen megszorítások voltak a zsidókkal kapcsolatosan? Milyen- még mielőtt 
a- a: a- a valódi- tehát mondjuk a nyilasuralom bejött volna, vagy a zsidók gettóba terelése 
megtörtént volna. Milyen- mint amilyen a: korlátozása a zsidóknak- 
I: -el- első- 
K: -bizonyos szakmákban- 
I: Elsősorban a kulturális életből- 
K: Egy pillanat, álljunk le. 
I: Igen. 
K: Megálltunk egy pillanatra, és akkor most folytassuk. Tehát hol voltak még megszorítások? 
I: Hát elsősorban a kulturális életből, az újságírás, a színház, a mozi. Írókat indexre tettek. 
K: De erre emlékszik János bácsi? 
I: Hát az az igazság, hogy ez úgy=úgy=úgy emlékszem, hogy utána olvasta az ember, ugye. 
K: De annak idején még mit tapasztalt, inkább az lenne az izgalmas. 
I: -ez minket=minket a miliőnket- 
K: -elég kisgyerek volt- 
I: -ez nem érintette, csak ugye a- nálunk viszonylag=viszonylag, hogy úgy mondjam, mint kis 
kölyköt, ugye hallgattam a felnőtteket, mikor beszélgettek, ugye, nem- valami oknál, nem 
tudom miért nem zavartak el, pedig akkor a kölyköket igen csak távol tartották a felnőttektől. 
Hát amikor ők=ők beszélgettek most ezzel ez van, az van, amaz van. 
K: Mi van velük? 
I: Hát ugye én is=én is ugye csak ezeket hallgattam, meg ugye hát utólag olvas=olvas az 
ember hozzá- 
K: -konkrétan- 
I: -lehet, hogy keverem már az olvasást a=a- az emlékkel, az se kizárt, ugye 
nyolcvanhatodikba már. 
K: Ha visszaemlékezik, mire- mikről beszéltek a felnőttek? 
I: Meg például beszélgettek arról is, hogy arra határozottan emlékszem, mikor arról 
beszélgettek, még akkor ’42-be, hogy a zsidókat majd a háború után Madagaszkárra telepítik 
ki. 
K: Ezt ki- 
I: -hogy akkor ilyen izék voltak, hogy- hogy az lesz a- 
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K: -kik beszéltek erről? 
I: Tessék? 
K: Kik beszéltek erről? 
I: Hát ott=ott a felnőttek beszélgettek erről. 
K: Ott a házukban? 
I: A házba, igen.  
K: És milyen más- hogyan kerültek még szóba a zsidók a felnőttek között? 
I: Na most a felnőttek között, most már elnézést kérek, ugye ezt ki kell mondanom, olyan is 
közre- olyan is- mer ugye mer ami igaz, az igaz, nem lehet utólag most már szépíteni, amikor 
kitört a német-szovjet háború, akkor azt mondta nem egy melós ember, hogy a rohadt zsidók 
összeugrasztották a két munkásállamot, idézőjelet kiteszem--de most már ugye utólag=utólag 
sok minden más törésfényt kap, és megint más az, amikor benn van az ember a sűrűjébe és 
amikor kiemelkedik, akkor látja, hogy mi van. 
K: Milyen hasonló tört- témák, vagy történetek voltak még, mire emlékszik? Ez nagyon 
érdekes, amit mond, tehát- 
I: Több különösebbre nem, mer ugye aztán ugye egyre=egyre nehezedett az ellátás- 
K: De hogy milyen- tehát hogy kerültek még szóba a zsidók esetleg, milyen=milyen módon 
így a háború alatt? 
I: Na most általába=általába a gazdag zsidókról negatívan--a másik a szegény zsidót- most itt 
tartunk megint, ugye mikor=mikor megint- mikor a Rosenzweigékat elvitték, akkor nem 
egyik- egyik-másik mondta, persze, a Goldbergerék meg kimentek Lisszabonba. Tehát ilyen 
értelembe volt. 
K: A gazdag zsidókat- a gazdag zsidókkal kapcsolatosan miket mondtak? 
I: Hát azt, hogy nem- pontosan nem tudom visszaidézni, de csupa hm- csupa negatív jelzőt. 
Kapzsi, harácsoló--pénzéhes, tönkreteszi a kisembert, ugye a kapitalizmusellenesség is ugye 
benne volt, ugye. 
K: És ezt kik mondták? 
I: Hát nem tudom most Önnek így pontosan visszaidézni, de hát- 
K: Hol hallotta ezt János bácsi? 
I: Hát megint ahogy a felnőttek beszélgettek. 
K: Ott a házban például? 
I: Igen=igen. 
K: Szülei otthon- szülei beszéltek a zsidókról, szóval szóba került? 
I: Az anyám az különösen ódzkodott arról, hogy ő véleményt nyilvánítson, lehet, hogy azért, 
mert neki volt zsidó főnöke, valamikor. 
K: Hol dolgozott az édesanyja? 
I: Az édesanyám az konyha- izé- konyhalány volt a Centrál kávéházba. Úgyhogy amikor 
én mentem eléje, bámultam a urakat a- ahogy olvassák az újságot ott a negyvenes évekbe 
a Centrál kávéházba. 
K: Ott a Petőfi Sándor- ott a Kecskeméti utcánál, Kecskeméti-? 
I: Igen=igen. 
K: Ahol most is van. 
I: Igen. 
K: És az édesapja mivel foglalkozott? 
I: Az édesapám hentes-mészáros volt, csak aztán miután ő a baloldalhoz nagyon húzott, 
elég sokszor munkanélküli volt, úgyhogy aztán a negyvenes évekbe hadiüzembe 
dolgozott, ott aztán már befogta egy kicsit a száját, mert nem akart kikerülni 
munkaszolgálatosként a frontra. 
 
K: Ja, hogy politikai okokból kiküldték volna.  
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I: Igen=igen. 
K: Említette, hogy édesanyja a Centrál kávéházban dolgozott és ott a főnöke zsidó volt. 
I: Igen. 
K: Ki volt a főnöke? 
I: Hát azt megmondani nem tudom, hát ugye kis kölyökként nem emlékszem a nevére, 
csak arra emlékszem, mondom, hogy a Centrál kávéházba dolgozott, úgyhogy ez van 
meg, aztán a háb- a háború után máshol dolgozott, a Tükör presszóba. 
K: A Cent- tehát ugye a főnöke alkalmazott volt, vagy pedig a tulajdonos, a Centrál 
kávéház tulajdonosára gondolt most az előbb János bácsi. Tehát ki volt a főnöke az 
édesanyjának? 
I: Hát nem tudom, se a konyhai főnökét, se a tulajdonosát megmondani. 
K: De ki volt zsidó=ki volt zsidó? Mind a kettő zsidó volt? 
I: Nem értem. 
K: Ki volt akkor a zsidó, kire gondolt János bácsi? 
I: (Nem én csak) hogy esetleg e- előtte, hogy nem tudom, hogy a Centrál kávéház- mert 
hogy előttem hol dolgozott, arról nincs emlékem. 
K: De kire gondolt az előbb? Azt mondta János bácsi, hogy az édesanyja nem beszélt 
erről a témáról, mert a főnöke zsidó volt a Centrál kávéházban. 
I: Nem- 
K: Nem ezt mondta? 
I: Nem. 
K: Akkor valamit rosszul értettem. 
I: Nem, akkor valamit én rosszul kommunikáltam, rosszul fogalmaztam meg, úgyhogy 
elnézést kérek ezért a malőrért. 
K: De azt mondta az előbb, hogy az édesanyja nem szívesen beszélt erről a témáról. Miért 
nem beszélt erről a témáról? 
I: Nem tudom azt Önnek megmondani, azt elvitte a sírba magával. 
K: És az édesapja, ő beszélt a zsidókról? 
I: Nem ő- az édesapámnak olyan sasorra volt, hogy ’38-ba, mikor volt az a német 
propagandafilm, /a Jud Süss, a nyilasok megverték/ ((nevet)) azér mondom, olyan sasorra 
volt, olyan zsidós orra volt. 
K: Ez hogy történt? 
I: Aztán kiderült, hogy református. 
K: Ez hogy történt, János bácsi, hogy a nyilasok megverték az édesapját? 
I: Hát azért, mert azt hitték, hogy zsidó, ugye. Volt az a Jud Süss című antiszemita film, 
azt szépen (..) aztán megverték. Ezt el is felejtettem múltkor mondani. 
K: És a- a film hogy függött ez össze a filmmel? 
I: Mert=mert ha jó- én nem=nem láttam a filmet, nem tudom- ja, bocsánat, a mikrofont 
nemhogy tönkretegyem. Tudja nagyon antiszemita film volt a Jud Süss. Teljesen 
negatívan állapít- a- teljesen negatívan ábrázolta a zsidókat. Te- teljesen át- nem volt 
kivétel. 
K: És ez hol=hol történt, tehát hogy volt ez a=ez a=ez a dolog, hogy megverték az 
édesapját? Ez hogy- 
I: -hát azt hit- 
K: -történt, hol történt? 
I: Ez a Baro- Baross téren. Ott volt, nem tudom melyik mozi, má’ meg nem mondom, 
melyik mozi, a háború után az megszűnt. 
K: És a moziból jöttek ki a nyilasok, és azután- 
I: -nem- 
K: -verték meg? 
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I: -hát moziból jöttek ki a nyilasok, apám meg arra járt. Rosszkor volt rossz helyen, 
ahogy most mondják. 
K: Tehát megnézték- az történt, hogy megnézték ezt a filmet a nyilasok, a Jud Süss-t és 
jöttek ki a Jud Süss-ről- 
I: -igen- 
K: -arra ment az édesapja, és megverték. 
I: Igen=igen. 
K: És miből gon- az hogy derült ki, hogy azért, mert zsidónak nézték? 
I: Igen. Hát utólag=hát utólag. 
K: Mondták az apjának, miközben verték, mondjuk, hogy zsidó? Vagy hogy derült ez ki? 
I: Aztán mondta, itt van, nézzék meg a papírját. 
K: De miért gondolták, vagy- szóval honnét tudja azt János bácsi- 
I: - kér- 
K: -hogy azért verték meg az édesapját, mert zsidónak- 
I: -azt ő- a kinézete miatt, hogy zsidónak nézték. 
K: De ezt mondták a nyilasok, hogy? 
I: Igen. Te rohadt- 
K: -mit mondtak neki a nyilasok? 
I: - hogy mit mászkálsz itt, te rohadt zsidó, láttuk, hogy milyenek vagytok----- 
K: És még mit mondtak neki? 
I: Hát az- utána bocsánatot kértek, hát- de hát akkor már mit- még szerencse, hogy olcsón 
megúszta--lehetett volna nagyobb baj is. 
K: Azt tudja, hogy hányan voltak? Hány nyilas volt? 
I: Kettő, vagy három. 
K: És honnét lehetett tudni, hogy ők nyilasok voltak? 
I: Mer izé- karszalagjuk fönt volt- karszalag, ugye. Mer egyenruhába fitogta- magukat. 
K: Ez mikor történt? 
I: Ez 38-ba, mikor a Szálasi már jelezte, hogy jövünk. 
K: És akkor ezek után édesapja hazament, és elmesélte- 
I: -igen=igen- 
K: -hogy mi történt? Emlékszik mikor megérkezett? 
I: Tessék? 
K: Emlékszik erre, hogy megérkezett ezután, vagy otthon volt akkor? 
I: Megérkezett és mondja az anyám, mi történt veled, mit csináltál? Azt mondja, hogy 
mit=mit- én nem csináltam semmit. Aszongya, menjél el, jelents föl, aszongya, mit 
jelentek föl=mit jelentem föl. Legföljebb még a rendőr is kétszer pofán vág---------  
K: Volt még ilyen eset, vagy hallott ilyen esetről, hogy a nyilasok megvertek embereket 
utcán? 
I: Mást nem hallottam------egészen addig, még ugye 44-be nem jött a- izé, a=a szomorú, 
az a tragikus október 15. 
K: Akkor térjünk rá ’44-re. Tehát 44- 44-ben, még mielőtt ugye a nyilas hatalomátvétel 
megtörtént volna, mire emlékszik abból az évből? Tehát ’44 tavaszán milyen változások 
történtek? 
I: Hát ugye hogy mielőbb- az ember, akkor már kamaszként jobban látta az embert, hát 
egyre szigorodott az, hogy kevés- mit tudom én, kevesebb fej- ugye 44 után ki kellett 
tűzni a sárga csillagot, elvették a tulajdonát. 
K: Ezt látta=látta a- ahogy az embereken- a zsidókon sárga csillag van? 
I: Igen=igen=igen, mer akkor még jöhettek-mehettek az utcán, csak ki kellett tenni a 
sárga csillagot, ugye. És amikor az ember csak visszagondolt, hogy egy Radnóti Miklós, 
egy Szerb Antal, a magyar kultúrának ilyen értékei vesztek csak azér el, mert=mert- na, 
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lenyelem a jelzőt, mert- úgyhogy az=az már ugye a saját bőrünkön is tapasztaltuk, már 
ellátás nehézségeit. Ugye akkor már nem lehetett annyira ugrálni se, mint addig, mer 
ugye a szakszervezeteket betiltották, a pártokat betiltották--tehát akkor már egy olyan 
nyomás alá került, és nemcsak a zsidók, csak ők még nehezebb helyzetbe voltak. Mer a 
megkülönböztetések, meg hát ugye akkor még nem látta az ember azt a tragikus 
végkifejletet, meg ugye 44=44-be Budapesten nem tudtuk még azt, hogy=hogy vidékről 
már deportálják a zsidókat, csak úgy a hallomások jöttek, hogy szállítják el.  
K: Mit hallottak pontosan? 
I: Hát azt, hogy szedik össze a zsidókat, és hogy miért szedik össze. Hát biztos majd adott 
helyről háború után elszállítják őket, tehát akkor még senki nem tudott arról, vagy 
nem=nem mondom, hogy senki nem tudott, az így nem jó. A mi közegünk nem tudott 
arról, hogy tkp. megsemmitisésre viszik azokat, akik nem munkaképesek. A többit meg 
rabszolgának, hogy még tovább éljen a hitleri birodalom. 
K: Arról beszélt, hogy=hogy elvették a vagyonukat. Ezt látta? 
I: Igen. Hát nem láttam, csak ugye mikor=mikor mentem a- ment az ember haza az 
üzlethez, textilüzlethez, ahol előzőleg még ott volt a zsidó tulajdonos, aztán utána fogott 
egy másik tulajdonos. Hogy aztán olyan is volt, ahova- 
K: -ez konkrétan egy üzletre gondol János bácsi, jártak egy üzletbe? 
I: Igen. 
K: Ez melyik üzlet volt? 
I: A- izén- a izén- jaj, Váci utcánál milyen üzlet is van. Úristen, milyen tér? Valamilyen 
térnél volt. Aztán mondtak olyanokat- 
K: -de emlékszik a nevére a tulajdonosnak? 
I: Nem tudok visszaem- sajnos nem emlékszem vissza, azt tudom, hogy a Petőfi Sándor 
utca és a=a Váci utca között valahol a Gerbeaud-hoz közel volt egy textilüzlet, de meg 
nem mondom, sajnos. Úgyhogy- 
K: -és mi történt ezzel az üzlettel? 
I: -meg olyan=meg olyan is volt, hogy- 
K: János bácsi, bocsánat, mi történt ezzel az üzlettel? 
I: Micsodát? 
K: Mi történt ezzel az üzlettel, ezzel a Petőfi Sándor utcai üzlettel? 
I: Hát az történt, hogy a zsidó tulajdonost már nem láttam ott, és van egy másik 
tulajdonos. Tehát ugye másik van ott, hogy aztán olyan- állítólag volt olyan is, hogy aki 
fülest kapott zsidó tulajdonos, az már átíratta a tulajdonát az ún. strómanra. 
K: Tud ilyenről? 
I: Tessék? Nem- 
K: -hallott ilyenről? 
I: -nem, ezt csak hallomásból- 
K: És az új tulajdonos textilüzletben, ő már egy nem zsidó tulajdonos volt? 
I: Nem. 
K: És hogy derült ki? 
I: Hát gondolom úgy, hogy a zsidó- a zsidótól elvették a tulajdonát, és megkapta ő. 
K: De hogy derült ki János bácsi számára, hogy ez már nem egy zsidó tulajdonos üzlete? 
I: Hát láttam=láttam izét ugye, a zsidó tulajdonost, izével, sárga csillaggal előzőleg, tehát 
akkor derült ki, addig azt se tudtam, hogy zsidó, vagy nem zsidó. 
K: Sok embert látott sárga csillaggal Budapesten? 
I: Hát én most már megmondani, hogy sok- mert mondhatnám azt is cinikusan, hogy egy 
is sok. Úgyhogy erre=erre- 
K: Ez így jellemző volt 44 elején, hogy=hogy a- az emberek sárga csillaggal járkáltak a 
városban? 
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I: Hát jel- hát ugye kénytelen volt a dolgai után menni, ugye ami még megmaradt neki, 
hát ugye neki is el kellett menni az élelmiszerjegyét beváltani. Úgyhogy tehát a napi 
tevékenységét, még ha a satuba is volt fogva, hogy úgy mondjam, az egyéb dolgaival, 
ugye mennyi kellett, nem adhatta föl. 
K: A- akkor még járt iskolába János bácsi, vagy- 
I: -parancsol? 
K: -44-ben, vagy akkor már nem járt? 
I: Nem=nem. 
K: Krausszal volt még kapcsolata, a Krausz Gyurival? 
I: Nem. Amikor ők bekerültek a gettóba, én mondtam, hogy az apám azt mondta, hogy 
nem fogsz elmenni meglátogatni, mer oda bemehetsz, csak onnét nem jöhetsz ki. De hát 
mindenki=mindenki a maga kis életét félti, a magáét félti. 
K: De honnét tudta, hogy a Krausz Gyuri a gettóban van? 
I: Hát ugye amikor mentem én a izé- már a lakásukhoz, és ott más van bent a lakásba. 
K: Szóval az iskola- meddig jártak együtt iskolába, ’43-ig? 
I: 43-ig, igen. 
K: És utána még barátok maradtak a Gyurival? 
I: Barátok maradtunk, igen. 
K: Találkoztak rendszeresen? 
I: Hát: különösebb rendszeresen nem, de találkoztunk. Találkoztunk- 
K: János bácsi mit csinált az iskola után, tehát 43 után mit csinált? 
I: Inas lettem. 
K: Hol? 
I: A Rákóczi téren egy cipésznél. A-  
K: Az keresztény cipész volt? 
I: Igen=igen. 
K: És akkor- és a Krausz Gyuri mit csinált az iskola után? 
I: Arra má’ sajnos nem emlékszem, hogy a Gyuri milyen szakmát választott. Tehát ő is 
szakmát választott, ugye, úgy rémlik nekem. 
K: És akkor időnként találkoztak- 
I: -igen- 
K: -időnként följárt hozzájuk és egyszer, amikor felment- 
I: -ő is- hát aztán az édesapja=édesapja révén már ugye ott egy- többet- bizonyára 
hallgatta a BBC-t, tehát=tehát ő már azzal sok mindent látott előre, de csak éppen nem 
tudott hova menekülni, bújni. 
K: Honnét tud- honnét tudja János bácsi, hogy az édesapja már sok mindent látott előre? 
I: Feltételezem, mert=mert=mert a- már amennyire vissza tudok emlékezni, sok olyan 
dolgot hallottunk tőle, amit=amit=amit=amit néztünk még, hogy hogyan. 
K: Mit hallott? 
I: -tehát egy szél- tehát politikailag egy szélesebb spektrumot ölelt föl. 
K: Mit hallott? 
I: -nagyon=nagyon=nagyon- hát ugye a háborúval kapcsolatba, a németekkel, az 
antiszemit- mind- nagyon sok olyan dolgot, amire most=most emlékszem vissza, 
mondom istenem, mondom, milyen apja volt a Gyurinak. 
K: Hogy hívták az édesapját, a Gyuri édesapját? 
I: Sajnos nem tudom megmondani a keresztnevét, nem tudom, a keresztnevére nem- 
keresztnevére, utónevére, ha úgy tetszik. 
K: Mi- miket mondott konkrétan, mondjuk az antiszemitizmussal, vagy a háborúval? 
I: Hát ő=ő abba reménykedett, hogy hamarabb véget ér a háború, és nem=nem lesz gond 
velük. Mármint ő a származásukkal. 
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K: De miket mondott az antiszemit- 
I: -mert mondta, hogy ugye a Balkánon partra szállnak az angolszászok, akkor innét 
hamarabb elérik Magyarországot. Meg ugye reménykedett abba, mikor az Olaszországba 
partra szálltak, hogy onnét elérik, mert a Horthyék abban reménykedtek, hogy az 
angolszászok elérik Magyarországot, és akkor kiugranak a háborúból. Ez a bolsevista 
akkor valahogy nem kívántak egyezkedni. 
K: És az antiszemitizmussal kapcsolatosan mit mondott a Gyuri apja? 
I: Azt mondta, hogy az a tragikus, hogy a zsidóságnak egy vékony rétege az életvitelével, 
a mentalitásával ránk vetíti, a többségre, és ennek a kisebbségnek a mentalitása miatt 
vagyunk mink hátrányba, mondta ő. Hát ugye a- az egy=az egy dolog, hogy mikor- most 
akár mit tudom én, egy cigány lopott, akkor már az összes cigány tolvaj effektus, ez így 
működik. Hogy ha én meg azt mondom, hogy a cigány tolvaj, akkor én mindjárt rasszista 
vagyok, ez meg a másik oldalról így működik. 
K: És akkor- tehát egyszer elment a Gyuriékhoz, de a Gyuriéknál már nem volt senki, 
hanem az hogy volt, az mi volt? 
I: Micsodát? 
K: Hogy említette, hogy 44-ben, amikor meglátogatta Gyurit, a Krauszékat- 
I: -igen- 
K: -és nem voltak már a Krauszék a lakásban, akkor az mi- hogy volt, kik voltak ott a 
lakában, mit mondtak? 
I: Hát egy más- hát akiket kibombáztak, azokat betették a zsidó lakásba. 
K: És hogy volt, csöngetett az ajtón és akkor más nyitott ajtót? 
I: Csönget- kinyitotta, és aszongya, mit keres maga itt? Hát mondom, a Krausz Gyurit. 
Hát a Krausz Gyuri már jó helyen van--így. 
K: Az mit jelent, hogy jó helyen van? 
I: Hát hogy nem=nem- hogy mit? Hát ugye akkor már az ember tudta, hogy- ugye? Hát 
már mondták, hogy ugye csinálják a deszkapalánkot, tehát a gettót, ugye, mikor már 
nyilasok itt voltak, akkor nem volt mese, ugye már készült izé--Horthy rendszerbe még 
megúszták a gettót. 
K: Ez mikor lehetett, 44-nek melyik időszakában? 
I: Ez 44 október vége felé. Ugye mikor már a nyilasok berendezked- pontosabban a 
nyilas banditák berendezkedtek. 
K: Mi történt aztán a Krauszékkal, azt tetszik-e tudni? 
I: Utána nem tudom, mer utána én már nem találkoztam- háború után már nem 
találkoztam vele. Hogy mondtam is, hogy egyedül a Rosenzweigék édesanyjával 
találkoztam össze a Dan- Dankó utcába, és így szegény sírva mondta el, hogy ugye a férje 
is, meg a kislánya is elveszett. 
K: De a Krauszék=a Krauszékat kereste aztán a háború után János bácsi? 
I: Nem, nem.  
K: Tehát nem tudjuk, hogy mi lett velük. 
I: Nem=nem. Hogy azt miért nem, arra ésszerű, sem izé magyarázatot nem=nem. Lehet, 
hogy az a=az a--hát ugye pucoltuk a romokat, mindenki a maga- ha csak azt mondom, 
hogy=hogy lementünk ugye vidékre élelmet cserélni--aztán ha még ez belefér, bár ez nem 
tartozik a témához, úgyhogy ezt inkább el is hagyom. Csak ugye meg volt olyan, hogy 
lekászálódtunk Püspökladányba, aztán amit, 32 kilométert a kis hátizsákommal a 16 
évemmel gyalogoltam Füzesgyarmatig a nagybátyámékhoz, vittük a szöget, meg amink 
volt, ruhát cseréltük élelmiszerre, úgyhogy. 
K: János bácsi, visszatérve Budapestre akkor, mi történt még Budapesten? Ugye említette 
a múltkor, hogy ott a házban megjelentek a nyilasok. 
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I: Na most ez azt hiszem, olyan november környékén, de megmondani biztosra nem 
tudom. Megjelentek, három, vagy négy nyilas, ugye, peckesen, géppisztollyal, 
Rosenzweigékat viszik a gettóba. És akkor, ugye ott állt az egész ki földszintes házból 
mindenki kitódult, hát ugye szerette azt a kislányt, mindenki imádta, főleg felnőttek, 
pláne idősebbek, mint egy unokát. És akkor szerencsére otthon volt egy családnak két 
katona fia, vagy két családnak egy-egy katona fia, és azok éppen lógási körúton voltak, 
de megtartották a fegyverüket, pontosan azért, hogyha igazoltatják őket, akkor aszongya, 
járőrbe van, itt van a fegyverem, nem vagyok lógós, mert ha lógós lennék, akkor eldobom 
a fegyvert. Azok elzavarták a nyilasokat, és így a nyilasoknak mondták, hogy ők olyan 
alakulatnál szolgálnak, hogy még a szülők se tudják, hogy milyen alakulatnál, még a 
szülők se, még postafiókszámot se tudhatnak a szülők. Most éppen egy nagy akció után 
itthon vannak. Na de azt tudták, hogy ez csak egy mentőakció, nyilasoknak megvolt a 
mentőöv, a német hadsereg, az ugye múltkor föl se merült, hogy honnét szereztek a 
németek- német katonát a nyilasok. Hát a Nagytemplom utca és a Tömő utca sarkán volt 
egy hadiüzem, fogaskerékgyár, akkor a Baross utca és az nálam sz- akkor Mária Terézia 
térnél volt a nyilas székház, és ott volt a józsefvárosi telefonközpont. Tehát oda el tudtak 
menni német katonákért, és avval tértek vissza, úgyhogy a két katona--szerencsére egy 
téglafal választotta el a másik utcától, akkor Thék Endre utcának hívták, és egy létrával 
átmentek oda, létrát ott elrejtették, hogy mire a német erősítés jön, azokkal ugye nem 
lehetett packázni, és akkor mindenkit bepar- beparancsoltak, és akkor mondtam, hogy 
csőre töltöttek, vagy kibiztosították a fegyvert, és mindenkit beparancsoltak a házba, és 
mondták, hogy aki kilép, azt kíméletlenül lelövik. És úgy, hogy=úgy hogy a tart- ilyen 
fér- ferdén lehetett rálátni a Rosenzweigék lakására, meg az udvarra, és 
ott=ott=ott=ott=ott vártunk- ott álltunk tehetetlenül, döbbenten, hogy a családot nem 
tudták megmenteni, viszik. 
K: Első alkalommal hányan voltak a nyilasok? 
I: Olyan hárman-négyen lehettek. 
K: Ismerte őket? 
I: Tessék? 
K: Ismerte János bácsi ezeket a nyilasokat? Ismerős nyila- ismerősök voltak? 
I: Nem=nem=nem. 
K: Egyenruhában voltak? 
I: Igen, hát akkor már ők virítottak a maguk fekete egyenruhájába, zöld inggel, nyilas 
karszalaggal, hogyne! 
K: Fegyver volt náluk? 
I: Igen=igen=igen. 
K: Mit mondtak pontosan, amikor jöttek első? 
I: Hát ugye szidalmazták, hogy jöttünk ezekért a mocskos zsidókért, mit véditek itt a 
zsidókon? Ezek okozták az országnak a bajt, vagy mondtak valami ilyesmit is, nem 
tudom, de elsősorban=elsősorban a=a szidalmazással foglalkoztak, ugye negatív, durva 
jelzőkkel---tehát ugye még a=még a- nem elég, hogy viszik, még a lelki összetörés, 
megalázás, ez mint mondottam, pszichológiai hadviselés, én vagyok a főnök, most aztán 
adok nektek. 
K: Fiatalok voltak ezek a nyilasok, vagy idősebbek? 
I: Hát olyan=olyan harminc körüliek=harminc körüliek. Mer a=a munkásság egy részét, 
meg kell mondani, hogy a munkásság egy részét a nyilas=nyilas propaganda megfogta. 
Tehát bizonyos szociális jellegű követeléseik voltak. Tehát az, hogy ahogy a bíró mondta, 
hogy az a nyilas propaganda egy bar- meg állítólag a Horthy mondta a Hitlerre, hogy 
barna bolsi. Hogy igaz, vagy nem igaz, nem tudom. ((nevet)) Úgyhogy- mer ő=őnekik is 
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nagyon sok antikapitalista jelszavuk volt, hogy hát elsősorban a zsidó tőkésekre, meg a 
bankárokra volt kihegyezve, az már egy másik aspektus. 
K: János bácsi, amikor először ott volt ez a három-négy nyilas- 
I: -igen- 
K: -fegy- egyenruhában, fegyverrel és mondták, hogy viszik ez- viszik a zsidókat- 
I: -igen- 
K: -akkor erre mit szóltak a házbeliek? 
I: Hát akkor jött elő a két katona, és aszonta, hogy tudjátok mikor viszitek el. Most akkor 
hagyjátok. És hát ugye arra hivatkoztak, hogy ők olyan különleges alakulatnál 
szolgálnak, hogy amire ugye hát a nyilas kicsit meghúzta magát, hogy jobb lesz itt 
csendbe lenni, mert izé, és majd azt mondja, jövünk mink. 
K: És ekkor János bácsi ott volt, tehát János bácsi is kint állt ott az udvaron? 
I: Hát akkor kint volt az egész ház kint volt az udvaron. Úgyhogy aki otthon volt, az 
mindenki kint volt, a cigány muzsikustól kezdve a fűszeresig, az asztalosig, a 
házmesterig. A házmesternek becsületére legyen mondva, nem az a tipikus nyilas 
házmester volt, úgyhogy hm- 
K: Miért=miért volt- miben volt más, vagy milyen volt a házmester? 
I: Hát, mert arra mondják, hogy nyilas, akik=akik a nagy feljelentéseket eszközölték, azér 
mondom, hogy nem az a nyilas-típusú házmester volt, aki igyekezett a jel- följelentésbe 
élen járni. 
K: Hanem milyen volt? 
I: Hát az=az szép csendbe volt, hogy=hogy mondjuk- tehát=tehát nem ugrált, semmmit 
nem nyilvánított, hogy ki mellett van, ki ellen van, tehát onnét őtőle besúgás nem ment. 
És ha jól emlékszem, egy sváb ember volt, (Rauscher)- 
K: Rauscher? 
I: Rauscher, igen. 
K: A házmester. 
I: A házmester. Úgyhogy a háború után, mikor piszkálgatták a sváb neve miatt, 
akkor=akor mondtuk, hogy ez a Rauscher ilyen volt.  
K: És akkor elmentek a nyilasok. 
I: Igen. 
K: És akkor még aznap jöttek vissza a németekkel? 
I: Igen, kb. mit tudom- egy húsz perc múlva, negyed óra, mer ugye egy pár perccel 
elérték akár a józsef- központot, pár perccel akár az említett hadiüzemet. És akkor 
visszajöttek német katonai erősítéssel- 
K: Hányan voltak akkor? 
I: Ugyancsak jött az a három, vagy négy nyilas, és jött ugyanannyi német katona velük. 
K: És az alatt az idő alatt- 
I: -a nyilasok tak- intézkedtek, a németeket csak arra tartották, hogyha gond van, akkor 
ők lőnek. 
K: És mit mondtak a nyilasok akkor, amikor visszajöttek? 
I: Mondták, hogy na, most akkor megérte járni a pofátoknak? Csak elvisszük őket. 
K: És nem merült föl a- a: Rosenzweig családnál, hogy=hogy esetleg elmennek, 
megpróbálnak megszökni azalatt az idő alatt, amíg? 
I: Azt=azt sajnos Önnek-annyira nem voltam mély kap- a Rosenzweigékkal, hogy ők 
készületek-e esetleg valahova elbújni, vagy=vagy az anyagi lehetőségük nem engedte 
meg nekik, mert ugye nem- abba a világba egy szabósegéd nem dúskált pénzekbe, tehát 
az se kizárt, hogy szegényeknek nem- egyszerűen nem volt hova menni. Ha ott elbújnak, 
ott előkerítik. Ugye, mert hát akiknek volt pénzük, azok viszonylag egy védett házakba 
úgy ahogy megúszták. 
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K: És akkor látta azt, amikor elvitték a Rosenzweigéket? 
I: Hát ugye körbefogták és indult a menet. És akkor is, ugye a hát=hát=hát- hátvéd az úgy 
ment, hogy ha akkor valaki kilép, akkor megint csak aszondták, hogy addig, még ki nem 
érnek, ki ne mozduljon senki. Utána=utána az asszonyok összeborultak egymásra, és ott 
sírtak. 
K: Mit- vihettek magukkal valamit Rosenzweigék? 
I: Tessék? 
K: Vihettek magukkal valamilyen holmit a Rosenzweigék? 
I: Hát most azt már sajnos meg nem tudom mondani. 
K: Lakásukba- 
I: -lehet, hogy valami kis csomagot vihettek, de nem tudom. 
K: Lakásukkal mi lett? 
I: Hát aztán minket már később oda nem került senki, mert kibombáztak, aztán úgyhogy, 
mi már onnét elkerültünk a Thék Endre utcába. 
K: De a lakásukat- a lakásuk ott maradt, lezárták? 
I: Lakás ott maradt, akkor még pillanatnyilag üresen, aztán utána már hamarosan ugye 
nagyon intenzív légitámadások voltak, úgyhogy 44 december elején? nem tudom, 
kibombáztak bennünket, és akkor akkor mentük át a másik óvóhelyre, és aztán ott=ott 
azután már a izébe, romos házba nem mentünk vissza. 
 
K: Mikor történt minden, mikor jöttek a nyilasok a Rosenzweigékért, ez mikor lehetett, 
44? 
I: Olyan 44 november környékén, így valahogy. De már pontosabb izé--- 
K: A- amikor azt mondta, hogy visszajöttek a katonák- ő: ja igen, szóval azok=azok ugye 
németek voltak, tehát ők nem beszéltek magyarul. 
I: Kicsodák? 
K: A németek, a német katonák nem szólaltak meg. 
I: Nem beszéltek magyarul, tehát nem=nem volt bennük sváb származású. 
K: De szóltak egyáltalán valamit? 
I: Nem, csak a nyilasok mondták, hogy mindenki pucoljon be, mert a németek lőnek. 
K: És akkor ezt a János bácsi tkp. az egész jelenetet már bentről nézte, a lakás- 
I: -micsodát? 
K: -lakásból látta, hogy mi történik. 
I: Hát a lakásból, mert egy szobánk volt, ugye ottan egy- egy üveg az ajtón volt egy üveg, 
hogy valami fényt kapjuk, és on=onnét lehetett erre a=erre a tragikus eseményre látni. 
Erre a fájdalmas, tragikus eseményre. 
K: És később látta- 
I: -az anyám mondta azt, hogy nincs isten az égbe, ha ezt megengedi. 
K: Később találkozott akkor Rosenzweigékkal? Később találkozott Rosenzweigékkal? 
I: Csak az édesanyjával találkoztam a Dankó utcában 45 tavaszán, és akkor mondta, hogy 
a kislánya is elveszett, a Lilike is elveszett, meg a férje is elveszett. 
K: Mondta, hogy mi történt velük? 
I: Nem mondta=nem mondta. Azt mondta, fáj, ennyit tudok csak mondani. Mind a kettőt 
elvesztettem. 
K: Említette, hogy- illetve szóba került a Kis Varsó. 
I: Igen. 
K: Mi volt ez a Kis Varsó, ez a történet? 
I: Ez a Kis Varsó 44. október 15-én a nyilas puccsnál a Népszínház utcába, ahol összeér a 
Bérkocsis utca, meg a Népszínház utca, majdnem ilyen háromszögbe jön, ott volt egy 
ház, lent a Nap mozi, és ott gyűltek össze munkaszolgálatosok, katonaszökevények, 
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bujkálók, nem tudom, és ott ők lövöldöztek az utcán haladó nyilasokra. Most ugye a 
nyilasok elmentek katonai segítségért, mert ugye kézifegyverekkel egy épülettel nem 
boldogultak volna ((köhint)) és akkor megjelent egy német harckocsi, és ezzel tudták a 
izéket, hogy az egy óra hosszat tartott, vagy mennyit, mer meg nem mondom, mer én 
akkor arra- ún. Tisza Kálmán téren, ami most János Pál pápa tér, ott jártam, men- a 
főnökömtől men- vittem haza valamelyik kuncsaftnak a cipőjét, hát ugye nem tudtam 
tovább menni, mert ott folyt a lövöldözés, aztán ugye csak szétlőtték ott azt a bejáratot, és 
betörtek aztán, úgyhogy kiizélték őket, sorra ki- 
 
K: Mit látott pontosan, hol állt János bácsi, és mit látott pontosan? 
I: A hogy itt, tehát így jön össze a izé, és akkor itt van a- ez a bizonyos János pápa tér, a 
Népszínház utca és Tisza Kálmán utca sarkán, tehát- illetve ezen ott volt egy vendéglő. 
És onnét- tehát olyan mit tudom én, 45 fokos szögbe így valahogy lehetett látni rá a 
dolgokra. És akkor ugye még mikor=mikor ezeket a izéket, kivezették, ugye tarkóra tett 
kézzel, ha jól emlékszek, lehet az se, hogy jó- rosszul=rosszul- és akkor föltartott kézzel. 
És akkor azt ott tudom, hogy a Tisza Kálmán tér és a Népszínház utca sarkán egy 
vöröskeresztes hordágyat, vászonhordágyat letettek, és akkor tkp. elindították a 
fosztogatást, mer aszonták, akinél 20 pengőnél többet lát- találnak, azt ott helyszínen 
felkoncolják. Ékszereket, pénzt oda- 
K: De kitől, és ki=ki? 
I: Az kellett a nyilasoknak. 
K: -pontosan akkor látta még a lövöldözést is- 
I: -igen- 
K: -János bácsi? 
I: -igen. 
K: Tehát ki lőtt kire, mit látott? 
I: Hát, mást nem tudok Önnek mondani, ugye kézifegyverekkel lövöldöztek egymásra, 
fedezéket keresett, aztán azér mondom- 
K: -látta a nyilasokat is, hogy lövik a házat? 
I: Igen=igen. 
K: És azt is látta- 
I: -hát ugye ha meglát valamelyik az ablaknál megjelent kifelé lőni, akkor végig 
fedezékből volt, hát ugye- csak ugye miután ezzel nem boldogultak, nem mentek 
semmire, azér kellett a német harckocsi. 
K: Sokan nézték ezt az egészet, sok=sok- 
I: Hát voltak elegen, voltak, nézték. 
K: És hallatszottak valami kiabálások, vagy=vagy ez hogy- 
I: -hát kiabálás nem volt=kiabálás nem volt, ugye. Mindenki csak a töltéssel, meg a 
lövöldözéssel volt elfoglalva. 
K: És akkor egy idő után megjelent a német tank, jól értem? 
I: Tessék? 
K: Egy idő után megjelent a német tank? 
I: Igen. 
K: Az honnét jött, melyik irányból? 
I: Hát azt most már sajnos vissza nem em- valószínű a Teleki tér felől, mer lo- logikusnak 
az látszik, hogy onnét jöhetett. Ugye már avval volt ő pont szembe a izével, a- az 
ostromlandó házzal. 
K: És akkor a- akik bent voltak a házban, csak férfiak voltak? 
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I: Igen, úgy emlékszem, hogy csak férfiak voltak, úgy rémlik, hát legalább is a 
kijövetelnél, az, hogy bent külön- elkülönítették őket, nem vezették ki, nem tudom. Akik 
kijöttek, azok férfiak voltak. 
K: És honnét tudja, hogy- 
I: -illetve akiket kivezettek. 
K: És honnét tudja, hogy voltak köztük zsidók is? 
I: Tessék? 
K: Honnét tudja János bácsi, hogy voltak köztük zsidók is? 
I: A zsidók? 
K: Honnét tudja János bácsi- 
I: -na most- 
K: -honnét derült ki, hogy zsidók voltak? 
I: -azok=azok, akik munkaszolgálatosok voltak, legalább is egy honvédségi sapkája volt. 
Most ugye tehát egy ilyen vegyes társaság volt, ugye, voltak benne rendes katona-izébe- 
ruhába, tehát aki nem vetette le még a katonaruháját, csak mégis szökni próbált, volt, aki 
félig civilbe volt, félig katonaruhába volt. Ugye hát a munkaszolgálatosoknak- ja, meg a 
munkaszolgálatosoknak volt karszalagjuk. Hát aztán volt, amelyiknek megvolt a 
karszalagja, meg volt, amelyiknek nem volt karszalagja, tehát arról tudta az igazoltató, 
hogy az egy munkaszolgálatos, hogy- szóval azt nem tudom, hogy fehér, vagy milyen 
színű karszalagjuk volt. 
K: János bácsi, az lehetséges, hogy mindenki, aki bent volt a házba, zsidó volt? 
I: Nem=nem, abba voltak=voltak=voltak más izék- felekezet, hogy úgy mondjam, ugye 
ne fajt mondjak,mert a faj az- más felekezet- tehát hogy úgy mondjam, egy=egy 
összeverődött társaság. 
K: Miből gondolja ezt? Miért gondolja ezt János bácsi? 
I: Mert aki=akin rendes katonaruha volt, az nem lehetett zsidó. Mert a zsidó 
munkaszolgálatosnak nem volt a saját- már akkor ugye lerongyolódtak úgy, hogy a saját 
civil ruhája volt, csak a zsidó munkaszolgálatosnak, mer ami kevés ruházat volt, azt nem 
őrájuk adták már. Még eleinte volt, őnekik is megvolt ugye az egyenruhájuk, csak a külön 
jelzéssel, mikor kinn voltak a fronton a munkaszolgálatosok, vagy akár itthon, 
hátországba dolgoztak. Ahogy rongyolódott a hadsereg, úgy egyre rongyolódtak ők is. 
Tehát biztos, hogy voltak benne katonaszökevények, munkaszolgálatosok, tehát egy- meg 
voltak benne valószínű olyanok is, akik civilek, akik utálták a nyilasokat, gyűlölték a 
nyilasokat. Tehát esetleg valami ellenálló mag is lehetett, nem tudom. Ezt csak=csak 
utólag gondolja az ember, ugye. Mer ugye akkor nem mehettem oda megkérdezni, hogy 
te ellenálló vagy, te zsidó vagy ((nevet))- 
K: Ezért kérdezem. Lehet ott- beszéltek aztán, amikor kijöttek a zsidók, akkor hallatszott 
valami beszélgetés- 
I: -nem! 
K: -vagy szavak=szavak- 
I: -ott csak annyi volt=ott csak annyi volt, hogy az izét- az ékszereket, pénzt oda ledobni, 
ami ugye avval mondták, hogy ezt majd a hadiárvák, meg a hadirokkantak, ugye- a- már 
ugye a izé- a mázt rá kell tenni, mikor a célt ugye takarom, akkor bizonyos fedőmázt rá 
kell tenni,ugye. 
K: Ezt mondták a nyilasok a- 
I: Igen=igen=igen. 
K: -kijövőknek? 
I: Igen, azér veszik el, mert ezt majd jótékony célra fordítják. 
K: És mit mo- mi volt még mi=mi történt aztán a: ezekkel a- 
I: -hát azok ott- 
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K: -lázadókkal, vagy ezekkel az ellenállókkal? 
I: Hát igen, hát azokat elvez- elvezették, hogy aztán utána mi történt, hogy. Mer ugye 
még=még=még akkor szerencsére nem működtek úgy, mint ahogy később, amikor 
mondták, hogy ha rémhírterjesztés, feketézés, élelmiszerrejtegetés, stb., szökés, 
helyszínen felkoncolják, ilyen hat parancsot kifüggesztve a plakáton. Helyszínen 
felkoncolandó. Tehát nincs bíróság, nincs semmi, helyszínen agyonlövik, kész. Úgyhogy 
még ez a társaság ilyen értelembe kapott haladékot, mer nem koncolták föl őket a 
helyszínen. 
K: János bácsi azt látta, hogy valaki megsebesült, vagy meghalt ebben az 
összecsapásban? 
I: Nem rémlik. Hogy aztán bent a házban volt-e halott, de kint az utcán nem. Kint az 
utcán nem volt. Házba elképzelhető, arra nem emlékszem, hogy hoztak volna ki halottat, 
vagy sebesültet. 
K: És gondolom a- mi lett aztán a- ezeknek az ellenállóknak a fegyverével? Mi lett a 
fegyverekkel? 
I: Hát gondolom, akik bent maradtak- izék- azok=azok ostromlók, azok szedték össze, 
mer ugye azoknak le kellett tenni a fegyvert, hogy jöttek kifelé, ugye a fegyvert ott állt 
két oldalt, mit tudom én, hány ha- ember- emberből, hány személyből. Vigyázzunk a 
pontos fogalmazásra. Emberek jöttek ki, a személyek két oldalt. 
K: Mennyien lehettek bent? 
I: Hát, hozzávetőleg húszan-harmincan? Nem tudom. 
K: És hány nyilas volt kint? 
I: Hú, azt meg nem mondom. 
K: Sokan voltak? 
I: Ott=ott nem voltak annyira sokan, ott=ott a harckocsi döntötte el, meg a német 
legénység.  
K: Amikor a múltkor itt jártunk, akkor említette, hogy=hogy---a- hogy hallott ő:---voltak 
ilyen rigmusok még a háború előtt- 
I: -igen- 
K: -alatt zsidókkal kapcsolatosan. 
I: Igen. Hát ahogy akkor is mondtam, ugye én hét, vagy nyolc éves kölyökként én is 
fújtam lelkesen, nem tudva a rigmust, ugye. (Elger, Bergel,Sorsbergel), minden zsidó 
gazember. 
K: Ezt hol hallotta? 
I: Hát ott=ott Csillaghegyen a környezetemben. 
K: Ki mondta ezt? 
I: Hát- hát most má- 
K: Fiatalok, vagy gyerekek, felnőttek? 
I: Hát--most érdekes módon ennyire=ennyire kiesik, pedig ott hallottam, hogy aztán 
egyik kölyöktől a másikra ragadt, vagy hogyan? Most már=most már ezzel aszongya, 
hogy 78 év távlatából már ez- erre nem tudok választ adni, csak- 
K: Hol=hol mondták ezeket a- vagy János bácsiék hol mondták ezeket a rigmusokat? Az 
utcán? 
I: Hát az egy családi házas övezet volt, ott annyira nem volt összejáró a társaság, hogy 
aztán kitől hallott- melyikünk kitől hallotta már, vagy egymástól hallottuk, vagy 
valamelyik felnőttől hallottuk, ezt most már megmondani nem tudom, csak ezt se 
tagadom el, ugye. Nem csinálok úgy, hogy utólag megszépítem, visszamenőleg a 
történetet ((nevet)) mert- 
K: Mesélt nekünk egy viccet, a- a múltkor, amikor itt jártunk- igen- oké. Akkor most 
leállunk, mert még egy kaz- merthogy le fog járni a kazetta- 
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I: -igen- 
K: -pillanat- 
 
K: Kazettát cseréltünk, azért álltunk meg- 
I: -igen- 
K: -és akkor folytatjuk, bár igazából egy kérdésem lenne még itt a végén, hogy említett a 
múltkor egy viccet, ami a zsidókkal kapcsolatos. Emlékszik erre a viccre- 
I: -igen- 
K: -el tudná-e nekünk mondani? 
I: Kérem. Most azért bocsájtom előre, mert ugye ez bántó ez a vicc, de így. A Kohn 
haldoklik, és aszongya: áldott kis feleségem, drága tündérem, aki jóban-rosszban 
mellettem voltál, itt vagy? Itt vagyok, szívem. És az én Záli kislányom, akitől az unokát 
reméltem, itt van? Itt vagyok, papa. És az én Móricka fiam, aki az üzletet és a nevemet 
továbbviszi? Itt vagyok papa. Akkor ki az isten van az üzletbe?---Móric- a rabbi bácsi 
kérdezi, Móricka, mennyi az idő? Fél 11 lesz öt perc múlva. Nem jó, Móricka, Záli, 
mennyi az idő? Negyed 11 múlt 10 perccel. De rabbi bácsi, fél 11 lesz öt perc múlva, 
vagy negyed 11 múlt 10 perce, nem mindegy. Nem mindegy, Móricka, mert ami lesz, azt 
nem tudjuk, de ami elmúlt, azt már tudjuk.  
Záli megy az apjához panaszkodni, hogy a Móricka pofon ütötte. Na majd én adok a 
vejemnek. Hogy az én lányomat pofon ütötte. Odamegy, Móricka, te pofon ütötted a 
lányomat? Igen, papa. Na jó, akkor majd elintézzük. Ő is pofon üti a lányát. Aszongya, na 
látod, most kvittek vagyunk: te pofon ütötted a lányomat, én pofon ütöttem a feleségedet. 
 
K: Hol hallotta ezeket a vicceket János bácsi? 
 
I: Hát meg nem mondom=meg nem mondom, mert az az igazság=az az igazság, hogy 
már múltkor felajánlottam a viccgyűjteményemet, hogy magnóra mondom, mert 
összeszámoltam, hogy cigány viccből húsz körül tartok, rendőrviccből tíz körül, és így 
tovább. Vagy péld- 
K: Zsidó viccből hány vicce van? 
I: Hát azt hiszem, talán nyolc, nyolc-tíz körül. Benne van az is, hogy a Móricka kapja a 
spenótot ebédre, és mondja, hát ugye fintorog a Móricka. Azt mondja az anyja, te 
Móricka, hány szegény afrikai gyerek örülne, ha a felét kapná. Aszongya Móricka, én 
annak örülnék, ha az egy nyolcadát kapnám. 
K: Egy másik vicc- viccet mesélt nekünk, ami Hitlerrel kapcsolatos. 
I: Tessék? 
K: A Hitlerrel kapcsolatos- 
I: -Hitlerrel kapcsolatba- 
K: -viccre emlékszik-e?  
I: Kérem szépen, azt mondja- azt hiszem azt a zsidó viccet, mikor még Hitler nem volt 
uralmon, igen, a harmincas évek elején, mikor még a kis bajuszos csak őrvezető volt, 
meg festő-piktor, utazott a vonaton. Vele szembe ült egy kaftános, pajeszos zsidó, és 
ruszlit, hagymás halat evett. És mondja neki a Hitler, mondja, mitől olyan okosak a 
zsidók? Azt mondja, ettől. Nem adná el nekem? Hát hogy képzeli, hogy maga is okos 
legyen? Hát addig-addig, hogy megegyeznek, hogy elad neki. Hát most azt nem tudom 
már a vicc változik, hogy egy=egy darab halat ad, az biztos, és mit tudom én, kér érte öt 
márkát. Megeszi a Hitler a halat, aszongya, öt márkát kért egy halér’, egy egész üveg két 
márkába kerül, nem adta drágán? Na látja, már okosodik. 
A másik ilyen, hogy a németre- a partizánok megtámadtak egy német járőrt, és ugye 
körbeveszik a falut, és azt mondják, hogy kiirtják a lakosságot. Azt mondja a német 
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tábornok, hogy az ő egyik szeme üvegből van, és aki megmondja, hogy melyik szeme 
van üvegből, mer a német ipar világhírű, nem lehet megtudni, megmondja, hogy melyik 
szeme van üvegből, megmenekül a falu. Hát egyik kiskölyökre már ragadt német 
nyelvtudás, Herr General, bitte hajoljon le. Kiskölyök szemléli, aszongya, Herr Generál, 
most nem tudom hogy mondják a jobbot, azt tudom, hogy a bal a links- rechts a jobb, a 
jobb szeme van üvegből. Aszongya a tábornok neki, hát honnét vetted ezt észre? 
Aszongya ebbe csillant meg egy kis emberség.  
 
K: Nagyon szépen köszönjük. Ezeket  háború előtt, alatt, utána hallotta, vagy mikor 
hallotta ezeket a vicceket, arra emlékszik? 
I: Na most=most ezt háború alatt. Most ha még=még egyet majd- igyekszem finoman 
előadni. Ugye benne van ebbe a magyar sovinizmus is, mer azér a svábokkal így voltak, 
nemcsak a svábok, a tótokkal minden- baj volt. A Hitler, meg a Horthy vitatkoznak, hogy 
a német, vagy a magyar katona a fifikásabb, rátermettebb. Hát nem jutottak dűlőre, 
behívják a német katonát, jelentkezik, ahogy kell. Hitler szellent egyet és mondja, hogy 
kamerád, vidd el a postára. Hát a német katona néz, hogy egy szellentést hogy vigyen a 
postára, ez a finomított változat. Behívják a magyar katonát, az is jelentkezik, ahogy kell, 
Horthy is szellent egyet, és mondja neki, hogy na, fiam, vidd el a postára, a magyar 
katona úgy csinál, mint aki csomagol, tiszteleg, távozik, fél óra múlva visszajön. 
Jelentkezik, ahogy kell, azt mondja, főméltóságú úrnak alázatosan jelentem, a posta zárva 
volt, a csomagot visszahoztam, és szellent egyet. 
 
K: Hát nagyon szépen köszönöm. 
I: Még egy székely viccet- azt- ha belefér. 
K: Nem, már nem fér bele, nem, elnézést, hogy megállítom, inkább 
I: -amikor azt mondja, hogy- 
K: (jöjjön vissza…) 
I: Pista bácsi=Pista bácsi, kölcsönkérnénk az ollóját. Hát nincs anyádéknak ollója? De 
van, csak azzal nem akarunk drótot vágni.  
 
K: János bácsi, visszatérve a mi témánkra- 
I: -jaj, bocsánat- 
K: -tehát ugye végigbeszéltük azokat az epizódokat, amikről korábban is beszélt nekünk. 
Van-e még esetleg valami, ami=ami fontos lehet, ami arról szól- a zsidók sorsával 
kapcsolatos, háború előtt, háború alatt? 
K: Hát most már annyira nem, hát csak az, amit visszaolvas az ember. Tehát már közvet- 
hogy mondjam, akkorra vissza- 
K: -saját emlékei, igen- 
I: -most már az=az ezzel ez kimerült- 
K: -igen- 
I: -kimerült, hát most már amiket=amiket- utólag jönnek elő, hogy ennek mi volt 
mozgatórugója- 
K: -igen, de mi a saját emlékekre vagyunk kíváncsi, nem- 
I: -az nincs- 
K: -más, ami még evvel kapcsolatos, van-e esetleg? Ami=ami=ami=ami- később- még 
azt hadd kérdezzem meg, ugye ott sokat járkált a- Pesten, a pesti belvárosban, állandóan- 
I: -igen- 
K: -sok- feltételezem, hogy említett epizódokat, amikor nyilasokkal találkozott, de 
nyilván sokkal több nyilast látott azért a jártában-keltében 
I: -igen- 
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K: -gondolom, hogy 44 második felében- 
I: Hát ugye a főnökömnek a Vasas székházba kellett mennem az ebédjéért, a Rákóczi 
térről, és ugye amikor október 15-én mentem, ott már csendőrök fogadtak a Vasas 
székházba, mer ugye azt már megszállták a csendőrök. Hát különösebb nem volt, 
kérdezte, hogy- mondom a Rákóczi, a bejelentő papírom a Rákóczi téren vagyok suszter, 
én azt mondom, viszem a főnökömnek az ebédet. 
K: Látott az utcán jártába-keltébe erőszakot, azt, hogy-? 
I: -nem ta- nem találkoztam. Hát mondjuk- hát ugye reggel elmentem, akkor nem volt 8 
órás munkaidő, reggel 7-től este 7-ig, tehát olyan azon- tehát addig volt nekem inkább 
mozgásom, még iskolába jártam. Akkor még ugye az a tragikus események már akkor 
jöttek, amikor én már kötve voltam a munkámhoz. 
K: És végig dolgozott, bombázások alatt, végig nyitva volt a suszterbolt? 
I: Hát akkor bombázás alatt lementünk az óvóhelyre akkor ugye. 
K: De nem zárt be a bolt, vagy a műhely. 
I: De be- hát bezárt a főnök, bezárta az üzletet, ő is lejött az óvóhelyre. 
K: Értem, de hosszabb időre nem zárta be. Végig működött a- 
I: -nem értem, hogy- 
K: -végig működött a műhely- 
I: -igen=igen, hát még 44 karácsonyán vittem haza az elkészült cipőket. 
K: Hallott arról, hogy a Dunába lövik a zsidókat? 
I: Nem. 
K: Nem tudott erről? 
I: Az utólag=utólag. 
K: Látott olyat, hogy menet- menetben viszik a zsidókat mondjuk az utcán, bárhol, 
Rákóczi úton? 
I: Nem találkoztam. 
K: Körúton. 
I: Azért mondom, hogy ugye azon a=azon a- gyakorlatilag ugye én a VIII. kerület a 
Rákóczi tér is 8. kerület, a Baross utca, akkor még Magdolna utcának hívták, ott, ahol a 
Vasas-  volt a Vasas székház, tehát azon a terület, esetleg hogyha én a körúton, vagy VII. 
kerületbe ott járok, vagy=vagy Óbudán, mer ahogy kiderült, hogy a téglagyártól 
indították már később a gyalogmenetet, a halálmenetet, lehet nyugodtan mondani. 
Nyugodtan mondani, elnézést ezért a rossz kifejezésért. 
K: Tehát így nem látott ilyen- nem látott az utcában- utcán- zsidómeneteket- 
 
I: -amikor=amior összetereltek és egy őrizettel vitték az adott helyre, nem találkoztam. 
 
K: Emlékszik olyanra, hogy=hogy a házakon csillag- sárga csillag van? Tehát csillagos 
házakat látott? 
 
I: Nem=nem, mert azok a házak, megint csak ugye mint nyilvánvaló, elsősorban hetedik- 
hetedik kerületbe, meg utólag tudtam meg, hogy Újpesten, Újpesti rakparton is voltak 
ugye védett házat, a svájciak, a svédek, nem=nem tudom, azt hiszem egy- most nem 
tudom, hogy spanyol, azt hiszem egy spanyol konzul volt, aki úgyszintén mentett és 
ugyanakkor, már elnézést kérek, hogy ezt is fölhozom, az is, most azt nem tudom, hogy 
jól tudom-e csak itt most én kér=kérdezek, váltunk, bocsánat, cserélünk, hogy Kasztner 
Bélának hívták azt, aki- 
K: -Dezső- 
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I: -úgymond idézőjelbe üzletelt, a gépkocsikat, ékszert, aranyat, dollárt, a német 
hadseregnek és ezer- valahány százan ki tudtak jutni Svájcba. 
K: Rezső, Kasztner Rezső. 
I: Tessék? 
K: Rezső. 
I: Rezső. 
K: Rezső. Ott volt a Rákóczi téren a piac. 
I: Igen.  
K: Azt látta, hogy=hogy a piacra mennek sárga csillaggal zsidók vásárolni? 
I: Nem. 
K: Nem emlékszik ilyenre. 
I: Oda nem jártam vásárolni. Nekem egy=egy menetem volt, a főnöknek az ebédjéér’ 
elmenni. Aztán utána irány haza, a Nagytemplom utcába. 
K: A Vasas székház az hol volt? 
I: A Magdolna utca az pár- most ha így mondom Önnek, ha most ha azt mondom, nem 
tudom, mennyire van képbe a 8. kerületbe, a Baross utcába- 
K: A Magdolna utca elég, a Magdolna utcában volt a Vasas székház? 
I: Igen. 
K: Jó. 
I: A Magdolna utca a Baross utcával durván párhuzamosan ment, tehát a körút felől 
megyünk, bal oldalt. Egy üzlet volt a sarkon, és ott volt a Magdolna utca, a 
második=második háztömbbe volt a Vasas székház, jobb oldalon volt a bejárata. 
K: Amikor le kellett menni a Rákóczi téren, amikor ott dolgozott és le kellett menni az 
óvóhelyre. 
I: Akkor én a Német utcába kanyarodtunk, tehát amibe torkollt- akkor Német utcának 
hívták, betorkollt, tehát abba a házba volt a- így képzelhető el, hogy itt a Német utca, itt a 
Rákóczi tér, vagy nem, az se biztos, hogy a Rákóczi téri izé volt, hanem Déri Miksa utca, 
tehát itt volt a cipészműhely, innét kijöttünk, és a háznak a bejáratánál mentünk a- izébe, 
az óvóhelyre. 
K: Az óvóhelyen voltak zsidók? 
I: Nem emlékszem rá. Nem úgy nézett ki. 
K: János bácsi, köszönöm szépen akkor a beszélgetést. 
I: Kérem szépen. Én is köszönöm. 
K: Tessék maradni még egy pillanatot. Köszönöm szépen.  
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