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K: Jó napot kívánok. 
I: Jó napot kívánok. 
K: Legyen szíves elmondani a nevét. 
I: Molnár Tamás. 
K: Melyik évben született? 
I: 1933. március 25. 
K: Hol született? 
I: Budapesten. 
K: Ezelőtt néhány héttel voltunk itt és akkor beszélgettünk a második világháborús 
emlékeiről. És akkor most megint ezeket a témákat járnánk körbe, vagy ezt a témát járnánk 
körbe. Elsőként azt szeretném megkérdezni, hogy=hogy mes- vagy arra szeretném megkérni, 
hogy beszéljen a családjáról, szüleiről, illetve hol laktak gyerekkorukban? 
I: Hát: háború előtt mi a XI. kerületben Ercsi úton laktunk, ez egy félig-meddig villanegyed, 
tehát voltak családi házak, voltak nagyobb házak, úgy mondják manapság, hogy társasház, és 
talán az egész lakás- lakás- házba- talán húsz lakás, ha lehetett. Szóval nem egy olyan nagy 
bérház volt. Itt volt nekünk egy egy szoba komfortos lakásunk és itt laktunk hárman 
édesapámmal, édesanyámmal. És anyukám ő mindig háztartásbeli volt, ő soha- jobban 
mondva születésem előtt dolgozott csak, ő: apukám- hát ugye az akkori időkben több állása 
volt. Volt- hiszen volt egy válság közben, egy világválság, a=a húszas-harmincas évek eleje, 
és akkor ő vajügynök volt, mo- motorkerékpárral járt, és igyekezett egy ilyen tejipari cégnek 
az OMTK-nak az áruit eladni, teríteni, üzletfeleket keresett. És mivel ő kereskedelmit végzett 
és volt neki mérlegképes könyvelői, sikerült elhelyezkedni mérlegképes könyvelőként, a- az 
ifjabb Zieglernél, akinek Újpesten volt egy péküzeme, vagy tíz kemencével, tehát az a régi 
mértékkel ez egy ilyen középüzemnek felelt meg. És ez működött is elég jól, kivéve akkor, 
mikor 40-től fokozatosan, ahogy a- Magyarország belekeveredett ((köhint)) különböző--ilyen- 
dél visszatér, meg egyéb ilyen problémába, akkor mindig behívták őt munkaszolgálatosnak. 
Így többek közt- nem is tudom mikor volt, mikor (dél) visszatért, az talán 40, vagy 41, akkor 
például a zombori repülőtér építésénél mint munkaszolgálatos részt vett, akkor az egy fél év 
volt. Akkor anyámnak valahogy elő kellett teremteni a=a megélhetést addig, amíg apukám ott 
volt, mert akkor a- az- keresete kiesett, aztán még egyszer a 42 körül megint bent volt egy 
ilyen fél évig, nem tudom, akkor valahol Dabas környékén. 
K: Miért hívták be őt- az édesapját munkaszolgálatra? Hogy hívták, bocsánat? 
I: Molnár Pálnak hívták. 
K: Édesanyját hogy hívták? 
I: Moskovits Róza. És---ő: ezen a re- ezen a második munkaszolgálaton, itt nem tudom 
milyen- itt is különböző árokásás, meg mit tudom én, mik, laktanyaépítés, tehát mikor ilyen 
építési munkák voltak, akkor mindig behívtak segéd- ilyen segédcsapatokat, akik 
munkaszolgálatosok voltak javarészt. Egyébként nemcsak zsidókat, például hívtak be olyan 
erdélyi embereket, akik erdélyi népviseletbe, posztónadrágba, ilyen bekecsbe, meg egyéb, 
mert nem voltak magyar állampolgárok, tehát ahogy mondták, oláhokat, ugyancsak 
munkaszolgálatra. Akkor visszament, ott dolgozott a pékségben mint főkönyvelő, és egészen 
44-ig, akkor 44-ben mondjuk behívták, de akkor már nem is tudott hazajönni, úgyhogy a=a 
helyét átvette egy másik ember a cégnél, és apukám akkor többfelé volt, amerre a 
munkaszolgálatosokat vezényelték. 
K: Elnézést. Mennyire- tehát a család mennyire tart- tehát mennyire volt- ő: tudatában annak, 
hogy=hogy zsidó- zsidó identitásának, zsidóságával? Vallásos család volt az Önöké? 
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I: Nem volt- nem voltunk vallásosak ((köhint)), de a Bocskai úton volt egy templom ((köhög)) 
és egy Stein Miklós nevű rabbi volt ott, akivel egész jó viszonyba voltunk, amikor ünnep volt, 
akkor odamentünk például Rosh Hasana, vagy Hanukát ünnepelni, a gyerekeknek akkor volt 
ilyen ünnepsége. Volt egy zsidó cserkészcsapat is ott a templom keretén belül, ahol=ahol 
szintén részt vettem, meg jártunk kirándulni. Úgyhogy a hitközségen belül mi nem teljesen 
nagymértékbe, de úgy=úgy a nagyobb ünnepeken akkor mindig ott voltunk. És a: a--az elemi 
iskolába, mert ugye ’39-ben akkor én bekerültem elemi iskolába, ott mindig volt, mikor jött 
a=a pap és hittanóra volt, akkor a- mindig- más vallásúak menjenek át ide, vagy oda, melyik 
tanterembe, és akkor ott a- az egész iskolának, mivel a mi osztályunkba talán hárman, vagy 
négyen voltunk zsidók, ez kb. egy olyan 36 fős osztály lehetett, nem túl pontos, mert lehet, 
hogy csak 32, de az is lehet, hogy negyven. Szóval nem kell száz százalékra venni ezt a 
számot, de három, vagy négy zsidó gyerek volt abba az osztályba. És gondolom a többi 
osztályokban is körülbelül csak ennyi lehetett, és akkor mi együtt bementünk egyik 
tanterembe, és akkor ott egy rabbi, vagy--nem is tudom, egy hitoktató előkerült valahonnan és 
akkor az elmesélte nekünk a Bibliát, megtanultuk a=a- a--héber ábécét, úgyhogy a- 
imakönyvet tudjuk olvasni, és akkor megtanultuk a (chidákat) értelmezni, akkor olvastuk a 
Bibliát, a teremtést könyvét, megtanultuk, hogy (brésít ……….) ((héberül mondja))- ez- evvel 
indított a teremtés könyve, a (Brèsít) és--hát: a Bibliát azt ismertették, hát nyilván, hogy érteni 
nem értettük--de nagyjából végigmentünk Mózes öt könyvén, rohamléptekbe, de hát nem is 
lehetett teljesen, mert ugye az elemi az négy év, és öt könyvet végigértelmezni- ma se 
könnyű. Na most visszatérve magára az eseményekre. 
K: Mennyire érezték- érezte még, vagy van-e bármilyen emléke ’44 előtt, hogy=hogy=hogy 
valami- tehát hogy zsidóként az élet nehezebb, mint nem zsidóként Magyarországon. Voltak-
e- volt-e bármilyen atrocitás, volt-e, hogy bántották, volt-e bármi ilyesmi, emlékszik-e 
ilyesmire? 
I: Bántani nem bántottak, volt egy-két gyerek a felsőbb osztályokba, akik úgy=úgy zsidóztak 
keményebben, és- tudniillik mint gyerekeknél nem volt téma az, hogy ott Kelenföldön, hogy 
ki zsidó, ki nem zsidó. Ott=ott, ahol most van a Bikás park, a XI. kerületben, tehát a Fraknó 
utca és az Etele út között, akkor=akkor nem is tudom, milyen utca volt, meg a Tétényi út közt 
határolt részen, ott volt egy hatalmas nagy rét. Tkp. el lehetett látni majdnem az Andor utcáig, 
ahonnan jártak a vonatok, amelyek vitték a gabonát a malmokba, amelyik ott volt a Duna-
parton. Tehát egy hatalmas nagy játszótér állt a rendelkezésünkre. Oda néha kijártak a háború 
alatt a katonák. Gyakorlatoztak, híradósok--44-be pedig már, 43-ba, már akkor a nyilasok 
jobban kezdtek mozgolódni, mer ilyen jobboldali- meg a volksbundisták, és akkor azok 
tartottak ott gyűléseket, és akkor a magyarságnak a kihangsúlyozásával, és a=és a- az 
idegenekre vonatkozó kijelentéseket- hát azokat mondták- én- azt amit manapság csinál 
például a- egyes Jobbikos képviselő, ilyen megjegyzések, ez akkor is voltak- 
K: Például? 
I: Hát: azt, hogy a=a=a zsidó ügyvédek, meg az orvosok el=elszívják a magyarok vérét, meg 
ilyen, ehhez hasonló- meg a kereskedők, hogy azok uzsorások, meg a bankárok. Szóval 
nagyjából azok, amik most is visszajönnek a=a- a politikába, a jobboldali politikusok részéről. 
Ez már akkor megvolt keményebben, csak durvább ha- durvább jelzőkkel. Úgyhogy- na most 
mivel én akkor tíz év alatt voltam még, ugye, 43-ig 10 éves voltam, tehát ő: valahogy nem 
fogtam föl olyan tragikusan, meg nem is értelmeztem úgy a dolgokat, mind manapság, ezt 
csak így visszatekintve tudja az ember úgy istenigazából értékelni, mert akkor nekünk ami 
fontos volt, az, hogy kimentünk labdázni, sárkányt eregettünk, ami ma már nem divat, 
legfeljebb Kínába, de- 
K: Említette, hogy voltak a felsőbb évfolyamokból gyerekek, akik=akik zsidóztak, vagy fiúk, 
akik zsidóztak. Ez miben nyilvánult meg? 
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I: Avval fociztunk például. Le volt szúrva két karó, az volt a két kapu, és hogyha az ember 
bénázott, te kis büdös zsidó, megint- mér nem ide adtad a labdát- szóval=szóval voltak ilyen 
megjegyzések, komoly nem volt, szóval verés nem volt, csak szóban- szóban elég agresszív 
volt némelyik, de ez is gondolom a családi háttérből. Mivel ott aránylag Kelen- Buda és 
Kelenföld az=az mondjuk nem egy lumpen környék volt, bár olyan elemek mindenhol 
akadtak, és akadnak talán most is akárhol, de=de nem volt jellemző. Akkor volt jellemző, 
mikor például ilyen volksbundista, vagy nyilas-gyűlés volt a téren, az egy évbe egyszer volt, 
vagy kétszer. 
K: Olyat látott, volksbundista gyűlést? 
I: Igen. 
K: És hogy nézett ki, mi történt ott? 
I: Hát: be- bejöttek Budaörs, Budakeszi, a környékből, ott volt több sváb család. ((köhint)) És 
ezeknek a gyerekei belép- ezek beléptek a Volksbundba, mint némi előnyt reméltek, úgy mint 
népi németek- 
K: -igyon nyugodtan, persze- 
I: Népi németeknek mondták magukat, és ettől némi előnyt reméltek az akkori rendszerbe, és 
a gyerekeiket beíratták a Hitlerjugendbe. És azok ott kaptak ilyen cserkészing-szerűséget, meg 
ilyen horogkeresztes jelvényeket, meg fekete- ilyen bőrnadrág, vagy nem bőr, olyan tiroli 
nadrág volt. Na szóval- de némi anyagi juttatás- ugye mi eléggé koptattuk a gatyákat, meg a 
mindent, a=a ott csúszkáltunk, meg játszottunk, hát ez egy segítség volt, és beíratták, ők ebbe 
parádéztak, de nem=de nem jártak hozzánk oda a rétre, csak amikor volt ilyen gyűlés, mer ők 
a- inkább az agglomerációba, tehát nem Budapesten laktak, hanem mellette. 
K: De ezen a gyűlésen mi hangzott el, arra emlékszik? Vagy hogy mi- szóba kerültek-e a 
zsidók? 
I: Nem- 
K: -van-e ilyen emléke? 
I: Nem=nem=nem- hallottam, hogy zsidóztak, mondták, hogy ennek is a zsidók az okai, meg 
annak is, de olyan különösebben nem érdekelt, hát--ha ez- ha én akkor teszem azt, 16 éves 
vagyok, és nem 9, meg tíz, akkor ez másképp értékelődik a dolog, de hát ha így most 
visszatekintek, ha én azt mondanám, hogy tudnám, hogy mi, akkor hazudnék. De hát egy=egy 
9-10 éves gyereknek a szintjén ez=ez nem merült föl. 
K: Iskolában a tanárok- van- van-e olyan emléke, hogy=hogy különbséget tettek zsidók és 
nem zsidók között, vagy=vagy hát: bármilyen antiszemita megjegyzésre emlékszik-e az 
iskolai évekből, volt-e ilyen emléke, vagy van-e ilyen emléke? 
I: Volt egy tanító, aki- de az=az az se antiszemita volt, az- volt ott egy cigánygyerek, inkább 
azt püfölte, de minden- akkor még divat volt a nádpálca, és a végét bekötötte ilyen 
szigetelőszalaggal, hogy ne rojtosodjon ki, avval püfölt minket. Vagy tenyerest adott a 
nádpálcával, vagy a seggünket verte. Akkor föl kellett négykézlábra és akkor ötöt, tízet, ki 
mennyit érdemelt, kapott. De ez=ez se jellemző, mert verte az egész osztályt. Szóval ilyen 
szempontból demokrácia volt. Olyan szempontból már nem, hogy a cigánygyerek az többet 
kapott, igaz, hogy komiszabb is volt valamivel--de aztán ezt ennek a gyereknek az apukája 
lerendezte, mert egyszer bejött a tanárhoz, és mondta neki, hogyha még egyszer többet kap a 
fia, mint ahogy ez ildomos lenne, mer aztán ő otthon is kap, akkor=akkor haverileg úgy 
megverik a tanárt, hogy- hogy csak na. És a- és mivel ő nem akart a cigányokkal kikezdeni 
saját jól felfogott érdekébe ugyanannyit kapott ő is, mint a többi, szóval. 
K: Arra emlékszik, hogy a tananyagban ilyen zsidókra vonatkozó sértő dolog lett volna, vagy 
az iskolai órákon elhangzottak olyan dogok, amik- 
I: Hát, hogy őszinte legyek, nem, megmondom, miért. Én négy elemit jártam ún. általános 
iskolába, ami ötödik lett volna, az már a zsidó gimnáziumba volt, és első osztályba jártam a 
44-es tanévbe. Szóval ’43 ősz- őszétől 44 tavaszáig. Az elemi iskolába, ott meg gyakorlatilag 
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az írni olvasás, meg a számolás volt, ami volt, ott egyéb tárgyak nem voltak, viszont annyit 
tudok, hogy minden délben el kellett mondani a megfelelő mondókákat, hogy delet 
harangoznak szerte Magyarországon, ez a harangszó a nándorfehérvári hősökre emlékeztet, 
emlékezzünk hőseinkre, stb., stb. Szóval egy ilyen mondókát ezt minden délbe el kellett 
mondani, és aztán vagy hazajöttünk, vagy pediglen még ha volt egy óra, akkor maradtunk. 
K: Mi volt akkor 44-ben, hogyan emlékszik vissza a 44-es évre, mi történt? 
I: Hát---visszatérve én 43 őszétől járt- 
K: -elnézést, megállítom egy pillanatra. A nyakkendőjét legyen szíves egy picit megigazítani- 
középre- úgy=úgy, igen, hogy eltakarja- 
I: -fő az elegancia- 
K: -jó- 
I: -szóval 43- 
K: -44-es év. Hogyan emlékszik vissza a 44-es évre? 
I: Azt mondom. 43-tól én a zsidó gimnáziumba, ami a Wesselényi utcába volt akkor, mivel az 
eredetit, ami az Abonyi utca és a- azt éppen elvették, az egy nagyon szép új iskola volt, akkor 
odakényszerült, ami valamikor zsidó polgári volt, ott volt és két műszakba volt tanítás, 
délelőtt, vagy délután. Én villamossal jártam oda, a--19-es az járt a Rákóczi úton, 
Kelenföldről, és onnan gyalog, vagy egy megállót mentem. És a Wesselényi utcánál volt a 
megálló, úgy, mint most. És akkor már érződött a szele annak, hogy húzzuk ki ezt a há- ezt a 
háborút valahogy, erre=erre emlékszem, mert akkor már túlvoltunk a sztálingrádi csatán, és 
akkor már mindenki tudta, hogy a németek el fogják veszíteni. És mi csak abba 
reménykedtünk, nem mi, hanem a felnőttek főleg, na de hát egy gyereknek is van már füle, 11 
éves, gimnázium, első gimnázium akárhogy is, hogy nem nagyon mondták, úgyhogy nehogy 
ottan valami kiszivárogjon, de tudtuk mindannyian, hogy legjobb, ha mindenki tartja a száját 
és sehol nem beszélünk. Akkor már szó volt arról, hogy ez a háború ez már elveszett, csak idő 
kérdése, hogy mikor mi lesz. A baj akkor kezdődött, amikor március 19-én 44-be bejöttek a 
németek. Hát: nem voltak olyan túl sokan, hogyha a magyarokba, a politikusokba van annyi 
előrelátás, és kakaó, hogy=hogy felmérik jól a helyzetet, és nincs annyi talpnyaló a 
németeknél, a németek fele, akkor meg lehetett volna akadályozni, ti. azt észre lehetett venni, 
gyerekfejjel észrevettük, hogy például körbe-körbe mentek a katonák, a körúton, mer mit 
tudom én, ment egy páncélos alakulat, mit tudom- pár páncélos, akkor ilyen=ilyen fél-
lánctalpas csapatszállító, meg teherautó, meg motoros, oldalkocsis géppisz- géppuskával az 
oldalkocsin. És mentek, ugyanez volt Buda- Budán is, a Horthy Miklós úton, ami most Bartók 
Béla út, meg a Szent Imre herceg útján, ami most Villányi út- Villányi út? úgyhogy ott 
mentek ezek, és körbe-körbe mentek, lehetett három-négyszer látni őket, na mondom, ez nem 
olyan sok katona, mert mindig ugyanazok jönnek. És aztán ez feltűnt. Hát mondjuk az első 
ismétlésnél nem, de a má- mikor már harmadszor-negyedszer láttuk, akkor aztán egyszer csak 
elmaradt, ez egy ilyen két órás demonstráció volt. 
K: Hogyan változott meg az életük azzal, hogy bejöttek a németek, Önöknek, vagy a zsidó 
származásúaknak? 
I: Ó, hát nagyon hamar megváltozott az élet, mert olyan április-május körül akkor ugye 19- ez 
már a- a- egyharmada volt csak a márciusból hátra. Áprilisba meg kijött az a zsidótörvény, 
hogy el kellett menni a zsidóházakba, tehát a- nem ott lakott az ember, ahol akart, hanem 
kijelöltek olyan házat, ahol=ahol több zsidó van, vagy kevésbé komfortos- é- hogy azért ne 
érezzük jól magunkat, és oda el kellett menni, ha volt hely, ha nem. A keresztények azok 
nagyon szívesen átmentek a zsidók által elhagyott javakba, lakásokba, mert azok általába 
magasabb szintűek voltak, és hát---itt nem kell elfelejteni, hogy Budapest lakosságának kb. 
15-20%-a zsidó volt, tehát sokan voltak, és elmentünk mi is zsidóházba. Minekünk volt a- 
apukám sógora- szóval apukám húgának a férje az a- egy Klein Béla nevű, az egy nagy család 
volt, mindegyik nagy család volt, nálunk is, mert édesapámék is hatan voltak testvérek. És ő- 
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K: Hova kellett menniük? 
I: Mi ide a Szent László út, most (… Sándor) utca- Szent László út megint. Oda mentünk, 
mert azt jobbnak találtuk, mint hogyha megyünk egy- egy ilyen nagy bérházba, mert volt 
udvar, lehetett játszani, ott volt egy asztalosműhely, fatelep, mellette volt egy másik zsidó, az 
meg a- apám nővéré- férjének a családja lakott ott, és ott meg egy autószerelő műhely volt, 
úgyhogy- 
K: Tehát kijelöltek- kijelölték mindenkinek, melyik családnak hova kell menni? 
I: Nem, nem jelölték ki. Kijelölték a zsidó házakat. Aztán mindenki oda ment, ahova tudott, 
ahol volt ismeretség, jobb körülményeket tudott teremteni a család részére, tehát nyilván, 
hogyha habár volt egy lakás, amibe már három, vagy négy család volt, nem ment oda 
ötödiknek, ha volt módja, akkor=akkor ment egy olyan helyre, ahol=ahol jobb körülményeket 
tudott biztosítani. Tehát- 
K: Mettől meddig voltak ebben a zsidó házban? 
I: Akkor, amikor létrehozták a gettót, ez- ez nyáron volt, olyan szeptember-október táján, 
akkor ott már kijelölték, hogy hova lehetett menni, akkor csak oda lehetett menni, a gettóba, 
vagy voltak ún. védett házak, amelyek külföldi hm: követségeknek a védelme alatt állt, svájci, 
svéd, és: hát mi is próbálkoztunk, voltunk például a Hollán utca 9-be, ez ott van, ahol a Lloyd 
mozi, most a jazzklub van. 
K: Tehát mettől meddig voltak a zsidóházba, mikor kellett bevonulniuk és meddig maradtak 
ott? 
I: Hát, április vége, május eleje, akkor mentünk be, és olyan szeptember körül mentünk át a 
védett házba. 
K: Ki kellett-e tűzniük a sárga csillagot? 
I: Ó, hát azt ki kellett tűzni, amint kijött a rendelet egy héten belül. Amikor=amikor ez 
áprilisba már volt, úgyhogy még nem is volt a zsidó ház, de már a- és korlátozva volt például 
a vásárlás. A feleségemnek, ő meséli, hogy ő például akkor megvolt, hogy 9, vagy 10 órától 
lehetett vásárolni délután 3-ig. És egyszer 3 után öt perccel- 
K: Megismételné ezt a mondatot, mert köhögtem, bocsánat? Megismételné még egyszer, hogy 
a felesége mondta, hogy- 
I: Feleségem mesélte, hogy lement a Csángó utcába ahhoz a boltoshoz, akinél ők mindig 
vásároltak, mer az anyukája azt mondta, elfelejtettem, eredj lányom, hozzál ezt, vagy azt, már 
nem szolgálták ki, mer öt perccel elmúlt három óra. És azt mondta, hogy én nem hagyom, 
hogy egy ilyen kis takony miatt megbüntessenek. Szóval- na, szóval ilyenek voltak, hogy meg 
volt szabva, hogy mikor mehet egy zsidó vásárolni, meg volt szabva, hogy az első kocsin, a 
villamoson nem utazhatott, azt hiszem, csak a másodikon. Szóval voltak ilyen- ilyen 
megszorítások, szóval ilyen megkülön- ugyanúgy, mint ahogy volt ilyen Amerikába, hogy a 
feketék csak a- hol utazhattak, vagy hol nem a harmincas években. 
K: A- amikor a sárga csillagot- emlékszik arra, hogy Önnek ki kellett tűznie a sárga csillagot, 
vagy föl kellett varrni, erre emlékszik, hogy ez  hogy zajlott? 
I: Persze=persze, anyukám ezt a- egy- keresett valamilyen sárga anyagot, és akkor 
mindegyikünknek a kabátjára, vagy a- amit felül viselt--akkor ezt fölrakta. Aztán ugye amikor 
apukám bevonult, akkor meg neki nem kellett, mert ő egy sárga karszalagot kapott a katonai 
igazolvány mellé, és igazolták, hogy ilyen és ilyen kisegítő munkás-századnál van.  
K: Emlékszik az érzéseire, amikor ki kellett ezt tűznie, ezt a sárga csillagot? Mit- mire 
gondolt? 
I: Hát: semmi jóra nem gondoltam, mert a megkülönböztetés az mindig egy megalázó helyzet, 
kivéve, ha az embert kitüntetik. De az egy megalázó helyzet. És azt a- egy=egy gyerek is érzi, 
ha megalázzák. Akár=akár a családon belül, akár társadalomba. Én azt éreztem és valahogy- 
és akkor még amíg nem mentünk el a zsidó házba és ott fociztunk a réten, hogy baj ne legyen, 
nekem fölrakta anyám az ingemre, vagy a trikómra a sárga csillagot, aztán mikor fociztunk, 
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hát akkor úgy fociztunk, hogy ugye az egyik csapatnak volt inge, a másiknak nem. Azt akkor 
mondták, hogy a- Tomi te menj oda az ingesek közé, hogy ne kelljen levenni a sárga csillagot, 
nehogy a fejedre üssön valaki. És akkor legföljebb ott kellett abba, holott a má- aszongya a 
másik csapat, gyere át hozzánk, mert mit tudom én, valakinek haza kellett menni. Aztán 
levettem, mert- szóval nagy ügyet nem csináltunk ott, a gyerekek. Tkp. ez később lett ő: a- ez 
tkp. akkor lett vészesebb a helyzet, amikor a nyilasuralom jött be. Addig is voltak mindig 
rosszindulatúak, árulók, olyanok, akik=akik zsigerből utalták- utálták a zsidókat. Nem 
meggyőződésből, vagy egyéb, mert lehet, hogy életében nem látott, hát látni látott, csak nem 
volt kapcsolata vele. Tehát- csak otthonról hallottam, vagy a=vagy a templomba, hiszem az, 
hogy amikor úgy adták elő a- a hittant a katolikus papok, hogy a zsidók miatt halt meg a Jézus 
Krisztus, mert azokat- 
K: -ezt hallotta? 
I: Tessék? 
K: Ezt hallotta? Vagy honnét tudja, hogy ez volt a hittanórán? Erről- 
I: Mondták a gyerekek, hogy miattatok, mer a=mer a=mer a Barabásra, arra mondták, hogy 
éljen, a Krisztusra meg, hogy ne. És akkor azt se tudtam, ki a Barabás. Mer a- ő: mi a 
hittanórán tanultuk a Mózes öt könyvét, na de a négy evangéliumot, azt=azt csak felnőttként 
olvastam el. Hogy már tudjam, hogy miről van szó. A Koránt még mindig nem olvastam el. 
K: Szóval ott voltak a csillagos házban, vagy pontosabban ebben a zsidó házban. Ez egy 
csillagos ház volt? 
I: Az csill- ez volt a csillagos ház, itt is van az (Arany János) utcába egy ilyen jel, hogy ez a 
ház az volt.  
K: Mi volt még egyszer, ennek a címe? Mautner? vagy milyen utca volt ez? 
I: Ez a Szent László út. 
K: Hányas szám volt? 
I: A 48-50- valamelyik, mer lakott- az egyikbe- mind a két házba jártunk, mert az egyik a 
nagybátyámé volt, a másik meg a- a: apukám sógoráéké, annak a szüleié tkp. 
K: Az egész ház az övéké volt? 
I: Hát az egy=az egy földszintes ház volt, volt benne két lakás, mer ott is volt vagy öt-hat 
gyerek, és már azok felnőttek voltak, nős is volt, sajnos egyik se volt otthon, mert mindegyik 
munkaszolgálatos volt. Az apjuk volt otthon, istenáldott gonosz ember volt, mert akkor, 
amikor apukámnak a húga 44- 45 tavaszán meghalt, nem akart adni a koporsóhoz még a 
deszkát se. Na aztán valahogy kiimádkoztuk, szóval- 
K: Ott voltak, meddig voltak ott akkor ebben a zsidó házban? 
I: A zsidó házba: kb. augusztus-szeptember elejéig. 
K: Miért jöttek el onnét? 
I: El kellett jönni. Vagy a gettóba vonultunk be, vagy a védett házba. Mi eljöttünk egy védett 
házba, a Hollán utcába. Aztán mivel mikor onnan ő--ott összeszedtek egy csomó embert ő: 
többek közt anyukámat is, és elvitték az óbudai téglagyárba, ahonnan aztán megszökött, 
mikor onnan valahova vitték a nőket---mert akkor nőket szedtek össze, férfi már nemigen 
volt, mert azok javarészt munkaszolgálatosok voltak, a gyerekeket meg otthagyták az 
öregekre. Én is az apukám nővére vigyázott rám, meg a nagymama. Aztán egyszer anyukám 
előkerült, meg apukám is, mer apukám az valahonnan lelépett a munkaszolgálatból, és valahol 
elhelyezkedett egy ilyen- akkor mindenki kereste a helyét, hogy hol, mint lehet átélni, vagy 
túlélni ezt a=ezt a rövid időszakot, és elhelyezkedett a Vöröskeresztnél mint katona, vagy nem 
tudom micsoda, katonai ruhába, zubbonyba, és volt egy nagy vöröskeresztes valami, és egy 
teherautót vezetett. És akkor szerzett nekünk valamilyen keresztény papírt, ahol más volt a 
nevünk, azt hiszem Mihályi, és elhelyezett bennünket--ennél- egy Tóth nevű családnál, egy 
keresztény családnál, akik a Váci úton lakott, kint a Váci út száz- valamennyi, jó messzire. És 
ott=ott laktunk náluk egy pár napot. De azér itt megjegyzem, hogy nemcsak a Hollán utcába 
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voltunk, voltunk még a=a--egy másik helyen, azt nem t’om pontosan, hol volt, nem 
emlékszek rá, egy, vagy két napot, ti. a Hollán utcába annyira nem volt hely, hogy anyukám, 
meg én egy zongora alatt aludtunk. Oda raktunk le egy paplant, és azon aludtunk, mert 
nekünk már fekhelyünk nem volt, ott annyian voltak a Hollán utcába, hogy ott nem volt hely. 
Mindenki kereste a helyét, és ki- volt kijárási til- tilalom, és volt, amikor ki lehetett menni egy 
rövid időre. Most ezt=ezt a rövid időt- ebbe kellett beleférni minden keresésnek ((köhint)) és 
így eljutottunk a Munkácsy Mihály utca 5-7-be. Ott is voltunk, de mondták, hogy ott nincs 
hely, így- apartmanház volt, és akkor szerezte apukám a- az egy=az egy nagyon jó hely volt, 
odaköltözött a zsidó fiúárvaház is aztán később. És a Munkácsy Mihály utca 5-7-ből mentünk 
aztán ki a: Újpest- nem=nem Újpestre, hanem ez még Budapest volt, mert Újpesten akkor már 
nem lehetett, mer aki Újpesten volt, azokat deportálták.  
K: Ez a Váci út, ahova kerültek- 
I: Ez a Váci útra mentünk. Na, a- akkor apukámékat egyszer egy- bement egy szervizbe és 
egy ilyen igazoltatás alkalmával elfogták őket, hogy ő milyen alapon vezet ilyen autót, hát--és 
minden egyéb, vegzálták őket. Vele volt ez a Tóth nevű ember, bevitték őket a Frangepán 
utcai nyilas-házba, ott=ott köszönésképpen jól elverték mind a négyüket, és onnan bevitték 
őket az Andrássy út 60-ba további foglalkozásra. Az tény, hogy- na most ez december 23-án 
volt, ugye apámat elfogták, és minket akkor- a Tóthot kiengedték, mivel keresztény ember 
volt, és ő hazajött és azt mondta, hogy el kell mennünk, mert ha kijönnek ide, házkutatásra, 
akkor ők nagyon megjárják. Úgyhogy kimenni nem tudtunk a kapun, fölmentünk a 
padlásföljáróhoz, ott volt egy ilyen kis placc előtte, ahol be lehetett menni a padlásra, és ott a 
bőröndre leültünk, megvártuk a reggel öt órát, amikor kinyitották a kaput, és akkor eljöttünk 
anyukámmal és el=elmentünk a=a Munkácsy Mihály utca 5-7-be. 
K: Emlékszik a Tóthnak a keresztnevére? 
I: Nem tu- nem emlékszem, Béla, vagy István, nem tudom. 
K: Egy pillanatra álljunk meg. 
K: Leálltunk egy kis szünetre, és akkor folytatnánk a beszélgetést. Megkérdeztem- 
megkérdezem újra, hátha közben eszébe jutott Tamás bácsinak a- a- hogy a Tóthékat hogy- a 
Tóthéknak a- tehát Tóthnak a keresztneve vajon- 
I: Azt hiszem István, vagy Béla, már nem tudom. 
K: És hogy Váci út hányas szám volt ez a ház, arra emlékszik-e? 
I: Hát: ott a Rákos patakhoz közel.  
K: A feleségének a nevére emlékszik-e vajon? 
I: Nem. Aránylag nagy- aránylag rövid időt voltunk mi mindenhol, mer egy örökös vándorlás 
volt, mindig jobb helyet akartunk keresni, aztán vagy sikerült, vagy nem. Itt elég jól 
elvoltunk, mert ez egy=egy ilyen másfél szobás lakás volt, és mi megkaptuk egy ilyen kisebb 
szobát, egy ilyen ficakot anyukámmal, és ott- ők- nekik is volt helyük, nekünk is volt, csak 
hát egy pár napig voltunk ott. És aztán visszamentünk, mint mondom, mikor elfogták, hát 
jóindulatú volt, és el is hihető volt, hogy mi volt a Tóthtal, mert voltak rajta kék (tiplik), meg 
mit tudom én, nem hiszem, hogy csak festette magát, de hát a- 
K: Mi volt rajta? 
I: Tiplik. Ilyen kék foltok, meg- hát hogy megverték őt is. És akkor apukámat, meg még két 
embert bevittek az Andrássy út 60-ba- 
K: Tudja a többieknek a nevét, hogy kik vol- 
I: -nem=nem ismertem, ezek apukámnak voltak ott=ott buszos-társai, vagy kik, nem tudom. 
Vagy a Vöröskereszttől valaki, szóval nem- én nem tudom, ez teljesen a- az ő buszos idejébe, 
hogy kik voltak a- hát semmit nem tudok, mert nem jártunk össze. Kezdve azon, hogy 
apukám is, mikor eltávozást kapott, volt olyan, hogy két napot töltött otthon, volt, hogy csak 
egyet- mit tudom én, jött délután, és akkor másnap hajnalba más el is ment.  
K: Jó. Tehát akkor ott kellett hagyni a Váci utat, és akkor mentek a- 
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I: -a a: Munkácsy Mihály utca 5-7-be. 
K: Ott mi volt? 
I: Ott az is valamilyen védettség alatt volt, és ez tkp. egy apartman-ház volt, egy nagyon szép 
apartman-ház, olyasmi mint ez, ilyen egyszobás apartmanok voltak, ez annak épült, ez az 
épület, hogy ilyen vállalati felsővezetők, diplomaták, akik itt tartózkodnak Budapesten egy-
két hónapot, vagy fél évet, ott legyen egy helyük. És ez igényesen kialakított garzonok voltak, 
szép fürdőszobával, csempézve, tehát az akkori viszonyok között, és központi fűtés, meg 
minden, tehát egy igényes valami volt. Ezt én így visszatekintve meg tudom állapítani. És- 
K: -bocsánat, ez a Munkácsy Mihály utcának melyik része- melyik részén volt?  
I: Ez a Délibáb utca és az Andrássy út között. Én ajánlom, hogy menjen el, és nézze meg, ott 
van egy emléktábla, márványtábla, és ott nagyjából- és ki van írva, hogy ki volt az a tiszt, 
aki=aki elintézte, hogy ne a Dunába lőjenek, hanem a gettóba menjünk, mert 24-én, ahogy 
mondják, szentestén bevitték az egész társaságot a Margitszigeten keresztül valahol ott a 
Dráva utca környékén volt a pontonhíd, mer akkor már fölrobbant a- tották a hidat, a Margit-
hídnak a pesti oldalát, és akkor a szigeten végig és a budai oldalon le, és a=a Bem téren- Bem 
tér? igen. Ott, ahol az MDF-nek volt a székháza, va- volt Radetzky laktanya, oda bevittek 
minket. És akkor ott sorba állt mindenki, na most a- akkor, amikor a nyilasok bevittek minket, 
volt két-három ember, aki nem tudott eljönni, azokat állítólag le is lőtték, nem látni- nem 
láttuk, de hallottuk a lövést. ((höhint)) Nem tudom, biztos valahol utána lehet nézni, hogy mi 
volt. És akkor- 
K: Bocsásson meg, kicsit visszapörgetem itt ezt a történetet az elejére, hogy a- újra 
megkérdezném, hogy ez hogy- pontosan hogy zajlott. Egyrészt ugye azt mondja, odaérkeztek 
a Munkácsy Mihály utca 5-7-be. Arra emlékszik, hogy kb. mikor? Előző nap, nem? Tehát 
mintha azt mondta volna- 
I: -nem- ez---ez a vagy 23, vagy 24. 
K: Amikor a Váci útról a Munkácsy Mihály utcába mentek, az melyik nap történt? 
I: Na, ez az, vagy 23, vagy 24. 
K: És akkor ezek szerint nem sokat voltak ott a-? 
I: Nem- de mi már voltunk ott korábban egy- egy másfél hétig. És akkor a zsidó árvaházban a 
gyerekek között voltam, anyukám meg a=a nők között, ahol- úgyhogy mi egy- nem egy 
idegen helyre mentünk, mer ott már voltunk, tehát ismertek minket, másképp be se engedtek 
volna talán.  
K: És milyen állapotok voltak még ott a Munkácsy Mihály utcában, arra emlékszik-e? 
I: Hát a Munkácsy Mihály az egy olyan apartman-ház volt, hogy a szuterénba volt egy 
hatalmas ebédlő, azt jelenti, hogy azok, akik va- korábban ott laktak mint diplomaták, 
kereskedők, egyebek, azoknak ott volt élelem, minden, szóval volt egy ilyen vendéglő-
szerűség, de akkor, mikor mi voltunk, akkor csak egy olyan konyha volt ott, ami- ahol levest 
adtak, semmi mást, ún. (…) leves, az egy porleves. 
K: Amikor azt mondja, hogy zsidó árvaház, akkor- 
I: -a zsidó árvaház az=az valahol volt. Azt az épületet a városba, azt el=elvették, és a zsidó 
fiú-árvaháznak egy részlege, a kisebbek, két részre bontott állítólag, egy része oda bement a 
Munkácsy Mihály utca 5-7-be, mert ott tudták elhelyezni őket.  
K: Hogy-hogy egy ilyen apartmanházban- kié volt az az apartmanház? Hogy-hogy oda=oda 
be lehetett menni? 
I: Azt látja, nem tudom, mert az egy valószínű egy védett ház lehetett, és ez gondolom úgy 
volt, hogy a- az a követség, vagy- na, hogy értse a dolgot, a--pénz volt az úr akkor, abba az 
időbe, és pénzér’ lehetett megvenni élelmet, életet, helyet, mindent. Most a zsidóknak általába 
volt pénzük, mert számolva a rossz időkre, meg a Hitler kijelentéseire, már előre elkezdtek 
spórolni és minden zsidó fogához verte a garast. Ezért volt az, hogy anyukám ki tudta húzni 

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



 
 

azt az időt, amikor apukám négy-öt hónapig munkaszolgálatos volt valahol, és a- akkor is ki 
tudtuk fizetni- ki tudtuk fizetni a- ((telefoncsörgés)) 
K: -nyugodtan=nyugodtan- vegye föl, vagy nyomja ki, vagy ahogy gondolja- 
I: -igen édesem- még mindig itt a házba, de még tart az int- szóval a- ha arról volt- 
K: -jó, ready- 
I: -igen? 
K: Jó, és akkor leálltunk és akkor most folytatjuk=folytatjuk a beszélgetést- 
I: -ott álltunk le, hogy gyakorlatilag pénz az volt. Tehát a- akár meg is tudták volna venni az 
egész házat, nyilván valakinek le lett fizetve, hogy ott egy védett ház legyen. Voltak felnőttek, 
egy része, a Délibáb utca felőli rész, ha jól emlékszem- 
K: Hányan voltak ott akkor a Munkácsy utcában, amikor ott voltak így a második 
alkalommal? 
I: ((köhint)) Hát: azt így meg nem mondom, de kb. sacc- megmondom, honnan veszem ezt a 
saccot. A- amikor átmentünk a pontonhídon, és visszanéztem, akkor láttam, hogy a sor 
hosszából, egy olyan százhúsz-százötven ember lehetett. 
K: Ebből mennyi a gyerek, mennyi volt a gyerek? 
I: Hát, gyerek az körülbelül két, vagy háromosztálynyi, ilyen tantermi. Szóval kb. egy 
negyven-ötven gyerek lehetett, és akkor--átmentünk, mondom a Margit-hídon és- 
K: -bocsánat=bocsánat- tehát a: ott voltak a- megérkeztek ugye ebbe a- végül még mindig a 
Munkácsy- 
I: -igen- 
K: -ezt az aparmant-házat- vagy aparmanházban. Megérkeztek az édesanyjával, beengedték 
Önöket, tehát nem volt ebből gond- 
I: -igen, ismertek engem, mert a Liebermann, ő egy tanár volt a fiú-árvaházba, és ő 
foglalkozott velünk, ez a Liebermann nevű ember, ez- ő volt ottan a- a csoport vezetője az 
árvaházi gyerekeknek. Engem oda be=besuvasztottak a többi gyerek közé, anyukám meg 
ment a=a nővérek, meg a- akik gondozónők közé, és ő ott volt. 
K: És akkor feltehetőleg egy éjszakát voltak csak ott és a következő nap jöttek Önökért, nem- 
ha jól- 
I: -igen- 
K: Kik jöttek- ez hogy=ez hogy történt? 
I: Az egy nyilas csapat volt, egy csomó fiatal, olyan 17-18 éves, tehát ha azt mondom, hogy 
én akkor voltam 11 éves, hát meg tudtam állapítani, hogy olyan nagykamaszok voltak már. 
Van- volt, akinek még nem is pelyhedzett az- a szakálla, de nagydarab gyerek volt, nyilas 
karszalag, és akkor ott parádézott a puskájával, meg a géppisztoly, kinek milyen volt, és 
minket elvittek. 
K: És mit mondtak? Odajöttek és mit mondtak, emlékszik? 
I: Nekem semmit nem mondtak, hanem a Liebermannal tárgyaltak, meg a többiek, hogy 
mindenki vonuljon le, ők mentek végig a szobákhoz és mindenkit pateroltak ki. Ami ott 
maradt, abból meg elkezdtek válogatni, zsebre- ezt-azt, aztán volt, akinek mondták, hogy a 
karórájára már úgyse lesz szüksége, úgyhogy azt nyugodtan odaadhatja nekik, meg ilyenek. 
Hát énnálam nem volt semmi, egy hátizsák, egy-két cuccal, és akkor- 
K: Erőszakoskodtak? 
I: Aki nem tudott lejönni, állítólag, ott mondom, két, vagy három embert lelőttek, mert azt 
mondják, ki kell üríteni az épületet. Aztán hogy ürítették ki, mennyire, azt nem tudom, mert 
én nem maradtam ott, tehát nem tudhatom. És tehát ez gyakorlatilag a helyzet akkor kezdett 
eldurvulni, amikor október 15-én megtörtént a nyilas hatalomátvétel, akkor kezdtek ezek a=a-
szabadcsapatok, hogy úgy mondjam, mer ezek úgy kezdtek el garázdálkodni, a- 
mindegyiknek ott volt a=a különböző nyilas-házakba- az olyan, mint egy=mint egy pártház, 
az volt egy. És ott valaki ilyen helyi nagypofájú közülük, az lett a vezér, és mentek ki, és 
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csinálták a palávereket, és főleg az anyagiakra ment ki a dolog, hogy mit lehet elszedni, 
elrabolni a- erőszakoskodni, mert erőszakkal lehetett kicsikarni a dolgokat. Na akkor már 
mindenki igyekezett valahogy túlélni és átmenteni a dolgokat, mivel már nagyon közel jártak 
a- az oroszok. ((köhint)) Egyébként érdekes volt, mert mikor szeptember vége fele, október 
elején még a nyilas hatalomátvétel előtt a védett házba, ott volt egy ilyen terasz, és ott ültünk, 
és nagybátyám, meg a család, és lehetett látni a=a tüzérségnek a villanásait, ami Monor felé- 
a: Rákos rendező felett messzire el lehetett látni, és=és a tüzérségi lövegeknek a zárótüzét 
lehetett látni a fölvillanásokat. És akkor azt mondtuk, na, nemsokára itt vannak. Hát ezt sajnos 
nem értük át, hogy hamar ideértek volna, mer közbe jött az ostrom, hát -nak a nagyon hosszú 
szakasza, hiszen december végén már Újpest, meg a peremkerületek egy része ott már ott 
voltak az oroszok. Míg a gettó az csak január 18-án szabadult föl. Na de visszatérve a 
dolgokra. Elvittek a Radetzky laktanyába- 
K: -jó, itt most leállunk egy pillanatra. Leállunk, mert lejárt a kazetta- 
 
K: Kazettát cseréltünk, és akkor- 
I: -ja- 
K: -folytatjuk a beszélgetést. Még=még mielőtt arról beszélnénk, hogy mi történt a 
Radetzkylaktanyában, említette, hogy=hogy a hátramaradt embereket valószínűleg a nyilasok 
megölték. Ezt miből gondolja? 
I: Hát abból gondolom, hogy hallottunk két-három lövést, vagy négyet, és egy nő, mikor 
mentünk a- sírt, mert valamelyik nagyszülőjét lelőtték, mert mozgásképtelen volt, és nem 
tudta elhagyni a szobát. És állítólag volt még valaki, aki nem az ő szobájába, szintén ugyanígy 
járt e- erről a kettőről hallottam, de állítólag még egy volt. Tehát nem tudom, hogy kettő, vagy 
három, de azokat, akik nem tudtak továbbmenni, hát elég kegyetlenül elbántak velük. 
K: Önök végiggyalogoltak ezek szerint Budapesten. 
I: Végiggyalogoltuk ez a pontonhidat, rá a Margitszigetre és ott- 
K: -merre mentek, emlékszik az útvonalra? 
I: Igen- hát---hát: valahol ott a Dráva utca környékén kimentünk a Duna-partra és a 
pontonhídon- 
K: -ő- ez- 
I: -hát az Andrássy út=Andrássy út, most a Dózsa György út, akkor Aréna út volt- ott 
kimentünk a Duna-partra, átmentünk azon a pontonhídon, az körülbelül a Gogol utca, vagy 
valamelyik utcának, vagy a Dráva utca között lehetett, van Zápolya utca volt akkor a Gogol 
utca, ott átment- átment az a híd, mer ott építették, most azt hiszem, egy hajóállomás van ott. 
És a Margitszigeten föl a szigeti kijárón és ott át lehetett menni a budai részen a Margit-hídon. 
Elmentünk a Duna-parton, végig a Radetzky laktanyáig, a Radetzky laktanyán szépen 
fölállítottak az udvaron- 
K: Bocsásson meg, út közben, amikor végigment ez a mentek, akkor ugye ezek szerint 120-
150 ember lehetett. Talál- ez mi- a nap melyik szakában volt?  
I: Hát ez a=ez az egész kezdődött körülbelül 9-10 óra fele a- a: Munkácsy Mihály utcába, a 
Délibáb utcánál mentünk ki, és ez kb. 9-10 órakor, de hát a- semmi nem ment gyorsan, tehát 
ilyenkor összeszedni embereket, mindenki, gyerekek, és- meg a másik. Ha egy katonának azt 
mondják, hogy riadó, akkor tíz perc múlva lent sorakozik az udvaron. Ezt nem lehet 
megcsinálni egy=egy árvaházi gyerekcsapattal, és egy csomó civillel se, azonkívül a: 
ottmaradottaknak a holmijából rablása, arra is időt kellett fordítani a nyilasoknak, tehát 
annyira nem siettünk, de kb. megmondom, úgyhogy ez kb. hogy nézett ki. Körülbelül elment 
az egész nap és már a- szóval elmondom a történetet és akkor aztán próbálja be- 
K: -azért kérdezem, mert kíváncsi lennék arra, amikor mentek, napközben volt, világos volt- 
I: -napközben, világos volt- 
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K: -tehát voltak-e=voltak-e emberek- járókelők az utcán, amikor végigmentek a Dózsa 
György úton- 
I: Nem nagyon voltak járókelők, elég--nem volt olyan jó idő, meg az emberek olyankor 
átmentek a túloldalra, meg szóval- 
K: Hogyan reagáltak, erre lettem volna kíváncsi. 
I: Eleve nem figyeltem oda különösebben, járókelőt nem is nagyon láttam, aki volt, az a 
túloldalon volt, a- de nem ott jöttünk, hanem lementünk a rakpartra, ott jöttünk végig a 
kocsiúton. És ott, ahol most jár a=a busz, amelyik eljön a híd alatt, az az út, az a felső rakpart, 
nem tudom milyen rakpart, és eljöttünk egész a Radetzky laktányáig. Ott bementünk, sorba 
állítottak, géppisztollyal az orrunk előtt, és akkor minden papírt, pénzt, aranyat- persze nem 
volt már, mindenki eldugta, vagy már rég ellopták tőle. Hát mi is bedobtuk a hamis papírokat, 
mert már úgyse vettük hasznát a- oda és részükről el volt intézve, és akkor jött- jött egy 
katonatiszt meg három-négy ember egy autóval. Ilyen fejesek lehettek, mer egy ilyen szép 
fekete autó volt, nagy katonai autó, és akkor ott a nagy veszekedések, kajabálások, és akkor 
összeállították a csoportot, és a Lánchíd- kivezettek minket, és a Lánchídon keresztül 
eljöttünk a: a belvároson át, és ki a Károly körútra, és valahol ott a Wesselényi utcánál, ott 
mentünk be a gettóba, ott volt egy kapu. Wesselényi utca, vagy Dob utca, már nem is tudom. 
Ott nem a Wesselényi utcán. És akkor- 
K: -ugyanaz a csoport, aki a Radetzky- 
I: -ugyanaz- a Radetzky laktanyába- összeszedték, na most- 
K: Ez már este volt akkor, nem? 
I: Hát már igen csak kezdett sötétedni, na most ebbe az időintervallumba, órám nem volt még 
akkor, tehát a fiúárvaház az a Klauzál utca 10-be valahol elhelyezkedett, 10, vagy 12. és oda 
elhelyezkedtünk, egy üres szobát kaptunk az első emeleten. El- ja, először még egy=egy 
pincébe helyezkedünk el, amikor valamikor tojásraktár volt, és ilyen=ilyen betonkazettákba 
tartották a tojásrekeszeket. Először első éjszakát ott töltöttük, második éjszakán mentünk be 
a=a abba a házba, az a mellette levő ház volt, és ott voltunk karácsonytól egészen 18-áig, a 
felszabadulásig. És hát ott aránylag békébe hagytak minket, oda mentek inkább rabolni, ahol 
felnőttek voltak, mert gondolták, gyerekeknél nem találnak se órát, se aranyat, se- és bejöttek, 
és: nekem a nagypapámék a- a Wesselényi utca tize- 34-36-ba, valamelyikbe a kettő közül, 
valahol ott volt a nagypapám, az a Cserhát utcai zsidó-házból egyenesen a gettóba ment, és ő 
még tudott vinni ezt-azt-amazt, élelmet, krumplit. Persze semmi nem tart örökké, mert az a 
pár kiló krumpli elfogyott ám nagyon hamar, de azért két szem krumpli jutott, vagy a- egy 
anyámnak, egy nekem. Ja! És még valami. Anyukámnak mint egy előrelátó asszonynak, 
tudja, hogy táplálni kellett a gyereket, volt ilyen kétszersült valahol eltéve, ilyen--
papírzacskóba, az már az nem penészedik mg, jó kemény, kemény, rágós volt, mint a fene, és 
volt egy bödönbe, ez egy ilyen háromliteres bödön, októberbe- vagy novemberbe, mikor volt 
valami lehetősége, akkor valami horribilis összegért vett valakivel közösen egy- két libát 
vettek. Ki=kisütötték a zsírját, és a háromliteres bödönt meg=megtöltötte, előbb a hús lett 
beletéve, és ráöntötte a forró zsírt, kifagyott, és azokból tudott egy- mindig, amikor volt, és 
például nekünk a napi adagunk a- az árvaházba az négy, vagy öt deka kenyér, tehát azt jelenti, 
hogy egy ekkora kenyér, egy ilyen féltenyérnyi, és egy=egy merőkanál leves, egy két deci 
leves, két és fél. Ugye egy merőkanál, de az- abba nem volt semmi, porleves volt. Néha adtak 
hozzá ilyen keny- pirított kenyérkocka, azt a Síp utcából hozták a fiú-árvaháziaknak. Többiek 
mit ettek, nem tudom, gyakorlatilag mi abba az egy szobába éltük le az életünket, a földön, 
bútor nem volt, és papírhalmok, meg pokrócokon aludtunk, és hogy milyen mély volt az 
embernek az alvása, hogy egy ilyen szovjet repülőgép lebombázta a tetőt, meg a harmadik 
emeletet, föl se ébredtünk arra, hogy a bomba levitte a harmadik=harmadik emeletet, csak 
reggel láttuk, hogy hiányzik. Úgyhogy egyébként közlekedtünk bent, elmentünk anyukámmal, 
meg más is elment, akinek ismerőse volt, rokonlátogatásba a gettóba. Például az egyik kisfiú, 
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egy- meg egy kislány volt a zsidó árvaházba, és a- ők elmentek valahova a Diófa utcába, vagy 
melyikbe, és ott volt neki a nagymamája, meg mit- oda lejöttek a pincébe a nyilasok, raboltak, 
és aztán leeresztettek egy sorozatot, és az egyik golyó eltalálta a kisfiút, aki egy évvel 
fiatalabb volt nálam, a nővére az hazajött sírva, hogy a- az öccse meghalt, és- szóval- 
K: -emlékszik a nevükre? 
I: Nem. Név szerint nem- már most se emlékszem már a nevekre. Főleg ez már nagyon régen 
volt. A Liebermannra emlékszem, mert azt régebbről ismertem, szóval- és az többször 
előfordult, de ez- tkp. tudja mivel foglalkoztunk? Nem=nem evvel, rajzoltunk egész nap, és 
mit rajzoltunk, mit gondol? 
K: Ételt. 
I: Ételt. Azt, hogy ha egyszer innen mi kiszabadulunk, mit fogunk enni, lerajzoltuk a 
krumplikat, meg a libacombot, meg a=meg a sóletot, hogy ez sólet, és a- szóval ez volt, és 
ez=ez éltetett, hogy egyszer ennek vége szakad, és akkor majd kimegyünk és- 
K: -még egyszer. A gettóban hol laktak, illetve hol lakott az árvaház? 
I: Az árvaház a Klauzál utca 10. vagy 12-be. Közel a=a Dohány utcai kapuhoz, mert a 
Dohány utcától egy pár méterre befele volt a gettónak a kapuja, az egyik. Minden utcát egy 
kapuval zártak le. Egy ilyen palánk, és volt egy ilyen kocsi-kijáró. 
K: Ki őrizte ott a kaput, arra emlékszik, amikor bementek, vagy kimen- egyáltalán az látták-e 
hogy ki őrzi? 
I: Hát kívülről egy katona volt puskával, hát azok is nem tudom, milyen katonák voltak, 
nyilasok, vagy csak (valamilyen) katonák. Nem lehetett tudni, mert tkp. ezek a nyilas bandák 
is- ez nem besorozott katona, hanem volt rajta ilyen katonazubbony, ez ilyen félkatonai 
szervezet lehetett, tehát azt jelenti, hogy egy- mint egy szabadcsapat. Hasonlóképpen, mint 
most lehettek Líbiában, vagy bárhol ezek a szabadcsapatok. Ők is ilyenek voltak, bejártak ide, 
gettóba, raboltak, fosztogattak. 
K: Rendőrökre emlékszik a gettó bejáratánál? 
I: Előfordult. Ti. azok is csatlakoztak a- a zsákmány kedviér’, mér lettek volna különbek a 
katonáknál, vagy egyebeknél. Szóval- és akkor már nem kell elfelejteni, hogy Budapest 
karácsonykor már körül volt zárva. 23-a, 24-én körülzárták Budapestet, akkor már aki itt volt, 
az már nem számított arra, legföljebb csak arra, hogy amit összerabolt, abból valahol 
meghúzza magát addig, amíg nem lesz változás. Tehát már nem nagyon lehetett fegyelmezett 
seregről beszélni, még akkor se, ha=ha Havas Henrik apukája tüzér volt, légvédelmi tüzér a 
Várba. Szóval ezt- ő dicsekszik, el is mondja, hogy a papája ott volt. Úgyhogy ez volt. 
K: Mennyi ideig tartott akkor a gettó, mennyi ideig voltak? 
I: Hát, 24-étől, december 24-től január 18-áig, 19-éig, vagy 20-áig, 18-án szabadult fölt, és 
akkor a nagypapám csinált egy szánkót, ügyes ember volt, szerzett deszkát, levágott egy ilyen 
szánkó-formára lécet, és ilyen hordónak a pántját, azt szegelte rá, hogy jól csússzon, és 
fölpakoltuk, és mentünk el a Cserhát utcába, ahol ő valamikor házmester volt- 
K: Cserhát utca hány szám? 
I: 13-ba, és oda mentünk vissza, most a=a házmesterlakást nyilván nem kapta vissza, de ott 
voltak- mellette egy lakás, ami egy kéményseprő műhely volt, úgy műhely, hogy ott tartotta 
a=a--az agyagot, a samott-téglákat, meg egyebeket, amiket a munkájához használt, akkor azt 
kipakoltuk a konyhába, a szobába meg beköltöztünk mi. Mint a szabadcsapatok. Hát szóval 
azért mentünk vissza, mert ez volt ismerős, tudtuk, hogy ott van egy ilyen hely, mondom- 
K: -ki lakott a házmesterlakásban, amikor visszamentek? 
I: Fogalmam sincs, valaki, aki ott lakott a házba, vagy nem, vagy annak a rokona odajött. 
K: Azt soha nem kapták vissza a nagyszülei azt a lakást? 
I: A: azt nem, de a nagypapa az szerzett egy lakást később az első emeleten, anyukám 
pediglen---47-be- 46 végén férjhez ment második férjéhez, mert apukámat holttá 
nyilvánították, mivel a- nem- biztos volt, hogy nem vitték el sehova, az Andrássy útról, onnan 
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élve nem jött ki. Oda- ott csak halottakat találtak, és nem is lehetett, hogy bá- hogy 
Sopronkőhida, vagy egyéb, mert az mind olyan ember volt, aki oda eljutott, akik karácsony 
előtt elhagyták Budapestet, hiszem körül volt zárva, tehát nem lehetett elvinni. Úgyhogy 
holttá nyilvánították, mert ez kellett ahhoz, hogy anyám férjhez mehessen, a nevelőapámnak a 
felesége, az első felesége az pediglen az óbudai téglagyár és valami között, ott halt meg 
valahol az országúton. De azt szintén tanúk bizonyították, arról volt papírja, úgyhogy a 
házasságnak semmi oka nem volt, 47 nyarán megszületett az öcsém a második házasságból. 
K: Ki volt a második férje az édesanyjának? 
I: Sándor Vilmos, ő egy történész- történettudományok kandidátusa, a történettudományi 
intézetben dolgozott- 
K: -pillanat--- 
K: Visszatérve a gettóra. Ott voltak egy olyan közel három hetet. Látott-e=látott-e olyasmit, 
hogy=hogy lá- szemtanúja volt-e gyilkosságnak, hogy mondjuk nyilasok lelőttek valakit, vagy 
bárki lelőtt bárkit? 
I: Nem. Tudniillik nagyon kevesen jártak az utcán---zsidók is, nyilasok is, általába embereket 
alig lehetett látni, ti. a szovjet hadsereg krasznaja armija az a levegőből géppuskázott, aki az 
út- utcán ment az, hogyha hallotta, hogy jön a gép, akkor behúzódott a kapualjba, mert 
végigsorozták az utcát. Tehát ez=ez nem volt- nem a Duna-korzó volt, tehát olyan nagyon 
nem korzóztak az emberek, és amikor mentünk, akkor=akkor nagyon észnél kellett lenni, 
hogy mikor az ember hallja a gépet, akkor=akkor el kellett tűnni a- az utcákról- 
K: -megigazítom, ne tessék haragudni- igen- 
I: -na, jó, szép legyek--jó- 
K: -bocsánat, oké- igen- 
I: Tehát nem igen volt ko- nem volt- nem a Duna-korzó volt egyik utca se, tehát olyan nagyon 
nem korzóztak, és a- ezek a repülőgépek, mikor végigsorozták az utcát, vagy egy ilyen- 
kisebb ilyen tíz-húsz kilós bombát valahova ledobtak, hogyha valahol egy csoportot láttak, azt 
nem tudták, hogy az ki. 
K: Tamás bácsi kijárt az épületből? 
I: Ki, ki, a nagymamámhoz, meg nagypapámhoz a Wesselényi utcába elmentünk többször, 
részben ott mindig volt valami kis plusz kaja, meg nem messze volt valami pékség is, 
ahonnan tudtunk- ilyen vakarék-dolgokat, például ilyen korpát, akkor a- összesöpört 
lisztekből valamit lehetett készíteni- 
K: -rendesen- 
I: -és azon kívül mit tudom én, kenyér-serclit lehetett időnként, hát nem ilyen nagy serclit, 
csak ilyen- ekkorát, a végéből, de hát az nekünk egy csemege volt, mert a semminél több volt. 
Úgyhogy- és szerencse, hogy nem tartott még egy hónappal tovább, mer akkor azt már- azt 
már éhgyomorral kihúzni azt már nagyon nehéz lehetett volna. 
K: Látott- 
I: -hát most például azt akarom mondani, hogy=hogy mennyire--mennyire kevés volt a kaja, 
és mennyire vékonyan éltünk élelem szempontjából. Hát, édesanyám az egy olyan 47-48 kiló 
volt, békebeli súlya, mert 155 magas volt, tehát nem volt magas, de husikás volt, szóval- de 
nem volt kövér, csak jó húsba volt. És--a harmincnégy-harmincöt kiló körül volt, mikor vége 
volt a gettónak, tehát egy gebe volt. Egy zörgő csontú, és aztán, mikor férjhez ment, és terhes 
lett az öcsémmel, még akkorra érte- tehát háború után, ostrom után, amikor már valami kaja 
állt a házhoz, mer például a Síp utcából mi kaptunk, ott főztek, és a Joint-tól kaptunk enni, 
például hétvégeken sóletot, káposztát, némi hús is benne. Akkor volt anyám 38-39 kiló. Tehát 
még akkor se volt kövér, mer még egy 155 magas nő, ha 38 kiló, az még- az még nem dagi. 
K: Emlékszik olyanra, hogy ott a gettóban emberek éhen haltak? Tehát látott ilyet, hogy- vagy 
valami betegség miatt- vagy egyáltalán halált látott a gettóban? 
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I: Láttam, mert volt, amikor én is- volt, amikor el kellett menni valamiért egy másik nagyobb 
gyerekkel, azt mondták, menjünk el a Síp utcába, ahol most a hitközség van, valamiért, 
valami papírt, vagy mit tudom én, üzenetet oda elvinni, mert telefon nem volt, villany se 
nagyon volt, ha jól emlékszem, nem emlékszem. Például ilyen apróságra nem emlékszem, 
hogy volt-e villany. Lehet, hogy volt. 
K: Víz volt? 
I: Víz volt=víz volt. A víz az azért volt, mert a Budapest vízellátása az úgy volt megoldva, 
hogy automatice töltötték fel a víztornyokat, és a víznek a szabadesése az a- ahhoz nem kellett 
szivattyú. És a föntről lecsurgó vizek, azok lent biztosították a vizet. Minden esetre mondták, 
hogy spórolni kell vele, meg minden, de már nem emlékszem, hogy villany volt-e, úgyhogy- 
K: Szóval el kellett mennie a Síp utcába és akkor mit látott? 
I: El kellett menni, például a- és hát üzlethelyiségekbe, üres üzlethelyiségek azok átalába ki 
voltak már fosztva, mert megnézték, hogy mi van benne. Egyszerűen jöttek a- a nyilasok egy 
autóval, vagy akárkik, akkor a- régen ilyen hullámos redőny volt az üzleteken, azzal záták le, 
és felül, alul egy lakat. Ők alul ahol a lakat van, oda beakasztották a drótkötelet, ami ilyen 
ujjnyi vastag volt, és odakötötték a teherautó farához, megindultak, és az egész redőny 
szakadt ki. Volt, hogy csak a redőny, de volt, hogy az ajtó tokosul. És ezekbe az üres 
helyiségekbe a- ha volt valami, elvitték, ha nem volt, akkor azt már nem is volt érdemes 
elvinni, a polcokra, meg oda berakták a halottakat, hogy ne az utca kövén, de azok már meg 
voltak- megfagytak keményre, tehát most volt olyan, akit lelőttek, volt, aki éhen halt, volt, aki 
nem ugrott el elő- egy ilyen repülőgépnek a géppisztoly- géppuska-sorozata alól. Azt nem 
lehetett tudni, de oda bevágták a halottakat, úgyhogy ottan szép sorba voltak, egymáson. 
K: Hol látott így konkrétan, emlékszik, hogy hol látott konkrétan holttesteket? 
I: Hát például ott, ahol volt a lottóház, ez a Síp utca sarkán, azelőtt az Gólya áruház volt, ott is 
a kirakatba, akkor a gettóba is volt, valahol aztán összegyűjtötték őket, és a másik a 
templomnak az udvarán. A Dohány utcai templom udvarán, akkor--állítólag volt a- a 
Rumbach utcai templomnál, oda is beslichtoltak, de én arra nem jártam, azt csak hallottam, 
úgyhogy arra- azt nem láttam. Szóval üzlethelyiség, több üzlethelyiség, ami üres volt, oda be 
voltak téve, hogy ne legyen- ne az utcán legyen, és ne tapossanak, vagy ilyesmi. 
K: Tehát holttesteket látott, azt, hogy valaki meghalt, tehát olyat látott-e, hogy valaki 
meghalt? 
I: Hát nem, mert gyakorlatilag mi nap- napközbe- ja- a nap javarészét bent vol- lakásba 
voltunk, tehát ott fönt. Nem volt meleg, de mégis beleheltük annyira, hogy- 
K: Fűteni nem tudtak- fűteni? 
I: Valami volt, azt hiszem egy Jancsi kályha, tudja milyen az a Jancsi kályha? Látott ő: 
olajkályhát itt Magyarországon? Nem látott. Az a nagyon új keletű. Na- az a Jancsi kályha az 
egy kb. ilyen magas henger, fémhenger, némi samottal bélelve, az a tűztér, volt egy ajtó fölül, 
egy ajtó alul, és fölül egy ilyen platni, amit le lehetett venni. És ezzel lehetett főzni, el lehetett 
tüzelni a szemetet, hulladékot, mindenfélét bele lehetett tenni, adott meleget a könyv, az 
újságpapír, a=a- tetőről lejövő deszkadarabok, meg egyebek. 
K: Önök a Klauzál utca 10, vagy 12-ben voltak. Ott egy lakásban- az egyik lakásban- 
I: -ez egy lakás volt, ami teljesen üres volt. Nem tudom, mi lehetett azelőtt, kié volt, azt 
mondták, ide menjünk be, azt a kis időt kihúzzuk, mer akkor már tényleg lehetett mondani, 
hogy kis idő, mert körül volt zárva tehát és már=már egész- 
K: -melyik emeleten volt a lakás, bocsánat? 
I: Elsőn, azt hiszem, elsőn. 
K: És hányan voltak ebben a lakásban? 
K: Hát abban az szobában, ahol én voltam, voltunk vagy húszan. Végig a fal mellett ott mind 
a két- egy nagy szoba volt, ez egy- ez egy ilyen nagypolgári lakás lehetett, öt-hat méteres 
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falak. Ez egy szép nagy szoba a mai lakótelepi lakáshoz vé- képest egy hodály. És abba 
voltunk, volt fürdőszoba- 
K: És itt csak gyerekek voltak, vagy voltak felnőttek is? 
I: Volt- anyukám is ott volt, más felnőtt is, akik például osztották a kaját, ha a gyereknek 
valami hasfájása volt, azt azért igyekeztek orvosolni, volt, aki belázasodott, akkor hoztak 
valamilyen pelenkadarabot, csináltak priznicet, mit lehetett csinálni, priznicet, ha lázas volt 
nagyon. Úgyhogy azér’ vigyáztak a gyerekekre, és anyám is ott volt, és nemcsak rám 
vigyázott, hanem akikre kellett, azokra vigyáztak. Úgyhogy ez=ez egy emlékezetes, csúnya 
folt az életünkben. 
K: Háború után említette, hogy=hogy mindenféle szervezetek voltak, akik segítették a 
túlélőket. 
I: Hát a- a szervezetek- hát nem, hanem tkp. a Joint adta, ott volt a pénz, az adta a segítséget. 
A Síp utcába ott főzetek, és oda lehetett menni, adtak ruhát, és ez működött vagy két-három 
évig ott, a háború után. És az a- a (habeas?), meg a (sómér?), meg egyéb ilyen szervezetek, 
ezek meg- ezek ráépültek erre a segélyszervezetre, ők is segítettek ott is, és próbáltak 
embereket toborozni, hogy menjenek ki Izraelbe, építsék az új államot, és szervezték az 
alijákat.  
K: Nem jutott Önöknek eszükbe, hogy esetleg elmenjenek ezek után? 
I: Hát: engem nagyon fűztek, mint gyereket, hogy menjek, de hát anyámat nem akartam, 
anyám az ő szüleit nem akarta itt hagyni, akkor még élt a nagymamám, ő 45-be halt meg, a 
nagypapa, akkor a másik nagypapa, szóval a család valahogy várta vissza és a- anyukám 
öccsének a felesége, az meg is jött tavasszal már április körül Auschwitzból. Egy fiatal nő 
volt, mert olyan harminc körüli lehetett, még annyi se, ő a Tungsramba dolgozott Újpesten, és 
ott is laktak anyukámnak az öccse, csak ő nem volt ott, hogy őt deportálják, mert ő 
munkaszolgálatos volt, a csuda tudja hol, az ország melyik pontján, valahol Szlovákiába volt, 
és ott keveredett aztán a partizánok közé, és- mint szökött munkaszolgálatos. És ő is hazajött 
elég korán, február, március--és a- a: a felesége az Auschwitzból került elő, kopaszon- hát--
nem volt sokkal kövérebb, mint anyám, mert ő is harminc-valahány kiló- nem volt negyven 
kiló. 
K: Említette, hogy az édesapát aztán holttá nyilvánították- 
I: -igen- 
K: -tehát róla semmit nem tudtak, semmi konkrétat- 
I: -hát semmi- nem adtak ki halotti bizonyítványt, hogy XY agyonlőtte. Azt se lehetett tudni, 
hogy ki, nem lehet tudni, hogy melyik magyar honfitársamnak a- volt az aki agyonlőtte, vagy 
kinek az édesapukája lőtte agyon. Nem lehetett tudni, úgyhogy az ember élt itt, és nem tudta, 
hogy ki az apjának a gyilkosa, vagy annak a fia---szóval volt egy ilyen tudat az emberbe, 
hogy=hogy az- jól elbeszélgetek vele, esetleg megiszom vele egy pohár sört és kedélyesen 
elbeszélgetünk, és nem tudom, hogy nem véletlenül az apja volt-e az, aki=aki mint ifjú nyilas 
lelőtte az Andrássy út 60-ban az oda bekerülő zsidókat, közte apámat. 
K: A Tóthékkal maradt aztán kapcsolatba, vagy pedig velük elvesztette a kapcsolatot? 
I: Elvesztettük a kapcsolatot, mer aztán ők elköltöztek valahova. Akkor mindenki megindult 
valamerre, egy jobb lakás, vagy egy jobb élet reményébe, és én úgy hallottam, hogy a 
Tóthnénak mintha valaki említette volna, hogy voltak vidéki rokonai, és akinek vidéki rokona 
volt, az akkoriba egy főnyeremény volt, mert Budapest aszfaltján nem termett meg semmi, de 
egy vidéki kertbe volt egy kis hagyma, egy kis káposzta, egy kis krumpli, valami, amit meg 
lehetett főzni. Például a- ez most már nem a gettó, ez egyéb. Mi visszaköltöztünk január 
végén, február elején a Cserhát utcába. Lelőttek egy=egy lovat a- mer repeszt kapott, akkor 
Budáról átlőttek a=a németek Pestre, de még február 14-éig ott tartotta magát egy csapat. És 
repeszt kapott egy ilyen lovacska, amelyik ilyen trén-szekeret húzott, hogy ne szenvedjen, a 
katona lelőtte. Kapott egy golyót a fejébe a lovacska, elpusztult, utána, mint a sáskák, a 
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környékbeliek késekkel, baltákkal nekiestek a lo- a pacinak, én is kaptam egy ilyen másfél 
kilónyi mellehúsát, vagy az első combjából egy darabot, a bőrt levágtuk, és aztán hát 
megfőztük levesnek. Valahol volt egy darab ilyen marharé- takarmányrépa. Olyan, mint a- a 
cukorrépa, ilyen nagy, csak takarmánynak használták, mert nem volt annyi cukortartalma, és 
azt- egy ilyen répát, meg még valamit bele a levesbe, lett belőle egy jó húsleves. Megettük a 
húslevest, némi tésztamaradvánnyal, de a húst nem lehetett megenni, mert kemény volt, mint 
egy csizmatalp. Akkor azt mondtuk, hogy hát egy ilyen értékes élelmet nem lehet kidobni, 
akkor meg lett főzve pörköltnek. Összevágtuk kockára, és megfőztük pörköltnek. Még mindig 
nem lehetett megenni, a pörköltszafthoz volt egy ilyen maréknyi maradék tarhonya, 
megfőztük a tarhonyát, meg egy fej, vagy két szem krumplit hozzá, megettük a krumplit a 
pörköltszafttal, finom volt. És akkor ezt se lehet kidobni, mert hús, hát az ennivaló, hát isten 
tudj, mikor volt hús a gyomrunkba. Hát akkor azt mondta a nagypapa, hát én ezt most szépen 
megdarálom és lesz belőle fasírt. És akkor lett belőle fasírt. A végén meg lehetett enni, hát 
amit megrágtunk, amit nem, azt a fasírtba egészbe megettük, úgyhogy meg lett emésztve 
gyakorlatilag. Ilyen=ilyen túlélési technikák- 
K: Tamás bácsi, egy kérdés még. A Cserhát utcába, ahova visszaköltöztek oda a- valaki lakott 
a lakásba, amikor visszamentek, vagy üres volt? 
I: Milyen lakásba? 
K: Cserhát utca- 
I: -a Cserhát utcába a nagyapámnak a lakása, oda beköltözött, mer az egy házmesterlakás- 
K: -oda be- 
I: -oda beköltöztek, mi beköltöztünk egy olyan lakásba, amelyik nem lakásként szolgált, 
hanem- 
K: -mondta, igen- 
I: -hanem egy kéményseprőnek volt a műhelye, és oda=oda költöztünk be. 
K: Köszönöm szépen, igen ez már elhangzott. Nagyon szépen köszönöm, akkor itt most 
megállunk, köszönöm szépen. 
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