
Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32’) 

A bal oldali oszlopban a teljes interjúból kiválasztott részletek és az egyes részletek megértését segítő, vágások közé illesztett feliratok (dőlt 

betűvel) láthatók, a jobb oldali oszlopban a részletek tartalma olvasható. 

1. kazetta A filmrészlet tartalma 

Bános Tibor 1933-ban született Solton, zsidó családban. Ebben a faluban töltötte 

gyerekkorát. 

 

1. 5’00”–5’39” Dunaföldvári iskolai élmények, találkozás Scheiber 

Sándorral 

2. 5’58”–6’08” Édesapját behívják munkaszolgálatra, az elsők között 

meghal 

3. 7’17”–8’02” Kapcsolat a szomszédokkal a faluban 

4. 10’10”–10’20” Jó kapcsolat az egyik szomszéd gyerekkel 

5. 11’00”–12’00” A vidéki zsidók magyar identitásának jellemzése 

1944-ben megszállta Magyarországot a német hadsereg.  

6. 13’55”–15’45” A német megszállás napjának emléke, az első retorziók 

A megszállás után néhány héttel megkezdődik a vidéki zsidóság összegyűjtése. Az 

ország számos helyén állítanak fel gettókat, többek között Kalocsán is. 

 

7. 16’45”–17’12” Beköltözés a kalocsai gettóba 

8. 17’49”–18’35” A Bauer (Bános) család veszteségei 1944 márciusáig 

9. 19’42”–22’20” A kalocsai gettó leírása, elvonulás a gettóból, a magyar 

csendőrök és nyomozók embertelen bánásmódja 

10. 22’49”–24’05” Egy solti ismerős „kárörvendő” magatartása 

11. 24’20”–24’41” Semmit sem tudnak a deportálásokról és a gázkamrákról 

Néhány nappal később a Kalocsán összegyűjtött zsidókat továbbviszik a szegedi 

gettóba. 

 

12. 24’52”–25’42” A szegedi téglagyár leírása 

13. 26’16”–27’20” Visszaemlékezés Löw Immanuelre. Megfélemlítés és 

besúgások a gettóban 

Megkezdődik a deportálás. A vidéki zsidóság döntő részét Auschwitz-Birkenauba viszik a vonatok. 

14. 27’30”–29’26” A transzportok szervezése 



2. kazetta A filmrészlet tartalma 

15. 0’40”–1’10” Alaptalan híresztelések a vagonban utazók között 

sorsukkal kapcsolatban 

16. 1’46”–2’45” Miskolcnál a vonat irányt vált, nem Auschwitzba, hanem 

Strasshofba kerülnek. A lehetséges okok 

Strasshof  

17. 7’50”–9’10” Strasshofi hétköznapok 

18. 11’25”–12’10” Együttérző idegenek a környéken 

19. 12’46”–13’20” Érezhető a háború végének közeledése 

20. 13’56”–14’01” Érezhető a háború végének közeledése 

A front közeledése miatt a strasshofi foglyokat Theresienstadtba viszik.  

21. 14’56”–17’30” Megérkezés Theresienstadtba. A helyi körülmények 

leírása, a felszabadulás élménye 

22. 19’45”–20’23” Külföldre menni vagy visszatérni Magyarországra? 

A másik vonat  

23. 20’27”–21’07” Emlékezés Auschwitzba deportált unokatestvérére 

Bános Tibor több mint egy év után hazatér szülőfalujába.  

24. 23’20”–25’28” A hazaérkezés pozitív és negatív élményei 

25. 26’00”–26’47” A falusiak segítőkészsége 

3. kazetta A filmrészlet tartalma 

26. 4’30”–5’48” A szomszédok magatartása a háború után 

27. 5’55”–7’51” A család viszonyulása a történtekhez 

28. 7’58”–8’51” Hányan tértek vissza Soltra? 

29. 11’50”–12’12” Személyes összegzés 

30. 12’40”–13’39” Az ellenállás lehetőségének mérlegelése 

3. kazetta – fotók A filmrészlet tartalma 

31. 19’30”–20’35” Tízfős családi fotó 

32. 21’10”–21’25” Az Auschwitzba deportált unokaöcs és édesanyja 

33. 23’47”–25’24” Értesítés a keleti fronton elhunyt édesapja haláláról 

34. 28’00”–28’17” Az édesanyja által megőrzött sárga csillag 



 

Interjú Bokor Péter holokauszttúlélővel (kb. 55’) 

A bal oldali oszlopban a teljes interjúból kiválasztott részletek és az egyes részletek megértését segítő, vágások közé illesztett feliratok (dőlt 

betűvel) láthatók, a jobb oldali oszlopban a részletek tartalma olvasható. 

 

2. kazetta A filmrészlet tartalma 

Bokor Péter egy asszimilált zsidó család gyermekeként született 1924-ben, 

Kaposváron. Édesapja gyógyszerész volt, az általa vezetett gyógyszertár jövedelméből 

éltek. 

 

A fiú az izraelita elemi elvégzése után a város állami gimnáziumában folytatta 

tanulmányait. 

 

1. 8’45”–10’40” A gimnáziumi osztály, az osztályon belüli zsidó és nem 

zsidó tanulók közötti kapcsolat 

2. 10’56”–11’50” A gimnáziumi osztály, az osztályon belüli zsidó és nem 

zsidó tanulók közötti kapcsolat 

3. 17’54”–18’50” Normális együttélés a modern, polgáriasult 

Kaposváron 

4. 21’48”–23’30” Első élmények a zsidók és nem zsidók közötti 

differenciálás terén; munkaszolgálatra vitt bátyja sorsa 

5. 24’11”–26’15” A zsidótörvények hatása, a gyógyszertár 

megszerzésének kísérlete 

3. kazetta A filmrészlet tartalma 

Auschwitz híre.  

6. 3’35”–4’30” Az első információk Auschwitzról 

A testvér  

7. 5’30”–6’12” Megtudja, hogy a bátyja meghalt 

8. 6’20”–6’50” Megfogalmazódik az aktív ellenállás szándéka 

 



1944. március 19-én Magyarországot megszállják a németek.  

9. 11’35”–11’50” A német megszállás, személyes fenyegetettség 

10. 12’55”–14’02” A menekülés terve 

11. 14’22”–15’11” A szökés előkészítése és maga a szökés 

12. 15’20”–16’07” Bujkálás Pannonhalmán 

13. 16’09”–17’08” Feladja magát 

A terv meghiúsul.  

14. 17’43”–18’19” Budapesten kénytelen feladni magát 

15. 19’12”–19’52” Behívják munkaszolgálatra 

16. 20’17”–21’24” Elbúcsúzik a gettóba beköltöző édesanyjától, ő maga 

Mohácson bevonul munkaszolgálatra 

17. 22’01”–24’50” A mohácsi gettó deportálásának leírása 

1944. október 15-én Horthy Miklós kormányzó sikertelen kiugrási kísérletét követően 

Szálasi Ferenc veszi át a hatalmat. 

 

18. 27’08”–28’56” A nyilas hatalomátvétel miatt meghiúsult szökés terve 

4. kazetta A filmrészlet tartalma 

A munkaszolgálatosok és az őket kísérő katonák közös menekülési kísérlete.  

19. 5’45”–7’10” Hamis papírokkal útnak indulnak a fővárosba 

20. 7’30”–8’00” Hamis papírokkal útnak indulnak a fővárosba 

21. 8’50”–10’56” Megérkezés Komáromba 

22. 11’15”–11’51” Rejtőzködés Kállay Mária házában 

23. 12’55”–13’10” A lebukás 

Az elfogott munkaszolgálatosok a győri internálótáborba kerülnek.  

24. 15’03”–16’34” A győri internálótábor leírása 

Egy újabb szökés.  

25. 18’15”–19’35” A szökés 

„Legyél a tömeggel.”  

26. 21’16”–21’35” A szökésben segítő Varga bácsi tanácsa 

27. 23’01”–23’46” Vonattal Wiener Neustadtba kerül 

28. 25’06”–25’29” Egy válogatás során beáll a németek közé 

29. 25’54”–26’57” A hamis papírok 



Az oroszlán torkában.  

30. 27’47”–28’58” Graz, SS laktanya 

5. kazetta A filmrészlet tartalma 

31. 2’00”–2’51” Megjelenik a laktanyában egy nyilas érzelmű kaposvári 

orvos 

32. 4’58”–5’36” A szökés dilemmája 

33. 7’25”–9’35” A szökés, bujkálás egyedül, a baleset 

34. 11’20”–11’38” Megérkezés az angolokhoz 

35. 15’15”–15’35” Felfedi kilétét 

36. 17’48”–21’54” Klein Erzsébet története 

37. 23’10”–24’02” A külföldre távozás és a hazatérés személyes 

konfliktusa 

38. 25’28”–27’17” Visszaemlékezés édesanyjára 

7. kazetta – fotók A filmrészlet tartalma 

39. 18’23”–19’20” Fénykép bátyjáról, elmeséli halálának körülményeit 

40. 19’37”–21’04” Nagybátyja és felesége fényképe, elmeséli a család 

tragikus történetét 

7. kazetta A filmrészlet tartalma 

Az emlékek változása.  

41. 5’56”–9’15” Az 1944-es emlékek változása 

 

 

 

 

 

 



 

 

Interjú Szabó Éva embermentővel (kb. 26’) 

A bal oldali oszlopban a teljes interjúból kiválasztott részletek és az egyes részletek megértését segítő, vágások közé illesztett feliratok (dőlt 

betűvel) láthatók, a jobb oldali oszlopban a részletek tartalma olvasható. 

 

3. kazetta A filmrészlet tartalma 

Szabó Éva 1924-ben született, 1944-ben teológushallgató. Édesapja Szabó Imre református 

lelkész, esperes. 1944 tavaszán a család Balatonboglárra költözik. Hamarosan szemtanúi 

lesznek a helyi zsidók gettókba gyűjtésének. 

 

1. 2’05”–3’48” A gettóba vonuló Fischl család rájuk bízza 

vagyonát 

2. 4’10”–5’18” Szembesülés a németek magatartásával 

3. 6’43”–8’20” A visszatért Fischl fiú 

Néhány hónap után a család visszaköltözik Budapestre. Szabó Éva bekapcsolódik édesapja 

embermentő tevékenységébe. 

 

4. 12’00”–13’00” Hamis papírok előállítása 

5. 13’20”–14’45” A feladat veszélyei, az erdélyi menekültek 

között érkező erdélyi és más zsidók segítése 

Egyre többen keresnek náluk menedéket.  

6. 17’22”–18’58” A Surányi család bújtatása 

7. 19’00”–20’40” Preuss Ernő bújtatása, családja tragédiája 

8. 20’35”–25’05” Szövérffyné bújtatása, a lelkész határozott 

fellépése a nyilasokkal szemben 

 

 

 



4. kazetta A filmrészlet tartalma 

A gyermekotthon.  

9. 0’22”–7’20” A menekült gyermekek svéd kérésre 

létrehozott otthonának bemutatása 

Kik vannak még a pincében?  

10. 8’20”–9’05” Egymást váltó menekülők az iskola másik 

pincéjében 

11. 9’01”–10’47” Egy Gestapo elől menekülő nő és gyermeke 

Az embermentő lelkész és egyházi felettese.  

12. 13’40”–14’55” Szabó Imre fellépése a zsidóüldözésekkel 

szemben 

Segítség mindenkinek?  

13. 23’22”–27’04” Egy német tiszt bújtatása 1945 áprilisában 

4. kazetta – fotók A filmrészlet tartalma 

14. 16’25”–16’30” Szabó Imre fényképe 

15. 20’30”–20’40” A lelkészlakás kívülről, a Surányiéknak 

menedékül szolgáló ún. rejtekszoba 

Szabó Imrét és feleségét, Szabó Imréné Tamás Évát, valamint lányukat, Szabó Évát a Yad 

Vashem 2003. április 29-én A Világ Igaza kitüntetésben részesítette. 

 

 

 


