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Soá napia
A

Bakonq ós a Balaton-felvidé k zsí dóságánah deport lásár I szóIó dokumentumfilrn
szöveqkönqve

Sokan, sokt'deké ppen óllftattak emlé het a hlllkauszt áLdozatainí ]k oll4an filualhoIds azonban, melg e trqgaJ.iát a törté nelem helgi- é s viláqfaluam6t6inqk eqaüttei vizsqálatdval tette valna, naqu\n kevé s. A ,,SOó Napja" cí m dohumentumfil%,s|r|zat hú sz önólló ré szben h(vánja óssze,
helqtörté neté vel a nó(izmus intim
|oqlalni a naqqarorszáqi zsidósáq tragé didiát Al európai ós országos esemé nqek fuy a 19 megae é s a í í város
megngilv,inuiásaival lesznek ötvózve. A teljes í ilmslrlzat, amela a Sarls l\lapí tvdnu, a Közaktatási Mldernizádós Alap, a MaE$rlrsliqi Zsidó
nií naistqek szóvetsé ge (MMSIHIiZ) vTlauint a meqaei önk,rmáhl]z/;'tlk tám\qatásával ké szül, a jöví tané v során már az iskoláhba kerül.

Munkánk elsí dleqes cé lja ugyanis a hazai holohauszt-oktatós segí té se.
A sorozat elsí , már elké szüIt í ejezete a Baklna é s a Balaton-felvidé k zsidósdqdnak deportáIósáróI szól- Az alhltást bemutatta számls televfuiós csatlrna, a film m soras videahazettáját pedig az oktatási Miniszté rium hiv6tal05lankónavvé nailvá í tltta Ezt veszpré 'n megye né qgszáz
oktatási é s m vel dé si inté zmé nLJe té rfté smentesen hapta meq. A í ilm szövegkönuvé t q ,,T redé hek" cí m kiadvánqban publikiltáh,
Ez ú t1n is hé riük mindazokat, akik bdrruilqen tnódon segí teni tudnák uunkánhat, jelentkuzenek a hiadó c(mé n.
Dí _ olti Ferenc
a

Bárány László
rendeZ
OIive Art Film

lelnök

NilAZSIH ]SZ

Haraq apia az a nap,
sz1r|nqatds é s ngomorú ság napja:
so^ é s puszlulás napja:
|saí óni,is próí é ta küuJve 1,15)

kintette, Ké S bb a kialakuló ú i államvalláS - aZ immár
nem-zsidó többsé g kereszté nysé g- a hivata]os teológia

1944-et í rtak, A ..vé gs megoldás" gyakoIlati kivitelezé sé be
Magyarország lI. csend rkerülete ls bekapcsolódott, A Bakony é s a Balaton-fe]vidé k tájain zsidó emberek ezreit zár-

DT. Kiss György: szefit Pál ap\st\l, akit mi hereszté \aek ab,
eldicsehszik vele, hogg ,,zsi,
szllú t kisaiátí tunk rnaqunknak
dó vaggoh a zsidóh hözül" , | , ,.1 de az a cé lom, wtondja - é s ez

ták gettókba, majd zsú folt tehervagonokban nácj haláltáborokba Szállí tották ket, ZSinagógáikat meggyalázták, ló,
isIállónak, ka<zárnyán"k hasznjlták
*

A

rangjáta emelte az antiiudaiZmuSsal ösSZemosódó antiSZe-

mitizmust

-,

már az é leté ben]é zus által -, hoqa ,lifics többé
zsid é s qörö7, nincl tdbbé í é tlé 5 ní , ninc; többé r6bs2llq6 é 5
szabad, haneu uindnyájan egyek vaggunh Kisztusban." Hdt
ezt az eguház iqazán nem törchedett megvalós(tani eddiq, ezt tL]',
domásul kell venni fu]nem szé dületes módan hndette, pé ldául a
be i5 következett

í irenzei zsinat a tizenötöd,ik

en é wel,

názáreti Jé zus fellé pé seután mintegy
Titus római hadvezé r lé giói kórülZárták ]eruzsálemet, |ú dea
i városát, A zsidó vallás é s álIamiság központját, a jeruzsálemi Templomot porig rombo]ták, í gy a zsidó állam id számí tásunk hetvenedik é vé ben megsz nt, Lakói eImenekú ltek, vagy a római rabszolga,keresked k hurcolták ket Eu,
rópába é s a KöZel-Kelet országaiba
neg}T

Dr. Kiss György (í ómal katolikus teológus, cí mzetes esperes): A tlvábbi é vszázadlk í alyamán, a rówai im,
pé rium al6tt 50káiq nem yllt szabad belé pni egy z5id n6h ]e,

palána templ\mmá, tehát a
ruzs lembe, a Templ|mba.
^z he1,4é vé vált a csdszár szobrázsidó hit szerint bálvánL1iuádás
val, alnit kerüIni kelleu. Ennek k vetkezté ben szóródtah ;zé t,
elí sz r 6 Földközi,tenger hórnqé ké n leví orszdgakban, majd
amé t mindení elé ,

században, hogy sem eretnek, sem
jú hat az Isten orszáqába, hanem
az örök kálhozatbdn, az r h t zben t'ognak örökké szenvedni,
mé g ahhor is, ha mind,e ühet a szeqé ngehneh adják, mé g akkor
i5, ha vé rtanú sáq\t szenvedneh a hitühé l1, é s lí tenüké rt, akk\r
szak^dór, sem zsidó s}ha nem

is rókre el fognak kárhozn|

E teológiai antijudaizmust a behel,Jettesité s elné lete alapozta
meg, miSzerint aZ IStennei vaIó szövetsé gé b l kiesett lZrael

helyé re az egyház lé p, hiszen a názáreti ]é zus halálában
minden zsidó vé tkes

Dr Kiss György:

lé zus korában nem eqé szen e4gmillió zsidó
összes zsidó száwa ötmillió v\lt,
tehát cirka né qlj \é qu é s fí l millió lak\tt teLí esen Palesztinán kí vül, akiknek t'ogalmuh sem volt arróL, hzqu lé tezik eqa |é zus ne,
y zsidó euber palesztinábqn. Ezt azé rt emelem hi, mert már
öwnagdban vé ve lehetetlenné te'zi a hollehtí v felelí ssé grevonást

lahltt palesztinában. visz|nt az

egy IStenhez Való haithatatlan ragaszkodását a pogány isteneit tisztel Róma lázadásnak te-

a Krisztussal

Megielent a ,,TÖREDÉ K" cí m lrdadványban, a veszpté ml zsi,
dó öröksé gt Alapí tvány kladásábán.

ta

A diaszpóra-zsidóság

Lörté ntek

uiatt A

vallási antiszemitizmus vagu

- é n mindmáiq inkább antiszemitizmusnTh nevuné m , visszameqa az ú quneveuLt istenqyilhosság vddjára.
Í gU lett ' isten1uilkas' né p, amelyet vé geredmé nqben hatodik 6)é ,

antiiudaizmus

kezdve minden

I

_

. .

] guerek hall|tt a

hittanórák|n

é 5 ebben

nevelí dött é vszázadoí ?an keresztú l.
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E ValláSi €
antiszemitizmus már a korai századoky ker
ban a zsidókkal szembeni agresszlvitáShoz, ZSinagógáik lerombolásához é s az ellenük inté zett támadásokhoz vezetett, Aranyszálú Szent |ános egyházatya, számos európai
kortársáhoZ hasonlóan í gy vé lekedett a zsjdó iStentiSZtelet
cé l ját szol€
áló zsinagógákról:

sé t a magyar gazdaságba, amely é ppen e ré tegeknek kó-

,,A, zsina7óga rosszabb, mint eq1 bord,é lyhdz, ...gazenberek
b nbarlanqja, . .bálvánqinódó kultuszokban ré sztveví dé monok Lemploma, ..Krisztus |rquilkasainak találkazóhelue . . ."
l\ranuszáiú szent |ánO|J

jellel volt megjelölve, pé ldú ul Mú ria Teré zia csak egy spanqolfa,
Lon keresztül volt hailandó eqy fí zsidóval is tdrqaalni, ha szük,
sé ge volt ró Annai iluen eLí nyteleu, megaldzó dolog valt, hogy

SZönhette felvirágzását a dualizmus korában

Dr, Kiss György: A

-

I...| utdna, mikor

(

püspök klTdatt róla egy köuqvet 1...|, haga ega né gy é ves kisqqereket meqvásóraltTk a zsidók - az özvegu é desanaia tdv7l
volt napszómban , a züllött kereszt piátóL aranapé nzé rt,aztán eLvitté k az erdí be, egg t'ekele kí re tetté k, levetk ztetté k,
összehin|zLáh, hörülneté ué k, é s utdna 6 vé ré thivetté k |.. ]
Ez v|lt a rituáLis vé rvád. Na é s 6 püspök kiad,Ott equ hönuvet
|...l, ffiaqam fé wlké pezten el tte é s utdna: 6 templ|m\t hat
nillió schillinqen áté p(tetté k, kisült hagg a hisqaerek csantváza, ami a f oltáron van, az neru eqa kisqgereké , eq,4 nagygyerehé fé liq keskecsant, semmií é le törté nelmi alapja nincs, tiszta ráqalmazás...

A magyarországi zsidók helyzete az Árpád házi uralkodók
ideié n aZ eUrópai viszonyokhoz ké pest kedvez volt, Mí € aZ
ezeregyszázas é Vekt I a kontinens nyugati felé n eISZaporodtak a zsidóüldözé sek é s a 4. lateráni zsinat a zsidókat
jelek viselé sé re kóteIeZVe gettókba Zárta,
megkülönböztet
addig I] András magyar kiráIy é vekig ellenállt a pápaság
akaratának, Ezé rt |233-ban IX. Gergely utasí táSára Róma
egyházi átokkal sú jtotta aZ uralkodót é s az országot, A tatáriáráS után lV Bé la igyekezett bevonni a Zsidókat aZ ország gazdasági é leté nekirányí táSába, de az er szakos hjtté rí t mozgalmak el l már sokan menekülni ké nyszerültek
AZ els magyarországi Vé rvádperre - a xV száZad Vé gé n
Na€
yszombatban ker lt Sor, melynek eredmé nyeké nttizenké t zsidó lé rfit é s ké t ZSidó aSSZon}t é gettek el máglyán.
Bár Pannóniába már ióvaL a magyarok hon[oglalása el tt
eliutottak zsidó keresked k, a Bakony é s a Balaton-felvidé k
zsidóságáról szóló í rásos emlé kek csak a XVIL századtól
maradtak fenn. ezekb I kit njk, hogy a zsidó lakosság fontos szerepet töltött be a té rsé ggazdasági, politikai é leté ,
ben, JelentóSebb kózössé €
ek alakultak Veszpré mben, Pápán, Tapolcán, Szentkirályszabadján, Devecserben, Ba]atonfú reden, Várpalotán é s Zircen, A2 ezernyolcszáZaS é Vekben megkezd dött a zsidók emancipáció]a, e€
yeniogú sí tása, s miközben lassan ré szeseivé váltak a magyar közé ]etnek, aZ iZrae]ita vaLlást iS törvé nyesnek nyilvání tották.
A kapitaliSta viszonyok kialakulásában a zsidóság vezet
szeí epet játszott, í gy a piaci versenyben alulmaradt ré tegek
antikapitalizmusa az l870-es é vektól egyre inkább ellenük
fordult, E feler söd politikai antiszemitizmus egyik leghangosabb szószólóia volt lstóczy Gy z , A felszólalásai
nyomán meginduló orszá€
os antiszemita kampány l880ban Pápát, az ország második Ie€
nagyobb zsidó közössé gé t
is elé rte, ahol zsidóellenes tünteté st tartottak,
Noha a tjszaeszlári vé rvádper során felment í té letSzületett, a gyú lölet ú jabb hullámai söpörtek Vé gi€ az országon, Az elszabaduló indulatok azonban már nem állí thatták
meg a zsidó iparosok, keresked k é s az é rtelmisé gbeé pülé ,

3528

egyszerre e7aenjo|ú sí tottdk

,

|

.l

eldz nlöt-

té k 6z isklLáhat, egaetemeket, hót hoqy lehet ezen csodálhouli?
Hát akh1r termé szetes, hogy az ügryé dek, az 0rv050k ötven 5zázalé k6 zsidó lett rueft hdt kezd,teh tt]nulni é s naga|n jól sikerült

AZ antiSZemitiZmus terieSZté sé nek é VeZredeken át haté kony eszközei Voltak a ZSidókról hí resztelt abszurd é s irreá,
lis vádak,

Dr. Ki§§ Gyöí gy: Hdr|mszáz rituális vé tyád |7lt Európában. ?e eqqihnek szemtanú ia v|ltan. í ...l Az innsbrucki

zsidóh eggenjogú sí tásdig a zsidó nem ta-

nulhrtott - noha nem a legbutdbb né p, lásd a Nobeld|asok,
nak a számát
|,. l, nen tanulhatatt, nem telepedhetett le
csaft naggon kevé s helqen, kú lön ruhában hellett ilirni, kül n

a doloq,

E társadalmi Változások csak tovább fokozták a világháború s veresé g, a lorradaImak é s a Trianon okozta Sokkot. AZ

í gy elhatalmasodó antiszemitiZmuS az

ellenforradalmi
rendszer ideológiáiának egyik me€
határozó elemé t ielentette, Ezek aZ indulatok a tórvé nyhozásban is maradandó
nyomokat hagytak
l920-ban született meg az L világháború utáni Európa
els zsidóellenes törvé nye a numerus dausus Ennek é rteimé ben az egyetemekre felvehet zsidó riatalok arányát ó
százalé kban korlátozták, A törvé ny elfogadásával egyidej leg sorra alakultak meg a különböZ
antjszemita szerVeZ ,
dé sek: az É bred Magyarok Egyesülete, a Magyar országos
Vé der Egyesület, aZ EtelköZi Szövetsé € Vagy a Kett s Ke,
reszt Vé rszöVetsé g, Ebben az id ben táVozott külföldre a

zsidó é rtelmisé g egy ré sze, közöttük

olyan kiváIóságok,

mint Neumann ]ános, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner len ,
Ko,d" Sárdor
AZ NSDAP a NemzetiSzocialista Né met Munkáspárt
]933-as hatalomra iutáSa nagy bátorí tást jelentett a hazánkban egyre inkább té rt hódí tó zsidógyú lólet számára A
zsidóság jogilag, erkölcsiie€ é s fizikailag mind kiszolgálta-

tottabbá vált a fajelmé lettel é s laivé delemmel indokolt po,
ljtikai antiszemitizmusnak.
Az országgy lé sben egyre befolyásosabb szerephez jutott a harmincas é vekben Ba]atoní üred ké pvisel jé nek ké t
í zben is megválasztott Darányi Kálmán, aki l93ó,ban Ma,
yarország miniszterelnöke lett, ]938 március 5,i program€
beszé dé ben ieientette be el Ször a ,,zsidóké rdé s törvé nyes rendezé sé t":
,,É n azt hiszem, egé szen felesleqes yolna elmé ]eti vitót fllatat
afeLett hogg helges, vagg nem helqes-e a zsidóké rdé sró1 beszé lni.
Zsid,óké rdé s van. S ez egqike eli,lté zetlen h \é Leti problé máinh-

nak. Ha pedig elinté zetlen, annak csak teryszer é s tór.)é naes
rendu^é t tartlm lehetsé gesnek "

.

Nem sokkal Darányi baljós beszé dé t követ en, Benárd

AgoSt é s gróf FesteticS Sándor Veszpré m megyei ké pvisel k
aktí V támogatásával, é letbe lé pett aZ els zSidótörvé ny, EZ
hú sz százalé kban maximalizálta az izraelita vaLlású ak számarányát az egyes foglalkozási ágakban. Az 1939-es második
ZSidótörvé ny tovább korlátozta gazdasági tevé kenysé güket

é s Választóio€
ukat, AZ l94l,ben fo€
anatosí tott harmadik,
ú n. ..fajvé delmi" törvé ny megtiltotta a zsidók é s kereszté ,
nyek közötti házasságot é s három é vig terjed szabadság-

VeSzté ssel büntette a,,fajgyalázásnak" min Sí tett Szexuális
kapcsolatot zsidók é s nem ZSidók köZött.
l940 szé re kié pült a zsidó munkaszolgálat inté Zmé nye,
amelynek az volt a cé Ija, hogy a zsidók legyveres szolgálatban e€
yáltalán ne vehessenek ré szt, szolgálati kótelezettsé -

güknek a munkásalakulatokban tegyenek ele€
et

A

munkaszolgálatosok háború okozta szenvedé seit a

magyar katonák brutalitása is nöVelte, S ha akadtak olyanok, akik könnyí teni próbáltak a itlliszosok helyzeté n, a honi
közigazgatás gyakran közbelé pett. A zirci járás f szoIgabí rájevé lben fordult a kózsé gek jegyz lhez,
ia lenyeget hangú
,,Eqyih tóbari zsidó munkásszázad parancsnoí <sdga panasszal
t'ordult hozztiu amiatt, rnert több hözsé q jeqazú e a zsidó munkaszolg,ilatosok é rdehé benközbelé pett é s az illet k szabadsáqolá-

sú t ké rte,
FiEJelmeztetem |eEjz

llrakat 6rra, hogg a zsidó munkaszolgó,
latlsak szemé lui é s 66ládi ügaeiben törté n uindennem közbe,
lé pé ssziqorú an tilos é s t'egqelmi eljárás alapját is hé puheti,
mié rtis az emlí tett szabáutalan eliárástól |kvetlenül tartózk\d,
ianak

"

Zirc, l94O noveuber hó

14.

|F szalqabí ró a zirci idfás ieqazafiek}

A Bakony é S a BalatonJelvidé k tejepülé sein a harmincas
é vek vé gé ignem VoIt er S antiszemita hagyomány, de a zsidótörvé nyek, a parlamenti uszí táSok, é S a Saitópropaganda

ulatot
a közhan€

a Zsidók ellen iordí totta.

oblatt Sákdar
Kahn l- Mihdla 40 é ves, Reiner Lószló 48
^)es,37 é ve|, z\llner
é ves, Fried Áruin
lmre 39 é ves, László lrrre 40 6/es, szántó Bertalan 44 óves. ,."

44 é ves, Pallák lzidlr 38

A zsidóság helyzete további drámai fordulatot vett, mikor a né met hadsereg I944 március l9-é n megszállta ha,
Zánkat,

Jakab Laiosné (deportálva Pápáról): A

K7ssuth utcát1
voltam, p|stán] akartam menni é s jöttek az emberek mondani,
hoqa bejöttek a né rnetek. É smire a postó,r l kijöttem, mór akkor
llittam a né meteket yé Oigy|nulni, A yé r melí aqaott benneff,

mert tudtaru má| haqa az mit jelent.

A megszállás máSnapján elkezd dött a po]itikai é s gazdasági é letben jelent s szerepet játszó zsidók összegy jté se, A meggy z dé seS antiSZemiták ör mmel roglalták el az
í gy megüresedett pozí ciókat, Ugyan a Balaton,felvidé ken is
akadtak, akik é letük kockáZtatásávai is igyekeztek segí teni
zsidó embertársaikon, a társadalom többsé ge ennek elle,
né re passzí van szemlé lte a terror kibontakozáSát,
Spielmann Pálné : Bejöttek

a nómeteh l9-é n este, é desapám

már kezdtek minket piszklilni, meg k vel dobáIní , meg minden

v,lt BakOnacsernaé n a testvé ré né l,Wlószfu haza ahart iönni valószí n , é s ltt aqqanl tte eqa né met ega dum,dun golgóval.

é n emlé kszem, szeqé ng bótaátl az eqaé bké nt tarnászbajnok volt,
aZ aztán egu párat elrer,dezett . Mindiq kbé rt engem az iskol,iba ,

qakat i5.

Beré nyi Tlborné (deportálva Yeszpré mb l\ Ahkor

í

vllt az idí sebb, | ,. .| lJtdnam hiabál,
í rcqL1 'rohadt zsidó, rlhldt zsidó|' llaeneket. Meg:
'szeweteh' meq 'agyoncsapunk' - MOIdOh, é s ut azzal iqazoll(ik- h\qu löalön hövchrpl dobalttlh

hogy ne leqlen b6j|m,

tak,

Splelmann Pálné (deportálva Zircí l\| UgUe,

vOLt

eEJ

baráti kör, az felbomlott, ahkar már a zsidó az nem vllt allJ&n
pftber mint a többi akh|r nit tud7n é n, mentem az ut(án, ah,
hor mondtdk , hlqu z\idó , meg ilaen , meq olgan . Meqverni soha
nem verteí e meg, de í é ltew- |,. ] Miklr kiiártam 6 polqárit, ak,
kar é desangdm mlndta, hoga menjek el ,rarrni tanulni. | ,,] J\
varrodában valt eqa í é li,ahi igen nagq antiszelnitL yolt. 1. ,,|
Mih1r beiöü a varradóba, akhor nekew ki kelletl, wenni, mert
ú qa utálta a zsidókat.

Lasky |en (deporttálva Balatonfüredr l): Füreden, é n
mint í i\talh|rú , nea é szleltem egaáItalán azt, hogy ú ldözté k
vllna 1, . ] kereszté n|J |uerehehkel barú thaztí mre\geteq bará,
tam volt, azakkal játsz|ttunk uqae? Olaat é n nem tapasztal,
tam, -, neu cs í Oltak, fiem tettek különbsé get.

MiköZben a í üredi zsidó lakosság nyí lt antiszemitizmusSal mé g ritkán találkozott, a közsé gi elóljáróság már igyekezett eltáVolí tani az ú tjában álló zSidókat, Kultsár lstván kormánybiztos segí tsé gé veleljuttatták halálIistáiukat a Hon,
vé delmr Miniszté riumnak,
0 r ú 6 n b za lr,1 as
Kizárólal sajót kez felbontisra|

,,S zi q

i

\.

KeqLJelmes Uram\

jutt/'lta el h\zzáW a csat7lt
né vieqazé het. A, né vjequzé hben azahnllk 6 balatlní redi zsidókn6k a neve van í eltüntetve, lkiknek raagatartála k lönöse í el,
t n BLlat|uí üreden_ A köZsé qi elöliórósáq azt ké ri, ha alra Le,
het sé q van, het munkatáborba behí vatni mé Ltózta;sál.
Fagadd kí lek Keqqelme, |Jram í szinte tiszteletem é s nagarabe,

Balatlnt' red k zsé q elöljdrósáqa

ltt ment be hótul é s a száián iött ki, é s kereste mé g az aranqfo,

A zsidók iizikai megsemmiSí té se felé Vezet ú ton a megielzé s viselé se jeIentette az els lé pé St.AZ
l944, márciuS 29-é n kelt rendelet kótelez Vé tette sZámuk,a a ha,ágú , ,dlgo ccilldg vi)ele<pl

különböztet

Laiosné : Me|varrtuk szé pen a sárqa csillag|t,sze,
reztünk
'akab be sárga anaalot, é s azt í ölvarrtuk a habátunkra...
vaqq ruhónkra. I . ,] Hát szörna vOIt - í ölké szú ltünh 6 leqrosszabbra_ Ha egy b nös embert biintetnek, az tudja mié rt.
De ártatlan ember az nem tudja, h\qu mi törté nik, HOglJ
mié it lan

ez-

Miután a kormány korlátozó rendeletek öZöné t bocsátotta ki, megkezd dótt a zsidó lakoSSág gy jt táborokba, gettókba ké nySZerí té Se. A Bakony é S a BalatonJelvidé k ké t legnagyobb gettóiát Veszpré mben é S Pápán lelólté k ki, kisebbeket Várpalotán, Sú megen é S Tapolcán hoztak lé tre,
Jóllehet a gettósí táSra vonatkozó hivatalos rendelkezé sek csak ápriliS 2ó-án lé ptek é rvé nybe, né hány ambiciózus

helyi hatósáe jóval korábban munkához látott: máí cius vé gé n több iárás zsidóit Veszpré mbe huí colták, A városban
ké t cettót alakí tottak kj, a komakú ti laktanya, é s a t{ofthy
Nliklós utcai zsinagóga é pületé ben,

Beré nyl Tiborné : A, zsidó

templonba h|rdtak ö55ze, mint

qett ba bennú ní ut,aztán 0ü törté ntek a kihallqatások, a halálra vué sek. |...| Mert mi ezt vé qiqhallqatLuk, nem Láttuh, rrert
b€
\,itté h

í ket equ

hehjisé qbe-

eqL: as!\|nhfuZatt

|, .] Mindenünket

! ltötteh, a talpukat dupláiára

-

\luan|k yaltak, uint equ... mint

elvettek 6

6endí rök.'Mineh ez a ruha mdr

verté k a í ejühet teliesen...

áll l

-

|...l

hoga hova tetté h a yaqa7nt?!

nehed?' alapon meqf1qt,] é s vitte

csülé sem kií ejezé sé t.

A Ká]i-medence é s a Balaton-felvidé l.. ZsidóSágának je]ent s ré Szé ta tapolcai gettóba szállí tották A környé k lakói
azt rebesgetté k, hogy embertelen körüImé nyek között taftiák fogva a zsidókat

Mellé hlet: a balatonfüretli el ljárósáq dltal hé szí tett né vjegazé k.

napján, taí tották aZ utolsó istentisZteletet, A köVetkez

A pápaí zsinagógában a zsidó pünkóSd,s/iviljt második

na-

3529

pokban itt, é s a kórnyez utcákban ]é trehozott gettóban
koncentrálták a pápai, devecseri é s zirci járások, valamint
Ajka Zsidó lakosságát, ösSZeSen 3557 szemé lyt,
Endre László államtitkár a következ

belüeyminiszternek:

táviratot küldte

bálysur

alatt

i5 tú lsok szabadsáq\t é Iveztek_"

|Endre Lá szló álla

m

titká

r

\

|akab Laiosné ; Eql!

nap egu órát mehettüfik hi a qaú ból,
hagg bevásdrolhassunk, mert ltt benu nem vllt üzleí semmi
Mindig enqem küIdtek, mint a leqkisebbet, hiqq meniek vásárolni, Biz|na több í zben el ardult, hogu sumközt köptek az utcán, auikor menten a sdrqa csillaqgal.

A Pápán koncentrált zsjdókat a gettóbóI a Városi strandra, majd a mú trágyagyár terú leté re vitté k.

|akab Laiosné :

Hosszú uenetben vitteh bennüLket: a fuir1mezer embert slrba állí t|tták, é s a kii bat]Ju, ami a hátunkra
ráfé rt, valami ftis é Ieleu é s valami ruhanem azzTl elvitteh hcnn nhet a stra\dra. |. _.| Be kellett menni oda a kabinba a nó.ftneh Ott minden habinban volt eqq-egg szüIé szn - vqlami fuirom ilqen kabin volt, ahol .. ah\l nóket kutattak iit. |. . ,]
É ,s annan, mikar a strandról ú irÍ ,sLrba ,illftOttah benniiiha.
akkor elvittek a m tráquaguárba é s ltt vlltunh... pár hé tiq
voltunk |tt. v1lt 6ki ltt ijnguilkls lett. I ,, l Mifidiq kiválasztltt6k ké t-három ftatalt, ahit elyitteh ebé dé rt,amit nekik h\ztaí ? 0,
kaszárnuából. Eqq alkalomna| é n i5 be letteu sorolva ebbe az
együttesbe. é s az eggih csendí r mielí tt a honuhdra vitt, bevitt
egg o\tlan szálláshelgre, ahol a katondknah volt sok-soft dqtla, é s
1tt próbálkoz|tt velem. A feggvere a hátán volt. . ,
'É ,n aqqonbí gteru na,am, é s a vé qé nh,át sikerült meqnenekülniju t e, mert
mindennek elmaudtam é 5 zt maltdtam, hogq lfión aqyon, de
é NeLem mást ueu tutl csinálni,

gettóSí tást kóVet Szakasza a zsidók haláltáborokba szá]lí táSa Volt, Horthy Miklós szerepe a budapesti Zsidóság megmenekülé sé ben é s felel ssé ge a vidé ki
zsidók deportálásában egyaránt Vitatott Annyi azonban
biztos, hogy a kormányzó l943 elejé n máí tu(lott a megsernmisí t lágerek mú ködé sé r l, Edmund Veesenmayer
Hitler te]jhata]mú magyarországi megbí Zottja ké s bb í gy
enlekezelI o korná nyzo jIla.ponriJra
vé gs megoklás

,fllrthu maga mandta nekem, hogy csak a gazdag, gazdasdgiiaq é rtókes jóuódú budapesti zsidók meqvé dé sé ben é fdekelt. Ami
a t bbi zsidót illeti - s itt iqefi csú í hií eiezé sl használt
-, az nem
é rdekli, é 5 k^z munkára enqedni ket a birodalamba, vaqq
ahárhová "
|vee'enmaueí l94B iú Iius 22-i,
saját peré ben tett tanú yall|mdsa)

A

deportáláSok irányí tója Adolf EiChmann SS-

ober§tu rmba n n lührer rendkí vül eié gedett VoIt
hatóságok segí t ké SZ együttm ködé Sé Vel,

a

magyar

,.. . .Yalósóqqal felhí náltóh nekünh a zsidóhat .. állandóan sürgettek, bórmilaeu ga|rsan i5 í alut a deportólós,"

lEithmann sza)qi a per folyamánJ

A zsidótlaní tó inté zkedé sekgördüIé keny vé grehajtását a
kormány hivataios sZóVjV ie í gy kommentálta:
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rendelkaé sé re_

a

,,Úqy Pópán, mint s\pr,nban elleu riztem a zsidó tdb\r|kat_
]lqas panaszra sehol oh nem valt. Z'idókkal való bánásmód
mindenütt embersé ges, sí t udvariqs. |,.,l Lakóssdq inkább
aniatt y\lt elé O?Áellen, mert a zsidók mé q gettóban lé tüh

A

uaqqar hatósóqok zsidó munkaeró't bocsdtottak a birodalom
ifu tesznek elEet a közij| hadviseles é rdeké ben a ní met szbvetú ges óhajának, ané lkiil, hoqu u káruan b oluásolnti
Maqaarl ui7 hadiwa?tpsil l.lh(it ww depont)tcisról, hanin >u,,A.

A

nuukásszillí tásról van su ''

küIföldj magyar diplomáciai testületek Számára

Sztójay Döme minisztere]nök a kóVetkez
magyarázatot az inté zkedé sekre:

táViratban adott

,Mivel tapasztalataink szüint hú lí öldi orsaigokban a zsidók
munhakedve csöhken, ha nincs velük a claládjuk, claládtqqjai-

hat is vel ft küldt k-"

A tapolcai é s sümegi gettók lakóit külföldre sZállí tásuk
el tt Zalaegerszegre hurcolták
Lasky |en : Ranpa né lkül, a vagonoknak

valt a ké t lé pcs ,
nehé z, anqómnak na^uon nehé Z valtElduünh n?nt be eqa id(;rebb nit1l i\ vi,,za.<is;oft Le,,ú <70ll
a lába é s leesett. Hát é n nint a iól nevelt fiú \dTuqrottllm é s í öl-

|. ,| Ieken ez nem v\lt

<P7llpllPw a e\dü pzt w?ql(iua qd,lt akb\ra p,lau.

.

.

Sztójay Döme minjszterelnök, egyben a baIatonfüredi é S

tapolcai Választókerület ké pvisel je is volt A Magyar É let
Pártjának tagja május 3l,é n látogatott a zsidóktól akkorra
már,,megtiSZtí tott" VálaSZtókerületé be

,sztóiaa Döme uiniszterelnöh, mint a tap\lcll ker let eqahanqú an megválaszta|,| hé pvisel1e, ]urcsek Bé la miniszter é s a jabbonali pórtok vezetí szemé luei kké reté ben ldt\qatást tett Bal6,t|ní üred,en, ah\l vdlasztóihoz beszé det ir,té zetl.''

(Eqykorú filnhí radó alapjdn|
,,ltt van Maguar|rszá7 qaö\gae.
Aí öv ben azlnban mds né pré teqeh t'oqjáh maid a Balqtln partjai |elkeresni: fajilaq tiszta nemzedé kek! Z,idóknllh itt többí heLyük nem lesz|"

Jú nius 29,é n a Veszpré mi eettót kiürí tetté k, iakosait a
Vasú táliomáSra terelté k é s bevagoní rozták

Beí é nyiTiborné : Egg

csomó ember kí sé rtbenuüuket q idr-

dáról róhöqve, |___] lqlzából new y\ltam a tud,atdban, hoqy
m1st mi törté uik - Csak anaáuat sz|r7uqattan |sí r)

A pápai m trágyagyár területé n fogva tartott Zsidókat jú ,
Jius 4-é n hajnalban szinté n Vagonokba hajtották

|akab t"a|osné :

Be kellett menn'! a vaaonokba, ahol szinté n
valatni hi>,zolnq vatl. ?s winL a nüinq?k v\llunk 0ll 6 va-

gonokba Yalt egy piszhas yödör, meg ega vizes \)öd r_
1_,.] Többen meghaltak, é s ahk|r !]zt levelté k eq|l idí utdn_ sak,jia ve-

lüah vllt,lk a hala|ak. a7ldtn l?Jpllil

Splelmann Pálné : É nbekerültem ega llaan
mondau, eqqedú l valtam ,, eqg olt4an vaqonba,

vaqonba

-

htí t

ahol soh auerek

. É ötsztilltak o r,rnióiöh.
v\ll vllt.qu na- akl neqo!ú lt
ezeket aZ öreq eab€
rehet, meg a gyerehehet, meg ezt a bolond
n t halálra verLé k, |_ | Rettefieteseh valtik a Csendí rök Rett/netesek v\ltak a csendí r k

!.

l944. jú lius 20 ára a Bakony é s a Balaton-felvidé k zsidó,
sá€
ának deportálása befejez dótt. Ezen a napon a Nyilaskeresztes Párt Veszpré m megyei vezet je, dr, Schí mberna
F'erenc azzal a ké ré sseií ordult a veszpré mi ierences szerze,
tesrend Vezet ié hez, hogy a zsidók e]szál]í tása aika]mából

hálaadó istentiszte]etet rendeZZenek. A miSé t megtartották,
s e páratlan hálaadáSt mé g Veesenmayer is jelentette feletteseinek:
,,Der K|milatleiter der ?feilkreutzlerpartei in yeszpré m, dr.
Schimberna, hat si1h an die d|rtigen Franziskaner

ge1/,/andt WiI

der Bitte, aus Anlass der F|rtschaí í ung der iuden

eine,l

Da\kq|ttendienrt 1u vcran|Iaheq...

,,A, veszpré ni Nqilaskeresztes Pdrt vezetqe, Dr. Sthimberna az,
zal a ké ré ssel fordult az lttani í ere cesehhez, hogy a zsidóh eltáv\lí tág alkal%ából rendezzeneh háLaadó istentiszteletet. A, hála,

adó istentisztelet zsú folt templomban í Olat le. |.. .} A nyiLaske,
resztesek eqqenruhájukban voltak, é s a pap zöld miseruhában
vé gezte a szertartást."

y megAZ SS Vezeté sé benmár l939-ben felvet dött e€
Semmisí t tábor felállí tásának terve, KülönbiZottság kezdte
keresni a láger számára a legmegfelel bb helyet. A választás egy lengyel telepü]é Sre, oswiecimre esett, A né metek a
város nevé t ú gy mondták, AuschWitz,

Kezdetben politikai é s hadifoglyokat sZállí tottak ide,
majd Heinrich Himmler SS Reichführer l94l-ben AuschWjtZ táborát ielölte ki a zsidóság kiirtásának els dleges
sZí nhelyé ül,

,,A Keleten í ehví helqek nem í elelnek m?4 eqa na|amé ret , ter,
wzett pusztftó akdó leí Olutatására. Í gy erre a cólra Ausú Witz|t
ielöltem ki, eqaré szt közlekedé si szenpontból kedvez a fehvé se,
Wósré szt ezt a teriiletet könnuu le lehet Zárfii é s dlcdzni "
í P\z Auschwitz Mú zeum anaaqából)

Auschwitz kezdetben egy használaton kí vú lilaktanya
Volt, amit a í abokkal b ví ttettek ki három nagyobb é s negyven kisebb lágerb l álló megSemmisí t é s ké nyszermunka
komplexummá,
Az l, számú tábor té gla é pületekb I á]lt, f beiáratán a
lelirattaL ,,Arú eil macht í rei" , azaz a munka fe]Szabadí t. E kapun át té rtek Vissza a tizenké t órás napi munkából a iog]yok, mindig sokkal kevesebben, mint amennyien hajnal,
ban ú tnak indultak.
A tábort bekerí t Szögesdrót halálos áramüté ssel Sú itot,
ta a SZökni próbálókat, s azokat az öngyilkosokat, akik e ke,
rí té sbe rohanva Vetettek vé get szenvedé seiknek AZ sS katonák brUtalitásának nem volt határa, barbár kegyetlensé geiket csak ]oseph Mengele orvosi kí sé rletei mú lták felú l A
foglyok Szelektálása é S nyjlvántartása a tábor l teré n Zajlott, de itt törté ntek a tömeges akaSZIáSok iS, EgySZerre 10l2 embert akasztottak feI erre a bitófára, Auschwitzban bármikor, bármié rt meghalhattak a rabok,
Az l. számú tábor azonban hamarosan kevé snek bizonyuit,
Egyre s rú bben é rkeztek a vonatszerelvé nyek Európa külón,
böz oí szágaibó], vagoniaikban a depofté lt zsidók ezreivel
Többsé güket azonnal kivé gezté k,de a meglé v egyetlen gázkamra nem tudta a nácik tempóiát kielé gí teni Í gy l94l-ben
megkezd dött az auschwitz-birkenaui tábor é pí té se.Mintegy
l75 hektárnyj területé n több mint háromszáz barakk, számos
raktár é s szemé lyzeti é pület állt. A né gy gáZkamra é S krema-

tórium folyamatosan m kódótt, í gy naponta tizenké tezer

embert tudtak megölnj é S elé getni,
A halá]gyár m ködé Sé t azonban ]assí totta, hogy a foglyok aZ auschwitzj Vasú ti teherpályaudvarról három kiIomé teres gyalogmenetben vonultak a táborba A magyar zsidók
likvidálását a né met hadvezeté s különösen í övid id alatt
kí vánta lebonyclí tani, ezé rt l944-ben egé szen a birkenaui
lágerig kié pí tetté ka Vasú tvonalat, A sí nek aZ ú gynevezett
,,halálkapun" keresztül Vezettek a táboí rakodóiáic, lde cör-

dültek be, é S itt álltak meg a Magyarországról indult szerelvé nyek,

Beré nyi Tlboí né : Megállt a

vonat é s hipartncll\ah benkatanók, ltt dlltak é s vártah, é s kiparan[s|ltak,
hiráncigáltah, lóhdösteh minket é 5, é s eqaszer en nem tudtuk,
nünhet aZ

ss

hoqg mt az,

Lasky |en :

Pribé kek közibünk

tal ütötté k a né pet , hoqu

n

,

rantattah, dirr-durr, 7umib7t. óLösivel ;|rakozó .

í é liakkülön

lakab Laiosné : ktán

behajtottak bennünhet egu iluen
naqlj, naqlj,nagv helyisé qbe, ahol len!í rtáh haiunkat, sz rzeIünket

é 5 í ert

lení tettek.

ebbe a lemosóba é s
anaasziilt meztelenú l , lesz rtelení tve , minden . . . Yolt egy kis barótn m , 6hi 6ztón tovább is velem herüIt , a Kerpel Kati , nem ismerte meq a saiót testvé rit, 7tt z|k\q\tt,

Splelmann Pálné | B€tettek mikhet

lakab Laiosné : Akihet

másh|va vittek... azt neu is tudtuk
hoya viszik. c5qk aztdn ahih már 7tt voltqk, az|k mutatták,
haqu 'Ldtiátah azt a í üstöt?. . . aft é qetik el a hazzátartozóit|kat s?óvat et vörngú doloq volt

Auschwitzban máSfé l millió embert óltek meg Leetöbbjü-

ket rógtön a megé rkezé sük, az els szeiekció után kivé gezté k.
A kisgyerekek, a SzoptatóS anyák é s az id sek közül mindenki

gázkamrába jutott, de a munkaké pesek többsé gé t iS megölté k. A tábor lé nyege a pánik né lküli, olajozott tömegpusztí táS
volt, Az é rkez knek azt mondták, zuhanyozni mennek, s í gy
terelté k ket a krematórium é p leteihez, Az áI}ig felfegyverzett SS katonák, é S voní tó kutyák köZött egyre inkább rettegtek, de azt legsöté tebb á]maikban sem gondolták, hogy pár
óra mú lva csupán egy maré k hamu lesz bei lük,
Birkenauban né gy krematórium é s a hozzájuk kapcsoló,

dó gázkamrák mú ködtek, Ezeket a tábor evakuálásakor

a

né metek felrobbantották, de romiaik ma iS láthatók AZ ál,
dozatokat el szór egy hatalmaS óltóZ be terelté k, ahol tel,
jesen le kellett Vetk Zniük, maid bekergetté k ket a gáZkamrákba, A mennyezeten zuhanyrózsák voltak e]helyezve,
ezekb l azonban sohasem folyt Ví Z., Mintegy ké tezer embert zsú foltak össze a ké tszáz né gyzetmé teres helysé gben.
Az aitók bezáródtak, s abban a pillanatban lekapcsolták a
Világí tást, Közben az SS katonák elkezdté k a mennyezeten
keresztül beszórni a ciklon B gáZ kriStályait, EZ o]yan szem,
cSé S anvag Vo]t, mely már a testh mé rsé klett l gáznem vó
vált é s fu]ladást okozott
A haidoklás tí Z-tiZenót percig tartott, A Vaksöté tben egymást tapoSták aZ emberek, megpróbá]tak miné l magasabbra nyú jtóZni, feltornázni magukal, meft a gáz alulról lellelé
hatolt. Ebben a vé gs harcban a felismerhetet]ensé 8i€ taposták egymást: testré szek szakadtak le a dulakodásban,
Sokan hánytak Amikoí kinyitották a gáZkamra ajtaját,
összepré selve d ltek ki a vé res haiottak.
A gázkamrákból a krematóriumokba Vjtté k é S elé getté k a
huilákat. A kemencé k é ije] nappal m ködtek, de ké pteienek
voltak, az ósszes tetemet elhamvasziani, ezé rt Auschwitzban gyakran máglyákat é s halotté get gödröket is üZemeltetiek, A zsidók harnvait a tábor terú leté nlé v tóba szóí ták.
Több mint né gyszázezer magyar zsidót deportáltak
Auschwitzba, é s csupán töredé kük menekült meg a gázkamrák pusztí tásától, ráiuk, a szerencsé sekre é hezé s, ereiükön ielül vé gzett munka, katasztrolális egé szsé gügyi viszonyok, é s brutáiis bánásmód váí t A táborvezet az els
napon közölte veIük, hogy koncentrációS táborban Vannak,
ahonnan csak a krematórium ké mé nvé nát vezet kiú t.
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'|akab l,aiosné . ld ifté künh heh
volr. hahen

Ea

fih

ekhara darab papí runk

Nehlh\qa ófiihk

Mn

nln

volt, ho||vha naqa

litháh el ludluk vé qezni a dalgunkal se í ehé mení nkhe wlt,
se eqa kanalunk nen |ah kbjel etlükh.,.llqen audeles á|]y,
bah

v\lí uhk FJOI

a7 áqaan talán

kiluee|liun v\lfunrt

é s í qu

aludlunk. hlq! aldall Ha ?ga heqí ardult akk|r a löbbi ek i5
fteq heuell t'oldllni

A foe|vok té glábólVagv í ából ké szült barakkokban laktak,
alé po,é snpll,ü .;li dl, d
í gy döncö]t padlóiUk gyakran ingovánnyá vált Ezé lt akik a
földón aludtak azok ví zben feküdtek

c'e€
l"b"Jd,.or,

A fa barakkokat ké s bb é pí tetté kEredetileg tvenké t ló
elhelyezé sé re alkálmas istá]lók voltak, amikben balakkonké nt ezel rabot szállásóltak el
Atáborié let e€}ik legna€Jobb eyötrelí ne a gyülekez volt
amjkor a foglyokát számokák napjában általában ké tszeí
El foIdUtt, hogy €
gy számolás tizenkilenc órán át tanott

splelnann Pálné : Ótl l v\lt

kileneig uaq|! Wddiq záh|

appel, áuIunk s1rban, hidegben-keleqbeh

láiosné : olt L.í 4lrlarsziqban hajnalban na!]qln
deq
v\lí
'akáb , naáron is É sliszta nezklehül ltt állhi ötösajel

|.

ú -zla 4Pd?l?lül

's

id4OR

n 4 a.

bevü4bpl

.

a

leflé k a hálát.

splelmann Pálné : É saki össze\ett az| ebitlé k, v,lt ega
ilqen. . nen tudan nál sról)al ?,rq il]]en helqisa| s akkal jölí

a teherauIó, fiah.hák, h\qa azakat nár hihd elviszih elé gelhi,
É sleheletl é rezni azt a ilé 6aht neq lh|frlen ilaen qaé b sú qahat. |vahah ú ak é s jau.k a nónelek, fuaja, é s ,gl4 kis|á,1l4 \)alahaqa az ú lra lá]eát, é s alra jöu a né nel biLiqlivel É s
lal&rí hlqq hazzáé rhel?tl vaqq nen lud|k hlqq !0Il, esak
a?t lud1n h\qa kLrendeluk nink?I, ké pulie eI neqkötöüé k a

ai aIiuel&,6 hú zla a biliqlivel ,nenisakaflk
beszé lni róla. hú zí aa bi1i|Iivel, aní q é lel vah benn.
kezí né l flq,)a

i,d.", q,<rhwl7mo,dld<|l,r.cd,c /ol-yú

é letkör lmé nyek, a tisztálkodás é s a ruhamosás hiánya a
gí tetté k a betegsé eek iálfé í geké s a patkányok mind el s€
ványok ter]edé sé tme]yek állandóan tizedelté k a tábod, A
szüntelen é hsé e é s a nehé z munka a foclyok telies kimelü
lé sé hez vezetett, ú eynevez€
tt é hbetegek ]ettek, A feln tt
auschw]tzi rabok testsú ]ya gyakra. a hLrszonöt kilogram-

l,asky len& F uIé k neq henaé r nq

|laeh nen wh, kanáI
vlll, hanen í Iaen kis kis veili,1!]-srer sé !] | |,abbaret
té h blle , Hánaan vagatak? Öt?n vaqa halan ljlllunk. ahá,

se

abba bel?tetlé k é s u!]ac nive| esztáiq
hen wlt, az 1j0II a szabála. ryle ha ha?Il az ádán[sutka
hazoq. l\treq valt haqy,Ja, hlqq hár1fi vaqq né !]a vaqq ÖI
na?lós atlól Í üqq nennl]ft tettek ebbe a veilinq-szel sé qbe
nqan ds|zevü dlünk,

Nó2liik hlrr| Né .l|l, t vé qe Ahhak a{lll fu
Máiikndk Í qa ?ltünk
Beré nyi Tiborné : Zr,

í z? en a

r'Olj b.b?v?.!p

k

Ni4|-ót,

l_ ,"na,
luo| !,--d

kónatelen vlltunk enni beme, ahár nilqeh., ele,
ihle new bí rluk nindehhi kihánl]la.
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é lelbeh haoqtah, de

a köveú ez

tiszú lkodni ffehettí ink, akkor áuanaó reú e-

v\Itu|h h1qa nast qázt kapuhk l)aoa ,izel

A í eí t tlení té sután a fogiyok egy é szé iné metolszági
hadiüzemekbe szállí tották ké nyszerrnunkáIa
táio§né :

El ször Frankí unba vittek bennünket 1lt
IörüIhöz í . ?r]|! darub szappaht .

nár kaptunk kanalal
'ákab

Egyes vé lerné nyek szelint ezeket

a

szappanokat a

ber€
en-belsen] koncentlációs táborban kivé gzett zsidóktetemeib l ké szí tetté k,Ez vah, az ú gy|evezetl nfr szappah.
lüIIünk eEJ láqelba, ós

pediE sah

'hnan
qqáú ar, dolqazlunk nuntióqqárban

Beré nyi Tiborné l oí tóú rrbeh vittek

-

é s akkar behe,

hilané te hehtü,lh
?l é s ahkar vitleh

és

ure

helqre, ah01 repüI qé p,alkatrósz

1)0lL
ni ú qq ludtuk | . I Reqqel ldaállí t1ttak behnünket a gé phez .| eqa-ké l ólál ha t?qlrlulauák, haaq
haqa hell esihálhi ezl a .. í ú rán. | . I szé pen beleiöllühk,
an!án i5, é n i5, ók viq|!áztah aü a hátunk nöqóu, ho7a nr
haqq beszé ljünk ?lamással. nerl azt sen valí szabad.
l
Áuandó óhüis valt . é s az é d6 nanák az jabban weqtanult
é hezni, nint é h, uqqe? - id sebb lalt ilbban ludla naqál
v'Liizafunani müt benne az larlaua a lrlkll, ha|]! é h v?le
laElok é s é lten kell é lFn. Blnheú neq az. h\q|! a dráqa
anqánnal elaült hell lennen, de enhi is ad nrken, nerí az

qqár

ü|ölteh-Wí ek behhürlkel. Té qlá,
kat n?g kövehet kelletl hlrdani de eqqik ré szra a násikra szóval senni lel.i? neu vllt, csah azé lí ,haqg, haqq kí ,l|zzar,ak
behhünhaí , é s ahí lassan n. t vagq nen bila ahnak iitötlé k-

"

akikll

lól kezllle,
qósben

a bizana|s Chappau hevezet

Beré nyl'tlborné . Óró'tkl

A75,orL

Beié ni Tiborné : Minheí

.sOpOnaI llilté h a í erL llení l e, uqae. hoga í ürödjeheh .}Úahra
qází ereszletí ú ós niüd 0ü hahah, é s kih1r ezt meqfudluk, aI

splelmann Pálné : Áí í .riiltünk K|at\auba,
hi-

álltuhk at| hí q azláf, a neleqú í unvcdtünk Ha
álüunk
akklr najdn?n h qulát kapluhh.

|

hisiitöIl^ddiq
a hap,

A tábor ál]andó fí iss munkael ,ellátásának é rdeké bena
foelyokat lendszelesen sz€
lektálták é s küldté k gázkamré kba hogy a lé eiek balakkjait az ú jonnan é lkezett, egé szsé ges É bok fogla]hassák el

|

I

h|s helJé s é

í kezaé banindiq ?qa kiesit nekem í é Ireteü, hOOa é h

ne| Mut eqaszüft é Ikezlühk. É sakhal i5a kruwpll
Ieles fiIl üresen É skiszedte a hrunplit a lewsba, a le,Jesl
fi?qelte a hrunpl|l összetörlr, é s valt qa ilau p]Óh s1ha
kálqhaí é ,
hen hleilen iluln plé hba vlll El! il|!?n 1önböIa
Ie, ós anhah a telejé ft rákl. é s neOsülölte uind a hé l t'elé t é s

eql]en

akkal nií rta h?ken eqa papí rru. haa! blld\q szüleú snap,l.

.

1944 telé n á né met hadseí eg mjnd jobban kiszorult a

tt
Auschwitz felengyel teí ületekí l Ahogy a flont közeled€
lé me€kezd dótt a tábor raktárainak kiú lí té seA zsidók Vagyontálgyait, a ]evágott haiak tonnáit sürg sen továbbszállí tották a hátországba, bál a táboí felszabádí tásakor í gy is
szemüVegekke], cjpókkel, cyelekholmikkal tömött raktárakat taláhak
l9a5 !anuárjában evakuálták Alschwii, lágereit, a gázkamré kat a .aktálakat é s 6 balakkok egy ré szé t,a né metek
f€
lgyú jtották a foglyokat hosszú sorokban nylcat felé ha],

to$ák

ta§ky |en : Ódáji, í ójzlí 50l vlh, ahnáI lehetett jobbah ószre|,enni, h\qa nink né .q ilt a heutet n iánunk, é s ?,]lJ ilqrn

naqa katlan. Wondjuk lizenöt kiloké tefts hallan ú ]l4 . a l|.ásik
ré s.? Wht a násik heE!ú ek a (sú esára . .Milqe óriás| euber
töneq|
I o\llalL í lql]v?res rök huí lld]al Aki meqbatlolt, el
e\?tl azt anmal í eibe l lé k
|^lfué sek. ú ga n?nl, uitlt
á (utánozza) . a qé ppirztala vaqa qé ppuska szóll v1lha, de

|,

?tl qqpu5k|

I.

|0l,.ha4.ú

az\k a löú sek összeí \1l4lak

"lal'0:f,öl'IqazL

^

l^aú ?

MiÉ Or ,!akuáItak benniinket, az azl jel?nri,
ünk hosszú saú an a l)é gé n,é s ss-eh kí sé nehbef,n nkü Aki bnamdt, axl all aqqonl llé k a ni szefiü k láttá-

|akab La|osné :

ue

hOOa

ra, Aki

nühi

ludatt, az

k?nt. É jszaka az árokban aludlunk

IAsw len& Úcy
hoqy 'Caütek.

a

é ilé llájban az ehberek elküdtek kiabálhí ,
né neteh elhe,1l?k|'

Mi

voltunk vaqq tizenöt,hú szan, akik eE!ült naraafunh É s
eú ,atunk ahkal h?g jötteh az üOsnk, akkor az v1lt a bai Akkol az \rasuk vadásztak a í iatalokra. Hiá,
ba l)ahunk eleí iqázva nq k\pas?an neq lelvesen, üeg lühe-

akftar eqa pajtába

su

a,.i ,iak elké pzelhet

B€
ré nl Tlboí né :AÉ É ol,I!,]é rfrezlek az

aroszok Hát n?n
í udtuk ni, haOu hal]a állu|k. weq ni
I haqu |al, a külviláq ,
rqysú ah beiöüek az lnsz tank,k a7 orasz kalonákkal
eqaüIl
röqlön d\báIták nekünh az ennilalót

1

^

sptelmann PáIné : Arra iú redlühk. hagv
t?tlek ninfreI nil t dok é h, né qq órakü wqq öl
zeil appellokfieq eOvebekvallak.

haqq nem hel-

órakar

vah

ten

a

|

ahaqy nahd|h haqánah, o lábuk naanú ,:1óh|Ituk.

|akab Laiosné . É spechünhft keqihl eqa \áqerba fterültünft
ansz l,iqeú a Ezek az orcsnk i5 olt la\atlak benhí lhket ?qy ió

darabia \1gah\qa é h naqq|n hé s h iöí lelh a n |é ftmkd eqqült
ham nfu eqé s?er, hideq volt nlvlnberben

N arienkai katahák najdh?n össx?d hek a nevetist . h\qa niluen sxuzrtek l)aIgur,k nink ugae? AIiq ludullk váhsz|raqni |. .| Hát ón tizennlak ki|,ó l)ahath okkar|
uqqe n?gmé ek
l Akhü el kerüll eqa iiveg é s a?l nindjáll neqhú zluk, a akkar i5 Wveltek naid összea hek, hát nit
newtneh? Kil.hevekhat í OkOs szesz vOIt be ne de n?n é rezlüh.
ullljál iánuh.
hl heq szaqat. I . )
IAsky |en&

I

il

h1ga. . haqa ' neqjött a sangi. itl van a test\é ftd | |
Találklztafi a bátaákt al, ké pzelie el, é s nik,r találk\7taa ilt
,an eqv supl laz oí é rcí nllal\ é s ahh1l aú kandta, bizks
k laqq, Mert a szeplí att van az orrallln. Te vaqa.

Jakab lá|osné : El szü

uqqe Pestre é rk zlühk atl szé l ek
üeszlettek bennühkel | - ) llaen esuhatl lehelautó lall É s1da
fölüIrühk é s elhazatt Pápára a Kassulh ukán ble! bennünkeL
},z üsé nnek eq! ú lsáwl |all í aarászüzlete a Kossuth uttáh
Ahal leraklak be nünhet,
lalán lí z tlé terre |ah az azlel,
é s azIk kir1haklak on|an é s... hát pesu haszasak neq nóq
mindiq let seh l)al|uhk, .é s hár azl, az| nen leh.t elnanaani

att

Lasw

Erre nen jött vonat, esak sióbh,Nagakahi7sa !o-

sióbkln
'en& kií "álllan 6 a s1ngal szené lyszállí tó haióra í ölültek é s azul jöltünk ál a ví un é s nt iöIl, PaI[í k lzidlrnak hí vnal1n:

É sahkol
les7Áladtunh, é s átluh, haaa hqil|a val,r,ak az ajtók, ah1l euk
.l é s ú qa
valtak 6 akk|r neqláltunk alosz1kat. iöttek be
é s haqq mi

ja, a család,I | é s ú Eé ú ezlühk,. é s laII ?4q naqubáeí ikám
a.. Kazinezt] ul[ábah, é s akk,r é ppen olt sórilt, é s nondan 1ózsi bá.si hát nen isnut neq ké pnlje eI voltan azt hiszen
huszaheqa hiló ,. haj é lhüI, kli sebbll .
é s akkar nlndla,

hát

lák, !4a idevaló ziidó enber, í ürelli, aki hát kölülbelül ahnyi ld&
|0h, ftinl aritl, é s jöIl,']ai, |e lqerek|' 'Meqjöu!fi, l7Üar báesi|

É aeí apán?É s azt ftohdja 'Nines senhi
1. .| neh lulllam nenki

5e

'

össkraskaatan,

jabbra. se balra. esah

sí nan,sí ltan,

Beré nyi Tiborné . É drsalán neq,nfu itthah lah a lhu kaszlbáktból, é s már lieresteLelt ninket ayöraskereszItel 1 )A
l]anatnak a leteié n kapaszkadolt, ú gu iöü l)alahaqq Pssne. Hál
azl hiszen, haqq j1bb ha nen mlndan hoqq ni vall |sí l)
lú l hnú h. haq, apán belehal ., összeesett. . az ör nta, az,
lán klabáIt.
a leslvórenet
'ií atla

A másod ik világhábofi1 után Nürnbelgben huszonké t hábolú s b nös bí rósác elé állt, de az EUlópát é vszázadokon

kelesztül átható antiszemita ideológiák tovább é lnek, A
töIté nelem azt bizonyí tja, a holocaust té nye nem tette sza-

a magyarolszági áldozatok száma meghaladia
sokakat a haláltáborok felszabadí tása
sem tUdott megmenteni hiszen fizikai Vaey psziché s állapotuk mál l€
tette a gyógyulásukat Akik mé cis
ht€et]enné
tú |é lté ká bozalmakat igyekeztek miné l el bb Visszaté Ini

lonké ptelenné a náci eszmé ket Alig né hány hónappal a
holocaUst után Euí ópa é s Magyarország több VáIosában
poeí omokat zsidóellenes megmozdulásokat tanottak,
ndjd nehdny eV1 /eden be Ul czen-z.l í orm;bdn ls mecie
lentek a neonáci mozgalmak A2 ú jfé sisztaeszmé k szószólóigyakran magát a holocaust té nyé tis igyekeznek tagadni
A deponálásokat, az egykoí i halálgyálak mú ködé sé t é s a
hatmjllió zsidó elpusztí tását kozmopolita csalásnak bé -

1akóheLyükí e

1Vegzik

A második Világhábolú soí án mintegy hat millió zsidót

oltek meg

-

az ötszázhatvanezret

spielmann Pálné : Milrljárt a bakanviahkal hi összeí a|luflft közösen. é 5 ni ?lihdultun{ haza"hau ki van atthon.lud,

Iakab Laiosné : Hd

lglg nen valna igaz, ahh1r is b\na|kas
"
lelt l)alna De há| ez nin.l
iqaz v||t.
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