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Géró Ferenc 
 
 
 
K: Feri bácsi, legyen szíves elmondani a nevét, és hogy melyik évben született. 
I: Géró Ferenc vagyok, Kecskeméten születtem, 1925. XI. hó 17-én. 
K: Jártunk itt, hát most már jó hosszú ideje, amikor- de nem is olyan hosszú ideje. Hogy is 
volt? Néhány hete, amikor beszélgettünk arról, hogy=hogy milyen emlékei vannak a második 
világháborús időszakból, különösen ugye ’44-ből. Most azért jöttünk ide, hogy ezekről 
újra=újra beszélgessünk, és hogy hát elmondja ezt nekünk. Úgyhogy el is kezdenénk gyorsan. 
Az a kérdésem, hogy=hogy Kecskeméten született, Kecskemét környékén laktak 
gyerekkorukban, ugye? 
I: Igen. 
K: Hova járt iskolába? 
I: Én Szikrába jártam, egy ilyen kis elemi iskolába, öt osztályt ott jártam ki, utána ((köhint)) 
12. évesen átkerültem Tiszavárkony határba, a szüleim ott éltek, és hát nem nagyon örültem a 
helyzetnek, merhogy kiadtak ilyen gazdagparasztokhoz, ilyen kanásznak, meg- tehát egy 
olyan cseléd lettem. Korán megkezdtem a paraszti életet, hogy úgy mondjam, mer ugye ilyen 
nagygazda ez kizsigereli a kis--kanászt, vagy- cselédet. Úgyhogy ott éltem 14 éves koromig, 
akkor lekezdtem Tiszavárkonytól gyalog bejárni szolnoki cukorgyárba napszámba, 14 évesen, 
és ott egy évet jártam ilyen napszámba, má’ 15 éves koromba kommenciós cseléd lettem a 
szolnoki cukorgyárba, mint kanász. Hizlaltuk a disznókat, stb. Egy évet ott letőtöttem, utána 
visszakerültem Jászkarajenőre, szintén cselédnek, kanásznak, és hát onnan kerültem én föl 42-
be Budapestre, ilyen- 
K: Megállítom most egy pillanatra Feri bácsi, itt Szolnokon, Tiszavárkonyban, ahol itt 
dolgozott mindenfelé, találkozott-e zsidókkal, voltak-e itt zsidók ezen a környéken? 
I: Hát, a szolnoki cukorgyárnak az áll- az zö=zöme zsidó tulajdonos volt. A: intéző zsidó volt, 
a=a pallér, meg- a- szóval zsidó emberek vótak, nagyon jól megvoltunk velük, úgyhogy 
énnekem semmi problémám nem volt a zsidókkal, meg vótunk elégedve, ők velünk, mi 
ővelük. 
K: Emlékszik a nevükre? 
I: A- ó! hát ki tudja azt fönntartani, a nevit. Hát izé- nem tudom, na. 
K: Milyen volt az ott dolgozóknak a viszonya ezekkel a zsidó tulajdonosokkal? 
I: Hát ugye mind cselédemberek, ugye megkapták a kommenciójukat, elvégezték, amit tudtak, 
úgyhogy a közös megelég- elégedettség volt tkp. a munkaadóval, meg a munkavégzés- 
K: Nem volt bármilyen elégedetlenség, vagy morgolódás ezekkel a zsidókkal- 
I: -nem volt- 
K: -zsidó tulajdonosokkal szemben? 
I: -abba az időbe még nem volt. 42-be még--illetve ez még 42 előtt volt, ugye, 41-be volt, 
ugye, ebbe még nem volt zsidókérdés. Jó, voltak már hm: a nyilasok má’ abba az időbe 
kezdtek fölébredni, és- de viszont nem volt nekik még hatalmuk akkor, de má akkor 
kezdődött a zsidóellenesség-i hangulat, énekeltek ilyen zsidóellenes dalokat, meg mit tudom 
én, ezt=ezt mind gyerek, fiatal ember, ezt tudomásul kellett már akkor venni. 
K: Milyen=milyen zsidóellenes dalokat énekeltek? 
I: Hát ugye énekelték a- ezek a nyilasok, hogy különböző nyila- zsidóellenes izé- hogy--éljen 
Szálasi, meg Hitler, ilyen hasonló nóták voltak, ugye. 
K: Ez hogy szólt ez a nóta, erre emlékszik? 
I: /Éljen a Szálasi, meg a Hitler 
Aki a zsidókat/---((énekel)) 
ne- valami nem tudom, szóval zsidó izékkel- ellenes- izék voltak, hangulatok. Akkor vót- 
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K: -esetleg ezt meg tudná- vissza tud emlékezni, hogy volt ez az egész dal? Ez érdekelne 
minket. 
I: Várjunk csak. Valami- pedig az gyerekkorunkba még hát akaratlanul énekeltük, ugye, hogy 
mi volt- volt- 
K: Feri bácsi is énekelte? 
I: Hát mint gyerek- fiatalember, ugye a: akaratlanul ugye föl- izé- néha-néha eldúdoltam én is, 
de minden szándék nélkül, na. 
K: Hol hallotta? 
I: Hát a: vótak ilyen- mer Erdélyt akkor visszacsatolták Magyarországhoz, és voltak ilyen 
vasgárdisták, akik készültek Erdélybe kimenni rendet csinálni, meg minden, ugye a hatalmat 
átvenni románoktul, és--hát azok énekelték főleg ezeket a dalokat, vasgárdisták, de hát: ez egy 
napi- 
K: -vasgárdisták? 
I: Vasgárdisták. 
K: Hol voltak ezek a vasgárdisták? 
I: Hát, még a harminc- kilencbe Tiszavárkonyon ott is voltak ilyen vasgárdisták, akik a 
felvonulásokba kiképzést kaptak, meg mit tudom én, akik aztán mentek ki Erdélybe, ugye- 
ezeknek má- nem volt valami jó hangzásuk, mer ezek egy olyan fasiszta rend- izé szervezet 
volt a vasgárd- 
K: -de ezek magyarok voltak? 
I: Magyarok voltak, igen. Ilyen jobboldali, nem kimondott nyilasok, mer a nyilasok megin 
más. 
K: De látta ezeket a vasgárdistákat? 
I: Láttam. 
K: Tiszavárkonyban? 
I: Láttam. 
K: Ismert is ilyeneket közelről, voltak ismerősei, akik csatlakoztak? 
I: Hát, különböző hazafias dalokat énekeltek egyébként. 
K: De volt ismerős közöttük? 
I: Nem, á! Hát- nem álltak ők mivelünk gye- fiatalokkal szóba, úgyhogy nem. 
K: És még egyszer, mi volt ez a dal, meg tetszik tudni újra próbálni? Ez hogy volt ez az Éljen 
Szálasi? 
I: Éljen a Szál---várjunk csak! Most nem ugrik be a további szövege, de azt tudom, hogy 
Éljen a Szálasi, meg Hitler, akkor itt jön- volt valami hozzá, aki a zsidókat- nem tudom má’, 
hogy mi vót a csattanója, na. An- annyira nem jegyeztem én ezt meg. Csak úgy- ugye a 
nyilasoknak vótak ilyen dalaik, nem tudom én, a Szálasiról énekeltek, de má szöveget nem 
tudnék mondani. Nem tudok- nem- annyira nem maradt meg bennem, na. 
K: Más dalra emlékszik még? 
I: Mire? 
K: Más ilyen dalra, vagy rigmusra emlékszik még, amit hallott gyerekként? 
I: Hát: 
K: -a zsidókkal kapcsolatosan? 
I: -most így nem ugrik be=nem ugrik be. Vótak=vótak ilyen jobboldali nyilas dalok, vótak, 
hm:- abba az időbe megjegyeztem, hogy mi vót nekik a daluk, de kiment a fejembü’. 
Nem=nem egy- egyszerűen nem szimpatizáltam velük, na! 
K: Hol hallotta ezeket a dalokat, hol lehetett hallani annak idején ezeket? 
I: Hát a nyilasoknak vótak ilyen felvonulásaik már, mikor én Pestre fölkerültem- 
K: -de ott lent- 
I: -hatalmuk még nem volt, mer a Szálati- Szálasit is lecsukták még a Horthyék, úgyhogy még 
hatalmuk nem volt, de ahogy 44. október 15-én, mikor a Ho- Horthy Miklós lemondott, 
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kiugrott a háborúból, akkor a nyilasok egyből vérszemet kaptak, ugye, mer Szálasi átvette a 
hatalmat, hát aztán arrul má’ ne is gondoljunk. 
K: Még visszatérve Szolnokra, Tiszavárkonyra, ott hol hallotta ezeket a dalokat? 
I: Hát mikor a- felvonultak ezek a vasgárdisták, ugye ők kaptak kiképzést, gyakorlatoztak 
lő=lőgyakorlatot, menetgyakorlatok vótak. Ugye hát mint egy alakulat, egy ilyen félkatona- 
alakul- nem katonaság vót, hanem ilyen civil ruhába, ilyen félkatonai alakulatok, de 
menetrendszerűen vonultak föl ilyen szakaszba, és akkor ott ének- énekeltek. Ilyen hazafias 
nótákat énekeltek. 
K: És valami szlogenre- ritmus- rigmusra emlékszi, ami a zsidók ellen volt- volt valami annak 
idején? 
I: Nem, ezt nem jegyeztem meg. 
K: És a vasgárdistáknak is voltak ilyen zsidóellenes szövegük? 
I: Hát ők is énekelték, tehát végeredményben majdnem egyek voltak a nyilasokkal. 
K: Ezt a vasgár- vasgárdisták énekelték ezt az éljen- 
I: -ez egy jobboldali szervezet volt. 
K: Ők is énekelték ezt az Éljen Szálasi, meg a Hitler? 
I: Azt má’- meg nem=meg nem mernék esküdni rá, erre nem. 
K: És ezt Önök is énekelték gyerekként. 
I: Hát, mint gyerek, ugye, hát--persze. 
K: És énekelte ezt felnőttek előtt, például a tanítói előtt- 
I: -nem=nem- 
K: -vagy a szülei előtt? 
I: -nem=nem. Nem, a lakosság, meg a izék- egyáltalán nem szimpatizáltak ezekkel a- a civil 
lakosság. Ugye a parasztság az megvolt a maga normális életét élte, nem törődtek ezekkel. 
K: Otthon szóba kerültek a zsidók? 
I: Hogy? 
K: Otthon szóba kerültek a zsidók a szüleivel? 
I: Nem=nem. Nekünk semmi problémánk nem volt. Nagyon- ha a faluba is, ahol vót ilyen 
zsidó kereskedő, kisboltos, adott hitelbe magyaroknak, minden további nélkül, tehát nagyon 
jól megvoltunk mi a zsidókkal. 
K: Ez melyik faluban volt? 
I: Hát: például hátTiszavárkonyon is volt, meg Jászkarajenőn is, mer oda egy szomszédos 
község. Volt olyan, amikor bementünk Jászkarajenőre, valamikor Tiszavárkonyra mentünk, 
úgyhogy a piacra például Jászkarajenőre mentünk, és akkor- úgyhogy két falu közt éltünk. 
K: És kik voltak- kik éltek ott zsidók, emlékszik konkrétan nevekre? 
I: Hát, nem tudom, a nevit nem tudom. Ezeknek má’ a nevit nem tudom, de semmi probléma 
nem volt velük, úgyhogy például mikor a--má később, mikor én hadifogságbul hazakerültem 
szintén Jászkarajenőre, akkor még aki a holokauszt átélte, ma- életben maradt egy zsidó, a 
szüleit kivégezték, de egy fiatal zsidó visszakerült Jászkarajenőre, ahhoz még jártam 
napszámba ((nevet)) például. Mind a izé- nagyon jó- izé- alkalmazott, mer vót neki egy 
szőleje, és akkor ott a szőlőbe dolgozgattunk, és kaptuk a napszámot. Úgyhogy a zsidókkal 
semmi problémánk nem volt. 
K: Jó. Szóval ’42-ben fölköltözött- 
I: -fölkerültem Pestre- 
K: -Budapestre- 
I: -42 őszén fölkerültem Pestre, Akácfa utca 12-be volt egy étterem, Raposa étterem, ott 
lettem én ilyen kifutó- kifutó, és--hát én ott- na, Akácfa utca 45-be volt egy Winter nevezetű 
zsidó, akit már akkor- negyvenke- még 42-be nem. 43-ba már elkezdték piszkálni, de 44-be 
eltűnt az a Winter zsi- Winter nevű zsidó. 
K: 43-ban hogyan piszkálták, mit ért azon, hogy piszkálták? 
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I: Már ugye megkezdődött a: zsidótörvény, azt hiszem 43-ba má’ a Horthynál is elkezdődött a 
zsidótörvény, de ő még nem internálta őket. Csak föl lettek izélve- jegyezve, hogy kik a 
zsidók, stb., de azt tudom, hogy 1944-be már ez a Winter nevezetű zsidót elinternálták még a 
Horthy ideje alatt, mer má ott kezdődött a gettó kiépítése a 7. kerületbe. Ott kezdődött ki- a 
zsidó gettó. És ennek a Winternek volt egy pincéje tele borral, ott legalább 10 hektó bor volt 
lent. Ezt a bort, meg a pincét megkapta ennek az étteremnek a tulajdonosa. A tulajdonosa 
Raposa Margit volt, de a fia az- az- azt tudom, hogy Árpádnak hívták, de a neve azt nem 
tudom azt- azt hiszem Nemcsák Árpádnak hívták- 
K: -keresztények- 
I: -igen, de ez a ((köhint)) ez- különben tartalékos vezérkari tiszt volt, akinek tábornokok, meg 
nagy magas rangú tisztek voltak a- és gondolom, hogy ennek a révén nekiadták ezt a pincét, 
tele borral, minden, tehát ez ingyen megkapott mindent. Én nagyon sajnáltam ezt a zsidó 
embert, mer olyan aranyos ember volt, barátságos. Olyan=olyan ötven év körüli lehetett, de 
olyan kis alacsony zsidóember, nagyon udvarias ember volt. 
K: Hogy hívták a- Raposa? Laposa=Raposa? 
I: Nem, az az anyja vót a neve Raposa Margit, de ő azt hiszem Nemcsák Árpád volt. 
K: Nemcsák Árpád, igen, mondta, igen. Tehát mi történt akkor evvel a Winter- 
I: A Wintert azt 44-be már gettóba vihették, mer eltűnt, egyszerűen eltűnt. Egyik napról a 
másik napra. És mondom, hogy a tulajdona, ami volt, az átkerült a- étteremnek a tulajdonába. 
Hát persze, ugye hát ér- kéz kezet mosott, ugye a vezérkari tisztek, meg ő is főhadnagy volt 
azt hiszem, tartalékos, és ezt megkapta ő, gondolom, hogy--nem győztem szá- izé- szállítani a 
palackos borokat a- ide-oda a: vezérkari tiszteknek a lakására. Mint kifutó ugye hordtam a 
bort a különböző--izé- mer ő ki- i- izét, dugaszolta is ezt a hét decis izét- minőségi borokat 
duga- és ott vitte a--izé, a társaságnak. Nem győztem hordani össze-vissza a la- lakásukra 
/hordtam az italt./ ((nevte)) 
K: Kiknek vitte a bort? 
I: Hát a- ezek ilyen vótak ilyen- a vezérkari tiszteknek a lakására. Én meg nem mondanám, 
hogy hol volt a lakásuk. 
K: Tehát tisztek voltak a hadseregben- 
I: -tisztek voltak, hát a cselédlányok vették át ezt a izét, ugye. 
K: Azt értem, de hogy a hadsereg embereinek vitte a bort. Aha. 
I: Persze, igen. 
K: ((köhög))Bocsánat. Mire- voltak-e még a környéken zsidók, emlékszik-e más zsidó 
családra? 
I:Hát zsidó ott volt a Winter mellett egy ilyen zsidó asszony, aki nagyon jó libatöpörtyűket 
csinált ((nevet)) olyan jókat ettem belőle, mer nagyon jól csinálta a zsidó asszony volt, kedves 
volt, de az is eltűnt aztán 44-be valahogy a végin. Hogy aztán őket hova vi- vagy- gyűjtötték a 
gettóba, ugye, de a Horthy nem adta át a németeknek még akkor a zsidókat, csak gyűjtötte 
őket, mer a németek követelték a Horthytól ugye, a zsidóknak az összegyűjtésit. Hát ő 
amennyire lehetett, ugye védekezett azzal, hogy nem adta át a németeknek, mer addig én nem 
tudok róla, hogy a Horthy átadta volna a zsidóknak, hogy kivigyék őket. 
K: Tapasztal-e olyat, hogy- már itt Budapesten, hogy valamilyen módon rosszul bánnak a 
zsidókkal, vagy illetve bármilyen nyilvános atrocitás, vagy megszégyenítés- 
I: Még ebbe az időbe nem. Mondom, hogy ’44. október 15-éig nem volt különösebb probléma 
a zsidókkal. 
K: Ilyen privát beszélgetésekben hogy beszéltek a zsidókkal kapcsolatban a nem zsidók? 
I: Normális- e- úgy a=úgy a civil lakosság valahogy normálisan- normális kapcsolat volt a 
zsidó és a civil lakosság között, normális életet éltek. 
K: Voltak-e nyilasok, látott-e nyilasokat 44 előtt? 
I: Még ebbe az időbe nem. Ebbe az időbe nem. 
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K: Azt a dalt hallotta-e Budapesten? 
I: Hát: a izé- mikor átvették a hatalmat, akkor már nap mint nap azt izélték- mindig a Szálasit 
éltették, ugye hát- 
K: Mi történt akkor aztán 44-ben, 44 tavaszán, mi változott meg? 
I: Hát 44 tavaszán, mikor engem áprilisba behívtak a Mária Terézia laktanyába behívtak 
engem, mint légoltalmi tűzoltó, és hát ugye áprilisba megkezdődött az amerikai bombázás. Én 
má’ akkor- már akkor bombázták Budapestet, mikor engem behívtak. A- kaptunk egy rövid 
kiképzést, ugye, hogy kell a motort beindítani, locsolni a tüzet, tehát már akkor mentünk a 
bombázások után mindjár’ men- oltani a tüzeket. Többfele kellett, vót, ahol a pince beszakadt 
a bombáná’, ott menteni az embereket. Szóval vót- ebbe részt kellett venni, ugye, mint egy 
tűzoltónak. Ez nap mint nap volt, hogy riasztva voltunk és mentünk, hol cse- ide Csepelen is 
például, itt is oltottam a (Fanto) volt, vagy milyen- izé- olajtársaság vót itten, azt is oltottuk a 
izéket, nagy tüzek- hatalmas tűz, mikor Amerika lebombázta a izéket- a gáztartályokat. 
Úgyhogy ebbe részt vettem, egész- mondom, október végéig a tűzoltóknál voltam. De hogy 
október 15-én a nyilasok, ahogy átvették a hatalmat, hát akkor láttam, hogy itten nagy káosz 
lesz, mer többen átálltak a nyilasokhoz, akik velünk együtt tűzoltók voltak, mindjár beöltöztek 
karszalagos izé- hát má- 
K: Most még mielőtt arra rátérnék, tehát 44 márciusa, tehát a németek bejövetele és 44 
október- 
I: 44. március 19-én, mikor bejöttek a németek, hát akkor má a nyilasoknak kezdett kinyílni a 
csipájuk, hogy úgy mondjam. De még akkor nem volt nekik olyan nagy hatalmuk, mer hát ő: 
akkor még nem kezdték el a zsidókat összeszedni, mint ahogy október 15-én, abba a 
pillanatba, az- azzal kezdték, hogy sze- elke- mentek utcáról utcára, azt gyűjtötték össze a 
zsidókat. 
K: Mi- mi történt a- milyen változás történt a zsidók életében a németek bejövetelekor? 
I: Hát, akkor má’ nyilván hordani kellett a sárga csillagot, anélkül nem mehetett ki az utcára. 
Úgyhogy az kötelező volt, a sárga csillag hordása, a=a zsidóknak mindnek=mindnek, 
gyerektü, felnőtt, öregtü’ mindenkinek megvolt és akkor- 
K: Látta ezt, Feri bácsi? 
I: Láttam, sajnos. Volt a- Akácfa utca 11-be lakott ez a Zoli bohóc--híres Zoli bohóc volt, ott 
lakott és fönt volt a sárga csillagja, de nem érte el a csengőt, én /engedtem be/ ((nevet)) 
sokszor a kapun- 11-be, Akácfa utca 11-be, én a 12-be laktam ((nevet)), ugye mer ott az 
étteremnek a mosodájába volt az én lakásom, ugye mer nem mentem el albérletbe, mint más 
ilyen kifutó, és bent laktam az étterembe. És ez a kis zsidó, mondom, kis- horda a sárga 
csillagot, és mikor ő valahol még fölléphetett, mint ilyen bohóc, és amikor jött haza, nem 
egyszer beengedtem a kapun őtet. Szerettem a kis- olyan helyes kis alacsony kis ember volt, 
zsidó ember. 
K: Beszélgettek is? 
I: Beszélgettünk, persze, jóba voltam vele úgy, barátságos ember volt. 
K: Mi lett vele? 
I: Hát az is internálva lett, 44-be. El=elvitték azt is, eltűnt egyszer=egyszer csak eltűnt. 
K: Látta később, háború után? 
I: Háború után nem láttam, háború után már nem láttam. 
K: Teljes nevére emlékszik? 
I: Mire? 
K: Teljes nevére emlékszik? 
I: Én csak Zolinak ismertem. Zoli. Hogy mi volt a keresztneve, vagy a vezetékneve, nem 
tudom. 
K: És másokat így ismert, akik viselték a sárga csillagot? 
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I: Hát úgy- nem lehetett elkerülni, az ember akaratlanul is találkozott velük, mer vót egy azt 
hiszem, 9 órakor kijöhettek a házból, bevásárolni, mer kaptak ilyen jegyet azér kaptak, húst, 
akkor kenyeret is jegyre adtak, mindent jegyre adtak. És akkor őnekik is be kellett vásárolni, 
megvolt egy bizonyos idő, 9-től azt hiszem 11-ig be lehetett vásárolni. 
K: Mikortól volt ez, hogy korlátozták, hogy mikor jöhetnek ki? 
I: Ez március 19 után, amikor a németek bejöttek. 
K: Emlékszik ilyenre, hogy csillagos ház, hogy voltak csillagos házak? 
I: Vótak csillagos házak, ki voltak jelölve már a gettók, ugye. Aztán ((köhint))- 
K: -ez mikor volt? 
I: -hát az egész 7 kerület végeredménybe gettó volt. Hát persze keresztények is laktak ugye, 
aztán gyűjtött- gették össze a zsidókat zsidó házba csak kimondottan csillagos- ki vót a kapura 
téve a csillag és az csak gettó- zsidók voltak. 
K: Látott ilyen házakat is. 
I: Láttam=láttam. 
K: Ahol voltak- 
I: -Dob utcába főleg, hát ott főleg az zsidó utca volt, a Dob utca, zsidó lakta utca volt, és ház 
nem tudom, hogy a keresztényeket onnan kilakoltatták-e, mikor már csak zsidók lehettek, ezt 
nem mernék rá megesküdni. 
K: Az Önök háza nem volt csillagos ház. 
I: Nem. Hát ugye az étterem- én az étterembe laktam, hát ott nem=hát ott nem voltak. 
K: -az nem lakóépület- 
I: -az nem, az csak egy földszintes étterem volt, úgyhogy ott nem volt- 
K: Már nincs meg? 
I: Már régen lebontották. De háború után még megvolt. 
K: Ez volt az Akácfa 12. 
I: Akácfa utca 12. 
K: És a 11-es szemben, ahol a Zoli bohóc lakott? 
I: Zoli bohóc az srégen szembe vót a 11-be, ez a 12 és a 11-be volt- 
K: Az nem volt csillagos ház? 
I: Hát az- arra nem emlékszem, mer mikor engem behívtak, akkor még nem volt csillagos ház. 
Ugye, mer hát áprilisba hívtak be, és márciusba bejöttek, hát lehet, hogy később még 
kijelölték, de én már akkor nem járhattam annyira szabadon, mint tűzoltó. 
K: Volt-e más zsidó ismerőse ezen a Zoli bohócon kívül, volt-e még más? 
I: Hát: úgy- olyan közelebbi ismeretséget nem kötöttem senkivel. 
K: Mit látott még így a zsidókkal kapcsolatosan úgy 44-ben, tehát- 
I: Hát=hát csak akkor láttam komolyabb dógot, amikor- mondom, a nyilasok átvették a 
hatalmat, mer akkor elkezdődött a vadászat. És hát abba az időbe jártam én má’ október 15-e 
után, amikor kaptam ilyen kimenőt és mentem a Wesselényi utcába, és az Akácfa utca, meg a 
körút között a Wes- ahogy megy az ember a körútnak, a bal oldali oldalon vót egy vagy iskola 
épület, de nagy magas épület, vagy gimnaz=gimnázium, nem tudom megmondani, hogy 
iskola volt, vagy gimnázium. Azt kijelölték kimondottan gettó- zsidógyűjtőnek. És azt már 
németek őrizé- német katona őrizte, nem=nem a nyilas. És ez a múltkor is elmondtam má’, 
hogy ahogy ott sétáltam ilyen szabadidőbe, az gimná- vagy ezzel az épülettel szembe lévő 
házból valaki kidobott egy a lakásból ablakon keresztül egy kézigránátot a őrre, aki a kapuba 
volt. Hogy az a katona, német katona megsebesült-e, vagy nem, de én örültem, hogy engem 
nem ért a szilánk, mer ott közel volt, ahogy men- mentem el, nem is lát=nem is vártam meg, 
hogy mi a helyzet, de ((köhint)) hogy aztán megsebesült-e az a német, vagy nem, de azt annyit 
tudok, hogy másnap azt az épületet kiürítették, az egészet- 
K: -és hova vit- 
I: -a németek- 
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K: -és hova vitték- 
I: -ugye hát keresték, hogy ki lehet az, aki kidobta a kézigránátot. Hogy aztán mi lett a 
helyzetük azoknak, vagy hova vitték őket, az fogalmam nincs, ugye. 
K: Ez melyik- Wesselényi utca- melyik szám volt? Nem tudja. 
I: Hát: hát az a gimnázium- hogy hány szám alatt vót, azt meg nem tudnám- hát ki tudja azt, 
nem tudom. 
K: Igen. És mit- ő: de- ez nem egy csillagos ház volt, ez a Wesselényi utcai épület. Csillagos 
ház volt? 
I: Hát az- az is csillagos lett aztán, igen, persze, mer ott kimondottan zsidókat gyűjtöttek. 
K: Látott-e nyilasokat bármilyen erőszakos cselekedetben? Tehát hogy látta-e azt, hogy 
mondjuk nyilasok erőszakoskodnak? 
I: Hát már elmondtam az előző- múltkor, mikor egyszer szintén sétáltam a Népszínház utcába, 
ott gyűjött- a zsidók kimond- vagy a zsidókat kimondottan gyűjtötték a nyilasok. És ((köhint)) 
hát meg nem mondanám, hogy a---a Teleki térnek, ahogy megy az ember a--most Blaha 
Lujzától indul a Népszínház utca arra fölfele, meg nem mondom, hogy melyik részin a 
Népszínháznak, ott ahogy gyűjtötték a zsidókat, az egyik házba kivetette magát egy olyan 
idős nő, jó kövér nő volt, zsidó nő. Az nem akart menni a halálba, inkább választotta a halált, 
mint hogy ő össz- mer hát gyűjtötték a zsi- a nyilasok az izék-  
K: -ezt látta? 
I: Azt láttam, hogy ottan vót már egy pár,akit össze- kísértek ottan. Így aztán én- 
K: De mit látott pontosan, mi történt ezzel a hö- nővel? 
I: Hát hogy aztán- hát ugye én nem kísértem őket- 
K: -én értem- 
I: -isten őrizz, dehogy, örültem, hogy el tudtam onnan menni hát- 
K: De honnét tudta, hogy mi történt ezzel a nővel, aki kivetette magát? 
I: Hát az meghalt. Kivettette magát és meghalt. 
K: De ezt látta, hogy kiveteti magát? 
I: Hát azt, hogy kiveti- de a holttestet azt láttam, mer pont abba az időpontba vetette ki magát. 
De hogy magát az esést az nem láttam. 
K: Honnét tudja, hogy ez a hölgy- nő zsidó volt? 
I: Hát csak azokat gyűjtötték, gondolom, hogy zsidó lehetett. 
K: Ott akkor éppen zajlott- 
I: -keresztény csak nem vetette vóna ki magát szerintem. 
K: Ott akkor éppen zajlott a zsidóknak a gyűjtése? 
I: Igen=igen. A nyilasok ott izé- hát állandóan fegyverropogás ha- lehetett hallani állandóan. 
Kész izé- káosz volt az egész helyzet. 
K: Mit csinál- tehát ez a Népszínház utca, csak hogy el tudjuk képzelni, mi történt ott? A 
nyilasok fegyverrel- 
I: -hát szedték össze a zsidókat, vitték a=a: gettóba a Dob utca környékire gondolom, lehet, 
hogy még ebbe a izébe is vittek belőle, nem tudom, hogy tele volt-e má’ az az épület, a 
gimnázium vagy iskola, nem tudom, hogy oda vittek-e ők, nem tudom. Hát ezt- hát ezt csak 
nem kísérhette az ember, ugye végig a dolgokat. Csak ilyen rövid izék vótak, jelenetek, amit 
az ember akaratlanul tapasztalt. Hát ha tovább maradtam vóna, ugye, végig a- ajjaj, hát az 
borzasztó lett volna. De hát én október végén aztán, mondom, leléptem ebből az alakulatból, 
mer láttam, hogy tiszta fasiszták lesznek belőle. 
K: Mi- mit csinált ez az alakulat? Tehát ez volt ugye a légoltalmi szakasz? vagy mi volt ez? 
I: Ez egy tűzoltó- ez szakasz volt végeredemény- ez egy tűzoltószakasz, ugye. 
K: Mit csináltak, milyen munkájuk volt? 
I: Hát mondom, tüzet oltottunk, meg izé- hát akkor még folyt a bombázás. Nap mint nap- 
mindennap jöttek tíz órakor bombázni. Olyan pontos időre mindig megjelentek. Reg- délelőtt 
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tíz órakor, aztán vót, amikor éjjel is jöttek, persze. És akkor minket riasztotta ugye, menni 
kellett oltani. 
K: És akkor mi történt a többiekkel, emlékszik ezekre az emberekre, akikkel együtt volt ott 
ebben a szakaszban? 
I: Hát, mikor visszajöttem a hadifogságból eggyel találkoztam csak, az megérte az ostrom 
végit. 
K: Nem=nem=nem. Tehát amikor még ott- tehát 44-ben oltják a tüzet és azt mondta, hogy ez 
mindegyik- na jó, nem mindegyikből- 
I: - ezek főleg pestiek voltak ezek, Pestrül toborozták össze, ugye vó- vót nekik lakásuk, meg 
minden, de ott kellett a Barcsay gimnáziumba voltunk elszállásolva, és ott kellett egybü- egy 
izébe lenni, hát ott fegyelemnek kellett lenni. 
K: Hány ember volt ez? 
I: Hát ez egy szakasz egy olyan harminc ember lehetett ez maga ez a kis alakulat. 
K: Milyen korúak voltak? 
I: Mind ilyen fiatalok voltak különben, akik még nem kaptak- hát én is még nem kaptam 
katonai behívót ugye, mer 21 év volt a katonai behívó, én 19 éves voltam. És engem 
hamarabb behívtak e- ezér, hogy légoltalmi tűzoltó legyek.  
K: Azt mondta, hogy amikor bejöttek a nyilasok, vagy amikor a nyilasok átvették a hatalmat, 
akkor ezek az emberek elkezdtek nyilas-ruhába bújni? 
I: Hát nem minden, nem, csak egyes emberek, láttam, hogy ez is má’ karszalagot hord, és 
átöltözött nyilas egyenruhába, mer azoknak megvolt a saját egyenruhájuk, a fekete egyenruha, 
ugye, nem egyet tudok, amelyik egyből eltűnt, lelépett egyszerűen. Erre gondoltam én is, hát 
én is lelépek, de nem mint nyilas, ugye, hanem- dehogy szimpatizáltam én, nem 
szimpatizáltam- 
K: -és- 
I: -a Vörösmarty utca- Almássy térnél, ahogy nyílik a Vörösmarty utca, az első házba- na- 
annak emlékszem a nevére, Janó Józs- annak hí- Janónak hívták a- az par- parádézott a nyilas 
karszalaggal. 
K: Hogy hívták? 
I: Janó József, azt hiszem--igen. Az parádézott a nyilas egyenruhába. 
K: És azon túl, hogy parádéztak a nyilas egyenruhába, azon túl mit csináltak még, tehát 
milyen- 
I: -hát aztán má’ ő ment a többi nyilas barátaival, gondolom összegyűjteni a zsidókat, mer ő 
már abba részt vett biztos. 
K: Mondták is, amikor még együtt voltak, mondták- mondtak valamit a zsidókról, vagy- 
I: Addig nem=nem. Addig nem is volt szó semmi- 15-éig- semmi, normálisan éltük a 
világunkat, mint tűzoltó, dolgoztunk- elvégeztük a tűzoltást, meg minden. Nem vol- nem 
merült föl semmi zsidó dolog. 
K: Ühüm. És hány- tehát a harmincból hány lett nyilas? 
I: Azt én nem tudom- 
K: -körülbelül- 
I: -fogalmam sincs. Én leléptem október végin, ugye a- addig=addig egy kettő- három, ha 
lehetett. 
K: Mielőtt elment volna Pestről, látott-e még- ugye mondta, hogy látott- látta amikor viszik el 
a Népszínház utcából a zsidókat. Ott az kb. hány embert látott, hány embert vittek el? 
I: Hát ott még nem volt náluk sok, egy négy-öt zsidó volt csak náluk. 
K: És a fegyveres nyilasok? 
I: Fegyveresek voltak, persze, fegyveresek. 
K: És hogy viselkedtek a zsidókkal? 
I: Hát úgy bántani úgy nem ütötték, vagy- csak így hajtották őket, szedték össze. 
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K: És akiket elvittek, őket emlékszik- 
I: -hát azt hogy hova vitték- 
K: -hogy férfiak, nők, gyerekek- idősek? 
I: Nem- az felnőttek voltak, felnőttek, volt köztük asszony is, meg férfi is. 
K: Látott-e még ilyen meneteket Budapesten? 
I: Budapesten nem. Nem láttam, mer mondom, én hamar elkerültem Budapestrül. Hát nem 
volt annyi szabadidőm, hogy kimenjek a városba. 
K: És akkor elment, hova ment? 
I: Mondom én, a- ki akartam menni nyug- izére- hogy én ne érjem a- itt a front, mer úgy volt, 
ha jönnek az oroszok Budapest határába, akkor minket bevetnek- izé a frontra kivisznek, nem 
akartam odamenni, a frontra, úgyhogy én átmentem, ahogy már mondtam Kisbérnél, ott 
viszont el- elfogtak a tábori csendőrök. 
K: És látott meneteket Nyugat-Magyarországon? 
I: Egyet láttam csak. Március--második felébe, mikor mi mentünk ki má’ akkor az oroszok 
minket nyomtak kifele, hogy aztán az a menetet hova hajtották, nem tudnám meg nem 
mondani, a- eze- ezek zsidók voltak. Hogy előtte- hogy mér nem vitték el, vagy vonathoz vitt- 
akarták hajtani őket, nem tudom, de annyit tudok, hogy mikor má’ vót, aki nem bírta a izét, 
összeesett, azt ott fej- agyonlőtte a izé- az őr. Nem tudott vele mit csinálni. 
K: Ezt látta? 
I: Ezt láttam, sajnos.  
K: Hol volt? 
I: Ez ott volt, ahogy az úton hajtotta őket. 
K: Melyik úton, ez merre van? 
I: Pápa mellett, Pápa mellett vót, nem messze Pápától. 
K: Kik hajtották, kik kísérték? 
I: Hát ezt=ezt a izék hajtották a----várjunk csak----hát ezt csak a nyilasok izélték, azok 
hajtották valahova, de hogy hova, minket meg még=még én má’ akkor katona voltam, ugye 
az- mentünk ott el mellettük.  
K: És hány=hány személy ment ebben a menetben, hány zsidó személy? 
I: Egy- nem volt nagy hosszú, mer jó, ha voltak olyan harminc-negyvenen, többen nem 
voltak. 
K: És honnét tudta, hogy zsidók? 
I: Tessék? 
K: Honnét tudta, hogy zsidók? 
I: Hát mer rajtuk volt a vörös csillag. Hogy honnan hajtották- Pápárul hajtották-e tovább, 
vagy=vagy nem tudom, de közel volt Pápához. Hogy hova akarták hajtani, lehet, hogy 
kivégezni, nem tudom, na. Egyszerűen nem tudom. 
K: És menetben felnőttek voltak, gyerekek, fiatalok- 
I: -felnőttek=felnőttek- 
K: -nők, férfiak? 
I: -vegyes=vegyes társaság. Valahova hajtották őket. 
K: De akkor ezek szerint nagyon rossz állapotban lehettek, ha volt, aki- 
I: -rossz, mer mondom, nagyon le voltak gyengülve=nagyon le voltak gyengülve- 
rongyolódva. Ezt az egyet láttam, hogy ott hajtották- több- hál istennek nem volt. 
K: És akkor itt ebben a menetben volt valaki, aki nem tudott továbbmenni. Ez egy- ki volt, 
férfi, vagy nő? 
I: -hát mondom, hogy a- hogy- az=az- egy- azt tudom, hogy egy férfi vót, nem bírt már 
menni, összeesett, és ott lőtték agyon. 
K: És mi lett a holttestével? 
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I: Hát azt otthagyták, persze. Ugye ők mentek aztán, ahogy tudtak menni, vánszorogtak. Az 
ott maradt. 
K: Ismert nyilasokat? 
I: Nem. Hál istennek nem, nem szimpatizáltam velük. Valahogy=valahogy annyira borzadtam 
tőlük, na. Nem=nem=nem tartottam őket--hogy úgy mondjam társaság- társnak, vagy valami, 
hogy ismerkedjek vele, vagy valami. Nem. 
K: Miért nem? 
I: Mer egyszerűen nem értettem egyet azzal a módszerrel, ahogy az emberekkel bántak. 
K: Me- most melyik módszerre gondol? 
I: Nem=nem szimpatizáltam velük, na, egyáltalán. Hát egy olyan magyar parasztgyerek, ugye, 
én az voltam, gyerekkoromba paraszt vótam, engem nem érdekelt ez a jobboldali- mit tudom 
én, fasiszta rendszer. Egyszerűen nem=nem érdekelt. 
K: Akkor nyilván ott látta a tűzoltóság- vagy ennél a tűzoltószakasznál, ahol dolgozott, ahol 
dolgoznia kellett Feri bácsinak, látta, hogy néhányan ugye azzá- fölvették az egyen- 
I: -nyilassá váltak- 
K: -nyilassá váltak- 
I: -szimpatizáltak velük, na. 
K: Mit gondol, Feri bácsi, kik- kik lettek a szakaszból a nyilasok? 
I: Hát: ezt az ember ugye annyira nem tudta az ember megismerni, hát ahhoz nem volt olyan 
hosszú idő, hogy annyira baráti társaság kialakult vóna, ugye mer nekünk állandóan megvolt a 
feladatunk. Örülünk, hogy élünk. Ugye megúsztuk a /bombázást/ ((nevet)) és izé- szóval 
nem=nem alakult olyan közvetlen baráti hang=hangulat úgy. 
K: Másra- mondta ezt a Józsefet, aki Jánó József talán? 
I: Janó=Janó. 
K: Janó József. Akire emlékszik esetleg. 
I: Hogy aztán ő átélte-e a háborút, meg hogy=hogy alakult a sorsa, azt meg nem mondanám. 
K: Másra nem emlékszik név szerint. 
I: Másra nem emlékszek, nem=nem. 
K: Köszönöm szépen, álljunk meg. 
I: ((nevet)) 
K: Hát nagyon érdekes ez a--- 
K: Feri bácsi, egy kérdésem lenne még. Ugye elég sok minden végigbeszéltünk, vagy 
elmondott Feri bácsi, van-e, vagy lenne-e még valami amire emlékszik, ami a zsidók sorsával 
kapcsolatos, háború alatti időszak- 
I: Nem, így már nem tudom, hogy mi a- hogy alakult a sorsuk, mer mondom, én a frontot, 
ahogy az oroszok kiha- szorítottak bennünket Ausztriába ért a háború vége. Én ott estem 
fogságba, hadifogságba, onnan kikerültem a Szovjetunióba, utána én má’ semmit nem tudok a 
zsidóságról. 
K: Ausztriában esett fogságba, ugye? 
I: Ott estem fogságba. 
K: Ott látott ilyen meneteket véletlenül? 
I: Nem, ott nem.  
K: Háború után Budapesten maradt, ugye? 
I: Háború- háború után- 
K: -hadifogság- 
I: -mikor a hadifogságbul visszajöttem, újra Budapestre kerültem, ’47-től Budapesten voltam.  
K: Hát igen. Jó. Köszönöm szépen, akkor ennyi volt=ennyi volt- köszönöm- 
I: ((nevet)) 
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