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Hangya János 
 
 
 
K: Jó napot kívánok! Legyen szíves elmondani a nevét. 
I: Hangya Jánosnak hívnak. 
K: Melyik évben született? 
I: 1925. október 31. 
K: Hol született? 
I: Szakcs, Tolna megye. 
K: Jártunk itt egy olyan két hónappal ezelőtt, és akkor elmondta nekünk, hogy mire emlékszik 
a második világháborús időszakból. Minket ugye azok az emlékei érdekeltek, amik a 
magyarországi, budapesti zsidókkal kapcsolatosak. És akkor erről beszélgettünk, most újra 
erről lesz szó. Akkor viszonylag röviden beszéltünk a- az emlékeiről, most szeretnénk 
bővebben, hosszabban körbejárni, hogy milyen eseményekre, milyen emberekre, kikre 
emlékszik. Azt szeretném megkér- tehát hogy- ő: nyilván a történet az korábban kezdődik, 
mint 1944, de most szeretnénk a- főleg a ’44-es eseményekre koncentrálni. Hol volt Ön 44-
ben, 1944-ben? 
I: Budapesten, Síp utca 12-be laktunk. Ez a hitközségnek, a budapesti zsidóhitközségnek a 
területe. Ott volt az apám bizalmi állásba, mert hát abba az időbe volt sárga csillag, meg 
egyéb ((köhint)) olyan megkülönböztetés, hogy valakinek olyannak is kell lenni, akinek nem 
kötelező a sárga csillag. Szóval azért laktunk tkp. ott. Az apám ő: -nak az volt a- 
K: -elnézést, tehát Ön is, és az édesapja is ott laktak a Síp utca 12-ben? 
I: Igen, anyám, édesanyám is. 
K: Tehát az egész család ott lakott a Síp utcában. 
I: Igen, az egész család. 
K: Ami a zsidó hitközségnek volt a székhelye. Ott külön volt egy lakás, szolgálati lakás? 
I: Igen. Ott lakott a Dohány utcai gondnok, a: Síp u. 12-ben, és mi laktunk, és a Wesselényi 
utca 7-ből volt egy bejárat, ott lakott- ott azok zsidó emberek voltak- ő: altiszt volt, templomi 
altiszt. Hát hogy mi volt a beosztása, azt én nem tudom, valamit csinált a templomba. 
K: Szóval 1944. egy nagyon fontos, meghatározó éve volt a magyarországi zsidóságnak. 
I: Így van. 
K: Az a kérdésem, hogy amennyiben lehetséges, kronologikusan végig tudnánk-e menni 
azokon az eseményeken, amik ott akkor történtek. Tehát ott lakott a zsidó hitközség 
épületében gyakorlatilag- 
I: -igen- 
K: -valószínűleg nagyon sok minden eseménynek a szemtanúja lehetett, nagyon sok mindent 
látott, ami a mi történetünk, a mi kutatásunk szempontjából nagyon-nagyon fontos. Tehát ha 
megkérhetném, akkor ugye 44- hát, ha kronologikusan haladunk, akkor nyilván az első ilyen 
dátum az a német megszállásnak a- 
I: -március 19. 
K: -igen. Fel tudja-e idézni azt a napot, hogy akkor mit történt pontosan. 
I: Hát igen. A következő dolog történt. Hát a reggeli órákba, már a kora reggeli órákba, 
általába mikor én fölébredtem, hallottam a rádióba, ami nem volt szabályos, mert előzőleg 
már be kellett adni az összes készüléket, szóval nem lehetett családoknál készülék--legfeljebb 
ilyen detektoros készülék. És hallottam, hogy a német hadsereg átlépte a határt. Őszintén 
szólva nem tudtam elképzelni, hogy mi az, hogy átlépték, hát mi egy független állam 
vagyunk, de aztán lassan leesett a tantusz, hogy hát lehet, hogy én nem tudom elképzelni, de 
ez van. Hát aztán kimentem a városba, körbenézni, hogy mi van. Hát elmentem a Várba, aztán 
megnéztem pályaudvarokat, én tkp. nem láttam semmit, ((köhint)) láttam német autókat, 
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teherautókat, meg személyautókat, de nagy gondot nem okozott. Aztán szépen hazaballagtam, 
hát olyan délután egy óra, két óra felé lehetett, inkább kettő. Hazaballagtam és hát, mondom, 
meghallgatom majd én a hogyhívjákot, a londoni adást, magyar adást, hogy azok mit 
mondanak. Mert a magyar adás az semmit nem=nem tudott. Hát éppen behangoltam a BBC-t, 
hallgatom és guggoltam a rádió előtt, láttam egy- egy SS-tisztet az udvarba. Hát ilyet el nem 
tud- nem tudtam magamhoz térni, hogy jól látok én? Egy SS-tiszt mit keres a zsidó hitközség 
területén. És látom, hogy jön a mi lakásunk felé----pontosan tudták a nevünket--hogy kik 
vagyunk, mik vagyunk, csak Hangya Jánosból kettő volt, az apám, meg én. Az apám nem volt 
odahaza, szeretett kijárni lóversenyezni, éppen kint volt a- azt hiszem a (Tattersallon) én 
viszont akkor, hát odahaza voltam. Kinyitja a lakást, illetve anyám kinyitja neki az előszobát, 
és mondja, hogy Hangya Jánost keressük. Tökéletes magyarsággal. Ez rangba kb. olyan 
őrnagy lehetett, hát az SS-eknél nem tudom, hogy hogy hívják azt a rangot, de körülbelül az 
lehetett. Nem sváb volt, magyar, de remekül beszélt magyarul. 
K: Német volt, vagy? 
I: Német, biztos, hogy német volt. 
K: Miből derült ki Ön számára, hogyha német, ha magyarul beszélt tökéletesen? 
I: Hát nézze, ha sváb lett volna, a sváb nemigen ment az SS-be. Na most ez tiszt volt, nálunk 
olyan sváb nem lehetett, aki=akinek olyan képzettség- mert hát ez katonai ak- iskolától 
függött, hogy valaki SS- mondjuk őrnagy, vagy alezredes legyen. ((köhint)) Na, a lényeges az, 
hogy hát anyám mondja, hogy hát odabe van, éppen hallgatja a rádiót. Anyám annyira 
meglepődött, hogy- hát ő pedig hallotta, hogy én mit hallgatok, tehát a BBC-t, és hát ugye egy 
magyarul beszélő embernek a füle szintén magyarul hall. Hát én lányos zavaromba 
elfelejtettem kikapcsolni a rádiót, és mondom, hogy én volnék az. Mint ahogy később 
kiderült, nem engem keresték- tek, hanem az apámat. Aszongya, kérem, jöjjön velünk. 
Mondom, hova megyünk? Hát, aszongya, a Wesselényi utca 7-be. A Wesselényi utca 7-be 
volt a zsidó színház, második emeleten, ugye azok a zsidó színészek, akiket kitiltottak a városi 
színházból, hát valamivel akarta a hitközség foglalkoztatni őket, és hát ott szerveztek részükre 
ilyen színházat, színielőadásokat, nagyon jó előadásokat, hát ezek első osztályú színészek 
voltak egyébként. Na most a kellemetlen az volt, hogy hát ugye mondom nekik, hogy ne az 
utcán menjünk, az feltűnő lesz, menjünk keresztül, mer összeköttetésbe volt a Síp utca 12. és 
a Wesselényi utca 7. belül, udvaron belül. Aszongya nem, megyünk az utcán. Hát akkor 
menjünk az utcán, most nem vitatkozunk ezen. De a kellemetlen dolog volt az, hogy hát ugye 
elég nagy volt a mászkálás, emberek, engem meg ismertek arrafelé, és hát ugye azt látták, 
hogy nyolc SS-katona állig fegyverbe kísér. Nem kísértek, én mentem elől, mer én vezettem 
őket. Szóval nem volt szó arról, hogy letartóztattak, vagy valami, semmi, én mutattam az utat. 
Hát fölmentünk a második emeletre, és hát kérdezem a németet, hogy mi az óhaj. Az az óhaj, 
hogy most azonnal szüntessék be az előadást. Hát mondom az igazgatójának, a színház 
igazgatójának, Bálint Lajosnak hívták, hogy mi az óhaja az úrnak- 
K: Milyen Lajosnak hívták, bocsánat? 
I: Bálint Lajos. Egy idősebb színházi ember volt. És mondtam neki, hogy mi járatba vagyunk. 
Aszongya a Lajos bácsi, hogy hát a vége felé van már az előadás, nem lehetne-e késleltetni a 
kiürítést. És majdnem, hogy fordítom, holott magyarul beszélünk. De a tiszt nem tőle, illetve 
neki mondta, aki szintén magyar ember volt, hanem nekem. És mondom neki, hogy hát a 
németnek, hogy ugye tíz perc múlva, 12 perc múlva befejeződik az előadás, és jó volna, ha 
kivárnánk, ti. körülbelül 350 ember volt benn. Hát ha bejelentjük, hogy ugye ki kell üríteni a 
termeket és meglátják az SS-katonákat ott, az előtérbe, hát akkor akkora pánik keletkezik, 
hogy olyat a világ még nem látott. Hát nagy- megvolt mindenki ijedve Pesten, és a német 
aszongya, tulajdonképpen igen, várhatunk, 10-12 perc, aszongya, húzzák rövidebbre az 
előadást. Ennyi volt az egész, na most kimentünk az utcára, a németek bevágódtak az 
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autóikba, teherautóba, meg személyautóba, és elmentek, miután kiürült a hogy hívják, a 
színházterem. Többet mást dolguk nekik nem is volt. 
K: Szóval március 19-én- 
I: -ez március 19-én- 
K: -ez mikor- ez valamikor délután, este volt, vagy mikor volt ez pontosan? 
I: A délutáni előadás az kb. három órakor. 
K: Azért jöttek oda, hogy hagyják abba a színházi előadást ott, akkor, aznap? 
I: Igen. Kiüríteni a termet, hogy ott ne legyen tömeg. Ennyi. Egyébként az oroszoknak is 
ugyanez volt a szokásuk.  
K: Akkor ott ezek az SS-katonák- egyébként mindegyik magyarul beszélt? 
I: Nem, az SS-katonák nem- 
K: -csak ez az egy be- 
I: -az, hogy milyen nyelven beszéltek, fogalmam nincs, mer azok nem szóltak. Csak a: két 
tiszt volt ott, gyanítom, hogy olyan őrnagy és alezredes lehetett. 
K: Ők ketten magyarul beszéltek, és a többiek meg németül, vagy azt nem lehet tudni? 
I: Németül ők is tudtak, mer a legénységgel ők németül beszéltek. 
K: Szóval volt két ma- magyarul is beszélő- 
I: -úgy van- 
K: -a többi pedig német- csak németül- 
I: -úgy van- 
K: -csak németül beszélt- és- 
I: De hangsúlyozom, hogy megdöbbentően jól beszéltek magyarul. A német egyébként nem 
tud jól beszélni magyarul, mer rossz- erős az akcentusa. 
K: A Síp utcában találkoztak ott- ez különben ez egy milyen napra esett március 19-e? 
I: Vasárnap. 
K: Vasárnap volt, igen. Akkor ott a hivatalokban nem volt senki? 
I: Senki nem volt. 
K: Azt tudja-e, hogy ezek az SS-katonák zsidó elöljárókkal találkoztak-e aznap, vagy esetleg 
másnap? 
I: Biztos, hogy nem. 
K: Másnap? 
I: Ezek nem. Következő nap más se jö- jöhetett, mert azért azt csak láttuk volna, hogy ő: a 
németek ott mászkálnak. Tehát a következő napokban sem. Na most a németeknek az volt a 
szokásuk, hogyha valami búbánatuk volt, akkor letelefonáltak, a hitközségnek a vonalán. 
K: Azt ki vette föl? 
I: Hát elejibe vagy a Stern Samu, ő volt az elnök, akkor már Eppler, a főtitkár nem élt, meg a 
titkárnője sem, mert belövést kapott az irodájuk, és mind a ketten meghaltak. 
K: Hogy hívták? Ep- 
I: Eppler Sándor. 
K: Eppler Sándor, és ki volt a titkárnője? 
I: Hát, azt nem tudom már megmondani a nevét. 
K: Értem. És akkor a Stern Samu vette föl- nem volt telefonközpont az épületben? 
I: Dehogynem=dehogynem. Telefonközpontba kérték a Stern Samut, mindent pontosan 
tudtak, hogy ki micsoda, szóval ott nem találgatták, ott mindent pontosan tudtak, hogy ki, mi 
és milyen beosztásba. Na most ott következő napokba én olyan nagy forgalmat én nem láttam, 
na most a lényeges az, hogy hát ugye az előszele is megvolt már korábban, vezetőbb, jobb 
módú zsidó- 
K: -egy pillanatra álljunk meg=pillanatra álljunk meg- 
Legyen szíves folytatni. 
I: Ő: na- ugye a következő napokba- 
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K: Tehát azt mondta, hogy nem látta azt, hogy=hogy jöttek volna- 
I: -németek- nem- 
K: -nem jöttek. 
I: -nem=nem. Ők inkább telefonáltak, de ezek a telefonálók is, nekem az a gyanúm, hogy ők 
olyan dolgokat kértek, hát, ami a németeknek nem nagyon kellett. Például- 
K: Mi azt, hogy a németeknek nem nagyon kellett? 
I: Hát kérem, például beállítottak telefonnal, hogy ötszáz írógépet ő: sz: szerezzünk be, 
szerezzen be a hitközség, mert ellenkező esetbe elvisznek száz zsidó embert, vezetőt. 
K: Ezt telefonon mondták? 
I: Ezt telefonon. 
K: És erről honnét tud János bácsi? 
I: Hát mert mondták. 
K: De hát nyilván nem Ön beszélt a németekkel- 
I: -nem=nem- 
K: -hanem akkor az édesapja mesélte el ezt Önnek? 
I: Nem. Például hát mondták, például akár a Stern Samu is mondta, hogy ilyen marhaságot, 
hogy ötv- ötszáz- hogy hívják? írógépet. Most ez tényleg marhaság lehetett, mert hát a 
magyar klaviatúra----val rendelkező írógépet a német nyelvbe nem használhatják. Mert 
például ugye magánhangzó- vannak hosszú magánhangzók a magyarban, a németben 
nincsenek. Vagy például a Schluss-s, az sincs a magyarba. Jó, azt hiszem, az umlautos a az 
van, azt onnét tudom, hogy hát én tanultam írógépet- ő: szóval gépelni középiskolába. Tehát 
ott ilyesmi nincsen, akkor mi a felének használták? Na most a háborús időbe, hogyha német 
hadseregnek szüksége volt valamit legépelni, hát szerintem akkor őnekik volt is saját gépük. 
K: Szóval telefonon jöttek ilyen mindenféle kérések, hogy miket szeretnének. 
I: Igen=igen. 
K: És ezt ugye ott beszélték a hitközségbe, hogy ezt szeretnék, meg azt szeretnék. 
I: Hát ezt kellett- 
K: -és be kellett szerezni. Egyrészt hadd kérdezzem meg, hogy Önök ott laktak a szolgálati 
lakásban- 
I: -igen- 
K: -akkor ott János bácsinak volt valami feladata, megbízatása, vagy csak mint az édesapja fia 
lakott ott és azért. 
I: Nem, hát én ipari tanuló voltam akkor már. 
K: Eljárt- 
I: -dolgozni eljártam, persze. 
K: Hova járt dolgozni akkor? 
I: Akkor a Sztenderdbe. 
K: Az hol volt? 
I: Fehérvári út 70. Budán. 
K: És mindennap bement dolgozni. 
I: Persze. 
K: Végig, egész 44-ben, vagy pedig? 
I: Hát nem, mer kb. 44 ő:---novembere körül, októberbe inkább ő: már olyan sűrűek voltak a 
bombatámadások, ho- és a belövések, pesti oldalon, hát mi pesti oldalon laktunk, hogy hát 
nem nagyon mertem elindulni a munkahelyemre, tehát Budára, mert a fél várost keresztül 
kellett robogni. És hát szóval nem volt biztonságos a közlekedés. 
K: A- a hitközségben zajló ügyekben- tehát Ön mennyire látott bele, látt- tehát hogy=hogy az 
ott dolgozó emberekkel napi kapcsolatban volt, amiatt, merthogy ott laktak? 
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I: Persze, amiatt, hogy ott laktak, hát ismertek bennünket, ha netán valaki ő: hát megéhezett, 
akkor nyugodtan bejöhetett hozzánk, jó, nem voltunk kóser konyhával fölszerelve, na de hát 
annyi baj legyen, hát szükség esetén lehet azt is enni. 
K: Tudja azt, hogy- tehát minden ott dolgozót, aki ott dolgozott a Síp utcában, ismert? 
I: Ismertük, persze=persze. Nagyon jó barátságba is voltunk, szóval az- 
K: Tudja- el tudja- fel tudja sorolni, hogy kik voltak ott a- 
I: -hát azt már nem. 
K: -sokan=sokan voltak? 
I: -sokan=sokan 
K: -mennyien dolgoztak ott a Síp utcában? 
I: Hát olyan kb. háromszázan lehettek, szóval ennyi névre én már nem emlékszem sajnos. 
K: De ott lakni csak Önök laktak ott- 
I: Mi. 
K: Illetve akit említett a-  
I: -gondnok, őt (Wosnermayernak) hívták, ő (…) zsidó volt. 
K: Wosner- 
I: Wosnermayer 
K: (Wosnermayer)- igen, és még ki lakott még ott? 
I: A--azt nem tudom megint megmondani, pedig jó barátságba is voltunk. Egy család, volt 
nekik egy lányuk, fiúk nem volt. 
K: Ő volt az a bizonyos templomi- 
I: Ő templomi- templomi szolga, valami ilyesféle. 
K: És ő is zsidó- 
I: Zsidó ember volt, persze 
K: Önök voltak egyedül keresztény család, aki ott lakott. 
I: Mi voltunk csak. 
K: És igazából Önöknek, vagy édesapjának mi volt a beosztása? 
I: Az volt a beosztása, hogy hát ugye a hitközségnek voltak üzemei. Mondjuk például 
maceszgyár, akkor iskolák, ahol fűtés, központi fűtés volt. Hát azokat el kellett látni tüzelővel. 
Na most apám biztosította a beszerzést, a fizetés meg hát hogyhívjákon, a bankon keresztül 
ment, nem kellett pénzzel bíbelődni. És--hát tkp. ez volt a dolga neki. Na most ugye- 
K: Még egyszer, mi volt pontosan? A tüzelő beszerzése? 
I: Tüzelő, szén. 
K: A szén beszerzése volt- 
I: -mer ezek szénkazánok voltak. 
K: Tehát ő mint főgépész, ugye ezt mondta? 
I: Főgépész. 
K: Illetve karbantartás is, feltételezem, nem? 
I: Karbantartás nem az ő dolga volt, hanem annak elvégeztetése az ő dolga volt, szerezni 
embereket- megbízható embereket, akik azt meg tudják csinálni. Ennyi. Úgyhogy mondjuk a 
kifizetése, vagy egyéb ilyen--hát mondjuk legfeljebb az anyag beszerzése, de azt se ő intézte, 
mert a kisiparosa intézte, például őneki mondjuk ablakot kellett csinálni, renoválni, hát akkor 
a kisiparosa szerezte be az anyagot is. A pámnak az volt a dolga, hogy ezekbe az iskolákba, 
ugye Wesselényi utca 44-be, aztán a--XIV. kerületbe- ja- volt a zsidó ő: kórház is, meg a 
zsidó szeretetotthon, az Amerikai úton, az talán még ma is ott van, aztán Abonyi utca, ott 
gimnázium volt, szóval ott, hogy rendesen működjön a fűtés, oda emberek kellettek, föl 
kellett venni embereket. Hát--az se volt egyszerű, mert nagyon sok esetben, ha fölvette apám 
az embert, aztán jó idő volt, nem jött elvégezni a munkát. Na most jó idő van, inkább sétál 
egyet. 
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K: Hogyan változott meg ott a március 19-e- tehát a német megszállás után hogyan változott 
meg az élet ott a Síp utcában? 
I: A következő módon. Hát tkp. a- magától értetődő, egy ilyen riadt társadalom, hiszen mi is 
meg voltunk riadva, pedig nem voltunk zsidók. Na most a zsidó emberek természetes, hogy 
frászt kaptak, és vadabbnál vadabb híreket terjesztettek, hogy ez lesz, meg az lesz, például ő: 
mikor július körül hallottunk olyat, hogy Auschwitzból megszökött két ember. És azok 
milyen híreket- hölgyem, egyszerűen föl sem fogtunk. Hogy én nem fogtam föl, persze, hát én 
egy fiatal srác voltam, de Stern Samu se fogta föl, senki. Ott tárgyaltunk, beszélgettünk, riadt- 
mint a riadt nyusz- nyulak- 
K: -milyen- bocsásson meg, milyen híreket terjesztettek ezek a- két fiatal ember volt ott 
Önöknél, vagy pedig=vagy pedig kaptak valami- 
I: -nem=nem=nem=nem, Auschwitz az hogy hívják, Lengyelországba van, ott megszöktek a 
táborból. És hát elég villámgyorsan elterjedt a híre ennek, bizonyos szűk körökbe. Na most 
hiába mondták nekünk is, hogy ezt hallották, na de ha egyszer nem tudjuk elképzelni, hogy mi 
az, hogy Auschwitz. Jó, mert az, hogy Auschwitz Lengyelországban van, jó, azt=azt még 
tudjuk, de azt, hogy ott haláltábor- 
K: ezt=ezt mondták? 
I: Igen, ezt mondták. 
K: Erről csak beszélt a Stern Samu, vagy volt esetleg valamiféle dokumentum? 
I: Erről nem is a Stern Samu beszélt, hanem erről a- a Domonkos beszélt legelőször, vagy 
pedig a doktor Berend. Doktor Berend az rabbi volt- jó ismerősök voltunk, szóval jó- 
majdhogynem baráti kapcsolatunk volt. Kedveltük, közvetlen ember volt. És- 
K: Láttak valamilyen dokumentumot, ami Auschwitzcal kapcsolatos? 
I: Semmit=semmit=semmit. Azér nem is tudtuk elképzelni. 
K: Tehát a Berendtől hallottak erről. 
I: Őtőle hallottuk, hogy el tudjuk-e képzelni. 
K: Mit mondott pontosan a Berend Auschwitzcal kapcsolatosan? 
I: Hát ezt mondta, hogy megszökött két zsidó fiú, ő: és nem fogták el őket, mind ahogy 
később kiderült, tényleg nem fogták el ők- az egyiket nem. Állítólag a másikat kivégezték. Na 
most hogy ez a hír hogy jött el, mert ezek nem magyar zsidók voltak, Auschwitzba vagy 
lengyelek, vagy német zsidók voltak, az már nem terjedt ki a híradás. 
K: De mit hallottak Auschwitzról, mit mondott Berend Auschwitzról? 
I: Azt mondta, hogy ő azt hallotta, hogy ott ilyen kényszermunkát is végeznek, aki arra 
alkalmas, és aki arra nem alkalmas, azt meg kivégzik.  
K: Hogyan? 
I: Arról nem=nem volt semmi. 
K: És mit- mit=mit mondott még Berend Auschwitzról, vagy mit hallottak még Auscwitzról? 
I: Hát ennyi elég volt, hát egyszerűen föl nem fogtunk, hogy ez létezik ilyen. 
K: De ez már azután volt, hogy a magyarországi zsidókat elkezdték elvinni vidékről? 
I: Igen=igen, ez azután volt, mert ugye vidéken szedték össze a zsidóságot. Hát az olyan 
május örül lehetett. 
K: Hogy ezt hallották. 
I: Igen. 
K: Ő: 
I: -nem- hogy ezt hallottuk, olyan július körül lehetett- 
K: -július körül- 
I: -de a deportálás ez olyan május körül kezdődött el. 
K: Mikor került először szóba a deportálás ott a Síp utcában? Ön mikor hallott erről, hogy 
deportálnak? 
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I: Hát őszintén szólva a szót se értettem, hogy mi a fene az. Nem- hát nem voltunk mi 
ennyire- nem volt itt demokrácia, na de azért ennyire süketek--ennyire süketek voltunk, mert 
nem tudtuk elképzelni, hogy ilyen létezik. 
K: János bácsi, hadd kérdezem meg, hogy kikkel voltak jó viszonyba ott a hitközségben? 
Kikkel beszélgettek- elhangozott ugye a Berend rabbinak a neve- 
I: Berend rabbi, akkor a Domonkos Miksa, ő: a: az Eppler Sándor, meg a titkárnője. Hát ezek 
a harmadik emeleten voltak-----hát így név szerint annyira nem emlékszem már, mert nem 
volt mindennapos, de az Epplerrel, meg a Stern Samuval mindennap találkoztunk, meg a 
Berenddel is. 
K: És beszéltek is mindennap? Tehát mindenről-? 
I: Igen, majdnem mindennap, mindenről tudtunk. 
K: Eichmann neve elhangzott? 
I: Nem, á, akkor még hát- Eichmann-t én legelőször----mikor ha- hazajöttem hadifogságból, 
akkor hallottam. 
K: Ő nem volt ott a Síp utcában. 
I: Nem=nem=nem. Biztos, hogy nem lehetett ott, mert ő: öt- negy- 44 nyarán, olyan 
szeptember lehetett körülbelül, Domonkos megkért arra, hogy a: Majestic palotába- 
K: Bocsánat, még egyszer, mikor? 
I: Me- 44 szeptember körül--tehát a: 
K: Beszéljünk erről egy kicsit később, mert- ez=ez akkor ősszel volt. De még tavasszal történt 
számos dolog, amiről beszéltünk korábban. 
I: Igen. 
K: Ugye- 
I: -ja, ilyen segélyszállítmányok, meg hasonlók. 
K: Hát a segélyszállítmányokról azt hiszem, hogy nem volt szó a múlt alkalommal, de azt 
tudom, hogy azt említtette a múltkor, hogy=hogy járt többször vidéken. 
I: Igen. 
K: Ott- sőt, ott tartottunk az előbb, hogy a deportálásról mikor hallott először, a de- a zsidók 
deportálásáról. 
I: Hát olyan májusba- 
K: -arról, hogy ők gettóba vonulnak vidéken. 
I: Hát nem arról volt szó, hogy gettóba, hanem az, hogy összegyűjtik egy táborba, és hát ott 
majd lesznek. Nem dolgozni, hanem összegyűjtik őket. Hogy minek, hát arra senki választ 
nem adott. De tkp. a deportálás az úgy történt, hogy megjelent a faluba, nem tudom, milyen 
szisztéma alapján, megjelent mondjuk- 
K: Bocsánat, a deportálásról a Síp utcában mikor hallott először, vagy volt-e arról szó, vagy 
nyilván volt arról szó a deportálásról. 
I: Hát hogyne, ahogy elkezdődött a deportálás, nagyjából rá talán egy vagy két hétre rá már 
mi is tudtuk. 
K: És mit hallott erről ott a Síp utcában? 
I: Azt, hogy összegyűjtik szisztematikusan a vidok- a vidéki zsidóságot, ennyi. 
K: És ehhez mit szóltak ott a Síp utcában? 
I: Hát nagy volt a rémület. 
K: De konkrétan. Kitől hallott minderről? 
I: ---hát majdnem mindenki, aki ott volt- na most aki ott volt- 
K: -mit jelent azt, hogy nagy volt a rémület? 
I: Hát ugye- hát hogyha én zsidó lettem volna, én is frászt kaptam volna. Mer még így, hogy 
nem voltam zsidó, én is kaptam frászt, mer egyszerűen nem tudt- mi az, hogy összegyűjtik? 
És mit csinálnak velük, fölakasszák őket, vagy golyószóró elé állítják? Mer ez: ő: ilyet mi 
még nem hallottunk. Na most a: Domonkos azér vette át az irodának a vezetését, mert tkp. a 
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megbízott vezető állású zsidók, hát akik jómódúak voltak, elmentek és dekkoltak valahol. 
Nyilván nem kötötték az orrunkra, hogy hol. Na most hát a hitközségiek ((köhint)) valakinek 
vezetnie kellett. Domonkos ez tkp. egy katonaember volt- 
K: Mi a teljes neve? 
I: Domonkos Miksa. Katonaember volt, hát, abba az időbe mennyi lehetett, olyan 60 alatt 
lehetett. Na, ez a királyi hadseregbe volt ő, a zsidótörvény előtt volt ő hivatásos tiszt, 
százados. 
K: Mikor vette át ő a hitközség vezetését? 
I: Hát, olyan áprilisba=áprilisba. Mer áprilisba kezdtek eltűnni a vezetők. Mind ahogy később 
kiderült, mer mindegyik nem volt valamilyen keresztény ismeretsége, mondjuk esetleg pénze 
volt neki, és fogta magát, illegális úton kiment az országból. 
K: Arról hallott valamit János bácsi, hogy=hogy meg kellett alakítani a zsidó- zsidó tanácsot? 
I: Hogyne. 
K: Erről mit tud? 
I: Hát tkp. akkor tö=történt a Berendnek és a Domonkosnak a megjelenése, ennek alapján. 
Hát nem úgy volt az, hogy ők jelentkeztek, hogy mától kezdve mi fogjuk vezetni a zsidó 
hitközséget. Hát azt megválasztották, egy csoport. És hát így- 
K: Kik választották meg? 
I: Hát: ottani képviselők, zsidó képviselők. 
K: Arról tud, hogy a németek kötelezték a zsidókat, hogy alakítsanak egy zsidó tanácsot? 
I: Nem=nem- az szerintem nem volt ilyen. 
K: Arról tud, hogy a magyar hatóságok kötelezték volna a zsidókat, hogy alakítsanak egy 
zsidó tanácsot? 
I: Az=az lehetséges=az lehetséges, mert hát: nyilván a magyar hatóságok is látják- látták azt, 
hogy megbomlott a hitközségnek a vezetése, és hát valakinek ott azért kell lenni. Na most 
meg kell mondanom, hogy a magyar=magyar hatóságok ő: jórészt eléggé ő: szimpátiával 
viselkedtek. Szóval a- nem volt az olyan vad, mind ahogy előállítják a- szokták mondani, 
hogy voltak, persze, csendőr-alakulatok- 
K: Kikre gondol, amikor azt mondja, hogy a magyar hatóságok? 
I: Hát mondjuk a belügyminisztérium. 
K: Kikkel találkozott a belügyminisztériumból? 
I: Hát például a belügyminisztérium- mal akármilyen furcsán hangzik, a belügyminiszternek a 
felesége, a Keresztes-Fischer Ferencnek a felesége, ez a második felesége volt egyébként. 
Volt egy tanító ismerősöm, zsidó ember volt, Czeizel Ödönnek hívták, és hát állás nélkül volt, 
hát ő közönséges tanító volt. 
K: De ez még 44 előtt volt, ugye? 
I: Nem, ez negyven- ja--hát olyan 40-től ismertem én. 
K: De most 44-ről beszélünk, most ne menjünk vissza korábbi évekre- 
I: -igen- 
K: mert akkor össze fogunk kavarodni. Tehát azt mondja, hogy a belügyminisztérium 
jóindulattal viseltetett a zsidók iránt. 
I: Igen. 
K: És ez ’44-re vonatkozik, vagy pedig a korábbi időszakra? 
I: Nem, 44, csak 44. 
K: 44-ben ez miben nyilvánul meg, hogy jóindulatú volt a belügyminisztérium? 
I: Hát mert lehetett volna gorombább. Például a rendőrség az a belügyhöz tartozott. És a 
rendőrségnek ki volt adva, hogy amennyire lehet, humánusan bánni a rokonsággal. Na most 
ők ezt nem szegezték ő: szögezték le határozottan, hogy csak a zsidóságról, vagy csak a 
kereszténységre ő: szóval barátságosabban viselkedni a lakossággal. Na most a csendőrség az 
nem tartozott a belügyhöz, az a hadügyhöz tartozott, honvédelmi minisztériumhoz. Na most 
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viszont a honvédelmi miniszterre őróla se tudok rosszat mondani, mer ha valami követelése 
volt az SS-eknek, illetve hát a- nem az SS-nek, hanem a Gestapo-nak, akkor ő: hát: 
igyekeztek segíteni. Például mondjuk valahol kellett ilyen láger- rögtönzött lágerba 
pokrócokat, matracokat vinni, hát ágyakról nem volt szó, akkor a honvédség minden további 
nélkül, elég volt- 
K: -ezt- erről honnét tud, János bácsi? 
I: Hát onnét, hogy én szállítottam le többek között. 
K: Honnét hova? 
I: Hát elmentünk oda, ahol a honvédelmi minisztérium mondta, hogy oda menjünk, autóval, 
szerezzünk autót, mert őnekik nincs, vagy lovas kocsit, vagy valami akármit, szállítóeszközt, 
mer hát abba az időbe még nem volt mindenkinek autója, és szállítsuk le. És mi leszállítottuk. 
K: Hova? Mit? 
I: Hát a különböző lágerokba 
K: -(milyen-) 
I: Hát itt, ami pest környékén volt. 
K: Milyen lágerekbe? 
I: Mondjuk Gödöllő mellett volt egy láger--hát ott is összegyűjtöttek egy csomó embert- 
K: Zsidót, vagy nem zsidót? 
I: Zsidó- szóval itt csak zsidóról van szó, nem- 
K: Szóval járt Gödöllőben egy Gödöllő- 
I: -nem Gödöllő, Gödöllő mellett. 
K: Volt ott egy láger, ahol zsidók voltak? 
I: -volt ott egy láger, persze. 
K: Ez mikor volt? 
I: 44 nyarán. 
K: És kik voltak abban a lágerben? Férfiak, nők, idősek, fiatalok? 
I: Vegyesen=vegyesen. 
K: Gyerekek=gyerekek, családok? 
I: Gyerekek is lehettek ottan, nagyon nem- 
K: Hol volt ez Gödöllő mellett? Gödöllőhöz közel? Vagy- 
K: Várjunk csak, A betűvel kezdődik a neve a helységnek----szóval ezek ismert helyek, mert 
a- a későbbi időkbe, már a kommunista időkbe is ugyanezeken a helyeken gyűjtötték össze 
nem a zsidókat, hanem a keresztényeket. Ennyi-- Aszód- 
K: -Aszód- 
I: Aszód=Aszód. 
K: Aszódon volt egy láger és oda vittek- mit szállítottak oda? 
I: Matracot, takarót, meleg holmit. 
K: És ebben a lágerben zsidók voltak, hova valósi zsidók, azt lehet tudni? 
I: Nem, vidékiek voltak. 
K: És miért voltak ott Aszódon, azt=azt tudta? 
I: Odavitték őket. 
K: Aha, de milyen célból, vagy miért kellett, vagy mi volt a terv, mit kellett- mi- 
I: Ezt ők se tudták. 
K: Őrizték őket? 
I: Őriz- persze. 
K: Kik őrizték?  
I: Hát a rend- izé- csendőrség. 
K: És a honvédségtől kaptak matracokat, takarókat- 
I: Őtőlük kaptunk ezer darab hogyhívjákot, matracot, takarót---- 
K: És akkor mi történt, odamentek odavitték teherautóval, lepakolták? 
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I: Hát ilyen teherautóval- ilyen (Mérei) tehertaxival, ilyen háromkerekű—szállítási alkal- 
szóval szállítási lehe=lehetőséggel rendelkezett ez, nem sokat ért, de hát azér nem a hátunkon 
kellett vinni, hanem mégis valami járgány volt, mer ezt a távolságot lovas kocsival megtenni 
nem lehetett, hát nagyon messze volt. 
K: több- 
I: -például itt Csepelen is úgy mentünk keresztül, bombatámadás után. 
K: Több ilyen- bocsánat, több ilyen szállítás volt a lágerekbe? Több- 
I: Igen. 
K: Hova vittek még holmikat? 
I: A cs- itt a Csepelnek a déli részén is volt egy. 
K: Láger? 
I: Láger, nem tudom a falunak, vagy a városkának a nevét. Hát mi odamentünk, megadott 
címre, és ott lerakodtunk. 
K: Ebben a lágerben milyen körülmények között voltak az emberek? 
I: Siralmas. Hát gondolja el, hogy ott voltak emberek, hát az a láger nem volt fölszerelve 
épülettel, vagy ilyesmivel, semmi nem volt ott. 
K: Szabad ég alatt voltak? 
I: Szabad ég alatt. 
K: És ez volt- mikor volt? 
I: 44 május- április, május, június hónapba- na most- 
K: -tehát volt Aszódon, volt Csepelen- 
I: -Csepelen, aztán a--a hatvani vonalon is, de hát ott izéval voltunk, vonattal. Voltunk oda- 
K: És ott hova mentek, ott hova mentek- 
I: Hatvan előtt volt az, vagy Hatvan után, Gyöngyös? Nem tudom, szóval- 
K: Ott is egy lágerbe? 
I: Lágerba, persze. Összegyűjtöttek embereket, na most ezeket később bevagonírozták és 
elvitték Ausztria felé. 
K: Honnét tudja? 
I: Hát mondták az emberek, a lakosság, igen, nem is annyira a lakosság, mind a vasutasok. A 
vasutasoktól minden információt meg lehetett kapni. 
K: Kapcsolatban állt vasutasokkal? 
I: Nem álltam kapcsolatba, de megkérdeztük. 
K: De amikor elmentek, akkor még ott voltak- 
I: -igen- 
K: -nyilván később derült ki, hogy elvitték őket- 
I: -igen- és akkor- 
K: -akkor visszament később János bácsi- 
I: -így van, megkérdez- 
K: -megkérdezni, hogy mi történt velük? 
I: -megkérdeztük, hogy mi, vagy én, vagy valaki a hitközségtől lement, és- hát mert tudtuk 
már aki levitte a holmikat, az pontos adatot tudott mondani, hogy ott, ahol mit tudom, egy 
nagy fa van, diófa van, attól balra, ott keresd a hogy hívjákot, a lágert, ilyen támpontok 
voltak. Nem- 
K: Hogy kapták az információt arról, hogy=hogy láger van, mondjuk Aszódon, vagy 
Csepelen? 
I: Te- az hogy telefonon szólt valaki, onnét, hogy meggebedünk, megfagyunk, adj- a 
hitközség szerezzen nekik ilyet. 
K: És a hitközség szólt a honvédelmi minisztériumnak. 
I: És honnét szerezze a hitközség, hát nem volt a hitközségnél ilyesmi. Akkor szóltak be a 
honvédelmi minisztériumba, hogy uraim, ilyen kellene. Most itt volt jó a Domonkos, mer 
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őneki jó- jó pár tiszttársa volt, akik hát ott szolgálatba voltak. Hát ő is- ő: 38-ig, amíg kijött a 
zsidótörvény, addig ő hivatásos tiszt volt. 
K: Szóval minden késő tavasszal, koranyáron volt.  
I: Igen. 
K: Visszatérve a deportálásokra, múltkor említette, hogy a hitközség kérésére járt falvakban, 
ahol látta azt, hogy hogyan viszik el a helyi zsidókat. 
I: Így van. 
K: Fel tudná-e sorolni, hogy hol járt? 
I: Hát mondjuk például Szakcson, akkor Kocsolán, az szomszéd község, Döbrököz, ezek 
mind egy csoportba vannak, ti. itt a lényeges az volt, hogy én hiába voltam keresztény, mivel 
megkérdezhették, hogy mi a fenét keresek arra. Hogy én le ne bukjak. Aztán--hát mondjuk 
Kocsola az azért is jó volt, mert az anyám ott született. Tehát volt mire hivatkozni. 
K: Miért ment le oda, miért pont ezekre a településekre ment le? Miért ment le? 
I: Hát megnézni, hogy hogy megy a deportálás. 
K: Honnét tudta, hogy=hogy ott deportálás zajlik? 
I: Hát, ezt mondjuk pontosan nem lehetett tudni, ezt saccolni lehetett, hogy ha múltkor ott 
gyűjtötték, akkor most erre mehetnek---vagy például--én lementem hogy hívjákér’ papírér’ 
anyám nevére, és az apám nevére, házasságkötési levélér’, születési anyakönyvi kivonatér’, 
mind a kettőnek, hát ugye az egyik az Kocsolán volt, a másik az sza- Szakcson. 
K: Hova ment le, a templomba? 
I: Községházára. 
K: Községházára. 
I: Községháza. Mer a múlt század eleje óta a községháza köteles volt rögzíteni a születéseket 
és a halálozásokat, meg az esküvőket.  
K: Lement és a- egy- akkor azért ment le, hogy ezeket a papírokat beszerezze, vagy azért, 
hogy a deportálásokat- 
I: Mind- mindenér=mindenér. Megkérdeztem, hogy mit tudnak ott. Vidéken nagyon jól voltak 
tájékozódva- hát nekünk a Kocsolán is van rokonunk, volt rokonunk a községházán, és a 
Szakcson is. Hát azért tudtunk papírokat beszerezni. 
K: És a- tehát ott voltak helyi zsidók ezekben a falvakban- 
I: -hogyne- 
K: Szakcson is, Kocsolán is, Döbrököz. 
I: -persze=persze- 
K: Azt honnét tudta, hogy ezeket a zsidókat, akik ezekben a falvakban élnek, mikor fogják 
elvinni, ezt honnét lehetett tudni? 
I: Hát, tkp. úgy, hogy az ember járta azt a vidéket, és- 
K: -de bocsánat, János bácsi, Pesten volt, nem, a Síp utcában? 
I: Akkor nem, hát akkor a vidéki rokonságnál voltam- szálltam meg, és érdeklődtem őnáluk, 
hogy hol, milyen mozgás lehetséges, vagy várható. Ennyi. 
K: És a rokonok tudták azt, hogy el fogják vinni a zsidókat? 
I: Persze! A csendőrök nem csináltak belőle- egy községben, például Szakcson, ha jól 
emlékszem, nyolc, vagy kilenc csendőr volt. 
K: A csendőrök mondták meg Önöknek. 
I: Persze, azok mondták meg. 
K: Kapcsolatban állt a helyi csendőrökkel? 
I: Nem ka- kapcsolatba nem, de ott megmondták a lakóknak, hogy holnap, vagy holnapután 
ide megyünk. 
K: És akkor inkább arról volt szó, hogy éppen akkor volt lent János bácsi- 
I: -igen=igen- 
K: -amikor ez történt. Tehát egybeesett, amikor lent járt a papírtokért- 
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I: -igen, na most volt- 
K: János bácsi, ez történt? Tehát amikor lent járt a papírokért, akkor ott kiderült, hogy éppen 
akkor fogják elvinni- 
I: Akkor éppen Kocsolán volt hogy hívják- 
K: -és akkor azt- mi történt? 
I: -Szakcson meg a következő napon történt. 
K: Mit- ott volt, látta, amint elviszik a zsidókat? 
I: Láttam. 
K: Melyik faluban látta? 
I: Szakcson, Döbröközön, ő:---Kocsolán--------ha jól emlékszem, Kurdon is, de Kurdot már 
véletlenül jutottam el, azon a vonalon jöttem föl vonattal. És láttam, hát a lakosság szintén 
meg volt riadva. 
K: Hogy történt a zsidóknak az összegyűjtése ezekben a falvakban? 
I: Úgy történt, hogy ugye- 
K: -beszéljünk először Szakcsról. Vissza tud emlékezni külön-külön, hogy a különböző 
helyszíneken mi történt? 
I: Ez úgy történt, hogy a kisbírónak kiadták, hogy menjen ki a- és dobolja ki. 
K: Hallotta, amikor a kisbíró kidobolta? 
I: Igen, hogy zsidó ő: emberek, aki zsidó vallású emberek, annak gyülekező itt és itt. És akkor 
hát- és=és akkor mentek. 
K: Tehát hallotta János bácsi, amikor a kisbíró kidobolta? 
I: Persze. 
K: És azt is látta, amikor összegyűltek. 
I: Azt is=azt is.Már kíváncsiságból, most mi lesz. Na most az történt, hogy aki ő: hát mondjuk 
egészségileg nem volt megfelelő, ha- annak a községnek a terhére egy kocsit, tehát fuvart 
biztosítottak, és akkor fölrakták, aki meg tudott a saját lábán menni, az meg hát saját lábán 
közlekedett. Ennyi. 
K: Ezt hol látta, melyik településen? 
I: Kocsolán is, Szakcson is. 
K: Tehát volt- volt, aki=aki gyalog ment, volt aki kocsin ment. 
I: Igen, hát a többség- 
K: Hány ember- hány emberről van szó Szakcson, Kocsolán? 
I: Hát Szakcson--körülbelül lehetett olyan=olyan tíz zsidó család. Na most hát azok váltakozó 
létszámmal voltak, mer voltak- 
K: Ismerte őket? 
I: Hogyne, ismertem őket. 
K: Hogy hívták őket? Emlékszik nevekre? 
I: Hát, például Grossmannak hívták-----az egyiket, Grossmann Józsefnek hívták--a- hát 
üzletek voltak, mindegyikük kereskedő- 
K: -mivel foglalkoztak? 
I: Mindegyikük kereskedő volt. 
K: Mivel kereskedtek? 
I: Hát ilyen vegyesáruval. 
K: Elnézést, a mikrofon miatt- elnézést, megigazítja a Vince, elmozdult kicsit mikrofon, úgy 
veszem észre. 
K: Egy pillanat, megálltunk technikai- a mikrofont meg kellett igazítani. Tehát Szakcson- a 
szakcsi deportálásról volt szó, János bácsi, meg az, hogy kik voltak Szakcson, és mivel 
foglalkoztak. 
I: Hát ezek- ezek kereskedők, a másik községekbe is kereskedők voltak. 
K: Konkrétan nevekre emlékszik még? 
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I: Grossmann Jóska, hát azt onnét ismerem jól, hát ő is- ő huszár volt a régi hadseregbe, már 
mikor hát sorköteles ő: korban volt, és hát be kellett vonulni. És hát az unokatestvéremnek ő 
volt a hogy hívjákja, tanítómestere, mer ott tanulta ki a szakmát. 
K: Milyen szakmát? 
I: Kereskedő. 
K: Mivel kereskedett a Grossmann? 
I: Vegyeskereskedés, hogy hívják, a rőfös árutól kezdve a sóig, petróleumig, mindenféle- hát 
ez- 
K: Kik voltak még Szakcson? 
I: Aztán--nem tudom milyen Éva volt--az----nem tudom milyen Éva. Ő:--volt az--az tkp. 
iskolatársam is volt----de hát én arra- három osztályt végeztem vidéken, negyediket én már 
Pesten végeztem. 
K: Őket mind látta, amikor elviszik, szóval felismerte ezeket az embereket? 
I: Persze, sőt, hát ott ment olyan, hogy hát kértek vizet, mert hát ott=ott ácsorogni kellett. És 
hát az egyik parasztasszony, hát szomszéd, bement aztán hozott ki egy köcsög tejet. Hát azt 
nem engedték át.  
K: Kik nem engedték? 
I: Csendőrök. 
K: Helyi csendőrök voltak? 
I: Nem=nem, hanem idegenek. 
K: Helyi csendőrök hol voltak ez idő alatt? 
I: Másutt. Szóval helyi csendőrökbe a hatalom nem bízott. Mer ugye valami kapcsolat lehet 
köztük. Szóval nem volt goromba, csak egyszerűen azt mondta, hogy azt nem lehet, nem 
engedélyezi meg. Tehát mondta, hogy hát- de hát inni akarnak. Akkor mondta, hogy ne 
feleseljen, nem lehet a tejet adni. Hát vizet hozhatok? Hát, hozhat, hát az- szóval a csendőrök 
is nem voltak olyan biztosak a dolgukba, hogy őnekik ezt meg kellene csinálni. Nekem az a- 
és a csendőrök egyébként- szélsőséges alakulat volt, de mondom, ez=ez félig honvédségi 
állomány volt, a csendőrség. És elég vaddisznók. Na, a vaddisznóságba azok nagyjából 
egyformák voltak. 
K: Mit jelent az, hogy vaddisznók? 
I: Hát gorombák. 
K: Hol voltak gorombák, hol látta azt, hogy a csendőrök gorombán viselkednek? 
I: Hát például nem az hogy látni, mert hát arra ők is vigyáztak, hogy tanú ne legyen, de 
például előfordult az, hogy valaki valamit a faluba csinált, és akkor a csendőrök vitték 
Dombóvárra, mer hát az volt a járási székhely. És hát közbe volt egy kút---beledobták a 
kútba---hát az elég gorombaság, nem? 
K: És akkor meghalt az illető? 
I: Hát persze. 
K: És erről hallott, vagy ezt- ezt- ez hol történt, hogy történt? 
I: Hát ez- 
K: Ez nyilván háború előtt volt, ugye? 
I: Persze, ez 37-38-ba történt. 
K: De ez egy konkrét eset? 
I: Konkrét eset, persze, meg úgy megverték a jó magyart, hogy abba hiba nem volt. Szóval 
go- nagyon goromba alakulat volt a csendőrség. Nekem hála istennek nem volt dolgom, csak 
hadifogságba, mer ezek a sz- szarháziak, ezek ott rögtön kialakították ugyanazt, mint a 
zsidóknál, a-- ho- kápó--tudja mi? 
K: Mi- mi volt az a kápó? 
I: A kápó az az őrizettek közül kiválasztott egyedek, akik vigyáznak a többire. 
K: És csendőrök is a hadifogságba a csendőrök között kialakult ez a- 
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I: -bizony, kialakultak- 
K: -visszatérve- 
K: -és ők vigyáztak a- hát mondjuk énrám nem sokat vigyáztam, mer én elég hamar 
föltaláltam magam, mer megkérdezték, ki ért a katonai rádiókhoz. Hát mondom, én értek 
hozzá. Jó, nem hazudtam, mer én 16 éves koromtól amatőr voltam, rádióamatőr, csináltam is 
rádiót, és ő:----a Sztenderd csinált katonai rádiókat a hadsereg részére, a magyar hadsereg, 
meg a német hadsereg részére is. Úgyhogy azért nem voltam hülye a rádióhoz, és hát 
jelentkeztem, hogy én bizony oké vagyok a rádiók területén. Na aztán rájöttek arra, hogy- mer 
el- az ajánlat kecsegtető volt, őr nélkül lehetett mozogni. 
K: Ez most a hadifogság, ugye? 
I: Ez a hadifogságba. 
K: Ne haragudjon, megállítom. Egyrészt álljunk meg, szerintem, nem? 
Jó. Álljunk meg, másrész meg- 
 
K: Megálltunk kazettát cserélni, és akkor folytatjuk- 
I: -jó- 
K: -a beszélgetést. Ott tartottunk, hogy látta ezeken a településeken- tehát hazament, ha jól 
értettem, ugye arról van szó, hogy hazament a szülei, meg az Ön szülőfalujába, hogy 
beszerezze a- 
I: -papírokat- 
K: -anyakönyvi papírokat, tehát születési- 
I: -igen- 
K: -házassági anyakönyvi kivonatokat, nyilván igazolni a- meg egyáltalán. 
I: Mert abba az időbe itt Magyarországon csak a bejelentőlap volt, a rendőrségi bejelentőlap, 
más igazolványunk nem volt. Meg hát, ha netán valakinek volt útlevele, de nagyon kevés 
embernek volt útlevele. Szóval ez az igazolvány-garnitúra volt, más nem. 
K: Tehát ez Önöknek kellett, hogy igazolják, hogy=hogy- 
I: Nem nekem- nekünk. Na most anyám tíz- ő:- k---kilencezer- 904-be született. Hasonló korú 
nők, ismerősöknek adtuk oda, hogy adott esetbe ezzel tudják igazolni magukat. 
K: Milyen nőismerősöknek? 
I: Hát zsidó nőknek. Hát volt, akit elvitt a nagynéném, a másik na- a vidéki nagynénémhez, és 
ott voltak egészen fölszabadulásig. Ott szabadították föl az óráját is. 
K: Tehát kit vitt el a nagynénje? 
I: Milyen Bözsi is volt az?-----hát hiába, ilyen nevet nem- az Ullmann- Ullmann Erzsébet. 
K: És ő ki volt, Ullmann Erzsébet? 
I: Ő dombóvári család volt tkp., aztán a nővére, azt Deutschnénak hívták, hát a férje után, és a 
harmadik testvér az meg férfi volt. Hát mi is- 
K: Dombóvári zsidó család- 
I: -így van, mi is ugye vidéki- hogy hívják, nem Dombóváron, Szakcs, de ahhoz a járáshoz 
tartoztunk. Ők- nek- őnekik nem adtunk ilyen igazolványt, mer hát az kicsit feltűnő lett volna, 
hogy- szóval gyorsan utána tudtak volna nézni, mer hát a községek ott voltak nem messze, de 
őket eltüntettük a hogyhívják- a rokonságnál. 
K: És hova kerültek ők? 
I: Értény községbe, ott voltak egészen fölszabadulásig. 
K: Az Ön nagynénjénél? 
I: Nagynénémnél. 
K: Akit hogy hívtak? 
I: Gombai- özvegy Gombai Józsefné- a fé- 
K: -született- születési neve? 
I: Právics Erzs- Erzsébet, igen. A férje meghalt a Don-kanyarba, védte a hazát. 

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



 
 

K: Szóval ezeket a papírokat zsidók is tudták használni arra, hogy igazolják a származásukat. 
I: Persze, mer hát hogyha mondjuk olyan hm: 25-be született, hát akkor az anyámnak a 
papírjával nem lehetett igazolni, mer rögtön kilóg a lóláb, hogy ez valami fura módon került 
hozzá. Tehát akinek lehetett úgy körülbelül időbe passzolt a kora, hát annak nem tudtunk 
másképpen segíteni. 
K: Kinek adták oda, arra emlékszik, hogy kinek adták oda ezeket a papírokat? 
I: Nem. Hát én tíz darab hogyhívjákot, házasságlevelet hoztam- 
K: De ez mind az édes- mind a szüleié, tíz darab példány? 
I: Ez mind a mieink voltak, családé. 
K: De a család különböző tagjaié, vagy pedig? 
I: Apámé és anyámé 
K: De tíz másolat belőle. 
I: Tíz másolat. 
K: És kiadtak tíz másolatot? 
I: Ki. Hát rokon. Tudta ő nagyon jól, hogy a- mondjuk a- kisbíró tudta nagyon jól, hogy ez mi 
célt fog szolgálni. 
K: Ki volt ez a rokon, hogy hívták? 
I: A rosseb tudja, nem tudom már. Hát azt tudom, hogy a községházán dolgozott. 
K: Szakcson. 
I: Szakcson és Kocsolán. Ti. odavalósiak a- vagyunk a család. 
K: Tehát sikerült több példányt szerezni ezekből a papírokból, amit aztán Pesten zsidóknak, 
zsidó ismerősöknek tudtak adni. 
I: Igen=igen. 
K: És mindeközben János bácsi szemtanúja volt annak, hogy hogyan vitték el a zsidókat- 
I: -így van- 
K: -Szakcsról, Kocsoláról- 
I: -környék- közbe belebotlottam. 
K: Kocsola- Kocsolán hány családot vittek el? 
I: Hát, voltak vagy húszan. 
K: Emlékszik nevekre? 
I: Nem, őket én nem ismertem. Anyám született csak Kocsolán, de hát ő is gyerek volt, mikor 
onnan elkerült. 
K: És ott Döbröközön és Kurdon is látta, hogy hogyan viszik el a zsidókat? 
I: Ott úgy láttam, amikor vonattal mentem. 
K: -tehát a vonatból- 
I: -illetve jöttem Pestre. 
K: A vonatból látta azt, hogy a- 
I: -igen- 
K: Mit látott a vonatról pontosan? 
I: Hát azt, hogy marhavagonokba vannak benne emberek, és hát az félreérthetetlen volt, hogy 
ki az. 
K: És ezt hol látta pontosan, melyik állomáson, vagy melyik- hol? Szabad- pályán, vagy pedig 
az állomáson? 
I: Nem, kinn a pályán, pályaudvaron. 
K: Melyik pályaudvaron? 
I: Mondom, Döbrököz, Kurd, Kurd-Csibrák, akkor még egy volt. 
K: Ugyanaz a vonat volt, vagy ez több különböző vonat? 
I: Nem, az különböző, mert egyszer láttam akkor, amikor mentem oda, és egyszer, amikor 
visszafelé jöttem, Pest felé. Tehát ez nem=nem egy nap alatt történt, mert kb. egy hétig 
voltam lenn. 
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K: Ez egy szerelvény volt, amin több marhavagon volt? 
I: Szerelvény. 
K: Hány- hosszú szerelvény, vagy? 
I: Nem, nem volt hosszú szerelvény. Hát kb. egy olyan 15-20 kocsiból állt. 
K: Hát az elég hosszú, nem, 15-20 kocsi? 
I: Hát, nem, mer ezek nem hogyhíjják- marhavagonok voltak, de hát ezek nem-- ő: hát 
embereket szállítottak. Mer hát azér a szarvasmarha az=az nehezebb, mer egy 
négyzetméterre=egy négyzetméterre 16 ember elfér. De hát mondjuk- 
K: Egy- egy négyzetméterre 16 ember? 
I: El bizony! Ezt a saját gyakorlatomból tudom. 
K: Na most látta- tehát lefelé menet is, meg visszafelé menet is- 
I: -igen- 
K: -látott egy-egy ilyen szerelvényt, ami marhavagonokból állt, a marhavagonokban emberek 
voltak. 
I: Így van. 
K: Miből látszott, hogy ezek zsidók, honnét gondolta, hogy zsidók vannak ezekben a? 
I: Hát kiabáltak szerencsétlenek. 
K: Mit kiabáltak? 
I: Hogy segítsünk, adjunk enni, adjunk vizet, vagy- 
K: De a- János bácsi is vonaton ült, nyilván- 
I: Hát persze. Először, amikor találkoztam valamelyik- vagy Döbrököz, vagy Kurd-
Csibrákon, ez egy vonalon van egyébként. Hát a dombóvári fővonal, az azt hiszem, Pécs felé 
megy. Na most---a második meg hát, amikor visszafelé jöttem. Hát olyan nagyon sokat nem 
lehetett mer- nem lehetett nekem botorkálni, mer hát közbe én a munkahelyemről is hát ugye 
nem hivatalos- szóval nem úgy mentem el, hogy vidékre megyek hamis iratokér- ez- 
K: De arra vagyok kíváncsi, hogy pontosan- tehát el tudná ezt mondani, hogy hogy- hogyan 
látta, mit látott ezekből a marhavagonokból, vagy ezekből a szerelvényekből, a pálya- tehát 
megállt a- az Ön vonata, a személyvonat- 
I: -igen=igen- 
K: -megállt az állomáson- 
I: -így van=így van- 
K: És akkor ott állt mellette a másik szerelvény? 
I: Így van=így van. 
K: És akkor látott- be lehetett látni ezekbe a vagonokba? 
I: Be lehetett látni. 
K: Nyitva volt az ajtajuk? 
I: Nem=nem=nem=nem=nem=nem. Az úgy volt, hogy a menetiránynak ellenkező oldalán, a 
vagonajtó ott föl volt hasítva, és hát ott lehetett mondjuk vécézni. És a másik ajtó meg be volt 
zárva. De a vécé oldal is be volt zárva, csak ott volt egy ilyen luk, és mit tudom én, egy ilyen 
deszkából ő: négyszegletes deszkából volt összeeszkábálva, hogy hát ugye az: ürülék ne 
visszafelé menjen, hanem kifelé. Ennyit. Meg hát lehetett látni az embereket, ahogy az 
ablakba ((köhint)) hát ablak, rácsos ablakon át a marhavagon is szellőzik, hát egy ilyen 
ablaknyílásba, ott álltak szerencsétlenek, és----hát könyörögtek--hogy segítsünk, de hát nem 
lehetett ott segíteni. 
K: Mit mondtak pontosan, arra- azt hallotta, hogy miket mondtak? 
I: Hát hogy segítsünk---na most nem mondta mindegyik zsidó ember, mer nagyon jól tudták- 
volt olyan, amelyik olyan letargiába volt ő: hogy például a Rumbach utcai templom- most ez 
nem ide tartozik- 
K: Ne- maradjunk még inkább itt, majd esetleg- 
I: jó- 
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K: -később beszéljünk a budapesti eseményekről. Akkor tehát látta lefelé menet is, meg 
visszafelé is, és akkor a- az nem derült ki számomra, hogy honnét gondolta, hogy zsidókról 
van szó. 
I: Hát mondták! 
K: De kik? 
I: Akik benn a vagonba voltak. 
K: Hogy zsidók vagyunk? 
I: Hát persze! Persze, hát az- ő: ha én benn lettem volna, mer voltam is ilyen szituációba, én is 
kiabáltam azt, hogy segítsenek, mert visznek ki Oroszországba. És ki tudott ezen segíteni? 
Senki.  
K: Őrizték ezeket a vagonokat? 
I: Őrizték, persze. 
K: Kik? 
I: Csendőrök. 
K: És a- 
I: -szuronnyal. 
K: Mind a két irányban állt va- állt a szerelvény, szóval nem haladt, hanem éppen akkor ott áll 
Döbröközön, illetve Kurdon. 
I: Szóval vitték tkp. őket Dombóvárra, Dombóváron gyűjtötték. Tehát a dombóvári járás ő: a: 
-nak a hogyhívjákja, zsidóságát láthattam én, mert csak az lehetett. Mer már följebb például, 
Érd felé, vagy Székesfehérvár felé, ott nem találkoztam ilyennek, pedig ott is összegyűjtötték 
a zsidókat. 
K: Amikor lent volt itt Dombóvár környékén, beszélt csendőrrel? 
I: Nem=nem. 
K: Csak az ismerőssel, a kisbíróval, aki rokonon volt. 
I: Az- hát az nem csendőr volt. 
K: Aki a papírokat adta. 
I: Persze. 
K: Értem. Látott még valahol vidéken ilyen összegyűjtést, deportálást? 
I: Nem. Ezeken a helyeken voltam, én nagyon nekem nem lehetett mászkálni, mondom, hát 
én pesti voltam és dolgom volt. 
K: De tkp. nem azért ment le, hogy- tehát nem a hitközség kérte meg, hogy menjen le, hanem 
ez saját döntés volt.  
I: De=de. Megkértek arra, hogy nézzek körül, hogy vidéken hogy megy a deportálás. Ha--arra 
került a sor, hát próbáljam meg megnézni. 
K: De mondták konkrétan, hogy a- Dombóvár környékére menjen le? 
I: Nem mondták. 
K: Hanem csak úgy általában? 
I: Úgy van. Ha látok ilyet, akkor nézzem alaposabban meg. 
K: És erről készített valamiféle írásos jelentést később János bácsi? 
I: Nem=nem- 
K: -szóban beszámolt róla? 
I: Isten őrizz, dehogy is. Szóba beszámoltam, hogy uraim, ezt láttam, itt és itt. 
K: És kinek számolt be? 
I: A Domonkosnak. 
K: De formálisan, vagy csak informálisan elmondta, hogy mit látott? 
I: Informálisan elmondtam.  
K: Hallott=hallott a kartonokról? Kartonok. 
I: Milyen kartonok? 
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K: Azok a kartonok, amikről ő: vidékiek jelezték, hogy pontosan mi zajlik vidéken, a 
deportálások kapcsán. 
I: Nem- 
K: -nem=nem hallott erről. Volt híre a zsidó hitközségnek, zsidó tanácsnak arról, hogy mi 
zajlik ’44 tavaszán a vidéki településeken? 
I: Biztos, hogy volt, ők jól voltak informálódva, de- 
K: Önök mit hallottak mindebből az édesapjával, vagy mondjuk Ön mit tudott minderről? 
I: Hát, tkp. azt, amit elmondtam. Ezeket a dolgokat, hogy milyen gorombán megy, az 
összeszedések, meg sajnos olyan dolgot is, hogy volt olyan, amelyik tényleg egy köcsög tejjel 
itatta volna meg, aki szomjas volt, és volt olyan is, aki alig várta, hogy elvigyék onnét a zsidó-
-kat, tehát a- és akkor bementek a lakásba és raboltak. 
K: Ez=ez hol történt, hol hallott ilyet? 
I: Szakcson is volt. 
K: Ezt látta? 
I: Én nem láttam, de mondták. Ott énnekem vannak ismerőseim. 
K: De később. 
I: Később. 
K: Amikor lent volt, akkor még nem volt ilyen. Vagy akkor már sor került ilyenre? 
I: Hát mással voltunk elfoglalva, akkor ezt nem igen figyeltünk oda. 
K: De ezt később hallotta, hogy- 
I: -hallottam, igen- 
K: -kirabolták a lakásokat, vagy pedig- 
I: -bementek a lakásba, ki a széket, ki, mit tudom én, egy gombóc cérnát, azt vitte ki. 
K: Ezt mikor- mikor történt? 
I: Hát, az is olyan májusba. 
K: De erről meséltek aztán, vagy pedig lent volt, látta? 
I: Látni nem kellett látni, hát mindent én se vehettem észre. Én azt figyeltem, hogy milyen 
körülmények között szedik össze az embereket. 
K: De rablásokat nem látott. 
I: Rablásokat nem, ezt csak mondták azt, hogy hát hogy ott álltak és alig várták, hogy 
elmenjenek a csendőrök, mer a csendőrök azér nem engedték meg a izét- a szabadrablást. 
K: Arról hallott, hogy a zsidó hitközség próbált segíteni valamilyen módon a vidékieknek? 
I: Igen. Amit=amit tudott, hát például nagyon sok- ő: hát jobb módú zsidónak megadták a 
lehetőséget, hogy mondjuk Svájcig, vagy hát---esetleg Jugoszláviáig el tudják kísérni őket, 
mert hát Jugoszlávia német megszállás alatt volt, ez igaz, de innét könnyebb volt elmenni 
Jugoszláviába, mint innét Svájcba. Mert Svájcba átmenni az elég sok pénzbe került. Tehát- 
K: Ez hogy volt? Tehát ezt=ezt a zsidó hitközség szervezte, hogy- 
I: Szervezte, igen. 
K: Erről mit tud? 
I: Sokat nem. Hát ez nem is tartozott rám. 
K: De ezt hol hallotta, vagy ez hogy-? 
I: Hát zsidóknál közbeszéd volt. 
K: Hogy gazdag zsidókat elvisz- 
I: -igen=igen- 
K: -hogy ki szervezi ezt a- 
I: -azt, hogy ki szervezte, nem biztos, hogy a zsidó hitközség, de a zsidó hitközségnek 
tudomása volt róla, és azt hiszem, benne volt a keze. 
K: Hallott Kasztner Rezsőről? 
I: Hogyne. 
K: Ismerte? 
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I: Nem, de hallottam róla. 
K: És mit hallott róla? 
I: Hát, hogy nagyon belevaló. 
K: Ott- akkor ott hallott róla, amikor ott volt, ott dolgozott a Síp utcában? 
I: Igen, persze. 
K: És mit hallott róla? 
I: Nagyon belevaló fickó. Sok vakmerő dolgot tudott csinálni. 
K: De mit, mit csinált? 
I: Hát olyan dolgot, amit én nem mertem volna megcsinálni. 
K: Például? 
I: Hát például ő kiszabadított egy pár embert. 
K: Honnét? 
I: Hát például a Rumbach utcai templomból. Ott gyűjtötték, az is egy gyűjtőtábor volt. 
K: De ezt hallotta, vagy látott ebből valamit, vagy? 
I: Nem, ezt- ezeket a dolgokat hallottam. Ha=ha én láttam volna, akkor más is látta volna, 
az=az- azt nagyon nyíltan nem lehetett csinálni. 
K: Szóval hallotta, hogy a Kasztner Rezső kiszabadított- 
I: Kasznter Rezsőről hallottam----ja, elnézést. 
K: Tehát hallotta, hogy a Kasztner Rezső kiszabadított embereket. 
I: Igen=igen. 
K: Hány embert szabadított ki? 
I: Fogalmam sincs, nem tudom. 
K: És milyen más dolgot csinált ez a Kasztner Rezső akkor? Tehát- 
I: Nem tudom. 
K: És kiszabadította a Rumbach utcai zsinagógából embereket- 
I: -embereket, de onnét én is kiszabadítottam embereket. 
K: Ez hogy történt? 
I: Úgy történt, hogy voltak ezek a svájci menlevelek, (schutz pass)ok, a hitközségnél kaptam 
címre, hogy bent van a Rumbach utcába az illető, így és így hívják, én emlékeztem is rá, hogy 
ki az, mer a lánya, vagy a veje ott dolgozott a hitközségnél, tehát őket én ismertem. És 
odamentem, bementem a templomba, és hát kerestem az öreget, mert hát ott volt- nem akarok 
túlozni, de legalább kétezer zsidó ember. 
K: A zsinagógában. 
I: Zsinagógába. 
K: Kit- emlékszik a névre, hogy kit keresett? 
I: Azt nem, nem tudom. Arra emlékszem, hogy hát volt az illető olyan 65 éves körül, férfi, és 
hát végre nagy nehezen megtaláltam őt, és mondom, hogy itt van, azt hiszem, a lánya küldte a 
izét, a schutzpass-t, tegye el és ezzel igazolja magát. És az öreg aszongya, vigyem a francba, 
őt nem érdekli ez, és elkezdett lármázni. Na de közbe ott voltak a nyilasok, és hát közben 
csillag is volt, és hát nekem nem volt csillag, és hát végén rábeszéltem a- nem ismerős, hanem 
ismeretlen zsidókat, hogy beszéljenek az öreggel, hogy térjen már észhez, mer én is 
lebukhatok. És a végén nem tudtam már mást csinálni, átadtam az egyik- azt is ismertem, 
Reisnek hívták, villanyszerelő szaküzlete volt nekik a Broadway-házba, és megbíztam őt, 
hogy ha helyretér az esze az öregnek, akkor adják át, mer hát ők tudták, hogy mi a schutzpass. 
És ez hát elég kellemetlen, tényleg örültem, hogy kiszabadultam a Rumbach utcából, mert ott 
rosszul járhattam volna. Aki ilyet csinált, annak azér elég vakmerő dolgok- dolog volt ez. 
K: Akkor szóval vitt egy svájci menlevelet- 
I: -igen- 
K: -a Rumbach utcai zsinagógába- 
I: Rumbach utcába. 
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K: Ezt=ezt a menlevelet, ezt kitől kapta? 
I: Ezt a lányától, akinek vittem, a lányától. Na most a lány hogy jutott hozzá, azt nem tudom. 
Mivel a lánya engem ismert, megkért arra, hogy vigyem be, ott van az öreg, az apja, és adjam 
át neki. De ő se számított arra, hogy az öreg megvadul, és őneki van igazolványa, őneki nem 
kell ilyen. 
K: És aztán sikerült végül kihozni? Kijött a menlevéllel a- a- az ör- az öreg, a férfi? 
I: Igen, mert véletlenül az egyik nyilas- hogy hívják, igazoltatta őt, benn a zsinagógába, és az 
öreg mégis csak elfogadhatta a hogy hívjákot, a menlevelet, mer elővette és megmutatta. Na, 
én ezt már nem láttam, én vettem az irányt elég sürgősen. És aki kijött, ezt én utána az öreggel 
nem találkoztam, hanem a lánya mondta, hogy kijött a papa. 
K: Bocsánat, még visszatérve a dombóvári utazására, ott tudott zsidókkal beszélni? 
I: Nem=nem. Mer egyrészt nem is ismertem őket, a dombóvári- 
K: -nem Dombóvár, hanem Dombóvár, Dombóvár és környéke, tehát ahol járt, Szakcson, 
meg Kocsolán. 
I: Szakcsiakkal ott azokkal tudtam beszélni. 
K: Tudott beszélni a szakcsi zsidókkal? 
I: Persze=persze. 
K: De őket már akkor már elvitték, vagy még nem gyűjtötték akkor össze? 
I: Hát akkor volt éppen a gyűjtés. 
K: És akkor oda tudott menni hozzájuk, és tudott velük beszélni? 
I: Persze. Ott láttam, hogy a község fuvara, mert minden községnek kellett tartani egy 
fuvarost, akinek volt lova, meg kocsija--bizonyos ügyekből kifolyólag, mondjuk például 
letartóztattak valakit, akkor- és olyan állapotba volt, hogy nem- mozgásképtelen volt, akkor a 
község terhére fuvarral elszállították, mit tudom én, hova. Na most hát ez mondjuk nem volt 
szenzáció, de ott láttam már idősebb, hát főleg nőket, asszonyokat, akik fönn ültek a kocsin, 
mert nem tudtak menni.  
K: És beszélt velük? Vagy kikkel beszélt? 
I: Beszéltem. 
K: Mit beszélt velük? 
I: Hát mit. Hogy sajnálom, hogy ez történt, meg hát próbáltam vig=vigasztalni, hogy leviszik 
Dombóvárra, és hát- meg nem is tudtam mást elképzelni, hogy elviszik Dombóvárra, aztán ott 
aszalják, aztán majd hazaeresztik őket. Hát elég naivak voltunk, mert nem tudtuk elképzelni, 
hogy mondjuk Dombóvár után van még Ausztria, meg van Németország is. Mer ezeket nem 
Auschwitzba vitték, hanem Dachauba, München mellett van. 
K: A dombóvári zsidókat Dachauba vitték: 
I: Aha. 
K: De ez csak később derült ki. 
I: Ez később derült ki, ti. a Grossmann De- Jóskával ő: hát én nem tudtam beszélni, mer hát én 
ötven--hatba jöttem haza és a Jóska az már- az ’48 körül fogta magát és kiment Izraelbe. 
K: Milyen Jóska volt, bocsánat? 
I: Grossmann.  
K: Grossmann Jóska. 
I: Úgy hívtuk, hogy Pille Jóska, ez volt a csúfneve. 
K: És őt látta, amikor elviszik? 
I: Igen.  
K: Tehát máshol vidéken nem látta a deportálást, csak ezekben a falvakban.  
I: Hát nem volt módomba. Meg hát tkp. ez=ezek teljesen egyforma kaptafára mentek, ezek az 
összegyűjtések, elég lélektelen mozgal- megmozdulása volt ez a magyar csendőrségnek. 
Összeszedték az embereket, fölírták a nevüket, mikor születtek, és akkor ide álljon, oda álljon, 
ebből állt az egész. 
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K: Hogy tudott Ön utazni, János bácsi, nem volt- ugye akkor azért sűrűn- háborús idő volt, 
sűrűn igazoltatták az embereket. János bácsinak elég volt felmutatni a- 
I: -személyazonossági- 
K: Volt személyazonossági? 
I: Hát hogyne! Nem személyazonossági, bejelentőlap. 
K: A bejelentőlapja elég volt. 
I: Persze. 
K: Avval lehet utazni. 
I: Nem volt olyan gyakori, én nem találkoztam igazolással. Hát rendes személyvonattal 
mentem, még nem is gyorsvonattal, mer hát az drágább volt. 
K: Az előbb kérdeztem, de elkalandoztunk, tehát hogy az volt a kérdésem, hogy próbált-e 
valamilyen módon segíteni a zsidó hitközség a vidéki zsidókon? Tehát próbál-e, vagy- szóval 
próbált-e- mit=mit tudott- 
I: Nem tudott csinálni semmit se. 
K: Hallott arról, hogy cionista fiatalok valamilyen módon-? 
I: Nem, azt csak később hallottam, a háború után. 
K: Tehát ott a Síp utcában nem. 
I: Nem. 
K: Nem is találkozott cionistákkal? 
I: Nem, egyáltalán nem. 
K: Az a név, hogy Komoly Ottó, mond-e valamit? 
I: Komoly Ottó. Nem=nem. Komoly nevet ismerek, de az egy orvos, ha jól emlékszem 
idegorvos. 
K: Komoly Lea? 
I: Nem------------ 
K: Igyon nyugodtan, persze, bármikor meg lehet állni inni. 
K: Meddig maradtak a Síp utcában, meddig laktak a Síp utcában? 
I: Hát, én ’45. március 13-áig, hát a szüleim azok meg- 
K: Nem kellett kiköltözni? 
I: Dehogynem. Tkp. 44. december elsejével el kellett hagyni minden- 
K: -úgy tudom- bocsásson meg, hogy megszakítom, úgy tudom, hogy 44 júniusában a Síp 
utca egy csillagos ház lett. 
I: Hát persze, hát mindegyik az volt. 
K: És akkor nem=nem kellett kiköltözniük? 
I: Nekünk, hát mivel hogy apám ott volt állásba, lehetőségünk volt december elsejére- de ez 
az utolsó határidő volt, ezt is úgy jutottam hozzá, hogy- szóval annyira nem vettük komolyan 
a dolgot, hogy kiköltözni, hogy hát voltak hivatalok, ahol kaphattunk volna címeket, 
beköltözni zsidók által elhagyott lakásokba. A fenét, mondom, apámmal ahogy beszélgettünk, 
a fenét, itt vannak már az oroszok, már belőtték a házat is. Úgyhogy nem megyünk innen, 
aztán a végén eljött az idő, amikor nem volt mese, szorult a hurok körülöttünk, és éppen akkor 
vittem, akkor svéd menlevelet vittem a Pozsonyi útra. 
K: Ezeket hol kapta, ezeket a svéd menleveleket? 
I: A hitközségnél. 
K: Kitől? 
I: Hát, azt én meg nem mondom. Lehet, hogy a Domonkostól, lehet, hogy a Berendtől, nem 
tudom, fogalmam nincs, hogy ki- kitől kaptam. Ők is úgy kapták, szóval nem ők gyártották. A 
Wallenberg- 
K: -ezek névre szóló menlevelek voltak? 
I: Névre szólók voltak, persze. Tehát ott előzőleg a nevet, meg az adatot- szóval ezek nem 
voltak hamisítványok, ezek eredeti iratok voltak. Ezeket névre- tehát annak rendje-módja 
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szerint ki volt állítva. Igen, de el kellett oda juttatni. Hát a Pozsonyi útról nem tudtak kijönni, 
hát rögtön lekapták volna őket, mert akkor már csillag volt. Na most ők csillagos- 
K: -ez mikor volt? 
I: Tessék? 
K: Mikor volt ez a svéd menlevélnek a- 
I: -hát az körülbelül- 
K: -szállítása? 
I: -har- július-augusztus körül volt. Mer ezt már Wallenberg intézte. 
K: Wallenberggel találkozott? 
I: Háromszor találkoztam, láttam. Ismerni nem ismertem én őt. 
K: Hol- hol látta őt háromszor? 
I: Hát egyszer láttam a----a: józsefvárosi pályaudvaron, amikor ott a bevagonár- 
bevagonírozást akadályozta meg Wallenberg. 
K: Ez hogy történt, el tudja mondani, hogy hogy zajlott ez a történet? 
I: Hát én csak az eredményt láttam, hogy a- 
K: -mit csinált ott János bácsi? 
I: A hogy hívják, a hm:- 
K: -pályaudvaron. 
I: -a józsefvárosi- fogalmam nincs, hogy kerültem én oda. Szóval mindegy, odakerültem, és 
már benn voltak a vagonba a zsidók, és onnét ő kiszedte. 
K: Kiket? 
I: Hát a bevagonírozott zsidókat. 
K: Összeset, mindenkit? 
I: Így van. Kiszedte őket, és hát nem volt ő egyedül ott, valakik még ott kellett, hogy 
legyenek, és azok nem voltak ő: kivilágítva, tehát németek lehettek. Pénzér’ a legszentebb 
német is kapható. És kérem szépen, kiszabadította a józsefvárosi pályaudvaron a zsidókat, és 
elkísérték őket a Dohány utcai hogy hívják, zsinagógába. 
K: Hány zsidót szabadított ki, vagy hány zsidó volt a vonaton, akiket aztán kiszabadított a 
Wallenberg? 
I: Nem számoltam meg őket, de hogy- hogy hatszáz-hétszáznál több volt, az biztos. 
K: És akkor ők elgyalog- tehát kiszáll- 
I: -hát kísérettel, persze, be a Dohány utcába, a Rákóczi úton. És---hát oda bementek, de hát 
amíg az megtörtént a- hogy helyet foglaltak, mer ott a pincétől kezdve az emeletig minden 
tele volt. Hát a Dohány utcai zsinagógába, nem akarok túlozni, de legalább négyezer ember 
volt. Hegyén-hátán. Ugye tudjuk azt, hogy a nők, azok a földszinti részen nem lehetnek, csak 
férfiak. A: tehát az emeleti részen. Vegyesen, mindenütt voltak férfiak, nők. Na most ott 
ácsorgok és figyelem a mozgást, és hallom egyszer, az egyik nyilas odaszól a másiknak: te--
az az ürge zsidó. Ti. Domonkos tiszti egyenruhában volt. Hát tiszti egyenruhába kiállni akkor, 
hát az meredek dolog volt. És hát szóltam apámnak, mer hát ilyenkor nemcsak 
kíváncsiságból, hanem ahol lehet segíteni, segítsünk. Mondom apámnak, szólj a 
Domonkosnak, mer kiszúrta az egyik nyilas. Tehát ne én mozduljak el, mer én ott álltam a 
nyilas mellett, apámhoz meg elmentem, az kb. 10 méter, tizenöt méter távolság volt, 
villámgyorsan elment apám a Domonkosnak szólni, hogy tűnjön el, de azonnal, mert az egyik 
nyilu- nyilas kiszúrta. 
K: Ez a Dohány utcai zsinagógában volt? 
I: Dohány utcai zsinagógába. 
K: Mit csináltak Önök a Dohány utcai zsinagógában? 
I: Hát, ott néztük, hogy mi történik. 
K: Mi történt, ez mikor volt? Ez, amikor a Wallenberg kiszabadította- 
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I: A Wallenberg kiszabadítása után. Hát én a csoporttal együtt mentem, csak én a járdán 
mentem. 
K: Tehát tkp. véletlenül járt arra- 
I: -véletlenül jártam arra- 
I: -a pályaudvaron, és kísérte a=kísérte a zsidókat vissza a- 
I: -úgy van- 
K: -kíváncsi volt, hogy mi történik velük? Azért kísérte? Aha. 
I: Hát persze, világos. 
K: És megérkeztek a Dohány utcai zsinagógába és ott volt már az édesapja is, vagy 
édesapjával együtt voltak a pályaudvaron? 
I: Persze, hát apámat végig az egész- nemcsak az apám, hát minden, a hitközségnél lévő 
minden tisztviselő, vagy ismerős, aki ott volt, hát az villámgyorsan meghallotta, hogy 
telefonon, vagy mien hallott- hallgatták meg, azt nem- fogalmam sincs, de az biztos, hogy én 
az apámmal ott már a hitközség- vagyis a Dohány utcai zsinagóga előterében találkoztam. 
Mondom, mi a baj, miért vannak itt. Hát aszongya, ezek a hülyék itt hogy hívják, hoztak 
rengeteg zsidót. És hát mondom, hogy a- akivel én jöttem, azok a hm: józsefvárosi 
pályaudvarról jöttek. És hát senki nem tudott semmit, csak azt tudtuk, amit láthattunk. 
K: Szóval Wallenbergék és Wallenbergék már akkor nem voltak ott, ugye? 
I: Nem=nem=nem. Ők nem kísérték. 
K: Ki kísérte akkor, a nyilasok kísérték? 
I: Nyilasok. 
K: Nyilasok visszakísérték, vagy odakísérték a- 
I: -odakísérték- 
K: -Dohány utcai zsinagógába a kiszabadított zsidókat. 
I: -igen- 
K: -és a- 
I: -de hogy Wallenberg mit mondott nekik, mi volt az a varázsszó, hát azt a fene tudja. Mer 
lehet, hogy pénz volt, mert Wallenberg sokat elintézett pénzzel. 
K: És mi volt a másik két alkalom, amikor látta még Wallenberget? 
I: Hát egy, amikor a--------valószínű, hogy ő- vele tárgyaltak a hitközség- ja- a hitközségnél, 
mer ott volt a hitközség területén. A harmadik esetet, azt- 
K: Azt látta, hogy bement tárgyalni a hitközség épületében, vagy=vagy? 
I: Azt láttam, hogy bejött- 
K: -igen- 
I: -a hitközség épületébe, hogy kivel beszélt, és mit beszélt, azt nem tudom, de valakivel ott 
kellett, hogy találkozzon. 
K: Igen, és a harmadik? 
I: Valami- hát a harmadik ember? eset- akkor is valami zsidó kíséret volt---ő elég bátor ember 
volt, mert- és jó kapcsolatai lehettek neki---előrebocsátom, hogy Wallenberg család, ez egy 
igen jómódú család. A Saab, az autógyár, meg a Volvo főrészvényesei voltak az apja- az 
öreg- 
K: -de ezt- 
I: Wallenberg- 
K: -csak hallotta, ugye? 
I: Nem, ezt tudom. 
K: Jó, de=de nem=nem ő mondta. 
I: Nem. 
K: Mi volt a harmadik eset, amikor=amikor találkozott, vagy amikor látta Wallenberget? 
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I: Azt hiszem, Budán láttam a hogyhívjákon, a Móricz Zsigmond körtéren, akkor Horthy 
Miklós körtérnek hívták, ott láttam őt, mondom, beszélő viszonyba mi nem voltunk, de látni 
láttam. 
K: Mit csinált ott a Móriczon, vagy a Horthy Miklós körtéren? 
I: Ott is valamit ügyintézett, de hogy mit, nem- 
K: Az is zsidókkal kapcsolatos volt? 
I: Persze, mással nemigen- 
K: Ott is voltak zsidók? 
I: Hogyne. jaj- 
K: Álljunk meg egy pillanatra. 
I: Áá- Jézus Mária! 
K: Álljunk meg egy pillanatra. 
K: Leálltunk egy kis szünet erejéig, és akkor most folytatjuk a beszélgetést- 
I: -jó- 
K: -most már akkor- 
I: -valamennyire regenerálódtam. 
K: -igen, és köszönjük a türelmét. Arról beszélt, hogy a Móricz Zsigmond körtéren látta 
Wallenberget.  
I: Igen. 
K: Ez mikor volt körülbelül, emlékszik-e? 
I: Hát, ez kb. augusztus vége felé lehetett, mer én akkor voltam utoljára kinn a Sztenderdbe, 
tehát a munkahelyemen. Utána nem mentem ki.  
K: És addig villamossal járt ki? 
I: Villamossal, persze. Akkor még itt a- ezeken az utakon ki- kivétel a Margit hídon, ott már 
nem lehetett járni, mer fölrobbantották a hidat. 
K: És a villamoson=a villamoson látta Wallenberget, vagy pedig a téren? 
I: Nem, nekem ott át kellett szállni a körtéren, és ott láttam, hogy valami gyülekezés van, 
odamentem, és akkor láttam, a Wallenberg ott intézkedik egy-két ember volt ott még, aki 
nyilvánvalóan az ő ismeretségéhez tartozott, és hát ott is elég komoly csa- 40-50 fős csoport- 
K: -zsidók? 
I: Hát valószínű zsidók voltak, mert hogy hívjákuk- csillagosok voltak. 
K: És voltak ott nyilasok is? 
I: Persze. Akkor már nagyjából nyilasok voltak, mer ő: ha jól emlékszem, augusztusba itt 
Budapesten is már megny- megépült a gettó. A---a Dohány utca, körút, Wesselényi utca---
ezen=ezen a részen volt a kerítés--lehet, hogy a Dob utcáig volt a izé- szóval nem a 
Wesselényi utcáig, hanem a Dob utcáig. Azt nem tudom, de azt tudom, hogy a Wesselényi 
utcán volt hogy hívják, kapu. 
K: De már akkor nyáron látta azt a kaput, vagy csak később? 
I: Hát, mikor volt az, szeptemberbe? Augusztusba inkább. Ez úgy történt, hogy hát ugye 
kiplakátozták, hogy aki huszonnégybe született, 24-25-26-ba született, az hadköteles, és be 
kell vonulni katonának. Hát ugye első nekibuzdulásra én is nekilódultam, hogy elmegyek 
katonának, aztán kiértünk a- a kőbányai téglagyárig, hát ott remek szállás volt, mer téglákon 
lehetett feküdni, meg takarózni, aztán következő nap úgy gondoltam, hogy nem nekem 
találták ezt ki, aztán elindultam hazafelé. Aztán megyek vissz- hazafelé, és akkor látom, hát 
akkor kb. egy olyan három napot voltam így kivonva, és látom, hogy a Dohány utca és a Síp 
utca sarkán ott el van kerítve kapu. Elég gyorsan működtek, hm: mondom, akkor erre nem 
megyünk. Aztán elmentem a Wesselényi utcába, a t- templom- zsinagóga mellett, hát ott 
láttam, hogy be lehet slisszolni. Hát be is slisszoltam aztán- hát utána már nagyon rövidre 
fogtam a kirándulásokat, lehetőleg sehova nem mentem el, csak ha nagyon muszáj volt. 
K: De miért nem? Hát végül is- 
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I: -mert veszélye volt a részünkre is. 
K: Hát szabadon mozoghatott, nem, János bácsi? 
I: Persze. Nézze, például apámnak volt schutz- izé ő: a Gestapo-tól a hitközség intézte el, 
hogy őneki legyen igazolványa, bejárni a munkahelyére. Akkor ez december--10-e körül 
lehetett- 
K: Tehát miután már kiköltöztek a gettó- 
I: -kiköltöztünk- 
K: -a Síp utcából. 
I: -Síp utcából. 
K: Jó- jó, mondja, oké. 
I: És hát én meg is értem apámat, őneki a Wesselényi utca 7-be volt, ahol a színházterem volt 
a második emeleten, ott volt kulcsa ahhoz, hogy ne sokat bolyongjunk kinn a gettó területén, 
hanem kulccsal bejön és akkor belül átmegy a Síp utcai oldalra. És állunk ott sorba a 
Wesselényi utcai kapunál, és azt mondja az egyik nyilas, persze géppisztolyosok voltak, hogy 
nézd a vén szart, aszongya, mekkorát fog ugrani. Hirtelen nem tudtam elképzelni, hogy kiről 
beszél, aztán láttam, hogy a--Rumbach utca és Wesselényi utca sarkán, ott egy hivatásos 
ezredes volt, tehát katona-ezredes volt, nyilván őneki engedélye volt valamiért ott tartózkodni, 
mer anélkül senki nem tartózkodott ott. És akár hiszik, akár nem, beleeresztett egy sorozatot. 
Tényleg ugrott, meg is halt. Szóval ilyen legények voltak. 
K: De ő- ő nem volt zsidó? 
I: Ki? 
K: Ez a hivatásos katona. 
I: Biztos, hogy nem. Hát a Domonkos nem mert kimenni, nem- hogy hívják, egyenruhába, 
vagy civilbe, egyenruhába se mert kimenni, ti. az egyenruhát aki fölvette, bárki, nem kellett 
ahhoz zsidónak lenni, azt katonai bíróság elé állították. Na most, ha zsidó volt, akkor meg 
pláne. 
K: Merthogy had- hogy hívják ezt, dezertőrnek minősült, vagy=vagy? 
I: Hát őt nem lehetett dezertőrnek, mer hát ő- 
K: -zsidóként nyilván nem- 
I: -zsidóként nem volt dezertőr, csak nem volt joga. 
K: De ez a katonatiszt akkor ott egyenruhában mit csinált? 
I: Valamit a fene tudja, jött onnét a Dob utca felől, jött és ott a Wesselényi utca és Rumbach 
utca sarkán, ott láttam. Na most ez a távolság kb. mennyi lehetett, hát egy olyan 40 méter, 30-
40 méter, és lelőtte. 
K: Ezek a nyilasok kik voltak a- ők őrizték a gettót, vagy=vagy ők ott voltak a gettóban, vagy 
gettón kívül voltak? 
I: Nem, gettón kívül. Nemigen hiszem, hogy be mertek menni, annál gyávább szarok voltak 
azok. 
K: Tehát ez a tiszt is a gettón kívül volt? 
I: Nem, benn a- mondom, a Rumbach utca és a Wesselényi utca sarkán. Ez már bent volt a 
hogy hívjákba, a gettóba. Na most ilyen körülmények között engedtem én el az apámat, hogy 
menjen be, nem lőtték le. 
K: A- tehát a nyilasok is, és a katonatiszt is a gettón belül volt? 
I: A nyilasok őriztek a kapun- a kaput őrizték. 
K: Én úgy tudom, hogy rendőrök őrizték a gettót. 
I: Nem 
K: Nyilasok? 
I: Nyilasok őrizték. 
K: Végig, mindig? 
I: Végig, bizony.---Rendőrök nélkül- nem volt ott, nyilasok voltak, 16 éves, 18 éves kölykök. 
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K: Hány nyilas állt a gettóban, a gettó ajtajában? 
I: Kettő, az a minimum, hogy kettő volt ott. 
K: És az édesapja úgy mehetett be, hogy kapott egy különleges engedélyt. 
I: Ő kapott egy engedélyt, a fényképe még mindig megvan- 
K: Maga az igazolvány is megvan? 
I: Az igazolvány nincs, csak a fénykép lepecsételve. 
K: Emlékszik, hogy milyen pecsét van rajta? 
I: Hát, azt hiszem, hogy a izé- a Gestapo-nak a pecsétje van rajta. Hát előkotorhatom majd. 
K: Az lehet, hogy érdekes lehet számunkra. 
I: Mikor lesz a legközelebbi? 
K: Fogunk majd még jelentkezni, meglátjuk, hogy mikor lesz a legközelebbi. 
I: Jó, mer akkor megkeresem az archívumba, mer most költöztünk tavaly, elég sok papírt 
kidobáltunk, de ez biztos, hogy megvan, mert itt a- amikor átnéztem a dolgokat, még itt voltak 
olyan ő: hogyhívjákok is, anyámnak házassági levele--volt, de ezeket mind kidobtuk, mer hát 
minek, fölösleges. De apámnak, hát ez akkor ő volt--34 éves? 32- 34 éves. 
K: Szóba kerültek a csillagos házak, hogy a Síp utcai ház is csillagos ház volt. 
I: Ez gettó volt. 
K: De még mielőtt a gettó része lett volna, csillagos ház- kikerült egy sárga csillag az 
épületre. 
I: Hát raktak ki egy csillagot, de nem volt az lényeges. A csillagos házak azok a ő:-----
Pozsonyi út, Visegrádi út---ezen a részen voltak a csillagos házak. Azok ki- direkt ki voltak 
jelölve arra, hogy ott zsidók- hát természetesen a- a lakások azok közösek voltak, mer hát ott 
annyi embert suvasztottak be, hogy szerintem ott még aludni se nagyon tudtak.  
K: Végül is elvitte ezeket a svéd leveleket a Pozsonyi útra? 
I: El=el. 
K: Ez mikor volt? 
I: Augusztus hónapba. 
K: Tehát ezeket a menleveleket, svéd menleveleket a Síp utcai hitközségben kapta meg- 
I: -igen, mega=megadták a címet, hogy ide vigyem, pontos nevet, mindenfélét, és jó részüket 
ismertem is. Hát tkp. így kerültünk mi a Broadway-házba, hogy vittem a svéd menlevelet a 
Reiszéknek, és ők abba a házba, a Broadway házba, az ötödik emeleten laktak. És kérdezi a 
Reisz, hogy benn lakunk még mindig a gettóba? Hát mondom, benn. Hát, aszongya, ne 
hülyéskedjenek, maguknak régen ki kellett volna költözni. Hát mondom, nincs hova. 
Aszongya, itt a kulcs, menjenek be az én lakásomba, és kész. Be is mentünk, és karácsony 
este kaptunk egy belövést, szerencsére lenn voltunk a légoltalmi pincébe, és a fürdőszoba, a 
hálószoba beköltözött a másik szobába, úgyhogy azóta aztán nem mertünk fönn maradni, 
ahova egyszer belőttek, oda még egyszer belőhetnek. Úgyhogy egész idő alatt lenn voltunk a 
izé- na de hiánytalanul- 
K: Ez a Broadway-ház ez hol van pontosan? 
I: Broadway-ház? Ez a Dohány utca 1---hát ott, ahol ő: Broadway- maga persze fiatal- 
K: Filmmúzeum, nem? 
I: Az, na, filmmúzeum, azt valamikor Broadway-nek hívták. 
K: A zsinagógával szemben, igen. 
I: Úgy van, az. 
K: Akkor az még- az már nem volt a gettó része. 
I: Az nem=nem=nem. Szóval a Dohány utcának az a része nem volt gettó, a Dohány utca 
végig nem volt gettó, csak a Síp utcánál volt egy kapu---meg azt hiszem, a Klauzál utcánál, 
valahol ott volt még egy kapu. Szóval az felejthetetlen volt. 
K: És akkor a: Reiszéknek a lakásába költöztek be, ott nem tudtak sokáig maradni, merthogy 
akkor ott- 
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I: Talán három éjszakát voltunk fönt, szóval belőtték, és akkor lementünk. Hát nem voltak 
udvariasak az ott lakók, mit mondjak, mert mi bútort, semmiféle ilyen dolgot nem vittünk át. 
Minek? hát pár napra. De átvittünk egy ládát, amibe nekünk az értékeink voltak. Ez kb. egy 
olyan egy méter hússzor egy méter magas és kb. egy méter széles láda volt, azt átvittük ilyen 
kézikocsival, sehol nem kaptunk helyet, hanem a melléklépcsőháznak egy eldugott helyén, és 
ez volt a szerencsénk. Tudniillik, amikor az oroszok bejöttek, kiürítették az egész házat. A 
mienkét nem találták meg, mer az egy mocskos, el- félredugott, eldugott helyen volt, és arra 
az oroszok nem jártak, mer ha jártak volna, ott kiirtottak mindent. Hát ott hihetetlen 
mennyiségű, azt hiszem, két, vagy három napig szőrmét hurcoltak az oroszok. Ott egy 
szőrme-nagykereskedő volt a- azt hiszem, a második emeleten. Hát az=az élmény volt. 
Úgyhogy a Reiszék megjöttek, sértetlenül mindenki, gyerek is, kislányuk volt nekik, aztán hát 
nagyon örültünk egymásnak, azt akkor minden férfit, aki volt, sorba állítottak, és kivittek 
Kőbányára, minket is apámmal. És hát kimentünk, már egészen a kőbányai összekötő híd 
előtt lehettünk kb. egy olyan 200 méterre, 150, amikor éjszaka, úgy 12 óra, 11 óra- egy óra, 
12 óra felé, én addig mászkáltam össze-vissza, kérdeztem, hogy mióta vannak ott emberek. 
Azt mondja, hogy két hete. Mer azért vittek oda bennünket, hogy dokumentumokat fogunk 
kapni. Hát, mondom az apámnak, meg volt egy barátja, hát, mondom uraim, ami igazolvány 
kell, az nekünk van. Az, hogy most mi lemegyünk, mit tudom én, hova, Jászberénybe 
igazolványér’, hát arra én nem ragaszkodom nagyon, én elindulok haza. Hát aztán hárman 
voltunk, megbeszéltünk, én kimentem a kapun, nem lőtt senki se rám, jött utánam az apám, és 
utána meg a barátja. Szépen elértünk, láttuk, hogy ott a vasúti híd alatt, ott tábortüzet 
gyújtottak az oroszok, de nem sokat törődtek velünk ott. Hát elsősorba nem egy csoportba 
mentünk, hanem kb. olyan tíz-tizenöt méter távolságra egymástól. Elérkeztünk már ez a 
megint ez a józsefvárosi pályaudvarhoz, ott sztoj. Hát nekünk, az apámat, meg a barátját azt 
hagyták, hát az öregek. Bevittek, autókereket fölpum- teherautó-kereket fölpumpálni kézi 
pumpával. Tudja mi az! Na mindegy, hát de még azér rendesek voltak ezek, hát ezek 
frontkatonák voltak, megkérdezték, hogy hát éhes vagyok-e. Mondom, persze, hogy az 
vagyok. Tegnap óta nem ettem. És akkor, hát hoztak valami moslékot, hát valamit, hát ami- 
ők is azt ették- hát valami. Rémlik valami, hogy káposztaleves volt, minden esetre jól esett, 
mer meleg is volt, meg hát valami volt bennem, hát nekem az volt az elméletem akkor, ha egy 
levesbe van két tészta, akkor két tészát- akkor két levesbe négy tésztának kell lenni és a két- 
és a négy tészta több, mint a kettő és meg kell ragadni, nincs finnyáskodás. Itt sokszor annyira 
kiverik a balhét, hogy nem jó a koszt. Ugyan kérem! Ez relatív fogalom, hogy jó a koszt, vagy 
nem. Ha éhes az ember, akkor az megeszi még a vasszöget is. 
K: Sikerült megmenekülniük János bácsiéknak? 
I: Sikerült. Apámék azok hazamentem, mondtam nekik, hogy a- ne a járdán menjenek, hanem 
az úttest közep=közepén, hát elmentek egészen a Síp utcáig, aztán ott villámgyorsan be a Síp 
utcába. 
K: Ez mikor volt különben? 
I: Ez? Egész pontosan ’45. január 22-én. 
K: Az tudja- 
I: -vagy 20-án- 
K: -hogy mi történt a hitközség épületében, amikor bejöttek az oroszok, mi volt ott? 
I: Hát akkor én nem voltam ott.  
K: Amikor eljöttek decemberben a Síp utcából, akkor ott maradtak a hitközségnek az 
elöljárói? 
I: Nem=nem. 
K: Domonkos Miksa? 
I: A Domonkos volt ott, a: olvastam egy magyar írónak a- népszerű író pedig, Moldovának 
olvastam egy könyvét, aztán szóltam is a- 
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K: János bácsi, le fog állni a kazetta, úgyhogy erre legközelebb kerítünk sor. 
I: Szóval a lényeges az, hogy szóltam neki, hogy ő: itt bajok lesznek, és hát arrébb kellene 
menni, de--hát a Moldova azt mondta, hogy a hogy hívják, a- az elöljárók ott tivornyáztak 
benn, a hitközség területén. Asszonyom, az elöljáróság, értem ez alatt a Domonkost, és a 
rabbit, a- 
K: Berend- 
I: -Berend doktort, ezek előbb kijöttek, mint mi, a hitközség területéről, tehát a gettó 
területéről. A rabbi a Vilma királyné úton- hogy hívják? a fasor- 
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