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A HÁBORÚ KÜSZÖBÉN 
(1938-1941) 

 
 
Tagadhatatlan tény, hogy az alig 50 éves múltra visszatekintő, de nagyon gyorsan 
fejlődő, 1910-ben önálló községgé, 1935-ben várossá alakuló Pestszentlőrinc a 
magyar közéletet mindinkább átható kirekesztő politika ellenére az 1930-as évek 
végén virágkorát éli. Az egykori monarchia minden tájáról érkező polgárok 
megtelepedését és megerősödését követően nemcsak a helyi gazdaság, hanem a 
kulturális élet is fellendül. Az Üllői út mentén és a városmagot környező utcákban 
egymást érik a kisebb-nagyobb üzemek, boltok, irodák. A ceglédi és a lajosmizsei 
vasút, az országos hírű ipari létesítmények miatt az ország minden részéből 
áramlanak ide az emberek. A magyarok, németek, zsidók, bolgárok mellett a 
monarchia szinte valamennyi nemzetiségének otthont adó városban az országos 
„nagypolitika” kedvezőtlen változásai, a helyi sajtóban is mindennapossá váló 
uszítás és egyes politikai elvakultságra hajlamos rétegek fokozódó hangoskodása 
ellenére alig fordul elő tettlegességig fajuló idegenellenes támadás. Ebben 
valószínűleg része van dr. Balogh Géza polgármesternek is, aki 1936. januártól 
1944. márciusig, a német megszállásig irányította a város életét. 
 
Az 1930-as évek végére a Budapesten és a nagyobb vidéki városokban élő 
zsidókhoz hasonlóan a pestszentlőrinci zsidóság nagy része is asszimilálódott. A 
zsidóságnak az egész ország területén való szétszóródását, a nemzeti érdekekkel 
való azonosulásukat, beolvadásuk mértékét mutatja az alábbi visszaemlékezés is:   
„Elég nagy család volt a mienk. 1944-ben csak a Magyarországon élőket és a 
legszűkebben vett családtagokat számolva összesen huszonhat főt tett ki. Apai 
nagyszüleim, akik mindig nagyon szerény körülmények között éltek, hét, anyai 
nagyszüleim pedig (akik szintén nem voltak soha jómódúak) öt gyereket neveltek 
fel. Felmenőim már a 19. század elején is Magyarországon éltek, Miskolcon, 
Tokajban, Kecskeméten, Szilvásváradon, Szigetszentmiklóson és Soroksáron. A 
család nagy része később vidékről a fővárosba költözött. Szüleim generációjából 
többen egyetemre jártak (nekem mindkét szülőm orvos volt), mások pedig az 
1920-as években,  még az én születésem előtt  kivándoroltak Dél-Amerikába. 
Gyermekkoromban a legközelebbi rokonaim: anyai és apai nagyszüleim, 
nagynénéim és nagybátyáim valamennyien Budapesten laktak. Mindnyájan zsidó 
származásúak voltunk, részben zsidó, részben keresztény vallásúak, részben 
felekezeten kívüliek. A családban csak az anyai nagyanyám volt vallásos. Az 
akkori Magyarország zsidótörvényei szerint mindnyájan zsidónak minősültünk. 
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De valamennyien magyarnak tudtuk magunkat, és magyar volt az anyanyelvünk. 
Az úgynevezett „vérségi" különállásunkat nem érzékeltük. A családi 
beszélgetésekben az, hogy a zsidó külön faj lenne, fel sem merült.”1  
 
A magyarság, a haza érdekeinek védelme nem volt új keletű a zsidók körében. Az 
alábbi hűségnyilatkozat tanúsítja, hogy egyes ortodox cionista zsidóktól eltekintve 
a hazai zsidóság már 1848-ban is csak vallását tekintette különbözőnek, magát 
minden más tekintetben a magyarok közé sorolta: 
 
„Magyarok vagyunk és nem zsidók, nem külön nemzetbeliek, mert mi csak 
akkor vagyunk külön vallásfelekezet, midőn imaházainkban köszönetünket 
és legbensőbb hálánkat intézzük a Mindenhatóhoz, a hazára és reánk is 
árasztott kegyelméért, de az élet minden egyéb viszonyaiban mi csak 
honfiak, csak magyarok vagyunk.” 

(A magyarországi és erdélyhoni zsidók képviseletének 
kiáltványa 1848. március 17-én) 

Ezt valljuk ma is, – 1939 tavaszán. 

 

Elrendelt megkülönböztetés 
Magyarok és nem magyarok mindennapos egymásra utaltsága ellenére a Horthy-
rendszer idején sem a második világháborús hadüzenet előtt, sem azután nem volt 
könnyű zsidónak vagy zsidó származásúnak lenni. A gondolkodásmódban, 
szokásokban fellelhető különbségeket kifigurázó ártalmatlan viccek helyét a 
harmincas évek végére a sértő gúnyrajzok és a faji alapú nyílt antiszemitizmus 
vette át. A magyar társadalom túlnyomó többsége is egyre természetesebben 
fogadta el, hogy a magyar származású keresztény állampolgárok privilegizált 
helyzetben vannak a zsidó állampolgárokkal szemben. Jó példa a társadalmi élet 
minden szférájára kiterjedő megkülönböztetésre egy szerkesztői megjegyzés az 
1939-ben megjelent Ítéljetek! – Néhány kiragadott lap a magyar-zsidó 
életközösség könyvéből c. kötetből: „E lapokon a zsidóvallásban született 
személyek nevei álló betűkkel vannak nyomtatva, míg a többiek nevei dűlt 
betűkkel.” Az egymást követő zsidóellenes intézkedések fokozatosan nehezítették, 
lehetetlenítették el mind az asszimilálódni nem tudó vagy akaró, mind a helyi 
közösségbe tökéletesen beolvadt zsidók életét.  
 
A hivatalos Magyarország a zsidókérdést bármikor előhúzható, minden nehéz 
helyzetben ütőképes kártyalapnak tekintette. A trianoni események belpolitikai 
hatását tompítandó például az 1920:XXV. törvénycikkely Európában elsőnek 
vezette be a faji alapú numerus clausust. Kimondta, hogy "az ország területén 
lakó, egyes népfajokhoz és nemzetiségiekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók 
között lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát." 
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Hasonló korlátozó intézkedéseket tartalmazott a II. világháború kitörése előtti 
időszak erősödő antiszemitizmusát kifejező, 1938. május 29-én közzétett ún. első 
zsidótörvény is. A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb 
biztosítását célzó 1938:XV. törvénycikkely kimondja, hogy a kamarák zsidó 
tagjainak, ill. a tíz főt vagy többet foglalkoztató vállalatok zsidó tisztviselőinek 
számaránya a 20 %-ot sehol sem haladhatja meg. A törvény az 1919. augusztus 1. 
napja előtt kitért zsidókat nem tekintette zsidónak. 
 
A hazai zsidóság társadalmi megítélését tovább rontotta, hogy 1938. november 2-
án az első bécsi döntés értelmében a Felvidék egy részét visszacsatolták 
Magyarországhoz, és „a visszacsatolások következtében Magyarország zsidó 
lakossága jelentős mértékben megnőtt. Azok a felvidéki, asszimilálatlan zsidó 
közösségek kerültek vissza, amelyek leginkább céltáblái voltak az antiszemita 
politikának, propagandának.”2  
 
A törvényhez kapcsolódó rendeletek végrehajtása nyilván nehézségekbe ütközött, 
mert kevéssel később, 1939. május 4-én életbe lépett az ún. második 
zsidótörvény, amely mindenki számára egyértelműen meghatározta a zsidónak 
minősülők körét. „A jelen törvény alkalmazása szempontjából zsidónak kell 
tekinteni azt, aki ő maga vagy akinek legalább egyik szülője, vagy akinek 
nagyszülői közül legalább kettő a jelen törvény hatályba lépésekor az izraelita 
hitfelekezet tagja vagy a jelen törvény hatályba lépése előtt az izraelita 
hitfelekezet tagja volt, úgyszintén a felsoroltaknak a jelen törvény hatálybalépése 
után született ivadékait.”  
 
A zsidók e törvény kihirdetése után már nem szerezhettek honosságot, s ettől 
kezdve nem lehettek lapszerkesztők és kiadók, nem vezethettek színházat és 
mozit, és a közszállításokból is kizárták őket. A bírákat 1940. január elsejével, a 
középfokú iskolákban oktató zsidó tanárokat, illetve a községi jegyzőket 1943. 
január 1. napjáig nyugdíjazni kellett. A közszolgálat körén kívül értelmiségi 
munkakörben foglalkoztatott zsidók száma nem haladhatta meg a vállalat összes 
értelmiségi dolgozójának 12 %-át. Ipar gyakorlására zsidónak iparengedélyt 
mindaddig nem lehetett kiállítani, amíg a zsidóknak kiadott iparigazolványok 
együttes száma a helyben kiadott összes iparigazolványok számának hat százaléka 
alá nem csökkent. A törvény hatálybelépése előtt zsidónak foglalkozást közvetítő 
irodára kiadott iparengedély 1940. december 31-én érvényét vesztette.  
 
A törvény rendelkezéseit követően nagyon sok zsidónak minősülő személy 
veszítette el állását. A helyi sajtóban megjelenő – többnyire neutrális hangvételű – 
tájékoztató cikkek hangsúlyozzák a helyi iparosok, kereskedők bejelentési 
kötelezettségeit. Úgy látszik, a törvény nem érte el a kívánt hatást, mert már nyár 
végén az alábbi hirdetményt doboltatták ki Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében:  
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„Azok az iparosok és kereskedők, kik a zsidótörvényben megszabott bejelentést 
október hó 15. napig nem adták be, de mulasztásukat felszólítás nélkül december 
hó 1-ig pótolják, a kihágási büntetőeljárástól mentesítve lesznek.”3  
 
Az érintettek egy része a büntetőeljárással való fenyegetés ellenére, mint 
mindenütt az országban, Lőrincen is talált kiskapukat, részben a városháza 
hivatalnokainak slendrián munkavégzése vagy szemhunyása, részben a tehetősebb 
zsidóknak a nem zsidó lakossággal való összejátszása miatt. A nem kevés haszon 
reményében a kemény büntetést is vállaló nem zsidók (díszgójok, strómannok) 
látszatszerződéseket kötöttek a zsidó tulajdonosokkal, akik így továbbra is 
kezükben tudták tartani „árjásított” cégük irányítását. 
 
Jellemző volt erre az időszakra a zsidók nagy arányú átkeresztelkedése. Az 1939. 
évi Magyar statisztikai zsebkönyv szerint 1939-ben 2066 zsidó házasságkötés és 
5956 zsidó egyházi temetés mellett 6013 zsidó tért át más vallásra és 160 más 
vallású lett izraelita. Az utóbbi egészen jelentéktelen szám, de a zsidóellenes 
törvények szigorodása miatt ez nem is csoda.  Döbbenetes viszont, hogy még az 
egzisztenciális fenyegetettség árnyékában is milyen alacsony a zsidók áttérési 
vagy a keresztények befogadási hajlandósága. 4082 férfi és nő lépett a katolikus, 
1020 a református és 820 az evangélikus egyház kötelékébe. Az áttértek között 
mindhárom felekezet esetében majdnem 25 %-kal magasabb a nők aránya.  
 
A magyar kormány 1940-ben (nemcsak német nyomásra, hanem antiszemita 
meggyőződésből is) számos kemény zsidóellenes rendelkezést hozott. Részben 
ezeknek köszönhetően Magyarország 1940. augusztus 30-án a második bécsi 
döntéssel megkapta Észak-Erdélyt és Székelyföldet. Rövid ideig megint 
viszonylagos nyugalom köszöntött az országra, de a zsidókat érintő rendeletek 
végrehajtása folyamatos feladatot jelentett a hivatalok számára. 
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KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD 
(1941-1944. március 19.) 

 

Viszonylagos biztonságban 
A világháború éveiben a magyar zsidóság helyzete szorosan összefüggött a 
külpolitika, különösen a magyar-német viszony alakulásával. 1941. április 11-én 
Jugoszlávia megtámadásával Magyarország belépett a II. világháborúba, néhány 
hónappal később, augusztus 8-án kihirdették a harmadik (valamennyi közül a 
legértelmetlenebb) zsidótörvényt, amelynek IV. fejezete a Nem zsidó és zsidó 
házasságkötésének tilalmát taglalja. A már korábban is rendeletek százaival 
megbélyegzett, zsidónak minősített népességet azonban az erős német nyomás 
ellenére a csatlós országok közül egyedül Magyarországon nem különítették el.  
 
A hivatalossá tett antiszemitizmus ellenére a magyar zsidók még a háború 
kitörése után is viszonylagos biztonságban élhettek,4 bár az antiszemita hangok 
helyi szinten is mind jobban felerősödtek. Az 1939-es országgyűlési választáson a 
14036 lőrinci szavazó polgár közül 5036 voksolt a németbarát, zsidóüldöző 
Nyilaskeresztes Pártra és 3646 Teleki Pál fajvédő Magyar Élet Pártjára.5 Az első 
zsidótörvény kihirdetésétől a német megszállásig tartó időszakban a zsidóságot ért 
faji-etnikai megkülönböztetésre a Mózes-vallású magyarok és hitközségeik a 
belső hitélet, a zsidó öntudat megerősítésével válaszoltak mind országos, mind 
helyi szinten. Különösen a magyar irredenta zsidókat sokkolta, hogy az a nemzeti 
közösség, amelyért 1848 óta annyit tettek, kiveti őket magából. Ebben az időben 
egymást érték a zsidók társadalmi szerepét hangsúlyozó, történelmi tetteivel 
foglalkozó tanulmányok. Ezekről azonban a zsidóellenes rendeletekkel teletömött 
országos és helyi lapok már alig vettek tudomást. 
 
Nyilvánosan maguk az érintettek, zsidók és zsidónak minősülők sem nagyon 
foglalkoztak az ellenük irányuló egyre durvább megszorításokkal addig, amíg az 
egymást követő, sokszor nyíltan antiszemita magyar kormányok kiálltak 
mellettük, és egyértelműen elutasították a németek végső megoldásra tett 
javaslatait. A német megszállás után pedig már minden ellenállás értelmetlen volt. 
A zsidók hallgatásának, mindent elfogadó magatartásának okát történészeink egy 
része abban látja, hogy az országos zsidó közösségek vezetői és információs 
fórumai helytelenül mindvégig megnyugtatni kívánta, sőt kifejezetten otthon 
maradásra buzdította zsidó vallású vagy származású honfitársainkat. (Többek 
állítása szerint az Auschwitzba hurcoltaknak majd 95 %-a korábban még csak 
nem is hallott az európai zsidókkal történt szörnyűségekről. ) 

 14 



  
A zsidótárgyú hivatalos iratok számának megszaporodásából6 következtethetünk 
arra, mennyi munkát adott már a német megszállás előtt 3 évvel is a zsidóellenes 
rendelkezések betartása nemcsak az érintetteknek, de a velük kapcsolatba kerülő 
hivataloknak is. A zsidótörvények végrehajtásával kapcsolatos jelentési 
kötelezettséget azonban ebben az időben a lőrinci polgármesteri hivatalban, 
legalábbis az alábbi két levél tanúsága szerint még nem vették igazán szigorúan. 
Úgy tűnik dr. Balogh Géza polgármester nem akarta megnehezíteni a Lőrincen 
élő zsidó polgárok életét:  
  
Beliv  a  44.918 kig. /1941 számhoz. 
Tárgy: /:mint kívül:/ 
 
Pestszentlőrinc m.város Polgármesterének! 
 
Értesítem Polgármester urat, hogy a zsidó törvény hatálya alá eső ingatlanok 
bejelentése tárgyában ha a zsidó ingatlanának bejelentési kötelezettségét a 
8360/1939. M.E. szu. rendelet szerint elmulasztja, abban az esetben a rendelet 
4. §-a szerint a községi elöljáróság /:polgármester:/ maga gondoskodik a 
bejelentésről az egyébként erre kötelezett költségére. 
Ehhez képest felhívom Polgármester Urat, hogy maga gondoskodjék a 
bejelentésről az erre kötelezett zsidó birtokos, vagy jogi személy költségére. 
Budapest, 1941.  augusztus 26. 
 

 
Pestszentlőrinc m.v. polgármestere, mint I. f. iparhatóság 
11306/1941.kig-sz. 
 
Tárgy: az 1939. évi IV. tc. 14. §-ának végrehajtása 
Rend.sz. 45664/1941.kig. 
 
Méltóságos 
Alispán Úr! 
 
Tisztelettel jelentem, hogy Pestszentlőrinc m. város területén olyan egyén, 
akinek ipari tevékenysége 1940. évi december hó 31-én megszűnt, egyáltalán 
nincsen. A város területén egy állást közvetítő van, Kók Sámuelné, ez azonban 
igazolt keresztény. 
Pestszentlőrinc, 1941 szeptember hó 6-án 
 
Etk. Dr. Bányász S.                                         Polgármester megbízásából 
           fogalmazó                                                   Dr. Kökény László 
                                                                                          főjegyző 
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A pestszentlőrinci zsidóság lélekszáma 1941-ben 
1941-ben a lélekszám folyamatos emelkedése mellett Pestszentlőrinc lakosainak 
2,6 százaléka volt zsidó. Különösen érdekes ez az adat, ha összevetjük az egykori 
anyaközség, Kispest 1930 és 1941 között negyedével csökkenő, de még így is a 
4,3 %-arányú országos átlaghoz közeli, a kispesti összlakosság 4,1 százalékát 
jelentő zsidóságával.7  
 
 1880 1910 1930 1941 
Kispest összlakossága 1688 30212 64512 65149 
Kispesti zsidók lélekszáma     26   1652 3456   2669 
Pestszentlőrinc összlakossága 386* 7824 30 611** 42073 
Pestszentlőrinci zsidók lélekszáma   9*     209 986 1101 
* 1877-es, a Kispesten belüli Pusztaszentlőrincre vonatkozó adat 
** 1920-ban 11777, az 1935. várossá szervezési szabályrendelet adata szerint 36489.  
 
Nagy-Magyarország területén 1910-ben 932458 izraelitát tartottak nyilván8. A 
trianoni Magyarországon a zsidó népesség a születések visszaesése és az erős 
asszimiláció miatt 1930 és 1941 között 444567-ről 400980-ra, míg az 
összlakossághoz viszonyított arányát tekintve 5,1 százalékról 4,3-ra csökkent. 
1941-ben Erzsébeten 3978, Kispesten 2669, Lőrincen 1101, Imrén 92 magát 
zsidónak valló ember élt. Tehát Lőrincen a zsidók abszolút száma is, aránya is 
messze elmaradt az országos átlagtól, viszont állandó volt: itt a zsidók lélekszáma 
a település népességével azonos mértékben növekedett. Valószínű, hogy ebben 
szerepet játszott a Pestszentlőrinc várossá alakulását követő, 1920-30 között 
különösen gyors fejlődés és az itt élők nagyobb toleranciája is, amely a háború 
küszöbén is ide vonzotta a környékbeli települések boldogulni és beilleszkedni 
vágyó zsidó polgárainak egy részét.  
 
Az 1938 utáni megszorító intézkedések miatt jelentős visszaesés következett be a 
helyi zsidóság életszínvonalában. A zsidóellenes törvények hatása azokra a 
családokra is kiterjedt, akik már egyáltalán nem tartották magukat zsidónak. Sok 
korábban tekintélyes zsidónak is meg kellett küzdenie azzal, hogy a zsidóellenes 
rendeletek következtében teljesen váratlanul néhány hónap leforgása alatt 
köztiszteletben álló köztisztviselőkből és közalkalmazottakból állást kereső 
nincstelenek lettek.  
 

Kiegészítő munkaszolgálat  
A II. világháború alatt Magyarországon a katonai munkaszolgálat mellett másutt 
ismeretlen ún. kiegészítő munkaszolgálati rendszert hoztak létre. Már az 1939. II. 
tc. 230. §-a lehetővé tette, hogy „az alkalmatlannak minősített férfiakat 3 hónapot 
meg nem haladó közérdekű munkaszolgálatra hívják be”. Az 1941-42-ben hozott 
rendelkezések értelmében több százezer olyan katonaköteles férfit vontak be ebbe 
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a rendszerbe, akik megbízhatatlanságuk miatt fegyveres szolgálatot nem 
teljesíthettek. Ezeket a megbízhatatlan elemeket, főként zsidókat a magyar 
hadsereg katonatisztjeinek parancsnoksága alatt 250 fős egységekbe szervezték. A 
sárga karszalagos civil századokat fegyverek helyett szerszámokkal szerelték fel, 
és részben magyarországi, részben a határon túli megszállt területeken 
(Ukrajnában, Jugoszláviában) folyó építkezéseken, útépítéseknél, erődítési 
munkáknál dolgoztatták őket. A besorozottaknak eredetileg a harcoló 
katonákéhoz hasonló feltételek között kellett volna szolgálniuk, de a hadseregben 
uralkodó és mind erősebb antiszemitizmus miatt helyzetük – különösen 
Magyarország hadba lépése után – egyre rosszabb lett. A munkaszolgálatosokkal 
való bánásmód Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi minisztersége alatt, 1942 
szeptembere és 1943 júniusa között valamelyest javult, ő ugyanis a panaszok 
alapján megbüntette a kegyetlenkedő tiszteket és keretlegényeket. Az éheztetés és 
kegyetlenkedés annál gyakrabban fordult elő, minél messzebb voltak 
Magyarországtól, mert ott a „muszosok” teljesen ki voltak szolgáltatva 
elkeseredett tisztjeiknek. Majd 40 ezren pusztultak el így a Szovjetunió elleni 
hadjáratban és 1944 őszén Szerbiában.  
 
A munkaszolgálatosok helyzetében csak a német megszállás után következett be 
jelentősebb változás. A zsidókérdés végső megoldásának idején ugyanis a 
magyarok és a németek között vita tárgyát képezte, hogy kinek a fennhatósága alá 
tartozzanak a zsidó behívottak. Végül a Honvédelmi Minisztérium fennhatósága 
alatt maradtak, és a magyar honvédelmi érdekek képviselete védelmet jelentett 
számukra a deportálások elől, hiszen a bevonulási körzetparancsnokságok SAS-
behívóinak 18 és 48 év közötti címzettjeit a gettókban is fel kellett kutatni. A 
végső megoldással tisztában lévő magyar tisztek a megadott korosztálynál 
fiatalabb és idősebb zsidókat is bevonultattak, néha még a gettóban is soroztattak, 
megmentve ezzel számos ember életét.9 1944 júliusától Lőrincen is jelentős 
számú zsidó munkaszolgálatos dolgozott a romeltakarításban.10

 

A zsidóság helyzete a Kállay-kormány alatt 
Kállay Miklós miniszterelnöksége alatt (1942. március 9.- 1944. március 22.) 
jelentősen megromlott a magyar-német viszony. „Ennek három fő oka volt: 1. a 
kormány azon törekvése, hogy csökkentse a magyar haderő részvételét a harci 
cselekményekben; 2. a kiugrási tárgyalások megkezdése; 3. a zsidókérdés ún. 
"végleges megoldásától” való merev elzárkózás.”11 A német vezetés nem tudta 
elfogadni, hogy a miniszterelnök, aki szinte mindenben együttműködött velük, a 
zsidókérdés német elvárások szerinti rendezésére nem volt hajlandó. Egyes 
ellenzéki politikusok azonban Kállayék ellenállását kevésnek tartották. Főként a 
kisgazdák nyíltan követelték a háborúból való kiugrás mellett valamennyi 
zsidótörvény visszavonását is. 1943. július 31-i beadványukban kifejtik: 
"A két zsidótörvény és az új honvédelmi törvény, valamint az ún. fajvédelmi 
törvény zsidókról szóló rendelkezései élesen szemben állnak a magyar történelem 
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és alkotmány jogegyenlőségi alapelveivel. […] a zsidótörvényeket el kell törölni, 
és el kell törölni a másik két törvényből minden jogegyenlőséggel 
összeegyeztethetetlen szakaszt." 
 
A kisgazdákkal ellentétben a magyar zsidóság vezetői ekkor már nem látták 
megvalósíthatónak a zsidótörvények visszavonását. Reálisan mérték fel a 
körülményeket (az egyre nyomatékosabb német követeléseket, illetve a hazai 
antiszemitizmus erősödését), és a munkaszolgálatos áldozatok ellenére is 
elfogadták Kállay politikáját, amely egyértelműen visszautasította a németeknek a 
zsidók megkülönböztetésére vonatkozó javaslatát (sárga csillag, gettóba zárás). A 
németekkel szembeni fellépés fejében a kormány a jog eszközeivel mind 
szűkebbre szabta életlehetőségeiket. Előbb az 1942. júliusi VIII. tc. bevett 
felekezetből elismert vallássá minősítette vissza az izraelita vallást, majd 1942. 
szeptember 6-án kihirdették a zsidók mező- és erdőgazdálkodási ingatlanjairól 
szóló 1942: XV. törvényt. A háború elhúzódásával tovább szaporodtak a zsidókat 
korlátozó rendeletek, melyek alól egyre kevésbé volt kibúvó. 
 
Az alábbiakban az 1942. év második felében Pestszentlőrinc megyei városban 
iktatott, zsidókat érintő iratok közül idézünk néhányat: 
 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye alispánja 
 
Szám: 37.731/1942.kig. 
Tárgy: A munkatáborokban lévő zsidók hozzátartozói által kifejtett propaganda 
 
M.kir. honvéd kiegészítő kirendeltségnek. 
Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Nagykörös, Pestszentlőrinc, Vác, Abony, Alsódabas, 
Aszód, Gödöllő, Kunszentmiklós, Monor. 
 
Panasz tárgyává tették, hogy a zsidó kisegítő munkaszolgálatosok hozzátartozói 
nagyobb tömegben lepik el azokat a községeket, /városokat/ ahol zsidó 
munkatárok (Sic!) vannak és az angol rádió szerinti suttogó propagandát 
folytatnak, politizál nak, a zsidóság iránt részvétet és együttérzést ébresztenek a 
lakosságban. A lakosság lelkületét és gondolkozását megfertőzik s a 
kormányintézkedéseket diszkreditálják. 
Naponként új és új tömeg megy le, így a propagandát különféle zsidó egyének 
állandóan felszínen tartják. Ezen suttogó propaganda a nemzeti és katonai 
érdekekre nagyon veszélyessé vált. 
Ezért felkérem, szíveskedjék elrendelni, hogy a kirendeltség területén lévő 
táborokban elhelyezett zsidók látogatókat ne fogadhassanak. 
Budapest, 1942. augusztus 4. 
                                                                Alispán helyett: 
                                                                dr. Blaskovich s.k. 
                                                                vm. főjegyző 
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M.Kir.Közellátásügyi Miniszter. 
M.Kir.Közellátási Hivatal. 
 
Szám: 319.470/1942. III/1. 
Tárgy: A zsidó vértadók élelmiszer pótjegyeinek betiltása. 
 
Valamennyi törvényhatóság Első Tisztviselőjének és a három közigazgatási 
kirendeltség Vezetőjének 
Székhelyén. 
 
A 313.624/1942. K.M.sz. körrendeletemben intézkedtem aziránt, hogy azok akik a 
magyar Vöröskereszt útján a sebesült katonák részére vért adnak, az erről kapott 
igazolás alapján a helyi közellátási hatóságok kenyérre, nulláslisztre, illetőleg 
cukorra és zsírra kiállított utalványok alapján pótellátmányban 
részesülhessenek. 
… Értesítem a t. Címet, hogy ebben a kedvezményben az 1941. XV. tc. hatálya 
alá eső vértadókat részesíteni nem kívánom, miért is a helyi hatóságoknak a 
zsidók részére az esetleges véradásról kiállított igazolás alapján a pótellátmány 
beszerzésére jogosító utalványokat nem kell kiadnia. 
Budapest, 1942. július 8. 
                                                                A miniszter rendeletéből: 
Beérkezett: 1942. aug. 17.                       Olvashatatlan aláírás s.k. 
                                                                     közellátási tanácsos 
  
Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye alispánja 
 
Szám: 45.295/1942.kig. 
Tárgy: Zsidóknak búcsúkon való árusítástól való eltiltása 
 
Valamennyi járás főszolgabírájának, megyei város polgármesterének. 
 
Tudomásomra jutott, hogy az utóbbi időben a zsidók a búcsúkat nagy számmal 
ellepték, és ott kínálták áruikat eladásra, ami által a keresztény üzleteseknek 
jövedelmét nagymértékben megrontották és veszélyeztették. 
Ennélfogva felhívom, Főszolgabíró Úr, Polgármester Úr figyelmét az 1940. évi 
október hó 22-én kelt 62.831/1940. kig.számú rendeletben foglaltakra, melyben a 
zsidókat eltiltottam a vásárokon, piacokon és búcsúkon folytatott árusítástól. 
Ezen rendeletem végrehajtására fokozott figyelmet fordítson. 
Budapest, 1942. augusztus 29. 
                                                                Alispán helyett: 
                                                                dr. Blaskovich s.k. 
                                                                vm. főjegyző 
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Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye alispánja 
 
Szám: 427/1942.eln. 
Tárgy: Zsidók működésének ellenőrzése az egyesületekben 
 
Valamennyi járás főszolgabírájának és m. város polgármesterének. 
 
Felhívom adott határidőre jelentse joghatósága területén működő azon 
egyesületek nevét, melyek tagjai között nagyobb számban zsidófajú egyének 
szerepelnek, illetve azon egyesületeket, amelyek vezetésében a zsidófajú egyének 
befolyása érvényesül. 
Az egyesület nevének bejelentésével egy időben jelentse azt is, hogy a kérdéses 
egyesületnek van-e vagyona, és igenlő esetben az miből áll. 
Budapest, 1942. november 28. 
                                                                Endre 
                                                                alispán  
(Kézírással: Chevra Kadisa cca. 3000 P. tagdíj és adományok 
Jótékony egylet tagdíj és adományok cca. 500 P. 
  
 
Pestszentlőrinc megyei város polgármestere 
 
18.589/1942.kig.sz. 
                                                             Tárgy: Zsidók működésének ellenőrzése 
                                                                         az egyesületekben 
                                                             Rend.sz. 427/1942.eln. 
 
                                                             Méltóságos 
                                                            Alispán Úr! 
Fenti számú rendeletére tisztelettel jelentem, hogy a Pestszentlőrincen működő 
egyesületek közül a „Szentlőrinci Ifjúsági Kultur Egyesület” – „Pestszentlőrinci 
Chevra Kadisa” – „Pestszentlőrinci Jótékony Izraelita Nőegyesület” valamennyi 
Batthányi u. 80. szám alatt működik, kimondottan tiszta zsidó egyesület. 
Mindhárom egyesület vagyontalan. Fenti egyesületeken kívül Pestszentlőrinc 
m.városban működő egyesületek között sem zsidó befolyás nem érvényesül, sem 
pedig zsidó vezetőségi tagjai az egyesületeknek nincsenek. 
Pestszentlőrinc, 1943. január hó 22-én. 
                                                                        Polgármester megbízásából: 
                                                                            Olvashatatlan aláírás  
                                                                                         főjegyző 
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Ezekből a hivatalosnak mondott levelekből is látható, hogy a zsidók jogfosztását, 
kordában tartását célzó rendelkezések egyáltalán nem Magyarország gazdasági 
érdekeinek védelmében születtek, sokkal inkább az egyéni ambíciókat és a gyors 
vagyonszerzést szolgálták, és egyre inkább kiterjedtek a zsidók magánéletére is.   
 
1943-44-ben már a helyi közintézményekben, így az iskolákban is napi feladattá 
vált valamelyik zsidótörvény végrehajtása. Ezekben az években már ezen a 
szinten is számos megkülönböztető intézkedés történt. Álljon itt példaként az 
Állami lakótelepi népiskola igazgatójának a „Méltóságos tanügyi főtanácsos Kir. 
Tanfelügyelő Úrnak” címzett 1943. június 29-i levele. Ebben vitéz Bezerédy 
igazgató (ki tudja, hányadszor) mély tisztelettel jelenti: „nem vagyok zsidónak 
tekinthető”. Alig egy évvel később, 155/1944. számon iktatott levelében, Máté 
János iskolatiszttel hasonló szűkszavúsággal közli, „hogy iskolánkban zsidó 
munkásszázadot szállásoltak”.  
 
Bezerédy igazgató úr iskolájába, az Állami telepi iskolába sok szegény tanuló járt, 
köztük több zsidó gyerek is. A Moskovics és Buchholz gyerekek talán még a 
szegények között is a legszegényebbek voltak. Egy tanulókról összeállított, 
lakcímet és családi vonatkozású adatokat is tartalmazó jegyzéken12 például az 
akkori tanítónő a felsorolt gyermekek számára kér cipő-, ruhasegélyeket. A nevek 
között szerepel:  
„… Moskovics Rózsi I. v. Állami telep 16/1, ing, nadrág, 8 (!) gyerek…” 
Nem tudjuk, kellett-e ehhez akkor személyes bátorság, vagy az Állami telepen a 
zsidók segélyezése még ekkor, 1944 elején is elfogadott volt. Mindenesetre ez a 
bejegyzés is jól mutatja, mekkora valóságalapja lehetett itt az antiszemita 
propaganda által sugallt zsidó jólétnek. 
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VÉGVESZÉLYBEN 
(1944. március 19. – 1944. június 29.) 

 

A Sztójay-kormány zsidóellenessége 
Az 1944. március 19-i német megszállással kezdetét vette egy olyan korszak, ami 
minden eddiginél rosszabb volt. Sztójay Döme miniszterelnöksége alatt szinte 
minden nap újabb és újabb, szigorúbbnál szigorúbb zsidóellenes rendeleteket 
bocsátottak ki, néhány hónap alatt összesen százhetet.  
 
Sztójay kormánya feloszlatott és betiltott minden baloldali és ellenzéki pártot, 
bevezette a teljes sajtócenzúrát, a közigazgatásban és a hadseregben nagyarányú 
tisztogatást hajtott végre. Az antifasisztákat tömegesen tartóztatták le, bevezették 
a sárga csillag kötelező viselését, megkezdődött a zsidó lakosság gettókba 
tömörítése és deportálása. A németek oldalán harcoló magyar csapatok létszámát 
a sorozatos behívásokkal 300 000 főre emelték, jelentősen növelték a 
Németországba irányuló nyersanyag- és élelmiszerszállítmányokat, és 
hozzájárultak a megszállási költségek fizetéséhez is. 
 
„Az államigazgatás legfelsőbb szintjén ugyan komoly változásokra került sor (41 
főispánból 29-et leváltottak, és a polgármesterek kétharmadát kicserélték), de a 
közigazgatásban hivatalnokok százezrei vállalkoztak arra, hogy részt vegyenek 
polgártársaik szelektálásában és vagyonuk leltározásában. További százezrek, sőt 
milliók húztak anyagi hasznot a deportálásból: kedvezményes áron vagy ingyen 
részesültek a Magyarországon maradt bútorokból, ruházatból, berendezésekből, 
megvásároltak vagy kibéreltek lakásokat és termőföldeket. Minden rendőrségi és 
csendőrségi hangulatjelentés arról számol be, hogy a zsidóság elkülönítése és 
vagyontalanítása a társadalom helyeslésével találkozik.”13

 
Raul Hilberg 1961-ben írt könyvében a zsidók ellehetetlenítésének és 
megsemmisítésének következő szakaszait különbözteti meg:  

1. a zsidók körének meghatározása, regisztrálásuk és megjelölésük,  
2. tulajdonuktól való megfosztásuk,  
3. gettókban és tranzittáborokban való koncentrálásuk,  
4. deportálásuk,  
5. meggyilkolásuk koncentrációs- és munkatáborokban.  

Ezeket a szakaszokat különíthetjük el a lőrinci zsidóság sorsának alakulásában is. 
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„Miért tűrtek, miért nem tettek semmit?” 
Akik akkor még nem éltek vagy nagyon kicsik voltak, nehezen értik meg, hogyan 
történhetett meg ez a népirtás a XX. század közepén. Fel nem foghatják, miért 
nem avatkoztak közbe azok a magukat jó érzésű kereszténynek mondó milliók, 
akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek a fajvédelem üldözötteivel? A 
háború után született generáció számára szinte felfoghatatlan, hogy a sok 
évszázada tartó zsidóüldözés ismeretében miért várták meg maguk a zsidók, hogy 
a legrosszabb ismételten bekövetkezzen. Miért nem hagyták el legalább a 
tehetősek az első ellenséges jelzésekre az országot addig, amíg még lehetett, 
mikor erre 1938-ban majdhogynem fel is szólították őket?  
 
Ezekre a kérdésekre Heltai Jenő író 1944. július 23-án dr. Mester Miklós volt 
vallás- és közoktatásügyi államtitkárhoz írt levele ad megrendítő választ: 
"Méltóságos Uram, nagyon tisztelt Barátom! Fiam, dr. Heltai János, néhány 
nappal ezelőtt közölte velem, hogy a Kultuszminisztériumban - tudtom nélkül - 
kérvényt adott be, amelyben, úgynevezett érdemeimre való hivatkozással, a 
zsidórendeletek alól való fölmentésemet kérelmezte. Közölte velem azt is, milyen 
rendkívüli jóindulattal - ha szabad azt mondanom: barátsággal - fogadtad ezt a 
kérelmet... ( Fiam) nagyon jól tudta, hogy én magam sohasem kértem volna 
semmiféle mentesítést. Sok jót kaptam attól az országtól, amelyben születtem és 
amelynek a nyelvén írok, el kell fogadnom a rosszat is..."14

 
Vajon Heltai gúnyolói, üldözői között hányan voltak, akik a nácizmus bukása 
után ilyen bátran mertek szembenézni a sorsukkal, és hányan, akik még akkor is 
ilyen szeretettel tudtak szólni a hazájukról, amikor az kivetette őket magából?  
 

A zsidók összeírása 
1944. március 19. után nem volt könnyű dolguk a hivatalnokoknak sem, akiknek 
napról napra egyre több és egyre szigorúbb zsidóellenes intézkedéseket kellett 
végrehajtaniuk. A német megszállás a lőrinci zsidók életét is megváltoztatta. Már 
4 nappal később, 1944. március 23-án Lőrincen is elrendelték a zsidófajú 
személyek összeírását. (A Balogh Géza polgármester által kibocsátott hirdetményt 
a Képek, dokumentumok fejezetben közöljük.) Ennek a hivatalos összeírásnak 
sajnos, sem egyes részleteit, sem összegzett eredményét nem ismerjük, ezért nem 
tudjuk pontosan, hány lőrinci illetőségű zsidót vagy zsidónak tekintendő embert 
érintett alig két hét múlva a sárga csillag viselése  
 
1944. áprilisában a német hatóságok rendelkezése nyomán a Magyar Zsidók 
Központi Tanácsa összeíratta a magyarországi zsidó hitközségeket. A közzétett 
adatok szerint15 Pestszentlőrincen szervezeti formában már nem voltak ortodox 
zsidók16, csak neológ (kongresszusi) izraelita hitközség működött Bauer Adolf 
magánzó elnökletével 887 (köztük 285 adózó) taggal. (Sajnos, nem tudjuk, kik 
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vallották magukat még ebben a nehéz helyzetben is zsidónak.) A szervezet 
anyakönyvvezető rabbija dr. Günczler Péter, alkalmazottainak száma 6. 
 
Feltűnő a különbség az 1941. évi népszámlálás és az 1944. évi összeírás között 
lélekszám tekintetében: 1101 helyett 887, tehát három év alatt 214 fő a csökkenés. 
Az okokat illetően megfelelő adatok hiányában csak találgathatunk: a háborús 
életkörülmények miatti nagyobb halálozáson kívül talán az életmentő 
átkeresztelések, esetleg a távollévő munkaszolgálatos férfiak, illetve az idejében 
elmenekültek miatti létszámkiesés lehet a magyarázat.  
 
A hitközség ingatlan vagyona (templom, rabbi lakás, metsző ház, kultúrház) 
20575.00, készpénze 321.60 pengő volt. A hitközségi tagok állami 
vagyonadóként 2446.00, állami jövedelemadóként 630.00 pengőt fizettek. (Az 
adózók számát figyelembe véve ezek igen alacsony értékek.) A kölcsönfelvételre 
kényszerült hitközség éves mérlege a következőképpen alakult: 
 
Kiadások / Bevételek Zárószámadás Költségvetési előirányzat 
 Részösszeg Főösszeg Részösszeg Főösszeg 
Országos járulék - OMZSA  4872.87  6000.00 
Saját iskolák kiadásai – Hitoktatás  500.00  800.00 
Vagyoni kiadás - Ingatlan fenntart. 
    Kölcsöntörlesztés, kamat 

950.27 
1069.60 

2019.87 2000.00 
0.00 

2000.00 

Jótékonysági kiadás – Helyi jellegű 
    Országos jellegű 

726.86 
1000.00 

1726.86 2400.00 
1500.00 

3900.00 

Személyi kiadások – Igazgatási 
    Szertartási személyzet 

2442.11 
6736.00 

9178.11 3600.00 
9960.00 

13560.00 

Vegyes kiadások – Állami adó 
    Alkalmazottak kereseti adója 
    OTI 
    Biztosítás 
    Tüzelő, világítás, apró kiadások 

1041.70 
196.49 
806.33 
128.72 

1132.79 

3306.03 960.00 
360.00 
450.00 
180.00 

1640.00 

3590.00 

Összkiadás  21603.74  29850.00 
Adókból – Rendes adó 
    Pótadó 
    Iskola-adó 

8231.90 
5567.06 

82.00 

13880.96 25500.00 
0.00 

80.00 

25580.00 

Vagyon hozadéka – Ingatlan bére 
    Betétek kamata 

879.80 
32.00 

911.58  800.00 

Szertartási bevételek  200.00  100.00 
Adományok – Helyi célokra  2672.87  800.00 
Vegyes bevételek – Templomülés 
Pászka 
Takarítónő fizetéséhez hozzájár. 

2318.50 
336.53 
205.00 

2860.03  2770.00 

Összbevétel  20525.44  30050.00 
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Az összeírás szerint a hitközség1944-ben három önálló intézményt működtetett, 
ugyanazokat, amelyekről a város főjegyzője 1943. január 22-i levelében a 
zsidógyűlöletéről elhíresült Endre alispánnak jelentést tett: 
 
Önálló felekezeti egyesület, intézmény Taglétszám Vagyon Zárszámadás 
Chewra Kadischa  
Vagyon: temető, épület 

55 9967.00 6658.08 

Izraelita Jótékony Nőegylet 81 668.00 2568.05 
Ifjúsági Kultúr Egylet  
Vagyon: könyvtár (720.00 pengő) 

60 782.00 0.00 

 
Nem tudjuk, mi lehet az oka annak, hogy a három egyesület közül a zsidó 
temetkezési egylet, a Chevra Kadisa taglétszáma a legalacsonyabb. Elképzelhető, 
hogy a szentegylet tagságát adó helybéli felnőtt férfiak a kikeresztelkedések, a 
sorozatos munkaszolgálat, a bujkálás miatt megfogyatkoztak, vagy az erősen 
antiszemita légkörben a családoknak csak kisebbik része kívánta a hozzátartozóit 
a hagyományos módon ápolni, illetve eltemetni. A hagyományos zsidó életviteltől 
való eltávolodásról több lőrinci visszaemlékező is szót ejtett.  
 
Mivel a helyi zsidó anyakönyvek, illetve a halottak emlékkönyve nem maradt 
ránk, nem tudjuk pontosan megmondani, hogy kik voltak hivő izraeliták, és kik 
estek áldozatul úgy a faji tisztogatásnak, hogy sem származásuk, sem hitük szerint 
nem vallották magukat zsidónak. Összegyűjtött adataink szerint a zsidótörvények 
értelmében zsidónak minősülők között sokan voltak olyanok, akik már korábban 
kikeresztelkedtek, illetve magyarosították a nevüket. Az alábbi névsor a zsidó 
áldozatok emléktábláin található 75 magyar családnevet tartalmazza: 
Ábrahám, Arató, Balogh, Bányai, Bárdi, Berczi, Bibor, Bihari, Bille, Erdős, 
Dobó, Dohány, Deák, Fábri, Faludi, Farkas, Fehér, Feleki, Feles, Ferenc, Fodor, 
Földes, Földiák, Gyémánt, Halász, Hegedüs, Herczog, Hollós, Horváth,  Kertész, 
Kovács, Kelemen, Keleti, Kiss, Kolos, Komlós, Kulcsár, Láng, Lendvai, Lengyel, 
Menczel, Magyar, Margitta, Marjai, Molnár, Nagy, Nyíri, Pásztor, Pogány, 
Révész, Révai, Róna, Sáfrán, Sarlós, Sárosi, Sipos, Somogyi, Szabó, Szakolcai, 
Székely, Szegő, Szilágyi, Szilárd, Szirmai, Szombati, Szőke, Szűcs, Tímár, 
Tarján, Tihanyi, Vámos, Váradi, Varga, Vermes, Vértes 
 

A megbélyegezés 
A korabeli sajtóban egyszerűen csak 1944. március 19-i „változásnak” nevezett 
német megszállást követően már nem csak (némi hivatali lazasággal viszonylag 
egyszerűen kijátszható) jogfosztó rendeletekkel kívánták ellehetetleníteni a mind 
nyíltabban hazafiatlansággal vádolt zsidóságot. Az alábbi cikk, amelyet Új rend 
címmel özv. Csima Jenőné kiadó jelentetett meg a Pestszentlőrinci Újság 1944. 
április elsejei számában, egyértelműen bizonyítja, hogy a lőrinciek egy része sem 
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tudta kivonni magát a zsidóellenes közhangulat alól, és a helyi lapokban már 
Déry beiktatása előtt is előfordultak erős antiszemita megnyilvánulások: 
 „A közelmúltban Magyarországon beállott változások az ország bel és 
külpolitikai irányát gyökeresen megváltoztatták. Ez a változás már régen várható 
volt, mert a mai sorsdöntő időkben ingadozásnak helye nincs. Egyenesen és 
törhetetlenül kell haladnunk a kereszténység és Európa védelmében a győzelem 
felé. 
 A most behozott erélyes rendszabályok, amelyek különösen a zsidóság 
helyzetét érintik, szükségesek voltak. A zsidóság ugyanis az utóbbi időben ismét a 
régi nagy hangon fenyegetőzött. A régi zsidóvilág visszaállításán dolgozott, 
amely a bukott kormány erélytelen belpolitikája következtében már-már 
veszedelmessé vált.  
 Az úgynevezett zsidótörvények nem sok változást hoztak. A zsidók 
folytatták régi életmódjukat és az ország pusztulását célzó aknamunkájukat. 
Bátran mondhatjuk, hogy a két zsidótörvény csak az antiszemiták leszerelésére 
irányult, de a zsidókérdést nem is szándékozott gyökeresen megoldani. Ez a régi 
kormányvezetőknek sem volt érdekük. 
 A zsidó tulajdonban levő földbirtok részbeni elkobzása, a zsidó vezetők 
állásokból való kiszorítása csak gyenge intézkedések voltak. A gazdag és 
lelkiismeretlen zsidóságot nem érintették, mert a vezetés, ha nem is nyíltan, de az 
ő kezükben volt továbbra is. Pénzzel minden rendszabályt kijátszottak, virágzott a 
strómann világ, a zsidóság pedig úgy érezte, hogy így még jobban érvényesülhet. 
A háttérben állva nem kellett semmiféle felelősséget vállalniuk, csupán a hasznot 
zsebelték be. Magyarország közel egy millió zsidófajú lakosságának 75%-a 
éppen úgy élt, mint a régi jó békevilágban. 
 A pár héttel ezelőtt még nagy hangú zsidóság azonban ma már igen 
csendes. A Sztójay-kormány megalakulásával szertefoszlottak reményeik. Most 
már nem dolgozhatnak a sötétben, nem izgathatnak, nem munkálkodhatnak a 
bolsevista-kommunista elvtársak érdekében. Nem, mert a magyarság tudatára 
ébredt annak, hogy az országban nem tűrhet el egy nemzetellenes népréteget, 
amely csak addig vallja magát magyarnak, amíg az érdeke úgy kívánja. Elég volt 
belőlük! 
 A haladó korszellem egyenes következménye, hogy a magyarság leszámol 
végre a régi világ csökevényeivel, amelyek egyszer már az ország pusztulását, 
szétbomlását eredményezték. Most végre elérkezett hazánkban is az új rend 
kialakításának az ideje. 
 Ez a változás annál szükségesebb, mert a bolsevista áradat ma már 
hazánkat is fenyegeti. Egy pillanatig sem ingadozhatunk tehát, amikor a zsidóság 
elleni erélyes rendszabályokról kell döntenünk. Nem melengethetünk ellenséget 
az országban! Nem engedhetjük a bomlasztó erők működését. 
 Ma minden magyarnak egy feladata van: a bolsevizmus leküzdése. Ennek 
érdekében minden erőnket egyesítenünk kell. Minden nemzetellenes mozgalmat 
pedig a legszigorúbb eszközök igénybevételével ki kell irtanunk. 
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 A Sztójay-kormány a napokban fogja kiadni a belpolitikai kérdésekben 
hozott sorsdöntő intézkedéseit, amelyek hivatva lesznek a zsidóság ügyét végleg 
elintézni és az új rend alapjait megteremteni. 
 Hiszünk és bízunk abban, hogy ezek a rendeletek a legteljesebb 
mértékben a magyarság érdekeit fogják szem előtt tartani, a magyar nemzet 
jövőjét fogják kialakítani. Az új világrend kialakításának ideje itt van. Minden 
hazafinak kötelessége ebben közreműködni. 
 A magyarság Európával együtt élet-halál harcát vívja az ázsiai hordák 
ellen. Ebben a harcban csak a két véglet között lehet választani. Vagy győzünk, 
vagy menthetetlenül elpusztulunk. Választásunk csak a győzelemre eshetik, mert 
csak úgy remélhetjük Magyarország fennmaradását. Az új rend keretén belül 
mindenki tegyen meg mindent a jobb és boldogabb magyar jövő kialakításáért.” 
 
Ugyanebben az április elsejei számban a 3. oldalon rövid hír jelent meg arról, 
hogy Pestszentlőrinc megyei város átvette a Belügyminisztériumtól az Állami 
telepi szeretetházat és napközi otthont. Hogy ez milyen céllal történt, pontosan 
nem tudjuk. Nincsenek információink arra vonatkozóan, hogy a lőrinci gettó 
helyéről mikor született meg a végleges döntés, de nem lehetetlen, hogy ez az 
intézkedés már a nagyobb magyar városokban létrehozandó gettókra vonatkozó 
április 28-i rendelet végrehajtását készítette elő. 
 
A Sztójay-kormány április-május folyamán, mint ahogyan azt a fent idézett 
vezércikk beharangozta, valóban meghozta a magyar zsidóság számára 
„sorsdöntő” belpolitikai intézkedéseit. Előbb összeírták, majd 1944. április 5-étől 
Magyarországon is kötelezték a zsidó lakosságot a sárga csillag viselésére. Az 
erről szóló rendelet megszabta, hogy 1944. április 5-étől kezdve minden 6 évnél 
idősebb zsidó vallású, illetve származású személy 10 x 10 centiméter nagyságú, 
posztóból, selyemből vagy bársonyból készített hatágú kanárisárga csillagot 
viseljen ruhájának bal mellrészére varrva.  
 
Az 1: 240/1944. M. E. sz. rendelet értelmében a sárga csillag viselésére vonatkozó 
rendelkezéseket megszegő zsidókat pénzbüntetésre, valamint hat havi börtönre 
ítélhették.17 Veesenmayer német követ ezt túl enyhe büntetésnek találta, ezért 
követelésére a belügyminiszter indítványozta, hogy a megkülönböztető jelzést 
nem viselő zsidókat azonnal internálják. A minisztertanács ezt az indítványt 1944. 
április 14-én jóváhagyta. 
 
Sokak számára, köztük talán egyes jobb érzésű hivatalnokok számára sem lehetett 
teljesen egyértelmű, hogy az egymást gyors tempóban követő, de nem azonos 
szóhasználatú zsidóellenes rendeletek közül melyiknek is kell érvényt szerezni. 
Ezért a kiürítési kormánybiztos 887/1944. sz. körlevelében jónak látta a kiürítés 
szempontjából újra meghatározni az érintettek körét: 
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Tárgy: zsidók fogalmának kiürítés szempontjából való meghatározása 
 
Budapest székesfőváros valamennyi kerületi Elöljárójának, valamint Budafok, 
Kispest, Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota és Újpest megyei 
városok Polgármesterének, ( ) Albertfalva és Csepel községek Elöljáróságának. 
 
A 217/1944. számú rendeletem I. részének B. 29. pontja szerint a Főváros 
területét nem hagyhatják el azok, „akik a fennálló jogszabályok szerint zsidóknak 
tekintendők.”  
Az általam kiadott hirdetmény szerint pedig „a megkülönböztető jelzésre 
kötelezettek a Főváros területét nem hagyhatják el.” 
A kétféle meghatározás között, különös tekintettel a zsidók megkülönböztető 
jelzéséről szóló 1240/1944. M.E. számú rendelet módosítása és kiegészítése 
tárgyában kiadott 1450/1944. M.E. számú rendeletben foglaltakra is, eltérés 
mutatkozik. 
Az eltérés kiküszöbölése végett a 217/1944. számú rendeletemet úgy módosítom, 
hogy azok nem hagyhatják el a Főváros területét, akik megkülönböztető jelzés 
viselésére vannak kötelezve. Az elöljáróságok tehát csak azoktól tagadják meg a 
lakásutalvány láttamozását, akik az 1240/1944. M.E. számú rendelet 1.§-ában 
meghatározott jelvényt viselik. 
Természetesen olyan esetben, ha a kérelmet előterjesztő személy jelvényt nem 
visel ugyan, de a hatóság tudomása szerint annak viselésére köteles, a 
lakásutalvány kiszolgáltatását meg kell tagadni. Tekintettel arra, hogy ilyenféle 
visszaélésre számítani lehet, felhívom t. Cím figyelmét, hogy amennyiben 
eljárása közben ilyen eset előfordulna, annak elkövetője ellen azonnal tegyen 
feljelentést, egyben az esetről nekem is tegyen jelentést annak közlése mellett, 
hogy a bejelentést hova tette meg. 
Budapest, 1944. április 12.                      Vitéz nemes Vörös Géza s.k. 
                                                                     kiürítési kormánybiztos 
 
 
Más településre szóló lakásutalványt tehát április 12. után már csak az kaphatott, 
aki bizonyítottan kívül esett a megkülönböztető jelzés viselésére kötelezettek 
körén. Nem tudjuk, hogy azok az április 5-én (pl. Taigiszer Jenő 1885-ben 
született vas és festékkereskedő vagy Józsits Gyula 1884-ben született 
könyvkereskedő és családja részére) bombakárosultság igazolása nélkül kiadott 
lőrinci lakásutalványok, amelyekkel a hajléktalannak mondott polgárokat 
Monorra utalták, nem valamiféle mentőakció része volt-e. Az utalványokat 
ugyanaz a kéz állította ki, és ugyanaz az olvashatatlan aláírás szerepel rajtuk.  
Józsits Gyulának Monor község elöljárósága még aznap igazolványt adott ki 
arról, hogy saját monori erdei lakóházából a kiürítés folytán hajléktalanná váltak 
elhelyezésére igénybe vehető 1 szobát Viktor nevű fiuk számára kiigényelte.  
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A megkülönböztető jelzések használatához hasonló körültekintéssel jártak el a 
zsidók „vagyontalanítása” kérdésében is. Az érintettek vagyonuktól való végleges 
megfosztása apránként történt. A kormány 1944. április 14-én tárgyalta a 
pénzügy, a kereskedelem és az ipar árjásításának a tervét. Április 16-án született 
meg az 1600/1944. sz. kormányrendelet, amely szerint a zsidóknak minden 
tízezer pengő feletti vagyont (pénzt, értékpapírokat, nemesfém tárgyakat) két 
héten belül be kellett jelenteniük, illetve letétként be kellett szállítaniuk a 
legközelebbi pénzintézeti fiókba. Nem kis feladatot rótt ez a banktisztviselőkre, 
akik egyfelől tiszteletben kívánták tartani a banki előírásokat és ügyfeleiket, 
másfelől engedelmeskedniük kellett a kormányrendeletnek. Az alábbi levelek az 
banki ügyintézés kényességét mutatják: 
                                                                      (Cím ………………………………) 
Tisztelettel értesítjük, hogy az 1600/1944. M.E. számú rendelet 9. §-a értelmében 
a zsidók által bérelt vagy zsidók részére egyébként rendelkezésre bocsátott 
páncélrekeszeket a hitelintézetek kötelesek zárva tartani. Ezeknek tartalmát 
leltározni fogják. 
Annak pontos megállapítása céljából, hogy mely páncélrekeszeket kell ebbe az 
eljárásba bevonni, kérjük, hogy az intézetünknél bérelt A 36/I. számú 
páncélrekeszre vonatkozólag szíveskedjék az alanti nyilatkozatot – amennyiben 
annak tartalma a tényeknek megfelel – nagybecsű aláírásával ellátva hozzánk 
postafordultával visszajuttatni. 
                                                              Teljes tisztelettel 
                                                 Magyar Bank és Kereskedelmi R.T.    
T. 
Magyar Bank és Kereskedelmi R.T. 
 
Alulírott, mint az Önöknél lévő A 36/I számú páncélrekesz bérlője, büntetőjogi 
felelősségem tudatában kijelentem,  

1) hogy az 1600/1944. M.E. számú rendelet értelmében nem esem az e 
rendeletnek a zsidókra vonatkozó intézkedései alá, 

2) hogy a A 36/I számú páncélrekeszben nincs olyan vagyontárgy, 
amelynek tulajdonosa az 1600/1944. M.E. számú rendelet értelmében 
zsidónak tekintendő.  

A kormányrendelet azt is meghatározta, hogy „a zsidó” tulajdonában 
személyenként csak két rend „használati ruha”, egy felöltő és egy télikabát, két 
kalap és hat váltás egyszerű alsónemű maradhat bejelentés nélkül. Egyidejűleg az 
összes 1944. március 22-e után kötött adásvételi és ajándékozási szerződést 
semmisnek nyilvánították, hogy a zsidó vagyon átmentését megakadályozzák. A 
bankbetéteket zárolták, a zsidó betétesek új, zsidócsillaggal ellátott betétkönyvet 
kaptak, amelyet azonban tilos volt hazavinni (!), és a számláról havonta legfeljebb 
ezer pengőt lehetett kivenni. Néhány héttel később az összes zsidó számlát 
egyetlen központi számlává vonták össze: innen teljesítették az összes zsidókkal 
szemben felmerülő követelés kifizetését, a gettósítás, a deportálás költségeit.  
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A vagyon leltározásáról is több rendelet intézkedett. Endre László a vidéki 
közhivatalokat, a Kereskedelmi, illetve az Iparügyi Minisztérium pedig a helyi 
kereskedelmi és iparkamarákat bízta meg a zsidónak minősülő vállalatok 
összeírásával. A zsidó vagyon elrejtésének megakadályozásáról is gondoskodtak: 
a belügyminiszter, a pénzügyminiszter és államtitkáraik körrendeletek és 
végrehajtási utasítások tucatjait adták ki.18 Kabaréba illő, hogy „a nemzet 
érdekében hozott törvényeket kijátszó, lelkiismeretlen zsidó harácsolókat” büntető 
rendeletek jelentős része még jóval azelőtt keletkezett, mintsem a zsidó vagyon 
bejelentési kötelezettsége lejárt volna, sőt egyik ilyen szankcionáló rendelet több 
nappal megelőzte még a bejelentést elrendelő rendeletet is.  

Ehhez a politikai elvakultsághoz képest a várost 15 éven át szolgáló dr. Balogh 
Géza eltávolítása után kinevezett új lőrinci polgármester, a német megszállást 
követően magasba emelkedő, a Sztójay-kormány antiszemita politikáját híven 
kiszolgáló dr. Déry Béla áprilisi beiktatási beszédét akár mértéktartónak is 
mondhatnánk. (Alig fél év múlva a Szálasi-kormány mellett már sokkal 
„lelkesebben” fog hitet tenni.) Beiktatási beszéde elején nyíltan megvallotta 
ugyan antiszemita érzelmeit: „… Változatlanul a radikális jobboldali keresztény 
gondolat híve és harcosa vagyok. A fajvédő gondolattal élek és halok.” Beszéde 
nagyobb részében azonban inkább szenvtelen hangon beszélt a zsidókérdésről. 
Jobbára a zsidótörvények elemeit és remélt hatását sorolta fel:  
„… alig négyhetes kormányzásuk eredményeként mutatkozik máris a zsidókérdés 
számos vonatkozásának megoldása, ennek folytán utazási lehetőségeknek, a 
cselédkérdésnek, a közellátásnak a javulása, a köz és elsősorban a légoltalmi 
építkezéseknek megindulása, az árak felszabadítása, a zsidóknak a szellemi 
irányításból való kikapcsolása…” 19

 
A helyi lapnak, a Pestszentlőrinci Újságnak és olvasói körének szellemiségét 
híven tükrözik azok a cikkek, amelyek ugyanebben a számban a zsidókérdéssel 
foglalkoznak. Közülük leginkább az alábbi besúgásra buzdító, ugyanakkor a 
rendőrséggel való együttműködéstől nyíltan elhatárolódó cikk érdemel említést: 
 

Jelentsük fel a rendőrségen a zsidó visszaéléseket 
A zsidóság a kiadott rendeleteket minden eszközzel kijátszani törekszik. Rendkívül 
sok súlyos eset szárad ezekben a napokban a zsidók lelkén. A rendőri bíróságok 
szinte naponta ítélkeznek olyan zsidók felett, akik a sárga csillagot nem viselik, 
vagy a zsidó vagyont akarják elrejteni és megmenteni.  
 
Különböző illetéktelen helyekre, így lapunkhoz is számos bejelentés érkezett a 
zsidó visszaélésekről. Tekintettel arra, hogy ezekben az ügyekben a hatóság 
azonnali közbelépése szükséges, mindenki a tudomására jutott esetet a 
rendőrségen jelentse be. A rendőrség a bejelentés ügyében azonnal lefolytatja az 
eljárást és meghozza a kívánt intézkedéseket.  
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Úgy tűnik, az információk fontosságával nagyon is tisztában volt az új németbarát 
vezetés. Az egymást váltó kormányok nyilván hatalomféltésből számos olyan 
intézkedést hoztak, amely kemény szankciókat helyezett kilátásba azoknak, akik 
nem csak az elfogult nyilas újságokból kívántak tájékozódni. A kidobolási 
jegyzőkönyvekben egymást érik az alábbiakhoz hasonló hirdetmények: „Aki 
rádióadó készüléket, vagy rádió adóvevő készüléket engedély nélkül üzemben tart 
vagy létesít, rögtönbíráskodás alá esik, és halállal büntettetik.” „Külföldi 
rádióállomások hallgatása szigorúan tilos. A németországi, valamint a 
Németország felügyelete alá tartozó külföldi rádióállomásokat szabad hallgatni; 
más rádióállomást azonban nem. Aki a tilalom ellen vét, hat hónapig terjedhető 
elzárással lesz büntetve.” Ezek a hirdetmények a zsidókra nem vonatkoztak. Az ő 
tulajdonukban ugyanis ebben az időben már egyáltalán nem lehetett rádió, de még 
kerékpár sem, sőt Endre László alispán már március 21-én a zsidók és 
kommunistagyanús elemek távbeszélő-készülékeinek kikapcsolására utasította a 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főszolgabíráit. 
 

A gettóba zárás 
A zsidókérdés magyarországi végső megoldásának deportálás előtti utolsó 
állomása a tömeges gettóba zárás volt. 1944. április 7-én jelent meg a sajtóban a 
zsidók gépjárműhasználatát és távolsági utazását tiltó rendelet, és ugyanezen a 
napon a Belügyminisztérium Baky Endre államtitkár aláírásával kiadta 
6163/1944. sz. a zsidók gettósításáról szóló rendeletét, amely előírta, hogy a 
zsidókat nemre és korra való tekintet nélkül előre kijelölt gyűjtőtáborokba kell 
szállítani. Karsai László úgy tudja20, hogy ez belső úton terjesztett bizalmas 
rendelet volt, amely már az első mondatában leszögezte, hogy a „m. kir. kormány 
az országot rövid időn belül megtisztítja a zsidóktól”. A nyilvánosságra hozott 
gettórendelet jóval később, április 28-án jelent meg, és csak a zsidók lakásainak 
igénybevételéről, illetve a zsidók számára új lakóhelyek kijelöléséről szólt. 
 
A rendeletet az ország városaiban a helyi hatóság jóindulatától függően hajtották 
végre, hol nagyon buzgón, hol sokkal keményebben, hol egészen emberségesen, 
hol pedig egyáltalán nem. Lőrincen – a nem jóindulatáról híres Déry polgármester 
elkötelezettsége ellenére – egy egész hónapig tartott, míg az Állami telep déli 
csücskében a sportpálya környékén lévő házakat fel tudták szabadítani, és a 
városban szétszórtan élő zsidókat át tudták költöztetni. Az Állami telepi gettó a 
visszaemlékezők szerint június elejétől június végéig működött.  
 
A zsidók összeszedését mindenütt a rendőrségre és a csendőrségre bízták. Több 
érintett úgy tudja, hogy a feladatot végző csendőrök között akadtak olyanok, akik 
egy-egy ismerős zsidó embernek megengedték, hogy otthonukban maradjanak. A 
zsidók begyűjtésében a német biztonsági szervek tanácsadó szervként működtek 
közre. A kiürített zsidó lakásokat lepecsételték, a pénzt és az értékeket (arany, 
ezüst ékszereket, részvényeket) elkobozták és a Nemzeti Banknak adták át 
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megőrzésre. Később ezek az értékek jórészt Németországba kerültek. A gettókba 
szállított zsidók csak a rajtuk lévő ruházatot, legfeljebb két váltás fehérneműt, 14 
napi élelmet és 50 kg-os poggyászt vihettek magukkal, és ebben az ágyneműk, 
takarók, matracok súlya is benne volt. A gettóba szállításkor vagy a beköltözéskor 
gyakran kifosztották az áldozatokat. Az értéktárgyakat és a készpénzt legkésőbb a 
deportáló vonatokba szállás előtt szedték el. Nagyobb gettókban, így a lőrinciben 
is szisztematikus és megalázó testi motozás alá vetették a kitelepítésre várókat, 
nők esetében elvileg mindig gondoskodni kellett a nemi szervek vizsgálatáról is. 
A motozás szükségességét már az első deportálást előkészítő 6163/1944. számú 
belügyminisztériumi rendelet is kiemelte.21

 
A hatóságok nyilván nem véletlenül attól tartottak, hogy az üldözöttek sorsa oly 
mértékű rokonszenvet ébreszt az emberekben, ami lehetetlenné teszi a további 
intézkedések végrehajtását. Ezért – mint ezt az alábbi példa is igazolja22 – minden 
eszközzel tiltani próbálták a lakosság zsidókkal való érintkezését: „Az elkülönítő 
táborban lakó zsidók keresztények lakásába nem mehetnek be, szükségleteiket 
nyílt árusítási üzletekben és hetipiacokon, naponként 11-13 óráig szerezhetik be. 
Nyílt árusítási üzletekben és hetipiacokon történő vásárlástól eltekintve zsidóknak 
és keresztényeknek tilos egymással beszélgetni, szóba állni. Nemcsak a zsidó, 
hanem a keresztény is büntetésben részesül.” 
 
Mint mindenütt, Lőrincen is voltak olyan bátor emberek, akik a zsidókkal való 
érintkezés tilalma ellenére segíteni próbáltak. Erről szinte minden emlékező 
beszámol. Néhány helyi lakos, többnyire ártatlan fiatalok vagy gyerekek az őrök 
kijátszásával híreket, élelmiszereket csempésztek a gettóba. Emberségük „csepp 
volt a tengerben, és nem is az ellenségesség tengerében, hanem ami ennél is 
rosszabb, a zavarodottság, az ingadozás, a segíteni nem merés és a segítés előli 
kitérés tengerében.”23

 
A magyar zsidóság a végső pillanatban a legnagyobb léptékű segítséget a 
legváratlanabb helyről, az erősen konzervatív magyar honvédségtől kapta, attól a 
hadseregtől, amelyik korábban a szovjet fronton mészárszékre küldött majd 30000 
fegyvertelen munkaszolgálatos katonát.  „A Honvédelmi Minisztériumban 1944. 
május 1-jén tartott értekezleten a németek hozzájárultak ahhoz, hogy a kisegítő 
munkaszolgálatos századok számát az addigi 210-ről 575-re emeljék. Ez azt 
jelentette, hogy a magyar honvédség kérésére mintegy 150000 munkaképes zsidó 
férfit kivontak a deportálás alól. Feltételül szabták azonban, hogy a magyarok a 
munkaszolgálatosokat táborokba tömörítik, és szoros őrizet alatt tartják, míg a 
"kitelepített", azaz deportált zsidókkal az SS Gazdasági és Közigazgatási 
Főhivatala rendelkezik.”24 A lőrinci zsidó férfiak közül többen is annak 
köszönhetik az életüket, hogy a németekkel való sikeres tárgyalást követően 1944 
májusában munkaszolgálatra hívták be őket, és így kimaradtak a deportálásból. 
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A magyar-német tárgyaló felek között nagyban folyt a hatalmi harc és az 
osztozkodás, de ebből helyi szinten semmi sem volt érzékelhető. A nyilvánosság 
továbbra is csak a fronthírekről, a hátország nyújtotta segítségről és a zsidóellenes 
rendeletek végrehajtásáról értesülhetett. A Magyarország c. lap 1944. május 12-i 
száma például címoldalán diadalmasan számolt be arról, hogy „Hét orosz 
hadosztályt vertek szét az Alsó-Dnyeszternél megsemmisített hídfőben”.  
 

A 3. oldalon Baky László államtitkár nyilatkozott: „Testvéri összefogásra van 
szükség… Turáni átok nincs. Ez ellen tiltakozunk és be fogjuk bizonyítani, hogy a 
zsidó métely nélkül erősek és egységesek leszünk.” (A 7. oldalon egy másik 
cikkben ugyanez a gondolat tér vissza: A turáni átok: zsidó propaganda.) Az 5. 
oldalon jelent meg a Rendelet a kivételezett zsidók szűkebb és tágabb személyi 
körének új, egységes szabályozásáról - Nemzsidó házastárssal együttélő 
keresztény házastársak közül csak a gyermekesek tarthatnak keresztény cselédet. 
(„A nemzsidó házastársnak 1944. március 22-e után kereszténnyé lett zsidó 
házastársára a kivétel nem terjed ki.”)  A 7. oldalon közérdekű hírek és 
felhívások olvashatók: Be kell jelenteni a nem értelmiségi munkakörben 
foglalkoztatott zsidó munkavállalókat, Megvonták a zsidóktól az iskola- és 
tanfolyamengedélyeket, Felhívás a bőrszakmába tartozó anyaggal rendelkező 
zsidó kereskedőkhöz, Harmincnyolc mázsa zsírt szolgáltattak be a pécsi zsidók. 
Nem itt, hanem az utolsó, 10. oldalon, hangsúlyos helyen találjuk a Nem viselték 
a sárga csillagot c. rendőri hírt. 
 
Miközben Lőrincen még javában szervezik a helyi gettót, a közvélemény számára 
teljesen váratlanul 1944. május 15-én elkezdődik a magyar zsidóság deportálása. 
Két hónap alatt 400000-nél több embert szállítanak el Magyarországról. A sajtó 
nem tud, vagy nem akar tudomást venni az akcióról, mint láttuk a 3 nappal 
korábbi újságban még egyetlen szó sem esett az előkészületekről.  
 
Ugyanezen a napon, 1944. május 15-én nyílt meg a „magyar közvéleménynek a 
zsidókérdéssel való megismertetése céljából” a Zsidókérdést Kutató Magyar 
Intézet, amely „hatalmas könyvanyagot szedett össze különböző zsidó 
intézmények könyvtárából és egyéb gyűjteményekből. Többek között elkobozták 
az alig két éve elhunyt Guttmann Mihálynak a pestszentlőrinci zsinagógában 
elhelyezett könyvtárát. Hozzájuk került a pesti hitközség könyvtárának egy része 
is.”25 (Mondanunk sem kell, hogy az elszállított anyag soha többé nem került 
vissza Pestszentlőrincre. Tudomásunk szerint a könyvállomány nagyobb része 
elpusztult, kisebb része a háború után visszakerült a pesti izraelita hitközséghez.) 
 
Ebben az összevisszaságban több jó szándékú munkaadó megpróbált könnyítést 
kijárni zsidó beosztottjainak. Ez történt Bibor Pál esetében is. Ügyében vállalata, 
az eredetileg zsidó tulajdonú Rényi Oszkár Famegmunkáló R.T. több hatósághoz, 
illetve döntéshozóhoz is fordult: 
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Mélyen tisztelt Polgármester Urunk! 
 
Hivatkozással személyesen előadott kérelmünkre, mély tisztelettel ezúton írásban 
is – a kapott utasításhoz híven – megismételjük tiszteletteljes kérésünket az 
Értelmiségi Kormánybiztosság átiratának másolata, valamint a Gyáriparosok 
Országos Szövetségének utasításai, illetve körlevelei alátámasztásával. 
Tiszteletteljes kérelmünk, hogy Bibor Pál, 1892. március 5-i születésű anyag-
kezelőnk, aki vállalatunknál 1922. év óta teljesít szolgálatot, és akit az 
Értelmiségi Kormánybiztosság 154620/1944. sz. leiratával állásában 1944. július 
31-ig meghagyni engedélyezett, egyrészt a gyártelepünkön maradhasson, és a 
zsidók részére kijelölt lakóhelyet is csak 1944. július 31-e után legyen köteles 
elfoglalni, másrészt hogy nevezett romeltakarítási szolgálata alól ezen időpontig 
felmenttessék.  
Kérelmünk alátámasztására tisztelettel előadjuk, hogy Bibor Pál 1944. április 13-
a óta romeltakarítási munkálatoknál teljesít mint igénybevett szolgálatot, és így 
akadályozva van egyrészt teendőinek ellátásában, másrészt pedig utódainak 
betanításában. Nemzetgazdasági érdek, hogy a helyét 1944. július 31-én 
elfoglaló keresztény alkalmazottakat addig tökéletes szaktudással ellássa, 
betaníthassa, és nekik munkáját átadhassa. Annak igazolására, hogy az 
Értelmiségi Kormánybiztosság ezt a betanítást megköveteli – ami a 
tulajdonképpeni oka annak, hogy július 31.-ig állásában megmaradni köteles – 
mellékelten tisztelettel csatoljuk a Gyáriparosok Országos Szövetségének április 
1.-i átiratát, melynek 6. pontjában a következők foglaltatnak: 
„Az 5. pont alapján visszatartásra javaslatba hozott valamennyi alkalmazott 
mellé, vagyis már most nyomban beállítandó a pótlás, nevezetesen az a személy, 
aki a visszatartási idő lejárta után az illető alkalmazott munkakörét átveszi.” 
Bibor Pál fenti kötelezettségének csak az esetben tudna eleget tenni, ha nagy 
szakértelmet és gondosságot igénylő munkájára a helyszínen tudná betanítani 
Hidasi Dénes és ifj. Bartai Árpád, munkakörét átvevő tisztviselőinket. Ez csak 
azáltal volna elérhető, ha nevezett egyrészt a romeltakarítási munkálatok alól, 
másrészt a kiköltözési kötelezettsége alól ezen munkálatainak elvégzéséig 
felmentést kapna és addig is gyártelepünkön levő lakásában lakhatna és 
munkahelyén dolgozhatna. 
1944. július 31-ig ezen nemzetgazdaságilag elsőrendű fontossággal bíró 
betanítási kötelezettségének kérelmünk kedvező elintézése esetén Bibor Pál 
eleget tudna tenni, mert sajnos, az elmúlt 6 esztendőben igyekeztünk őt pótolni, 
de a már betanítottak más vezető és nyugdíjas állásba mentek, vagy 
önállósították magukat, és ezért kell most új embereket betanítania. Kérelmünk 
további alátámasztására mély tisztelettel előadjuk, hogy Bibor Pál lakását 
legutóbbi gyártelepünket ért bombatámadás alkalmával gyújtóbomba érte, ami 
által legtöbb ruházati tárgyi csaknem teljesen elpusztultak. 
Fenti kérelmünk kedvező elintézését ismételten kérve, vagyunk, 
Pestszentlőrinc, 1944. május 19.                             mély tisztelettel 
                                                                 Rényi Oszkár Famegmunkáló R.T. 
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                                                                       Rényi Oszkár Famegmunkáló R.T. 
                                                                       Helyben 
Előterjesztett azon kérelmükre, amely szerint Bibor Pál anyagkezelőnek a 
romeltakarító munkaszolgálatból való leszerelését és elbocsátását, továbbá a 
jelenlegi lakásában való meghagyását kérik, értesítem, hogy nevezettet a mai 
napon a romeltakarító munkaszolgálati kötelezettsége alól felmentettem. 
Bibor Pálnak természetbeni lakásban való meghagyása iránti kérelme ügyében 
egyelőre dönteni nem áll módomban, mert ehhez a magy.kir. belügyminiszter úr 
előzetes engedélyét kell elnyernem. Természetes, hogy amennyiben a 
belügyminiszter úrnak engedélye a pestszentlőrinci zsidók átköltöztetésének 
befejezéséig nem érkezne meg, úgy nevezettnek ebbeli kötelezettsége alól való 
felmentése iránti kérelmét nem teljesíthetem. 
Pestszentlőrinc, 1944. május 30. 
                                                                               Dr. Déry Béla 
                                                                                polgármester 

 
Déry levele néhány nappal a gettóba való átköltöztetés előtt datálódott. Bibor Pál 
Iván nevű családtagjával együtt rajta van az áldozatok listáján. A belügyminiszter 
úr engedélye nyilván nem érkezett meg, ezért az 52 éves kiváló szakembert több 
száz zsidó társával együtt behajtották a gettóba, ahonnan minden közbenjárás 
ellenére valószínűleg Auschwitzba vitték. Azt nem tudjuk, június 30-ig sikerült-e 
betanítania utódait, azt azonban igen, hogy nagyobb eséllyel maradhatott volna 
életben, ha az üzem biztonsága helyett munkaszolgálatban marad. 
 
A lőrinci gettóban átélt napokról, eseményekről több érintett és szemtanú is 
említést tett, személyes élményeiket a Visszaemlékezések fejezetben olvashatják. 
Ebben az összefoglalóban a hivatalos szabályozás embertelenségére szeretnénk 
felhívni a figyelmet, ezért a következő oldalakon a minden oldalról lezárt és 
szigorúan ellenőrzött lőrinci gettóban lakók életét befolyásoló országos 
rendeletekre és azok lőrinci végrehajtásának szigorára hozunk példákat.  
 
Már nagyban folyik a Budapesttől távol élő zsidók deportálása, amikor Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye alispánja Közellátási Osztálya a megyei gettókban lakók 
szórakozásának korlátozására május 23-án kiadta 31.224 sz.  körlevelét: 
 
A zsidóknak nyilvános szórakozóhelyek látogatásától való eltiltása tárgyában 
kiadott 310/1944. B.M. számú rendelet értelmében felhívom, hogy a zsidók által 
látogatható mozgófénykép előadások időpontjának kijelölésére, – az érdekelt 
engedélyes és az illetékes érdekképviseleti szervezet meghallgatása után – 
tegyen javaslatot. 

 
A lőrinci levél szövege mellett kézírással ez áll: Turul mozgóf. Szombaton du. 3-
5-ig, alatta Nem kívánunk mozgó fényk. látogatni (olvashatatlan aláírás). 
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Ugyanezen a lapon lent a következő (kézírásos bejegyzés nélküli) leirat található: 
 
Szám: 31.223/1944 közell. 
Tárgy: Zsidók részére nyilvános fürdők kijelölése  
H.i: 8 nap 
 
Valamennyi járás főszolgabírájának, m.város Polgármesterének és a csepeli 
szolgabírói kirendeltség Vezetőjének I. 
 
A zsidóknak nyilvános fürdőhelyek látogatásától való eltiltása tárgyában kiadott 
444/1944. B.M. számú rendelet 2 és 3 §-a értelmében felhívom, hogy a zsidók 
által látogatható fürdők kijelölésére vonatkozóan az érdekelt fürdővállalkozó és 
az illetékes érdekképviseleti szerv  meghallgatása után tegyen javaslatot. 
Javaslatában a rendelet 2. és 3. §-ában foglalt megkülönböztetésre legyen 
figyelemmel. 
Budapest, 1944. május 23. 
                                                                               Alispán helyett: 
                                                                                dr. Géczy s.k. 
                                                                                 vm. főjegyző 

 
A polgármester válaszaiból érdekes következtetéseket vonhatunk le. A feladattal 
megbízott hivatalnok (talán dr. Merényi Béla tanácsnok) lelkiismeretesen utána 
járt a lehetőségeknek, és viszonylag emberséges javaslatokkal az eredetihez 
hasonló tagolásban elkészítette a válaszleveleket. Az első levélben a lap tetején a 
szórakozó helyek, a lap alján a nyilvános fürdők zsidó igénybe vételére javasolt 
időpontot. Az első válaszlevelet a polgármester nem írta alá, egy energikus 
mozdulattal áthúzta a szöveget. A második választ egy jelentős változtatással 
elfogadta. 
 
Rendeletre tisztelettel jelentem, hogy az érdekelt engedélyest és az illetékes 
érdekképviseleti szervezetet neghallgattam, s ennek alapján a zsidók részére a 
pestszentlőrinci Herrich u. 1-3. szám alatt lévő „Turul” mozgóban hetenként a 
szombaton délután 3-5. óráig tartandó előadást javaslom kijelölni. 
 
 
Rendeletre jelentem, hogy az érdekelt fürdő vállalkozó és az érdekképviseleti 
szervezet meghallgatása alapján az Állami lakótelep kád- és zuhanyfürdőt 
javaslom a zsidók részére kijelölni olyképpen, hogy minden héten csütörtökön a 
fürdő egész napon át (átírva:d.e. 8-12 óráig) a zsidók rendelkezésére áll, s a 
kádfürdő használatáért személyenként 2.50 P-t, a zuhanyfürdő pedig 1.20 P. 
esetenként fizetendő. Ezt az ármegállapítást az Állami lakótelepi gondnokság 
közölte velem. 
Pestszentlőrinc, 1944. június hó 6-án. 
                                                                           polgármester  (Déry aláírása)          
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A polgármester a szórakozóhelyek tárgyában másnapra új levelet fogalmaztatott a 
következő szöveggel: „Rendeletre tisztelettel jelentem, hogy zsidók részére 
Pestszentlőrincen szórakozóhely kijelölésére véleményem szerint szükség nincs.” 
Hasonlóképpen járt el a zsidók által látogatható vendéglátó üzemek kijelölésekor 
is. A hivatalnok az érdekeltekkel való egyeztetés után hiába állapította meg, 
„hogy a pestszentlőrinci Állami lakótelepen az SzMSE sportclub egy elkülöníthető 
terme volna legalkalmasabb a zsidók által történő látogatásra”, és kérte, „hogy 
ezt az elkülönített helyiséget (kuglizót) a zsidók részére állandóan látogatható 
vendéglátó üzemként kijelölni méltóztassék”, a polgármester ezt a szöveget is 
áthúzatta. Helyette egy nappal később, június 7-én az alábbi aláírásával hitelesített 
levelet küldette el az alispánnak: „Rendeletre tisztelettel jelentem, hogy zsidók 
által látogatható vendéglátó üzem kijelölésére Pestszentlőrinc m.városban 
véleményem szerint szükség nincs.” 
 
Ha ezekben a valóban nem létfontosságú kérdésekben ilyen szigorral járt el a 
város legfőbb irányítója, könnyű elképzelni milyen módon keserítette meg 
hivatala és a vele szorosan együttműködő helyi rendőrség a gettóba zártak életét. 
A megfélemlített zsidók számára az összezsúfoltság mellett a legnagyobb gondot 
az élelem hiánya jelentette, hiszen a napi 1 órában megállapított kijárási időben 
még csökkentett fejadagjukat sem tudták beszerezni. Hatvan év távlatából nehéz 
elképzelni, hogy ennyi kiszolgáltatott, elkeseredett, éhes embert hogyan lehetett a 
lázadástól visszatartani. A megnyugtatásban és vigasztalásban, mint másutt is az 
országban, valószínűleg nálunk is nagy szerepe volt a zsidó hitközség magyar 
érzelmű elöljáróinak. A tehetős polgárokból, értelmiségiekből álló helyi zsidó 
vezetés még mindig reménykedett a magyarok, főként Horthy jóindulatában, és 
nem akart hinni a tábori borzalmakról szóló híreknek, ezért mindenben hűen 
követve a Magyarországi Zsidók Szövetsége Ideiglenes Intézőbizottságának 
utasításait tartotta magát a mindenhová eljuttatott önfegyelemre intő kiáltványhoz. 
 

Intelem  
hittestvéreinkhez! 
 
       Ne ácsorogjunk az utcán 

       Ne bámészkodjunk sérült házak körül 

       Ne fecsegjünk és ne nyilatkozzunk 

       A látogatási tilalom érvényben van 

       Tartózkodjunk odahaza 

       Legyünk szerények 

       Legyünk fegyelmezettek 
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A PUSZTULÁS ÚTJA 
(1944. június 29. – 1945. május 8.) 

 
 

A deportálás 
Miközben április óta már országszerte folyik a zsidó közösségek elkülönítése, 
majd deportálása, úgy tűnik, a helyi hatóság nem elégszik meg a zsidó és nem 
zsidó lakosság megfélemlítésével, a személyes kapcsolatok szétzúzásával, a zsidó 
szellemiség hatását is ki akarja irtani a fejekből: 
 
 
Pestszentlőrinci elemi Népiskola gondnoksága 
Valamennyi Állami Népiskola Tekintetes Igazgatóságának 
(Körlevél) 
Szám: ad/105/1944. 
 
Tárgy: zsidó szerzők írói művei ügyében kiadott kormányrendelet 
 
 A m. kir. Minisztérium 113/1944. M. rendelete Budapesti Közlöny 1944. évi 142 
számában felsorolja azokat a zsidó szerzőket, akiknek a műveit a közforgalomból 
újabban kivonja.  
Felhívom t. Címet, állapítsa meg, hogy az iskola, vagy  a tanítói könyvtárban 
vannak e rendeletben felsorolt zsidó szerzőktől művek s ha igen, úgy azokat 
azonnal foglalja kimutatásban. 
 A kimutatás a következő rovatokat tartalmazza: 
1/ a szerző neve, 2/ a mű címe, 3/ nyelve, 4/ jellege pl. irodalmi, tudományos, 
politikai stb., 5/ példányszám… 
 
 
Az országban eközben már megállás nélkül folyt a gettók kiürítése, a 
„zsidótlanítás”. Előbb a legtávolabbi területekről (Kárpátaljáról, Erdélyből, 
Felvidékről, Nyugat-Dunántúlról) szállítottak el majd 350000 zsidónak minősülő 
magyar állampolgárt, utóbb a Budapest környéki településekről 90000-et. A 
megszálló németek és az elképzeléseikkel rokonszenvező magyar vezetők tervei 
szerint Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye zsidóságának összegyűjtése és 
elszállítása Budapest kiürítésének főpróbája lett volna. Tudjuk, hogy Budapest 
megtisztítása csak nemzetközi nyomásra, Horthy július 6-i közbeavatkozása miatt 
maradt el. (A lőrincieket 6-án vagy 7-én és 9-én vitték el Monorról.) 
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Arról, hogy a monori deportálás hogyan zajlott, a személyes visszaemlékezéseken 
kívül nem állnak rendelkezésre dokumentumok. Ezek alapján azonban állíthatjuk, 
hogy a németekkel való egyeztetés után 1944. május 12-én Munkácson megtartott 
megbeszélés határozatait ezen a gyűjtőhelyen is betartották. A lőrinci zsidóság 
szempontjából is sorsdöntő értekezlet jegyzőkönyvét ezért szó szerint közöljük: 
 
"Munkácson f. hó 12-én a rendőrkapitányságon megtartott értekezleten vitéz 

Ferenczy István cső. alezredes elnöklete alatt dr. Uray László cső. szds., a 
németek részéről dr. Zöldi Márton gestapó-százados. Tárgyalás alá került a 
zsidók elszállítása, amely május 14-én veszi kezdetét. Kivételt képeznek a 
külföldi állampolgárságú zsidók, éspedig: az angol, amerikai, lengyel, orosz, 
román, bolgár, szlovák, finn, svájci, svéd, spanyol, portugál és török 
állampolgárok, akik előzetesen a táborból kiemelendők, rendőrségi fogdában 
helyezendők el, hogy ne lássák a többi elszállítását.  

110 szerelvény szállítja a zsidókat Kassa állomásra, ahol is a német rendőrség 
veszi át a szállítmányokat. Jelzés: DA-Umsiedler, német munkáskitelepülés.  

Egy szerelvény 3000 főt szállít. Áll 45 G  kocsiból á. 70 fő poggyásszal együtt és 2 
C  kocsiból, elöl és hátul az őrségnek.  

A berakóállomás parancsnoka német vagy magyar cső. tiszt, ez 5 órával előbb kér 
az állomásfőnöktől kocsikat és helyet a berakásra, az állomástól távoli helyen.  

A zsidók csak csökkentett poggyászt vihetnek magukkal, matracot, ágyat nem. 
Névjegyzéket kell készíteni két példányban. Egy pld. a szállítmánynál marad, 
egy pld-t Munkácsra, a rendőrkapitányságra kell elküldeni a berakóállomás 
parancsnokának. Ha a vonat éjszaka indul, akkor a zsidókat nappal kell 
berakni. A tábor helyétől a vasútig cső. vigyáz, útkereszteződéseknél a 
rendőrség. A helyet előzőleg lezárja a cső., széleken a rőrs., ugyanúgy kell 
eljárni a vasúti berakásnál is.  

A tábor, gettó és útvonal feszes őrzés alatt maradjon, elzárni az utakat, amíg a 
zsidók mennek. 500-as csoportokban, 4-es sorokban indítandók el. Súlyos 
beteg zsidók és hozzátartozóik az illető helyre nézve megállapított utolsó 
csoporttal mennek el. Kórházi vonat lesz orvossal, ápolónővérrel, ekkor 
mennek a Zsidó Tanács tagjai és a kétes állampolgárságúak.  

Mennek a légó és mu. szolg. orvosok és gyógyszerészek is. A mu. szolgálatosokra 
nézve külön a H.M. rendelkezik.  

Megtelt kocsiban a létszám a kocsi külső falára krétával feljegyezendő.  
Minden kocsiból ki kell választani egy főt tanácstagnak, vízszerzésre, stb.  
Polgármesteri kötelesség:  
Kétnapi kenyérrel el kell látni a szállítandókat, minden lélekre 40 dkg az adag két 

napra. Egyéb élelem elvitele tilos.  
A berakás napján a tábor konyhájában kávé osztandó ki az útra, ennek hiányában 

vízzel kell ellátni a szállítmányt. A kenyeret a polgármester szerzi be és adja. A 
polgármester arról is gondoskodik, hogy minden kocsiban vödör fedővel álljon 
rendelkezésre (WC céljára). Minden kocsi részére ivóvíz tárolására alkalmas 
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kanna is legyen. Polgármester kötelessége minden szállítmányhoz 90 lakatot 
kulccsal együtt beszerezni, esetleg a Tanács közben jöttével.  

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy ha német vagonok lesznek a szállítmányban, 
ezek lakattal nem zárhatók csak úgy, hogy előzetesen 30 cm nagy lánc kell, és 
ez fogandó össze lakattal.  

A kocsi feliratához krétáról is a polgármester gondoskodik.  
További kötelessége a lakatkulcs felfűzéséhez zsinórt, és címkét beszerezni, hogy 

arra a kocsi számát fel lehessen írni. Szállítmány átadása és átvétele Kassán 
történik meg, névsort olvasni tilos.  

Polgármesteri teendő:  
Elszállítás után a táborhelyeket a közig. hatóságok útján fertőtleníteni kell. (t. 

orvos) Szállításnál egyéni beutalások, egyéni akciók kiküszöbölendők.  
Dr. Uray szds.: Ha a szükség úgy kívánja 100 is mehet egy kocsiban. Rakhatók 

úgy, mint a héringek, mert a németeknek szívós emberek kellenek. Aki nem 
bírja, elhullik. Divathölgyekre nincsen semmi szükség ott Németországban.  

Nagybánya indít május 30-án 20 h 02-kor. Június 11-én 14-én 02-kor.  
Felszólalások alapján Szehor Pál nyíregyházi polgármester: nem szabad 

visszahagyni egy zsidót sem, menjen mind.  
v. Ferenczy ales: Csak a feltétlen nélkülözhetetlen orvosok maradjanak 

családjukkal együtt vissza. Ezeket a német tanácsadó mondja meg, ők 
szakértelemmel csinálják, ők értenek hozzá, tehát a kiválogatás is az ő 
feladatuk.  

Ha a keresztény a zsidótól átvett holmikat 48 óra alatt felhívásra visszaadja, 
mentesíteni kell az internálás stb. következményeitől.  

vitéz Ferenczy István"  
 
Ferenczy Istvánnak a magyar deportálás kegyetlensége miatti felelősségét minden 
szakember hangsúlyozza, de kevés szó esik a többiekről, pl. Uray százados 
végtelenül cinikus állásfoglalásáról. Biztos, hogy nem lehetett volna a német 
deportálási elképzeléseknek megfelelően ilyen gyorsított ütemben végrehajtani a 
tervet, ha a magyar csendőrség és rendőrség nem segédkezik ilyen készségesen. A 
zsidókérdés megoldásával kivétel nélkül elkötelezett, nyilas érzelmű németbarát 
hivatalnokokat bíztak meg. Így volt ez az 1944. június 5-i 2510/1944 M.E. sz. 
rendelettel a központi régió feladatainak vezérlésére kinevezett kormánybiztos 
esetében is. A tisztséget az antiszemitizmusáról híres Hajnal Alajos vezérezredes 
kapta meg. Hatáskörébe tartozott Budapesten kívül Albertfalva, Békásmegyer, 
Budafok, Csepel, Kispest, Mátyásföld, Pesthidegkút, Pestszenterzsébet, 
Pestszentlőrinc, Pestújhely, Sashalom, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákospalota, 
Rákosszentmihály és Újpest. A rábízott feladatot, mint az eseményekből tudjuk, a 
németekkel szemben végtelen lojalitással, a zsidókkal szemben még az átlagosnál 
is nagyobb szigorúsággal végezte el. 
 
Pestszentlőrincen a zsidónak minősített polgárokat az országban az utolsók között 
– a visszaemlékezések szerint Péter-Pál napján, a hivatalos iratok szerint június 
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30-án – kihajtották az Állami telepi gettóból a Baross utcán át a lőrinci állomásra, 
innen vonaton vitték őket a monori gyűjtőtáborba. A monori téglagyár területén a 
monori járásból és Jászberényből érkezett társaikkal együtt több napon át 
várakoztak a szabadban, zuhogó esőben. 1944. július 7-én és 9-én 8 
vonatszerelvény szállította Monorról Kassán át a 10000-nél is több meggyötört 
embert Auschwitzba.26 A túlélők többször említették, mennyire együtt éreztek 
velük az egyszerű emberek. Szenvedéseik láttán néha még a hivatalos személyek 
sem tudtak közömbösek maradni. Egy Monoron veszteglő, deportáltakat szállító 
vonatból kihallható "Vizet! Vizet!" kiáltást az állomásfőnök nem tudta hallgatni, 
föltörte a vagonokon lévő német plombát, s vizet, élelmet adott a szerencsétlen 
zsidóknak. Az állomásfőnököt másnap elvitték, s azóta senki sem látta.27

 
A munkácsi jegyzőkönyv szerint minden szállítmányhoz két példányban 
névjegyzéket kellett készíteni. Ebből egy példányt az illetékes rendőrségnek 
kellett megküldeni. Mivel sem a lőrinci összeírási, sem a monori deportálási 
jegyzék nem került elő, nincsenek pontos adataink arról, hány lőrinci polgárt 
érintettek a zsidótörvények, s közülük hányat deportáltak. Csak hozzávetőleges 
számításokra hagyatkozhatunk. Pestszentlőrincen az 1941. évi népszámlálás 
szerint 1101-en vallották magukat zsidónak, míg az 1944. áprilisi összeírás szerint 
887-en voltak zsidó vallásúak.28 Mindkét számnál jelentősen nagyobb (a 
különbség országosan 2-12 % között mozgott) lehetett a már asszimilálódott, 
kikeresztelkedett vagy felekezet nélküli, a zsidótörvények értelmében mégis 
zsidónak minősülő személy. Az érintettek köréhez hozzá kell számítanunk azokat 
is, akiket korábban internáltak vagy munkaszolgálatra hívtak be. Mindezt 
egybevetve, körülbelül 1300-1500-ra tehető azok száma, akik a lőrinciek közül a 
„végső megoldásban” valamilyen módon érintve voltak.  
 
Az biztos, hogy a lőrinci gettóból az összes embert, köztük betegeket, öregeket, 
nőket és gyermekeket 1944. június 30-án átvitték a monori gyűjtőtáborba, 
ahonnan az országból az utolsó előtti nyári transzporttal Auschwitzba irányították 
őket. Az utolsó pillanatban azonban, talán a német tanácsadó jóvoltából, 
néhányuknak mégis sikerült megmenekülniük. Pár bátor ember életét is 
kockáztatva vállalkozott arra, hogy legalább néhány keresztényt kimenekítsen a 
deportálandók közül. Somogyi László katolikus pap később így emlékezett a 
monori zsidómentésre29:  
 
„Az állami-lakótelepi gettóból a monori táborba vitték a zsidókat. Többen 
üzentek, hogy keressem meg, és vigyem utánuk a lakásukban maradt fontos 
irataikat, amelyek az életüket jelentették. Azt nehéz elmondani, milyen érzés volt 
látni a szerencsétleneket, és találkozni velük. Ültek a kis csomagjaikon a 
téglagyári táborban, szakadó esőben, reménytelenül. Odamentem egy német 
századoshoz, és elmondtam neki, ki vagyok, és miért jöttem. Mutattam azokat a 
papírokat, amelyek azt igazolták, számosan nem zsidó származásúak. Később 
tudtam meg, hogy a tiszt intézkedett, mert többen visszakerültek a telepre.  
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Volt közöttük egy soproni orvos, aki rokoni látogatásra érkezett Pestre, és őt is 
elvitték. Megmenekülése után egy ezüst cigarettatárcát adott nekem ajándékba az 
életmentésért. A következő volt belevésve: EMBER AZ EMBERNEK.” 
 
A lőrinci zsidók Monorra szállítása utáni mentőakció eredményeként 18 család, 
mintegy 50 ember visszatérhetett eredeti lakhelyére. Lőrincen azonban nem 
fogadták őket kitörő örömmel. Az alábbi hivatalos levélből egyértelmű, hogy a 
márciusi fordulat után hivatalba került Déry Béla polgármester nemhogy menteni 
nem kívánta korábban nagyra becsült polgártársait, de kifejezetten felháborította a 
visszatérésük – és jogos követeléseik.30 Az Endre László alispánnak írt vádirat 
arról is tanúskodik, hogy ilyen fajsúlyú kérdésben Déry felsőbb utasítás nélkül 
már nem mert döntést hozni.  
 
Pestszentlőrinc m.v. polgármestere 
Szám: 63-/1944. eln. 
Tárgy: Az elkülönítő táborokból visszaengedett zsidók jogállásának rendezése 
 
Alispán úr! 
 
F. év június hó 30-án a gettóba szállított zsidókat a csendőrség összeszedte és 
átszállította Monorra, gyűjtőtáborba. Ebből a gyűjtőtáborból egy eddig előttem 
ismeretlen szervezetű magyar-német bizottság számos zsidócsillag viselésére 
kötelezett egyént mint kivételezett zsidókat kiengedte és róluk a sárga csillagot 
leszedte. Közölte velük, hogy a zsidó csillag viselésére nem kötelezettek. Ezek a 
zsidók – eddigi megállapításaim szerint 18 család, a városba visszatértek, kérték 
a gettóba szállításuk előtti lakásuknak a visszaadását és a keresztényeket 
megillető élelmezési jegyek kiállítását. 
Tekintettel arra, hogy semmiféle felsőbb hatósági intézkedést nem kaptam arra 
vonatkozólag, hogy az előbb említett, ún. magyar-német döntő bizottság 
jogosítva volna megállapítani azt, hogy ki zsidó csillag viselésére kötelezett és ki 
nem, így felfogásom szerint a zsidó fajiság és ezzel járó jogkövetkezmények 
megállapítása tekintetében ma is az 1450/1944. M.E. illetőleg az 1240/1944. M. 
E. sz. rendeletek vannak hatályban, - tisztelettel kérem, méltóztassék velem 
közölni, hogy a gyűjtőtáborokból visszaengedett zsidók kötelesek-e a zsidó 
csillag viselésére és ezen túlmenően jogosultak-e a régi gettóba szállításuk előtti 
lakásaik és ingóságaik visszaigénylésére s részükre a keresztényeket, avagy a 
zsidókat megillető élelmezési jegyeket kell-e kiállítani. 
Tekintettel arra, hogy számos ilyen függő kérdést kell elintézni, tisztelettel kérem, 
méltóztassék felterjesztésemben foglaltakat sürgősen elintézni. 
Pestszentlőrinc, 1944. július 13. 

polgármester 
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A lőrinci polgármesternek ebben az esetben nem volt szerencséje. A bejelentése 
nyomán született alispáni levél ugyan a megszokott szigorral fogalmazódott, de a 
lényegi kérdésekre nem adott választ. (Például arra a nyomasztó kérdésre, hogy 
mi legyen azokkal a „zsidókkal”, akik a sárga csillagot viselik, de szeretnék 
elfoglalni régi lakhelyüket?) Feltételezhető, hogy az egyébként roppant 
magabiztos Endre László sem tudta eldönteni, szabad-e a magyar-német 
vegyesbizottság döntésével szemben fellépnie.  
 
Szám: 279/1944. 
Határidő: 15 nap 
Tárgy: A gettóból hazatért zsidók ellenőrzése 
 
Valamennyi járás főszolgabírájának 
 
A m.kir. Belügyminiszter úr 172068/1944. VII. B.M. sz. alatt úgy rendelkezett, 
hogy a zsidó fajú egyéneket [, ha] megkülönböztető jelvény, sárgacsillag 
viselésére kötelezettségüket nem teljesítik, az ellenük lefolytatandó 
büntetőeljáráson felül nyomban internálni kell. 
Tudomásomra jutott, hogy olyan zsidók, akik a gettóból való elszállítás során 
mentesültek az elszállítás alól az ott működő magyar-német vegyesbizottság 
döntése alapján, lakóhelyükre a megkülönböztető jelzés viselése nélkül 
érkeztek meg és azt később sem viselték. 
Felhívom, hogy az intézkedésről adott határidőn belül minden sürgetés 
bevárása nélkül hozzám tegyen jelentést. 
Budapest, 1944. július 19. 

                           alispán 
 
Érdemes összevetni a lőrinci polgármester eljárását a váci, a szentendrei, a 
nagykátai vagy az aszódi járás főszolgabírájának magatartásával, akik a 15 napos 
határidő ellenére csak augusztus 8-26. között válaszoltak az alispáni felszólításra, 
és arról számoltak be, hogy a gettóból hazatért, kivételezett zsidók ügyét saját 
hatáskörben el tudták intézni. Egyik helyen 6 fő „oly kivételezettséget élvez, hogy 
a megkülönböztető jelzés viselésére nem kötelezhető”, másutt a hadiözvegy és 
lánya ellen eljárás indult ugyan, de megbüntetésük után „betegségükre 
figyelemmel rendőri felügyelet alá” helyezték őket.  
 
A lőrinci vezetők ennyit sem mertek kockáztatni. Déry polgármesterhez is sok 
lőrinci fordult egyre kilátástalanabb helyzetében segítségért, köztük több zsidó is. 
Hogy ezek az emberek a rendelkezések betűit minden körülmények között 
szigorúan betartó polgármestertől milyen választ kaphattak kérésükre, Bibor Pál 
esetében már láttuk. De még ennél is semmitmondóbb volt írásbeli válasza az 
alábbi könyörgő levélre: 

 43 



IN MEMORIAM 

 
 
Alulírott tisztelettel kérem, hogy kérelmemnek helyt adni és ehhez képest 
szíveskedjék megengedni, hogy pestszentlőrinci lakásomba visszaköltözzem. 
Előadom, hogy Kecskeméten 1904. év május hó 6-án születtem. 
Születésemkor édesanyám még zsidó volt, de 1921. évben kikeresztelkedett. 
Én ekkor 14 éves voltam, és engem is megkereszteltek. Azóta is rk. vallású 
vagyok, és tekintettel arra, hogy még eddig nem mentem férjhez, nincs 
zsidónak tekintendő házastársam, így én sem vagyok zsidónak tekintendő 
személy, mert édesapám ágán tiszta őskeresztény származású vagyok és két 
őskeresztény nagyszülőm volt. Most, hogy Pestszentlőrincen a zsidókat 
gettóba költöztették, a zsidótanács engem is kiköltöztetett, még pedig elsőnek 
és betelepített a tiszta zsidó származásúak közé. Tekintettel arra, hogy engem 
ők sem tartanak maguk között zsidónak, nagyon kellemetlen és nehéz 
helyzetben élek közöttük. 
Kérelmem elbírálásánál utalok az 1540/1944. M.E. sz. rendelet 1 § 4. 
pontjára, amelynek értelmében azért nem vagyok zsidónak tekintendő 
személy, mert a zsidótörvények életbe léptetése előtt születtem, amely 
időpontban már a zsidó származású édesanyám is keresztény volt, és a mai 
napig nem kötöttem házasságot zsidónak tekintendő személlyel. 
A szükséges okmányaimat bármikor fel tudom mutatni. 
Kérésem sürgős elintézését kérve maradtam 
Pestszentlőrinc, 1944. jún. 20. napján 
                                                                        teljes tisztelettel 
                                                                          Sz. K. Rózsi 

 
Pestszentlőrinc m.v.polgármestere. 
8028/1944.kig. 
                                                                            Sz. K. Rózsi úrhölgynek 
                                                                            H., Áll.lt. 9/2.b. 
Gettóból való kieresztése iránt előterjesztett kérelméhez becsatolt 
okmányokat visszaadom. 
Pestszentlőrinc, 1944. július hó 5. 
 
Okmányok.                                                          polgármester 

 
A fenti nagyon szűkszavú válaszból a kérelem eredményére, Déry döntésére nem 
derül fény, de a válaszlevél címzéséből arra lehet következtetni, hogy a vegyes 
házasságból született, kikeresztelkedett „félzsidó” hölgyet a polgármester 
utasítására kiemelték a deportáltak közül, és Lőrincen maradhatott. Mivel a 
beadványban sem átköltöztetés előtti, sem utáni lakcím nem szerepel, nem tudjuk, 
hogy eredeti lakásába vagy a gettóban lévő lakhelyére irányították-e a levelet. Ő 
talán megmenekült attól a sorstól, ami a többi ezer lőrincire Auschwitzban várt. 
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Auschwitz 
A zsidó holocaust kapcsán a legtöbbet Auschwitzról írtak. Több százra, talán több 
ezerre is tehető azoknak a könyveknek és visszaemlékezéseknek a száma, 
amelyek a legnagyobb és legkegyetlenebb megsemmisítő tábor történetét idézik 
fel.  Tudjuk, mi történt a megérkezés után, mit jelentett a két oldalra állítás, mi hol 
volt a két szomszédos tábor területén, hogyan működtek a gázkamrák. Csak egyet 
nem tudunk: mi lett a személyes sorsa annak a mintegy 440000 zsidó magyarnak, 
akit a már nyilvánvalóan elvesztett háború utolsó hónapjaiban érzéketlen 
honfitársaik előzékeny statisztálásával hurcoltak el hazájukból. Értelmetlenül. 
Szükségmunkára való hivatkozással.  
 
A magyar zsidó deportáltak nagy része öreg és beteg ember, kisgyermek, fiatal 
anya volt, akik még az otthoni körülmények között sem lettek volna képesek 
hosszabb időn át kemény munkát végezni. Az egy hétig tartó irtózatos utazásban 
még inkább legyengültek, így fizikai munkára eleve képtelenek voltak. Más 
munka pedig nem volt…  
 
Az a rabszolgamunka is, amit az életben hagyott, csontig soványodott rabokkal 
végeztettek, embertelenül nehéz és teljesen felesleges volt. Miért kellett 1944 
augusztusában a visszavonuló német hadsereg katasztrofális vereségei után még 
százezreket arra kényszeríteni, hogy hónapokon át embertelen körülmények 
között utolsó erejüket is megfeszítve késleltessék a német hadi gépezet 
összeomlását? Erre a kérdésre nincs, nem lehet értelmes válasz.  
 
A történtekért nemcsak a náci politikusok felelősök. A magyar zsidók deportálása 
legalább annyira fontos volt a tömegek antiszemitizmusából politikai tőkét 
kovácsoló magyar vezetésnek, mint a mindenben gyakorlati hasznot kereső 
németeknek a „végső megoldás”. A magyar nacionalisták úgy akartak politikai-
gazdasági előnyökhöz jutni, hogy szembefordították egymással az ország lakóit, 
majd a zsidók kitelepítésével jelentős vagyont játszottak saját híveik kezére. A 
német politikai vezetésnek ugyancsak érdekében állt a magyar zsidók deportálása. 
Ennek a hihetetlen méretű tömegnek a szervezett elszállításával, illetve munkába 
állításával akarta igazolni, hogy a katonai vereségek ellenére ura a helyzetnek, és 
legalább a rasszista ideológia győzelmét fel tudja mutatni. 
 
Az auschwitzi táborparancsnokság azonban nem volt felkészülve ekkora tömeg 
fogadására. Az újonnan jöttek ellátásához sem elegendő szálláshely, sem 
elegendő élelem nem állt rendelkezésre. Ennyi egyszerre érkező emberrel akkor 
sem tudtak volna mit kezdeni, ha valamennyien fizikai munkához szokott, erejük 
teljében lévő férfiak lettek volna. Az 1944 nyarán érkezőknek már a személyi 
adatait sem tudták regisztrálni, ezért azt sem tudjuk, hogy a háború idején 
elhurcolt 1300 lőrinci közül hány került Auschwitzba, és közülük hányat öltek 
meg közvetlenül a transzport megérkezése után, hányat 3-4 héten belül, és hányat 
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bármikor, amikor az életről-halálról döntő parancsnokok „kedve” úgy tartotta. 
Egy biztos: a kortársak emlékezete szerint sokkal többen haltak meg, mint 
ahányan életben maradtak. A megszólaló túlélők beszámoltak arról, hogy a 
szelektálás után soha többé nem látták munkára alkalmatlannak minősített 
hozzátartozóikat, ismerőseiket.31 Hogy mi történt, történhetett velük, azt hitelt 
érdemlően csak jóval a háború befejezése után, a náci perek tárgyalása során 
nyilvánosságra került vallomásokból tudhatta meg a világ. A tábor vezetősége a 
láger rendjét féltve a munkára alkalmatlanok szabad ég alatt tartott hatalmas 
tömegét a gázkamrák és krematóriumok csúcsüzemre járatásával igyekezett minél 
gyorsabban megsemmisíteni. Kíméletlenül. A lassú halál helyett: hiszen az 
éhezés, a kilátástalanság, különféle járványok következtében legyengült emberek 
néhány hét alatt gázkamrák nélkül is elpusztultak volna.  
 

Auschwitzi égető gödör 

Az auschwitzi gázkamrák áldozatait a tábori 
krematóriumokban, illetve (a képen is látható 
módon) szabadban ásott gödrökben égették 
el. Utóbbi módszerhez főként 1944 nyarán 
folyamodtak, amikor a meggyilkoltak nagy 
száma miatt már nem minden halottat tudtak 
a krematóriumokban megsemmisíteni. Forrás: 
Auschwitz. Technique and operation of the gas 
chambers, J.C. Pressac, Beate Klarsfeld Foundation, 
NY, 1989, 422.o. 

 
 
Az ismeretlen lőrinci zsidó áldozatok közös sorsára álljon itt példaként egyetlen 
család története: 
Az I. világháború utáni újrakezdés a zsidó Müller Mendel kereskedelmi utazó és 
keresztény felesége életében is jelentős változást hozott: 1919. március elsején 
örökbe fogadtak egy nyolchónapos, apa nélkül nevelkedő „színmagyar” 
csecsemőt, Dániel Margitot. Sajátjukként nevelték, taníttatták, és hogy későbbi 
megélhetését is biztosítsák, rövidáru üzletet nyitottak neki az 50-es villamos 
végállomásánál. A kedves és szorgalmas lány huszadik születésnapja előtt 9 
nappal, 1938. június 12-én férjhez ment Komlós Imréhez, a mélyen vallásos 
Komlós Sándor kelmefestő kisiparos és Komlós Sándorné kalapbolt-tulajdonos 
fiához. A Tamássy u. 50. sz. házban lakó fiatal párra felhőtlen boldogság helyett a 
megpróbáltatások hosszú sora várt.  
 
Az ifjú férjet a zsidórendeletek értelmében hamarosan munkaszolgálatra hívták 
be: 1939-40-ben kilenc, 1942-ben először négy, majd 1942-43-ban tizenkét, végül 
1944-45-ben újra kilenc hónapot töltött rettenetes körülmények között otthonától 
távol. A magára maradt fiatalasszony 1940 márciusában életet adott első közös 
gyermeküknek, Róbert Pálnak. Az apa két hónappal később visszatérhetett régi 
életéhez, és szaporodó nehézségek mellett ugyan, de majd két évet tölthetett 
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családja körében. Megélhetési gondok mellett személyes tragédia is érte: szüleit 
1942-ben az Üllői úton halálra gázolta egy villamos. A hadi helyzet romlásával 
újra szükség lett ingyenmunkásokra, ezért - mindössze 4 hónapos szünettel - majd 
két évre megint elszakították az övéitől. Alig néhány héttel 1943. november 30-i 
hazatérése után felesége újra várandós lett.  
 
A 26 éves fiatalasszony áldott állapotának 5. hónapjában volt, amikor a férjét 
ismételten behívták munkaszolgálatra, és a 7. hónapjában, amikor nevelőapjával, 
Müller Mendellel és négyéves kisfiával, Komlós Róbert Pállal együtt kiűzték 
otthonából, majd a többi lőrinci zsidóval együtt a gettóból előbb Monorra, majd 
Auschwitzba vitték. A haláltáborban mindhármukat megérkezésük után azonnal 
elpusztították. „A holttá nyilvánítási nyilatkozatot Por Jenőné Langer Erzsébet 
(Üllői út 139. sz.) lakos és Pollák Marcellné Kertész Katalin (Honvéd u. 47. sz.) 
lakos tanúsította 1946. augusztus 24-én.”32

 
Komlós Imre visszajött a munkaszolgálatból, és sikerült új életet kezdenie. A zsidó 
vallástól végleg elfordult. 1946. szeptember 2-án újra nősült, keresztény nőt vett 
feleségül. Új házasságából két fia született. 1999-ben halt meg. Mivel a 
nevelőanya, Müller Mendelné nem volt zsidó, őt nem vitték el. Túlélte a háborút, 
de családja elvesztése annyira megviselte, hogy 1948-ban beköltözött a zsidó 
szeretetházba, ahonnan később Mohácsra vitték. Ott halt meg 1970-ben. 
 

A bujkálók 
Ha kevesen is, de Lőrincen is voltak olyanok, akik 1944 nyarán már tisztán láttak, 
és Auschwitzot, a szigorodó intézkedések végállomását sejtve inkább vállalták a 
kockázatot, de a hatóságok állandó ellenőrzése és a zsidó tanács intelmei ellenére 
sem maradtak a gettóban. A visszaemlékezésekből tudjuk, hogy sokan kerestek és 
kaptak menedéket „tisztavérű” lőrinci polgártársaiknál, többen leltek átmenetileg 
otthonra különböző felekezetekhez tartozó rendházakban, sőt néhányan hosszabb-
rövidebb ideig még a budapesti gettóban is megbújtak.  
 
Több szemtanú tud arról, hogy a lőrinciek közül többen is bújtattak zsidókat.  
Egyik emlékezőnk biztos abban, hogy Szesztay István tanár több zsidót is 
megmentett. (A lőrinci gimnáziumban valóban dolgozott egy minden bizonnyal 
emberséges testnevelő tanár, cserkészparancsnok, akire máig nagy szeretettel 
emlékeznek vissza tanítványai.)33 Ezekről az életmentő cselekedetekről azonban 
éppoly keveset tudunk, mint az elhurcoltak egyéni sorsáról. Akinek nem volt 
szüksége arra, hogy közvetlenül a háború után egy-egy ilyen emberséges tettel 
igazolja magát, vagy a pusztulás, a soá ismeretében méltatlannak tartotta, hogy 
bátorságával kérkedjen, néhány év múlva az újra erősödő antiszemitizmus miatt 
már minden bizonnyal jobbnak is látta hallgatni zsidómentő tevékenységéről. 
Még ma is kevesen vállalják, hogy akkor az „igazak” közé tartoztak. Pedig 
minden lőrinci polgárnak tudnia kellene, hogy a mi településünkön is élnek 
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olyanok, akik zsidómentő tevékenységükért megérdemelnék vagy már meg is 
kapták az izraeli Yad Vasem kitüntetést. 
 
Dr. Tóth László Bendegúz, akinek anyai nagyapja Kuszenda Lajos mellett volt 
aljegyző, 2004. január 14-én így nyilatkozott háborús élményeiről: 
„Nagyapám, Haris Károly, aki Muracsányban (Zala vm. járási székhely, jelenleg 
Horvátországban) volt főjegyző, a trianoni békediktátum következtében kénytelen 
volt családjával menekülni. 1921-ben Pestszentlőrincen volt segédjegyző, majd 
Szabadszálláson főjegyző. Halála után 1927-ben nagyanyám Lőrincen a Kossuth 
L. u. 58. sz. alatti házat megvásárolta. Fiai, Haris Jenő és Haris József baráti 
kapcsolatban voltak dr. Gara Nándor ügyvéddel, akit a zsidóüldözés alatt 
nagyanyám házában bújtattak feleségével együtt. Pestszentlőrinc kiürítésekor – 
1944 végén dr. Gara Nándor VII. ker. Bethlen u. 6. sz. alatti lakásába költözött 
családunk. Ezáltal a lakást és a benne lévő vagyontárgyakat megóvtuk a 
széthurcolástól. Garáék a közeli VII. ker. Nefelejcs utcában találtak menedéket. 
Én akkor 9 éves gyermek – mint gyanún felül álló tartottam velük a kapcsolatot, 
vittem a leveleket és híreket. A szovjet csapatok bevonulását követően 
visszaköltöztünk Pestszentlőrincre. A Kossuth Lajos u. 58. sz. ingatlan jelenleg is 
családunk tulajdona, most leányom és unokám lakik benne. Ez dióhéjban egy 
üldözött zsidó házaspár és egy Trianon által sújtott magyar család története.”34

 
A személyes bátorságot kívánó egyéni és közösségi mentőakciók ellenére a 
lőrinci zsidók között nagyon kevesen voltak, lehettek azok, akik bújtatóik 
jóvoltából meg tudtak menekülni Auschwitz elől. Úgy tudjuk, hogy még a 
felkínált lehetőséget is számos tiszteletben álló zsidó polgártársunk 
visszautasította, mert nem akarta veszélybe sodorni a segíteni szándékozó 
ismerősöket. Így történhetett meg, hogy a XX. század derekán a már vesztésre 
állók őrült akaratából a munkaképes férfiaktól megfosztott, naponta testileg és 
szellemileg megalázott, megnyomorított lőrinci polgárcsaládok százai 
semmisültek meg – sok millió társukhoz hasonlóan teljesen értelmetlenül.  
 
„A magyar zsidóság pusztulásában a sorstalanság volt a különleges tragédia. A 
nyugat-európai izraeliták részben nemzetük sorsában osztoztak, a kelet-európaiak 
pedig úgy vélhették, üldöztetésükben valamiféle örök zsidó sors teljesedett be. A 
magyar zsidóság sem egyik, sem másik módon nem értelmezhette a történteket, 
hiszen a 19. századtól tudatosan vallotta magát magyarnak, tudatosan akart a 
nemzet sorsában osztozni. Némi leegyszerűsítéssel úgy is fogalmazhatnánk: 
nyugat-európai fejlődési utat járt be egy gazdaságában és társadalmában inkább 
Kelet-Európához tartozó országban. S ha a magyarsághoz való tartozást 
különbözőképpen értelmezték is (akár úgy, hogy az uralkodó osztályokkal 
azonosultak, akár úgy, hogy a magyar valóságot megváltoztató mozgalmakban 
vettek részt), vállalásuk mindig a magyar sors része volt. Csak a deportálás nyers 
valósága, a magyar hatóságok, csendőrök brutalitása tette sorstalanná őket; ez 
szembesítette a túlélőket az azonosságkeresés konfliktusával.”35
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AZ EMLÉKEZÉS IDEJE 

 

Az összeomlás 
Azt gondolhatnánk, hogy Lőrinc kegyetlen és cinikus zsidótlanítása, az alapító 
apák és a helyi polgárság jelentős részének halálba küldése után megnyugodtak a 
kedélyek, elcsitultak az antiszemita hangok. Hogy talán felébredt az elkövetők és 
a néma cinkosok lelkiismerete. Nem így történt. Az 1944. június 30-i kiürítés után 
azonnal elkezdődött az osztozkodás. A zsidó hagyaték kezelésével, elosztásával 
egészen az oroszok bejöveteléig mind a városházának, mind a helyi lakosoknak 
rendszeresen foglalkozniuk kellett. Még az összeomlás előtti pillanatokban is 
folyamatosan érkeztek a minisztériumi rendeletek mellett a hosszabbnál hosszabb 
és szigorúbbnál szigorúbb alispáni leiratok, amelyeket a hűséges, nyilas érzelmű 
lőrinci hivatalnokok még a város kiürítésének pillanataiban is teljesíteni kívántak. 
Ezek közül idézünk néhányat:  
 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Alispánja. 
Szám:36150/1944.kig. 
Tárgy: zsinagógák anyagának felhasználása       (Érkeztető pecsét: 1944.júl.-l.) 
 
Valamennyi járás főszolgabírájának, m.város polgármesterének 
 
A Belügyminiszter 31453/1944.XXI. res. sz. rendeletét tudomásulvétel és 
megfelelő eljárás végett az alábbiakban közlöm: 
Több Alispán bejelentéséből tudomásomra jutott, hogy azokban a községekben, 
amelyekből a zsidóságot már kiköltöztették, a rendeltetésüket vesztett 
zsinagógák hasznosítása tekintetében a legkülönfélébb tervek vetődtek fel. Így 
különösképpen olyan tervek merültek fel, hogy kérdéses zsinagógák – megfelelő 
átalakítással – kultúrház, mozgófényképszínház, raktárhelyiség céljára és más 
hasonló célokra vétessenek használatba. 
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a következőkről értesítem Alispán 
/:Polgármester:/ Urat. 
A zsinagógáknak, mint vallás gyakorlására szánt helyiségnek a fenti célokra 
történő felhasználását valláserkölcsi szempontokból, de propagandisztikus 
okokból is megengedhetetlennek tartom. 
Ha a szóban forgó, használaton kívüli zsinagógák tekintetében – építésrendőri 
és közbiztonsági okokból – kívánatosnak látszik, az elsőfokú építésrendőri 
hatóság rendelje el lebontásukat. 
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Ilyen intézkedés esetében azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy 
a zsinagógákból kikerülő bontási anyag egyfelől szoros zár alá tartozó 
zsidóvagyon, másfelől pedig a mai viszonyok között anyaggazdálkodási 
szempontból értékes építési anyag. 
Éppen ezért a zsinagógák lebontásának elrendelése esetében a lebontás 
elrendelését, valamint az így nyert anyagot nem és mennyiség szerint részletezve 
a m.kir. pénzügyigazgatóságnak be kell jelenteni és addig is, amíg a bontási 
anyag felhasználása tárgyában rendelkezés nem történik, gondoskodni kell az 
anyag megfelelő biztos eltárolásáról. 
Az említett végleges rendezéstől függetlenül az elsőfokú építésrendőri hatóság is 
jogosult, a pénzügyigazgatóságnak való bejelentés mellett, az építési anyagnak 
felhasználását elrendelni, de csak kizárólag ellenséges légitámadás által okozott 
rombolások helyreállítására, illetőleg a légitámadások következtében 
hajléktalanná váltak ideiglenes elhelyezését biztosító barakkok építésére. 
Ezek után még a következőkre hívom fel a figyelmet. 
A zsinagógák lebontását természetesen csak azokban a községekben, illetőleg 
városokban lehet elrendelni, amelyekből a zsidók teljes számban kiköltöztettek 
és ezáltal a zsinagógák elvesztették eredeti rendeltetésük célját. 
A bontási költségeket a legcélszerűbb akként fedezni, hogy a vállalkozó a 
bontási anyag meghatározott hányadáért végezze a munkálatokat. A község, 
illetőleg a város háztartását a bontási költségekkel megterhelni nem szabad. 
A lebontás után maradt üres telkeket a község, illetőleg a város további 
rendelkezésig közterületként kezeli. 
Budapest, 1944. június 26.                                    Alispán helyett: 
                                                                               dr. Géczy s.k. 
                                                                              vm. főjegyző. 
                                                                       

 
Ugyanezen a napon, június 26-án 38955/1944.kig. számon, 8 napos határidővel a 
zsidók szellemi vagyonának leltárba vétele ügyében, az izraelita vallásfelekezeti 
anyakönyvek beszolgáltatása tárgyában is íródott egy alispáni levél: 
 
A Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Úr 8.200/1944.V.K.M. rendelete alapján 
/:megjelent a Budapesti Közlöny 141. számában:/ felhívom Főszolgabíró, illetve 
Polgármester Urat, hogy a hatósága területén levő összes izraelita 
vallásfelekezeti születési, házassági és halálozási anyakönyveket, továbbá akár 
az izraelita lelkész /rabbi/, akár a hitközség irattárában őrzött összeírásokat 
/Conscriptio/ és személyi állapotra vonatkozó egyéb feljegyzéseket, amennyiben 
ezek 1895. évi október 1. napja előtt keletkeztek, 1944. június hó 30. napjáig a 
vármegye főlevéltárnokához terjesztesse fel, és ennek megtörténtét jelentse.           

 
A levelet 1944. július 3-án, tehát a lőrinci zsidók Monorra szállítása után 3 nappal 
iktatták. Július 14-én a polgármester 8629/1944. számmal, Fehér Ferenc légo. 
aloszt. vezető megjelölésével az alábbi válaszlevelet küldte az alispánnak: 
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Jelentem, hogy a pestszentlőrinci zsidókat a lakóhelyükül kijelölt zárt területről 
még a fenti számú rendelet (a rendeletszám a levélen nem található) 
kézhezvétele előtt elszállították. Fenti rendeletben megjelölt hitközségi iratokat, 
összeírásokat és anyakönyveket a gettó területén a szóba jöhető zsidók (rabbi, 
zsidótanács tagjai) lakásán szorgos kutatás ellenére sem találtam fel, s így azok 
legfeljebb a részletes leltározás során kerülnek elő, amikor is azokat a rendelet 
szerint késedelem nélkül fel fogom terjeszteni.  

 
Nem tudjuk, hogy a kutatás mennyire volt szorgos. Tény, hogy a könyvek sem 
akkor, sem később, a levélben jelzett részletes leltározás során nem kerültek elő, 
legalábbis a főlevéltárba nem jutottak el. Az izraelita felekezetű lőrinciek adatait 
tartalmazó összeírásoknak a háború zűrzavarában nyomuk veszett. Ha valóban 
megsemmisültek, akkor a helyi zsidóság kétszeresen is megsemmisült: fizikai 
valójában és az utókor emlékeiben. Pestszentlőrinc vesztesége pótolhatatlan. 
 
A zsidókat érintő anyagi és vagyonjogi ügyek megoldásáról kormánybiztos 
gondoskodott, aki már augusztus 26-án elrendelte, hogy „A bejelentés alá eső, 
valamint az elhagyott, illetőleg a zsidó őrizetéből vagy rendelkezése alól 
egyébként kikerült vagyontárgyak őrzése és kezelése annak a pénzügy-
igazgatóságnak a feladata, melynek területén a vagyontárgy fekszik. Ennél fogva 
– a közigazgatási hatóságok és rendészeti szervek támogatásának szükség szerinti 
igénybevétele mellett – a pénzügyigazgatóság köteles gondoskodni a szóban lévő 
vagyontárgyak megőrzéséről és kezeléséről. Ezekből a vagyontárgyakból – a 
honvédelmi törvény alapján eszközölt igénybevételt kivéve – előzetes 
felhatalmazásom nélkül semmit sem szabad kiszolgáltatni vagy használatra 
bárkinek kiadni.”  A rendelet előírta, hogy minden ingóságot jól zárható helyen 
kell raktározni, és a lezárt zsidó lakásokból, lakrészekből és üzemekből bármiféle 
ingóságot szigorú büntetés terhe mellett tilos elvinni. Ez alól kivételt csak a 
bombakárosultak és a hadműveleti területekről hatóság által elköltöztetett 
személyek jelentettek. Ilyen esetekben a kormánybiztos felhatalmazta a pénzügy-
igazgatóságot, hogy a károsultak számára „a legszükségesebb lakberendezési és 
háztartási tárgyakat ideiglenes használatra később megállapítandó használati díj 
mellett, átvételi elismervény ellenében saját hatáskörében kiadhassa”.  
 
Az augusztus 26-i rendelkezést Endre László alispán (bőséges időt hagyva a 
harácsolóknak) az 55.117/1944. számú, 1944. október 2-én kelt kísérőlevéllel 
juttatta el a járási főszolgabírákhoz és a megyei városok főpolgármestereihez. A 
levél teljes szövege ennyi volt: „A zsidók anyagi és vagyonjogi ügyeinek 
ellátására kinevezett kormánybiztos úr által 4984/1944. szám alatt kiadott 
rendeletét tudomásulvétel és további eljárás végett kiadom.” Addigra Lőrincen 
már nem igen maradt „további eljárást” igénylő zsidó vagyontárgy. Így az alispán 
megbízásából a „Menekültek és bombakárosultak részére zsidó ingóságok 
kiadásának szabályozása” tárgyában írt november 25-i levél oka fogyottá vált.  
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Túlélők és hazatérők 
Az emlékezők szerint a lőrinciek többsége a világháború kitörése előtt sem igen 
törődött azzal, hogy környezetében ki zsidó, ki nem, 1945 után pedig, talán 
szégyenében, talán az újrakezdés lázában, egyszerűen kitörölte agyából mindazt, 
ami a korábbi szomszédokkal, ismerősökkel történt. Az egyéni boldogulásért 
folytatott küzdelemben fel sem merült a számadás igénye. Az erőszakosan gyors 
társadalmi átalakulás és a város Budapesthez csatolása közben nem jutott idő a 
szembenézésre, az egyes emberek és a közösség felelősségének tisztázására. 
1949-től pedig még a nyilvános emlékezés lehetősége is megszűnt, hiszen a 
Rákosi-rendszer csak munkásosztályban és osztályellenségben tudott 
gondolkodni. Így néhány évtized alatt még a közvetlen ismerősök tudatából is 
kihullottak az elhurcolt és elpusztított, idegenbe szakadt vagy hazatért, de 
múltjuktól és tulajdonuktól megfosztott, új életet kezdő polgártársaik.  
 
A zsidónak minősített lőrinciek gettóba költöztetése után lakásukat azonnal 
lefoglalták. A rosszabb minőségűeket a kibombázottak, rászorulók kapták meg, a 
jobbakat az éppen aktuális politikai elit közcélra vagy saját használatra 
megtartotta. A beköltözők 1944-46 között többször cserélődtek, a hátrahagyott 
értékek szétszóródtak. Akiknek ma birtokukban vannak a 60 évnél idősebb, 
egykor féltve óvott tárgyak, talán nem is tudják, melyik család melyik tagjának 
ereklyéit, tárgyiasult emlékét őrzik.  
 
A deportálást és munkaszolgálatot túlélő pestszentlőrinciek száma ismereteink 
szerint nem éri el a meghurcoltak számának 25 %-át. Kevés kitaszított zsidó 
polgártársunknak adatott meg, hogy visszatérése után ott folytassa életét, ahol 
felnőtt, ahová az emlékei kötötték. A haláltáborokból szabadultaknak csak kis 
hányada tudott azonnal hazatérni, nagy részüket „felerősítésre” különböző európai 
országok fogadták be.36 Sokan vagy egyáltalán nem jöttek vissza 
Pestszentlőrincre, vagy ha igen, rövid itthonlét után – jobb életlehetőségek 
reményében más helyre (főként Budapest belső kerületeibe, Amerikába, Izraelbe) 
távoztak. Ma már sajnos, csak néhány egykori deportált van közöttünk, ezért igen 
kicsi az esélyünk arra, hogy az eddig összegyűjtött emlékezéseket és 
dokumentumokat kiegészíthessük, és még jobban megismerjük a 60 évvel ezelőtt 
távozásra kényszerített pestszentlőrinci zsidó magyarok életét.  

 
1945 júniusától folyamatosan jelentek meg a felszabadított táborok túlélőiről 
készült kiadványok. A Hírek az elhurcoltakról több ezer névből álló listáinak 
átnézése után mindössze 8 olyan személyre bukkantunk, aki Pestszentlőrincen 
született: Wilheim György (1931) Feldafing, Wilheim Ervin (1924) Dachau, 
Kovács Ferencné (1914) Bergenbelsen, Pechoffer Ferenc (1913) Wells, 
Pressburger Gabriella (1924) Bergenbelsen, Weinstein Ibolya (1911) Svédország, 
Hirsch Sándor (1901) Lübeck, Kulcsár Andor (1905) Lübeck. A névsorban 
nyilván vannak még más nem lőrinci születésű vagy adatok nélküli lakótársaink 
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is, a személyi adatok hiányában azonban felesleges találgatnunk. A felsorolásból a 
kevés név ellenére is jól látható, hogy az elosztó táborba való megérkezés után a 
legközelebbi családtagokat is elszakították egymástól - talán szándékosan, még a 
munkaképes felnőtt fiútestvérek sem maradtak együtt. A 40 éves Kulcsár Andor 
felesége nem élte túl a deportálást, nevével a mártírlistán találkozhatunk.  
 
Másodlagos forrásokból tudunk azokról a kétségbeesett kísérletekről is, 
amelyeket az egykori elhurcoltak tettek arra, hogy szétszóródott családjuk tagjait 
felderítsék. Szinte valamennyi hazai újság, a Hírek az elhurcoltakról, az Amerikai 
üzenetek és sok más külföldön megjelenő lapban jelentek meg hosszú hónapokig 
az alábbihoz hasonló rövid hirdetések: „SZOMBATI SÁNDOR, Pestszentlőrinc, 
Beregszász t. 15. Keresem apámat, aki tud róla, értesítsen. Szombati Viktor, 8 
Scillonian road, Guildford, Surrey, England.” Nem tudjuk eljutott-e a fiúhoz a 
hír, hogy családja már nem él. Az édesapa, Szombati Sándor feleségével együtt 
rajta van a pestszentlőrinci mártírlistán. Persze szívderítőbb üzenetek is 
napvilágot láttak. A következő például a New York-i Julius Fischbeinnek szólt: 
„Anyád él. Bözsinél lakom, Pestszentlőrinc, Küküllő u. 7.” 
 
Az idegenben otthonra talált egykori lőrinci deportáltak sokáig nem vették fel a 
kapcsolatot itthoni ismerőseikkel, szomszédjaikkal. Ezért különösen nagy tett, ha 
valaki, mint Tekes Sándorné több zsidó családdal is tartja a kapcsolatot. Tőle 
tudjuk, hogy sokan csak beljebb költöztek, sokan végleg elszakadtak 
Magyarországtól. Egyik Krammer lánynak magyar volt a férje, Dalmának is 
sikerült megmenekülnie, Adél Izraelben él; Bauer Pál a Népszínház utcába 
költözött; Földes László édesanyjával együtt Izraelbe ment, mint ahogy Weisz 
Imre is; a Gyöngyvirág utca elején lakó Marjai család lánya Svédországba került; 
Wilheim Ervin átköltözött a budai Duna-partra, György nevű testvére pedig 
Ausztráliába; Schwimmer Klári vegyészmérnök, Magda könyvtáros lett; 
Schönwald Ilonka a lajosmizsei vasútnál lakott.  
 
A hazatértek kis száma, a felejtés igénye, illetve a közös érdekek, az újjáéledő 
Magyarország demokratizálódása és az ateizmus terjedése gyorsan elterelték a 
figyelmet a zsidó magyarokról. 1945-ben országos szinten történtek ugyan 
lépések a nácizmus rémtetteinek és a zsidóüldözésnek az elítélésére, a helyi 
társadalom azonban 60 évig adós maradt a zsidóság megkövetésével. 
  

Emléktábla-avatás 
A város veszteségéhez méltó megemlékezések elmaradtak. Hosszú ideig az 
egyetlen jelentős esemény az elhurcolt és Pestszentlőrincre vissza nem tért zsidó 
áldozatoknak állított emléktábla felavatása volt. A fehér márványba faragott 
névsor a hazatért túlélők kezdeményezésére és pénzén készült el, a város 
polgármestere részt sem vett az avatáson. Az ünnepségről a Szabad Lőrincben 
1947. október 13-án megjelent tudósítás így számol be:37
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Palkó Sándor nagy beszéde 
a pestszentlőrinci zsidó mártírok emléktáblájának leleplezésén 
 
A pestszentlőrinci zsidóság deportálásban és munkaszolgálatban elpusztult 
mártír testvérei emlékének megörökítésére, templomában emléktáblát emelt. Az 
emléktáblát vasárnap, gyászünnepség keretében leplezték le. A gyászünnepségen 
megjelentek a pártok vezetői is, hogy a 760 gyalázatos módon elpusztított 
pestszentlőrinci zsidó emlékét méltassák és nevüket örökre beírják a város 
történetébe. Dr. Berg József kispesti főrabbi beszélt először a gyászoló 
közönséghez, majd, mivel a polgármester nem jelent meg a gyászünnepségen, dr. 
Köves Tibor tanácsnok mondott pár szót a város nevében. Több felszólalás után 
került sor Palkó Sándor vezérigazgató beszédére. Palkó Sándor az MKP 
képviseletében jött el, hogy meghajtsa a kommunisták kegyeletzászlóját. (…) 
Országszerte számos ilyen emléktáblát lepleznek le mostanában. 
Valamennyi egy-egy fekete betű, egy-egy felszólító jel hazánk történelmének 
legsötétebb lapjain. (…) 
 
 
A kommunista hatalomátvétel után a lőrinci zsidóság egyéni akcióira immár sem 
szükség, sem lehetőség nem volt. 1949-ben az utolsó zsidó civil szerveződés, az 
Izraelita Jótékony Nőegylet is beszüntette tevékenységét. Egy év híján 50 évig 
működött. A feloszlást kimondó gyűlésen a nőegylet 36 tagja közül 25 volt jelen. 
Bauer Adolfné, Berger Margit, Eble Lajosné, Dohány Lajosné, Deutsch 
Marcellné, Frid Sándorné, Goldmann Miklósné, Gáti Imréné, Jelinek Gézáné, 
Korecz Andrásné, Keresztesi Mihályné, Kovács Tiborné, Kupferschmied Tiborné, 
Neumann Ernőné, Némethy Márkné, Ritter Jenőné, Vass Ferencné, Vincze 
Mihályné, Lusztig Dezsőné, Wilheim Imréné, Wirt Hugóné, Vécsei Árminné, 
Ekstein Györgyné, Steiner Istvánné, Goldstein Árminné tagok egyhangúan a 
feloszlás mellett döntöttek. A megjelentekkel az elnöknő, Némethy Márkné 
ismertette „a vezetőségnek azt az indítványát, hogy a nőegylet működését 
szüntessék meg és oszlassák fel, indokolásul elmondja, hogy a tagok nagy része 
az MNDSZ-ben dolgozik, így feleslegesnek tartja a nőegylet működését, felszólít 
minden egyes tagot, vegye ki részét az MNDSZ hatalmas és minden 
demokratikus gondolkodású nőt érdeklő munkájából”. Az ülés végén „Bauer 
Adolfné kéri a közgyűlést, szavazzon jegyzőkönyvi köszönetet a vezetőségnek 
önzetlen és eredményes munkájáért, ehhez a közgyűlés hozzájárult.”  
 
Ez után hosszú évtizedeken át csak a helyi zsidó értékek lassú pusztulásának és a 
helyi közvélemény érdektelenségének lehettünk tanúi. Az izraelita hitközség is 
elveszítette tagjait, a hetvenes években az időközben Budapest XVIII. kerületévé 
lett Pestszentlőrincen már csak az imaház gondnoki teendőit ellátó Schusdek 
László őrizte a zsidó múltat. 1990 után a fővárosban megélénkült az érdeklődés a 
zsidó kultúra iránt, egyre gyakoribb és hevesebb viták folytak a zsidóság 
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helyzetéről és az őket ért méltánytalanságokról. Ezek azonban Lőrincet nem 
rázták meg: sem a helyi sajtó, sem a helyi értelmiség nem mutatott érdeklődést. 
Míg 2002 tavaszán dr. Feitl István, az Oktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság elnöke fel nem kérte Tekes Sándornét, hogy írja le a lőrinci zsidókkal 
kapcsolatos emlékeit, majd a kerületi helytörténeti gyűjtemény munkatársait, 
hogy kutassák fel a hiányzó adatokat. Lassanként visszatér közös emlékezetünk. 
Kiderült, hogy a helyi zsidó hitközség megszűnése után a lőrinci áldozatok 
emléktábláit a kispesti zsidó temető ravatalozójába helyezték át, két évvel ezelőtt 
pedig a romos állapotban lévő Batthyányi utcai zsinagógát is felújították (jelenleg 
okmányirodaként működik). Végül 2004. április 7-én dr. Feitl István 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Képviselő-testülete elé terjesztette az alábbi 
indítványt, melyet a Képviselő-testület elfogadott:  
 

Sürgősségi előterjesztés 
a Képviselő-testület 2004. április 8-ai ülésére 

 
Tárgy: nyilatkozat a Holocaust 60. évfordulója alkalmából 
 
Tisztelt Testület! 
 
2004. április 5-én, hétfőn terjesztette be négy parlamenti frakció, és fogadta el az 
országgyűlés azt a politikai nyilatkozatot, amely a magyarországi Holocaust 
emléknapja alkalmára, a zsidótörvények és az 1944-es szörnyűségek elítéléséről, 
a nemzeti tragédiáról és a közös részvétről szól. Ritka pillanata a politikai életnek, 
hogy a parlamenti pártok azonos véleményre és szándékra jutnak a nemzeti 
történelmet érintő kérdésben. A hétfői döntés indított arra, hogy a testület elé 
terjesszem azt a nyilatkozat tervezetet, amely a kerületi Holocausttal kapcsolatos. 
A sürgősség indoka az, hogy a parlamenti határozatban szereplő emléknapig, azaz 
április 16-áig újabb testületi ülést már nem tartunk. 
A zsidóüldözés, a deportálás a mi településeinket is érintette. Az emléknapon 
ennek megfelelően koszorúzásra és kiállítás megnyitására készülünk. Az 
áldozatok számát 1300-1500 körülire teszik a helytörténészek. Ez volt ismereteink 
szerint a legnagyobb emberáldozat, amit a kerület két települése elszenvedett a 
XX. században. Olyan polgárokat pusztított el a fasiszta áradat, akik 
munkájukkal, a helyi közösségben viselt tisztségeikkel megbecsült, beilleszkedett 
részét képezték a települések közösségeinek. Sokan közülük virilisták voltak, 
mások egyszerű munkásként járultak hozzá Pestszentlőrinc és Pestszentimre 
gyarapodásához. Egy részük önálló vallási közösségen keresztül, mások 
keresztényként találtak lelkiekben is otthonra nálunk. Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre etnikailag, vallásilag sokszínű, ám mégis összetartó közösségének 
nagy többségétől távolt állt az antiszemitizmus. Jellemző, hogy 1944. március 19-
e után Endre László nyilas alispán szükségesnek látta a törvényesen megválasztott 
polgármester eltávolítását és egy bábpolgármester kinevezését, hogy buzgón 
hajtassanak végre a zsidóellenes intézkedések a sárga csillag viselésétől, a 
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vagyonrablástól a gettó létesítésén át a deportálásig. Ha gettó nem is létesült, de a 
deportálás Pestszentimrén sem volt elkerülhető. 
A legszörnyűbb esemény akkor következett be, amikor a megalázott és kirabolt 
embereket kihajtották a vasútállomásokra, vagonokba zsúfolták, majd a monori 
gyűjtőtábor közbeiktatásával Auschwitzba deportálták őket, ahol a halál várt 
rájuk. Ez az időpont 1944. június 30-a volt. 2004-ben önkormányzatunknak ezen 
a napon is emlékeznie kell a megtörtént szörnyűségekre. Ugyanakkor nem 
feledkezhetünk meg arról, hogy lakóközösségünk sok tagja saját biztonságát 
kockára téve igyekezett segíteni bajba került polgártársain, igyekezett menteni, 
ami még menthető volt. Jól ismert az, hogy díszpolgárunk, Somogyi László több 
embert kimentett a monori gyűjtőtáborból. Róluk, az ő példájukról sem 
feledkezhetünk meg. Ezért a nyilatkozattervezet eltérve az országgyűlésitől, az ő 
emléküket is megörökíteni szándékozik. 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A fenti, Önök előtt minden bizonnyal ismert tények alapján kérem az alábbi 
nyilatkozat elfogadását. 

 
Nyilatkozat a 

pestszentlőrinc-pestszentimrei holocaust emlékezetének ébrentartására 
 
 
A hazai zsidóság üldözése, megbélyegzése, elkülönítése honfitársaitól, majd 
Auschwitzba szállítása és meggyilkolása Pestszentlőrincet és Pestszentimrét sem 
hagyta érintetlenül. Több mint ezer embert, helyi polgárt érintett a holocaust. 
Pótolhatatlan veszteség érte ezzel mindkét település társadalmát. 
A holocaust a magyar nemzet – Pestszentlőrinc és Pestszentimre zsidóságának, 
zsidó származású polgárainak üldözése és meggyilkolása kerületünk – tragédiája. 
A veszteség itt él velünk, a fájdalom még nem múlt el. Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre zsidó közössége számára a legsúlyosabb csapás 1944. június 30-
ával kezdődött, amikor végleg el kellett hagyniuk az otthont jelentő várost és 
községet, és útjukra indultak a halálvagonok. 
Április 16-a mellett ezért június 30-a az áldozatok előtti tisztelgésre, minden 
jóakaratú ember lelkiismeretének ébren tartására és az utánunk jövő nemzedék 
okulására itt a kerületben is legyen a megemlékezés alkalma. 
Ezeken a napokon Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-
testülete a kerület állampolgárainak nevében mély részvéttel hajt fejet a 
vészkorszak áldozatai és a sokat szenvedett túlélők előtt, egyben köszönetet mond 
minden tisztességes embernek, aki tett azért, hogy honfitársai megmeneküljenek a 
szörnyű haláltól. 
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK 
 

A lőrinci zsidóság sorsa (Tekes Sándorné) 
 
1873 után elkezdődött egy mozgalom, hogy Pestszentlőrinc váljon el Kispesttől 
és legyen önálló község. A lélekszáma erre az akkori szabályok értelmében 
elegendő volt, de a megoldás nagyon lassan haladt. A lajosmizsei vasútvonal volt 
a két község között a választóvonal. Kispest határától keletre feküdt 
Pusztaszentlőrinc, melynek területe sokkal nagyobb volt, mint Kispesté.  
 
Az 1900-as évek elején több gyár alakult Lőrincen. A Lipták gyár saját munkásai 
részére egy úgynevezett kolóniát építtetett, hogy a munkaerő közel legyen a 
munkahelyhez. A lakosokat el kellett látni élelemmel. Megjelentek az első 
kereskedők. Kispestnek akkor már fejlett kereskedelmi hálózata volt, sőt piaca is. 
A vasút közelében letelepedett lakosság oda járt vásárolni. Letelepedtek az első 
kereskedő családok. Általában a kispesti zsidó kereskedők fiai nyitottak Lőrincen 
úgynevezett vegyeskereskedéseket. Ezek az átköltözött fiatal családok 
szorgalmasan dolgoztak, igyekeztek a lakosság igényeit kielégíteni. A lőrinci 
telkek parcellázása folyamatos volt. A lakosság lélekszáma nőttön-nőtt, ennek 
megfelelően bővült az üzlethálózat és ezzel együtt a kereskedők létszáma. Már 
nemcsak Kispesttől, hanem Soroksárról, Budapestről is települtek ide zsidó 
kereskedők, sőt házasságok révén vidékről is. A kereskedő családokban több 
gyerek volt, négy-öt, néhol több is. A családi munkamegosztás is átváltozott. 
Voltak, akik a kereskedelemben maradtak, de lett a fiatalokból értelmiségi, iparos 
és gyári munkás is. 
 
Az első világháború alatt a gyárak termelése nagyon megnőtt. Ezzel együtt nőtt a 
lakosság létszáma is. Mind több kereskedőre lett szükség. A kereskedő családok 
fiaikat igyekeztek taníttatni. Először az iparban vállaltak munkát, ahol a 6 elemi 
iskolai végzettség elegendő volt. Majd mind többen jártak a kispesti polgári 
iskolába, hogy nagyobb műveltségre tegyenek szert. 
 
A családok összetartottak, ismerték egymást. A kispesti zsidó egyházhoz 
tartoztak. Lőrinc 1910-ben lett önálló község, és nagy iramban fejlődött. Telepei 
egymás után alakultak mind nagyobbá (Bókay-telep, Lónyai-telep). Egész 
utcasarok épültek. A főútvonalat jelentő Üllői út bal oldalán nemzetközi 
nagyjainkról nevezték el az utcákat (Kossuth, Batthyány, Vasvári, Petőfi stb.). A 
Lónyai-telep kimondott nagy-parcellás település lett gyönyörű villákkal, ahol 
kereskedelem nem alakult  ki. Az Üllői út jobb oldalán kis-parcellás, sűrű 
lakosság és fejlett kereskedelmi hálózat lett a jellemző. A kereskedő réteg is 
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mind nagyobb lett. Kezdetben építőanyag kereskedés, fatelep, majd 
textilkereskedés és fűszerüzletek nyíltak. Nemcsak a kereskedők száma lett egyre 
több, de az iparosoké is. 
 
A zsidó családok arra törekedtek, hogy gyermekeiket taníttassák. Már szinte 
általános volt a polgári iskolába járás, de nem volt ritka a gimnáziumi végzettség 
sem. Az I. világháború befejeződése után, a gazdasági fellendülés hatására egyre 
magasabb műveltségre törekedtek. Orvos, ügyvéd lett az a gyerek, aki tehetséges 
volt. Többen jártak külföldi egyetemre is. Ennek oka az volt, hogy 1920 után 
korlátozták a zsidó gyerekek felvételét az egyetemekre (numerus clasus). 
Lőrincen az 1920 években nagy lendületet vett az iskolaépítés. Először egymás 
után épültek elemi iskolák a lakókörzetekben, majd polgári iskolák és végül 
gimnáziumok is. 
Egyesületek, baráti társaságok alakultak, ezek áldásos tevékenységet fejtettek ki 
a szegény gyerekek támogatásában. A zsidó kereskedők közül több 
nagykereskedő lett, és ezek minden segélyakcióban részt vettek. A zsidó 
közösség magának imaházat építtetett a Batthyány utcában. Szerveztek 
Nőegyletet, Ifjúsági Egyesületet. Havonta kulturális előadásokat rendeztek, ahol 
neves művészek voltak az előadók. Az iparral és kereskedelemmel foglalkozók 
műveltségének emelésére szorgalmazták az ipari értelmiség kialakítását, a 
tanulók beiskolázását és a kereskedelmi iskolák megnyitását is. A képviselők 
sokat áldoztak ezeknek az iskoláknak a megteremtésére. 
 
A beilleszkedés igénye miatt már az 1920-as évek végén megindult a 
névmagyarosítási láz. Ha az öregek nem is, de a fiatal generáció már 
magyarosította nevét. Pl. Weil Békés lett, Fleisch Feles stb., sőt az újszülöttek 
névadása is megváltozott (György, Pál, Imre stb. neveket választottak a bibliai 
Izsó, Manó, Jakab helyett). 
 
A társadalmi beilleszkedést bizonyítja, hogy egymás után kötöttek vegyes 
házasságokat, keresztény leányt vett el zsidó fiú, zsidó lányt vett el keresztény 
fiú, és több áttérés is volt. Ezek ugyan keresztény családdá alakultak, de őseiket 
akkor sem tagadták meg. Szegény hitsorsosaikat támogatták. Öregek otthonát, 
tisztasági fürdőt tartottak fenn. Gondozták a lőrinci temetőt is. Megtartották 
ünnepeiket. Barátságot kötöttek keresztény családokkal. Ezek a barátságok 
azonban nagyrészt felbomlottak a németek bevonulása után. 
Ingatlanokat főleg a főútvonalon – Üllői út – vásároltak, ahol az üzleteiket is 
megnyithatták. Az üzlethálózat a Lajozsmizsei vasúttól az „öreg-temető”-ig az 
Üllői út jobb oldalán húzódott. A temető után a boltok átkerültek a baloldalra, 
mivel a Kertváros Egyesület nem járult hozzá, hogy a területén üzleteket 
nyissanak. Ezzel kizárta, hogy a Kertvárosba zsidó családok költözzenek.  
 
1944. március 19-én lerohanták Magyarországot a németek. Ezt követte a 
munkaszolgálatosok összegyűjtése, pl. az Erdős Miklós által vezetett 
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Parkettagyárban, amely a Gyömrői úton volt. Nem sokkal ezután a sárgacsillag 
hordásának kötelezettségét is előírták. A zsidó családok összeköltöztetése után a 
gettóba való költöztetés következett, onnan Monor, Auschwitz, Dachhau, 
Mühldorf, ahol az emberhez nem méltó halál várt rájuk. A deportálásból 
riasztóan kevesen tértek vissza. 
 
A gettó (majd Monor, Auschwitz, Dachhau, Mühldorf) 
Úgy emlékszem, a lőrinci gettót az Állami lakótelepen állították fel 1944 
májusában. A város vezetői megállapodtak a belügyminisztériummal a zsidók 
elhelyezéséről, mivel a telep a belügyhöz tartozott. A gettó felállításához az 
Állami lakótelepen kiürítettek több lakóházat és az eredeti lakókat a telep más 
részére helyezték el. A kiürített lakóházak folytatásában volt a futballpálya, ezt 
hozzácsatolták a gettó területéhez és az így nyert területet szögesdróttal vették 
körül. Ide szállították a városban már korábban összeköltöztetett zsidó 
családokat. Egy épületbe 3-4 család került. Sok volt az öreg, de általában 
családanyák gyerekekkel. Férfi alig, mivel azokat munkaszolgálatra már 
korábban elvitték. Ezekbe a lakásokba minimális ingóságot hozhattak magukkal. 
A telepről kimenni csak engedéllyel lehetett, mert a kaput őrség védte. Délelőtt 
11-12 között volt „kijárás”, amihez a külön „kijárási engedélyt” a Kossuth utcai 
iskolában állította ki egy városi tanácsnok. Az igazolvány névre és személyre 
szólt, és csak egy napra volt érvényes. 
 
Ebben az időben az alapvető élelmiszereket már csak jegyre lehetett kapni. A 
gettó lakói is kaptak jegyet, de a szűkre szabott kijárási engedély miatt alig 
tudtak a boltokba eljutni. Általában hosszú sorok álltak az üzletek előtt, ha nem 
volt sor, az azt jelentette, hogy az áru már elfogyott, a lakosság már felvásárolta a 
készleteket. Hiába ajánlott volna fel a jobb érzésű lakosság a saját 
élelmiszerjegyeiből a gettó lakóinak, mert a zsidók jegyei felül voltak bélyegezve 
a sárgacsillagos vásárló csak azzal vásárolhatott. Az is előfordult, hogy az 
élelmiszer-szállítmányok csak délután érkeztek meg, így a gettó lakóinak nem 
volt módjában ezt megvárni, mert a kijárási időt pontosan be kellett tartani. 
Ebédosztásra vissza kellett érniük a telepre, mert ha ezt az alkalmat lekésték, 
éhen maradtak. 
 
A begyűjtött családok 1944. június elejétől 28-ig voltak a gettó foglyai. Június 
28-án38 csendőri kíséret mellett vitték őket a lőrinci vasúti „nagyállomásra”. Ott 
vagonokba zsúfolták őket, és a vonat elindult kelet felé. A lőrinci gettó foglyait 
Monorra szállították, ahol egy labdarúgópályán helyezték el az embereket a 
szabad ég alatt. Itt csendőrök őrizték őket 4 órás váltásban. A monori református 
asszonyok önként vállalták, hogy napi egyszeri étellel látják el a foglyokat. Több 
lőrinci lakos is kiment Monorra, hogy segítsen, amivel tud. Ez a lehetőség az 
őrség miatt nagyon korlátozott volt. A tábor vezetője engedélyt csak azoknak 
adott, akik ún. „vegyes házasok” voltak, és ezt igazolni tudták, valamint azoknak, 
akiknek keresztény gyermekeik voltak. Így sikerült néhányuknak megmenekülni. 
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A lőrinci egyházak egységesen segítettek, akin tudtak. Sorra állították ki a 
„keresztleveleket” a római katolikus, a református, az evangélikus egyház papjai. 
Ezekkel az igazolásokkal menekültek meg többen Monorról, a „pokol 
előszobájából”. Volt olyan öreg, beteg ember, aki még ott, Monoron befejezte 
földi életét.  
 
Napok múlva ismét bevagonírozták a tábor lakóit, és elindult a halálvonat. A 
monoriak egy része Auschwitzba megérkezve zsúfolt barakkokba került, de 
voltak, akiket Dachhauba szállítottak. A táborokban csíkos rabruhát kellett 
hordaniuk, és az ellátás is borzalmas volt. A tábort szögesdrót vette körül, és a 
nap 24 órájában fegyveres őrök „felügyelték a rendet”. Pár nap múlva 
elkezdődött egy „válogatás”. Kinek van műszaki végzettsége? Ki tud 
műszerekkel bánni? Ki orvos? A kiválogatott embereket külön csoportba 
sorolták, és elvitték munkára Mühldorfba. Akit munkába állítottak, annak számot 
tetováltak a karjára. Akik a munkában nem feleltek meg, azokat visszaszállították 
abba a táborba, ahonnan érkeztek. Voltak, akik örültek ennek a „lehetőségnek”, 
azt hitték, hogy itt újra találkozhatnak a családjukkal. Nem gondolták, hogy 
innen már csak egy út vezet tovább, az pedig a gázkamrába viszi őket. 
 
Amikor a táborok felszámolásával leomlottak a szögesdrótkerítések, és szabad 
lett az út hazafelé, a túlélők közül kevesen tértek vissza Lőrincre. Akik 
hazajöttek, nagyon nehezen illeszkedtek be az „új életbe”. Jó néhányan Izraelbe 
mentek, de voltak, akik Ausztráliába, Svédországba, Amerikába vándoroltak ki, 
remélve, hogy a távolban hátra tudják hagyni szörnyű emlékeiket.  
 
A lőrinci hitközség elárvult. Tagjai nagyrészt odavesztek, főrabbijukat, dr. 
Günzler Pétert egész családjával, két kiskorú gyermekével szintén elhurcolták. A 
Batthyány utcai imaház megmaradt ugyan, de nem volt, aki imádkozzon benne. 
Az a néhány ember, aki visszatért, szívesen átment volna Kispestre, ahová 
többen visszatértek, a kispesti imaházat azonban bombatalálat érte, és ezért 
használhatatlan állapotban volt.  
A budapesti hitközség kiadott egy újságot „Új Élet” címmel. Ebben az újságban 
jelent meg azoknak a neve személyi adataikkal, akik a nemzetközi vöröskereszt 
hírszolgálatának adatai alapján életben maradtak. A kis példányszámú lapot 
kézről-kézre adták, és szinte ronggyá olvasták, remélve, hogy rokonaikra 
bukkanhatnak, és megtudhatják, mikorra várhatók vissza. A vöröskereszt 
munkáját dicséri, hogy gyakran tényleg újsághírből tudták meg, hogy rokonuk, 
ismerősük a szerencsés megmenekültek között van. 
 
A visszatért lőrinci egyháztagok úgy döntöttek 1945-ben39, hogy emléktáblát 
állítanak a mártíroknak, ami el is készült, bár az ezen feltüntetett névsor nem volt 
teljes. A táblát az imaház előcsarnokában helyezték el, és ettől az időtől kezdve e 
tábla előtt emlékeztek meg évenként a mártírokról. Ide jártak emlékezni azok 
közül is többen, akik elhagyták Magyarországot, és csak látogatóba jöttek vissza. 

 60 



A háború előtti zsidó egyháztanács tagjai közül csak Schusdek László maradt 
életben. Ő vállalta és végezte ezeknek a találkozóknak a szervezését.  
 
1944. március 19. és június 30. között volt olyan családi tragédia nem is egy 
Lőrincen, mikor félve attól, ami még következni fog, a családfő „elément” a 
rémségeknek, és önkezével irtotta ki egész családját. Emlékezetes tragédia volt, 
amikor a lőrinci téglagyár igazgatója és egy apa a Szent Ágota utcában, sőt a 
Lámpagyár igazgatója a Gyöngyvirág u. 6-8-ból is ezt az utat választotta. Ezek a 
megrázó hírek futótűzként terjedtek el a városban. Ilyen szörnyű hír volt az is, 
hogy az 1944. április 4-i szőnyegbombázás alatt, mely főleg a Ferihegyi 
repülőteret érte, számos munkaszolgálatos halt meg a reptér betonján, mivel a 
repülőtér SS parancsnoka nem engedte meg a munkaszolgálatosoknak, hogy 
lemenjenek az óvóhelyre. Ezeket az áldozatokat a Sallai utcai öregtemető 
kapubejáratától jobbra lévő zsidó temetőben hantolták el. 
 
1944. november elején, amikor megjelent a kiürítési kormánybiztos parancsa, 
hogy a várost november 15-én déli 12 óráig mindenkinek el kell hagynia, nagyon 
nehéz helyzetbe kerültek azok, akik származásuk vagy politikai nézeteik miatt 
bujkálni kényszerültek. A kiürítési parancs ellen Lőrincen lakossági tüntetés volt, 
aminek az lett az eredménye, hogy a várost csak a Béke tértől a Városház utcáig 
terjedő területről kellett elhagyni. Így a bujkálók közül többen meg tudtak 
menekülni, mert a veszélyt is vállalva a helyben maradt lőrinci ismerősök, jó 
akaratú emberek befogadták őket. A kiürítési parancs végrehajtását a Lőrincre 
kivezényelt csendőrség emberei végezték. Házról-házra járva szigorúan 
ellenőriztek minden lakást és épületet. Legfeljebb 24 órás halasztást is csak azok 
kaphattak, akik igazolni tudták, hogy fekvőbeteg van a háznál.  
A vegyes házasságban élők nagy bajban voltak, mert a nyilas polgármester 
kapcsolatot teremtve Budapest polgármesterével a korábban kiürített zsidó 
lakásokat ajánlotta fel a teljes kiürítés megvalósításához. Ezt a „lehetőséget” a 
jóérzésű lőrinci családok nem akarták elfogadni. Sok választásuk azonban nem 
maradt, mert november 15-én megindult a kitelepülők áradata: ki, ahogy tudta, 
gyalog, kerékpárra zsúfolva, babakocsiba halmozva tolta maga előtt értékeit. 
 
A bujkálók számára a rettegéssel teli állapot 1944. november 15-étől tartott 1945. 
január elejéig, mivel az orosz csapatok január 5-én érték el Lőrinc területét. Csak 
fájdalommal és keserűséggel lehet erre az időre visszagondolni, amikor nagyon 
sok családnak kevesek hősies, sokszor önfeláldozó személyes helytállása ellenére 
sem maradt más a szeretett családtagok helyett, csak a fájdalmas megemlékezés. 
A lőrinci imaházban elhelyezett emléktáblát, miután a hitközség nem 
szerveződött újra, leszerelték és a kispesti zsidó temető ravatalozójában 
helyezték el. Magát az imaházat különböző célokra használta és használja ma is a 
város. Önkormányzatunk arra törekszik, hogy az emléktáblát visszahozza eredeti 
és méltó helyére, oda, ahonnan a lőrinci zsidó áldozatokat elhurcolták.  
Legyen áldott az áldozatok emléke és az utódok élete. 
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Akiket elhurcoltak 
Amikor hatvan év távlatából megpróbáltuk összegyűjteni azok nevét, akik valaha 
közöttünk éltek, rendkívüli nehézségekkel kellett szembenéznünk. Nemcsak 
deportáltak tűntek el, ismeretlen helyekre kerültek a munkaszolgálatra hurcoltak 
is: a németek bevonulása után a lőrinci gyárakba katonai parancsnokokat 
neveztek ki, akik a gyárakban dolgozó férfiakat a megadott parancsok szerint 
kiválogatva különböző gyűjtőhelyekre irányították. Ezekről a mozgásokról 
semmiféle irat nem maradt fenn. A gettósítás előtt Lőrincen lakó zsidó 
családokról csupán a Zsidó tanács vezetett teljes körű kimutatást, ez azonban már 
a háború alatt elveszett. A megmaradt hitközségi iratok Schusdek László halála 
után valószínűleg a Budapesti Zsidó Hitközség irattárába kerültek, de ezeknek 
sem sikerült nyomára bukkannunk. A mindenáron felejteni akarók, az 1944 óta 
teljesen kihalt családok, illetve a Lőrincre visszatértek kis száma eleve kizárta, 
hogy minden család nevét fel tudjuk jegyezni. Nehezítette a dolgunkat, hogy a 
zsidó kereskedőket, iparosokat egykori környezetük csupán a vezetéknevükön 
ismerte, és az is, hogy egyre kevesebben élnek már azok, akik személyes 
kapcsolatban álltak velük. Az alábbi lista összeállításában Nagy Zoltán, 
Kalotainé Strasszer Éva, Fiebertné Deutsch Ibolya, Hamar Tiborné, Bodaházi 
Gézáné, Szemeréné Povázsai Etelka és Pándy Tamás volt segítségemre: 
 

Balogh István  textilkereskedő Petőfi utca 
Bauer (Bihari) Pál   
Bauer János kárpitos Szarvascsárda tér 
Bauer Jánosné + 2 gyerek   
Bauer Sándor + 2 fia  Wlassics Gyula 
Berger  + 1 lány nyomdász Üllői út 
Dávidovics szabó mester Széchenyi u. 
Deutsch Marcell és felesége  Vasút u. 70. 
Deutsch Ibolya   
Deutsch Vilmos festékkereskedő Üllői út 
Dohány család   
Domahidi rokkant trafikos  
Dvorzsák Józsefné (Médi)  Bókay Árpád u. 
Eisler Rezső és felesége, József MÁV raktáros  
Édelmann  üveges/képkeretező Üllői út 
Flesch (Feles) Ferenc dr. orvos Erzsébet tér 
Fleschné + 2 gyerek   
Földes Emil  fakereskedő Gyöngyvirág u. 
Földes Emilné + 2 lány   
Földes Lajos és felesége fakereskedő Széchenyi u. 
Földiák Sándor   Benedek Elek u. 
Földiák Sándorné + 3 fiú   
Földiák Sarolta és Gizella   
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Frank Sándor  főkönyvelő Batthyány u. 
Frank Sándorné + 2 fiú   
Fried Sándor  Wlassics Gyula u. 
Fuksz család  Batthyány u. 
Günczler Péter dr. rabbi Batthyány u. 
Günczlerné + 2 kisgyerek   
Glass + 2 gyerek szódagyáros Szarvascsárda tér 
Glassné Bauer Erzsébet FTC úszóbajnok  
Gombos Stühmer boltvezető Üllői út 
Gottlieb Nándor  Wlassics Gyula u. 
Gottliebné + 2 gyerek   
Grosz Ödön és felesége villanyszerelő Sas u. 
Grünbaum Sándorné + 1 fiú ékszerész  
Grünfeld Sándor   
Grünfeldné + 2 gyerek   
Grünwald és felesége textilkereskedő Üllői út 
Guttmann Henrik, felesége, gyereke rabbi (1945: tanár) Széchenyi u. 4. 
Gyémánt  bádogos mester  
Halász  család nagykereskedő Üllői út 
Héber család bádogos  
Henkel Ervin   
Herskovits Dávidné özv. kereskedő Üllői út 
Hollós Teréz dr. fogorvos  
Holczer Futura igazgató Batthyány u. 
Holczweber Vilmos  Ráday u. 
Holczweber Vilmosné + 2 gyerek   
Hollós József  fakereskedő Üllői út 
Hollós Józsefné + Péter, Veronika   
Izsák, Izsákné + 1 gyerek festékkereskedő Üllői út 
Kalmár  takarmánykereskedő Üllői út 
Kalotai család   
Katz Sándor és felesége  Garay u. 
Kelemenné özv. + 1 állatorvos fiú  Városház u. 
Kertész Manó és felesége, fia  Petőfi u. 
Kertész Miklós dr. + felesége orvos  
Kiss Árpád és felesége házügynök  
Klein (Kozák) Dezső  Sas u. 
Kleinné + Dezső, Etelka   
Kohn (Kővári) és felesége + 2 gyerek  Petőfi u. 
König és felesége + 1 fiú  Bókay u. 
Kovács Árpád, Kovácsné Kiss Irén ingatlan ügynökök Üllői út 
Kováts Tibor dr. + Andor  Batthyány u. 
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Krammer Dalma, Adél   
Krausz Andor és felesége + 1 gyerek villanyszerelő Üllői út 
Krausz Andorné özv. + Piroska papírkereskedő Üllői út 
Krausz Ferenc és felesége + 2 gyerek pék Wlassics u. 
Langerék + Gyula dr., Erzsébet, József  Ráday u. 
Magyarné + Anna, Piroska, Katalin   
Moskovits Ede, felesége + 1 gyerek fakereskedő, művész Üllői út 
Nagy Izsó és felesége, Zoltán, Edit órásmester Baross u. 
Neumann Ernő és felesége + 2 gyerek   
Pásztor Farkas  tanító  
Pogány Pál nagykereskedő Üllői út 
Pragerné + lánya  Széchenyi u. 
Rittelmayer bádogos mester  
Schein Imre  Gyöngyvirág u. 
Schlesinger Lipót és felesége + 1 villanyszerelő Ráday u. 
Schück  ortodox rabbi Kossuth u. 
Soltné + 2 gyerek   
Spitzer Fábián dr. és felesége orvos Batthyány u. 
Sterk és felesége  + 2 gyerek fűszeres Kossuth-Baross u. 
Sterk Márton és felesége + Lajos bádogos Üllői út 
Stern Sándor és felesége + 1 fiú fuvaros Benedek E. u. 
Strasser Sándor, István, Vilmos, Irén  Kossuth u. 
Strasser Ilona, Éva   
Székely Henrik és felesége + 1 fiú mozitulajdonos Szarvascsárda tér 
Székely Zoltán és felesége bélyegkereskedő Kossuth u. 
Székely Anni  baromfitenyésztő  
Székely Ottó gyógyszerész  
Tarján László mérnök Dobozi u. 
Tenczer család   
Ungár Andor és felesége + 1 gyerek  Üllői út 
Ungár Arnold és felesége   
Ungár Lajos és felesége + 1 gyerek   
Weigelné + 1 lány  Garay u. 
Weil és felesége + Béla, Magda fakereskedő Üllői út 
Weinberger Sándor és felesége + 1 gy.   
Weisz Sándor és felesége textilkereskedő Üllői út 
Wellisch Oszkár és felesége + 2 gyerek nyomdász Bókay u. 
Wilheim Sándor dr. orvos Kossuth u. 
Wilheimné + Edit, Ervin, György   
Winkler Ignác és felesége textilkereskedő Üllői út 
Winkler Zoltán és felesége + Éva textilkereskedő  
Wiesner és felesége + 1 fiú cukorkaárus  
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Másfél év az életemből (Nagy Zoltán)40

 
Gyerekkoromat 1926-től, 5 éves koromtól kezdve, 1944-ig Lőrincen töltöttem. 
Több helyen laktunk, elsősorban és hosszabb ideig a Bókay utcában, ahol 
nagyanyámnak volt egy kis családi háza. Később a Kossuth Lajos utcában, majd 
az akkori Ráday utcában, és oda jártam iskolába a Wlassics utcába, majd a 
Lőrinci Polgáriba és leventére. (Apám órásmester volt a Baross utca elején lévő 
órásüzletben. Az üzlethelyiségben most is órásüzlet van. A Baross utcai üzlet 
vezetése lekötötte apám minden idejét. Az üzlet jövedelméből szerényen megélt a 
család, de meggazdagodni abból nem lehetett. Családi életünkben nem nagyon 
voltak zavaró körülmények. Iskoláimat Lőrincen végeztem. A polgári iskolai 
ismereteket a mai Hunyadi gimnázium akkori elődjében, az I. sz. pestszentlőrinci 
polgáriban szereztem. Akkor még a fiúk és a lányok egy épületen belül, de külön 
szárnyban tanultak. A lányok és a fiúk bejárata is külön volt. Erre ma már csak a 
jelenleg működő iskola még létező, de zárt bejárata emlékeztet. 
Akkori gyermekéletünk számos vonatkozásban eltért a mai gyerekek életétől. 
Talán a szülőkkel, a felnőttekkel, a tanárokkal szemben tanúsított viselkedést 
említeném elsősorban. A kor társadalmi és gazdasági körülményei miatt a mainál 
szerényebben öltöztünk. Emlékezetem szerint évente egy pár cipőt és egy öltöny 
ruhát kaptam. A nyári időszakban – különösen a vakáció idején – gyakran 
kerestük fel csapatostól, utcai és iskolai pajtásokkal azt a mocsaras, vizes 
területet, amely a mai Hőerőmű helyén volt. Az amolyan romantikus, indián 
kalandra csábító terület volt. Amikor beköszöntött a téli időszak, a nyári 
romantikus mocsárból jégpálya lett, ahová korcsolyázni jártunk. Csatolós 
korcsolyáink voltak, mert akkor a cipőre szerelt „műkori” magunkfajta gyerekek 
részére elérhetetlen álom volt. Télen ott éltük ki szertelen játékszenvedélyünket. 
Olykor a gyengébb jég be is szakadt alattunk 
Később, serdülőkoromban már a Bókay-gödör volt a legkedveltebb játszóhelyem. 
Ott kiválóan lehetett focizni. Rongylabdával játszottunk, mert a bőrlabda a másik 
elérhetetlen álom volt. Az iskolából kiszabadulva már jó előre kialakultak a 
csapatok. Egyik oldalon két letett táska, másik oldalon kabát vagy sapka jelentette 
a kapukat. Egyéb szórakozásunk nem nagyon volt. 
 
Amikor eljött az ideje, apám az akkori idők szellemében, természetesen az órás 
mesterség kitanulására buzdított. Erre az üzletben volt a legjobb lehetőségem. A 
mesterség elsajátítása során rengeteget tapasztaltam és megtanultam a pontos 
munkát. Ez a képesség későbbi életemben, már komolyabb ipari tevékenységeim 
alatt rendkívül hasznosnak bizonyult. 
 
Azokban az években ifjúsági civil csoportosulások nem voltak, amiben részt 
vettem volna. Talán leginkább a cserkészmozgalom fogta össze a jó szándékú 
fiatalokat. 
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Sem iskolai, sem magánéletem során sem tapasztaltam soha játszótársaim, 
barátaim vagy azok szülei részéről bármilyen faji, vallási megkülönböztetést… 
erről inkább csak felnőtt koromban értek keserű és felejthetetlen tapasztalatok.)  
 
39-ben súlyos tuberkulózist kaptam, és négy évet kórházban, illetve 
szanatóriumban töltöttem. 1943-ban a Budakeszi szanatóriumban voltam, ahol 
egy tüdőműtétet ajánlottak, amit nem fogadtam el, mert a betegek azt mondták, 
hogy borzalmas kínnal jár, inkább meghalnak, mint hogy ezt végig csinálják. Én 
azt mondtam magamnak, mivel fiatal voltam: vagy meggyógyulok, vagy ott halok 
meg. Egyetlen egy nátha vagy influenza elég volt ahhoz, hogy menthetetlen 
legyen a beteg, mert ha belázasodott és szétszóródtak a bacilusok, akkor már nem 
lehetett megmenteni. Ez olyan volt, mintha lőporos hordón élne az ember. Végül 
beleegyeztem a műtétbe, és 43-ban megoperáltak: 8 bordás tüdőműtét volt, ami 
két részből állt, mert nincs ember, aki kibírja egyszerre a 7 órás műtétet. 6 hét 
szünet kellett, addig fölerősödik az ember, és akkor folytatták a második résszel. 
Az első csodálatos volt, mert kedden operáltak, csütörtökön már mentem 
telefonálni a folyosóra, pedig szigorúan tilos volt felkelni. Éjjel-nappal volt nővér 
mellettem, de valamilyen címen elküldtem, hogy tudjak telefonálni. Jött a 
nagyvizit, és azt hittem, jön a nagy letolás, de összecsapta a kezét a sebész. 
Nézzék meg, kedden operáltam és már így járkál. 6 hét múlva a második műtét 
után viszont olyan pokoli fájdalmaim voltak, amit nem lehet elmondani, 
morfiummal nem tudták csillapítani. Úgy éreztem, mintha egy izzó lemez lett 
volna a nyakamtól a derekamig, és az égett volna. Ki akartam ugrani az ablakon, 
de lekötöttek. A morfium meg a nyugtató sem használt. Hetek múlva, amikor már 
egy kicsit enyhült a pokoli kín, elmentem a fodrászhoz, de annyira nyomta a 
hátamat a fodrászszék, hogy soha életemben nem felejtem.  
 
Ilyen állapotban, 1944-ben behívtak munkaszolgálatra. Vácra kerültem. Ezt a 
csoportot Borba vitték, de megkérdeztek mindenkit, mert ugye a Horthy-tisztek, 
orvosok úriemberek voltak, a szabályt azt betartották, hogy kinek van valami 
panasza. A legkülönbözőbbek vittek leleteket, én nem vittem semmit. Beküldtek 
az Endre László öccséhez felvételre a Honvéd kórházba. Ez ott történt, amit 
elmondok: - Mi a panasza? Mondom: - Vért köptem. - Igen? Besorozás előtt 
mindenki, vagy sokan vért köpnek, de azért megvizsgálom. Megvizsgált 
normálisan, az endoszkópot ide tette. Hívott egy nővért vagy titkárnőt, aki írta a 
papírokat. - Forduljon! Hát az embernek a hátán nincs szeme, azt hiszem, hogy 
meghökkent, és kicsúszott a száján, hogy alkalmatlan. Nem mondtam, hogy most 
operáltak, nem szóltam én semmit. Csak azt, hogy vért köptem, ez olyan 
meglepetés volt számára, hogy kicsúszott a száján a felmentés. Visszaküldtek 
Vácra, ott egy hónapig vártam, hogy leszerelnek. Adtak leszerelési papírt.  
 
Vonattal bejöttem, de akkor már tudtam a gettóról, ami már három hete működött 
az Állami telepen. Talán egy hónapig volt itt, Péter-Pál napján vitték el a lőrinci 
gettót. Tehát leszálltam Kőbányán, és gyalog mentem a téglagyáron át. A 
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kiserdőnél segítettek a munkások: ne arra menjek, ott vannak a csendőrök. Így 
jutottam be az Állami telepre a gettóba. (A családom is bent volt, így sok 
választásom nem lévén, csatlakoztam hozzájuk.) Ott voltam egy hétig. Módom lett 
volna megszökni, de anyám, apám, húgom ott volt, s apám azt mondta, egyik se 
fél, te se félj. Nem hagyhattam ott a családot. Ott maradtam velük, és végül innen 
vittek el minket Monorra.   
 
(Emlékezetem szerint valamikor a nyár elején, talán Péter-Pálkor kezdték 
kiüríteni a gettót. Sorba állították a lakókat, és a Baross utcán át gyalog vonulva 
kihajtottak mindenkit a lőrinci vasútállomásra.) Most itt van egy kis tévedés41, 
mert nem a monori futballpályán voltunk, hanem a monori téglagyár 
agyagbányájában. (Ott mindenkit vasúti kocsikba zsúfoltak, nem törődve a 
szétszakított családokkal. Mint az ma már köztudott, a vonat Monorra vitte a 
bezsúfoltakat. Monoron a téglagyári bányagödörbe terelték az embereket, ahol 
akkor már rengetegen voltak a helyiek és Pest környékiek. SS őrök és magyar 
csendőrök felügyelték a hatalmas gödröt. Az emberek éjjel nappal a szabad ég 
alatt tartózkodtak. Az egyházak adtak be élelmiszert, abból főztek, amit lehetett.) 
Egyik éjjel rettenetes felhőszakadás volt. 40 cm víz állt a gödörben. SS-ek is 
voltak, nemcsak csendőrök. Lámpával járkáltak, és volt ott egy-két pólyás gyerek. 
Úszott a víz tetején. A pólya nem merült el. A lámpával kiemelték őket, és 
odaadták valamelyik felnőttnek, aki állt, a kezébe. Ezt, aki még él, nem felejti el, 
ezt az éjjelt.  
 
(Egyhetes gödörélet után – július 7-én megkezdődtek az elszállítások. Akkor már 
korábban szerzett információkból tudtuk, hová visznek bennünket. Én már 
március körül egy cseh orvostól megtudtam, mi vár ránk.) Eljött a nap, egy hétig 
voltam ott, hogy bevagoníroztak. Ezt se lehet soha elfelejteni, ahogy hajtottak ki. 
Ott álltak az emberek a Fő utcán a téglagyár előtt, és sírtak. Szegény apámnak a 
nyakába dobtak egy frissen töltött kolbásztekercset, kenyeret, amit tudtak, de 
korábban a téglagyárba is küldtek ennivalót. A református és evangélikus pap is 
gondoskodott lisztről meg ilyesmiről, amíg Monoron voltunk még főztek is nagy 
kondérokban.  
 
(Az állomáson elkezdődött az embertelen bevagonírozás. Telezsúfolták a kocsikat, 
nem törődve a szétszakított családokkal. Három napig ment velünk a vonat 
megállás nélkül, étlen, szomjan, a szükségünket is a vagonban kellett végeznünk.) 
A vonattal három napig mentünk teljes felszerelésben, mire megérkeztünk 
Auschwitzba. A legnagyobb baj volt az volt, hogy mi tudtuk, úgy értem, a 
családunk, hogy ott mi van. Még otthon lakott a közelünkben egy 
könyvkötőmunkás, úgyis nézett ki: szarukeretes szemüveg, smici sapka, mint egy 
igazi munkás. Pedig orvos volt, cseh belgyógyász, nem nagyon tudott magyarul. 
Nagyon hamar rájöttünk, hogy azonos cipőben járunk, és én tanítottam őt 
magyarul, ő meg tanított latinul. Amikor 1944. március 19-én bejöttek a németek, 
vasárnap volt, ha jól emlékszem, átjött ez a Salgó Tibor, és elmondott mindent, 
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hogy mi lesz, hogy sárga csillag, összeköltöztetés, gettó, utána Auschwitz. 
Elmondta, hogy ott gázkamrák vannak, krematórium, minden, és hogy csak azt 
hagyják életben, aki még munkaképesnek tűnik. Tehát megérkeztünk 
Auschwitzba, ahol nagy tűz égett, a többiek azt hitték, a laikusok, akik nem tudtak 
semmiről, hogy az egy vasolvasztó vagy valaminek a tüze. Mi tudtuk, hogy nem 
az. Éjjel vagy inkább már hajnalban aztán kihajtottak minket a vagonból ún. 
kanadások, vagyis olyan csíkos ruhás rabok, akiknek az volt a feladatuk, hogy 
összegyűjtsenek utánunk mindent, amit nekünk ott kellett hagynunk. Ami 
használható volt, konzerv, ami nem volt megbontva, vagy szőnyeg, vagy ami 
érték volt, azokat ők összeszedték, és kimentették a raktárakba. Ami meg volt 
kezdve, azt beledobták a törgeműzének mondott levesbe, moslékba, vagy minek 
mondjam, szárított füvekből készített lé, benne kuglóf, tészta. Előfordult az is 
később, hogy ahogy merték az ételt (a merőkanál egy 8 dl-es konzervdoboz 
fanyélen, az volt az adagoló), aranyórát öntöttek ki, mert bele volt sütve a 
süteménybe.  
 
Megérkezésünk után azonnal kihajtottak mindenkit a vagonokból. Minden 
holminkat ott kellett hagynunk, és akkor a kiürített vagonokat megszállták a 
„kanadások”, akik ugyanolyan foglyok voltak, de ők szállították be a holmikat a 
raktárba. Ezután elkezdték a szelektálást. Először a férfiakat és a nőket, külön-
külön, majd a gyerekes nőket is külön. Balra a munkára alkalmasakat, jobbra az 
alkalmatlanokat. Akiket akkor jobbra küldtek, azok voltak az idősek, akiket 
később elgázosítottak, többek közt az én anyámat is. A legnagyobb baj az volt, 
hogy ő tudta, hova megy. A húgomat balra küldték, és amikor én odakerültem az 
apámmal együtt, akkor apámat jobbra küldte volna, engem meg balra, mert fiatal 
voltam és 75 kiló. Apám tökéletesen beszélt németül, mert a 20-as években 
Berlinben  a császári udvari szállító órás egyik elegáns üzletében volt segéd. A 
szülei is németül beszéltek otthon az 1800-as évek vége felé. Akkor apám 
németül azt mondta: - Egészséges vagyok, és a fiammal együtt akarok dolgozni. 
Erre megszólalt a magas elegáns ember a legtökéletesebb akcentus nélküli pesti 
magyarsággal: -  Hát akkor tessék erre! És így jött velem apám. Később 
megtudtam, hogy Kapéziusz erdélyi gyógyszerész volt ez az SS-tiszt, egy szász 
ember. Így jöhetett velem apám.  
 
Bekerültünk, akiket életben tartottak, a cigány lágerba, ott le kellett vetkőzni, 
lenyírtak, és adtak egy zuhanyt és ezt a csíkos ruhát. Akkoriban nyár volt, és 
bekerültünk egy hosszú lóistállóba, két hatalmas kapuja volt fából, beton padlója, 
középen volt egy tégla kémény végig ezen a barakkon, amit télen fűtöttek volna. 
Fűtöttek, de mi hamarabb elkerültünk. Elég az hozzá, hogy ott volt a lovaknak két 
rúd, ami elválasztja egyiket a másiktól. De a két rúd közé nem tudom, hányszor 
tíz ember kellett hogy beüljön úgy, hogy az alsó háttal volt a fapalánknak széttett 
lábakkal, a következő bele az ölébe, és így tízen, és mellette nem tudom, hány sor, 
ami elfért a két rúd között, ez volt az alvás rendje. El lehet képzelni, hogy éjszaka 
milyen hideg volt a betonon, meg az a klíma is, egy óriás teremben egyetlen kis 
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körte világított. Ha ki kellett menni, mert hát ez természetes szükséglet, a hosszú 
barakk végén volt két vagy három fa dézsa, amibe elvégezték a dolgukat. 
Mondjuk, aki hátul volt, és ki akart menni a kémény mellől, ahol volt a főút, az rá 
kellett hogy lépjen arra, aki előtte volt: a fejére, a kezére, a lábára.  Mert nem volt 
hely neki, ahova tegye a lábát. Persze állandó jajgatások kísérték. Akik 
szundikáltak vagy aludtak, ha ráléptek a fejükre, felordítottak. Állandó zaj volt.  A 
lényeg az, hogy aki elvégezte a dolgát, mivel már összehúzódott a sor (örültek, 
hogy kicsivel több hely van), nem tudott visszamenni, egész éjjel ott állt a 
kémény mellett. A zaj miatt - volt egy kis bunker középütt egy kis deszka 
karámmal, ahol egyébként a homoszexuálisoknak kiválasztott fiatal gyerekek 
aludtak – kijött az őr, és lelocsolt az embereket slaggal, hogy csönd legyen. Nem 
elég, hogy hideg volt, és minden vizes, ez ment minden éjjel. Nem tudtunk aludni 
egy-két órát. Amikor jött a reggel, kinyitották a kapukat, kimentünk. Olyan hideg 
volt, hogy meglehetett fagyni, speciális klíma, de később, amikor kisütött a nap, el 
lehetett ájulni, olyan hőség lett. Nem kellett dolgozni ebben a lágerben semmit. 
Beszélgettünk, de nagyon kellett járni az ember fejének meg a szemének. Ez a 
hely ugyanis tele volt börtönökből átküldött német bűnözőkkel. Kaptak botokat, 
és azzal ütöttek, szadisták voltak. Állandóan a hátunk mögött jártak. Azért sokat 
beszélgettem, és hát sok érdekes emberrel találkoztam, volt köztünk például egy 
hosszújáratú tengerész kapitány.  
 
(Reggelenként volt az „appel”, azaz a gyülekező a számláláshoz. Ilyenkor az 
„appelplatzon”, azaz a gyülekezőhelyen, tízes sorokba rendezték a foglyokat, és 
egy SS altiszt megkezdte a számlálást.) Amikor számlálás volt, föl kellett állni 
tízes sorokba. Talán száz ember volt együtt, meg egy hatalmas SS-tiszt, aki 
számolt. De ha nem egyezett egy szám, akkor ott kellett addig állni, amíg nem 
stimmelt. A halottakat is ki kellett vinni a sor végére. Amíg nem voltak meg, 
addig ott kellett állni, akár órákig is. De nem lehetett leülni vagy guggolni, állva 
kellett a tűző napon, étlen-szomjan, addig nem volt ennivaló, amíg nem végeztek 
a számlálással.  
 
Így jött el augusztus másodika, amikor jött egy blocksperr, bezárták a barakkokat, 
és felálltunk, hogy most minket ölnek meg, vagy mi lesz. Szemben volt a másik 
barakk, ott cigányok voltak. Olyan gyönyörű, okos cigánygyerekeket életemben 
nem láttam. A 3 – 4 éves cigánygyerekek között volt kék szemű, szőke hajú is. A 
cigányok tudták, hogy krematórium a 4–5 méteres palánkkal elzárt rész, mert 
sokan (közülük) ott dolgoztak. Kidobáltak vászonra tintaceruzával írt üzeneteket: 
Nincsen-e köztetek debreceni?  Elmondtak mindent ezek a cigányok. Ezeknek 
jobb dolguk volt, kaptak tejeskávét, mahorkát, ez egy orosz cigaretta, mustárt. 
Csereberéltek kenyérrel, mustárral. Aztán eljött augusztus 2-a, és nem tudtuk, 
hogy minket visznek kivégezni, vagy őket. Hatalmas teherautók jöttek. 
Kinyitották a szemben lévő barakkot. Bementek az SS-ek. Éles zseblámpákkal a 
szemükbe világítottak, és korbáccsal ütöttek. Majd mindenkit fölhajtottak, 
amennyi ráfért a teherautóra.  Mikor megtelt, elindult. Jött a következő teherautó, 
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és így kiürítették az egész barakkot. Később hallottuk – nem tudom, hogy igaz 
vagy sem –,  hogy odamentek egy hídhoz, és amit hátul láttunk, hogy  égett a tűz, 
az egy hatalmas gödör-krematórium volt, egy kibetonozott úszómedence felett, 
amely egyik végére lejtett, az aljában a végén volt egy kútszerű rész.  
 
Ezt onnan tudom, hogy háború után elmentem egy társas utazással Auschwitzba, 
és akkor ez még megvolt. Megkotorta az ember a cipőjével a talajt, és akkor még 
apró csontok voltak a földben. Annyi év után még megvolt a két villanydrót, és 
közte még mindig nem nőtt egy szál fű sem, és még a madár sem szállt arra. 
Szóval ezeket odavitték, és a teherkocsi állítólag felemelkedett, és belecsúsztatták 
élve őket a gödörbe. Ezt nem tudom, ezt csak hallottam, de a gödör, az még 
megvolt a háború után is. Amikor visszamentünk, akkor ebből már semmi nem 
volt meg. Egy sín volt, ahova megérkezett a vonat. Auschwitzban téglából épült 
épületek voltak csak, azt mutatták. Meg egy múzeum, de erről semmi. Miért ölték 
meg őket, utólag kiderült. Lodz lengyel város, egy textilipari központ, onnan a 
muzulmánoknak nevezett élő csontvázakat odahozták, és azokat elhelyezték a 
cigányok helyén. 
 
 
Nekünk meg azt mondták, megyünk Bécsbe. (Minket, a munkára alkalmasakat a 
kiürítést végző vonat elejére hajtottak. A dróthálós vagonablakokon át többen is 
láttak helységneveket, így azokból megtudtuk, hogy cseh területen haladunk Bécs 
felé.) Bécs Arsenálon át ment a vonat. Sosem felejtem azt a képet. Bécs 
külvárosában kinéztünk az ablakán a bedrótozott vagonnak. És gázlámpák voltak 
még, és akkori divat szerint öltözött nők, az volt a korzó, a vasút állomás, de 
borzasztó fájdalmas érzés volt oda bezárva lenni, miközben ott meg sétáltak. 
Fogalmuk sem volt azoknak, hogy mit visznek a vonatok. Az első éjjel, ahogy 
megkaptuk az ennivalót Auschwitzban (megkaptuk az egész egyheti élelmet, ki 
voltunk éhezve), biztos, ami biztos, ezt az egész kenyeret egyszerre megettük. És 
akkor jól jártunk, mert aki nem ette meg, hogy jó lesz, ha nagyon éhes lesz, attól 
ellopták az éjjel, és megették. Az koplalt tényleg, de mi nem. Harmadik nap, azt 
hiszem, nem tartott egy hétig az út, megérkeztünk egy helyre.  
 
Zöld fű, kora reggel hatalmas harmatcseppek, mint a gyémántok csillogtak. 
Csodálatos fenyőerdő, finom levegő, ez már jó volt. Egy egység vezetett erre a 
térre, és bevittek egy ilyen lágerba. Később szólt egy SS-tiszt, a leggyönyörűbb 
irodalmi németséggel tartott egy beszédet. Sajnos, Önök nem az a munkaerő, 
akire számítottunk, mert jön a tél, és itt szabadban végzett építési munkáról van 
szó, s aki úgy érzi, hogy ezt nem bírja, nyugodtan jelentkezzen, mert itt senkit 
nem ölnek meg gázzal, sem mással. (Tehát ezzel már elismerte, hogy volt hely, 
ahol gázzal öltek, de itt nem.) Azoknak tudunk könnyű munkát biztosítani. 
Allachban. Aki járt németre… Azt tudtuk, hogy van Münchennek egy külvárosa 
Allach. S akkor sokan jelentkeztek oda. Többek között ez a Székely mozis a 
lőrinciek közül, meg többen: én magam is, apám is. Aztán eszembe jutott: 
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úriember, de egy SS. Ennek még az ellenkezője sem lehet igaz. Akit életbe 
hagyhatnak, akinek valamennyi esélye van, hogy életben hagyják, az feltétlen az, 
aki munkát vállal, és aki azt mondja, hogy nem bírja, azt nem fogják etetni. És 
visszaugrottam apámmal együtt. A többiek nem. És akkor bevittek a lágerbe. Ott 
adtak számot mindenkinek, amit föl kellett varrni fehér cérnával. Vászonra és 
tintaceruzával: 108975. Még ma is emlékszem. És így megszámoztak. Mi nem 
voltunk tetoválva.  
 
És elkezdődött másnap. A legnagyobb meglepetés az volt, hogy ez egy 
szanatórium volt Auschwitz után. Először is adtak üveg tálacskát, evőeszközt, 
ágyat, emeletes priccset, de abba új, tiszta szalmazsák volt, mint egy SS-barakk, 
ugyanaz volt. Kb. ugyanazt a kosztot is adták. Aki jelentkezett, hogy nem bírja, az 
ugyanott kapta ugyanazt a kosztot, de nem jártak ki dolgozni. Ott kapirgálták az 
udvart, kővel kirakták a címert meg ilyesmi. Mi meg mentünk dolgozni, ami egy 
rettenetes munka volt attól függően, hogy hova került (az ember). Tudniillik volt 
egy titkos építkezés. Egy német mérnököt lelőttek, mert túlzottan érdeklődött. 
Saját mérnöküket. Ez egy… kb. 60 vagy 64 mozdony dolgozott. Az építkezés 
területén nem volt nagy mozdony, főleg diesel, ami húzta a csilléket. Volt kilenc 
betonkeverőgyár vagy üzem. Ez egy fa épület volt három emelet magas, és volt 
egy első szint alul, a keskenyvágányú vasút, a földszinten afölött volt még egy 
szint, afölött volt még egy szint és a harmadik szint és a teteje. Az első szintre 
kellett hordani a cementet, le kellett hajolni. Két ember feldobott egy 50 kg-os 
cementes zsákot, és nem volt lépcső, csak egy meredek deszka út és keresztben 
deszkák, hogy ne csússzon gyorsan föl, ott volt egy vályú, egy nagy húsdarálónak 
a torka. Le kellett hajolni, két ember felkapta a cementes zsákot, egy ácskapoccsal 
abban a pillanatban felhasították, és kirántották a papírt, nehogy belemenjen, mert 
ha belement, akkor agyba-főbe verték őket.  
 
Ez így ment 12 órán keresztül, tehát gyorsan föl és futva le, ez így ment 12 órán 
keresztül. Már zsidó nem sok volt életben, pl. novemberben pár hét alatt 
elpusztult, aki még életben maradt, majd elmondom, hogy hogyan. De a 
legerősebbek… Mert voltak a láger körül körben orosz hadifoglyok, volt többféle 
olasz önkéntes munkás, akinek bemesélték, hogy fizetés, volt olyan olasz francia, 
hogy körbefogtak egy negyedet egy nagyvárosban, aki ott volt akár katolikus pap, 
akár kommunista, akár munkaerő férfi, azt elhozták, oda a másik lágerbe. Volt az 
olasz haditengerészetnek egy gyorsnaszád flottája, a teljes flotta, amikor 
Olaszország ki akart ugrani és kiugrott valamikor 43-ban, akkor elfogták az egész 
flottát. Ezek gyors motorcsónakok, torpedóvetők voltak, és el ne vegyék ezeket a 
hajókat, hadifoglyok lettek. Elegáns sötétkék ruhájukban dolgoztak. Odahozták a 
cementet, és amivel a kőművesek keverik a maltert, rúddal kellett húzni a 
cementet megállás nélkül. Ott állt egy ember, és be kellett lapátolni a tartályba a 
kavicsot, ami aztán összekeveredett a cementtel, míg fölülről a vizet adagolták. 
Ha megállt egy pillanatra, és nem kellő mennyiségű cement keveredett, azt 
agyonverték. Addig verték, míg szusszant. Amikor össze volt keverve, akkor 
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odajött a csille alá, amibe beleengedték a kész betont, amit vittek el az 
építkezésre. Legfelül adagolták a vizet.  
 
Rettentő munka volt, a legerősebb orosz hadifoglyok sem voltak sokáig életben. 
A magyar zsidó pontosan két hét alatt, ha odakerült, biztos szívbénulást kapott. 
Még így is 30-28-40 embert hoztak halottan vissza a lágerbe a létszám miatt. De 
úgy lehetett életben maradni, hogy pl. ebben a lágerben föl kellett állni ötösével. 
Aki odakerült, de azok már főleg görög kikötőmunkások voltak. Csehek, 
lengyelek voltak ebben a lágerben, olaszok, franciák, de ezek néhány, talán két 
hétig… Meghaltak. Hol az elejéről levágtak, hol a középéről egy bizonyos 
létszámot, ha minden nap pechje volt, és odakerült, akkor meghalt.  
 
De volt ott más munka is, egy Tillmann nevű cég, egy ács vállalat, aki építette a 
tetőt. Rajta két négyszögletes 1 méter átmérőjű kocka alakú nyílás volt körülbelül. 
Nem tudta senki, hogy mi lesz, ennek a tetejére több köbméter kavicsot hoztak 
valahonnan, folyami kavicsot és azt rakták föl a beton tetejére, ez olyan titkos 
volt, hogy hajnalban tonna számra befújták zöld festékkel ezt a vörös kavicsot, és 
élő fenyőfát nyomtak bele, hogy felülről ne lássák. És minden zöldre volt festve, a 
deszkabódé is. A láger az nem ott volt, hanem távolabb. Aki Tillmannhoz került, 
kapott egy kis fatáblácskát, hogy Tillmann. Novemberben és december elején 
állandóan esett a hideg ónos eső, kabát volt meg minden, mert akkor már adtak, 
de átázott, mert 12 órát kellett dolgozni, „appelt” állni. Legalább egy óra, amíg 
megszámolták. Egyszer elbújt egy fiatal gyerek, mert álmos volt. Elbújt egy 
szerszámos ládába, és nem találták meg, a kutyák is keresték. Addig ott kellett 
állni, amíg nem találták meg, ha kellett 24 órát, mert a létszámnak stimmelni 
kellett. Nem tudtak megszökni, akkor vissza a lágerba, az több kilométer, Fatalpú 
cipő volt, és később a hóban a fatalpra ráragadt a hó, mint egy gombóc, így 
mentünk. Igen ám, aztán rájöttek, ha egy kis bőrdarabkát rászögeltek, akkor a 
talpra nem ragadt a hó. Ez így jó volt, hogy milyen hülye voltam, hogy otthon 
nem vezettem be, mert ez tökéletes hőszigetelő volt, és meleg volt. Adtak egy 
kapcát, vászon, vitorlavászon felsőrészt, bőr szíjat, bőr kaprit stb. Télen jó meleg 
volt. Ez nagyon jó volt, az SS eldobta a csizmát, és ők is abba jártak, hogy meg ne 
fagyjon a lábuk. Nem a bőr csizmában.  
 
Visszatérve a témára. Tillmannra. Voltak hatalmas fatörzsek. Az oroszok jöttek, 
értettek a famunkához. Ők tudták a nagy fákat legörgetni a vagonról. Hármat 
egymás mellé raktak, a két szélsőre ráültünk, a középsőből, amelyik 1 méter 
átmérőjű volt, hatalmas kétemberes fűrésszel kellett rönköket vágni. De ültünk. 
Igaz, hogy esőben, de friss levegőn. A cement egy borzalmas mérgező anyag volt, 
és nehéz. Aki Tillmannál dolgozott hetenként, megmenekült ettől, de előfordult, 
hogy mégis odatették, hiába volt táblája. Az egy borzalmas munka volt. Volt ott 
olyan ember, nevet nem akarok mondani, mert élve maradt, egy tüdőgyógyász 
orvos, aki az egyik tüdőszanatórium igazgató főorvosa lett később. Ez félre lökött, 
mikor sorba álltunk, és helyettem ment, mert tudta, hogy tüdőbajom van. Ott, ahol 
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az élet minden, ezt megtenni. Az egy ember. Nem csak orvos, de ember is. Ez így 
ment, ez a munka. Nekünk azt kellett, hogy amikor a gerendákat fűrészelték 
össze: hét deszka, széldeszka, a dombormű kérge, az föl volt fűrészelve, apróra 
kellett kisbaltával vágni, mert már nem volt benzin, és a teherautó generátorok 
fagázzal jártak, és ahhoz kellett az apró fa. Az egy csodálatos szanatórium volt. 
Fedél is volt a fejünk fölött, nem áztunk. Dehát nem mindig kerültünk oda. A 
fűrészelés már azért egy kicsit komolyabb volt. De akkor is nem cement, olyan, 
hogy cementet kellett hordani a vagonból a raktárba, hát az borzalmas volt: egy 
lapát cement, milyen nehéz azt cipelni. Mosdani se volt időnk, hideg volt. 
Vályúban, de ki a fene tudott mosdani. Tetű, az vastagon mindenkin. Adtak egy 
fürdőt, egy zuhanyfürdőt, és kifőzték a ruhákat, 120 percig fertőtlenítették. 
Anyaszült meztelenül álltak az emberek hajnalban a hideg harmatos fűben. Az 
egyik elkiáltotta, már mondtam, nem voltak lőrinciek. Zsidó sem sok volt. 
Kevesebb, mint 1 %, mert már franciák olaszok, csehek, görög kikötőmunkások 
voltak stb. De két hétnél tovább nem bírták. Az mondták, hiányzik nekik a 
vörösbor. (Ezen a részen mintegy hat percig nem hallható a kazettára vett szöveg.) 
 
(Nem volt elég a tetű, december elején kitört a hasmenés járvány. 
A hasmenés köztudottan legyöngíti a szervezetet, mert fokozott vízvesztéssel jár. A 
széklet híg, akár több liter vizet veszít a beteg. A vérkeringés hirtelen olyan 
mértékben csökken, hogy az már életveszélyes helyzetet idéz elő.  A járvány 
tovább tizedelte a lágert. A velünk szenvedő orvos barátomtól megtudtam, hogy 
aki a tuberkulózist túlélte, annak a szervezete és immunrendszere sokkal 
ellenállóbbá tette másoknál. Én akkor ezen a perióduson már túl voltam. Akit 
viszont elkapott, arra rettenetes idők következtek. 
 
Nekem akkor már szabad kijárásom volt a barakkokból. Elmentem az SS konyha 
szemétdombjához, ott összeszedtem a kidobott üres velős csontokat. Bevittem a 
barakkba, és a kályhán szénné égettük azokat. A szenet odaadtuk a betegeknek, 
akik két kő között porrá őrölték, már amennyire tudták. Ezt az „orvosi” szenet 
adtuk nekik óránként egy kanállal. Mi is csak inkább hittük, mint tudtuk, hogy 
segít rajtuk. A tüzelésre használt fenyőgallyakról leszedtük a tűleveleket, és abból 
főztünk nekik „gyógyteát”. Úgy gondoltuk, a gallyak gyantásak, és az megfogja a 
beleket. Mindennek köszönhetően a legtöbben életben maradtak. 
 
December közepén kitört a „flegmone”, azaz a kötőszövet gyulladás járvány. Ez a 
betegség megtámadja a kötőszöveteket, és vérmérgezéssel párosul. Erre a sorsra 
jutott apám is. A bakancs feltörte a lábát és egy piciny seb keletkezett rajta. Rövid 
idő múltán bedagadt a combja, és két lyukon is folyt belőle a genny. Kértem az SS 
őrt, hogy tegyen át a munkaképtelenek közé, akik nem jártak ki dolgozni, hogy 
tudjam ápolni az apámat.  Erre az őr azt mondta magyarul: 
„Hülye vagy, gázkamrába akarsz jutni?... 
Azt válaszoltam, hogy nem mindegy hol döglik meg az ember? 
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Ettől kezdve a széttépett ingemmel borogattam, amikor tudtam, és állandóan vizet 
itattam vele, de sajnos nem segített rajta. Két orvos is volt a közöttünk, de egyik 
sem adott neki két napnál többet. Akkor apám azt mondta, neki három napot még 
élnie kell, mert akkor lesz az édesanyja halálának az évfordulója. Így is lett. 
Halála előtt halotti imát mondott, engem megáldott, utána 10 perc múlva 
csendesen elaludt. Épp akkor volt  - december 9-én – a „chanuka” ünnep, a zsidó 
karácsony. Néhányan mécsest gyújtottunk az ünnep tiszteletére. Ezt úgy tudtuk 
megoldani, hogy néhány csepp olvadt margarinba a pokrócból kihúzott textíliát 
belelógattuk, és azt égettük. 
 
Apám halála után odajött hozzám egy öreg litván rabbi, és azt mondta nekem 
németül: Fiam a te apád egy szent ember volt. A rabbit a németek azért tartották, 
mert a litvánokat csitította, és megakadályozta a zendülést. Nem voltam soha 
vallásos, de akkor azt mondtam, hogy apám jósága vezérel utamon. Ugyanis a 
rabbi közbenjárására kineveztek barakkszolgálatosnak. Ez a pozíció akkor nekem 
rendkívüli előnyöket jelentett. Attól kezdve szabadon járhattam a lágeren belül.  
Ráadásul dupla élelmet kaptam. Ez abból állt, hogy az osztó kétszer merítette a 
híg levesbe a 8 decis bádogdobozt. A doboz egy falécre volt drótozva. 
 
Február végén kitört a flekktífusz járvány. Halálos, fertőző betegség. A kórokozó 
tetvek befúrják magukat a beteg bőre alá, és vért szívnak. Aki elkapta, pár nap 
alatt belázasodott, és a láz egyre emelkedett. Tizenhárom napig eszméletlen volt a 
beteg. Utána leesett a láz. Aki azt a tizenhárom napot át tudta vészelni, az életben 
maradt, de ilyenek nagyon kevesen voltak. Tömegével hullottak az emberek. 
Márciusban még tartott a járvány. Én is elkaptam, két hétig feküdtem 
eszméletlenül, lázasan. Egy alkalommal valaki megsajnált, és egy kanál 
kristálycukrot tett a számba. Ez akkor számomra mennyei érzés volt. Később – 
felépülésem után – tudtam meg, hogy akik akkor még ki tudtak járni, azok 
romokat takarítottak. Ugyanis az amerikaiak lebombázták Rosenheimet, így a 
pályaudvart is. Oda jártak ki dolgozni. Az ott lebombázott vagonokból ömlött 
kifelé a kristálycukor. Úgy tudtak lopni belőle, hogy a nadrághajtókát rakták tele. 
Így kaptam, belőle én is. Később valaki a OT-ból, azaz Organisation-Todt42 
munkaszervezet raktárából sós védőkekszet lopott, és abból adtak a betegségem 
alatt. A hasamon keletkezett lyukból folyt a genny, és akkora seb volt rajta, hogy 
az ujjam belefért. Egy adag kenyérért vettem egy lábos melegvizet, meg egy darab 
lúgos szappant. Azzal mostam és fertőtlenítettem magam.  
 
Így sikerült a betegséget átvészelnem, ami nem sokaknak sikerült. Volt olyan 
szerencsétlen, akit én próbáltam kötözni. A lábáról lefolyt a hús, csak a puszta 
csontokat és a lüktető ereit láttam. Egy napot élt talán. Rengetegen elpusztultak, 
de még mindig nem volt vége. A muzulmánok élték túl a legtöbben. Akik túlélték 
azok még jobban leromlottak, enni nem tudtak, de nem volt, aki etesse őket. Akkor 
én már túl estem a bajon, de a járvány tovább tartott.  A muzulmánok után 
odahozott franciák még vöröskeresztes csomagokat is kaptak, mégsem élték túl. 
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A barakkban március vége felé már csak szinte haldoklók voltak. Ezek bármelyik 
pillanatban befejezhették a földi életüket. Négykézláb, kínlódva kimásztam a 
barakkból, és a fal mellett kifeküdtem a napra. Marékkal ettem a füvet. Étkezéskor 
a németek leszámolták a halottakat, de volt még néhány élő, így azokra is kiadták 
az élelmet. De hát azok nem tudtak már enni, így a még élők ettek meg mindent. 
Szerencsésen felépültem, és akkor egy erdélyi fiúval kineveztek bennünket 
halottszállítóknak. Az erdélyi fiú nem is volt zsidó, így azt sem tudtuk, hogyan 
került közénk. 
 
Ezt követően egy alkalommal ismét „blocksperrt” rendeltek el. Bezárták az 
ajtókat, és német civilek jöttek be a barakkba. Azok valamilyen rugós tűkkel a 
foglyok fülcimpáiból vérmintákat vettek. Nem lehetett tudni, milyen célból veszik a 
mintákat. Mi akkor az erdélyi fiúval gyanakodni kezdtünk, hogy valamilyen 
mérgezés is lehet, és azonnal felkaptunk két halottat. Ki is vittük őket 
akadálytalanul a halottas kamrába. Ott gyorsan levetkőztünk, és befeküdtünk a 
halottak közé, hogy elkerüljük a tűszúrás lehetséges következményeket. Még a 
lábunkat is leszórtuk klórmésszel, hogy hasonlítsunk az igazi halottakhoz. Amikor 
a civilek eltávoztak, visszatértünk a barakkba, de sem akkor, sem máskor nem 
tudtuk meg, mi volt a célja a vérvételnek. 
 
Még októberben elrendeltek egy „lagersperrt”, azaz táborzárlatot. Akkor 
kiválogatták azokat szám szerint, akik korában a könnyű munkára jelentkeztek. 
Papírruhákba öltöztették őket, utána átszállították mindannyiukat Auschwitzba. 
Csak később tudtuk meg, hogy a papírruhás transzportot egy hétig szállították 
étlen, szomjan. Legtöbben már útközben halálukat lelték. A túlélőket egyenesen a 
gázkamrákba vitték. A lőrinci Székely mozitulajdonos is ott halt meg. 
 
Az 1945-ös tavasz érkezésével a keleten létrehozott lágereket kezdték kiüríteni a 
németek. Oda hozták a környékbeli táborokból a túlélőket Mühldorfba. Amikor a 
mühldorfi lágert is kiürítették, óriási vonatot állítottak össze, és elindították 
Kauferingbe. Ott ugyanis egy összevont láger volt. Mi a 3. számú táborrészbe 
kerültünk. Zöld penészes kenyeret kaptunk. Ettük, ahogy volt, mert nem törődött 
vele senki sem, hogy penészes. A szánkon később a zöld penész kijött. 
 
Onnan áttereltek bennünket a 4. számú lágerbe. Itt éltünk április végéig, május 
elejéig. Ott az a hír járta, hogy abban a táborban senki nem bírta ki 20 napnál 
tovább. Nem kaptunk enni, és mindenki legyengült még jobban. Többen csak 
füvet, meg kukacokat ettek. A lengyelek még a halottakat is kikezdték. Amikor az 
őrök erre rájöttek, látva a csonka hullákat, kiderítették a „tettest”. Azt persze 
senki sem tudta igazából, hogy ki, vagy kik voltak az igazi elkövetők. A németek 
azonban megtorolták az esetet. Mindenkit kihajítottak egy hatalmas térségre. Ki-
ki ahogyan tudott, kimászott, kivánszorgott négykézláb a térre. Ott az elkövetőre 
kiszabott 50 korbácsütést végig kellett néznünk. 
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Egy SS altiszt volt a végrehajtó. A derékszíjjal mindössze egyet ütött a 
szerencsétlenre, és az rögtön halott lett! Mindettől függetlenül az altiszt 
végigverte a hullán az 50 korbácsütést. Én akkor magamban azt gondoltam, hogy 
az altiszt fölöslegesen dolgozta le az 50 ütést, ami a németekre nem volt jellemző. 
 
Ez után az eset után elvették a ruháinkat, hogy fertőtlenítik azokat. Akkor már 
olyan gyenge voltam, hogy még a sátort körülvevő vízlevezető kapavágást sem 
tudtam átlépni. A lábamat kézzel tettem át a sekély árkon. Május elején hoztak a 
táborba több hosszú bajor szekeret, jól táplált erős muraközi lovakkal. A 
szekerekre feldobáltak bennünket össze-vissza, és elvittek egy erdei tisztásra, ahol 
egy vasúti sín mellett kiraktak bennünket, azt mondták, majd jön a vonat. 
 
Én akkor meztelen voltam, és mindössze egy pokrócba burkolóztam, amit egy 
darab dróttal fogtam össze. Éjszaka nagyon hideg volt, azután reggelre megjött a 
vonat. Újra megkezdődött az embertelen bevagonírozás. Feldobáltak bennünket 
halomra, csak úgy számolatlanul, egymásra. Azután elindult a vonat, de senki sem 
tudta hová. Néhány száz méter után megállt a vonat, és izgatott kiabálást 
hallottunk minden nyelven: Itt vannak az angolok! Sajnos pillanatokon belül 
kiderült, hogy az „angolok” SS katonák voltak, akik rohantak befelé az erdőbe. 
Ugyanis a rádiójukon meghallották a légiriadó jelzést. Ezért rohantak az erdőbe, 
mert a légiriadó igaz volt. Minket a nyílt pályán otthagytak a vonatban. Néhány 
perc múlva szinte a fákat súrolva, egy szövetséges vadászgép végig géppuskázta a 
vonatot. A támadás után rengeteg halott maradt a helyszínen. Sosem tudtuk meg, 
miért voltunk célpont nekik. A vadászgép után egy bombázó jött. 
 
Akkor már járni is alig tudtam, és a nyitott vagon ajtajában kilógattam a 
lábaimat. Akkor tudtam meg, hogy mit jelent az életösztön és élni akarás. Amikor 
a vadászgép lőni kezdte a vonatot, csak arra emlékszem, hogy kiugrottam a 
vonatból. Átugrottam egy árkot, majd futni kezdtem az erdőbe vágott 3-5 méter 
széles nyiladékon egy feljebb látható parasztház felé. Egy bécsi fiúval rohantunk 
együtt, egymás mellett, persze még sokan másik is. Rohanás közben 
megbotlottam, és elestem egy gyökérben. Ez volt a szerencsém. Előttünk éppen 
akkor robbant fel egy kisebb légibomba, de csodálatos módon nekünk semmi 
bajunk nem esett. A mögöttünk rohanók viszont éppen a repeszek hatáskörébe 
értek. Sokan megsérültek. A parasztház érve láttuk, hogy a malacok éppen 
moslékot esznek a vályúból. A malacokat félre lökdösve falni kezdtük a moslékot 
az állatok helyett. Két marokra szedtük ki belőle a héjas krumplit. 
 
Aztán kijött a házból a gazda felesége és elképedve nézte, hogy mi történik az 
udvarán. Kértünk tőle valami ennivalót. Bement a házba, és egy kanna irót hozott 
ki, ami a túróból kicsepegett, de még túró is volt benne. Azzal megtöltötte a 
csajkáinkat, de sírva könyörgött, hegy menjünk el, mert őt agyonlövik a katonák, 
ha megtudják, hogy enni adott nekünk. Megértettük aggodalmát. A bécsi fiú 
kapacitált, hogy most szökjünk meg, mert senki sem fog bennünket keresni. Hiszen 
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a támadás során több százan haltak meg. Mégis visszatértünk a vonathoz azzal, 
hogy meglátjuk, milyen a helyzet az erdő másik felén, és arra szökünk. A vonatnál 
azt láttuk, hogy légvédelmis katonák menekülnek csomagokkal valamerre. 
Kértünk tőlük enni, de csak egy kockasajtot adtak.) Jóformán ki se bontottuk, 
fölfaltuk. A moslék, a túró meg ez. Már akkor teli volt melegétellel a gyomrunk. 
Azt mondja az egyik német, menjünk a sínek mellett előre, hatszáz méterre van 
egy OT-láger. Munkaszervezet, s ott kapunk enni, más kellett, hát odamentünk. 
Közben a mozdony, az füstölgött, mert három bombát dobtak le: egyet, ami 
előttünk robbant, a következő a mozdony előtt szétverte a síneket, de a harmadik 
a mozdonynak a gőzdobját találhatta el, ömlött kifelé a gőz. Tehát nem tudott 
tovább menni. És mentünk tovább előre, oda is értünk. Az egyik német kért 
ennivalót, erre adtak egy egész kenyeret, az 1 kg volt, ha jól tudom, meg egy 
olyan vastag kolbászt, egy jó darabot. Együk meg, és ott van szerszámkamra, ott 
feküdjünk le, holnapra itt vannak az amerikaiak. Más se kellett, enni kezdtünk 
rögtön, tehát moslék, sajt, és még ezt is rögtön megettük. Lefeküdtünk a zsákokra 
meg csákányokra, meg ilyen szerszámokra. S elaludtunk. Később, ez már délután 
lehetett, nagy kiabálás. Kimegyünk, kiderült, hogy lengyelek jöttek, foglyok 
onnét a vonatról. S követeltek alkoholt. Erre telefonáltak Landsbergbe. Volt egy 
hatalmas laktanya, tüzérekkel, és onnan kértek motorkerékpárt, gépfegyvert. 
Mindenkit összetereltek,… (A visszaemlékezés vége csak a beszélgető társ, Torma 
Imre hitelesített összefoglalójában áll rendelkezésre.)   
… és behajtottak a landsbergi táborba.Este kaptunk egy forró borsólevest, azután 
már egyedül maradtam, mert a bécsi fiútól elszakadtam. Egy földdel fedett, 
elhagyott bunkerba húzódtam. Jó hosszú volt, és legalább 50 holttest hevert 
benne. Mivel élt bennem a túlélés vágya, s bíztam az amerikaiak közelségében, 
befeküdtem a holtak közé. Lehúztam róluk a pokrócot, és kimerülten elaludtam. 
Még az éjszakai bombázásra sem ébredtem fel. Az őrök még éjjel végigjárták a 
bunkert, és akit még életben leltek, azt agyonlőtték. Engem nem találtak meg. 
Mielőtt elhagyták a tábort, felgyújtották az épületeket, raktárakat, irodákat. 
Kiabálásra ébredtem. Azt hallottam, hogy ég a kenyérraktár. A táborban teljes 
volt a zűrzavar. Az egyik raktárból szereztem egy csíkos ruhát, majd 
őrültségemben – ki tudja miért –, kenyér helyett fegyvert kerestem. Egy raktárban 
sok olasz karabélyt találtam. Fogtam egyet, és két rekesz töltényt is magamhoz 
vettem. A részeg orosz foglyok szereztek egy géppuskát, és felcipelték valamelyik 
épület tetejére. A láger melletti erdei tisztáson akkor már tűzharc folyt egy 
légvédelmi lövegállás körül a kezelők és a szövetséges csapatok előőrsei között. 
Az oroszok lőni kezdték a tisztást, mire az ott egymással harcban állók 
egyszeriben az oroszok ellen fordultak.  
 
Közben magyar szót hallottam, mert egy magyar fogoly kihozott az égő 
kenyérraktárból egy égett kenyeret. Tőle akarták a többiek elvenni. Azután 
találtunk kecskeméti baracklekváros ládákat. Kézzel markoltuk és úgy ettük, bár 
gondoltam, hogy abból hasmenés lesz. Újabb raktárban feketekávét találtunk. 
Természetesen abból is ittunk. Amíg mindezeket átéltük, addig a fegyveres harc 
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véget ért. Halottak maradtak a lövegállás körül, de a lágerben is. Másnap az 
amerikai csapatok megjelentek a táborban. Egy néger tiszt bejött a barakkba, és 
mindenkit biztosított, hogy mindennel ellátnak bennünket. Úgy is lett. A félelemtől 
remegő – elfogott – Wehrmacht-katonák teherautókon kenyeret, tejet, sajtot 
hoztak. Azokat az őröket, akiket a foglyok elfogtak, azokat agyonverték. 
 
Egy hétig kaptunk ilyen ellátást, amíg valamennyire felerősödtünk. Pár nap után 
már kimehettünk Landsbergbe is. Ott ki-ki, amit tudott, azt rabolt össze, mert a 
német lakosság félt a kiszabadított foglyoktól. Ebben a lengyelek jártak az élen! 
Én kimentem arra a tisztásra, amelyen a harc folyt korábban. A halott 
légvédelmis katonák még mindig ott hevertek. Jellemző az akkori 
lelkiállapotomra, hogy összeszedtem egy bőrmellényt, egy sátorlapot, meg egy 
kulacsot, arra gondolva, „hátha szükség lesz még rá”. 
 
Egy hét után megjelentek a texasi 7. hadsereg katonái és teherautókra raktak 
bennünket, már akik túléltük. Olyan információkat hallottunk, hogy Svájcba 
visznek mindenkit. Az amerikaiak fertőtlenítettek a DDT-vel mindannyiunkat. 
Magammal vittem egy kis láda szivart, ami később igen jó valutának bizonyult. 
Végül Svájc helyett csak Landsbergbe vitték a tábort. Ott egy laktanyában 
helyezték el a csoportot. Az óriási laktanyában minden volt. Élelmiszer, ruházat, 
de a megszállóktól is kaptunk, amire szükségünk volt. Ott a laktanyában kialakult 
egy nemzeti összetartozás. Az egy nemzethez tartozók egymásra találtak, nők és 
férfiak. Lassan erőre kaptunk, és akkor már rendszeresen kijártunk a városba. 
Ugyanis a laktanyában talált mindennapos holmikat odakint eladogattuk. Akkor 
már nem hittünk annak az ígéretnek sem, hogy Amerikába viszik a túlélőket. 
Inkább elindultunk hazafelé! 
 
Mikor mi adódott, traktor, lovas kocsi, autó, mindegy volt csak hazafelé tartson. 
Azután találtunk egy vonatot, amellyel egy hét alatt Rákos-rendezőre értünk. 
Itthon a szűkebb családból csak a húgom és a nagynéném élte túl… Csupán 35 
kilós testsúllyal szabadultam, de itthon voltam. Új élet kezdődött. 
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Katolikus hitben neveltek (Komlós Juci) 
 
Szegényen, de boldogan éltünk 1933 körül az egykori Állami telepen. A telepre 
az 1920-as évek elején kerültünk nagybátyám lőrinci Batthyány utcai házából. 
Édesapám, Komlós Vilmos a fővárosi Operett Színházhoz szerződött. Jól énekelt, 
és ő játszotta annak idején a híres „Hacsek és Sajó” kabarétréfa okosabbik tagját. 
Barátságban éltünk minden telepi szomszédunkkal, közöttük zsidó családokkal is. 
A családi közösségek, kapcsolatok elsősorban emberi rokonszenvre épültek. Faji 
vagy vallási megkülönböztetést családunkban soha nem tapasztaltam. Mi 
gyerekek együtt játszottunk a téren és a focipályán, és azt se tudtuk, ki a zsidó, ki 
nem. Ilyesmire nem volt kíváncsi senki. Ahogyan közöttünk nem volt különbség, 
úgy a családok között sem. Minket, gyerekeket – engem, öcsémet és bátyámat – 
megkereszteltek, és katolikus hitben neveltek. Zsidó imaházra egyáltalán nem 
emlékszem, a mi családunk semmiféle zsidó rituáléban nem vett részt. 
Édesanyám régi színész családból származott, így 1933-35 körül a telepi 
kulturális élet egyik aktív szervezője volt. Előadásokat rendezett a Kultúrházban, 
amire emlékezete szerint sokan szívesen jártak nézőként. Ebben a tevékenységben 
lelkes segítője volt neki Csincsek Mária tanítónő. Anyám összegyűjtötte a 
fiatalokat. Nem kérdezte, ki milyen vallású, hová tartozik, ki az apja, anyja. Bárki 
jött hozzá és tehetségesnek mutatkozott, az játszhatott. A kultúrház volt a 
művelődés központja az akkori szerény lehetőségek között. Nagy nézőtere volt, 
úgy 5-600 szék is elfért egy-egy előadáson a színházi nagyteremben. A színjátszó 
csoport mellett ének- és tánccsoport is működött sikeresen. Édesanyám még 
otthon a lakásunkon is rendezett olykor előadásokat. Oda is bárki bejöhetett 
megnézni, meghallgatni a szereplőket, gyerekeket. Főleg a szomszédok, no meg a 
szereplő gyerekek szülei részéről nyilvánult meg nagyobb érdeklődés. 
Énekeltünk, táncoltunk, verseket mondtunk, és fogalmunk sem volt az 1936 után 
kezdődő világeseményekről! 
Telepi életünket – abban az időben – nem zavarták politikai hangok. 
A helyi kulturális életben a harmincas években ismertem meg a fiatal Bojkovszky 
Bélát és Mamcserov Frigyest, akik a későbbiek folyamán a magyar filmgyártás 
elismert szakemberei lettek. A gettósítás idején – 1944 májusában – családunk 
már nem lakott a telepen, így az ottani eseményekről közvetlenül nem tudtunk 
semmit. Csak a háború után szereztünk tudomást arról, hogy lőrinci nagybátyámat 
deportálták. Mint mondtam, a mi családunk katolikus volt, nagyapámat mégis 
elvitték. Mi akkor már Budapesten, a Vörösmarty utcában laktunk. Az Andrássy 
út 60. szám előtt jártunk el, és ott láttunk olyan eseményeket, amelyek nagyon 
megdöbbentettek bennünket. Abban a helyzetben a legbiztosabb dolog volt 
bezárkózni a lakásba. Rendszeresen voltak razziák, amikor a lakóházakat is 
felkeresték a fegyveresek. Emlékszem, hogy nagyon féltettük apánkat. 
Az udvarban volt egy földszinti kis szoba. Oda beszállásoltak egy fiatal nyilas 
karszalagos fiatalembert. Az ő jelenléte az egész házban félelmet keltett. Féltünk 
tőle éjjel és nappal egyaránt. Ennek az időszaknak egyszerre, az egyik napról a 

 79 



IN MEMORIAM 

másikra vége szakadt. A karszalagos fiú eltűnt a házból. Kevéssel később két 
fegyveres kereste őt. Felforgatták a szobáját, de nem találták sehol.  
Amikor a félelemmel teli időszak végleg elmúlt, a fiú egyszer csak megjelent a 
házban. Akkor tudtuk meg az igazságot: ő egy zsidó vallású ember volt, aki nagy 
kockázatot vállalva felvette a nyilas karszalagot, hogy ezzel megmeneküljön a 
begyűjtéstől. Amikor újra megjelent a házban, megköszönte a lakóknak, hogy 
nem árulták el a kilétét. Ő ugyanis abban a hitben élt, hogy mi tudjuk róla, miért 
viseli a karszalagot. Pedig mi a valóságban erről mit sem tudtunk. 
Abban az időszakban még volt valami borzasztó a számunkra. László bátyám 
hadapródként bevonult, de a hadseregből kiemelték, és elvitték munkaszolgálatra. 
Megszökött, de Miskolcon meglátta a nyilas hadügyminiszter, Beregffy 
aláírásával kirakott plakátokat. A plakátokon arról tájékoztatták a lakosságot, 
hogy a szökött munkaszolgálatosok családját kiirtják. A plakátokat látva azonnal 
elhagyta Miskolcot, és visszament nyugatra. Nem kockáztatta meg, hogy a család 
bajba kerüljön, inkább vállalta a további nehézségeket. Onnan nem is jött vissza, 
csak egy üzenet jött később Auschwitzból.  Sokadmagával kivégezték… ezt egy 
később hazatért orvos tanúsította.  
 
 

Az Állami telepi kilakoltatások (Kalmár József) 
 
Egész gyermekkoromat az Állami telepen éltem le. Az Állami telepen az 56. 
számú ház egyik lakásában laktunk. Akkoriban hatan éltünk egy kétszobás 
komfortos lakásban. Talán csak fürdőszoba nem volt benne. Gyerekfejjel – 7 éves 
koromban – éltem meg a gettóba történő begyűjtéseket és a megelőző telepi 
kilakoltatásokat. 
A mi családunkat is kötelezték a lakás elhagyására. Onnan kiköltözve, a 63. 
számú házban kaptunk új otthont. Nehezen szoktuk meg az új körülményeket a 
régi megszokott helyett. Tenni azonban emlékezetem szerint senki sem tudott 
ellene. Úgy emlékszem, a telepen kevés zsidó élt. Mintha a 72. számú házban 
(amelyben többször megfordultam, mert Majszky Jancsival együtt jártunk focizni 
a sportpályára), laktak volna a Buchholczék, akiknek a fiát szintén ismertem. Oda 
járt ő is a telepi iskolába, de nálam idősebb volt pár évvel. Úgy emlékszem, 
elvitték őket, de mi lett velük, azt én soha nem tudtam meg. 
E mellett a 72. számú ház mellett több kisebb házat is kiürítettek, és oda kívülről 
jövő családokat telepítettek be. Hogy kik voltak, miért kerültek oda, azt én akkor 
gyerekfejjel nem is tudtam, meg nem is érdekelt. 
Emlékezetem szerint a 72. számú ház körül volt valamilyen bekerített terület, 
ezen belül voltak azok a kisebb házak. De ebben ennyi év után nem vagyok 
biztos. Akkor azt sem tudtam, hogy mi az a gettó. 
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A 72. számú épület (Finszter György) 
 
A mi családunk hosszú évekig lakott az Állami telep 72. számú épületében, amely 
a sporttelep szomszédságában állt. Abban a földszintes épületben több, különböző 
nagyságú lakás volt, és mindegyik az udvarra vagy az utcára nézett. A lakások a 
ház két oldalán helyezkedtek el, egymásnak háttal. A mi oldalunkon emlékezetem 
szerint a Raffay, az Olajnek, a Majszky család, míg a másik oldalon a Buchholcz 
család lakott. A többi lakó nevére nem emlékszem. 
1944-ben egy-egy lakásban általában 5-8 személy élt. A szobák olyan 6x6 
méteresek voltak, konyhával, de mellékhelyiség nélkül. A ház körülbelül 100 
méterre lehetett a sportpályától. Amikor a gettósítás megkezdődött, 1944. április, 
május körül, akkor a ház lakóit nem egyszerre, hanem néhány napos eltéréssel 
kiköltöztették. A kiköltöztetések a nyilasok felügyelete mellett történtek. Mi a 
telepen maradtunk, és a 81. számú házban laktunk tovább, a katolikus templom 
szomszédságában. A többiek helyzetéről akkor nem tudtunk semmit, azt sem, 
hogy hová költöztek. Voltak családok, akiket Pestszentlőrinc valamelyik más 
területén kiürített zsidó lakásokba telepítettek. 
Akkori iskolai emlékeim között találtam egy névsort. Az abban szereplő 
Buchholcz József szintén a 72. számú házban lakott, és biztosan zsidó volt. Az 
osztálynévsorban több zsidó nem szerepelt. A 72. számú házba később számomra 
ismeretlen zsidó lakókat költöztették be, valahonnan a városból. Nem ismertük 
őket, és nem is volt nagyon érdeklődés, mert kellemetlen helyzetbe kerülhetett 
bárki a hatóságnál. Arra emlékszem, hogy a 72. számú ház környéken lévő, ill. 
annak közvetlen szomszédságában négy vagy öt épületben – talán a 88, 89, 90, 
91-es számúakban laktak zsidók az összeköltöztetés után. 
Abból az időből iskolai képeim nem nagyon maradtak, mindössze egy iskolai 
csoportkép. A kép az iskola udvarán készült, de azon nemcsak a mi osztályunkba 
járók, hanem az akkor az udvaron lévő többi gyerek is rajta van. Emlékezetem 
szerint azon a képen talán a Klárika tanító nénit vesszük körül. Most ahogyan 
felidéztem a nevét, biztosan tudom, hogy középen Kollman Klára tanító néni van. 
 
 
Családi emlékezet – a Bojkovszky család 
 
(Komlós Juci nagy szeretettel gondolt vissza gyermekkorára és egykori telepi 
barátaira, köztük Bojkovszky Bélára. Az alábbiakban Torma Imre Bojkovszkyné 
Német Ilonával és gyermekeivel, Bojkovszky Vilmossal és Antalné Bojkovszky 
Ildikóval, ill. dr. Bojkovszky Beatrix főorvosasszonnyal folytatott beszélgetését 
foglalta össze.) 
 
Családunk eredete Erdélybe vezethető vissza. Nagyszüleink Arad mellől jöttek 
Magyarországra, a trianoni események után kerültek az Állami telepre 1921-ben. 
Emlékezetem szerint gyermekkorunkban a telepi 32/4-es számú házban, és 
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lakásban laktunk. A házban négy egyforma lakás volt. A miénkhez két szoba, 
konyha, WC, kamra, előszoba és egy szép kis előkert tartozott. Azt ki-ki 
amilyenre alakította, olyan volt. A lakások egymásnak háttal épültek, két-két 
lakás egy utcára nézett. Az akkori időkben, 1943-44 körül ezek a lakások a 
legjobb telepi lakások közé tartoztak. Ugyanis kisebb átalakításokkal mindenki 
komfortossá tette a magáét. 
Gyermekkorunk mentes volt mindenfajta megkülönböztetéstől. A családon belül 
sem a felnőttek, sem pedig a gyerekek soha egyetlen szót sem ejtettek arról, hogy 
ki milyen vallású, hova jár templomba, mit csinál a magánéletében. Nem 
emlékszem olyasmire, hogy a mi megjegyzéseink, tetteink bárki ellen irányultak 
volna. Gyerekek voltunk, és éltük hangulatos gyermekéveinket. Családi 
körülményeink, életfeltételeink jók voltak. Apánk a Malévnál repülős navigátor 
beosztásban dolgozott, és ezzel a munkával rendezett családi életünket biztosítani 
tudta. Sok barátunk volt, de hogy ki volt zsidó, ki nem, nem tudom. Úgy 
emlékszem, hogy a velem egy osztályba járó Kunecz Laci lehetett talán zsidó, de 
hát ez egyáltalán nem biztos. Ők a 120. számú épületben laktak. A háború után – 
emlékezetem szerint – a gettósításra kijelölt házakat szociális otthonokká 
alakították. Akkoriban ezeket az épületeket „szegényházak”-nak hívták.43

(Itt az édesanya, Német Ilona vette át a szót.) 
1914-ben születtem az erdélyi, Hunyad megyei Piski településen. Édesapám 
MÁV mozdonyvezető volt. A trianoni eseményeket követően a hatóság egy 
tehervagonba zsúfolta a helyi magyarokat – köztük gyerekeket is. Ahogyan sok 
más erdélyi magyar családot, minket is karhatalommal távolították el 
szülőföldünkről. A lakásul szolgáló tehervagont áttették magyar területre, és 
sorsunkra hagytak. A magyar hatóságok a vagont sok másikkal egyetemben 1920-
ban a kőbányai vasútállomáson mellékvágányra állították. Az állomáson akkor 
rajtunk kívül még számos család lakott ugyanolyan körülmények között. Azután 
életünkben fordulat következett be. 1921-ben az üresen álló Lőrinci „lőszertelep” 
lett az új otthonunk. A kőbányai vasútállomásról tengelyen vontatták át a vagont 
Lőrincre. Az akkor még létező lőszertelepi iparvágány közvetlenül csatlakozott a 
lajosmizsei vasútvonalhoz.  
Így azután Kispestről áttolták a kocsit egészen a telepi helyszínre. Amikor a 
vagont bevontatták a telepre, ott még csak üresen hagyott gyári épületeket láttunk. 
Ezek az épületek csupán nyitott színek, pajták, betonalapú, szigetelés nélküli 
műhelyek, raktárak voltak. Azokból kellett lakásokat alakítani. Elég sokáig nehéz 
körülmények között éltünk, de velünk együtt mindenki, aki oda került. Édesapám 
továbbra is a MÁV alkalmazottja maradt, így legalább a megélhetésünk, ha 
szerényen is, de megmaradt. Vonattal járt be dolgozni a kispesti állomáson 
keresztül. Én az első iskolai osztályt még Kőbányán, a többi osztályt már ott a 
telepen jártam ki. A telep képe hosszú ideig nem változott, mert csak hosszú idő 
után készültek el az új négylakásos épületek a régi gyárépületek mellett. Az 
építkezéshez még felhasználták a régi vasúti vágányokat, ugyanis azokat csak 
1924 körül szedték fel.  
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Az életünk később sem lett könnyebb, de igyekeztünk tisztességesen élni. A 
gyerekeim – Vilmos és Ildikó – tulajdonképpen nem ismerhettek gettóbeli zsidó 
családokat, és a gettósítás, deportálások körülményeiről sem tudhattak. Mi, szülők 
sem nagyon ismertünk zsidó családokat a közvetlen környezetünkben, mert senkit 
sem érdekelt a másik vallása, amikor a megélhetés volt a napi gond, nemcsak 
nálunk, de a többieknél is. 
Csak amikor a gettósítás bekövetkezett, akkor tudtuk meg, hogy melyik házakat 
jelölték ki arra a célra, de akik oda kerültek, számunkra ismeretlenek voltak. 
Láttuk azt is, amikor hosszú gyalogmenetben elvitték őket, de sem azt, hogy hová 
kerültek, sem későbbi sorsukat nem ismertük. 
 
 
Hallottuk, hogy elvittek embereket (Zóka Ernő)  
 
1937-ben születtem Kispesten, és a mai napig kispesti lakos vagyok, de iskolás és 
gyermekkorom Lőrinchez kötődik, különösképpen az egykori Állami telephez. 
A 21. számú hosszú épületben volt akkor a telepi iskola, ahová 1944-től jártam. 
Az első osztály végén írásból megbuktam, mert sehogyan sem ment az írás az 
akkori tollakkal. Ügyetlen próbálkozásaimat Bezerédy igazgató úr úgy figyelte, 
hogy közben nádpálcával ütötte bricsesznadrágos, csizmás lábszárát, no meg a 
hátamat. Az igazgató úr ugyanis leszerelt katonatiszt volt, és leszerelése után is 
gyakran olyan katonaféle ruhákban járt. Nem volt csoda a bukásom, mert ilyen 
körülmények között más sem tudott volna tisztességesen írni. A pótvizsgán persze 
átengedett.  
A bizonyítványom szerint a pótvizsgára 1944. április 3-án került sor 
Pusztaszentlőrincen. Abban az időben már javában folyt a begyűjtés a kijelölt 
házakba, de mi gyerekek azokról a dolgokról mit sem tudtunk. Osztálytársaim 
Landek Attila, Patera Gyula, Soós Gábor velem együtt nem tudták, hogy a velünk 
járó Buchholcz Józsi zsidó-e, vagy sem. Csak hallottunk arról, hogy elvittek 
embereket, de nem tudtuk, miért, hová, és hogy mi történik velük. 
Családunkat más gondok foglalkoztatták. Anyánk kettőnket nevelt, mert apánk 
1944-től katona volt, majd 1949-ig hadifogoly. Örültünk, ha volt ennivalónk. 
Apám holmiját adogattuk el a soroksári piacon, abból éltünk. Volt azonban egy 
olyan esemény, amit úgy éltem meg, hogy még a mai napig is emlékszem rá. 
Amikor 1945 januárjában az orosz hadsereg elérte Lőrincet, a begyűjtésre 
használt 72, 72/a, 73-as számú házakat a telepi lakók lerombolták. Azt én akkor 
nem tudtam, hogy miért történt. Talán, hogy még emléke se maradjon annak a 
förtelmes időszaknak. 
Arra viszont biztosan emlékszem, hogy abban az időben rengeteg ház kapott 
belövést, vagy más módon megrongálódott. Mivel építőanyag a házak 
rendbehozatalához sehol sem volt, így az emberek onnan szereztek építőanyagot, 
ahol éppen találtak. Mi is azokból a téglákból hoztuk rendbe a megrongálódott 
házunkat és a kamrát. 
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A lőrinci gettó (Kalotai Gáborné és fivére) 
 
Még serdülő kislány voltam, amikor megismertem a gettóba gyűjtés eseményeit. 
Amikor a begyűjtéssel kapcsolatos hírek elértek hozzánk, családunk a 
pestszentlőrinci gróf Vigyázó Ferenc utcában lakott. Ez az utca a mai kőhíd 
környékén volt, ahol szüleimmel és testvéreimmel éltük mindennapjainkat. A 
mama a háztartást vezette, és nevelte a gyerekeket, apa eredetileg villanyszerelő 
mesterséget folytatott, de a háborús helyzet súlyosbodásával őt is behívták 
munkaszolgálatra. Így a gettóba gyűjtés idején távol volt a családtól. A 
munkaszolgálatot (amint azt később a családnak elmondta) az ausztriai Graz-nál 
fejezte be. Amíg odáig jutott, átélte a munkaszolgálat minden állomását. A testi 
fenyítéseket, az éhezést, a betegségeket, az őrök részéről megnyilvánuló 
brutalitásokat, a megaláztatásokat, gyalogmenetek gyötrelmeit, barátai, sorstársai 
halálát. Szerencsére német nyelvtudása számtalan, nem várt, kikerülhetetlen 
helyzeten átsegítette. Számos német intézkedésről az őrök elejtett szavaiból előbb 
szerzett tudomást, mint a többiek. Ha teljesen nem is tudott ellenük tenni, de a 
lehetőségekhez képest legalább felkészült rájuk. A nyelvtudás nemcsak neki adott 
lelkierőt a nehézségek elviselésére, de másokon is segíteni tudott. Ez a lelkierő 
segítette őt vissza, itthon újra megtalált családjához44. 
 
Én csak azt láttam és éreztem, hogy valami rettenetes dolog alakul a mi családunk 
és más ismerős családok életében. Hosszú, félelemmel teli napok után került sor a 
gettóba költözésre. Az otthon biztonságából az Állami telepi gettóba került a 
család. Abba a néhány kijelölt épületbe zsúfolták be a város minden részéből és 
telepéről ide irányított lakosokat. Alig jutott talpalatnyi hely egy-egy személynek. 
Több rokonunk osztozott a sorsunkban. 
Csak kevés csomagot, a legszükségesebb holmit vihettük magunkkal. Mindezek a 
normális megélhetés alapvető feltételeihez sem voltak elegendők. Engem 
kislányként az őrök erőszakos viselkedése is nagyon megrázott. A kijárási tilalom, 
a zárt terület, a mozgáskorlátozás, a kívülállók „szabadsága” gyermeki 
gondolkodásomban egyre több megválaszolatlan kérdést vetett fel. Ezekre 
természetesen a felnőttek sem tudtak megnyugtató válaszokat adni. Azután 
elérkezett az elszállítás ideje. A gettó lakóit rendezett sorokba állították, és 
gyalogmenetben végighajtották a Baross utcán. Csomagjaikat cipelő idős 
emberek, gyerekek alkották a hosszú menetet a lőrinci vasútállomásig. A jobb 
érzésű lakosok tehetetlenül nézték a sorsunkat, emlékszem, hogy néha oda is 
kiabáltak a régi szomszédok. Csak döbbenet volt az emberekben, hogy ilyesmi 
megtörténhet. A vasútállomáson újabb tortúra várt ránk: a vonatra szállás. 
Hamarosan megtudtuk, hogy a végállomás Monor lesz. Előtte még sosem 
hallottam róla, azt sem tudtam, hol van. Később kiderült, hogy Monor a 
pestkörnyéki települések gettóinak gyűjtőtábora. A gyűjtőhely a monori téglagyár 
bányagödre volt, ahová a helyi zsidóságot már korábban begyűjtötték. A más 
helységekből odaszállított egyre nagyobb tömeg mind szűkebb területre szorult 
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össze. Sem fedél, sem szálláslehetőség, sem megfelelő tisztálkodási körülmények 
nem voltak. Az óriásira nőtt tömeg, esőben, sárban, éjjel, nappal a szabad ég alatt 
tartózkodott. Orvos nem volt, intézményes ellátás nem létezett, bár az egyházak 
élelmiszer segítették a begyűjtőket, illetve a gyűjtőtábor foglyait. Születtek új 
életek, távoztak örökre azok, akik nem bírták elviselni az embertelen 
körülményeket, mert az élet örök törvényei, a születés, a halál, minden 
körülmények között érvényesülnek. 
Emlékszem Somogyi László Állami telepi katolikus plébánosra, aki a veszélyt is 
vállalva állított ki az elhurcoltak számára hamis keresztleveleket. De csak olyan 
esetekben járt sikerrel, ahol az érintettek vegyes házasságban éltek. Ezek valóban 
az Istentől kapott segítséggel menekültek meg a biztos haláltól. Laci bácsi 
valóban sokat kockáztatva mentett ki családokat, amikor személyesen is 
megkereste a monori gyűjtőtábor német parancsnokát a megmentésük érdekében. 
(A visszaemlékezés itt megszakadt. A nyilatkozó a későbbi események felidézésére 
nem vállalkozott. Fivére vette át a szót, aki adatainak mellőzését kérve számolt be 
a vele történtekről.) 
Talán a korom miatt nem hívtak be munkaszolgálatra, de a gettóba történő 
begyűjtésből természetesen én sem maradhattam ki. Rövid Állami telepi gettóbeli 
tartózkodást követően viszont egy pesti Dob utcai házba kerültem, amely szintén 
gyűjtőhely volt. Ottlétem alatt sok mindent tapasztaltam, különösen a 
szelektálások kíméletlen végrehajtásáról. Dob utcai ismerőseim közül a lányokat 
és asszonyokat kiválogatták, majd elvitték őket. Attól kezdve semmit sem tudtunk 
róluk. Három hónapig teljes zárlat alatt éltünk, mert a katonaság és a nyilas 
fegyveresek nemcsak az utcát, de a házat is szigorúan őrizték. 
1944 őszén a front egyre közeledett Budapesthez. Sűrűsödtek a légitámadások a 
főváros ellen is. Mindenfelé romok jelezték a katonai helyzet egyre nagyobb 
mértékű romlását. Az egyik bombatámadás utáni zűrzavarban sikerült 
megszöknöm a Dob utcai gyűjtőből. Lőrincre igyekeztem, mert tudtam, hogy azt 
a területet a hatóság kiürítette. A városon átjutva, nem kevés veszélyt vállalva, 
szerencsésen eljutottam a családi házunkba. Reméltem, hogy ott végre 
megbújhatok, bár a katonaság gyakran ellenőrizte az üres házakat is. Szerencsére 
nem találtak rám. Már a begyűjtések előtt elástunk a kertben egy kevés 
élelmiszert, hogy nagy szükségben legyen mit ennünk. Ezen éltem egészen addig, 
amíg a front el nem érte Lőrincet. 
A megszálló katonaság 1945. január 5-én foglalta el a várost. Abban a helyzetben 
sem láttam semmi bíztatót, így azután az első kínálkozó alkalommal átszöktem 
Romániába. Kalandos utam Aradon ért véget, mert ott lakott a nagymama. Nála 
újra menedéket találtam. A nagymamámnál tartózkodtam 1945. júliusig. 
Mindaddig a családról semmit sem tudtunk. Amikor már rendeződött 
valamennyire az élet, visszajöttem Magyarországra. Egy augusztusi napon szinte 
egyszerre érkeztem haza apámmal. Anyám és a húgom később tért haza 
szerencsésen. Mindenünk odaveszett, a családi házunkat találat érte, így életünket 
máshol, de itt Pestszentlőrincen rendeztük be újra. Attól kezdve a család számára 
valóban új élet kezdődött. 
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Megszégyenülve (Torma Imre)  
 
A zsidótörvények korlátlan lehetőséget adtak a hatalmat gyakorló nyilas 
kormánynak és intézményeinek a zsidók mindenfajta zaklatására, megalázására, 
kifosztására. Ez alól nem mentesültek természetesen Pestszentlőrinc zsidó 
polgárai sem. A kifosztás utolsó fázisa a gettó létrehozása volt, melybe az összeírt 
zsidó családoknak a „végső megoldás” előtt be kellett vonulniuk. Otthonról 
mindössze szerény úti csomagot hozhattak magukkal. 
 
Az Állami telepen kijelölt gettóba nemcsak a telepi zsidó családokat gyűjtötték 
össze, hanem Lőrinc egyéb területeiről is ide zsúfolták az embereket. A gettóval 
kapcsolatban a visszaemlékezők csak a sporttelepről tudtak egyértelműen 
nyilatkozni. A sportpályát egyik oldalról a telep betonkerítése határolta, így erről 
az oldalról a lezárás megvolt. Ezen kívül a visszaemlékezők nem tudtak 
egységesen konkrét területeket és határokat megnevezni, de néhány lakóház 
tekintetében is több nyilatkozó adatai megegyeztek. Ők a gettósítás előtt a 72, 
72a, 73. számú házban laktak. Az akkori közigazgatás ezeket a házakat jelölte ki 
1944 májusában a gettóba való tömörítés színhelyéül. Mivel ezeket a házakat a 
bennük lakó családoknak el kellett hagyniuk, oda biztosan zsidó családokat 
költöztettek. Egyik családnak a Rendessy-telepen a Kiss Ernő utcában „utaltak” ki 
egy olyan cserelakást, amelyből a zsidó családot a gettóba vitték.  
 
Így kellemetlen helyzetbe került több becsületes keresztény család is, hiszen 
többségük a lelke mélyén vonakodott elfogadni a „kényszercserét.” Az intézkedés 
ellen azonban a mindennapos fenyegetettség árnyékában semmit sem lehetett 
tenni… jobb volt azt tudomásul venni. Sok esetben valószínűleg nem sok 
rábeszélés kellett a távozásra. Ezek az emberek legfeljebb annyit tehettek, hogy 
igyekeztek vigyázni az idegen lakásokra és értékekre. A nyilatkozók hallottak 
olyan családokról, amelyek gátlás nélkül birtokukba vették a komplett berendezett 
lakásokat, saját, az újhoz képest szegényes otthonuk helyett. A többnyire szegény, 
de becsületes telepi lakosokból ellenérzést váltott ki a begyűjtés embertelen 
kivitelezése. A hozzájuk hasonlóan szegény körülmények között élő zsidó 
szomszédok meghurcolása, megalázása, joggal háborította fel az embereket. A 
brutalitások elleni fellépés azonban egyenlő lett volna a hasonló elbánással,  abból 
pedig senki sem kért… 
 
A sporttelepet és a gettót nyilas pártszolgálatos fegyveresek és katonai őrség zárta 
körül. A katonák nem helybéliek voltak, de a pártszolgálatosok között lőrinciek, 
sőt telepiek is akadtak. A gettóban szigorú rendszabályok uralkodtak. A zárt 
területet csak a meghatározott időben és feltételek mellett hagyhatták el a kijelölt 
személyek. Külső lakosok részére mindennemű érintkezést, belépést megtiltottak. 
A belépés nem is lett volna tanácsos, ugyanis ha az őrség valakit rajtakapott, hogy 
akár élelmiszert adott be, azt rövid úton ugyanoda zárták. Többen úgy 
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emlékeztek, hogy akkor még szinte gyermekként – kijátszva az őrséget – a 
kevésbé őrzött területeken élelmet dobáltak be a gettóba begyűjtött egykori 
szomszédoknak. Életveszélyes tevékenység volt ez, de azok a fiatalok akkor fel 
sem tudták fogni milyen „játékot” folytatnak.  
 
Az állandó felügyelet alatt álló, bezárt lakókat a telep szabad polgáraival 
egyetemben három telepi nyilaskeresztes família tartotta rettegésben. Ezektől még 
a „dzsumbujból való”, lecsúszott családok is különbek voltak, pedig közéjük még 
a rendőrök is egyszerre csak többen merészkedtek be. A három uralkodó család 
férfitagjainak korlátlan bejárásuk volt a zárt területre. Senki és semmi nem 
akadályozta őket erőszakos cselekedeteikben, megtorlás nélkül tehettek bármit. 
Ebben a rendszeres rekvirálástól kezdve a megalázásig, a testi erőszaktól az 
asszonyok, lányok zaklatásáig minden benne volt. Senki sem mert szólni… 
hacsak nem akart ő maga is a zaklatottak közé kerülni. Egy visszaemlékező 
beszélt a két telepi bábaasszonyról is. Dinnyés és Zöldi néni segítette a legtöbb 
telepi gyereket a világra, tehát szoros érzelmi kapcsolatban álltak a telepi nők 
nagy részével. Ezt a két asszonyt az őrség több alkalommal is berendelte a gettóba 
a zsidó nők testi motozására. Ilyenkor általában elrejtett „ékszereket” kerestek, és 
a motozásra erőszakkal vették rá a két asszonyt. Számukra majdnem olyan 
szörnyű volt az ilyesmit végigélni, mint azoknak, akiket érintett az intézkedés.  
 
Egyik emlékező több alkalommal is látott nyilas őrség kíséretében 
munkaszolgálatos csapatokat, amint az Üllői úton Vecsés felé vonultak. 
Tudomása szerint ezek a rabok a front közeledtével lövészárkokat ástak valahol 
Lőrinc határában. Telepi lakos nem volt köztük. Ezeknek a 
munkaszolgálatosoknak csak annyi közük volt a telephez, hogy a helyi asszonyok 
főztek nekik is „rohamkaját”. Így nevezték azt az ételt, amely abból a konyhából 
került ki, amelyet az akkor még hivatalban lévő Kézdy Emil gondnok 
üzemeltetett, és innen kapták az élelmezést a gettó lakói is. 
 
A gettóval és a lakóival kapcsolatban egy fontos adat megerősítettnek látszik: egy 
feltűnően magas termetű német tisztet ketten is megneveztek. Az illetőt 
mindketten századosi rendfokozatúnak említették. Egyik emlékező szerint ő 
menekített ki két lányt a gettóból. A közelmúltban kiadott „Laci bácsi 
emlékkönyv” egyik részletét érdemes visszaidézni: „… Az Állami telepi gettóból 
a monori táborba vitték a zsidókat. Többen üzentek, hogy keressem meg és 
vigyem utánuk a lakásukban maradt fontos irataikat, amelyek életüket 
jelentették… Odamentem egy német századoshoz, és elmondtam neki, ki vagyok, 
és miért jöttem. Mutattam azokat az iratokat, amelyek igazolták, számosan nem 
zsidó származásúak. Később tudtam meg, hogy intézkedett, mert többen 
visszakerültek a telepre. Volt közöttük egy soproni orvos, aki rokonok 
látogatására jött Pestre. Őt is elvitték. Menekülése után egy ezüst cigarettatárcát 
adott nekem ajándékba az életmentésért…” 
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Az egymástól független nyilatkozatok erről a századosról megerősítik egymást és 
az állítások valódiságát. Emlékezőink szerint a kitelepítettek lakásából a 
berendezéseket, bútorokat elszállították, már ami azután maradt, hogy a lakosság 
széthordta, amit lehetett. Egy ilyen eseménynek egy ma is élő személy – még 
gyermekként – szemtanúja volt. A szabadrablás értelmét természetesen akkor még 
nem tudta felfogni. A bútorok széthordását többen megerősítették, bár sem a 
színhelyek és időpontok, sem a lakások és családnevek nem voltak tisztázhatók. 
 
Az egykori telepiek többsége nem emlékezett arra, hogy a gettó lakói közül bárki 
túlélte volna a megpróbáltatásokat, és visszatért volna a telepre. Egyik telepi lakos 
viszont emlékezéseiben több családról is adott információt. Az alábbi állításokat 
sajnos, mások nem tudták megerősíteni: 
- A Mauthner család a bulgár földek közelében lakott. A lányok túlélték a 

zsidóüldözést, és felszabadulásuk után Amerikába távoztak. 
- Az unitárius templom mellett lakó Tihanyi családban több fiú és lány volt. A 

Tihanyi és Mauthner fiúk egy ideig együtt bujkáltak a behívás elől, de 
megtalálták és bevitték őket. A fiúk és Zsuzsa hazatértek, és körhintát 
üzemeltettek a telepen. Egyikük igazgató lett az Élesztőgyárban. 

- Weisz bácsi, aki banktisztviselő volt, a háború után szintén visszatért Lőrincre. 
- A Havas családból László tért haza. Szülei és húga nem élte túl a deportálást. 
- Moskowitzék közül senki sem jött vissza. 
- Krieger Oszkárné (a nyilatkozó húga) és lánya, Éva is a gettó lakója lett, pedig 

mindketten keresztények voltak. A férfi harmadik őse volt zsidó. 
- Stern Lászlót munkaszolgálatra vitték be, a háború után Amerikába távozott. 

Valamilyen gyárigazgató lett, és többször is hazalátogatott. 
- Frank bácsi kapus volt és asztalosmester. Őt is elvitték, de sikerült hazatérnie. 
- A gettó parancsnoka egy magas termetű német tiszt volt. Talán százados 

lehetett a rendfokozata. Ő menekítette ki Mauthner Évát és Klárit a gettóból. 
 
 
Amikor a zsidók csillaggal való megjelöléséről szóló rendelkezések megjelentek, 
és bekerültek a köztudatba, több visszaemlékező még gyermek volt a Kistext-
kolónián. A kolónia a gyár saját, zárt lakótelepe volt a Fáy utca 2. szám alatt. 
Közel hatvan család élte a házban békés, jószomszédi kapcsolatban az életét. 
Előítélet nem zavarta a mindennapokat. Egy ilyen köztudottan normálisan élő 
udvarban a felnőtt lakosokból érthetően felháborodást váltott ki, amikor az érintett 
szomszédok megjelentek az udvaron sárga csillagokkal a ruháikon. Két család – 
az egyikben apa, anya és két lányuk, a másikban apa, anya és két fiuk – még az 
udvarra sem igen jött ki, mert szégyellte viselni a megkülönböztető „bélyeget”, 
bár lakótársaik többségéből inkább együttérzést váltott ki a helyzetük. A kolónián 
élő német származású családok is közömbösen viselkedtek velük szemben. A 
visszaemlékezők – akkori gyerekek – természetesen nem tulajdonítottak a 
dolognak különösebb jelentőséget. Nekik, de a felnőtt lakosság többségének sem 
jelentett semmit az „urak játéka”. Az élet egy darabig ugyanúgy folyt tovább, 
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mint korábban. A megjelölt felnőttek és a családok tovább dolgoztak a gyárban, 
ahol akkor már több vezető is viselte a jelet. A textilipar felsőbb vezetői abban az 
időszakban országosan is többnyire zsidók voltak. A Kistextben az alapító Popper 
család, majd a vezetést átvevő Ágoston Manó, a Goldberger család és mások is. A 
gyárhoz közel élő gyerekek jól emlékeztek a Kikészítő üzem vezetőire, a jó nevű 
szakemberekre, a filmnyomó vezetőjére és az egyik kolóniai mesterre, aki szintén 
a kikészítőben dolgozott. Több nyilatkozó is megerősítette azt a tényt, hogy a 
begyűjtést megelőzően plakátokat helyeztek el az utcákon. Ketten is állították, 
hogy az udvaron álló kút állványára tették ki a plakátot. Ők úgy tudták, hogy az 
érintettek „egyik napról a másikra” eltűntek. A felnőttek is csak bizalmasan 
suttogva beszéltek a később megismert körülményekről. Hangosan még az eltűnt 
személyek hollétéről sem volt ajánlatos érdeklődni. Ami kevés mégis kiderült, az 
annyi volt, hogy valahová Monorra kerültek, onnan meg Auschwitzba vitték őket. 
 
Akik kívülállóként szembesültek a deportálásokkal, azok számára ennek a Krakkó 
közelében fekvő városnak a neve semmit sem mondott. A háború után viszont 
Auschwitz visszavonhatatlanul összeforrt az emberek tudatában a „haláltáborral”, 
Lengyelország megszállása után ugyanis itt létesült az a koncentrációs tábor, 
amely Birkenauval együtt a legnagyobb megsemmisítő táborként vonult be a 
történelembe. Ez az elosztó tábor volt a legnagyobb tömeggyilkosságok 
helyszíne. Közel 4 millió különböző nemzetiségű fogoly – zsidók, lengyelek, 
oroszok, magyarok és mások – számára ez jelentette a végállomást. A 
munkaképes foglyokat kiválogatták, és rövid időn belül továbbküldték más 
munkatáborokba, illetve különböző német gyárakba, ahol a háborús ipari 
termelésbe állították őket. 1944 második felében, a háború végső szakaszában 
viszont mindazokra, akik munkára alkalmatlanok voltak, megsemmisítés várt. A 
Magyarországról deportáltak túlnyomó többségét is itt küldték a gázkamrákba. A 
munkára alkalmas foglyokat azonnal továbbszállították, a táborban maradtakat 
elgázosították vagy biológiai, „orvosi” kísérleteket folytattak rajtuk. Az ezek 
következtében beálló halálozás mindennapi esemény volt. 
 
Néhány lőrinci túlélő a háború utáni időkben visszalátogatott a múzeummá 
alakított táborba. Az egykori táborkapu íves tábláján ma is ott a felirat: „Arbeit 
macht frei”, azaz a munka szabaddá tesz. A visszalátogató a nagyrészt még álló, 
többszörös szögesdrót-kerítésekkel zárt területre még annyi év után is csak 
viszolyogva tud belépni. Elsőre óhatatlanul az jut eszébe, hogy akkor a 
szabadulásnak még a reménye sem élt benne és a többi táborlakóban. A 
valamikori barakkok többségének alapterületét megtartották, felépítményeiket 
viszont eltörölték a föld színéről. Az egykori barakkok pontosan, geometriai 
rendben sorakoztak egymás mellett. Mindnek száma volt. Középen a „blokkok” 
karéjában alakították ki az „Appelplatz, azaz a gyülekezőhely területét. Ezen a 
helyen tartották a felügyelők a napi létszámellenőrzéseket, itt hirdették ki az újabb 
rendelkezéseket, utasításokat. A foglyok tűző napsütésben, esőben, fagyban, 
hóban, levett sapkával órák hosszat álltak a téren. Reggelenként itt emelték ki a 
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betegeket, a munkára már alkalmatlanokat és az előző éjszakán elhunytakat is. 
Aki beteget jelentett, annak a sorsa szinte teljesen biztosan bevégeztetett, ezért 
inkább nem volt „beteg” sohasem.  
 
A személyes emlékeket a mementóként létrehozott kiállítás, jobbára német 
archívumokból származó dokumentumok, többnyelvű ismertetők, fényképek is 
megerősítik. A múzeumba belépő az egyik hatalmas falfelületen láthatja a tábor  
egykori parancsnokait, vezetőit, orvosait, felügyelőit, A jól táplált katonák és 
civilek éles ellentétet mutatnak a más képeken látható, csontig fogyott, leromlott 
emberi roncsokkal szemben. Terepasztalokon láthatók a precíz rendben 
megtervezett és felállított épületek, a tábor elrendezése, az egyéb épületek 
helyszínei, azok funkcióival együtt. A lágerekhez vasúti csatlakozás tartozott. A 
külországból érkező, emberek ezreit szállító szerelvény egy rámpához állt be. Az 
érkezés után minden holmit, ami addig még megmaradt, azonnal elszedtek az 
őrök és kápók. A kápók, a foglyok közül kijelölt rendfenntartó besúgók voltak, 
akik sokszor még a szadista német őrökön is túltettek a kegyetlenkedésben. Ők 
végezték a „piszkos” munkát. Az elszedett holmit egy gyűjtőhelyre vitték, ahol 
megindult a válogatás, ez volt a „Kanada”. Miután az útközben elhunytakat 
leszámolták a transzportból, megkezdődött a szelektálás. Kiválogatták a munkára 
alkalmasakat. Kiállították őket, majd számokat tetováltak rájuk, ezek az emberek 
attól kezdve csak számok voltak nevek nélkül. Aki ma végigjárja a tábort, 
megretten a nyitott gázkemencék és a hozzájuk vezető sínrendszeren álló „égető 
kocsik” látványától. A látogató félve lép be még sok évvel az események után is a 
megsemmisítő „fürdőhelységekbe”, ahol a perforált szellőzőcsöveken keresztül 
szórták be az életet befejező gázkristályokat. Az ún. „zuhanyrózsák”, amelyek a 
félelmek eloszlatására kerültek be, még mai is eredeti állapotukban vannak. 
Megvannak azok a helyiségek is, ahol a „mellékterméket” gyűjtötték össze. A 
hasznosított anyagok és egyéb tárgyak tömegét találjuk ezekben a szobákban. 
Több mázsára tehető levágott haj, szemüvegek, fogsorok, gyermekjátékok, 
protézisek, cipők mellett halad el, aki vállalja a szembesülést. A látogatás végén 
talán mindenkiben tudatosul, hogy mennyien nem léphettek át többé azon a kapun 
szabadon, amely a belépéskor „szabaddá” tette őket. 
 
A II. világháború idején a zsidókérdésben a deportálás melletti másik gyakori 
„megoldás” a munkaszolgálatra történő kényszerbehívás volt. A zsidó deportáltak 
és munkaszolgálatosok számos esetben hadifoglyokkal is kapcsolatba kerültek 
meghurcoltatásuk során. A német hadifogolytáborokban összezsúfolt katonák sem 
részesültek jobb elbánásban, mint a deportáltak vagy a munkaszolgálatosok. Az 
erődépítési munkáknál egymás mellé sodródva többször megtapasztalhatták 
egymás kegyetlen sorsát. Többen állították, hogy a hadifoglyok saját bajaik 
ellenére segítő készek voltak. Mindenkire érvényes volt, hogy amíg a német 
háborús gépezet érdekében dolgozni tudtak, addig számíthattak életben 
maradásra. Amint elveszítették munkaerejüket, sorsuk megpecsételődött. 
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Sárga csillaggal a Kistext-kolónián  (Váczi József ) 
 
A kolónián két zsidó család és egy nőtlen zsidó férfi élt. Nagy Béla és családja, 
Auspitz Ferenc és családja, illetve Wellisch József. Én akkor még gyerek voltam, 
és családommal Nagyékkal egy folyóson, a velük szemben lévő lakásban laktam. 
Nagy bácsi valamelyik üzemben dolgozott, a néni otthon volt. Mindenkivel jó 
viszonyban élő csendes emberek voltak. Amikor a megkülönböztetést elrendelő 
plakátok megjelentek az utcákon, akkor a kolónia udvarán álló víztoronyra is 
kitettek egy ilyen plakátot. Azokon a zsidó lakosságot a sárga csillag állandó 
viselésére kötelezték, így a kolónián élőket is. Az utána következő időkben 
Nagyék még az udvaron is alig mutatkoztak, annyira szégyellték magukat. 
  
Nemsokára bekövetkezett az előre sejthető begyűjtésük. Éjszaka vitték el őket. A 
házmestert ismeretlen civilek felzavarták, és kényszerítették a Nagyék lakásának 
megmutatására. Az ő jelenlétében törtek be a lakásba: a bentlakókat durván 
felszólították a legszükségesebb holmijaik összeszedésére. A meglepett emberek 
sietve kapkodták össze személyes dolgaikat, iratokat, értékeiket. Meghatározott 
nagyságú csomaggal távoztak. Majdnem teljes csendben kocsira rakták őket, és 
reggelre „nyomuk sem” volt. Feltehetően ugyanakkor vihették el az Auspitz 
családot is és ugyanolyan körülmények között. Szüleim és mi, gyerekek 
közvetlenül fültanúi voltunk a megrendítő eseménynek, mert azért nem ment 
minden zaj nélkül! Így tűntek el sokan mások is, ahogyan akkor közszájon 
forgott, „egyik napról a másikra”. Természetesen a házmester volt az egyetlen 
hiteles tanú, aki kényszerű helyzeténél fogva akaratlanul is részese volt az 
elhurcolásnak. Amikor a lakást lepecsételték, a kulcsot a házmesternek adták oda 
azzal, hogy oda senki be nem léphet, amíg a hatóság arra engedélyt nem ad. 
 
Az eset után, jóval később, mások költöztek a lakásba, akiknek semmi közük sem 
volt a kilakoltatáshoz. Többet azután nem hallottunk az elhurcoltakról. Mindezt a 
testvérem, Magda is megerősítheti, meg Dohándi néni, aki már akkor is a kolónia 
lakója volt, bár neki csak a házmester mesélt az éjszaka történtekről. Az itt élők 
akkor semmit sem tudtak a kolónián kívüli eseményekről.  

 

Mi lett a sorsuk? (Tunnerné Teichner Ilona) 
Mi a Fáy utca 33. számú családi házban laktunk, és ugyanott nővéremékkel közös 
fűszerüzletünk volt. A környékről sokan jártak hozzánk, mindennapos vevőink 
közé tartozott az utcában lakó Hirschfeld és Rosenberg család is. Amikor a 
megkülönböztetést elrendelő plakátok megjelentek, e két család mozgástere is 
leszűkült. Teljesen megváltozott az életük. Az üzletben mi mindentől függetlenül 
továbbra is mindent kiszolgáltunk nekik, mert a csillagviselés minket nem zavart. 
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A háborús helyzet romlása és az egyre gyakoribb bombázások miatt aztán a boltot 
be kellett zárnunk. Egy pestkörnyéki faluba költöztünk. Nővérem azonban sűrűn 
visszajárt a házba, és egy alkalommal felajánlotta a Hirschfeld családnak, hogy 
költözzenek be a házunk pincéjébe, mert nekik nem volt hová húzódniuk a 
bombázások alatt. A ház kulcsait is készült átadni, de az idős Hirschfeld néni 
elhárította a felkínált segítségét. Azzal indokolta döntésüket, hogy nem tehetik 
kockára a „mi biztonságunkat”. Azt mondta, ha ők netán elfogadják a felkínált 
segítséget, úgy ránk terelődik a gyanú a nyilasok részéről, miszerint mi őket 
bújtattuk. Akkor pedig a hatóság kérlelhetetlen lesz velünk szemben, és ezt ők 
nem vállalhatják. Valóban, akkoriban sajnos megtörtént ilyen esetekben, hogy a 
„bujtató” család rövid úton oda került, ahová a bújtatottak. Becsületességüket 
akkor sokra értékeltük, sajnos soha nem tudtuk meg mi lett a sorsuk. Nem sok 
minden között lehetett találgatni. 

 

Ketten maradtunk (Márkusz Lászlóné Pollák Irén) 
Kispesten születtem 1919. augusztus 25-én egy nyolcgyermekes családban. Apa 
szabómesterként tartotta el népes családunkat. A kispesti Teleki utcában laktunk, 
amikor a sárga csillag viselésére kötelező rendelet megjelent. Ezután családunk 
életútja szétszakadt. A nagyobb fiút még korábban munkaszolgálatra vitték el, a 
szülőket a többi családtaggal 1944 júniusában gyűjtötték be a nyilas fegyveresek. 
Én akkor a Csepeli Papírgyárban dolgoztam, és a gyári szálláson is laktam. A 
kijárási tilalom miatt a munkahelyre történő bejárás nehézségekbe ütközött, 
nemcsak nekem, másoknak is. Ezért még sokan a bentlakás mellett döntöttek. A 
szülők és a hozzátartozók begyűjtéséről is csak utólag értesültünk, attól kezdve 
nem is láttuk őket. Amikor a zsidóellenes rendeletek miatt többedmagammal 
elbocsátottak a papírgyárból, a szabad kijárást és mozgást kihasználva egy 
barátnőmmel a Király utcában kerestünk és találtunk ideiglenes menedéket. Ott 
senki sem ismert, így ideig-óráig nem kutattak utánunk. A bujkálás november 
végéig sikerült, akkor azonban sorsunkat már nem tudtuk elkerülni. Ránk találtak, 
és minket is begyűjtöttek. Egy gyalogtranszportba kerültünk, a velünk egyidejűleg 
begyűjtött több száz személlyel együtt. 
 
A hatalmas csapatot négyes sorokba rendezték a kísérő csendőrök és nyilasok, 
majd a Bécsi úton gyalogmenetben, étlen szomjan Hegyeshalomig hajtották. Ott a 
magyar kísérők a határ előtt még utoljára kirabolták a csapatot. Minden 
értékünket, gyűrűt, láncot, órát, pénzt elszedtek tőlünk. A határon túl már német 
katonák kísérték tovább a csoportot. Ezek többségükben a magyarországi ún. 
„Volksbund” szervezet tagjai voltak. A „Volksbund” szervezet tömörítette a 
Magyarországon élő, de magukat német nemzetiséginek valló önkéntes katonákat. 
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Egy leszerelt osztrák gyári épületbe zsúfolták be a menet holdfáradt tagjait. A 
több száz fős női csapatot koszos, tetűktől nyüzsgő szálláshelyre vitték. Alig 
kaptunk némi élelmet, híg levest, marharépát, és néhány nap múltán új 
gyalogmenet következett, amelynek állomása Lichtenberg lett. Itt újabb táborba 
kerültünk, amely semmivel sem volt jobb az előzőnél. Az ellátás egy csajka híg 
üres leves és fejenként három szem krumpli volt. Kinek fagyott, kinek rothadt, 
ami éppen jutott. Itt a táborparancsnok – soroksári sváb tiszthelyettes – némileg 
enyhített a kegyetlen fenyítéseken, de azért ő is megtorolt mindent. Aki járni 
tudott, mindennap az osztrák település romjait takarította, mert akkor már 
légitámadások sora érte a falut. A front egyre közeledett. 
 
A romeltakarítások során emberi közelségbe kerültünk a falu lakosaival, akik jó 
szándékkal kenyeret dobáltak nekünk, ha az őrök figyelmét valami elvonta. Egy 
falu közeli francia fogolytábor lakóitól is kaptunk olykor élelmet, mert azok is a 
romeltakarításon dolgoztak. Nem tudom elfelejteni a „kiváltságosakat” sem, akik 
a nélkülöző sorstársaik rovására „jól” éltek. Ezek az ún. „zsidó vezetőség” tagjai 
voltak, akiket a táborvezetés különböző jogokkal ruházott fel. Ők döntöttek a 
parancsnokság által kiadott élelmiszerek elosztásáról, adagolásáról, és ebben a 
kedvező helyzetben saját életük fenntartása volt az első és a legfontosabb céljuk. 
Erre a többségtől elvett, amúgy is csekély élelem megdézsmálásával nyílt igazán 
lehetőségük. Külön szálláson laktak, külön élelmezték magukat, és így főzni is 
tudtak maguknak. A többiekkel egyáltalán nem éreztek sorsközösséget. 
Közömbösen tudták nézni a naponta kiterített, éhen halt lakókat. Elveszítettek 
minden emberi gátlást, erkölcsi félelmet és lelkiismereti felelősséget a tetteikért. 
Ezek a személyek javarészt túlélték a deportálást, de ahogyan törvényszerű, 
minden szörnyűségben vannak túlélők. Itt is voltak… és azok nem felejtettek. A 
hazatérés után a kiváltságosak kényes helyzetbe kerültek.  
 
A romeltakarítások közben felfigyeltünk egy teherautóra, amely szokatlan 
formájával eltért a többitől. A zárt felépítményű járműről azt beszélték, hogy 
fertőtlenítő kocsi. Természetesen sokan nem hitték el, hogy a táborvezetés erre 
figyelmet fordítana. Igazuk is volt. Megtudtuk, hogy a furcsa formájú fertőtlenítő 
kocsi egy speciálisan átalakított, elgázosításra használt berendezést rejt magában.  
 
Szenvedéseinkhez tehát újabb félelmetes aggodalom társult, de nem sokkal ezután 
az autóban olyan fontos alkatrészeket rongáltak meg titokzatos körülmények 
között „ismeretlen elkövetők”, amelyek használata nélkül a kocsi eredeti céljaira 
alkalmatlanná vált. A táborvezetés minden kísérlete hiábavalónak bizonyult az 
elkövetők megtalálására. A komoly műszaki ismereteket igénylő „leszerelést”, az 
elcsigázott női foglyokról még csak feltételezni is teljesen értelmetlen volt. 
 
A front eközben rendkívül gyorsan közeledett. Az őrök láthatóan féltek, és 
mielőbb indulni akartak. A tábort velük együtt nekünk is el kellett volna 
hagynunk, de az osztrák falusi orvosnő közölte a parancsnokkal, hogy a foglyok 
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jelenlegi állapotukban képtelenek tovább menni. Ezek után az őrség sietve 
elmenekült, így a tábor elpusztítására sem maradt idejük. Az első orosz csapatok 
1945. április 2-án érték el a tábort. Addigra már rengeteg halott hevert a barakkok 
között. Más lehetőség nem lévén, a közeli erdőben temették el a halottakat. 
Akiket a táborlakók azonosítani tudtak, azokat névjegyzékbe foglalták, akiket 
senki sem ismert fel, azokat közös sírba tették. A magyar áldozatokat a későbbiek 
során, még 1945-ben kihantolták, és itthon kerültek végső nyugvó helyükre.  
 
A tábort megszálló orosz katonák letépték a csillagokat a megmaradtak ruháiról, 
és mindenkinek szabad elvonulást biztosítottak, már aki egyáltalán mozogni 
tudott. A táborlakók azonban annyira le voltak gyengülve, hogy semmi reményük 
nem volt a hazajutásra. Sem nekem, sem a barátnőmnek nem sok esélyünk volt 
arra, hogy valaha is viszontlátjuk az otthonunkat. A megcsillanó lehetőség 
azonban sok esetben, így nálunk is csodát művelt. A hazatérés mellett döntöttünk: 
bármi áron haza kell jutnunk. Akik nem tudtak menni, azokat az oroszok orvosi 
ellátásban részesítették egészen addig, ameddig arra szükségük volt. Aki nyugatra 
óhajtott távozni, az egészségének feljavítása után arra is lehetőséget kapott.  
 
Mi a barátnőmmel és több hozzánk csapódó sorstársunkkal együtt hamarosan 
elindultunk az ellenkező irányba hazafelé, de csak Szombathelyig bírtuk. Itt 
kórházba kerültünk, mert hiába volt bennünk a kemény elhatározás, a 
szervezetünk felmondta a szolgálatot. Miután a körülményekhez képest 
mindkettőnket felerősítettek, megint útra keltünk, és végre 1945 májusában 
hazaérkeztünk. Itthon családomnak csak töredékét találtam meg, többségük nem 
élte túl a nehéz időket. Mint megtudtam, húgomat és nővéremet Auschwitzba 
vitték, ahol a kisebb lány tífuszban meghalt. Nővéremet nemzetközi 
segítségnyújtás keretében Svédország fogadta be, de egyéves tartózkodás után ő is 
hazatért. Ketten maradtunk… Ma már ő sincs, egyedül vagyok, és nem tudom 
feledni az akkor átélt időket. Családi házban élek, havonta egyszer meglátogat a 
doktornő, rajta kívül csak az albérlőim nyitnak rám nagy ritkán ajtót. 
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Interjúrészlet Predl Katalin Irén kármelita nővérrel45

 
… Már a német megszállás után került föl a Pápa és Győr között fekvő gyömörei 
zárdából a budapesti Maglódi úti házba, s rövidesen bekövetkezett a nyilas 
hatalomátvétel. 

- A tartományfőnöknő a portára helyezett, s fölhívta a figyelmemet, legyek 
nagyon diszkrét, senkitől ne kérdezzem, kicsoda, hanem cselekedjem úgy, ahogyan 
a rend hivatása megkívánja.  
A Maglódi út 125.-ben, a Fóti úton és a pestszentlőrinci házban mintegy 
háromszáz embert bújtattak, mentettek, nemcsak zsidókat, hanem keresztényeket, 
köztük arisztokratákat is. Sikerült svéd és vatikáni menlevelet szerezniük. Később 
az oroszokat ez mit sem érdekelte, kirabolták az épületeket. 

- Amikor odakerültem, már sokan tartózkodtak az épületben, s újabbak 
kopogtattak a portán: tudnak a védettségünkről, fogadjuk be őket. 
Az akkori tartományfőnöknő - hogy minél több helyet biztosítson - a gyerekeket 
kisebb csoportokban, nehogy föltűnjön, a vidéki házakba küldte, így helyükre 
zsidó gyerekek és fölnőttek költözhettek. 

- A kicsinyeket az egyik nővér külön csoportba gyűjtötte, s mint addig is, a 
zsidó gyerekekkel folytatta a családias nevelést.  
A klauzúrában is menekülteket helyeztek el. Számos ortodox zsidó is itt talált 
menedékre, ők az alagsorban éltek, onnan nem hallatszott ki hangos imádkozásuk. 
A nyilasok ugyanis folyamatosan járőröztek a ház körül, nem lehetett tudni, mikor 
törnek be. 

- Karácsony előtt a menekültek egy része félelmében eltávozott - folytatja 
Irén nővér az emlékezést. - De szerencsénk volt, a ház átkutatását megúsztuk. 
Amikor bejöttek az oroszok, a zsidó fölnőttek hoztak vizet, kenyeret, ahonnan 
tudtak; származásuk, korábbi üldözöttségük miatt veszélytelenebbül mozoghattak 
a városban; Budán ekkor még folytak a harcok. Olyanok voltak, mint a testvérek. 
Sokan meg is keresztelkedtek közülük, persze, hogy ez milyen keresztség volt, nem 
tudom. 

- A későbbiekben nem maradtak meg kapcsolatok? 
 
Irén nővér az írógépre mutat: egy Mérő nevezetű mérnöktől kapták - 
keresztnevére már nem emlékezik -, ő hozta néhány hónappal később, nagy 
tisztelettel. A szétszóratásban a nővérek legtöbb holmija odalett, az írógépre 
azonban mindig vigyáztak. S előkerülnek más történetek is. A nővér egyetlen 
szavával sem akar ítélkezni... A menekültek között volt egy Kakuszi Ferenc 
nevezetű férfi, akit mindenki csak Feri bácsinak szólított. A kazánházban húzta 
meg magát, s mint mindenki, rettegett a nyilasoktól. Egy nyugalmazott fegyőrt 
neveztek ki házmesternek a házba, s annak a felesége, Szekeres néni látta el a 
gondnoki teendőket.  

- Feri bácsi, akiről kiderült, hogy orvos, gyakran mondogatta: ha bármi 
bajuk van a gyerekeknek vagy a nővéreknek, a fölszabadulás után ő majd ingyen 
kezeli őket. A gyerekek közül - amikor a front elvonult, s visszatérhettek az 
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üldözöttek helyére, többen is megbetegedtek. Szekeres néni vitte őket Feri 
bácsihoz a kórházba. Amikor azonban meglátta őket az orvos, Szekeres nénire 
rivallt: kicsoda maga, hogy került ide? Feri bácsi, ne tetesse magát, ott bújt 
nálunk, a kazánházban, megígérte, hogy jöhetünk, most meg azt mondja, nem 
ismer bennünket? Nem fogadta a gyerekeket. Dr. Légrády István volt az orvos 
valódi neve, hiszen a bujdosás idején mindenki álnevet viselt. 
 
Előfordult, hogy már nem tudtak befogadni újabb menekülteket, mert annyira 
zsúfolt volt az épület. Irén nővér ma is fájdalommal emlékezik vissza arra, hogy 
"belépett az épületbe egy zsidó férfi, látásból ismertem, keszthelyi volt, 
Ludwignak hívták, nagyon rendes család, ha jól tudom, még ma is élnek rokonai 
Keszthelyen. Riadtan kérdezte: tudunk-e neki védelmet adni? Igen nehéz volt azt 
mondani, hogy keressen másutt menedéket, hiszen már minden négyzetméteren 
aludt valaki." 
 
Egy nyíregyházi bornagykereskedő feleségével és kisbabájukkal bújt a 
nővéreknél. Egy alkalommal, amikor úgy döntött, másutt keresnek menedéket, 
mert a nyilasok egyre inkább veszélyeztették az épületet, Irén nővérnek átadott 
"egy nagyon finom, piros, szattyánbőrből készült neszesszert: A kedvesnővérre 
bízom, nagyon vigyázzon rá. Később valamikor az egykori elegáns férfi kopott, 
lerongyolódott ruhában állított be, visszaszöktem, mondta, s elmesélte: elfogták 
őket, az Andrássy út 60.-ba, a nyilas házba kerültek feleségével együtt, s 
december 28-án a férfiakat alsónadrágban, a nőket fehérneműben hajtották ki a 
nyilasok a Duna-partra. Ott sorba állították őket, s megtizedelték a csoportot. 
Richter Gedeontól, a gyógyszergyárostól a bornagykereskedő a negyedik vagy 
ötödik helyen állt. Szeme láttára lőtték bele a Dunába. Ők megmenekültek, majd 
sikerült megszökniük." 
 
Kérte a neszesszert. Irén nővér elzárta a portaszekrénybe, ám az épületnek az a 
része belövést kapott, kidőlt a fal, a szerzeteseknek odébb kellett menekülniük. A 
szekrényt ismeretlenek kirabolták... 
 
Még néhány név kerül elő az emlékezetből: "Schillinger szőnyeg-
nagykereskedőék voltak itt, azután Mauthner, a gabonakereskedő lányai, Marcsi a 
kisleányával, Ébernek hívták a férjét, ő munkaszolgálaton volt. Steiner mérnökék 
is nálunk bújtak, azután báró Bessenyei Zénó a családjával." 
 
Az alapító Mária Terézia anya gondolatai között olvasom: "Aki érzi a tulajdon 
gyöngeségét, meg tudja érteni a másik lelkiállapotát." Megérteni, nem ítélkezni... 
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Életrajzok 
Balogh Géza dr.: 1879-ben született Kolozsvárott, 1905-ben ügyvédi diplomát 

szerzett. 1919-ben magyar származása miatt kiutasították Romániából. Pest 
vármegye tiszteletbeli főügyészeként ő folytatta le Kuszenda Lajos lőrinci 
főjegyző fegyelmi eljárását. Munkáját olyan lelkiismeretesen végezte, hogy 
1931-ben kinevezték a község főjegyzőjének. A várossá alakulás során szerzett 
érdemeiért 1935-ben Pestszentlőrinc első polgármesterévé választották. 
Hivatalában a „köz érdekét” kívánta szolgálni. Nem hódolt be Endre László 
alispán jobboldali radikalizmusának, ezért 1944 márciusában nyugdíjazták. 
1951-ben mint osztályellenséget kitelepítették, és csak 1954-ben sikerült 
visszajutnia Gyálra, majd Budapestre. 1955-ben a Csepeli Szabadkikötőben 
volt portás. 1961-ben egy evangélikus szeretetotthonban halt meg.  

Bauer Adolf: Gyönkön született 1879-ben. Iskolai tanulmányai befejeztével a 
textilipari pályára lépett. Budapesten kezdte meg pályafutását s csakhamar 
igazgatója lett a Berlini Kendőárugyár Rt.-nek. 6 éven keresztül osztályfőnöki 
minőségben működött a Filtex Rt-nél. 1936-ban alapította textilkészítő üzemét. 
A pestszentlőrinci izraelita hitközség elnöke, a városi képviselő testület tagja 
volt. Felesége Neumann Lenke. Gyermekei László, István és Pál. 

Bayer Béla: 1906-ban Csáktornyán született. Budapesten végezte iskoláit, majd 
Újpesten a sütőipart tanulta. Budapesti segédévei után 1935-ben Lőrincen 
önállósította magát. Elhurcolásáig a helyi Ipartestület tagja volt. Felesége 
Brandl Klára. Néhai apósa, Brandl Mór hősi halált halt az orosz fronton. 
Édesapja, Bayer Béla harctéren szerzett betegségében hunyt el. Gyermekei 
Tibor és György. 

Bille István: Orosházán született 1899-ben. Ősrégi békési család sarja. Iskoláit 
Orosházán és Szegeden végezte. A kereskedői pályán nagy szakismeretre tett 
szert. 1932-ben önálló lett. Mindig 2 alkalmazottal dolgoztatott. Tagja volt a 
Kereskedők Egyesületének és a hitközségi adókezelő bizottságnak. Felesége 
Lőwy Julianna. Mindketten rajta vannak az áldozatok listáján. 

Déry Béla dr.: 1909-ben, köztiszteletben álló pestszentlőrinci polgárcsaládban 
született (édesapja mérsékelt keresztény politikus, kiváló hegymászó volt). 
1927-ben érettségizett, majd jogi diplomát szerzett, emellett tagja volt a magyar 
lövészválogatottnak. Szülei 1937-es halála után mindinkább Endre László 
befolyása alá került, akinek javaslatára Balogh Géza nyugdíjazása után 1944 
áprilisában őt nevezték ki Lőrinc polgármesterévé. Megingás nélkül hűségesen 
végrehajtotta a zsidók gettóba zárására, majd deportálására vonatkozó 
rendeleteket. 1944 novemberében eltűnt Pestszentlőrincről, sorsa ismeretlen. 
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Endre László (1895–1946) 1923-tól a gödöllői járás főszolgabírája, 1938-tól 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja, a Sztójay-kormányban belügyi 
közigazgatási államtitkár volt. Vezető pozíciókat töltött be különböző fajvédő 
és antiszemita egyesületekben, államtitkárként Baky Lászlóval együtt 
főszerepet vállalt a deportálások megszervezésében, de a lebonyolításban 
hatáskörének nagy részét Géczy András, a vármegye főjegyzője vette át. A 
háború után népellenes bűntetteiért kivégezték. 

Feuer Lajos: fűszerkereskedő. 1866-ban született. Iskoláit Szatmárban végezte. 
Kereskedő lett, de mezőgazdasággal is foglalkozott. 1923-ban telepedett le 
Pestszentlőrincen, és ugyanakkor alapította jelenlegi üzletét. Neje Grün Netty. 
Fiai, Adolf és Ármin budapesti kereskedők, Béla és Sámuel szintén kereskedők, 
Miklós hadirokkant, Sándor tartalékos tiszt. Regina lánya Láng Sámuel 
kereskedő felesége. 

Grünwald Gyula: 1902-ben született Budapesten. Az érettségi letétele után 
különböző vállalatoknál működött, mint tisztviselő. Többek között az Angol-
Magyar Banknál és a Magyar Tudakozó Egyletnél. 1932-től a Vágó Rezső Rt. 
szolgálatában állt. Felesége Márton Ibolya, fia Endre. Ezzel a családnévvel 
hatan vannak az áldozatok listáján, ő is. 

Grünwald Illés: 1902-ben született. Atyja néhai Grünwald Jakab tekintélyes 
lakatosmester volt. Iskoláit Budapesten végezte, úgy szintén az iparszakiskolát 
is. 1936-ban önállósította magát. Felesége Adamszky Irén, gyermekeik 
Erzsébet és Klára. Neve szerepel az áldozatok listáján. 

Guttmann Henrik dr.: a budapesti és a berlini Rabbiképző professzora. Több 
tudományos munkája is megjelent, pl. a Zur Rechtslage der Synagoge im 
Mittelalter (A zsinagóga jogi helyzetéről a középkorban) Bp. 1942. Ajánlással: 
„Dr. Schlesingerné Őnagyságának kiváló tisztelettel, Guttmann Henrik” 

Guttmann Mihály dr.: Kiskunfélegyházán született 1872. február 6-án. 1904-
ben doktorált. 1903-ban Csongrádon volt rabbi, 1907-től a szeminárium 
professzora, 1921-ben a Zsidó Teológiai Szeminárium vezetője lett Boroszlón 
(Wroclaw). 1925-ben meghívást kapott a Jeruzsálemi Héber Egyetemre. 1926-
ban visszatért Boroszlóra. 1933-tól 1942-ben bekövetkezett haláláig a 
Magyarországi Zsidó Teológiai Szeminárium rektora volt. 

Günczler Péter dr. Erdőbényén született 1902. március 28-án. A Zsidó Teológiai 
Szeminárium elvégzése után 1931-ben doktorált. 1931-44-ig Pestszentlőrincen 
volt főrabbi. A deportálásból sem ő, sem családja nem tért vissza. 

Izsák Mór: 1902-ben született Hajdudorogon. Középiskoláit Hajdunánáson 
végezte. 4 évet hallgatott a budapesti tudományegyetem orvosi fakultásán, majd 
Bécsbe ment tanulmányútra. Megjárta Dél-Amerikát. A festékkereskedő 
szakmát fivére, Izsák József vállalatánál sajátította el. 1933-ban 
Pestszentlőrincen önállósította magát. Aktív vívója volt a SZAC-nak. Felesége 
Kahán Irén. Nagybátyja Izsák Sándor hősi halált halt. Az áldozatok között van. 
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Kämpfner Jakab: 1898-ban született Pancsován. Ott végezte középiskoláit, majd 
kereskedői pályára lépett. Budapesten szerzett gyakorlatot. 1932-ben önálló 
fűszerkereskedést nyitott Pestszentlőrincen. Választott tagja volt a kereskedők 
egyesületének, illetve az ipartestület fűszerszakosztályának. A világháborúban 
frontszolgálatot teljesített. Fivére, Emil a szerb fronton hősi halált halt. Felesége 
Altdorfer Jolán. Az áldozatok között van. 

Klein Miksa: 1901-ben Debrecenben született. Iskoláit szülővárosában végezte. 
Az érettségi után tőzsdebizományos lett. 1924-től a Vágó Rezső Rt. 
alkalmazásában állt, 1932-től a helyi fiókot vezette. Felesége Márton Lívia. Az 
áldozatok között van. 

Komlós Juci: a nemzet színésznője. 1919. február 10-én született Szabadkán.   
Már szülei (Komlós Vilmos és Pintér Irma) is színészek voltak, lánya, Földessy 
Margit szintén színész. 1934-35 között elvégezte Rózsahegyi Kálmán 
Színiiskoláját, 1935-36-ben a Pódium Kabaréban dolgozott, 1945-ig Szegeden, 
Miskolcon, Nagyváradon játszott. Előbb a Fővárosi Operett Színháznak, a 
Művész Színháznak, a Magyar Néphadsereg Színházának, majd a József Attila 
és a Thalia Színháznak volt tagja. 1957-ben Jászai díjat kapott. 2004-ben 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre díszpolgára lett. 

Morvay Ágoston: 1888-1915-ig gépészként az Állami Gépgyár szolgálatában 
állt. Nyugalomba vonulása után a tisztviselő telepi vendéglőt vezette 1920-ig, 
mikor is a megszálló románok vendéglőjét kirabolták. 1933-ban halt meg. 
Gyermekei Mária (Bauer Ferencné) és Gizella (Laif Ödönné). Talán családjába 
tartozott a II. világháborús áldozatok listáján szereplő Bauer István.  

Nagy Dezső: 1882-ben Siófokon született. Székesfehérváron végezte a 
középiskolát, működését mint műszaki tisztviselő kezdte meg. Raktárnokként 
dolgozott. Hősiességéért az I. világháborúban több kitüntetést kapott, az orosz 
és az olasz fronton harcolt. Felesége Goldstein Lidia. Gyermekeik Rózsi 
(Bauenschnalt Mihályné), Alice (Huszár Lászlóné) és Béla. Feleségével és 
fiával együtt áldozat lett. 

Rosenzweig Emil: 1868-ban született. Iskolái végeztével hamarosan bevonult, 
majd a Beszkrt. szolgálatába lépett. Kalauz, főkalauz, ellenőr, majd főellenőr 
lett. Több ízben részesült írásbeli elismerésben és dicséretben. 1929-ben 35 évi 
szolgálat után nyugalomba vonult. 1900-ban nőül vette Lux Eugéniát, akitől 
három gyermeke született: Pál, Sándor (Párizsban él) és Rózsi (Bányai Oszkár 
vendéglős felesége). Talán az áldozattá lett Bányai Sándorné rokona. 

Sarlós Nándor: Egerben született 1880-ban. Reáliskoláit is Egerben végezte. 
Kassán vizsgázott a hadosztály bíróságnál. 1901-ben lépett az állam kötelékébe. 
Miskolcon, Kassán, 1919-től 1925-ig pedig a budapesti honvéd hadbíróságnál 
működött. Nyugalomba vonulása után költözött Pestszentlőrincre. Számos 
kitüntetést kapott: arany érdemkereszt, vitézségi érdemszalag, jubileumi 
emlékkereszt stb. Felesége Laufer Sarolta. Ezzel a családnévvel négyen vannak 
az áldozatok között. 
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Schnapp Sándor: Az Arad megyei Kocsuba községben született 1905-ben. 
Középiskoláit Kispesten és Nyitrán végezte. Egy ideig Budapesten mint 
tisztviselő működött. Tűzifa- és szénkereskedését 1932-ben alapította. 2 
alkalmazottal dolgozott. Üzeme modern villanyerőre berendezett fűrész- és 
aprító gépekkel működött. 1916-ban életmentésért dicsérő elismerést kapott a 
magyar királyi miniszterelnökségtől. Felesége Kardos Erzsébet.  Feleségével és 
fiával (?) együtt áldozat lett. 

Schön Vilmos: 1860-ban született Oroszloban, 1940-ben halt meg Lőrincen. (A 
lőrinci izraelita temetőben van eltemetve.) Budapesten járt iskolába. Az 
Atheneum Nyomdai és Irodalmi Műintézetnél tanulta ki a nyomdász szakmát. 
45 évig működött a Franklin társulatnál. 1929-ben vonult nyugalomba. A 
városnak 1883 óta volt adófizető polgára. Felesége Gránitz Franciska az 
áldozatok listáján van. 8 gyermekük született: Ferenc, Kálmán és Sándor 
végigharcolták az I. világháborút. 

Singer István: Győrött született 1900-ban. Szülővárosában végezte középiskoláit, 
majd Reichenbergben a felső műszaki textiliskolán nyert oklevelet. 1922-ben a 
Kispesti Textilgyár kötelékébe lépett, 1931-től a vállalat igazgatója volt. Tagja 
volt a városi képviselő testületnek, elnöke a Kispest S.E. Sport clubnak, 
alelnöke a KFC-nek. Felesége Pollák Erna. Gyermekei Erzsébet (?), Péter, Iván. 

Sipos Adolf: Balassagyarmaton született 1872-ben. A kereskedelmi érettségit 
Nagyváradon tette le. Egy ideig üzemi tisztviselőként Bécsben működött, majd 
1894-ben a Magyar Fém és Lámpaárugyár szolgálatába lépett. Képességei az 
igazgatói rangig segítették. 1934-ben nyugalomba vonult. Felesége Bayer Ilona. 
4 gyermekük volt: István, Magda, Flóra és Győző. Áldozat lett. 

Spitzer Fábián dr.: Jánoshalmán született 1882-ben. A gimnáziumi érettségit 
1901-ben tette le Kiskunhalason. Diplomáját 1908-ban, a fogorvosi engedélyt 
1921-ben kapta meg. Ekkor költözött Pestszentlőrincre. Kiterjedt praxisa volt. 
Felesége Blayer Antonia. Gyermekei Boriska, Endre és István. Mind az öten 
rajta vannak az áldozatok listáján. 

Steiner Jenő: Kishalmon született 1894-ben. Budapesten fejezte be iskolai 
tanulmányait. Kereskedői képzettségét a Somogy megyei Tab községben 
szerezte meg. 1919-től az Általános Fogyasztási Szövetkezet alkalmazásában 
állt. A helyi 26. sz. fiókot 1930-tól vezette. A világháború idején harctéri 
szolgálatot teljesített. Négyszer sebesült, ezután kitüntetést is kapott (I. osztályú 
ezüstérem). Felesége Fantusz Aranka. Gyermekei Sándor és István. Mind a 
négyen a zsidóüldözés áldozatai lettek. 

Székely Henrik: 1893-ban született Keszthelyen, felesége Weinberger Zsófia, fia 
Tibor. Az I. világháborút végigharcolta. 1919-ben lépett a mozis pályára. 1921-
ben hozta létre az 500 személyes Herrich mozgót, melyet 1937-ben 1000 
személyesre alakított. A Rákóczi út 1. sz. alatti 700 személyes, központi fűtésű, 
nyitható tetejű Forum Mozgóképszínházat 1929-ben nyitotta meg. A városi 
képviselőtestületnek is tagja volt. Munkatáborban halt meg. 
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Szőke György: Tordafalván született 1874-ben. Budapesten fejezte be 
középiskolai tanulmányait. A pestszentlőrinci téglagyár kötelékébe 1897-ben 
lépett. Ácsként kezdte pályafutását. Kiváló előmenetele alapján a bányamesteri 
vizsgára utasították, amit kiváló eredménnyel tett le. 1930-ban vonult 
nyugalomba. Egyik előharcosa volt Pestszentlőrinc község önállósításának. Az 
unitárius egyház megalapítása körül is nagy érdemeket szerzett. A 
világháborúban vitézül harcolt. Felesége Szőke Mária. 5 gyermekük született. 
Neve az áldozatok között szerepel. 

Sztójay (Sztojakovics) Döme: Az I. világháborúban vezérkari századosként, 
majd őrnagyként szolgált, később a hadsereg-főparancsnokság hírszerző 
osztályán a Balkán-csoport vezetője lett. 1919. júliusig a Vörös Hadsereg 
hírszerző és kémelhárító osztályának volt a csoportfőnöke. Augusztusban 
belépett Horthy „nemzeti hadseregébe”, és a Honvédelmi Minisztériumban a 
hírszerzés, kémelhárítás vezetője lett. 1925-től a berlini magyar követség 
katonai szakelőadója. A náci vezetés is teljes mértékben megbízott benne, így a 
német megszálláskor, 1944. 03. 19-én kinevezték miniszterelnökké. Horthy 
kormányzó saját politikai elképzeléseinek engedelmes végrehajtóját látta benne, 
de súlyosan csalódnia kellett. A nemzetközi tiltakozások hatására 1944. 
júniusában Horthy közbelépett és megakadályozta a budapesti zsidóság 
deportálását, majd augusztus 29-én eltávolíttatta Sztójayt és kormányát. A 
németek az újonnan alakult Lakatos-kormány külügyminiszterévé szerették 
volna tenni, de Horthy Miklós és Lakatos Géza ellenállásán meghiúsult a 
tervük. Mint háborús főbűnöst 1946-ban golyó általi halálra ítélték. 

Todt, Fritz: A német úthálózat főfelügyelőjeként 1933-ban hozta létre a 
Wehrmacht és az SS mellett harmadik legfontosabb német hadi szervezetet. Az 
Organisation-Todt elnevezés Hitlertől származik, aki ezzel Todtnak az 1938-
ban a nyugati védvonal kiépítésében vállalt szerepét kívánta elismerni. Később 
az OT - főként a megszállt területekről elhurcolt kényszermunkások agyon- 
dolgoztatásával - jelentősen hozzájárult a német közlekedési és távbeszélő 
hálózat, nyersanyagszállítás, gyárak, hidak, erődítmények folyamatos 
működésének biztosításához. 
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Hitközségi névjegyzék 
Valószínűleg 1990 környékén a lőrinci izraelita hitközség megszűnése miatt 
került át – talán az egykori hitközségi gondnok, Schusdek László halála után – a 
kispesti hitközséghez az a jegyzék, amely véleményünk szerint a lőrinci hitközség 
ismert sorsú tagjainak nevét tartalmazza. (Az áldozatok listáján is szereplő 
neveket szürkével kiemeltük.) A vonalas, abécé-regiszteres füzet a kispesti 
hitközség felszámolása után jutott vissza az újonnan alakuló lőrinci közösség 
szervezőjéhez, Kalotai Gáborhoz. 
Az első oldalon az „1850 (áthúzva) 19. 1971.VII.11. Vince Kornélia, Havas 
Dezső, 1972.VII.16. Scherner (Schefnerer), Szilágyi Sándor” számok és nevek 
olvashatók. Ennek hátlapján a következő szöveg áll: „A Ferihegyen Háború alatt 
1944. júl. 2-án a repülőtéren bomba áldozatai lettek a következő 
munkaszolgálatosok: 

1. Deutsch Géza. 
2. Fermer Sándor. 
3. Grün Géza. 
4. Kallos Sándor. 
5. Liebermann Ignác. 
6. Rotschild László. 
7. Wik Aladár.” 

Majd kis kihagyással Dr. Günczler Péter főrabbi és Eisenberg Sámuel kántor neve 
következik. A betűrendes névsorban az alábbi nevek szerepelnek (a kiemeltek a 
mártírlistán is rajta vannak): 
 
Almássy Kálmán és neje, István, Jenő Braun Ábraham és neje 
Arató József Blum Jakabné 
Ábrahám Manó és neje Bánhidi Imréné 
Auspitz László Braun Andor 
Bauer Adolf elnök (és neje), fia István Berkovics Rezső, neje, András 
Berger Ferencné, Ottó, Olga, Vidor Blum Zsigmond (túl oldal folytatva) 
Bárdi Frigyes, neje 972 Berger Jakab, neje és családja 
Breslauer Elek 972 Berger Lipót és neje 
Fried Salamon, neje, Benő (áthúzva!) 972 Breuer Mór és neje 
Földiák Adolf, neje, Ignác, Tibor, 

László és neje, Sándor, Lajos, 
Sándor (valamennyi áthúzva!) 

Deutsch Péter és neje 
Deutsch Vilmos és neje 
Davidovics Bence és neje 

Back Ödönné Dobó János, neje, Dobó Mihály  
Blau Miklós és neje, (más tollal!) 

unokája Rosenthal Ervin 
Kelemen Sándor, neje, Györgyné 
 (áthúzva!) 

Braun Lajos és neje Deutsch Marcell, Deutsch Gusztáv 
Berczy Henrik Dohány Lajos 
Berger Tibor Eisenberg Sámul, neje (kántor) 
Braun Imre Eisler Oszkár, neje 
Burger Frigyes, Éva Einzig Ernő és családja 
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Eckstein Rudolf, neje, Erzsébet Halász Fülöp és családja 
Eble Pál és Nándor Hoffmann Bernát és neje 
Erdős Márton, neje, Lajos 
Érdi Árpád 

Herschkovics Dávid, neje, lánya Teréz 
(utóbbi kihúzva!) 

Engel László Hollós József, neje, Pál, Vera 
Erlich Béla (5 sor öregebb írással!) Hollós Teréz dr. 
Elfenbein Lipótné Halász Miklós és neje 
Elfenbein Bernát 
Eckstein Györgyné 

Halász Dezső, neje, Ervin, Mariska, 
Lenke, László 

 Holczmann Ede és neje 
Dr. Günczler Péter és családja 
(főrabbi) 

Hahn Rozália 
Honti Henrik 

Gottlieb Miksa Heller József 
Glückstal Jenő, neje Hirschfeld Mór és neje 
Grünwald Miklósné, fia Iván Hercz Miksa dr. 
Goldmann Bernát, neje, Jenő, Miklós, 

Alfréd 
Hercz Ignác és neje 

Grünbaum Adolf, neje, Imre, György, 
Sándor, Irén 

Hirschfeld Miksa, neje, Endre, József, 
György 

Grünbaum Mór, neje, László, Ferenc, 
Rózsi, Lajos, Tibor 

Hermann Márton, Ferenc, Oszkár, 
Jenő, Júlia, György 

Goldberger Ignác és neje 
Gombos Mór 
Grünwald Gyula és felesége 

Héber Zsigmond és neje 
Herschler Rezsőné, Aliz, Janka, József, 

Anna, László, Klári, Tibor, Borbála 
Goldstein Mór, neje, Sarolta, Adolf Hász Andor 
Grünwald Irén Hercz József (Jajne ben Simon) 
Goldmann Dezsőné Hack Károlyné és szülei 
Gyémánt Ferencné, Imre  
Grossmann Samu, neje, leányai, vejei 

és unokái 
Kertész Miklós dr. és családja 
Kertész Ferenc 

Gondos Vilmos, neje, fia Henrik Katz Sándor és neje 
Glausius Adolf és neje Kelemen Györgyné, Sándor és neje 
Gelberger Zoltán Krausz Izidor, neje, Piroska 
Goodfriend Nándor Klein Lajos, Katalin 
Grünwald Illés (X  folytatás) Klein Ernő, Miksa 
Glatz Zsigmond és neje Kohn László 
Glasz Károly, neje, Iván, Tomi, 

Stefánia 
Kandel Henrik 
Knöpfelmacher Jónás és neje 

Goldmann Alfrédné szülei  
Glasz Mihály 

Kleinmann Bernát és neje 
Klein Sámul és neje 

Gedáljovits József, neje, Szerénke Klein Miksáné, Katalin 
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Kämpfner Jakab Neumann József és neje 
Klein László és neje Neumann Lipótné 
Kovács Sándor, neje, Tibor, Ferenc Neumann László, Gábor, Miklós 
Kahán Zoltán és neje Neumann Jakab és neje 
Katzer Jónás, neje, Lola, Sándor, Lori, 

Rózsi 
Neumann Antal, neje, lánya Anna 
Neumann Mária (Földes Dezsőné) 

Kolozs Ferenc és neje Ney József és neje 
Koch Ignác és neje Neumann Psztlőrinc (más írással!) 
Kertész Jakab, Kálmán és neje Orbán Géza dr. és neje 
Komlós Imréné, Pál Rosenthal Ervin 
Klein Erzsébet Rosenberg Lipót, neje, György, József 
Kallós Ferenc Kiss Árpád és családja (kihúzva!) 
Kohn Ignác Reiner Jenő és neje 
Kardos Pál és neje Rinagel Ernő, neje, László, Ibolya,  
Klein Sámuel Edit, György, Györgyi 
Krausz Miksa, neje, Oszkár Reiner Miksa és neje 
Krausz Ferenc, Ernő, Ibolya Reiner Emilné 
Klein Hermann, neje, Géza, Ibolya, 

László, Borbala, Gabi 
Rotbaum Ferencné 
Roth Adolf és neje 

Klein Sámuel és neje Révai Vilmosné (Szántóné testvére) 
Klein Endréné, Laura, unokája Jutka Szűcs István, Ferenc és Ferencné 
Kupferschmidt Tibor, Pál és neje Sárosi Sándor, neje, Gábor 
Klein László Szilágyi Sándor 
972 Klein Jakab, neje, Etelka, unokája 

Évike 
Szőke György 
Spitzer Lipót és neje 

975.VII.13. Katz Antal (Izrael) Sáfrán Hermann és neje 
Klein Lajos, neje, Gabriella, Sándor Sinreich Sándor, neje, Zsuzsa 
Kovács Istvánné Szücs Ferenc és neje (áthúzva!) 
Klar Lajos (Jud Arje ben Pinches) Silberstein Antal 
Krausz Andor dr. Szilárd Pál 
Klein Ignác Serényi Istvánné, István 
Kahán Béláné 1983 Spitzer Pál 
Liebenau Zsigmondné, Irénke, György, 

László 
Skopál Aladárné 
975 Szaksz Mór, neje Kohn Regina 

Lusztig Miksa és neje 977 Szántó Imre 
Langer Izidor, neje, lánya 
Lőwy Lujza 

977 Sömjén Gyuláné (Sedere bar Sene 
Gitl) 

Láng Norbert, Láng Norbertné 980 Szőke Béla dr. 
Lusztig Dezső Stern Sándor 1983 
Németi Mór és neje Stern Sándorné, Zsuzsa 
Nagy Izsó és neje Stern Izidor, neje, Karolin 
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Steiner Józsefné sz. Kovács Ilonka, 

György, Katalin 
Weisfeld József, neje, Jenőné sz. 

Deutsch Berta, Hedvig 
Strasser Jenő, neje, 977 György, 

Nándor, Andor, László, Imre 
Wittenstein Henrik és neje 
Winkler Ignác és neje 

Stern Márton és neje Wahrmann Sámuel és neje 
Stern János és neje Weintraub Mór, Albert 
Streit László Weisz Henrik és családja 
Steiner Jenő, neje, Sándor, István Weisz Józsefné 
Steiner Dezső, neje, Olga, Erzsébet Wirth Áron és neje 
Steiner József Weinberger Jenő 
Sterk József, neje, lánya Vécsei Ármin 
Sterk György, neje, lánya Juditka Weisz József, neje, Magdolna 
Timár Endre, neje, János 
Tiermann Béla és neje 

Wenger Ernő, neje, Ede (Tuloldalon 
folytatás!) 

Tenczer Ernő, neje, István, György, 
László 

Weinstein Dezsőné , Sámuelné, Sándor 
975.VII.13. (Svédország) 

Teufel József és neje Weisz Sándor, neje, Lili, Veronika 
Weisz Ignác és neje 977 Vajda Andor 
Weisz Sándor 980 Vágó Mihály 
Weisz Andor, neje, Györgyi 983 Wárom Bernátné (Hana ben Beye) 
Wilheim Henrik és neje Zoltán Mór, neje, Endre 
Weil Sándor, neje, Lyvia Zvasz Eliás 
Wilheim Sándor dr. és neje Zala Miklós 
Wilheim József, neje, Jenő, Imréné, 

Veronika 
Zentai Béláné 

 
Az F és az M betűhöz tett bejegyzések hiányoznak. 
Az utolsó oldalon más írással: „bal 3 parcella Schusdek Ernőné 1990 (?), 
Schusdek Ernő. Temető kulcs Bakosnál és Hevesi” 
 

 
 
 

 

 105 



IN MEMORIAM 

Jegyzetek 
                                                      
1 Kende Éva: Az én 1944/45-ös krónikám. In: Mozgó Világ 2003/12 
2 Gergely Anna: A székesfehérvári és Fejér megyei zsidóság megsemmisítése. Árgus 
2002/10 

3 Pünkösti Árpád gyűjtéséből. Közli a Népszabadság 2004. április 3-ai számában. 
4 Ld. Winkler Zoltán, felesége Herschkovits Mária és Éva lánya Kiss István 
fényképésszel a kertben a  Fényképek, dokumentumok fejezetben 
5 Dr. Feitl István: Parlamenti képviselő-választások Pestszentlőrincen és Pestszentimrén 
(1920-1949). In: Emlékezések, tanulmányok Pestszentlőrinc múltjából I. PIHGY 1996 
6 Ld. például a Budapest-Szentlőrinczi és Tatai Cserép és Téglagyár R.T. bejelentési 
kötelezettséggel kapcsolatos sokadik igazoló levelének másolatát a PIHGY-ben.  

7 Az adatok különböző forrásokból származnak. (Magyar városok monográfiája. XXI. k., 
Budapest 1937, Bányai-Csorba-Kis-Lendvai-Zeke: Hét évtized a hazai zsidóság 
életében. MTA FIK, Bp. 1990, PIHGY adattára) 

8 Magyar Statisztikai Zsebkönyv IX. évfolyam, Pátria, Budapest 1940 
9 Kornya István: Egy alkonzul és egy katona. Carl Lutz svájci diplomata és Horváth 
Károly százados embermentő tevékenysége. A Dialógusok 2003 - régiók, információk 
kapcsolatok című tokaji konferencián elhangzott előadás.   

10 A róluk hazai levéltárakból begyűjtött hivatalos iratok megtekinthetők. a PIHGY-ben. 
11 Török Bálint: A Magyar Függetlenségi Mozgalom zsidómentő tevékenysége. In: 
Magyar Szemle XII.1-2. Bp. 2003 

12 Az eredeti dokumentumok fénymásolatát a PIHGY őrzi. 
13 Ungváry Krisztián: „Nagy jelentőségű szociálpolitikai akció” – adalékok a zsidó 
vagyon begyűjtéséhez és elosztásához... Évkönyv, Bp. 2002, 1956-os Intézet  

14 Török Bálint: A Magyar Függetlenségi Mozgalom zsidómentő tevékenysége. In: 
Magyar Szemle XII. 1-2. 

15 Magyarországi zsidó hitközségek. 1944. április. Közzéteszi Schweitzer József. Bp. 1994 
16 Tekes Sándorné közlése szerint Schück rabbi és néhány, a mai Petőfi – Városház u. 
környékén élő tag alkotta az orthodox közösséget. 

17 Ld. a Népszabadság 2004. április 3-ai számában közölt korabeli kidobolt szöveget: 
„Közhírré teszi az elöljáróság, hogy az 1240/1944. BM. Sz. rendeletben mindazok a 
zsidók, akik 6 évnél öregebbek, nemre való tekintet nélkül f. hó 5-től kezdve bal 
mellnagyságban tízszer tíz centiméter kanárisárga hatágú csillagot tartoznak a külső 
ruhájukon jól felrögzítve hordani. E rendelet ellen vétők kihágás miatt büntetendők. 
Bővebb felvilágosítást a budapesti „Zsidók Nagytanácsa” nyújt.  

18 Vértes Róbert: Magyarországi zsidótörvények és rendeletek. Budapest 1997, Polgár. 
19 Pestszentlőrinci Újság, 1944. április 29.
20 Karsai László: Holokauszt. Pannonica Kiadó 2001 
21 Az utasítást idézi Randolph L. Braham: A népirtás politikája – a holocaust 
Magyarországon. 1–2. köt. Budapest, 1997, Belvárosi, 552. o. 

22 Pünkösti Árpád gyűjtéséből. Közli a Népszabadság 2004. április 3-ai számában. 
23 Bibó István: Válogatott tanulmányok 1-3. Magvető, Bp. 1986 
24 Szita Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez. Bp. 1989, 
Kossuth. 50-51. p 

25 Frojimovics-Komoróczy-Pusztai-Strbik: A zsidó Budapest. Bp. 1995, 514. o. 
26 Ld. A holokauszt áldozatai c. OM-kiadványt. Az adatok másodlagosak. 

 106 



                                                                                                                                     
27 Soos Géza személyes közlése. Idézi Török Bálint.  
28 Szita Szabolcs: A zsidók üldöztetése Budapesten, 1944-45. Holocaust füzetek. 1994/4. 
29 Laci bácsi Emlékkönyv, Bp. 2002, PIHGY 
30 Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. (Iratok a Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
megyei levéltárból) Kiadja a Magyar Auschwitz Alapítvány. Bp. 1994 

31 Néhány lőrinci túlélő auschwitzi emlékeit a Visszaemlékezések fejezetben közöljük. 
32 Erről ld. Komlós Imréné Haas Anna nyilatkozatát a PIHGY-ben. 
33 Szesztay Istvánról bővebben ír Ernőfy Lóránt az Emlékezések, tanulmányok 
Pestszentlőrinc múltjából I. kötetében, PIHGY 1996, 34. o. 

34 Ld. az eredeti levelek másolatait a Fényképek, dokumentumok fejezetben. 
35 Ránki György: A magyar zsidóság sorstalansága. In: Hosszú Gyula. Utak a 
holokaszthoz, történetek a holokausztról. Pedellus, Debrecen 2002, 344. o. 

36 Erről tanúskodnak a Hírek az elhurcoltakról c. kiadvány névjegyzékei is. 
37 Palkó Sándor nagy beszéde. Szabad Lőrinc, 1947. október 13. (A cikkben szereplő 760-
as szám valószínűleg helyes. A Batthyány utcai zsinagóga faláról a kispesti zsidó temető 
ravatalozójába áthelyezett emléktáblák utolsó része ugyanis hiányzik. A névsor a Weiss 
névvel zárul, hiányzik pl. a Wilheim, a Wilth stb. család neve.) 

38 A dátum valószínűleg pontatlan. Az előző fejezetben közölt polgármesteri levélben a 
gettó kiürítésének dátumaként június 30. szerepel. 

39 Az adat nem ellenőrizhető. Az emléktáblát két évvel később avatták fel. 
40 Zárójelben közöljük Torma Imrének a Nagy Zoltánnal folytatott beszélgetések alapján 

tett kigészítéseit. 
41 Hivatkozás Tekes Sándorné emlékező írására.  
42 Ld. az Életrajzok fejezetben Todt, Fritz címszó alatt. 
43 A gettó házainak sorsát illetően ellentmondás van a nyilatkozók között. A szociális 

otthonná alakítással ellentétes Zóka Ernő állítása, aki szerint a szóban forgó házakat 
1945 után a lakosság lerombolta, építőanyagát széthordta.  

44 A munkaszolgálatosok sorsáról bővebben ld. az egykori monori lakos, Koltai / Kaufer 
Tibor visszaemlékezését a PIHGY-ben. 

45 „Mint a nap a természetben…” In: Új Ember 2003. 12. 07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 107 


	A II. VILÁGHÁBORÚBAN ELTŰNT LŐRINCI ZSIDÓ POLGÁROK
	A HÁBORÚ KÜSZÖBÉN�(1938-1941)
	Elrendelt megkülönböztetés

	KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD�(1941-1944. március 19.)
	Viszonylagos biztonságban
	A pestszentlőrinci zsidóság lélekszáma 1941-ben
	Kiegészítő munkaszolgálat
	A zsidóság helyzete a Kállay-kormány alatt

	VÉGVESZÉLYBEN�(1944. március 19. – 1944. június 29.)
	A Sztójay-kormány zsidóellenessége
	„Miért tűrtek, miért nem tettek semmit?”

	A zsidók összeírása
	A megbélyegezés
	A gettóba zárás

	A PUSZTULÁS ÚTJA�(1944. június 29. – 1945. május 8.)
	A deportálás
	Auschwitz
	A bujkálók

	AZ EMLÉKEZÉS IDEJE
	Az összeomlás
	Túlélők és hazatérők
	Emléktábla-avatás

	VISSZAEMLÉKEZÉSEK
	A lőrinci zsidóság sorsa (Tekes Sándorné)
	Másfél év az életemből (Nagy Zoltán)
	Katolikus hitben neveltek (Komlós Juci)
	Az Állami telepi kilakoltatások (Kalmár József)
	A 72. számú épület (Finszter György)
	A lőrinci gettó (Kalotai Gáborné és fivére)
	Megszégyenülve (Torma Imre)
	Sárga csillaggal a Kistext-kolónián  (Váczi József )
	Mi lett a sorsuk? (Tunnerné Teichner Ilona)
	Ketten maradtunk (Márkusz Lászlóné Pollák Irén)
	Interjúrészlet Predl Katalin Irén kármelita nővérrel
	FÜGGELÉK
	Életrajzok
	Hitközségi névjegyzék
	Jegyzetek



