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Márton István 
 
 
 
K: Jó napot kívánok. 
I: Csókolom. 
K: Legyen szíves elmondani a nevét. 
I: Márton István. 
K: Melyik évben született? 
I: 1932. május 13-án. 
K: Hol született? 
I: Biharkeresztesen. 
K: Találkoztunk István bácsival egy olyan két hónappal ezelőtt, akkor éppen Ipolyságban, és 
elmesélte azt, hogy- hogy mire emlékszik a második világháború alatt Ipolyságban, hogy 
zajlott a zsidóság sorsa, pontosabban mi történt a zsidó- a helyi zsidókkal. Hogyan szedték 
őket- gyűjtötték össze őket gettóba, pontosan mi volt, ami=ami az ő- tehát mi történt az 
ipolysági zsidókkal. És most azért jöttünk vissza, hogy- pillanat, itt valami igazítás lesz-----
még ezt megvárjuk--tehát most azért találkozunk újra István bácsival, hogy ugyanezekről a 
témákról beszéljünk kicsit hosszabba, részletesebben.  
Hadd kérdezzem meg először, hogy ugye azt mondta az előbb, hogy Biharkeresztesen 
született. Tehát akkor ezzel szemben ugye a háború alatt már Ipolyságban élt. Elmondaná, 
hogy hogy került Biharkeresztesről Ipolyságba, és egyáltalán, beszélne egy néhány mondatot 
a családjáról? 
I: Egész érdekes történetet fogok elmondani röviden. Hát az édesapám az- és édesanyám is az 
Osztrák-Magyar Monarchiába született. Ott nemzetiség nem létezett, mert ott csak vallás 
létezett, és=és állampolgárság. Na most a legközelebbi iskolában tanul édesapám, 
Esztergomba érettségizett, és a budapesti egyetemen állatorvosi karon végzett volna, időbe, de 
közben kitört a háború, az első világháború, bevonult, négy évig volt katona, és négy év után 
aztán befejezte a tanulmányait, és a budapesti egyetemen dolgozott öt évig Jármay 
professzornak az asszisztenseként. Most innét, amikor kikerült, abba az időbe nagyon fontos 
állatorvosi szolgálat volt a határállomásokon, mert rengeteg sok állatot szállítottak, élő állatot 
vagonokba, és mivel Biharkeresztes az egy határállomás lett, és ott ismerkedett meg 
édesanyámmal, elvette feleségül, én ott születtem, tehát én úgy kerültem Biharkeresztesre, és 
hát azért jártam én a nagyanyáméknak a házába, ott nevelkedtem, mindaddig, amíg nem 
mentem iskolába. A testvérem, az viszont Battonyán született, amelyik megint határváros, a- 
az akkori Szerbia és Magyarország közt, és Ipolyság határváros lett, úgyhogy én végül a 
trianoni határokat végigcsináltam, ugye. És=és hát kb. ennyi a- hogy hogy kerültem 
Biharkeresztesre, és hogy kerültem Ipolyságra. Na most Ipolyságon édesapám járási 
állatorvos volt, és tkp. ő amikor megalakult az első Csehszlovák Republika, a versailles-i 
egyezmények után, akkor ő át akart jönni, mivel a szülei Aranyosmarót mellett laktak, és hát 
már idősebb korúak voltak, csak nem engedték őt, mert magyar állampolgár volt, és 
magyar=magyar királyi állatorvos volt. Hiába kérte, mert akkor a brünni kamarába, a 
csehszlovák kamara nem engedte őt, nem adott neki működési engedélyt, és akkor kellett neki 
választani állampolgárságot, hát választotta a magyar állampolgárságot és dolgozott 
Magyarországon. Na most úgy került Ipolyságra, közbe akkor megint meg- közben megint 
határváros lett, és megint a második Csehszlovák Republika, Ipolyság odatartozott, most 
megint nem engedték őt azért dolgozni, mert magyar állampolgár volt, és muszáj volt neki 
csehszlovák állampolgárrá váltani, hogy dolgozhasson tovább, és nosztrifikálni a: a: 
diplomáját, és így maradtunk ott. 
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K: Tehát mióta él István bácsi Ipolyságon? 
I: Én 1938 óta. 
K: Milyen emlékei vannak a harmincnyolc- vagy pontosabban hát akkor még nyilván nem 
olyan sok emlék- 
I: -nem- 
K: -de hogy mondjuk a háború alatt milyen emlékei vannak Ipolyságról, illetve az ipolysági 
zsidókról. Mire- kikre emlékszik? 
I: Én ott kezdeném el, hogy ami a 38-as években történt, arra nem nagyon emlékszem, mert 
én akkor gyerek voltam, és fogalmam sincs, hogy mi történt akkor, de emlékszem nagyon jó, 
mondjuk már amikor a negyvenes évek, meg negyvenötös években, ti. nagyon sok zsidó 
családdal érintkeztek a mi családunk. Hát nemcsak a mi családunk, hanem az egész 
összetétele Ipolyságnak olyan volt, hogy kb. olyan 700 főnyi zsidóság lakta, ebből a hétszáz 
főnyiből nem tudom, hogy volt-e mondjuk nagyon kevés iparos, munkás jóformán senki, ezek 
inkább intellektuálok voltak, ügyvédek, orvosok, patikusok, és nagyon sok üzletes. Na most 
ebből adódott az, hogy egy olyan hétezer főnyi város, vagy lakosú városba, ahol mondjuk a 
tíz százaléka zsidóság, akinek a kezébe vannak az üzletek, és a kezébe vannak ugye ezek a 
kulcspozíciók, hogy így mondjam, hát ezek- ezekkel jóba voltak a keresztények, azért, mert 
tkp. egy olyan=olyan mindenki mindenkiből élő alapon történt, hogy a gazdák, azok termelték 
az élelmiszert, ahol- és hordták be ugye ezekhez a zsidó családokhoz, vagy a piacra. És a- az 
iparosok, olyan 250 körül főnyi iparos Ipolyságon, az pedig abból élt, hogy kiszolgálta, tehát 
ott a (abba az időbe) nem volt, nem tudom én, üzletbe ugye konfekciós ruha, vagy=vagy cipő, 
hanem cipészek dolgoztak, a szabók dolgoztak, varrónők dolgoztak, és hát az a pénz is 
vándorolt körbe-körbe, az egyiktől a másikig. Na most kialakult egy olyan kapcsolat, hogy 
jóba voltak egymással, mert egymásra voltak utalva, és=és=és én nem tudok arról, hogy 
valamilyen ilyen=ilyen felekezeti ő: ilyen ellenszenv alakult volna ki soha. Na most a 
családokon belül is érintkeztek egymással, osztálytársaim voltak, játszótársaim voltak, a 
testvéremnek voltak játszótársai, úgyhogy amikor én úgy végignézem azt a holokauszt-
emlékművet, ami a múzeum falán van, hát ennek a 80%-át meg tudnám mondani, hogy ki ki 
volt, úgyhogy ki- kinek a neve szerepel ott, mert ezekre én emlékszem. Hát talán szembe 
velünk laktak, én azt említettem annak idején, a (Kinszki család) a két fiú, akivel anyámék 
naponta érintkeztek. 
K: Őket hogy hívták, a családtagokat? 
I: A hölgy az volt Erzsébet, a férfi volt László, és a két fiú, az egyik volt Gábor, a másik meg 
István. Na most ezek egy rettenetesen nagyon édes emberek voltak, akik=aki a gettóba 
kerültek, és- 
K: -mivel foglalkozott a család? 
I: A ki- ő földbirtokos volt, földbirtokos volt, és=és közülük senki nem tért aztán vissza. 
K: Mekkorák voltak a fiúk? 
I: A fiúk, az egyik volt, amikor a gettóba került, az 13 éves, a Gábor az pedig volt tíz, igen. 
Akkor a- nem tudom, ha emlékszik vissza, ott van egy szálloda Ipolyságon, a főtéren, az ún. 
lengyel szálloda, hát ennek a Lengyelnek, akkori tulajdonosnak a fia osztálytársam volt, 
Lengyel Tamás, úgyhogy- a fogorvos, Ertlerék, akiknek a Mariann és=és Erzsébet lánya az 
naponta játszottunk, szóval nagyon=nagyon=nagyon közeli kapcsolat volt ezekkel a zsidó 
családokkal, és=és nem volt valamilyen differencia, hogy a keresztények csak a keresztények 
egymással és a zsidók egymással. Ez mind=ez mind megmaradt egészen a 44-es évig, 
amíg=amíg nem jöttek a nyilasok uralomra. Addig ott én nem merném mondani, hogy=hogy 
valamilyen akr- atrocitásokba, vagy valamibe volt része a zsidóságnak, vagy ment volna a 
nagy zsidózás. És még valami, hát Ön biztos, hogy nem emlékezhet ilyenre, a borbélyüzlet, 
az=az egy olyan kisvárosba az=az a pletykafészek. Amíg az embert ott megnyírják, meg=meg 
borotválnak, és ott egymás közt a borbélynál mindent megvitatnak. Na már most ha lett volna 
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valami, akkor- és a gyereknek abba- olyan 12 éves fiúnak, mint én voltam, annak ilyen 
denevér-fülei vannak, a radar, és az mindent felmér, mindent regisztrál. Ha lett volna valami 
ilyen=ilyen gyűlölet, vagy=vagy ilyen ő: információk, egyik a másikának, vagy=vagy- a 
zsidósággal szemben, akkor biztos, hogy a borbélyüzletben az ember azt=azt hallotta volna. 
És én csak arra emlékszem, hogy már a 44-es évek elején már arról beszélgettek a borbélyok, 
kit vittek el, vagy kit- a munkatáborokba, a férfiakat, 18 éven felülieket, és=és=és már 
akkor=akkor már lehetett hallani, hogy valami történik, hogy valami van a világban. Az 
iskolába például kötelező volt a levente. Hát én is ugye elsőéves levente voltam, és még azt se 
merném mondani, hogy a leventeoktatásnál valahol is hallottam volna valamilyen 
zsidóellenes kifakadást. A tanáraim azok annyira diszkréten kezelték ezeket a dolgokat, 
annyira védték azokat a diákokat, hogy nehogy megtudjunk valamit ezekről a dolgokról, és 
abba az időbe mondjuk lehet, hogy Ipolyságon volt kétszáz rádió, nem akarok hazudni, nem 
hiszem, hogy több. Na most, akik hallgatták a londoni rádiót, azok mondjuk értesültek arról, 
hogy mi történik a világban. Hát maga a zsidóság nem hittel el, hogy mi történik velük, hiába 
hallgatták a rádiót, hát persze, hogy nem hittek a többiek se. Onnan lehetett- onnét szűrődtek 
ki már ilyen adatok, hogy valami a világon készül, vagy történik, és hogy közbe már ugye 
életbe lépe- 
K: -mit hallottak a rádióban, elnézést? Mit hallottak a rádióban? 
I: Hát, a: hát akkor már érvénybe voltak a zsidótörvények, ugye. Hát mi nem tudtuk, hogy 
léteznek, egy első, második, harmadik zsidótörvény is, de akkor már lehetett hallani, hogy a 
munkatáborokról, amit a londoni rádió sugárzott. És már bizonyos adatokat közöltek a 
lágerekről, és ezekről a=ezekről a haláltáborokról.  
K: Erre emlékszik István bácsi, hogy ezt hallotta? 
I: Igen, emlékszem, mert=mert nagyon figyelemmel kísértem, habár minekünk gyerekeknek 
mindig elküldtek játszani, de azért ott ha egyszer valamit a gyereknek betiltanak, annál jobban 
érdeklődik. Hát azért az ajtó mindig nyitva maradt, és azért már én egy füllel hallgattam 
ezeket a dolgokat, hallgattam azt, hogy hogy alakulnak a fronton a dolgok, és=és emlékszem 
arra is, hogy a Horthynak a deklarációja mikor elhangzott, akkor ott hárman voltunk otthon 
gyerekek, hogy mennyire örültünk és tapsoltunk, hogy na most már vége a háborúnak. És hát 
úgyhogy onnan=onnan már az ember valamit hallott, de ezt vegye úgy, hogy ezek ((köhint)) 
ezek egy 12 éves gyerek, vagy egy 13 éves gyerek mikor ilyet hall, még nem tudja 
feldolgozni, nem tudja még, hogy miről van szó. Aztán kegyetlenebb volt ((köhint)) már- 
K: Említette az előbb a zsidótörvényeket. Annak=annak látta következményeit- 
I: -nem- 
K: -Ipolyságban? 
I: -nem. Első=első- a: utolsó zsidótörvény, amikor betiltották a diákoknak az iskolába a 
részvételét. Akkor=akkor, de nem tudtuk, hogy tkp. miért, csak kimaradtak egyszerűen az 
iskolából. 
K: Kik voltak az osztálytársai név szerint, mármint zsidó osztálytársakról van szó? 
I: Az enyém, közvetlen az én osztályomban volt ez a Lengyel Tamás, ez a Tomi, a 
testvéremnek a- hát az két osztállyal, hát azokat még ezt megemlítem, azok voltak ezek az 
(Ertler) lányok, akkor jártam mondjuk ilyen számtan-oktatásra egy Kova- Köves Tamás- 
Tamáshoz, annak a bankigazgató volt az édesapja, és így jó matematikus, hát az egy kicsit 
úgy egyengette az utamat. Ezek=ezek=ezek- ezekkel- akkor a Komlós, a: lány és fiú, 
akik=akik igen jó barátságba voltak a szülőkkel, orvos volt, ő volt a családi doktor úr, vagy 
doktor bácsi. 
K: A Komlós? 
I: Igen=igen. Az balassagyarmati származású, különben Kohn, itt is van a sírja, az elődjei 
sírjai. 
K: És Komlós- a keresztnevére emlékszik? 
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I: János. 
K: És a fia? 
I: Az- az meg István, és a lány az meg Marica. Hogyne, és ezekkel=ezekkel érintkeztem, 
úgyhogy ezek=ezek naponta a társaim voltak, em- emlékszem arra, ő két-három évvel idősebb 
volt, amikor elrendelték a sárga csillagnak a viselését, akkor a diákok úgy sétáltunk, hogy 
közrevettük ezt a zsidó gyereket, és akkor mindig az egyik a vállával eltakarta a csillagot, és 
úgy mentünk a korzón, úgy, hogy ne lássák. Úgyhogy valóban nem=nem volt- szóval nem 
volt kiéleződve az=az a politikai légkör, ami akkor abba az időbe uralomra lépett és 
uralkodott aztán azt Ipolyságba nem lehetett érezni. 
K: A leventében- tehát a leventébe járt nyilván. 
I: Hát persze. 
K: -István bácsi, és járt-e- jártak-e a zsidó osztálytársak is, vagy iskolatársak? 
I: Nem= nem. Akkor nem, mert a: a- arra nem emlékszem, nem tudnám megmondani, hogy 
mondjuk ez a Lengyel Tomi jött-e, nem, nem hiszem. Nem=nem tudom, nem emlékszem, 
komolyan mondom. Az idősebbek- idősebbekre emlékszem, erre a Komlósékra például, arra 
emlékszem, hogy azok jártak=azok jártak ilyen leventeoktatásra, nem tudom én, 
bombarobbantások, meg tűzoltó előkészítése- a gimnáziumnak az udvarán. Azt tudom, hogy 
azok jártak. De arra nem emlékszem- én=én tkp. abba a leventébe voltam az utolsó évbe, vagy 
az első két évbe, hát mivelünk még csak úgy bántak, hát olyan kis pacalok voltunk akkor még 
az a- úgyhogy- de politikával nem tömtek minket. 
K: Nem volt ideológiai oktatás. 
I: Nem volt, nem. 
K: Hallottunk olyat, hogy ilyen énekeket kellett, ideológiai töltetű énekeket kellett 
megtanulni, vagy azokat énekelték a- egyáltalán halott ilyet esetleg- 
I: -nem=nem- 
K: -amiben mondjuk a zsidók szerepeltek? 
I: -nem=nem- 
K: -vagy Hitler, Szálasi? 
I: Nem=nem. Ipolyságon ez nem=nem=nem volt. Mi- én inkább jobban emlékszem a 
cserkészekre, a cserkészotthonra, az egy nagyon jó szervezet volt, és oda szerettünk járni 
táborozni, és=és ott se- ott is=ott is pont az ellenkezője, ott inkább arra tanítottak minket, hát a 
parancsnokok azok vagy tornatanárunk volt, vagy pedig a káplán, a katolikus káplán, és=és 
soha nem, szó nem esett mondjuk politikáról. 
K: Egyházi oktatásban, vagy a=vagy a misén, templomban volt szó a zsidókról? 
I: Nem=nem=nem. 
K: Egyáltalán antiszemitizmussal, mint ideológiával- 
I: -nem 
K: -vagy mint ilyen, találkozott-e? persze elég fiatal volt nyilván akkor- 
I: Éppen azért, hogy én nem mondhatom, mert=mert tényleg, mondom, hogy azzal a gyerek-
ésszel, vagy azzal a gyerekszemmel bírálom a dolgokat, vagy emlékszem vissza. Az utolsó 
évben, mikor már a nyilasok---a gettósítás előtt akkor volt, hogy Lengyel Tomit megtámadta 
egy suhanc, és lezsidózta. Hát az volt az első ilyen rettenetes, ilyen szomorú emlék, amikor ki 
kellett szabadítani a karmai közül. 
K: Ez hogy történt? Elmondaná ezt az epizódot, ezt az esetet? 
I: Ez egy=egy ilyen nem tudom én, favágónak, vagy kinek, volt egy ilyen suhanc fia- 
K: De együtt voltak az utcán? 
I: Az utcán, mikor jöttünk ki a gimnáziumból, és akkor Tomiék a- a torna=tornatermünk az 
egy másik épületbe volt és a tornaórákra jártunk a gimnáziumba, és ahogy jöttünk ki, akkor 
ez- közben ez még a 44 év elején volt, és akkor nekirohant, hogy te büdös zsidó, te mit keresel 
itt. És akkor elkezdte őt ütlegelni, jóval erősebb volt, és akkor odarohantunk, hogy kiszedjük a 
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karmai közül. Hát ez így olyan megrázó élmény volt, és ez volt az első- első és utolsó, 
amikor=amikor ezt az ember- akkor döbbent rá, hogy most valami történik, ugye. 
K: Ki volt ez a? 
I: Hát, nem él---úgyhogy- 
K: Hogy hívták? 
I: Valami Bálint, de hogy milyen Bálint, én meg nem mondom, azt hiszem Bálint volt neki a 
keresztneve, de hát- 
K: És azt mondta, hogy nyilas volt? 
I: Nem, nem volt ez nyilas, nem volt nyilas, ez valahonnan=valahonnan hallotta, vagy valahol 
valamit elkapott a- erről, hogy létezik egy antiszemitiz- meg (zsidógyűlölet), kipécézte 
magának ezt a Tomit és hát bemutatta, hogy ő is ugye- 
K: És mit mondott még a Tomira, miket mondott neki? 
I: Hát ilyen- lebüdöszsidózta őt és=és hogy mit keresel te itt, és dögölj meg, hát mit mondhat 
egy ilyen primitív ember, ugye, szitkozódott. 
K: És akkor Önök kiszabadított Tomit? 
I: Hát persze, és akkor ott álltunk és akkor kiszabadítottuk, és akkor sírva fakadt, elment haza 
és haza is kísértük ők, mert már nem is jött velünk tovább. És=és aztán már ki is maradt az 
iskolából, mer aztán már nem akkor betiltották nekik az iskolalátogatást. Hát ez volt az első 
alkalom, amikor rádöbbentünk arra, hogy most itten valami antiszemitizmus, de feldolgozni 
az nehéz volt azért. 
K: Itt a Tomin már volt- ő már akkor hordta a sárga csillagot? 
I: Nem, még akkor nem=nem. Az még azelőtt volt közvetlen, ahogy azt elrendelték, azt a 
sárga csillagot. 
K: Emlékszik, amikor elrendelték ezt a sárga csillag viselését a városban? 
I: Hát emlékszem arra, hogy akkor Komlóséknál voltunk, és hát- nagy szomorúan ült az asztal 
körül, és azon- ezen vitatkoztak, hogy most mi lesz, és akkor- 
K: Hogy-hogy mi lesz? 
I: Hát hogy=hogy most miért kell nekik=miért kell nekik- ja, hogy kell-e, vagy nem kell. Ti. 
valahogy én nem tudom azok a törvények nem voltak olyan egyértelműek, tehát voltak tiszta 
zsidók, akiknek a nem tudom én a három generációra visszamenőleg a származásuk zsidó 
volt, akkor voltak ilyen vegyes házasságba, ők a Komlósék ezek vegyes házasságú család 
voltak, ahol az asszony volt keresztény, és a bácsi, a Jani bácsi az volt zsidó származású. Na 
most itt is=itt is valahogy az anya utáni és az apa utáni ág szerint voltak differenciálva. Hát 
ezen=ezen ment a vita, én akkor ott=ott először hallottam, hogy ilyesmi létezik, és hogy ki 
fogja hordani, hogy a lány is fogja, vagy a fiú fogja, vagy csak az apa, meg a fiú fogja 
hordani. És ez egy este volt, amikor aztán befutott az osztálytársa, a: ennek az Istvánnak, és 
jött újságolni, hogy nektek nem fog kelleni, mert most mondták be hírek, hogy nem tudom, 
ezek és ezek nem. De hát ez volt- hát most nem akarok hazudni, mondjuk egy hónappal 
azelőtt, hogy gettósítottak, és mind a kettő a gettóba került. Tehát szóval nem volt igaz az se, 
hogy nem meg igen- 
K: A keresztény feleség is gettóba? 
I: Nem. Fé- a- a- az orvos és a fia. A lánya és a felesége nem. A- 
K: -de ugyanaz volt a szülője mind a két gyereknek. 
I: Igen=igen. A lány nem, az anya nem, és az apa és a fiú. 
K: És a lány, meg az anya, ők- őket nem is vitték el? 
I: Ők- nem, ők kinn maradtak, és akkor=akkor ez a Komlós doktor lett a gettónak az orvosa, 
és ott valamilyen fertőző betegség gyanúja, vagy ráfogták, és akkor volt Ipolyságon egy 
lazarett, amit még a régi zsidó hitközség létesített, és=és ebbe a lazarettbe ők csináltak egy 
ilyen fertőző osztály, kinevezték, ahol aztán mind a ketten, a fiú is, a fiú mint asszisztens és az 
apja ott teljesítettek szolgálatot. A ház még megvan, habár kevesen tudnak róla, hogy tényleg 
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ez, és ők innen kikerültek, valahogy kikerültek és egy börzsönyi=börzsönyi erdésznél bújtak 
meg, és ott várták ki a háború végét, úgyhogy ott voltak elrejtve. 
K: Ezt később tudta meg, ezt az egész történetet? 
I: Ezt később tudtam meg, amikor már a háború után ők visszakerültek. 
K: Na most visszatérve ugye akkor a 44- hát tavaszára, mert ha jól tudom, akkor az ugye ez 
már elhangzott, hogy 44 elejéről beszélünk- 
I: -igen- 
K: -tehát akkor kellett a- kitűzni a csillagot- 
I: -igen=igen- 
K: -sárga csillagot. Az volt a kérdésem, hogy látott-e, vagy ugye kellett hordani az ipolysági 
zsidóknak sárga csillagot. 
I: Persze hogy. 
K: És akkor látta is ezt István bácsi. 
I: Lehetett látni azokat, akik kijöttek, a legtöbbjük nem is mert kijönni. Nagyon ke- az 
üzleteket bezárták. 
K: Ez mikor- mikor zárták be az üzleteket? 
I: A 44-es évben, mikor a csillagot elrendelték, a zsidó üzletek bezártak. És nagyon elvétve 
volt nyitva valamelyik, de röviddel utána már aztán tkp. a gettósítás az=az a nyár elején, 
május- júniusba, vagy mikor kezdődött. Úgyhogy a kettő közt volt egy két hónap esetleg. 
K: És akkor egyáltalán nem voltak nyitva ezek az üzletek, vagy mások kinyitották? 
I: Nem. Nem voltak jóformán, nagyon-nagyon kevés volt, nagyon nagyon- kevés üzlet volt 
nyitva. 
K: Ezt megérezte a város ellátása, hogy nem voltak zsidó üzletek? 
I: Hát, a legtöbben, na jó, legtöbben mondjuk a piacból éltek jobban, mer=mer mondjuk 
élelmiszerbolt volt vagy három, vagy négy a zsidóknál, zsidó kézbe, az nem hiányzott 
annyira, mert mellette mondjuk még működött egy-két ilyen, de inkább ottan fűszer, meg 
csemegét árultak, ilyen csemegeboltok, mert a: az alapélelmiszereket, azt=azt mondjuk a 
húsüzletbe, ott- azok keresztény boltokba lehetett megkapni, és a piacon pedig a gyümölcsöt, 
meg a zöldséget, úgyhogy nem nagyon. Nem- nem lehet- nem volt úgy, hogy=hogy mondjuk, 
hogy felborult volna a közellátás, vagy=vagy hogy megéreztük volna. 
K: Tehát elkezdtek a- elkezdték a zsidó emberek hordani a sárga csillagot, és párhuzamosan 
bezártak az üzletek. 
I: Igen. 
K: Erre a város hogyan reagált, emlékszik, a keresztények? 
I: Hát nem tudom megmondani, hát tkp. fel volt mindenki háborodva, és nem tudott választ 
adni, hogy miért, hogy miért történnek ezek a dolgok. Abba az időbe maga a zsidóság se hitte 
el tkp., hogy a haláltáborok léteznek és a deportáció létezik. Ők tudták, mindenki tudott a 
munkatáborokról, a férfiakat, akit elvitték munkaszolgálatosoknak, azokról tudta, és mindenki 
azt hitte, hogy ez mind- ezek tkp. mind arra- azt a célt szolgálják, hogy valahova elviszik őket 
dolgozni. Úgyhogy arról=arról nem=nem=nem=nem is lehetett hallani, hogy léteznek 
mondjuk ilyen=ilyen haláltáborok. 
K: Volt, aki=aki mondjuk helyeselte ezt a városban, hogy megkülönböztetik a zsidókat, vagy 
az üzletüket be kell zárni? 
I: Hát, ha lett is vol- ha volt is, akkor biztosan nem nyilvánította ki. Én még arról se tudok, 
hogy mikor a nyilas-otthon- mer a nyilas-otthonba nekünk minden este jelentkeznünk kellett. 
K: A nyilas-otthonba? 
I: Persze, mert akkoriban megindultak a menekültek kelet felől, és este érkeztek meg lovas 
kocsikon megrakodva, és nekünk kellett őket házakhoz elvinni, ahol el vol- elszállásolták 
őket. De még ott se lehetett- hát már persze, hogy én nem voltam bejáratos, vagy nem tudom 
én, csak annyit tudok mondani, hogy már akkor- akkor már lehetett azt=azt a zsidót, azt a 
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hangokat hallani, hogy így zsidó, úgy zsidó, közbe már akkor a zsidók nem is voltak, mert 
azok már júniusban deportálták őket. 
K: Ez már utána volt. A nyilas-otthonba Önnek később kellett bejárnia. 
I: Hát igen, ez már az őszi=őszi hónapokban volt, ez már október-novemberben volt, ugye. 
K: Visszatérve a tavaszi eseményekre, tehát akkor azt jelenti, hogy nem jártak már ki az 
utcára a zsidók. 
I: Nagyon keveset. 
K: Önök tartották a kapcsolatot- 
I: -igen- 
K: - ez idő alatt a- 
I: -mindvégig. Mindaddig, amíg a gettóba nem vitték őket. 
K: Kikkel tartották? 
I: A Kinszkiékkel is, az (Ertlerékkel) is, Kövesékkel is, Komlósékkal is. 
K: emlékszik, hogy miket beszélgettek ezekkel az emberekkel ebben az időszakban? 
I: Hát: féltek. Féltek, mert mondom, hogy már a rádión keresztül azért most már kezdték 
konfrontálni azokat a híreket, amiket a rádió sugárzott, konfrontálták azzal a törvényekkel, 
meg azzal, ami történt, mert közben már néhány ember megjött mondjuk a munkatáborokból, 
akik elmondták, hogy hogy bánnak velük, úgyhogy azért már kiku- kitudódtak dolgok, és hát 
persze, rettenetesen féltek. Féltek, tudták, hogy valami történik a jövőbe, hogy valami=valami 
borzasztó ár rájuk. Igen. 
K: Mi történt aztán? Ha így kronologikusan haladunk? 
I: Hát utána egyszer=egyszer csak jött a gettósítás, ami=ami=ami abszolút meglepett 
mindenkit. Ugye akkor azt=azt=azt- először azzal kezdődött, hogy nem is az SS-ek csinálták, 
a polgári iskolába beszállásoltak egy SS-alakulatot, német alakult (úgy tudom) egy rövid ideig 
voltak ott, és akkor megérkeztek a kakastollas csendőrök, mer az ipolyságiakat nem engedték. 
Amikor a gettósítás történt, az ipolysági csendőrök nem voltak belevonva, idegenből hozták 
őket. 
K: Honnét? 
I: Nem tudom=nem tudom, Magyarország más területéről. És=és azok hajtották végre, és a 
katonaság asszisztált nekik, de azok inkább ilyen technikai- ilyen műszakiak voltak inkább, 
mint mondjuk, hogy pribékek, hogy így mondjam. És=és ez nagyon egy=egy- egész egy nap 
alatt lezajlott az egész. 
K: Hogy- mi- bocsánat- volt- tehát tudták az előre Önök- 
I: -nem=nem- 
K: -hogy ez lesz? 
I: Első nap- ez két nap alatt lezajlott. Az első nap kilakol- kilakoltatták- ahová a gettót 
helyezték el, azokat=azokat a lakosokat elhelyezték valahol. Hát Ipolyságnak a 
nyomortanyájában volt a gettó. Nem tudom, hogy- nem=nem jártak arra. 
K: Milyen utcák voltak ezek? 
I: A Rózsa utca. Ez a Rózsa utca ez egy ilyen háromszögbe épült, amelyiknek az egyik oldala 
az=az a gettó volt, a másik, az utcának a másik fele nem volt gettó, és ezek=ezek ilyen 
rettenetes ilyen=ilyen földszintes vályogépületek voltak, és úgy alakították ki a gettót, hogy a- 
a zsinagógától kezdődött, a zsinagóga volt a fő, azok voltak- ott volt a legtöbb ember 
elszállásolva, és akkor innét így ilyen háromszög alakba ment le egészen egy- a régi malomig. 
Hát mit mondjak, nem hiszem, hogy több mint húsz ház, tehát az (…) és=és ezeket a 
lakosokat onnét kitelepítették, nem tudom, hogy hol helyezték őket el. És a másik nap pedig 
jött a gettósítás. Na most volt egy=egy elenyésző társ- szóval egy elenyésző csoport, amelyik 
már nem fért el, azok a mezőgazdasági iskolába voltak elhelyezve, és a mezőgazdasági 
iskolába voltak elhely- voltak a bútorok is összevonva azokból a lakásokból, amit aztán 
később kiadtak. 
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K: Látta ezt, hogy hogyan terelik be a- vagy hát hogyan kellett bevonulniuk- 
I: -nem=nem- 
K: -a gettóba a Kinszkiék, a szomszédokat se látta? 
I: Nem, nem, semmi, nem. 
K: Akkor hogy derült ki az Ön számára, hogy ők gettóba kerültek? 
I: Hát azt=azt tudtuk, hogy a lakásból elmentek, és azt=azt már- eleinte a gettóba be lehetett 
menni. Szóval igen, még az első napokban mondjuk azok, akik élelmiszerekkel látták el 
ezeket a zsidó családokat, még bevihettek a gettóba és utánuk még jártak. 
K: Ők már nem jöhettek ki. 
I: Ők már- még egyesek felügyelet alatt a piacra is kimehettek, de az=az mondjuk, hogy az 
első héten. Már úgy, hogy mindenki tudta, hogy ezek ott vannak a gettóba bezárva. Még 
akkor ez csendbe történt, aztán lezárták úgy, hogy nem lehetett bemenni, már- akkor már 
beengedni a kofákat se engedték be, őket se engedték ki. 
K: Előtte bejártak a kofák? 
I: Hát bejártak, mondjuk azok- vagy akik=akik cseléd- cselédként szolgáltak ilyen 
családoknál, vittek be élelmiszert. Akkor azt lezárták és utána nem- 
K: Ön járt erre, vagy bement így a-? 
I: Nem, hanem mi ott a kerítések körül végigszaglásztuk, aztán vagy elzavartak minket, 
vagy=vagy itt-ott kacsintgattunk valakire, hogy valamit mégis csak megtudtunk, és hát- de 
inkább a gyerekeket kerestük, az utca- a játszótársakat, de hát az vagy sikerült, vagy nem, na 
aztán- 
K: Találkoztak valakivel, láttak valakit? 
I: Nem találkoztunk, hanem én jártam ehhez a Bódis- Bódis pékhez jártam kenyérért, az 
közvetlen a gettó fölött volt neki a péksége, úgyhogy az udvarából be lehetett a gettó egyik 
udvarába dobálni már kenyeret. Tehát onnét azt tudom, hogy akkor ez a Bódis Jenő volt az 
időseb, hogy azt mondja, dobjunk be nekik kenyereket, azt nem is lehetett az utcáról látni, 
úgyhogy onnan lehetett és így=így- hogy mondjam, talán nekünk még hecc volt az, hogy mi 
bedobálhattunk nekik valami élelmiszert, mi nem tudtuk felfogni, hogy mi minden történik 
ott. És azt említettem, hogy szembe egy asztaloshoz jártam, (Túriékhoz), szembe ez a 
(Vikolinszki) házba volt a parancsnokság, ahol a vallatások mentek. 
K: Még visszatérve a- a kenyér bedobálásra. 
I: Igen. 
K: Tehát volt elképzelésük, hogy milyen körülmények között élnek ott az emberek a 
gettóban? 
I: Nem. 
K: Miből gondolták, hogy kenyérre van szükségük? 
I: Akkor, amikor- hát először is nem vihettek magukkal, csak egy bizonyos valamilyen 
csomagot. 
K: Ezt honnét tudták? 
I: Hát ezt hallottuk, ugye hallottam, ahogyan beszélték a szülők, a szüleim, hogy úr isten, 
most mi lesz, nem vihettek magukkal, csak mit tudom én, meg volt szabva, hogy mennyit, 
vagy mit. És mondom, amikor aztán letiltották- ezt mind=mind hallásból, ez természetes, 
hogy én amit=amit az éterből fölfogtam, na és most egy ilyen házba betömörítettek, nem 
tudom én, már később tudtam meg például, hogy ezek a ((köhint)) ez a Kinszki család, ezek 
együtt laktak, tizen- nem tudom, hányan, egy helyiségbe. És hogy együtt is főztek, és együtt is 
nyitottak konyhát, ezt már mind utána tudtam meg, mert ebbe a lakásba lakott egy Nágel Éva 
nevezetű szintén gimnáziumi diáklány, (lontói) származású, aki visszakerült. Hát visszakerült 
úgy, hogy bujdosott aztán ebből a balassagyarmati transzportból sikerült neki börtönbe jutni, 
és a börtönből eljutni Pestre és ott bujkált és innen tudom azt, hogy mi történt a Kinszkiékkel, 
mert ő együtt volt velük bezárva, és mesélte azt, hogy ott együtt főztek, amikor volt miből, 
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aztán amikor már fogytán voltak az élelmiszerek, akkor baj volt, mert fölélték. Ugye nem 
mindenki vitt magával, és ugye közös konyhánál, tizen- nem tudom én hány kosztos volt, 
innen tudjuk azt, hogy tkp. milyen körülmények közt- 
K: De ezt már később tudta meg. Tehát akkor, amikor bedobálta a kenyeret, akkor nem, csak 
hallomásból tudták, hogy- 
I: -akkor=akkor=akkor mi ezt=ezt- hát valamit akartunk nekik juttatni, ugye. Hát ők éheztek-e 
már akkor, vagy nem éheztek, meg hogy ki kapta azt a kenyeret, mert azt már nem tudom, 
hogy ki=kinek a kezébe került, az minket nem is érdekelt. Inkább=inkább ez egy ilyen 
(revolta) volt, hogy mi megmutatjuk, hogy még ezeket a szegényeken mi még segítünk, na. 
K: Tehát bent igazából nem járt- 
I: -nem- 
K: -sohase a gettóban- 
I: -nem=nem. 
K: Nem is látott be, vagy látott be azért ismert- felismert ott embereket, akik ott voltak? 
I: Nem, ők nem mozoghattak, ők nem- pláne az utca le volt zárva ilyen drótkerítéssel, és ilyen 
drótkerítéses kapukkal. Na most odáig elmehettünk, akkor azt a katonák őrizték, elzavartak 
minket, de=de nem érintkezhetett senkivel, nem beszélhetett, mert mind a két oldalról 
elzavarták. Őket nem engedték- nem volt nagy mozgás abba a gettóba, azok ilyen bezárt 
udvarokba voltak betömörítve és nem is mertek azt hiszem nagyon kijönni. 
K: Kik őrizték a gettót? 
I: A csendőrök, csendőrség és a katonaság. 
K: Melyik katonaság? Német katonaság? 
I: Nem, magyar katonaság- honvédség. Németek egyáltalán nem voltak a gettó körül. Ez az 
alakulat, amelyik itt a polgári iskolába volt elszállásolva, az is egy két-három hét múlva 
elment és Ipolyságon nem is volt aztán már. Ezek csak a kaszárnyában voltak a honvédség, 
azokból voltak az őrök és=és a magyar csendőrség. 
K: Katonaság közül, vagy a katonák közül volt ismerős? 
I: Nem=nem. 
K: Említette, hogy volt egy ház, ami Önökkel szemben volt, vagy ez hogy volt? 
I: Igen. 
K: Az Önök házával volt szemben a ház? 
I: Igen=igen. Ha nekem volt mondjuk egy osztálytársam, akinek az apja csendőr volt, magyar 
csendőr volt. És az a gyerek velünk játszott. 
K: Hogy hívták? 
I: Gál volt a- szintén Pista volt a fiú, és=és vele jóban voltunk, és együtt játszadoztunk, és 
aztán egyik nap jött, ez már akkor=akkor jött, amikor a gettósítás előtt történt, amikor a 
csillagot elrendelték, és akkor mondta, hogy én már most nem jöhetek játszani, mer apám azt- 
mert apám nem enged. És akkor kérdeztük, hogy miért, és mert hogy=hogy nem szabad 
nekem zsidó gyerekekkel játszani. Ő magyar csendőr volt, de nem vett részt a gettósítás- 
mondom, mer azok, akik=akik szolgálatot teljesítettek csendőrség Ipolyságon, azok nem 
voltak bevonva ebbe. 
K: Úgy hívták a Gál Pista apját, a csendőrt? 
I: Gál, de nem t’om milyen. 
K: Igen. És akkor említett nekünk, az előbb is szóba került már, hogy volt egy ház, ahol a 
vallatások is zajlottak. 
I: Igen. 
K: Ez hol volt, ez a ház? 
I: Ez, hát a zsinagóga tőszomszédságába, ahogy ez a háromszög, ez a gettó-háromszög, az 
első ház, szóval ez volt a- mondjuk hogyha egy hajóhoz hasonlítanám, akkor az orra. És abba 
volt a parancsnokság, és ott történtek a=ott történtek aztán azok a durva beavatkozások. 
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Lehetett éjszaka hallani, éjszaka, na most ez--hogy került az ember ki éjszaka, mert egy 
utcával lejjebb volt tkp. ez a get- hát majdnem, hogy egy utcával lejjebb, mint lakunk. Na de 
mikor=mikor mondjuk a légiriadók voltak, és a repülők repültek, mi kimentünk nézni, hogy 
hát tkp. mi történik, és=és akkor lehetett hallani ilyen jajgatást, abba az éj- abba a csendes 
éjszakába, ebből a=ebből a Vikulinszki házból. 
K: Milyen házból? 
I: Vikulinszkinek hívták. 
K: -a tulajdonos- a háztulajdonost. 
I: Igen=igen. 
K: És zsidó volt. 
I: Nem=nem=nem. Nem tudom, a ház tulajdonosa volt, aztán utána (…) lakták, azok se voltak 
zsidók, habár a nevük után, még most is élnek, sőt, ebben a házban most itt laknak most is. És 
ott=ott- onnét lehetett hallani, és aztán kiszűrődtek hírek. 
K: Milyen hangokat- milyen hangokat hallottak éjszakánkén? 
I: Jajgatást=jajgatást, verés utáni jaj- fájdalmas jajgatást. Hát, hogy aztán ezek az ékszereket 
keresték, ti. elrendelték, hogy mindenki szolgáltassa be, és fölhívták a civil lakosságot is, 
hogy aki esetleg ilyen zsidó ékszert bújtat, vagy=vagy el- valakinél van, hogy azt is 
szolgáltassa be, mert különben ugyanúgy deportálják. Na és hát ott=ott ezeket az embereket 
verték, és ott kiszűrődtek ezek a hírek, hogy=hogy ki mindenki. Hát volt, aki meghalt, aki 
belehalt, arról tudtunk, mert azt is hallottuk csak. 
K: Ki halt bele? 
I: Polgár nevezetű nyomdász, nyomdája volt és papírkereskedése. Azt agyonverték. 
K: Kik verték ott az embereket? 
I: Hát, a magyar csendőrök. 
K: Ezek, akik nem a helyiek voltak- 
I: Nem a helyiek, hanem ezek az idegenek. A parancsnokuk az volt- az ipolysági jegyzőnek a 
fia volt, (Sziller) Károly. Az=az erősen benne volt ezekbe, mert sok arany is került hozzá--hát 
ez=ez egy olyan dolog, hogy az ember ilyet nem mer mondani, mint tényt, mert bizonyítani 
nem tudom, de mikor állatorvosként működtem, azért rengeteg sok emberrel érintkeztem, és 
gazdákkal, parasztokkal. És ott tudtam meg, hogy ez a Sziller Károly, hogy volt neki egy 
ilyen társasága, ahova kártyázni jártak, és hogy arannyal fizettek, ékszerrel fizettek és=és 
hogy bizonyos információk ellenértékébe kapták ezeket az ajándékokat némelyek. Tehát 
voltak kollaboránsok, de ne kérdezze meg, hogy kik, neveket nem tudok, nem mondok, de=de 
létezett ilyesmi. Na mostan a gettónak az egyik része- 
K: Várjon egy pillanatra. Tehát ez a Sziller Károly ő volt a- a: 
I: Ő a gettó parancsnoka volt. 
I: Ő volt a gettó parancsnoka. 
I: És az ipolysági csendőrségnek is ő volt a parancsnoka, csendőr. Ő ludovikás hadnagy volt 
azt hiszem, vagy főhadnagy.  
K: Tehát ő helyi csendőrként- 
I: Ő volt az ipolysági csendőrparancsnok. 
K: De ugye azt mondta, hogy nem a helyi csendőrök. 
I: A csendőrök. 
K: Csak a parancsnok volt helyi. 
I: Hát. 
K: És nyilván ő akkor részt vett ezekben- 
I: -ő részt vett- 
K: -a vallatásokban- 
I: -ő egész- mer ő kimondottan egy ilyen beállítású. 
K: Milyen beállítású? 
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I: Na- én említettem még egy nevet annak idején, azt megemlítem most is, egy Csomor Béla 
nevezetű ügyvédet. Aki, ez egy konkrét eset volt, amikor még a Centrál Szálloda létezett- 
száll- nem szálloda, hanem étterem. Ő egy nagyon lojális ember volt, ez a Csomor Béla, aki a 
Kinszki-házba jött lakni. Amikor a Kinszkiéket gettóba elvitték és kiürítették a lakást, akkor 
őt egy állami lakásból, mer állami alkalmazott volt, megkapta ezt az állami- úgy- ez lakott 
velünk, különben apámék meg nagyon-nagyon régi jó barátja volt, és azelőtt is érintkezett 
Kinszkiékkel is, szóval nem egy olyan- hogy mint egy ilyen arizálás- vagy ilyesmiről volt szó. 
Na most ez az ember, akkor, amikor a Sziller Károly Ipolyságra került parancsnoknak, akkor 
egy Himler Hugó nevezetű ilyen=ilyen- egy kicsit púpos zsidó ember, egy nagyon-nagyon jó 
humorérzékkel bíró, akit szerettek nagyon az ipolyságiak, mer=mer társaságban mindig egy 
vidám hangulatot tudott kelteni. Ez bent ült, és megérkezett Sziller Károly, és akkor odahívta 
a pincéreket, hogy ezt a szemetet távolítsák el innét. És Csomor Béla az ügyvéd meghallotta, 
és ő is törzsvendég volt, gondolom, hogy nagyobb=nagyobb borravalókat adott a pincéreknek, 
mint Sziller, és aszonta, gyerekek, fiúk, gyertek ide, mert a főhadnagy úr távozni akar. És a 
főhadnagynak el kellett menni, és Csomor Béla kapott másnap egy SAS-behívót és négy évet 
az első vonalba a fronton, mint utász parancsnok, végigcsinált. Na hát szóval a Sziller Károly 
már akkor is, akkor még a gettósítás, meg a csillag nem volt, akkor még csak a zsidó- 
zsidózásról van szó. Tehát ezek az emberek akkor- na ezt=ezt ugye tudom Csomor Bélától, 
mert a felesége az aztán nálunk volt a pincébe, ott is- mi- ők- ott volt aztán a front alatt, a- 
mert Béla az még mindig katona volt, és akkor úgy jött át, már mikor Ipolyság elesett, és 
akkor sikerült neki megérkezni onnét a frontról, otthagyta, vagy megszökött onnan. 
K: Tehát amikor a Kinszkiék bevonultak a gettóba, akkor Csomor Béla kapta meg a 
lakásukat. 
I: Igen. A Kinszki-házba két Kinszki lakott, mer két fiútestvér, az: az egyik család abból- azok 
visszajöttek, azok kihurcolkodtak aztán Ausztráliába, ha jól tudom, és a másikból senki. Tehát 
azzal- ezzel a Kinszki a másikkal, a Pál családjával, avval nem nagyon tartottuk mi a 
kapcsolatot. 
K: Akik kimentek Ausztráliába. 
I: Hát igen, de ők nem is- Ipolyságra később hurcolkodtak be, tehát a Kinszki László, 
azok=azok régen itt laktak, és ez a Pál ez (Magyarádon) volt földbirtokos, ez csak a háború 
már mikor kezdődött, kezdődtek ezek a zavaros- nagyon zavaros idők, akkor jöttek csak 
Ipolyságra lakni, a háznak a másik felébe, úgyhogy azok visszajöttek, és rövid időn belül el is 
hagyták Ipolyságot, el- kihur- kihurcolkodtak. 
K: Visszatérve a gettóra, illetve visszatérve arra a vallatásos helyiségre, ahol- vagy arra a 
házra, ahol a parancsnokság- 
I: -igen- 
K: -a gettóparancsnokság, mondhatjuk az abban az épületben, mondhatjuk azt? 
I: -igen, mondhatjuk- 
K: Ahol a Sziller Károly is- 
I: -igen=igen=igen- 
K: -ott volt a székhelye, gondolom. Azt mondta, hogy esténként hallgatták- hallották a 
jajgatást. Hallottak-e a jajgatáson kívül bármilyen kivehető mondatokat, üvöltözést a- 
I: -nem=nem=nem- 
K: -azoktól, akik vallattak? 
I: Nem. Hát: egy olyan hangzavarba egy sikoly az jobban áthall- vagy azt jobban hallani, mint 
mondjuk egy ilyen tompa férfihangot gondolom, vagy én nem tudom, lehet, hogy akik ott 
laktak közelebb, hogy azok több mint valószínű, hogy hallották, de oda már nem hallatszott, 
ahol- ezeket a jajgatás és sikolyokat igen, azt lehet, de nem minden éjjel, de voltak éjszakák, 
amikor=amikor lehetett hallani. És ez=ez talán, hogy mondjam, a gettósításnak már az utolsó 
harmadába. Tehát már mielőtt deportálták volna őket, ez- ezeket akkor lehetett hallani. 
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K: Milyen hosszú ideig voltak a zsidó családok a gettóban? 
I: Június=június huszon- valami- akkor=akkor- akkor vitték őket a: az állomásra, terelték 
őket, hát kb. májustól maximum két hónap, de lehet, hogy nem egész két hónapig voltak 
Ipolyságon. És innét aztán Balassagyarmatra, a téglagyárba, vagy nem tudom, vagy a- azt 
hiszem valahol itt voltak, aztán deport- innét ment a transzport Auschwitzba, 
Balassagyarmatról. 
K: Említette a nyomdász Polgárt, akit megöltek, vagy aki belehalt a vallatásba. Tud-e még 
arról, hogy más kit- ki volta az, aki megsebesült, vagy esetleg meghalt a? 
I: Ket- kettőről tudok erről a- ettől a Nágel Évától tudom, egy család, aki megmérgezte magát, 
mer sorozatosan vallatták őket, és már nem bírták a vallatást. Én most hirtelen- Neumann? 
nem tudom, hogy nem-e Neumann, de ha nagyon-nagyon kíváncsi, egyszer majd utánanézek. 
Azok, akik=akik=akik öngyilkosok lettek, azok belehaltak, mi azt már utána tudtuk meg, 
és=és valakit, akit=akit nagyon-nagyon megverek, vagy=vagy=vagy nem t’om, mert azt 
emlékszem, hogy egy hölgyet kocsin szállítottak ki az állomásra, mikor ment a- mikor terelték 
őket, ilyen kis batyu volt a hátukon, és lovas kocsin egy--egy nő volt, akit vittek nem t’om, 
kicsoda. Hát azt gondolom, hogy vagy beteg volt, vagy megverték, vagy valami sebesült. 
K: A város lakói akkor nyilván ugyanúgy, ahogy Ön is tudott arról, hogy ott mi folyik, 
legalább is a környéken lakók valószínűleg ők is tudtak róla, hogy mi zajlik, nem? 
I: -hát- 
K: -ez köztudott lehetett. 
I: Azok is csak annyit tudtak, hogy=hogy viszik őket Ipolyságra gettóba- 
K: -még arról a lakásról beszélek, tehát amikor azt mondta, hogy estéként lehetett hallani, azt, 
hogy jajgatás, üvöltözés hallatszik- 
I: -biztos=biztos voltak, akik hallották és tudtak róla, biztos. 
K: Erről volt szó a városban? 
I: Nem tudom=nem tudom. 
K: -hogy ez zajlik? 
I: Nem tudom=nem tudom. 
K: Édesapjával, szüleivel beszéltek erről? 
I: Persze, hogyne. Hát ott- otthon beszéltek erről, hogy- 
K: -és mit- 
I: -de konkrétan senki nem tudta, hogy mi történt, csak hogy lehetett hallani ott- föltételezték, 
ugye, hogy verik őket, vagy valami. Hogy miért veri őket, vagy kik vernek, azt már senki nem 
tudta, mert az azért nem szűrődött ki. 
K: Olyasmit láttak, vagy hallottak róla, hogy mondjuk a csendőröknek sikerült mondjuk 
megtudni azt egy-egy ilyen vallatás során, hogy hova dugtak el ékszert a zsidók, és akkor 
kimentek a gettóból, hogy megkeressék ezeket- 
I: -nem, kint nem. Ők- a- ők inkább magukkal vihettek bent. Én azt hiszem, hogy csak azt=azt 
(adatták be), mert ami kint volt, ki tudja. Az=azt én nem hallottam volna, hogy valakitől 
elkobozták volna, vagy valami, vagy kint keresték volna, vagy valakit elvittek volna emiatt. 
K: Az előbb említette, hogy a Sziller Károlynak később ugye volt aranya, arannyal fizetett 
mondjuk a kártyázás során. Említett besúgókat is, azt- kire, mire gondol, milyen besúgókra? 
I: Hát, úgy, mint mindenütt a világon, vannak jók és rosszak, hát gondolom, hogy ott is hát 
hogy=hogy ahol=ahol Sziller Károly megfordult, vagy akik a barátjai voltak, hát azok egész 
biztos olyan emberek voltak, akik=akik vele együtt, egy húron pendültek, mer a többi az hátat 
fordított ezeknek és az nem bratyizott le velük. Úgyhogy- hogy aztán neveket, hogy kik 
voltak azok, hogy a besúgók, vagy hogy- 
K: De azt nem értem igazából, hogy milyen- tehát ebben a helyzetben- 
I: Tudja megmondom magának miért merek=miért merem ezt mondani, mert mikor 
visszakerültek a zsidóságból, hát mondjuk ötvenen? Hogy--a nyilasokat azt tudom, hogy 
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üldözte egy (Víg Bandi) nevezetű, az ipolysági származású, aki munkaszolgálatos volt, és 
aztán mint rendőr, vagy ilyen- szóval valami- majdnem ilyen rendőri minőségbe érkezett meg. 
És az aztán tisztogatta, de egyetlen egyet nem hallottam, hogy mondjuk spicli, vagy valamit 
vittek volna, akik nyilasok voltak, azokat telepítették ki Magyarországra, azokat rögtön el 
kellett nekik hagyni. Voltak, akik börtönbe kerültek egy páran. 
K: Kik? 
I: A nyilas- nyilasok. 
K: Emlékszik nevekre? 
I: -nyilasok- hát nem: azt hiszem egy=egy Pál nevezetű, vagy (…) nevezetű volt közöttük, 
ilyenek is. 
K: Ők mit csináltak, miért kerültek börtönbe? 
I: Hát nyilas parancsnokok voltak, a nyilas=nyilas egyesületnek voltak mondjuk a 
parancsnokai. Hát ezekről tudok, hogy ez a Víg Bandi, hogy ez direkt ezeket üldözte, de hogy 
ilyen besúgók hogy kerültek volna, nem=nem tudok magának mondani. 
K: Ezt csak azért kérdeztem, mert említette a kártyázás kapcsán- 
I: -hát- de mondom, hogy ezek nem bizonyítékok, mer ha én konkrétan tudnám, akkor 
megnevezném, és azt mondanám, hogy igen, ez ezt csinálta, de hogy- hogy ez így volt, vagy 
nem úgy volt, most nézzen ide, ez megtörténhetett sok minden, ugye. 
K: Tud-e arról, hogy zsidók- a zsidók, akik a gettóba kerültek, értékeket rejtegettek 
keresztényeknél, vagy az otthonaikban, hallott-e ilyesmiről? 
I: Én=én csak annyit tudok, hogy- hogy a Kinszkiné édesanyámnak átadott valamit, amit nem 
mert magánál tartani, mer mi nem voltunk (épp beírva) már akkor olyan nagyon pozitívan 
apám révén, hogy ő inkább=inkább antifasiszta minősítésbe voltunk, és anyám félt attól, hogy 
véletlenül a Kinszkiék révén, ugye, hogy=hogy eljönnek. És akkor átadta ennek a Csomor 
Bélának, a- aki=amit elrejtett a Kinszki-házba, a lépcső alatt beásta a földbe. Na most ezt=ezt 
a- hogy mi volt ott, én azt nem tudom megmondani, csak mikor visszajött a háborúból és 
mikor megérkeztek Kinszkiék, akkor ezek vitték el. 
K: A testvér Ausztráliába. 
I: Igen, de ez a=ez a testvéréé volt. Hogy mi volt ott, lehet, hogy volt benne ékszer, vagy 
valami, valami kis csomag lehetett. Tehát ilyenek lehettek. Na mostan az is lehet, hogy=hogy 
ami, az a mendemonda, hogy a kártyázás közbe ezzel fizetett, vagy lehet, hogy ugyanígy 
kerültek kézhez, kerültek ki dolgok, de én ezt- azt=azt nem merem állítani, hogy átadtak, 
vagy=vagy elrejtettek. Hát mit tudom én, na. Hogy visszaadták- ha volt kinek visszaadni, volt 
olyan eset is biztos, hogy valaki esetleg valakinek adott valamit megőrzésre, és nem jött 
vissza, ilyen is előfordulhatott, ugye. 
K: Amikor be kellett vonulniuk a gettókba a zsidó családoknak, akkor ugye a házaikat 
otthagyták, holmikat, bútorok, ruhák, ilyesmi, ezekkel mi történt? 
I: Én csak annyit tudok, hogy a mezőgazdasági iskolába egy része ezeknek a dolgoknak 
voltak raktározva. De hogy mit- mennyi- milyen minő- mennyi volt, nem tudom, mert aztán 
később, amikor visszajöttek némelyik család, akkor keresték ezeket a bútor- volt, aki talált- 
megtalálta mondjuk, hogy a- a: bankba volt egy garnitúra, aki az- az a Vollneréké volt, akkor 
a--középiskolának a tanári szobájába volt egy (…) faragott egy=egy- nem is koloniál, inkább 
egy barokk gyönyörű könyvszekrény, amiről tudok. Akkor az egyik városi, vagy falusi 
hivatalba volt egy=egy ilyen barokk garnitúra, hát ezek onnan kerültek ki. Hát volt, aki aztán 
valamit visszaszerzett, a legtöbbjük abszolút nem találta meg. Hogy hova került, volt, aki 
elvitte. De hova került, vagy ki vitte el, meg nem t’om mi. Én, amikor jártam a falvakat, hát 
én annyi antik bútorral találkoztam a tyúkólakba, meg a disznóólakba, nem is tudja 
elképzelni, úgyhogy- hát most ezek a kastélyokból kerültek ki a földbirtokosoktól, grófoktól, 
bároktól, vagy a zsidó családoktól, frász tudja. 
K: Köszönöm szépen, álljunk most le, mert lejárt a kazetta- 
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K: Megálltunk, mert kazettát kellett cserélni, és akkor most folytatjuk a beszélgetést. Arról 
szeretném kérdezni, hogy ott volt-e, amikor a gettót kiürítették? 
I: Az utcán voltam, a főutcán voltam. Láttam, ahogy mentek, mert nappal mentek- 
K: Ez mikor volt körülbelül? 
I: Június- úrnapkor, június huszon--kettő? szóval úrnapkor. Meg kell nézni, hogy mikor van, 
valami huszon- valamennyi, azon a napon. És=és egész- szóval délelőtt--az egy vasárnapi nap 
volt, azér, mer minden üzlet zárva volt, a redőnyök le voltak húzva, mer=mer ünnepnap volt, 
és azok, akik=akik a templomot- a templomba igyekeztek, azok álltak az útnak a két szélén és 
nézték, hát: megrökönyödve és=és=és teljesen fent- fogalmuk se volt, hogy tkp. mi történik. 
És ezek a szerencsétleneknél nem volt szabad integetni, nem volt szabad hozzájuk szólni, nem 
volt szabad nekik valamit nyújtani. Körülvéve katonasággal, szuronyos katonákkal és 
csendőrökkel, ment a menet, a hátukon egy kis batyu, és=és a szemünk láttára mentek az 
ismerősök--és vagonírozták őket, aztán ott már ugye nem tudom, mi minden történt ott kint. 
K: Kiket ismert fel ott a menetben? 
I: Hát a régi- hát mondjuk a gimnáziumi tanulókat, akik mentek el. Ott voltak a- Ertler lányok, 
ott voltak- ott volt ez a Nágel Éva, ott volt a két Kinszki-gyerek az édesanyjukkal, és=és ezek 
mind=mind és=és nagyon sokan. Hát mondjuk az üzletesek közül, ahova jártunk, ruhaüzletbe, 
vagy cipőüzletbe, ezeket az ember ismerte, igen. 
K: Tudtak egymással beszélni, kommunikálni? 
I: Nem=nem. Szóval ott nem létezett olyasmi, hogy megengedték volna. Elterelték, külön- 
csak kicsit távolabb lehetett állni, bámészkodni azt lehetett, de arra nagyon vigyáztak, hogy 
ezek az emberek lehajtott fővel, tényleg, mint a vágóhídra, mikor terelték, mintha tudták 
volna, hogy=hogy hova viszik őket. És=és nem mertek kinézni a sorból, nem mertek- 
nem=nem is- még=még tekintettel se szerettek volna találkozni azzal az embereknek a 
tekintetével. Ez egy rettenetes ilyen deprimáló látvány volt, ahogy mentek, ez a menet. 
K: Hogy viselkedtek a katonák, meg a csendőrök? 
I: Azok csak arra vigyáztak, hogy semmi kommunikáció ne legyen a lakosság, és a- a: 
foglyok, hogy így mondjam, akiket tereltek között, arra kellett vigyázni, semmi több. 
Nem=nem hajtották, nem ütlegelték ezeket, de nem is kellett, ezek=ezek mint a bárányok, 
tényleg úgy mentek, úgyhogy semmi ellenállás, vagy=vagy abszolút ilyen rezignálás volt ott 
közöttük, azt lehetett érezni, és=és az emberek, akik ott merték nézni, azok is csak jajgattak, 
azok is csak sóhajtoztak, és nem mertek megszólalni se. Aki ki- kívülállók. 
K: Volt olyan, aki helyeselte, ami történik éppen? 
I: Nem=nem--nem. Ott egy hangot nem lehetett olyasmit hallani, hogy na mostan de jó, hogy 
mennek, vagy=vagy valami ilyesmit, nem. Hogy- hm: egyszerűen, hát nem is tudom, hogy 
lett-e volna ott közöttük olyan ember, aki=aki=aki helyeselte volna, mert=mert nem volt neki 
miért tkp. helyeselni. Senkinek nem volt ebből, mondjuk én nem tudok, hogy ki kinek lett 
volna abból valamilyenelőnye azok közül az emberek közül, hogy mondjuk őket elvitték. 
Tkp. a kenyerüket vitték el, mert abból éltek--igen. 
K: A menetben voltak kisgyerekek, idősek? 
I: Igen=igen=igen, és az minde- mint mondom, ez az egyetlen kocsi ment, azon vitt valakit 
fekve. A többiek azok gyalog mentek szépen lassan, és=és egyik a másikát támogatta, az 
idősebbeket, és hogy mentek, igen. 
K: És honnét hova? 
I: Hát a gettóból mentek az állomásra, ez megy végig a főúton. És a- az a pár ember, aki a- a 
mezőgazdasági iskolába volt internálva, azok is onnan is ment a menet, azok is mentek végig, 
az egész főúton. Az egészen Ipolyságnak a másik felén volt, ott végig az egész városon. 
K: Kiket internáltak a mezőgazdasági- 
I: Én nem tudom, hogy ki volt az a- melyik csoport, azok nők voltak jobban, több nő volt 
abba, férfiak azok nem is voltak, nők voltak. 
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K: És miért kerültek ők oda? 
I: Mert már nem volt a gettóba- nem tudták elhelyezni őket, már tele volt- ezek vidékiek 
voltak, nem ipolyságiak. Mer a vidéki zsidóságot is Ipolyságon gettózták, és ezek a 
mezőgazdasági iskolában ezek a vidékiek voltak, már nem férek be, úgyhogy azok én nem is 
nagyon ismertem, nem is ismertem. Azok=azok vidékiek voltak. 
K: Hány- hányan lehettek a menetben körülbelül? 
I: Hát internálva, én úgy tudom, valami 900 ember volt Ipolyságon, hát akkor hogy mennyi 
maradt belőlük, de mind- az utolsó szemig, mind, aki gettósítva volt, azok mind ott voltak. 
Hát, ha kilencszázan voltak, mert akkor hozzávetőleg 900 embert vittek. 
K: Hány csendőr- csendőr, katona kísérte őket? 
I: Hú! Hát: kilencszáz ember az egy hosszú sor, hármasával, négyesével, és mondjuk egy 
olyan öt-hat méterenként ment egy-egy őr. Hol egy csendőr, hol egy katona. Hát Ipolyságon 
volt egy honvéd kaszárnya, abból jutott. Azok=azokat=azokat kinevez- vagy kivezényelték, 
és azok=azok=azok nem tehettek róla semmit, mentek, ugye. 
K: És Ön milyen hosszan követte ezt a menetet? 
I: Én álltam, ott, ahol a Máriácska-szobor van, ott álltam és néztem végig, hogy végigkísérték 
és=és mellettem sírtak az emberek, és én sírtam velük, és=és szörnyű látvány volt, és akkor 
hazamentem és=és sírva, zokogva meséltem, hogy mit láttam, és hogy hova viszik a 
Mariannt, és hova viszik a Pistát, és hogy mi lesz velük. Választ nem kaptam, mert nem 
tudták. 
K: Szülei mit mondtak minderről? 
I: Hát a szüleim, azok=azok már akkor sejtették, hogy tkp. hogy=hogy mi a sorsuk, úgyhogy 
akkor már lehetett hallani a- Auschwitzról, és lehetett már a Buchenwaldról hallani, hogy 
léteznek ezek a táborok- 
K: -honnan- 
I: -a rádióból. Akkor már=akkor már lehetett hallani, és=és akkor már- akkor már mindenki 
elhitte, hogy most már tényleg valami nagyon komoly bajok-és hogy történik valami ezek 
után. Hogy tkp. hát azt senki nem merte még gondolatba se, hogy egyenesen a gázkamrába 
viszik őket. Mindenki azt hitte, hogy ezek mennek munkatáborokba dolgozni--csak 
deportálva lesznek valahol, de=de hogy a gázkamrákba lesznek, azt nem hitte volna senki. 
K: Az előbb említette, hogy tíz százaléka lehetett a lakosságnak, akiket elvittek. Tíz százalék 
volt a- 
I: -hát igen=igen- 
K: -a zsidó lakosság- 
I: -igen- 
K: Ipolyság teljes lakosságának. Hát azért az egy elég- viszonylag nagy aránya a városnak. 
Miután őket elvitték, nyilván azért ez téma volt egy ideig. 
I: Hát biztos, hát hogyne. 
K: Emlékszik arra, hogy mit beszélt a város erről az egészről? 
I: Nem, mer az egész élet megváltozott. Ab- akkor abba az időbe, tehát mikor=mikor- egy 
időbe történt az, hogy a polgári iskolát kiürítették, és a diákság átkerült a gimnáziumnak az 
épületébe, mégpedig úgy, hogy a gimnazisták voltak délelőtt és a polgári iskolások voltak 
délután, vagy fordítva, váltakozva. Na most ezáltal=ezáltal felborult az egész hogy hívják- 
menetrend, hogy így mondjam, és=és utána már jöttek nagyon gyakran a légiriadók. Aztán 
beszüntették a gimnáziumba a tanítást, és akkor volt egy ún. iskola-rádióiskola. Akkor 
naponta végig kellett hallgatni a rádióiskolának nem tudom, azt az oktatását, ami egy óráig 
tartott, és ha be is mentünk, akkor egy rövid idő, egy órára, két órára, akkor már elkezdődött 
a- a: fölkészülés mondjuk a háborúhoz, a légógyakorlatok, az elsötétítések, gyakori 
berepülések voltak, bombázások. Például én júniusba átéltem a cserkésztáborba Zselízen az 
érsekújvári vasútnak a bombázását. És szóval akkor már az embernek a figyelmét lekötötte ez 
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a része az életnek, ami jött, és ami elkövetkezett, és=és már akkor=akkor már ezzel=ezzel 
nem- nem is nagy foglalkoztak az emberek, én azt hiszem, legalább- már=már akkor 
mindegyik azt=azt nézte, hogy hogy lehet túlélni a dolgokat, talán az elkövetkező- már akkor 
a front ugye akkor már tkp. megközelítette- Budapest már be volt kerítve. És ez már=ez már a 
háborúnak a legvégén volt, hiszen=hiszen deportálták, vagy innen elvitték őket júniusba, és 
már decemberbe Ipolyság az orosz kézen volt, tehát a front egész közel volt, és mondom, 
akkor kezdődött a menekülteknek a- a beözönlése. Az nap, mint nap, hát az annyira elfoglalta 
az embereket, és=és- hogy nem is nagyon figyeltek már arra, mi történt azelőtt. És azok pedig 
arról beszéltek, hogy az oroszok hogy viselkednek, és akkor már az volt a=az volt a téma, 
hogy mostan menjünk, vagy ne menjünk, itt hagyjuk, vagy meneküljünk, vagy maradjunk, 
mer most- akkor az volt a=az volt a=az volt a téma, az volt az érdekes. 
K: Emlékszik, hogy kik költöztek be a zsidó épületekbe? 
I: Hát, nem tudnám megmondani, mer=mer---ha be is költöztek, ezt=ezt én merem állítani, 
nem mint arizáció keretén belül csinálták, hanem=hanem mondjuk hogy az állam átvette, 
államosította, az államnak a tulajdonába kerültek lakások, és akkor az kiutalták, akik=akiknek 
volt igénye rá. Hát most=most hogy a nagyobb lakásokba, azokba aztán már például orosz 
kórház volt, lazarettek voltak. Utána megint valaki beköltözött, ez=ezt azt hiszem, hogy ezt 
meg tudnák említeni egy-kettőt esetleg, hogyha- hogy=hogy tényleg nem tudom megmondani 
pontosan, hogy mondjuk kinek- kik kerültek be. De nem- nem olyan alapon kerültek be, hogy 
most jaj, de- hogy=hogy ezek a szerencsétlenek, akiket kilakoltattak, hát azok ilyen egy 
konyha, egy szobás lakásokba laktak. Hát azt se tudom, hova kerültek, hiába adták volna 
nekik azt a nagy lakást, nem is tudták volna berendezni, azok nem laktak ott, azok nem laktak 
abba. És akkor most=most képzelje el, mikor=mikor minden tisztázódott, kezdődött, akkor 
meg jött a kilakoltatás. Akkor megint megindult minden, (megindult a mozgás) akkor jött az 
áttelepítés, és akkor megint=megint megváltoztak a lakásviszonyok, megváltozott minden, 
úgyhogy=úgyhogy ez egy nagyon=nagyon=nagyon ilyen=ilyen mozgalmas időszak volt, 
egészen ’48-ig, hogy=hogy ezt kibogozni, és=és mondjuk úgy elválasztani, hogy ez ekkor és 
ez ekkor. Megint jöttek a szlovákok, akkor- megint a magyar lakások- ez=ez igen bonyolult 
egy helyzet volt. De az=az a légkör, ami megvolt--az=az azt hiszem, ami megelőzte még a 
gettósítást, az már maga után vonta azt is, hogy ezek az emberek nem voltak ilyen=ilyen 
rá=rá- rámenősek, hogy=hogy most megszereznek valami zsidó vagyonokat, vagy valamit, 
ezek=ezek- én ezt mondom, hogy nem- nem: nem szívesen vállaltak volna ilyesmit. 
Nem=nem voltak ők olyan rossz viszonyba és nem voltak annyira megfertőzve a politikától. 
Nem=nem akarom elhinni, hogy=hogy- lehet, hogy voltak, hát nem=nem=nem=nem tudom, 
na. Például ez a Nágel Éva, amit mesélt, hogy ők=ők amikor mentek, hogy akkor a falusiak 
hogy=hogy=hogy várták azt, hogy elmenjenek, és hogy- de akkor rátette az a jegyző a kezét 
az ő bútorukra, vagyonukra- 
K: Nágel Éva hol lakott? 
I: Lontón. Lontón laktak, és földbirtokos volt, földbirtokos család, és azokat is egyik napról a 
másikra, ugye pakoljatok össze, vigyétek, azok jöttek ide a gettóba. És ő azt írja meg az 
emlékiratába, hogy=hogy a falusiak alig várták már, hogy a koncon hogy fognak 
összeverekedni. Én ezt=ezt nem állíthatom, lehet, hogy ott úgy volt, ugye. De- de most abból 
indulok ki, hogy mondjuk mikor visszakerültek, és nagyon rövid ideig letelepedtek az itteni 
zsi- itteni lakosok, zsidó lakosok, akik a lágerekből- jobban mondva inkább a 
munkatáborokból kerültek vissza, itt komplett családról nem tudok. Ezek ilyen nagyon-
nagyon csorba családok- hol az apa, vagy hol az anya, de hogy együtt nem érkeztek, és 
ezek=ezek hogy most vagy nem keresték, vagy nem akarták, vagy nem vállalták- vagy féltek, 
vagy ezek is elzárkóztak, egy ilyen=egy ilyen önálló, ilyen=ilyen zárt társadalmi csoportot 
alakítottak egymás közt, nem nagyon kez- akkor már nem nagyon érintkeztek mondjuk már 
az akkori ipolysági lakosokkal, rengetegen kivándoroltak, jóformán mindnyájan 
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kivándoroltak előbb, vagy utóbb. És voltak egyesek, akik találtak egyes bútordarabokat és azt 
hazavitték. Na most, ha lett volna, értesültek volna arról, hogy valakinél arizáltak vagyont, 
hogy akkor egész biztos lehetett volna hallani, hogy vissza- nem beszélek arról, hogy azért az 
antiszemitizmus nem szűnt meg a háborúval, az antiszemitizmus tovább folytatódott a szlovák 
ér- amikor a szlovákok bejöttek, ugyanúgy. 
K: Ez mit jelent? Milyen formában? 
I: Hát például jelenti azt, hogy mikor itt a városparancsnok kijelentette, ti. amikor keresett 
valaki valamilyen- visszakért valami üzletet, vagy valami vagyon, akkor azt mondta, hogy 
tudtommal a zsidótörvényt még akkor nem szüntették meg. És ez már a háború után volt. 
Ilyen is volt. Tehát ez a- hogy ők aztán féltek és hogy=hogy nem- nem: mertek már itt tényleg 
gyökeret verni, és nem mertek itt maradni, ez érthető volt azok után, ami történt velük. És 
akkor is voltak nekünk barátaink, akkor is érintkezetünk mi, akik visszajöttek, és=és 
tudom=tudom, hogy egy bizonytalanság volt az egész életük, és másról ezek az emberek már 
nem is beszéltek, csak hogy hogy és mikor hagyják el ezt a térséget. Ugye akkor már Izraelbe 
vándorolhattak ki, és akkor már odafelé, vagy onnét aztán tovább Amerikába, vagy Kanadába, 
egyik ide, egyik oda, de Ipolyságon egyetlen egy se maradt. Ipolyságon jelenleg már csak 
származás- származáson- két családból egy van, amelyik még komplett talán, komplett! hát 
mondjuk, hogy talán vannak hárman, és a másikba már jóformán senki. 
K: Ők kik azok a családok, akik még- 
I: Hát mondjuk a Somlóék voltak, a Somló Vermes, hogy így mondjam, akiből már meghalt a 
férfi, meghaltak már a gyerekek is, tkp. már csak a kikereszteltek- a kikeresztelt egyik fiú él, 
és az ő fia polgármester, akinek az apja szintén munkaszolgálatból jött haza, a felesége az már 
katolikus volt, és hát ő mondjuk még a- a: zsidó származású (…) Ipolyságon megszűnt. Én 
nagyon jóba voltam még a- egy (Ehrenreich) nevezetű fogtechnikussal. 
K: Milyen? 
I: Ehrenreich. Akinek a lánya nagyon- mai napig levelezésben vagyok vele, ő Kanadába él, és 
ennek az édesapja egy ortodox vallású zsidó volt, aki=aki fölkarolta az itteni zsidóságot, és a 
Talmud iskolába egy imaházat rendezett be, ő volt itten a rabbi, ő volt a temetkezési vállalat, 
ő volt a koporsó- minden ő volt. Ez ment egy darabig, még az=az ötvenes évekig, és mind- 
mer az utcán keresztül, az ott van nem messze tőlünk, ez a Talmud-ház- iskola, és=és mindig 
kevesebben jártak oda imádkozni, mindig kevesebben- mindig, és a végén senki. És=és ezek 
az emberek, ez a=ez a házaspár, a- ez az Ehrenreich házaspár, ezek csempészték a magyar 
zsidókat Ipolyságon keresztül, mert akkor Magyarországon életbe volt egy törvény, hogy- 
meg volt szabva egy bizonyos időszak, hogy mikor lehetett kihurcolkodni--mikor engedték 
meg a kivándorlást. És ezután már nem kaptak engedélyt, na most ezek a magyar- itt nálunk 
még mehettek, és akkor ezek a határon keresztül átcsempészték őket Ipolyságra, és a fiú az 
elintézte, hogy Pozsonyból Bécsbe kerüljenek, onnan vándorolhattak ki. Hát aztán az 
uránbányában kötött ki ez az (Errenreich) bácsi, mer=mer a végén elkapták őket és elítélték, 
onnét került aztán haza ((köhint)) úgyhogy- de ezek az emberek már csak azzal törődtek, hogy 
mikor hagyják el ezt a térséget. 
K: Egy kérdésem lenne még, az előző interjúban, vagy az előző beszélgetésünk alatt 
megemlítette, hogy egyszer Tésára mentek, és ott láttak női munkaszolgálatosokat. 
I: Igen=igen- 
K: Ez hogy volt? 
I: Nem Tésa, az Bernecebaráti, hát Tésára mentünk, de akkor egy ilyen csoport lány—
csoport--ot tereltek a katonák, és=és a kocsis, aki vitt minket, az mondta, hogy ezek 
dolgoznak, az egyik földbirtokosnál Bernecebarátin. Olyan tíz-tizenkét csoportos- főnyi 
csoport lányok. Ez a gettósítás elején volt. Tehát mondjuk, hogy- mondjuk, hogyha májusba 
történt a gettó, akkor május- akkor, amikor még vihettek be mondjuk a kofák élelmiszert, meg 
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mikor még kijöhettek ők a piachoz, akkor, aztán után le volt zárva- ezek jártak egy 
földbirtokosnak dolgozni, a birokára. 
K: Itt Ipolyságról? 
I: Már a gettóból, igen, a gettóból. 
K: És honnét lehetett tudni, hogy zsidók voltak ezek a nők, lányok? 
I: Hát a csillag rajtuk volt. 
K: Tehát Ipolyságról kiterelték őket dolgozni. 
I: A gettóból mentek oda dolgozni, igen, de mondom, ez egy rövid ideig lehetett úgy az 
elején, lezárták, akkor már nem volt semmi mozgás. 
K: És ki kísérte őket? 
I: Csendőrök, két csendőrrel ment ez a pár- hogy hívják, nő. Ilyen fiatal lányok voltak azok. 
És=és nem tudom kinél, mert ott több földbirtokos volt, hogy melyiknél, nem tudom, a föld- 
melyik birtokon, valamelyik birtokon. 
K: Köszönöm szépen, most akkor álljunk le. Lenne még valami? 
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