
Kopka János 
 
 
I: Legyen szíves elmondani a nevét. 
 
KJ: Kopka János vagyok. 
 
I: Mikor és hol született? 
 
KJ: 1933. január 31-én, Nyíregyházán. 
 
I: Ahogy (rövid technikai párbeszéd) akkor ismételjük meg. Legyen szíves megmondani a nevét. 
 
KJ: Kopka János vagyok. 
 
I: Mikor és hol született? 
 
KJ: 1933. január 31-én, Nyíregyházán. 
 
I: János bácsi, voltunk itt néhány héttel-hónappal ezelőtt és akkor elmesélte nekünk, hogy mire 
emlékszik a második világháborús időkből. Most azért jöttünk vissza, hogy mindezt videóra, 
filmre vegyük és erről lesz most majd ismét szó. Elsőként arra szeretném- arról szeretnék 
kérdezni, hogy mire emlékszik, milyen olyan jelei voltak Nyíregyházán annak, hogy a zsidókkal 
szemben negatív atrocitások történtek. 
 
KJ: Hát a saját emlékeimre támaszkodhatom kizárólag és ezekben az em- ezek közül az emlékek 
közül kiemelném, hogy itt, a Hunyadi utca, ahol én laktam, ő: hát kb. 30-40 házból állt és ennek 
a negyven háznak a felében kb. zsidó szomszédaink laktak. És hogy ők most zsidók voltak, vagy 
keresztények, vagy=vagy akárkik, én azt- én annak nem tulajdonítottam semmi jelentőséget, 
mert=mert olyan kedves volt a szatócs néni. Hegyi néninek hívták, a sarkon, most is megvan az a 
pici kis mézeskalács-ház, amelyikben neki a szatócs- ott laktak és a szatócs-üzletecskéje volt és 
én oda jártam sóért, piros paprikáért, meg petróleumért, meg mit tudom én miért, ami kellett. És 
az- ő becsomagolta nekem vagy a sót, vagy a paprikát, vagy akármit, egy ilyen=egy ilyen 
remittenda újságba, remittenda az, ami=ami  ugye nem kelt el. És abba, az olcsó 
csomagolóanyag volt, akkor egyébként ez divat volt. --- (Tegyem le? Így se jó?) 
 
I: Arra szeretném megkérni, hogy úgy üljön, hogy ne legyen zaj, ne csináljon- ne legyen- 
 
KJ: Jó, de így? 
 
I: Így tökéletes. 
 
KJ: Tehát a remittenda, a megmaradt újságok szolgáltak ugye, csomagolóanyag gyanánt. És én, 
ahogy mentem haza, hát kb. 150 méterre laktunk a- a kis vegyesbolttól, amit egy aranyos zsidó 
néni, Hegyi néni üzemeltetett, aki mindig megkérdezte egyébként, hogy hogy tanulok, meg=meg 
mi van az iskolába. Felvettek már az elsőbe, vagy hanyadikba járok, és hogy van a mama, meg 
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az édesapám, meg a nagymama, meg mindenkit ismert. Egy roppant aranyos néni volt. És én 
mentem az utcán, ugye, és ott a csomagolópapírról kezdtem olvasni. Ugyanis nagyon szerettem 
olvasni, de otthon nem sok olvasnivalót találtam, mert újságot nem járattak a szüleim, 
nagyszüleim, könyveim- könyv- kalendáriumunk se volt, egyetlen egy könyv volt a házban, ami 
egy ilyen világtörténet címet viselt, de hát ez elég nehéz olvasmány volt, minden esetre csak azt 
olvasgattam. Amikor tudtam, meg amit megértettem belőle. Na, most ez a- ezért volt nekem egy 
ilyen olvasmányom, mert az képes újság volt és még most- most is emlékszem rá pontosan, 
Magyar Futár volt a neve. Ennek a- vagy a címe, bocsánat, ennek a képes újságnak, és abban 
volt, ugye egy ilyen=egy ilyen folytatásos regényszerűség, ami még- még arra is emlékszem, 
pedig akkor olyan hét éves lehettem, Növényi-Nagy Lajos kortörténeti regénye. Ez volt a fel- 
vagy az alcíme, azt már nem tudom pontosan. Tarnopolból indult el. Ez volt a címe. Na most én 
azt olvasgattam, hazavittem, kisimítottam, és olvasgattam. És hát hogy Tarnopolból indult el, ez 
nekem ugye új volt, mert azt se tudtam, hogy mi az, hogy Tarnopol. Hát gondoltam, hogy 
valamilyen=valamilyen lakóhely lehet, vagy nem tudom, micsoda, de hogy ki indult el, miért 
indult el és hát ott a zsidóságról írtak, ugye Galíciáról van szó. Ez a Tarnopol, aztán 
megkérdeztem a tanító néni, hogy tessék már mondani, hogy hol van Tarnopol, vagy mi ez. És ő 
elmondta szépen, hogy ez egy galíciai város, ahol- ahonnan a zsidók közül nagyon sokan jöttek, 
azért, mert üldözték őket, mert- egy aranyos tanító néni volt. Mindig mondta, hogy bármit 
kérdezzünk, amit csak nem tudunk. Hát, én aztán éltem is ezzel. És hát, hogy is mondjam, ez volt 
az első nagy élményem, ez pedig, ez az írás, ez hát nem akármi volt, mert=mert itt ugye, ti. azt 
fejtegette Növényi-Nagy Lajos, aki aztán később, majd ’46-ban, azt hiszem, hát elítéltek 
rendesen, a népbíróságon. Ott=ott találkoztam először azzal, hogy=hogy a zsidó az nem 
kívánatos elem Magyarországon. És hogy az nekünk ellenségünk, és a többi. Szóval hát nem 
ezekkel, de a lényege ez volt. 
 
I: Milyen módon írt a cikk erről? Illetve a zsidókról. 
 
KJ: Hát, hogy szegény- szegények voltak, mindenfelől kiüldözték őket, ugye Oroszország, az 
akkori Oroszországból, a- bocsánat, a mai Lengyelország, de akkor Oroszországhoz tartozott, 
onnan is, ugye. Pogromok, Romániában is pogromok voltak, és ide jöttek, mert itt akárki jöhetett 
és itt meggazdagodtak, és kiszi- kiszipolyozták a magyart, stb., stb. Hát ez volt az első igazi 
olvasmányélményem, de én ezt, hogy is mondjam, én ezt Hegyi nénivel soha nem azonosítottam 
be, tehát én nem hasonlítottam össze. Nekem, hogy Hegyi néni zsidó lett volna, vagy ilyen zsidó 
meg pláne, hogy nem jutott eszembe, nem is olyan volt. De az összes többi szomszédom, akik 
voltak. 
 
I: Hegyi néni ilyen újságot járatott ezek szerint? 
 
KJ: Dehogy is! Ő majdnem ingyen kapta ezeket a megmaradt példányokat, mert ugye nem vette 
meg senki. Akkor=akkor ez a másnapi újság, vagy a másik heti, ez hetilap volt, a másik heti már 
nem volt érdekes. Tehát megmaradt példányok, vagy ingyen kapta, vagy kilóra, vagy nem tudom 
mi, de nagyon olcsón. Tehát nem azért járatta Hegyi néni, mert olvasta ezeket, hanem mert ez 
volt a legolcsóbb csomagolópapír. Na, most a következő. Hogy=hogy mentem a: a dédanyám, 
mostoha-dédanyám házához mentünk, helyesebben az édesanyámmal és a nagynénémmel. És=és 
a temető falára kiírták, hatalmas fehér meszelő- tehát meszelővel, hatalmas fehér betűkkel, hogy 
ő: ’zsidónál ne vásárolj, pártold a fajod’. Ez ugye a nyilaskeresztesek műve volt. Alá is írták. 
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I: Mit írtak alá? 
 
KJ: Hát hogy nyilaskeresztes párt. Már hogy onnan tudom, hogy ők voltak. Na most, hát ugye 
akkor kezdtem gondolkodni, hogy zsidónál ne vásárolj, hogy=hogy Hegyi néni nem zsidó netán? 
Hát aztán megkérdeztem, és zsidó volt. De most miért ne vásároljak? Mikor olyan kedves, meg 
rendes, meg hát nem úgy viselkedik, mint egy=mint egy mit tudom én, milyen gazdag lenne és 
hát kiszipolyoz, mint aki ki- és hát őneki annyian tartoztak. Felírta szegényke kis=kis kockás 
füzetbe, hogy ki mit vitt el, mert nem volt pénze, majd ha lesz, meg tetszik adni, stb., kamatot 
nem kért és a több, és a többi. Na, hát ő volt az egyik. Aztán ott volt a másik, (Jakobovics) bácsi, 
aki kis rossz gebével, és egy kis rossz ő: (stráf) szekérrel vitte árulni az általa gyártott szódavizet. 
És hát ugye nálunk a szódavíz az=az nagy becsnek örvendett, mert édesapám (köhint) szerette a 
bort, de különösen szódavízzel, ugye, fröccsnek. Hát ez a fröccs magyar találmány, ma is 
szeretik sokan. Na most=na most engem=engem behívott, vagy apámnak szólt, ezt most már 
nem tudom, de bekerültem a harmadik szomszédba, az a kis ház most is itt van, közel egész 
hozzánk, a Hegedű utcán, a Jakobovics bácsi, kis- na, kis házikója. Mindenkinek kis házikója 
volt, nekik is. A miénk talán még valamivel nagyobb is volt, mint az övék, érdekes módon, hát 
hogy lehettek gazdag zsidók. Na most, hát ugye ezen gondolkoztam. (Jakobovics) bácsihoz 
bejártam minden pénteken délután, most már tudom, sábesz volt, -nak hívták ugye pénteken 
délután, be volt készítve a spórba, egy kis csikós spór lehetett, ilyen kis bádogból készült spór 
és=és oda be volt készítve ugye a tűztérbe minden papír és gyújtós és mit tudom én, micsoda. 
Nekem az volt a dolgom, hogy az ott lévő gyufához hozzásercinteni, és meggyújtottam, mert 
hogy nekik nem lehetett meggyújtani. Hát ezt nem tudtam egy darabig, hogy miért, de nem 
lehetett. Tudomásul vettem, mert vallási okokból. És mindig adott egy üveg szódát, minden ilyen 
begyújtásért, hát ugye, ez hetenként egyszer volt, hát ez nekem nagyon nagy ajándék volt. Őket 
ezért is szerettem. Aztán a két nagy lány, hát azok=azok szenzációsan szerettek engem, mint 
kisfiút, ugye ölbe vettek, beszélgettek velem, és mit tudom én, érdeklődtek. Akkor szemben volt, 
az is itt közel van, (Weinberger) bácsi, akinek két kis tehen- két tehenecskéje volt, egy idős 
házaspár volt egyébként és a két kis tehenecskét fejték és azt árulták, ugye és abból éltek. És 
más=más ő: hogy is mondjam, jövedelmük nem volt. Ők is rendkívül- még tőlük is vettünk teje. 
Aztán ők is rendkívül rendes emberek voltak. Itt legeltettek, volt egy legelő, egy nagy üres tér, 
most ilyen kis erdő van itt a helyébe. Ott legeltek a tehenek, ugye, és=és télen valószínű, hogy 
onnan etették a szénájukból, nem tudom. Aztán=aztán voltak a Golfardék(?), ugye a második 
házban. És volt egy szép lányuk, ugye, Vera, aki most ő azt hiszem, hogy Los Angelesben él, de 
a: tehát a=a szép lány miatt nézegettem nagyon őket, hát mint kisfiú a nagy lányt. Aztán=aztán 
Vogelék, akiknek sok gyerek- akiknek sok gyerekük volt, ők a negyedik házban laktak. És 
hát=és hát a szomszéd gyerek, bocsánat, a: a: az iskolában, a padszomszédom egy zsidó gyerek 
volt, első polgáriba jártam, ami azt jelenti, hogy 11- tíz és tizenegy év között voltunk, az első 
polgáriban, most első, most ötödik általános iskolás lenne. Vagy lennénk, hogyha ott lennénk, 
vagy akkor lettünk volna, és=és hát a szomszédom Grósz Pisti volt. Aki=akivel olyan jóban 
voltunk, hogy nekem fogalmam nem- hát talán tudtam, hogy zsidó, mert=mert ugye kötelező 
volt hittanórára járni, és hát ugye én római katolikusnak születtem, ott- oda kellett menni 
hittanórára, a másik evangélikus, a harmadik református. És ők meg, ők meg nem akkor- nem 
jöttek hittanórára, meg nem akkor, meg nem oda. Ők a rabbihoz jártak, ugye, de hát az- na most, 
hát ennyi volt a különbség, meg hogy=meg hogy ők más templomba járnak, más is- szóval hogy 
is mondjam. Más hittanórára, és a többi, de egyébként=egyébként ezek pontosan olyan rendes 
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gyerekek voltak, az anyám- 
 
I: Iskolában volt-e valami megkülönböztetés? 
 
KJ: Semmi, semmi. Az az iskola, egyébként ez egy községi polgári fiúiskola volt. Az volt a neve 
is, hogy Jó- Nyíregyházi Jókai Mór Községi Polgári Fiúiskola, ami azt jelentette, hogy=hogy 
községi, tehát=tehát nem egyházi iskola volt. Hogy=hogy az egyházi iskolákban volt-e megkülö- 
nem hiszem, mert=mert egy nagyon nagy gimnázium volt, ma is az. Ez az evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium, ahol szintén nagyon sok zsidó gyerek járt, soha semmilyen problémájuk nem 
volt. Hogy a király- királyi katonai gimnáziumban ez hogy működött, talán fel se vettek zsidót, 
de ezt nem tudom, de ide, ide jó sok zsidó járt. Mind a kettőbe és olyan természetes volt. Semmi. 
 
I: Bántották-e a zsidókat, viccelődtek-e velük az iskolában például? 
 
KJ: Az iskolában soha. Egyébként=egyébként ezek a zsidó gyerekek nem pajesszal jártak, akik 
pajesszal jártak, azokkal viccelődtek. Még húzgálták, nem ott, az iskolában, ott az utcánkban, 
meg a=meg a- meg hát ha följöttek a városközpontba, mondjuk ide, ezen a Kossuth téren, vagy 
mit tudom én, hová, akkor volt olyan, hogy meghúzgálták a pajeszukat. Meg mit tudom, én, de 
hát ez előfordult, ugye, még viccből is, ez előfordult, még velem is, hogy meghúzgálták a 
fülemet, vagy mit tudom- nagyobbak, meg hát ugye- szóval hát ez nem volt az. Ellenben az 
utcánkban megjelentek egyszer csak, mit tudom én, nyolc-tíz ilyen suhanc gyerek, hát én voltam 
akkor 10-11 éves, ők pedig olyan 16-17-18 évesek, és már hatott rájuk, ugye, hogy valahol, 
valahonnan, leventébe, vagy nem is tudom, hol, hova járhattak. Hatott rájuk ugye az antiszemita 
propaganda és=és az utcánkon már bizony harsányan énekelték, hogy=hogy: ----’Éljen a Szálasi, 
meg a Hitler, üssük a zsidókat bikacsökkel 
Egy rabbi, két rabbi, megdöglött a főrabbi, bátorság, éljen Szálasi’ 
Ez volt a dal, ami=ami Kiss Manyi énekelte, hogy=hogy- akkoriba énekelt, azt ugye a moziba 
be-bejártam, mert=mert az egyik osztálytársamnak a mamája jegyszedő volt és amikor hely volt, 
ugye akkor elsötétült és beengedett minket, úgyhogy majdnem minden mozit így ingyen 
megnéztem. És=és ott Kiss Manyit láttam és annak a dallamára énekelték ezek, így aztán nagyon 
sok ember fülében megragadt, például az enyémben is, ez a szöveg. (sóhajt) Hogy=hogy ’Várhat 
a nagymama, meg a kávé, mert ez a vasárnap a magáé’ és a többi, és a többi, tehát ennek a 
dallamára született ez a dal, ami=ami sok ember fülébe bizony beleragadt. Az enyémbe is. De 
még mindig nem tudtam, hogy- még mindig nem hasonlítottam a szomszédaimhoz, tehát azt 
mondta, Éljen a Szálasi, meg a Hitler. Hát éljen, nem tudtam, hogy ezek kik, meg mik, meg mi- 
meg főleg, hogy mit akarnak, majd később aztán megtudtam. 
 
I: Hát akkor ezek a suhancok ezt így énekelték ott az utcában, akkor erre- 
 
KJ: Nem volt=nem volt erre reakció. Mindenki- hogy is mondjam, mindenki bent volt a házába 
és nézték, hogy ezek a hülyegyerekek énekel- komolyan, ez kb. ez volt. Tehát nemcsak a zsidók 
húzódtak be, hanem- hanem mások is. Hát nem=nem volt erre vevő. Nyíregyházi emberek 
egyébként se voltak vevők az ilyesmire. Tudni kell, hogy Nyíregyháza egy=egy ún. tirpák város, 
ugyanis tótok népesítették be, ma szlovákok, természetesen, mert akkor tótoknak hívták a 
szlovákokat. Hát az én őseim is azok voltak, tehát ezek=ezek békés, nyugodt emberek voltak, 
ezek=ezek hogy mondjam, szegény emberek voltak, szegé- általában, ugye, meg hát aki- ezek 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



éjjel-nappal dolgoztak. És a kis földjükön- földhözragadt emberek voltak, a szó szoros 
értelmében, mert=mert ha volt egy hold földje, akkor még egy holdat akart, dolgozott és járt 
és=és árulta a piacon a termékeit, és a többi, és a többi. És nem voltak vevők se a nyilas ő: 
propagandára. Mikor már jöttek ezek a- se erre, se ha nyilas párti gyűlés volt, akkor=akkor ott 
alig voltak emberek. Például az egyik szomszédunk, ugyanis a másik utcán lakott, de a házunk 
vége összeért, az egyik szomszéd fiú egyszer csak megjelent nálunk, zöld ingben és=és=és ilyen 
nyilas hogy hívják, nadrágszíjba, és apám mondja nekik, hogy ’te Jani, hülye vagy, te Jani? Mit 
csinálsz? Mi- mibe öltöztél?’ Hát mondja, hogy ő bevolt a nyilasoknál és azt mondták, hogy 
aki=aki oda belép, az kap egy inget, meg egy ilyen nadrágszíjat. Hát neki az is óriási dolog volt, 
mert nem volt egy rendes inge. Hát nagyon szegények voltak, tényleg. És ilyen tróger munkára 
jártak, még apámnak is segítettek, ugye, mert apám fuvaros volt, és bútort szállított főleg, 
zsidóknak természetesen. És én a zsidókat is úgy ismertem, akik nem közvetlen szomszédaink 
voltak, de édesapám=édesapám náluk dolgozott, tehát ők fogadták meg, hogy=hogy ami bútort 
eladnak, akkor apámmal- apámba megbíztak, és akkor hogy apám szállítsa el ezeket a bútorokat. 
Az egyik- két zsidó bútoros volt Nyíregyházán, egyik Suhanecz volt, másik- másik pedig Glück. 
És mind a kettő nagyon szerette apámat, apám is őket, természetesen, annyira, hogy az a Glück 
bútoros például, mikor egyszer apám hazajött, sose felejtem el, kis kölyök voltam, és hazajött 
apám, hogy=hogy=hogy le kellett vágni a lovat, mert megcsúszott a jégen. Azt hiszem, hogy 
Szerencs környékére vitte a bútort, télen volt, és hát jeges volt az út, és a ló megcsúszott, eltört a 
lába és amelyik lónak eltörik a lába, az már nem volt tovább, ott le kellett vágni. Hát nagyon kis 
pénzt kapott érte. Na, most a nagynéni, anyám- vagy nyugodtabb asszony volt és beteg is már, 
nemsokára meg is halt szegény és a nagynéném elkezdett az ő testvére, a nővére, az apámnak, 
kiabálni, hogy- hogy minek kell ez neked, és a többi és miből fogtok megélni. Mármint anyám és 
én. Hogy- hogy hát miből fogsz lovat venni. Hát apám is ugye elkeseredett. Másnap jön haza és 
mondja, hogy bemenet Glück úrhoz, és elmondta, hogy mi a helyzet, Glück úr megkérdezte, 
hogy János, mennyibe kerül egy ló. Mondta apám, hogy 500 forintba, vagy pengőbe, bocsánat. 
Erre Glück úr kivette az ötszáz pengőt és odaadta neki. Azt mondta, hogy akkor vegyen egy 
lovat, de ha nem elég, akkor adok hozzá. Hát apám mondta, hogy természetesen elég, és jött haza 
és mondja, hogy azt mondtam Glück úrnak, na de hát hogy fogom én azt visszaadni. Azt mondja, 
majd lefuvarozza. De azt mondja, hogy ha lefuvarozom, hát akkor=akkor meg nem tudunk 
megélni addig. Azt mondja, hogy nem úgy gondoltam, hogy azonnal visszaadja, hanem 
ahogy=ahogy majd telik részletekre, ha tíz pengőjével adja meg, vagy öt pengőjével, akkor is 
meg fogja, tudom, hogy meg fogja adni. Hát, olyan boldog volt az apám, hogy a semmiből ő: hát 
a paradicsomba érezte magát. Aztán anyám, aki gyerekkorától- akit beadtak ugye Nyírszőlősön, 
ez egy Nyíregyháza kertvárosa, Nyírszőlős, most már elég szépen laknak benne, most már 
gyönyörű házak vannak benne, akkoriban rettenetes szegénység volt. És=és anyámat, meg a 
nővérét is beadták 12 éves korukban, mikor a kötelező hat elemi iskolát kijárták, akkor beadták, 
ugye, kiscselédnek. Anyám így került Schwartz Benő bácsihoz, aki szintén itt ebben a=ebben a- 
a Korona szálló hátulján már volt egy hentes- és mészáros üzlete. Ez volt a Schwartz bácsinak és 
itt laktak, hátul. Egész közel, kis házban laktak, nem volt ő sem egy gazdag ember, de egy 
nagyon rendes család volt. Többször el- ugye én megszülettem, anyámat ezután is ott tartották 
még, ugye hetenként bejárt nekik segíteni, Piroska néninek, Piri néninek hívták Schwartz nénit, 
benne van egy könyvben, ami most megjelent, nem régen, akik hát szintén Auschwitzban 
maradtak szegények, meg mindenkik, akiről itt szó volt, kivéve a nagyon fiatalokat, tehát akik 
akkor már 17-18 évesek voltak és kibírták a megpróbáltatásokat. De hát nagyon kevesen jöttek 
vissza. És- és hát: őhozzájuk nagyon sokszor el- elvitt az anyám, hogy ugye már csak azért is, 
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hogy ne maradjak egyedül, meg- meg hogy a Piri néni mondta, hogy tessék elhozni a kis 
Jancsikát. Úgyhogy=úgyhogy én náluk=náluk ettem finomságokat, például életemben akkor ette- 
akkor ismerkedtem meg a kuglóffal, meg a=meg a kakaóval. Neki a kis unokája oda járt és- és 
hát nem nagyon volt étvágya, nekem viszont inkább, úgyhogy amikor a kis- már csak azért is 
hívtak mindig, hogy a kisgyereknek csináljam az étvágyat. Mert úgy, mikor meglátott engem 
falni, akkor ő úgy evett utána, hogy az nem igaz. Na most az a kisgyerek ő: a kisgyereknek az 
ap- anyukája kalapszalon- volt egy kis kalapszalonja a Luther-ház két oldalt volt (…) és a 
Luther-ház között. Ott volt néhány üzlet és egy pici kis kalapszalonja volt. A: az apukája, az 
Andriskának, mert úgy hívták, a kis Lazarovits Andriskát, ő: őnekik- ő pedig elvitt hozzájuk, 
elsétáltunk, nem volt messze a nagymamájától, hogy megmutatja, hogy megmutat nekem 
valamit. És=és kinyitotta a szekrényt és megmutatta az édesapjának a katonatiszti- horthysta 
katonatiszti ruháját. Lehet, hogy nem is horthysta volt, hanem még Ferenc József, vagy legalább 
is IV. Károly korabeli, tehát az első világháborúban viselte és aztán megmutatta a ruháját, ami 
gyönyörű kangár, nagyon szép tiszti ruha volt, tele kitüntetéssel. Hát ugye ezt az első 
világháborúban szerezte, a kitüntetéseket, ettől még úgy elvitték őket is, hogy nem is jöttek 
vissza, a=a kis Andriska meg különösen nem. Hát hiába érdeklődtem, hogy Andriska hol van, a 
Grósz Pisti, az ott a szomszédom. Ugye a háború jött és- és a szomszédom, a padszomszédom, a 
gyerek, akiről az előbb már szóltam, egyszer csak nem jött tovább. Tehát mikor mi másodikba- 
kezdtük a másodikat, és úgy janu- mert hogy ugyanis április elején vége volt, befejezték, 
befejeztették velünk az első polgárit. Ugye, mert német katonák költöztek be az iskolánkba és 
megkaptuk az év végi bizonyítványt és januárba mentünk újra másodikba és már nem volt ott a 
Grósz Pisti. 
 
I: Kanyarodjunk vissza még a háború előtti időszakhoz, ugye ott voltunk. Vissza szeretnék térni 
arra a történetre, hogy bejött az édesapjához ez a Jani? Jani volt az, aki nyilas egyenruhában- 
 
KJ: Zsiga Jani, igen. 
 
I: Jani, Zsiga Jani. Zsiga Janival később, még a nyilas időszak alatt találkoztak, vagy? 
 
KJ: Hát találkoztunk, de nem- ő már nem- hogy is mondjam, ő nem volt, ő nem vett részt ezekbe 
a dolgokba, úgyhogy ő csak az ingért ment és hát hogy hívják, ilyen is volt. Később ez a Zsiga 
Jani a: az itteni szemközti, itt a téren, akkor éppen állami áruház volt, majd Centrum áruház, 
most Ázsia áruház, itt a másik oldalon, a könyvtárral szemben, ott biciklimegőrző feladatokat 
látott el élete végéig. Hát ennyit a Zsiga Janiról. Na most- 
 
I: Ismert más nyilasokat is? 
 
KJ: Hát látásból ismertem, mert=mert ahogy jöttünk a Hunyadi utcáról, jöttünk ide a központba, 
akkor a Selyem utcáról, ami- ahol most ez is Selyem utca volt, ahol ez a könyvtár van, csak 
ebből levágtak egy darabot. Ugye a könyvtár számára is, és- és hát egyszer csak megjelent egy 
fekete autó, ami ritkaság volt, egy szép fekete autó. Hát olyan ’43-ban lehetett ez, tíz éves voltam 
és=és két ember áll egy ház előtt és megáll az a fekete autó és kiszáll belőle egy ilyen fekete 
egyenruhás, antant-szíjas, és Bocskai-sapkás, de fekete volt az is, ilyen silddel. Kiugrik egy 
ember és kinyitja az ajtót egy másik embernek és hogy ki volt az a másik embert, azt csak onnan 
tudtam, hogy=hogy a kettő, aki várta őket, az=az karlendítéssel, nyilas föllendítéssel, kitartás, 
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bátorság, éljen Szálasi, köszöntötték, majd kiderült, hogy tényleg Szálasi Ferenc volt. De azt=azt 
is csak később tudtam meg. Tehát én ott találkoztam nyilasokkal és=és többet- lehet, hogy 
találkoztam nyilassal, de úgy nem találkoz- ja, bocsánat, de úgy nem találkoztam, hogy- tehát se 
eseményen, se gyűlésen, se mit tudom én, nem jártam nyilas gyűlésre, meg semmilyenre. Én 
egy- hát hogy is mondjam, hm: az ap- se apám soha semmilyen pártnak nem volt tagja, se 
nagyapám, se a rokonságom, senki. Tehát ők munkásemberek voltak, akik dolgoztak, akik 
örültek, ha=ha=ha a szomszédaik rendes emberek, örült, mindenkinek köszöntek, nekik is. 
Örültek, ha=ha munkát kaptak és=és jó bért kaptak tőlük. Tessék parancsolni. 
 
I: Említette, hogy voltak nyilas gyűlések. 
 
KJ: Hát voltak, de én ezt nem ismertem. Tehát én nem voltam a környéken se.  
 
I: Honnét tudott róluk? 
 
KJ: Hát onnan tu- onnan tudtam, hogy például ez a Zsiga Jani mondta, hogy volt egy gyűlésen és 
ott mondták, hogy aki belép, az- aki aláír, az kap inget, meg nadrágszíjat. Na, most innen tudtam 
meg, meg hát olvasmányaimból, később aztán már olvastam, ami újság hozzám került. 
 
I: Milyen látható jele volt a nyilas párt aktivitásának Nyíregyházán? 
 
KJ: Hát mondtam, hogy kimeszelték- kimeszelték a temető falára például hatalmas betűkkel, 
hogy például ez is a nyilas aktivitás egyik oldala. Hát aztán=aztán nyilvánvalóan benne voltak a 
zsidó deportálásba,  a zsidók deportálásába.  
 
I: Mielőtt arra rátérnénk, említette azt, hogy ezek a suhancok megjelentek az utcájukba és 
mondták ezt a szlogent. 
 
KJ: Igen. Énekelték. 
 
I: Hogy is volt? 
 
KJ: Éljen a Szálasi, meg a Hitler, üssük a zsidókat bikacsökkel 
       Egy rabbi, két rabbi, megdöglött a főrabbi  
       Bátorság, éljen Szálasi 
 
Hát ez nyilván nyilas, hát, ha Szálasit éltették, akkor teljesen biztos, hogy nyilasok voltak. 
 
I: Ők kik voltak? 
 
KJ: Nem=nem ismertem őket. 
 
I: Hordtak valamilyen uniformist? Egyenruhát? 
 
KJ: Nem. Nem, hát akkor=akkor itt még nyilas egyenruha nem volt, úgyhogy gondolom, hogy a 
zöld ing és a nadrágszíj-osztással ki is merült itt a zsi- a nyilasoknak a vagyonuk, amivel=amivel 
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osztogattak. Volt itt egy zsi- bocsánat, volt itt egy zsidóüldöző- 
 
I: Milyen korúak voltak ezek a- 
 
KJ: Hát ezek olyan 16-17 évesek lehettek. --Hát ő: hogy is mondjam, tudom, hogy volt itt egy 
nyilas vezér, Bászler nevezetű kútfúró mester, tehát ilyen kútfúró vállalkozása volt. 
 
I: Mi volt a neve, bocsánat? 
 
KJ: Bászler. Bászler. Ez egy sváb ember lehetett, nyilván a nevéből következik. 
 
I: Keresztneve? 
 
KJ: Nem tudom. Nem tudom. Csak mondják, hogy az a Bászler nagy zsidó volt. És azt tudom- 
na, nagy zsidóüldöző volt, bocsánat. Nagy zsidóüldöző volt és nagy nyilasvezér. Nyíregyházán ő 
volt a nyilasvezér. Onnan tudom, hogy majd 1945 után a népbíróság el is ítélte. A házát 
elkobozták, hát először a szovjet katonák költöztek bele, utána, én nem tudom, lehet, hogy a 
kommunista pártnak a székháza lett az ő lakóháza. Tehát egyet- 
 
I: Találkozott ezzel a Bászlerrel valaha? 
 
KJ: Nem, nem. 
 
I: Látták őt Nyíregyházán? 
 
KJ: Hát hogyne láthatták volna. 
 
I: De például Önök, vagy a családja valamilyen formában? 
 
KJ: Hát hogy apám látta-e? Az biztos látta, mert Nyíregyháza nem volt akkor egy nagy város, 45 
ezer ember lakott benne. A 45 ezerbe persze benne volt kb. húszezer a tanyavilágból. Azok=azok 
mondjuk kint voltak és dolgoztak éjjel-nappal és azok- de- de a város ugye itt a különösen a 
belváros, ugye az kicsi volt. Nagyapám sok embert ismerhetett, de a legtöbb zsidó ember volt, 
mert nagyapám itt állt a városháza előtti téren. Ő hát sokáig, amíg át nem adta ugye a lovat, meg 
a kocsiját a fiának, miután nem tudott megnősülni a fia, mert nem volt mire, és akkor adott neki 
egy lovat, kocsit, hogy- és akkor- de addig nagyapám ugye először=először téglagyár- 
téglagyárba téglát- bocsánat, itt a bujtosi tavak úgy keletkeztek, hogy bányagödrök voltak, mert a 
bányához az agyagot onnan vitték, az agyagot, a tégla- anyag- téglaégetéshez. És ezt hordta az én 
nagyapám, kubikolta be. Majd=majd a téglát, amiből Nyír- fél Nyíregyháza épült, azt is 
nagyapám szállította ki. És=és nagyapám utána elfáradt és át- át- taxisra váltott. Lóval, egy lóval 
és egy kétkerekű kocsival. Na, most ő aztán mindenkit ismert, mert=mert=mert a zsidó 
kereskedők ugye, főleg a kereskedők főleg zsidók voltak. És itt volt egy gazdakör, kereskedő- 
kereskedők és gazdák köre, de ez főleg kereskedők köre volt. És a nagybátyám is úgy=úgy 
kapott munkát, hogy megkérdezte a: zsidó kereskedő, akit (Brüll) Simonnak hívtak és=és 
felszállt a talyigára és köszönt és mellé ült, az is egy érdekes volt. Azt mondta, hogy a zsidó- a 
zsidó kereskedő bármilyen gazdag volt, mellé ült, ugye, mert csak két ember fért el arra a hogy 
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hívjákra. De ha egy úr volt, egy magyar úr, akkor- akkor a talyigásnak le kellett ülni a lábához. 
Mert ő nem volt hajlandó a- a: paraszt mellé ülni. Na, szóval, úgyhogy ilyen=ilyen világ volt és 
ez otthon beszédtéma volt természetesen és ezt én mind magamba szívtam, ugye. Hogy a zsidó, 
meg az úr, meg szóval stb., stb., milyen különbség van. Tehát én anyám révén, nagyapám révén, 
majd apám révén is, meg a szomszédaim révén, meg a társaim révén így ismerkedtem meg a 
zsidósággal és=és énnekem így lett=így lett a zsidóság, hogy is mondjam, közeli hát. 
 
I: Mik voltak az első jelei az zsidóüldözésnek? 
 
KJ: Hát az első jelei a sárga csillag. Megjelent- egyszer csak megjelentek sárga csillaggal. Az 
ismerőseim, a szomszédaim, a gyerekek, akikkel jártam iskolába, a: az anyámnak a ő: 
munkaadója, akik=akihez járt, eljárt a Piri néniékhez takarítani. Aztán és a többi, és a többi. 
Tehát a Glück úr, sárga csillaggal jártak. És ez volt az első ismertető jel, ami legalább is, amire 
én emlékszem. Na most ennek- ez furcsa volt, ugye, hogy=hogy hatágú sárga csillag, vagy hány 
ágú, azt=azt azóta tudom, persze akkor én ezt nem figyeltem, de=de hogy sárga csillaggal 
jelentek meg emberek úgy a városba, egyik napról a másikra. Ugye ez 1944 ta- kora tavaszán 
volt és=és hát hogy is mondjam? Amellett nagyon furcsa volt, hogy őket megkülönböztetik már 
tőlünk. Ő: és másoktól. Tehát ezek zsidók és=és sárga csillagot kell viselniük. Na most=na most 
ezt a nyíregyházi emberek, hogy is mondjam, furcsállották, de=de csendesen  tudomásul vették. 
Még egyszer mondom, hogy tényleg galambszívű tót emberek laktak itt. Egyébként ez a=ez a 
tanyavilágba nem volt érdekes, mer ott ők voltak kizárólag, ott csak dolgoztak. Hát itt 
Nyíregyházán viszont=viszont elég nagy. 
 
I: Téma volt a sárga csillag? 
 
KJ: Hát hogyne, otthon is mondták. 
 
I: Mit mondtak? 
 
KJ: Hát hogy ezeknek a szegényeknek ilyet kell hordani. Többet nem tudtak róla. Ezzel az 
egészről nem tudtak többet, majd csak akkor tudtak többet, amikor már elin- elindították őket a 
gettóba. És akkor az utcánkon ez már=ez már ez láthatóan megjelent, ugye ott mentek el. A 
házunk előtt, a szomszédaink. És- 
 
I: Kik? Hogyan? 
 
KJ: Vogel- hát gyalog. Gyalog mentek kis batyukkal a hátukon. Gyerekekkel, idősekkel, a fiatal 
emberek nem voltak itt, mert a fiatal férfiak már, később tudtam meg, már munkaszolgálatra 
vitték őket és=és vagy hazajöttek onnan, vagy nem. Ukrajnában voltak, ugye már ’41-ben 
elvitték őket munkaszolgálatra és hát a legrosszabb akna- aknát szedni és egyebek, hát akkor 
most- szóval tehát=tehát asszonyok volt, idős emberek voltak, asszonyok voltak és gyerekek 
voltak. És a sárga csillaggal, a kis batyuval a hátukon gyalogoltak előttünk és a Hegyi néni, 
szegényke, odaszólt, odaköszönt és odaszólt, hogy nem tartozom senkinek, nyugodtan megyek 
el. Na, most ugye néztük őket és nagymamámék nem tudták, hogy hova mennek, minek mennek. 
Azt hitték, hogy ők azt hitték, hogy valahova viszik őket dolgozni. Na most a gyerekeket is 
elvitték, meg az öregeket is, az nem=az nem tűnt fel, tehát hogy valószínű kitelepítették őket, 
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vagy visszajönnek, nem jönnek, azt se tudtuk.  
 
I: Most ezt tisztázzuk, hogy ők most honnét hova mentek? A ház előtt mentek el. 
 
KJ: Hát a mi házunk előtt elmentek és a következő sarkon befordultak. Ez volt a mi- a Hunyadi 
utcán laktunk, ők befordultak a Tavasz utcán, ez is itt közel. A Tavasz utcáról a Selyem utcára, 
ennek az utcája volt ennek a háznak, itt volt az eleje, a Selyem utcáról a Dó- a mai Dózsa 
György utcára, akkor ezt Vay Ádám utcának hívták és a- onnan, a Vay Ádám utcáról pedig ő: 
vitték a gettóba, amelyik=amelyik egy ilyen meghatározott ő: néhány utcát lezártak és=és oda, 
a=a az ottani zsidó családokhoz beköltöztették az összes többit. És=és hát ennyi. Meg még 
onnan=meg még onnan tudtam, hogy valami nagy baj következik, hogy elmen- hogy az 
anyámnak üzentek, az akkori Vay Ádám utcáról üzentek, ahová szintén bejárt vasalni=vasalni, 
anyám. Azt hiszem, hogy két hétbe egyszer elment hozzájuk vasalni, mert őket viszont hm: 
hirtelen elfelejtettem a nevüket, de Rozsnyai, Rozsnyaiéknak hívták és úgy tudtam, hogy 
cukorka- csokoládé, cukorka nagykereskedő volt, nem nagykereskedő volt, hanem=hanem 
valamelyik cukorka- és csokoládégyárnak volt az ügynöke. És- és hát anyámat elhívták, hogy 
beszélni szeretnének vele, de anyám már beteg volt és elvitt engem is magával. Részben 
támogattam, hogyha valami- netán valami baj van, akkor ugye intézkedek. És akkor anyámnak 
mondták, Ilonka, azért hívtuk, a feleségével együtt volt, nem volt gyerekük, hát olyan közép- 50 
éves, 55 körüli emberek voltak, nem is jöttek vissza. És- és mondták, hogy itt van egy kis 
vagyonkánk, egy kis batyuba, ott mutatták is, hozták magukkal. Van benne pénz, van benne kis 
arany ékszer, ami gyűrűk, meg mit tudom én, mik. Hogy vigyék ezt el, és=és őrizzék meg 
nekünk, hogyha visszajövünk, akkor nagyon szépen megjutalmazzuk, ha meg nem jövünk 
vissza, akkor a magáé. Hát, anyám elkezdett sírni, hogy ne tessék ideadni, hát ne tessék ezt 
velünk csinálni. Vagy velem, hát én beteg vagyok, és egyébként is, valaki kirabol, elviszi, meg 
ha elássuk, vagy mit tudom- megtalálják. Akkor jól nézünk mi ki, meg mit tudom én, szóval 
addig-addig siránkozott, hiába mondták, hogy csak vigyük nyugodtan. Hát, ha elveszik, elveszik, 
de úgyis elvész, tehát ők már tudták, hogy itt nagy baj van és=és azt én is éreztem természetesen 
ebből is, hogy oda- odaadták a vagyonukat, és ha nem jönnek vissza, tehát akkor=akkor itt már 
baj lehet. Ebből gondoltam én, de anyám csak nem ő: hát aztán=aztán ugye hallottam később, 
már=már ’45 után, hogy bizony Nyíregyházán mások, jó néhány ember meg elfogadta. És hát ha 
visszajöttek, akkor aki visszajött, az megjutalmazta, aki meg nem jött vissza, abból bizony volt 
egy ember, akinek három-négy nagy háza lett. Hát akkor nyilván gondolták, meg mondták is, 
hogy abból. Na most hát ennyit. 
 
I: Tehát egy nap, ugye azt mondta az előbb, hogy a házuk előtt vonultak a zsidók be a gettóba. 
 
KJ: Igen, igen. 
 
I: Ezek szerint valahol össze kellett nekik gyűlniük. Arról tud valamit? 
 
KJ: Már=már a- hát a gettóban megvolt a helyük. 
 
I: De hogy- 
 
KJ: Nem, az később volt, az később volt. 
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I: -együtt vonultak- 
 
KJ: Együtt vonultak a mi utcánkból, de csak a mi utcánkból. Na most- 
 
I: Egyszerre, akkor ezek szerint. 
 
KJ: Egyszerre, a mi utcánkból összegyűjtöttek, mit tudom én, a rendőr ment és meg volt neki 
adva, hogy a Hunyadi utca, mert ott laktunk az 54. szám alatt. A mi házunk most- házunk helyén 
most két hatalmas emeletes, háromemeletes épület van, de akkor ugye kis házikók voltak. 
Némely még mindig megvan, ahol ők laktak, és=és hát össze- mit tudom én, ment a rendőr, és 
akkor azt mondta, hogy na, innen=innen egy öttagú családot kell elhozni. Két felnőtt, három 
gyerek, stb. 
 
I: Látta a rendőrt? 
 
KJ: Név szerint- parancsol? 
 
I: Hát hogyne, hát persze. Ő kísérte őket, de ezek városi rendőrök voltak és ezek=ezek általában 
nagyon rendes emberek voltak, mert ezek rossz- hogy is mondjam? Ezek nem kiabáltak, nem 
ordítoztak, azt mondták, hogy nekik ezt kiadták és=és be kell kísérni őket. Csak egy példát, nem 
mondták, hogy gettóba- a Körte utca mit tudom én, hány szám alá. Na most, hogy az gettó, nem 
gettó, ezt ők se tudták akkor még. A Körte utca, Epreskert utca, Nyírfa utca, Dob utca, és a többi, 
egy ilyen meghatározott területre. A: a: azt hiszem, hogy a: az akkori Vay Ádám utca, a mostani 
Dózsa György utcának a másik oldalától a Kossuth utca másik oldaláig, hát ez egy=ez egy 
három-négy-öt utcát magába foglaló kerület volt. Ahol- hát ahol összegyűjtötték őket és a 
lakásokat kiürítették részben, részben pedig ahol a zsidók laktak, általában nagyobb házakban 
laktak, mint a mi környékünkön és oda bezsúfoltak, mit tudom én, 8-10 családot. Egy házba, már 
ott volt egy család, hát akkor tessék elképzelni, hogy milyen körülmények között éltek. Na most 
ha=ha nem láttam volna, akkor nem tudnám, hogy milyen körülmény, de láttam. 
 
I: Még mielőbb- tudom, hogy bent járt és arról majd még külön szeretnénk beszélni, de hogy 
amikor elvitték az utcbeli zsidókat, akkor ezek szerint Önök kint álltak az utcán, vagy benn a 
házból látták? Vagy hogy? 
 
KJ: Nem álltunk az utcán, az ablakból néztük. Kinyitottuk az ablakot és onnan. Két ablak volt és 
a két ablakból néztük. 
 
I: Elhangzott valami? Mit lehetett hallani ott akkor? 
 
KJ: Hát csak az, hogy Hegyi néni mondta, hogy=hogy viszontlátásra, meg mindenki úgy 
bólintott, az ismerősök, de Hegyei néni mondta, hogy nem tartozok senkinek, nyugodtan megyek 
el. 
 
I: Tehát ezek szerint elbúcsúztak Önöktől. 
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KJ: Igen, elbúcsúztak. 
 
I: És Önök, mármint a nem zsidók, akik ottmaradtak. Voltak mások is, akik nézték, hogy 
elmennek? 
 
KJ: Nem tudom. Nem tudom. Azt tudom, hogy néztük, de hát hogy mondjam? A mi utcánk---
egy ilyen szegény utca volt, nyugodt utca volt. Minde- mindenki élt a maga szegénységében, a 
zsidó is ugyanúgy élt a maga szegénységében, mint a nem zsidó, a keresztény és nem volt se 
irigység, se semmi, hogy most a zsidónak milyen van, nekem meg, stb., stb. A zsidónak 
ugyanannyija volt, mint nekünk, vagy valamije több, az egyiknek, akkor a kereszténynek is 
valamije több, de=de hát szegények voltak mindahányan. A mai szituációt, vagy viszonyokat 
tekintve pedig=pedig nagyon szegények. Hát dőltek össze a házak sorba, hát mit mondjak, hogy 
milyen szegények voltak. 
 
I: Tehát akkor más nem hangzott el azon túl, amit Hegyi néni mondott. 
 
KJ: Nem. Síri csend volt tkp. Senki nem tudta, legalább is az én családom, de nem, más se, aki 
ott maradt, hogy most ezek, hogy ezeket viszik, de hogy hova viszik, miért viszik, még azt se. És 
akkor most=most mondanám el, hogy onnan tudtam, hogy=hogy anyámnak kiüzent valakivel, 
lehet, hogy aki bement, vagy egy rendőrrel, de mondtam, hogy rendes rendőrök voltak, ezek 
is=ezek is tótok voltak, tkp. Akit jól ismertem, egy idős bácsi volt már, Lukácskó bácsi, a neve is 
szlovák név.  
 
I: Lukácskó? 
 
KJ: Igen, igen. Lukácskó. Ő is egy rendőr volt, őneki is ez volt. Hát nem tudom, hogy ő szólt-e, 
nem sok rendőr volt, aki- így- ilyen posztos rendőr, aki éjszaka is vigyázott, hogy egyedül ment 
és akkor kardja volt csak ugye, és vigyázott a város csendjére, meg mit tudom én, mire. Ugyanis 
városba csendőrség nem volt. Csendőrség vidéken volt, városban rendőr volt. Na most a 
városban rendőr volt, mindenkit ismert, mindenki ismerte, mindenkinek köszönt. Hát a- 
mondjuk, aki törvénytelen dolgot csinált, az- annak- arra ugye rászólt, meg mit tudom- bevittek. 
De egyébként aki=aki rendes ember volt, annak mindenki- tehát valakivel üzentek a=a Schwartz 
Piri néni, anyámnak, hogy- vagy valaki megtudta, hogy éheznek és akkor anyám összepakolt 
ugye, kis szalonnát, meg=meg én nem is tudom mit, kis kolbászt, mert ugye egy disznót vágtak, 
minden- minden évben, ugye a nagyszüleim, és=és maradt még ugye, tavaszra egy kis ő: ez-az. 
Hát és meg=meg ilyen- meg ilyen füstölt disznócsontot is vitt, hogy abból jó levest lehet 
csinálni. Mi is abból csináltunk paszulylevest, jó ízt adott neki a csont, ilyen csontdarabokkal 
csináltuk. Tehát még azt is, amit tudott, összecsomagolt, és=és akkor ketten, vitt engem is és ott 
állt egy rendőr, le volt zárva az utca, ha jól tudom a Körte utcán voltak éppen. És=és le volt zárva 
az utca és ott a rendőrnek anyám szólt, hogy hát ő nagyon beteg, ne ácsorogjunk itt, mert itt van 
a- a kenyéradó gazdája, aki=akinél ő- tehát aki=aki őt gyerekkorában ugye tkp. anyja helyett 
anyja volt és ő nagyon szerette és szeretné őket valamivel, kis étellel- és beengedtek bennünket, 
és=és és ott tudtuk meg, hogy milyen körülmények között élnek. 
 
I: Milyen körülmények között voltak? 
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KJ: Hát, rengetegen voltak, összezsúfolva. Mint kiderült, ugye még- hát ugye mosakodási 
lehetőség se igen volt, mert=mert hát voltak ott hetvenen mondjuk, egy házba, ugye ahol. Tehát 
nem tudtak egymástól még rendesen tisztálkodni se, semmi, nem volt szappanjuk, nem volt, 
szóval sok minden nem volt. Talán szappant is vittünk, de ebben nem vagyok biztos. Hogy mit 
írt anyámnak, vagy mit üzent, azt nem tudom, csak azt tudom, hogy egy batyut összecsomagolt 
és azt a batyut én vittem a hátamon, mert anyám beteg volt. És akkor azt odaadtuk és nagyon 
hálálkodtak és mondták, hogy hát ha a jóisten visszasegíti őket, akkor=akkor ők ezt nem felejtik 
el soha. Ha meg nem, azt is mondták, hát akkor meg áldjon meg minket. Hát ennyi. 
Ennyi=ennyit tudok a- erről, a gettóról, majd=majd később. 
 
I: Mire emlékszik még ott a gettóban? Mit látott még? 
 
KJ: Hát azt láttam, hogy ott nagyon sokan voltak, de másutt is hasonlóképpen. Tehát ezek külön 
házak voltak, és egy-egy házban volt, mondom, rengeteg ember, akár csak ülni tudtak szegények. 
Ezt láttam és én a többi házat nem láttam, csak kívülről. 
 
I: Minden ház előtt volt rendőr? Vagy az utca végében? 
 
KJ: Nem, nem, az utca végén volt, a két utca végében volt, ahol le volt zárva az utca. Na most- 
 
I: Kijárhattak a házakból az emberek? 
 
KJ: Kijárhattak, tehát azon belül kijárhattak, igen.  
 
I: Elhangzott, hogy mi zajlik ott a gettóban, hogy zajlik az életük? Mondtak- 
 
KJ: Nem, hát csak azt mondták, hogy éheznek, hogy nem tudnak tisztálkodni és hogy egymástól- 
szóval hát borzasztóan össze vannak zsúfolva. Ennyi. De ez volt a gettó. 
 
I: Erőszaknak volt valami nyoma? 
 
KJ: Azt nem mondták. Nem mondták és nem bántották őket, mert=mert ott senki más nem ment 
be oda, ott a rendőr posztolt és oda=oda nem ment be senki. Majd az erőszak máskor- ezután 
kezdődött. 
 
I: Meddig voltak ott kb.? 
 
KJ: Ők? 
 
I: Igen. 
KJ: Hát, ha jól tudom, ha jól tudom, április elején vitték őket a gettóba és=és nem sokáig voltak. 
Körülbelül két hétig és két hét után elvitték- elvitték őket ő: három internálótáborba. Ezek már 
kemény- itt már kemény világ volt. 
 
I: (…) 
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KJ: Az egyik=egyik internálótábor Nyírjesen volt, a másik Harangodon, a harmadik 
Simapusztán. Na most én Nyírjesen- Nyírjesen szereztem borzasztó tapasztalatot. 
 
I: Amíg a gettóban voltak, addig a városban volt erről szó, hogy a nyíregyházi zsidók gettóban 
vannak? 
 
KJ: Nem emlékszem. Nem emlékszem. Hát otthon volt szó, mert otthon ugye rögtön elmondtuk, 
hogy=hogy mi van, a családunknak. 
 
I: Utcában beszéltek erről? 
 
KJ: Hát az utcában, hát nézze, mivel a szomszédaink jórészt zsidók voltak, ők nem tudtak 
beszélni erről természetesen.  
 
I: -a nem zsidók- 
 
KJ: Akik nem zsidók voltak, hát én azt hiszem, hogy beszéltek, mert=mert mert a: azok 
keresztények, a megmaradt szomszédok. Hát:---volt ott--Franciaországot is megjárt család, akik 
odamentek dolgozni, ugye az első világháború után boldogulni, és aztán hazajöttek 
Franciaország megszállása előtt még, visszajöttek. Egy nagyon aranyos házaspár volt, festő volt 
az ember, az asszonyka is egy=egy nagyon kulturált- hát Franciaországban aztán, ha valahol, ott 
tényleg kulturálódott. Hát ők például, ők, meg a másik, egy=egy keresztény hentes volt a 
szomszédunkban. Hát a mi házunk ugye vályogból volt, az övé pedig vert fal, tehát sárból vert 
fal. Ami a hentesnek az édesapja építette, sőt, a nagyapja, hát legalább száz éves ház volt, ha nem 
több, vert fal, egy pici kis lyukakból és ez a hentes ember, ugye a háború alatt már kezdett jól 
menni a henteseknek. Mikor a zsidókat elvitték, akkor meg kevesebb lett a hentes is, meg a 
mészáros is. Akkor ugye (…) az emberek, meg a háborúban már, mit tudom én, több volt a 
munkalehetőség és már csak a hadi szállítások miatt is. És minden pénzét ez az ember ugye 
földvásárlásra fordította. Ugye akinek földje van, amit onnan szerzett, a hentességből. Hát én 
onnan hall- náluk, igen- tehát=tehát maradt- maradt abba a kis rossz, nádfedeles házba, ott élt a 
feleségével, az apjával és a fiával. És a: a fia egy kissrác volt, ugye és engem áthívtak a=az 
anyukája, aki egy aranyos asszony volt és áthívott, hogy vigyázzak már a gyerekre, meg hogy 
játsszak vele. Hát a térdemen lovagoltattam, mit tudom én, hát gyerek volt, olyan két-három 
éves, én meg, ugye, nyolccal több. Ott hallgattam először rádiót, ők vettek egy rádiót, a kis 
nádfedelesbe, mert a- az apa, a hentes az szeretett volna a világról tudni, ugye akkor hogy is áll 
ez a háború. Mert a magyar rádió ugye nem volt és- 
 
I: Beszéltek az elvitt zsidókról? 
 
KJ: És ők meg beszéltek, és azt mondták, hogy nem lesz ennek jó vége. Tudom, hogy ők ketten, 
bár nem nekem mondták, meg nem a gyereknek, hanem a házaspár beszélt egymással. Azt 
mond- azt mondták, hogy nem lesz ennek jó vége. De hogy mi lesz, azt ők se tudták. Azt tkp. 
senki nem tudta. Na most, hogy=hogy folytassam? 
 
I: Nem, most ne kezdjünk bele abba a történetbe, lejár a kazetta, a kazettát most ki kell cserélni. 
Úgyhogy most álljunk le.  
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(I: Nem, hagyjad, kibírom, szóljatok, ha hangosan korog- 
KJ: Ha hangosan korog, az én leszek.) 
 
I: Jó, akkor kis szünet erejéig leálltunk, hogy kicseréljük a kazettát és akkor most folytatnánk az 
interjút. Itt fölmerült az, hogy említette azokat a suhancokat, akik azt a nótát ő: azt a rigmust ott 
skandálták az utcában. Van valamiféle dallama, annak a rigmusnak. 
 
KJ: Igen, igen. 
 
I: Nekünk már nem mond semmit- 
 
KJ: Énekeljem el? 
 
I: De csak hogyha van kedve hozzá. 
 
KJ: Hát a dallama, de nem ezzel, jó? Vagy muszáj ezzel a szöveggel? 
 
I: Hát igen, akár- amit hallott. Igen, hát hogyha nincs ellenére, akkor nagyon jó lenne. 
 
KJ: Az előbb csak mondtam? 
 
I: Csak mondta és nem volt dallam. 
 
KJ: Hát, jobban szeretném a másikat, a Kiss Manyi félét. 
 
I: Akkor nem áll össze a kettő együtt. 
 
KJ: Nem az én nótám, ez az igazság. 
 
I: Ezt mi tudjuk. 
 
KJ: Meg még énekelni se szeretnék. Muszáj? 
 
I: Nem muszáj, csak hogyha rögzítenénk, hogy meglegyen ez nekünk. 
 
KJ: Meg nem is vagyok operaénekes. Na mindegy. 
(énekelni kezdi) 
Éljen a Szálasi, meg a Hitler 
Üssék a zsidókat bikacsökkel 
Egy rabbi, két rabbi, megdöglött a főrabbi 
Bátorság, éljen Szálasi 
 
Ennyi. Hát ez volt a Kiss Manyi-nóta és ennek a dallamára csinálták ezt, mert ez fülbemászó. 
Egyébként a dallam, nem az én énekembe, vagy interpretálásomba, de egyébként fülbemászó, a 
Kiss Manyi csodálatosan csinálta. 
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I: Nagyon köszönjük, hogy ezt most meghallhattuk. Meg kéne ismételni egy kicsit hangosabban? 
 
KJ: Hangosabban énekeljek? 
 
I: Hát, nem lehetett (...) nagyon félénken mondta, amit meg is értünk, hogy ilyen félénken 
mondta, de hogyha esetleg kicsit hangosabban és nem fogom még egyszer kérni. Tehát ha ezt 
még egyszer megtenné, akkor- 
 
KJ: (köhint)  
Hát, nézze, mehet? 
(énekel) 
Éljen a Szálai, meg a Hitler 
Üssük a zsidókat bikacsökkel 
Egy rabbi, két rabbi, megdöglött a főrabbi 
Bátorság, éljen Szálasi 
 
Ő: a Kiss Manyi szájából, a másik fajta, az egy gyönyörűség volt, tényleg, és azért aki azt 
kitalálta, nekik, ezeknek a csóróknak, mert sajnálom- sajnálni való emberek voltak, aztán 
ezek=aztán ezek elképzelhető, hogy=hogy beléptek a: az SS-be. Nem pontosan ők, most ezt nem 
tudom, de én mondtam az előbb (köhint), hogy elég sokat bementem a moziba. Az egyik moziba, 
hát az itt volt, egész közel, az is. Az Uránia filmszínház, és- és hát ott ugye a híradókat 1939-től 
néztem. Hát hatéves voltam, jócskán ugye, tíz hónappal és onn- onnan tudom visszamenőleg, 
hogy meg k- a második világháború akkor kezdődött el, mert a németek akkor támadták meg 
Lengyelországot. Első sorban ültük a széken és jöttek a tankok. És ugye alulról fényképezhette a 
fotós, illetve a híradós és hát ugye életünk első ilyen élménye volt, lebújtunk a szék alá. Hogy 
ránk jön a tank. Na most- és akkor, ugye a híradóból már elkezdődött a- a zsidóellenes- hát ő: 
akkor már=akkor már bemondtak ilyen hogy hívják- szöveget, reklámszöveget. 
 
I: Hogy? 
 
KJ: Hát ugyanezt, mint amit kiírtak, nagyjából, amit kimeszeltek, „zsidónál ne vásárolj, pártold a 
fajod”, stb., stb. Aztán 1944 tavaszán, vagy nyarán, odamentünk szintén a barátommal, ugye és 
akinek a mamája volt az a bizonyos jegyszedő, és aki mindig beengedett, ha valami- ha volt hely. 
És akkor bevezetett a páholyba. Hát ugye kis kölykök voltunk és ingyen páholyba. És mit 
láttunk, a Jud Süss című filmet. Jud Süss, ez volt a címe. Az egy=az egy német film volt és a- 
egy zsidó család=zsidó családról szólt. Őszintén szólva nem nagyon értettem. Hát ez elég 
bonyolult film lehetett, tkp. zsidóellenes film volt, nyilván antiszemita, vastagon. Hát ’44 
tavaszán, vagy nyarán milyen film lehetett, ha=ha nem antiszemita ke- keményen antiszemita. 
Csak- 
 
I: Hogy derült ez ki János bácsi számára? 
 
KJ: Hát hogy a gyerekszemmel ez úgy derült ki, hogy=hogy-- utálatos színben tűntette fel a 
zsidót, tehát azt a családot. Tehát ennyire=ennyire és nem többre, komolyan mondom, 
hogy=hogy nem is=nem is tudtuk tkp., miről van szó, ez egy=ez egy jól megkomponált, vagy 
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rosszul, nem tudom, tehát egy jól megkomponált, vastagon antiszemita német film volt.  
 
I: Voltak mások is a moziban? 
 
KJ: Senki. Rajtunk kívül, ketten voltunk. És nagyon érdekes volt, hogy miért ketten voltunk és 
aztán megkérdeztük ugye a mamától, már a jegyszedő. Mondja, nem értem, hát minden=minden 
jegyet megvettek. És mégis csak ketten voltunk, akik persze jegyet meg nem vettünk. Na most 
gondolom, hogy- gondolom, hogy ez még a: a: deportálás előtt volt. Tehát a gettózás előtt volt és 
gondolom megvette a zsidó hitközség a jegyeket. Gondolom, hát ez=ez persze ebbe nem vagyok 
biztos, de mintha a=mintha a jegyszedő néni azt mondta volna.---Tehát=tehát én nem- 
 
I: Egy pillanat, tehát ez csak egyszer ment, ez a film? 
 
KJ: Hát azt őszintén szólva nem tudom- 
 
I: Pillanat, elnézést kérek, álljunk le, álljunk le egy pillanatra. Van egy kis technikai probléma, de 
nem kell leállni, úgyhogy akkor megyünk tovább. Tehát- 
 
KJ: Nem tudom, hogy- nem tudom, hogy egyszer ment-e, vagy többször. Azt tudom, hogy akkor 
ez egy délelőtt volt, és iskolába már nem jártunk, azt is tudom. És hogy aztán többször- de akkor 
mikor mi bementünk, azt hiszem, hogy délelőtt 11-kor kezdődött és=és nem volt senki rajtunk 
kívül. 
 
I: Akkor a jegyszedő nénivel beszélgettek erről a filmről. 
 
KJ: Hát nem beszélgettünk, csak kérdeztük, hogy miért, vagy hol=hol a többi, hát senki nem jön 
megnézni? Azt mondta, hogy hát érdekes, pedig eladták a jegyeket. 
 
I: Ő kommentálta a filmet? 
 
KJ: Nem. 
 
I: Mint felnőtt? 
 
KJ: Nem, nem. Hát ugye gyerekeknek, szóval nem tudom. Nem tudom, nem kommentálta. Ő: 
hát egyébként hogy mondjam. Részben=részben beet- beetették az embereket, most idézőjelben, 
hogy beetették. Hát ugye hatott a métely, mert ezt nem most kezdték, ezt az egészet, ugye. Nem 
a Jud Süss bemutatásával kezdték, hanem ez már ugye hát voltak persze antiszemita színészek, 
és azok természetesen a jobboldali. De nem is annyira zsidóellenes volt az ő: hogy is mondjam, 
az ő szereplésük lényege, hanem=hanem inkább a háborúra lelkesítő szövegek mentek, meg 
énekek, meg mit tudom én, például Szeleczky Zita, meg mit tudom én, kicsodák, tehát ezek a 
jobboldali színészek. Majd később=később ezek általában kinn maradtak, vagy 
Spanyolországban, vagy mit tudom én, hol. És akkor madridi rádiónál, meg a többinél 
szerepeltek. Tehát=tehát mi ugye ez=ez a fővárosba teljesen másképp zajlott nyilván minden. Ott 
a=ott a- hogy is mondjam, ott a nyilasok is nagy erőre kaptak, mert ott sok mindent lehetett 
csinálni, amit itt nem. Még egyszer mondom, hogy ez egy békés, nyugodt tót város volt. Tirpák 
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város, ugye ezt sokan az országba ugye nem dicsérő jelzőként használják, hogy tirpák. Hülye 
tirpák, meg bunkó tirpák, meg mit tudom én, különösen a meccseken, ahol egyébként sok 
minden marhaság előfordul ma is. De hát=de hát most végül is=végül is ugye mos már- most 
már legtöbb ember büszke rá, hogy tirpák. De=de ezzel a tirpáksággal együtt járt az is, még 
egyszer mondom, hogy békés, nyugodt és nem lehet könnyen belevinni semmilyen marhaságba. 
Például amikor Nyíregyházán volt az antiszemitizmus, ugye nem utolsó sorban a tiszaeszlári 
vérváddal és perre kezdődött itt, ezen a vidéken. De azt se vették be az emberek. Szóval az 
egyszerű ember nem foglalkozott ezzel és nem hitt, az uraknak nem hitt. Na most Nyíregyházán 
volt ugye a tiszaeszlári=tiszaeszlári per. A nyíregyházi városházán, a városháza nagytermében, 
és- 
 
I: Egy mondattal, miről is- én tudom, csak azért mondjuk el, hogy miről is volt szó? 
 
KJ: Hát egy=egy kis cselédlány, tehát akit Solymosi Eszternek hívtak, kis cselédlányka, egy=egy 
tiszaeszlári zsidó családnál volt kiscseléd, és eltűnt a kislányka. Na most felkapták ugye a=a 
jobboldal, felkapta és még a mamát is meghülyítették, ugye az édesanyját, hogy=hogy a zsidók, 
például a kereszt- szűz- keresztény szűz lányoknak a vérével táplálkoznak, ugye, a zsidók. Na, 
most hát aztán itt szépen bemutatta Eötvös Károly ügyvéd. 
 
I: Mivel vádolták a zsidókat akkor? 
 
KJ: Hát hogy megölték a kislányt, és a vérét megitták, ugye, mert a=mert a keresztény lánynak, a 
szűzlánynak a vére ugye a zsidónak az egy kiváló táplálék. Na, most- 
 
I: Ez mikor volt? 
 
KJ: Hát ez az 1800-as vége felé, második felében, pontosan meg nem mondom, 1870 
környékén? Na most ezt az akkori újságok felfújták, de meg kell mondanom, hogy a tirpák nem 
járatott újságot, tehát nem- itt=itt nem ért el vele semmit tulajdonképpen. A másik, hogy jött 
Eötvös Károly ügyvéd, és kimutatta, hogy=hogy alapvető tévedés, mert a zsidó vallás, tehát ott 
ugye ortodoxok laktak, meg Nyíregyházán, elég sokan, meg a környéken, ortodox zsidók, és hát 
ugye a zsidó vallás, a Tóra a legnagyobb bűnnek a vért- tehát a vért el kell ásni, még az állat 
vérét is el kell ásni. 
 
I: Mi lett a pernek a- 
 
KJ: Felmentették. Felmentették őket. 
 
I: A második világháború előtt, alatt szóba került-e ez a per, Nyíregyházán? Az antiszemiták 
részéről. 
 
KJ: Nem hiszem, nem tudom. Valószínűleg szóba került, hát hogyne, de én azt nem tudom. 
Valószínű igen, persze, hogy szóba került, nyilván ez még sokáig, nem hogy akkor, ez még most 
is szóba kerül. Alkalmasint a Jobbik, meg a Jobbiknak az előzménye, meg a Jobbiknak a 
jobbikja, ugye, tehát van még a Jobbiktól, pláne a mostani Jobbiktól van keményebb, a Budaházy 
féle társulat, amelyiknek a tagjai elzarándokolnak a tisztavasvári- bocsánat, a tiszaeszlári 
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temetőbe és a Solymosi Eszter sírjánál ugye meg szokták ünnep- vagy hogy is mondjam, meg 
szokták--- 
 
I: Megemlékeznek- 
 
KJ: Hát megemlékeznek, de nem ezt akarta mondani, hanem=hanem meg szokták lovagolni ezt 
az=ezt az egészet. Na most még mindig akad ember, aki ezt elhiszi. Az persze nemcsak ezt, hát 
sok mindent elhisznek az emberek, amit beadnak nekik. Ez így volt, így van most és akkor tessék 
elképzelni, hogy hogy volt ez, mit tudom én, egy másik=egy másik rendszerben, amelyik ugye 
fehér rendszernek indult és hát az is lett, ugye. Hát meglovagolták például 1919-es 
Tanácsköztársaság eseményeit is, meg az egész vezérkarát, ugye azt mondták, hogy a zsidók 
csinálták a forradalmat, a zsidók tehetnek Trianonról, meg sok minden másról. 
 
I: Ez itt is elhangzott, Nyíregyházán is? 
 
KJ: Hát nyilvánvalóan elhangzott, de én nem voltam ilyen gyűléseken, de persze, hogy 
elhangzott, hogyne. Ez=ez volt az ütőkártyájuk sokáig, mint ahogy mai is ez, vagy ma is sok 
embernek ez. 
 
I: Térjünk vissza akkor a- hát ugye a deportálás környéki időszakra. Ott tartottunk, hogy a 
gettóban járt János bácsi, ott voltak kb. két hétig a nyíregyházi zsidók. Mi történt aztán velük és 
erről hogyan tudott- szerzett tudomást János bácsi? 
 
KJ: Hát én erről=erről úgy szereztem tudomást, hogy a hm: hogy az anyám kapott egy=egy 
városi felszólítást. Nem tudom, a polgármesteri hivataltól, városparancsnoktól, szóval fogalmam 
sincs, kitől, de egy hivatalos felszólítást, miszerint nekünk volt egy lovunk, egy kocsink, ugye 
mondtam, de mivel édesapámat behívták katonának és a fronton volt éppen ez idő alatt, hát elég 
sokáig, utána fogságba. De mindegy, ebben az időben volt. Ő: 1944 tavaszán, áprilisban, tehát 
azután, hogy ott voltunk ugye a gettóba, körülbelül. tíz-tizenöt nap múlva, kb. Hát olyan május 
elején lehetett valamikor. És=és akkor fo- ún. forspontra hívták be a- tehát hogy azonnal be kell 
vonulni, ugye kocsival, lóval, pénz nélkül természetesen. Tehát nem fizettek érte semmit, mert ez 
hadi- tkp. hadi- be=behívták katonának a lovunkat, meg a kocsinkat. Na most mivel apám nem 
volt ugye, édesanyám beteg volt, meg különben se fuvarozott életébe, nagyapám nagyon öreg 
volt, így=így egy nagybátyámat, az anyámnak a legifjabb öccsét kérte meg édesanyám, 
hogy=hogy menjen el, ugye a megadott címre, ami Kis tér volt a megadott cím, akkor ez Kis tér 
volt. És a megadott cím- cím ugye, én- ja és akkor mondta, hogy üljek én is mellé, mert ő is csak 
17 éves volt, ez a fiatalember, aki a nagybátyám, hogy üljek mellé, mégis csak ketten ugye 
jobban elboldogulunk. Hát én se voltam egy öreg ember, 11 éves és=és akkor a Kis tér, azt 
tudtam, hogy hol van, már csak onnan is tudtam, hogy ott is mozi volt, az az Apolló mozi. És oda 
is elég szépen eljárogattam. Hát oda besuszterolódtunk ingyen. Ott nem engedett be senki, 
hanem belógtunk. Amikor már sötét volt. Na és= na és ez volt a Kis tér, azt tudtam. Na és a Kis 
tér, a mozival majdnem szemben, a mai- most is ott áll a zsinagóga, de akkor azt nem tudtam, 
hogy ott zsinagóga van, meg imaház van, meg fürdő, rituális fürdő, ugye a mikve. Akkor ezt nem 
tudtam, semmit nem tudtam, csak annyit tudtam, hogy ez- hogy oda kell menni. És hogy miért, 
azt se. És akkor oda mentünk, ott már csendőrök voltak, bocsánat, ren- itt még rendőrök voltak. 
És=és=és akkor közölték, hogy itt beteg, meg öreg emberek vannak, tehát az is gettó volt, az a 
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zsinagóga, belül az egész zsinagóga, meg az udvara, meg a mikve, meg az imaház, és onnan 
ugye összeszedték a- nemcsak mi voltunk, hát ott jó néhány kocsit behívtak, nem is férünk az 
udvarra, hanem kívülről mindig behívtak egy kocsit. Akkor még mi bementünk, akkor=akkor 
felül- mi ketten ültünk a bakon és akkor felütettek még ott a- (stráfkocsiülés az így sima), tetszik 
tudni, és akkor=akkor felrakták ugye a betegeket középre és öregeket, betegeket és a szélén meg 
ott ültek ugye csak tudtak, kö- a téglalap alakú stráfszekéren. És akkor mondták, hogy=hogy 
menjünk, ugye Nyírjesre megyünk. Hát hogy ott minek megyünk Nyírjesre. Hát gondoltam, 
hogy azokat vinni, ez természetes, nemcsak egyedül mentünk, hanem=hanem néhány kocsi 
előttünk, néhány kocsi utánunk és mi is besoroltunk és mentünk. És mikor odaértünk, ugye, 
akkor nem engedtek be bennünket, csak akkor engedtek be, amikor=amikor már- tehát a 
tetthelyre érkeztünk, a- az a kocsi elment, aki előttünk volt, aki utánunk volt még kint maradt. És 
akkor bementünk- 
 
I: Milyen hosszú- bocsánat, milyen hosszú út, bocsánat, hadd szakítsam meg. 
 
KJ: Hát olyan 8 km-es út volt körülbelül, ez Nyíregyháza és Nagykálló között volt. Nagykálló 
összesen 12 km, hát olyan 8 km körülbelül. Hogy mennyi idő alatt értünk oda? 
 
I: Nem, hány- mennyi idő alatt értek oda? 
 
KJ: Hát nem=nem galoppba mentünk, az biztos, hanem szép lassan. Hát úgy mit mondjak, egy- 
nem tudom, egy fél óra, egy háromnegyed óra. 
 
I: Hányan ültek a- hány ember volt a kocsin? 
 
KJ: Hát nem tudom, de most=most ahogy kiszámolgattam azóta, hogy=hogy hát ülhetett öt 
ember mondjuk egyik oldalt, ült öt ember a másik oldalt, az 10. Hátul ülhetett három, 13, meg 
bent volt kb. három ember, aki feküdt. Tehát olyan tizen- tizenöt-tizenhat ember volt a kocsin. 
 
I: Beszéltek ők egymás között? 
 
KJ: Semmi. Egy hang se volt. Egy hang se. Hát szerencsétlenek betegek voltak és=és 
öregemberek voltak. Na most, örültek, hogy=hogy még élnek. És=és tudták, hogy=hogy azt 
nagyon érezték, hogy nem jó helyre mennek. Hát szóval persze, hogy érezték. Na most egy- 
 
I: Mit látott rajtuk, mit- vagy egyáltalán hogy néztek ki? 
 
KJ: Hát azt, hogy- hát elképzelhető, öregek és betegek és=és meghurcoltak. 
 
I: Ez hogy derült ki? 
 
KJ: Hát már hogy- hát elképzelheti. Ja, az úton? Az úton nem derült ki semmi, hanem lehajtott 
fővel ültek és feküdtek és=és mentek. Hát én nem néztem őket állandóan, mert előre néztem, és 
hogy hol van Nyírjes egyáltalán, kerestük az izét, és egyszer csak mentünk és letértünk a 
kövesútról és ott mentünk és ilyen dohánypajták voltak. 
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I: Volt=volt velük valami csomag, vagy ilyesmi? 
 
KJ: Semmi. Náluk semmi. És=és és csendőrök vártak. 
 
I: Sebesültek voltak közöttük? 
 
KJ: Nem. Hát betegek voltak, sebesültek nem. 
 
I: Milyen betegek voltak? Milyen- hogy hogy voltak- 
 
KJ: Nagyon betegek. Hát öreg emberek voltak, akik nem ettek, akik egyébként is ör- betegek 
voltak, és nagyon öregek. Na most tessék elképzelni, hogy tkp. azt kórháznak használták, azt a 
zsinagógát. Egy csatolt részét, és ott zsidó orvosok próbálták őket kezelni, de hát=de hát hogy is 
mondjam, gyógyszerek híján, meg egyéb híján, hát próbálták kezelni, de nem tudták. Na most- 
 
I: Ők korábban, tehát őket honnét hozhatták oda, ez kiderült János bácsi számára, hogy honnét 
kerültek oda ezek az idősek, betegek? 
 
KJ: Hát gondolom, hogy=gondolom, hogy elvitték őket először a gettóba (…) és ott=ott aztán 
összeestek, nem tudtak velük mit kezdeni, bevitték oda az ún. kórházba. Hát ez nem volt kórház, 
de=de ilyen elfekvő-szerűség volt. Na most ezeket az embereket vitték ki onnan és vitték ide, 
erre az internáló táborba, amely=amely egy bárónak a=a dohány- tehát a báró farmján, vagy 
tanyáján, ez a nyírjesi tanya, ez egy dohánypajtákból álló hogy hívják, valami volt. És én 
összesen annyit láttam, hogy=hogy ott voltak ezek a nagy pajták, ahol dohányt szárítottak, mit 
tudom én, gondolom, hogy láthatott ilyen, ilyen dohánypajtát. Nem nagyon, ugye? Fából, fából 
van össze- ez egy hatalmas nagy, mint egy raktár, csak fából van a teteje, fából van az oldala, 
hogy a dohány száradjon benne. Hát nem embereknek a lakóhelyének szolgált, és de még akkor 
nem- tehát amíg mi ott voltunk, nekünk összesen annyi volt a feladatunk, hogy megállítottak 
bennünket, két csendőr várt ott minden kocsit. De csendőrök voltak előtte is és=és ahogy a 
csendőrök várták ezeket a kocsikat, köztük minket is, ugye leszállni, leszállni, ott kiabáltak, 
mármint nekik. És=és aki tudott, leszállt, és ott kóborgott szegény és zavarták őket be a mit 
tudom én, hova. Hát oda, a pajtákba. És- és aki meg nem tudott leszállni, azt meg- ugye egy=egy 
idős bácsi, egy ilyen hosszú szakállú, pájeszos ortodox zsidó ember, az nagyon beteg lehetett. 
Azt szépen megfogták és ledobták a=a kocsinkról. Na most szegény ott nyekkent és mi többet 
nem tudtunk az egészről, így csak néztem, hogy mi történik itt, vagy kik ezek, vagy hogy, vagy 
mint van. És rögtön mondták, hogy=hogy tűnjünk el, tehát, hogy azonnal menjünk. Mármint a 
csendőrök kiabáltak ránk. Úgyhogy ennyit láttam és ezzel a kép és a film eltűnt a szemem elől. 
És nekünk gyorsan el kellett onnan menni.  
 
I: Itt a pajtában voltak más emberek is, amikor megérkeztek az idősekkel és betegekkel? 
 
KJ: Nem láttam be a pajtába. Tehát kint voltunk, és a pajtába majd aztán beterelték, pajtákba, 
természetesen. Elkép- hát persze, hogy voltak, biztos, hogy voltak, ott gyűjtött- ezek 
gyűjtőtáborok voltak. Ha nem is annyira internáló, mint gyűjtőtábor. A gettóból vitték a 
gyűjtőtáborba, a gyűjtőtáborok általában a vasúti sínek mentén helyezkedtek el. És onnan nagyon 
könnyen ugye felszállították őket a vagonokba, aki még élt, hát jó néhányan meghaltak itt, ahogy 
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utólag tudom. Például ezek a beteg emberek nem éltek hát sokáig, persze, hogy nem éltek. Itt 
még=itt még kegyetlenebb volt a helyzet, mint a gettóba. A gettóba, hogy is mondjam, ehhez 
képest a mennyország volt a gettó. De ott a rendőrök voltak a város, ott pedig csendőrök, 
vidékről, és mit tudom én, honnan. És hát a csendőr nem=nem az a kategória,            hogy is 
mondjam, ott nem azok a csendőrök voltak, akik=akik humánus emberek hírében álltak, 
hanem=hanem itt ha azt mondták volta, hogy az édesanyádat most szépen kardélre húzod, akkor 
szépen kardélre húzta. Azokat vitték- azokat tehát ezeket a=ezeket a jó nagydarab, jól 
megtermett falusi legényeket, azóta tudom, általában azokat vitték el csendőrnek, vagy fogadták 
be, akik a katonaidejüket letöltötték, munkájuk nem volt, ugye, csak legfeljebb menni az 
urasághoz napszámba, ha volt napszám. És itt aztán úgy megfizették őket, ugye, hogy nagyon. 
Ha azt mondom, hogy egy csendőrnek- bocsánat- azt mondom, egy csendőrnek 300 pengő volt a 
fizetése, csendőrtiszt-helyettesnek, abban az időben, mikor a dal az volt, hogy havi 200 pengő 
fixszel az ember könnyen viccel. Na most, akkor egy csendőr hogy viccel háromszázával. És 
kapott még ingyen ruhát, ingyen kosztot, stb., stb., akárhova bement, ugye akkor ott 
megkínálták, minimum. Mert ugye jóba kell (igyekszik) lenni, (illetve kellett volna lenni) , stb., 
stb. Tehát hogy mondjam, megszolgálták a- és ha a csendőrparancsnok, vagy az a tiszt, vagy az 
altiszt, aki mondjuk őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester volt, ha az olyan volt, akkor 
ott=akkor ott nagyon nagy baj volt. Hát ennyit erről. 
 
I: Ismert valakit azok közül a csendőrök közül, akik ott voltak a- 
 
KJ: Senkit. Utólag=utólag persze már az olvasmányaimból, meg a népbírósági perekből, meg mit 
tudom én, miből tudom, hogy egy Trencsényi nevezetű csendőr, altiszt, vagy tiszthelyettes, az 
volt itt a legvadabb ember és=és azt itt keményen elítélték. 
 
I: Hol volt ő tiszthelyettes? 
 
KJ: Hát ott. 
 
I: Nyírjesen? 
 
KJ: Nyírjesen, igen. 
 
I: Miért ítélték el? 
 
KJ: Hát azért, hogy kínozta az embereket. Hogy=hogy szadista volt. 
 
I: Mit csinált az emberekkel? 
 
KJ: Hát ütötte-verte, ugye a nőknek a nemi szervét, stb., stb., még ott is kutatgatott az arany, meg 
mit tudom- ékszer után, meg=meg a fene se tudja, szóval minden megcsinált, ami csak létezik. 
(Csupaszon zavarta) őket és a többi, még hogy is mondjam, az eldugott ékszert, elő nem adják, 
és a többi, és a többi. És akkor ott már=ott már kiderült, ugye, hogy mert azt elmondták később, 
hogy azt mondták, hogy nyugodtan adja ide, mert vizet se kap, hogyha nem adja és egyébként is, 
ahova maguk mennek, ott már nem lesz szükség maguknak semmire. 
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I: Ezt akkor nem tudták, csak később olvasta, vagy pedig akkor is már beszélték, beszéltek erről? 
Lehetett erről tudni? 
 
KJ: Ezt később tudtam meg, igen, mint ahogy később tudtam meg azt is, hogy mi történt a 
vagonokban, hogy=hogy száz embert, meg nyolcvan embert zsúfoltak össze egy marhavagon- 
egy marhavagonba, ahol még levegőt se kaptak. Ahol egymásba értek szerencsétlenek, ahol egy 
vizesvödröt tettek fel, meg egy küblit, ugye és az a 80 ember most de oda se tudott menni a 
küblihez. És akkor=és akkor ugye--- május 14-én vitték el Nyíregyházán az első transzportot, 
kétezer--, de lehet, hogy 3200 embert, bocsánat, egy első szerelvény. Hát valószínű, hogy ők 
voltak az elsők, itt Nyírjesről. 
 
I: Tudtak akkor erről, hogy elviszik őket? 
 
KJ: Nem, ja ők tudtak. 
 
I: Nem, Önök, tehát a városban, tudtak erről? 
 
KJ: Nem tudtak, nem tudtak. A városban azt tudták, hogy munkára viszik őket. Sőt, ők, a 
legtöbbjük szintén azt hitte, hogy munkára viszik, amikor már elhagyták Kassát és már a magyar 
határt is elhagyták, akkor már=akkor már tudták, hogy itt nem munkáról van szó. 
 
I: Nyírjesen mennyi ideig maradtak ezek az emberek? 
 
KJ: Hát nem sokáig, miután május 14-én már=már vagonba és szerelvényre pakolták őket, 
akkor=akkor szerintem tíz napnál tovább nem voltak Nyírjesen. 
 
I: Tehát akkor Nyírjesen igazából (nem volt épület), csak ilyen pajta volt. 
 
KJ: Így van, így van. 
 
I: (Gondolom a szabad ég alatt voltak tíz napig ezek szerint?) 
 
KJ: Hát nem, mert teteje volt a hát- 
 
I: Oldala nem volt. 
 
KJ: Oldala is volt, fából. Igen. De hát a dohánynak száradni kell, azt ugye nem hermetikusan 
zárják el, mint egy ilyen fal, hanem=hanem hát ott jött=jött a hideg éjszaka és a többi, és ott nem 
volt takaró, meg pokróc, meg mit tudom én, semmi se volt. Meg hát a=a földön és a- a hideg 
talajon aludtak. 
 
I: De be nem látott annak idején János bácsi.  
 
KJ: Nem. 
 
I: Szóval a bejáratnál, kapunál kellett megállniuk, ott szálltak- ott rakták le a betegeket és akkor- 
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KJ: Igen, igen. 
I: (és akkor kellett visszafordulni) Hány csendőrt látott ott a pajta környékén, Nyírjesen? 
 
KJ: Hát én kettőt láttam konkrétan, akik a hogy hívjákhoz jöttek, meg az ajtóba volt egy. 
 
I: Volt náluk fegyver? 
 
KJ: Persze! Csendőr fegyver nélkül? Méghozzá szuronyos, igen. 
 
I: Más valamit mondtak azon túl, hogy- 
 
KJ: Hogy mars? 
 
I: Igen. 
 
KJ: Nem mondtak semmit. Gyorsan, gyorsan menjünk el, mert baj lesz.  
 
I: És akkor az, hogy Nyírjesen vannak a helyi zsidók, ezt a városban tudták, Nyírjesen és a két 
másik helyen? 
 
KJ: Nézze, aki arrafelé lakott, az tudta, biztos, hogy tudta. De innen, innen nagyon kevés ember 
tudhatta. Mondjuk, hát mondjuk mi éppen azért tudtuk, mert odahívtak bennünket, vagy 
odarendeltek bennünket a kocsival, meg a lóval. Hát én azt otthon elmondtam, hogy mit láttam. 
Mondanom se kell, hogy=hogy szörnyülködtek rajta a=a hozzátartozóim. Nem tudtunk mást. 
 
I: Ki jött vissza az elhurcoltak közül? 
 
KJ: Hát hogy mondjam? Az első időkbe senki, tehát ugye május 9-éig nem jött, ki se engedték 
őket, akik megmaradtak, ott. Tehát Auschwitzban és környékén, meg mit tudom én, másfelé. 
Majd=majd hát, olyan ősz körül jöttek vissza az első emberek. Ezek férfiak voltak, a 
munkaszolgálatból megmaradtak, ezek jöttek vissza. 
 
I: Ismerősök voltak közöttük? 
 
KJ: Igen. Ismerősök voltak, az utcabeliek, de a nevükre nem emlékszem, pedig=pedig tudtam, de 
aztán elmentek ők is. Tehát visszajöttek, itt voltak egy darabig, mondjuk két-három hónapig, 
gondolom várták a családjukat. Már csak ad- azért is voltak itt addig, várták a családjukat, de 
mondták is, hogy=hogy nem tudjuk, hogy most jön- nem tudják, hogy most jönnek, nem jönnek, 
ki jön haza, ki nem. 
 
I: Neveket tud mondani, aki visszajött? 
 
KJ: Hát tudok mondani, mert például Golfard Vera, aki nekem mint nagyobb lány tetszett és Los 
Angelesben él, leveleztünk is, elküldtem neki a cikket, benne van a Golfard család is. Elküldtem, 
és egy nagyon szép levelet írt vissza. De hát most már tényleg nyolcvan-valahány éves és beteg, 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



szegényke. És hát annak különösen örült, hogy=hogy a szülővárosába- és ő visszajött. Aztán- 
 
I: Ő ott lakott az utcában? 
 
KJ: Ott lakott a második házban, a szomszédban. 
 
I: Visszakapta a házat? 
 
KJ: Igen, ők oda jöttek vissza. Hogy aztán ott addig lakott-e valaki, vagy nem, nem hiszem, hogy 
lakott, mert lepecsételték a házakat, hogy aztán volt, aki elfog- volt, aki kinyitotta a házat, 
kinyitották nekik, stb., stb., nem tudom. Lehet, hogy laktak, aztán eltűntek, ugye mikor jött a 
felszabadulás. És akkor gondolták, hogy nem=nem biztos, hogy jó dolog ez itt a más- 
 
I: Az utcában volt olyan, hogy valaki elfoglalta az üresen maradt zsidó házakat? 
 
KJ: Volt, persze, ott adták neki- hogy is mondjam. A városháza utalta ki ezeket a házakat. Na 
most volt amit kiutaltak, volt amit nem utaltak, volt aki bement, mert mit csinálj- hova menjen. 
Hát egy nagy- például a Vogelék helyébe egy nagy- nagyon nagy családot költöztettek be, egy 
ilyen- hát mit mondjak, 8 tagú- nyolc gyerekkel költöztek be, nagyon szegény emberek voltak. 
Nem is jöttek vissza Vogelék, szegények, és ők ott is maradtak, abban a házban. 
 
I: A házakban az ingóság az bennmaradt, vagy elvitték? 
 
KJ: Ő: hát annyit tudok, hogy=annyit tudok és még=még most bocsánat, akkor ilyen szépen 
visszatérünk, eszembe jutott, hogy=hogy az édesapám, ugye három évig a fronton, három évig 
utána fogságban. És a front már=már ő: itt volt a Kárpátokban, de hát apám ugye jött visszafelé, 
nem tudom, Voronyezstől, vagy honnan. Hát ugye sok időnek kellett eltelni, mire a Kárpátokhoz 
ért, vissza. És=és kapott, mivel közel lakott, ugye, hát viszonylag Nyíregyházához és addig nem 
volt szabadságon, és így kapott, azt hiszem négynapi eltávozást. És akkor apám ugye felvitt 
engem, felhozott, hát nem messzire, jött ugye beszélgetni a- az ismerősökkel, itt a téren 
beszélgettek, ugye, mert ezt volt itt a köpködő, itt ez a Kossuth tér és- 
 
I: Mi az, hogy köpködő? 
 
KJ: Hát hogy ott köpködték például a magot, például a napraforgómagot, meg tök- meg 
tökmagot, meg mit tudom én, mit, ettől volt köpködő. Meg hogy itt várták a munkát, ugye. Mint 
a Moszkva téren, bocsánat, a Széll Kálmán tér, Budapesten. És ez meg újabban Széll Kálmán, 
csak azért. Na most az is egy ilyen köpködő, most is, szerintem. Na most a- és akkor apám felvitt 
engem magával, és=és és akkor- ez=ez ’44 őszén volt. És akkor mondják ott, az ismerősei, 
hogy=hogy bútorokat olcsón osztják a zsidó bútorokat. Mert hát olcsón árulják, hogy=hogy 
apámnak hogy nem akar venni, mit tudom én, zsidó bútort, még mindig van, mondta apám, hogy 
neki nem kell. A másé különben sem kell. Tehát- na szóval, tehát innen tudom, hogy=hogy 
osztották rendesen, onnan tudom, hogy sokan=sokan bementek és ami ott volt bútor, azt 
elfoglalták, ami ágyneműket, meg mit tudom én, vitték, mint a cukrot. Hát nagyon sok helyen 
lelakatolták, lepecsételték, a város, ugye, szépen a lakatot elnyírták és bementek és amit tudtak, 
elvittek. 
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I: Látott ilyet, János bácsi annak idején? 
 
KJ: Nem. Nem. 
 
I: Ezt akkor honnét lehetett tudni, hogy mi történt? 
 
KJ: Hát onnan lehet tudni, hogy elmondták, meg a szomszédok, meg mit tudom én, kik. Nem a 
mi utcánkban történ, hanem másutt. Meg onnan tudom, hogy azóta sok emberrel beszéltem.  
 
I: Tud konkrétat is, hogy mondjuk ez a tárgy, hogy valami hova került, kihez került? 
 
KJ: Hát, nézze. Lehet, hogy- 
 
I: -ki mit vitt el- 
 
KJ: -lehet, hogy tudnék, de nem tudok neveket, illetve nem mondok neveket. Még élnek. Meg a 
hozzá- sőt ha azok nem élnek, a hozzátartozóik élnek és- 
 
I: És akkor? 
 
KJ: Hát nem, én magam nem láttam, tehát az, hogy mondták, X, meg Z, hát istenkém. Egyébként 
itt van az a ’A nyíregyházi zsidóság pusztulása’ című könyv, ahol 4753- ezt a két zsidó hitközség 
ő: adta a város rendelkezésére, mert ugye kérték tőlük. Hogy nevezzék meg ugye az egész zsidó- 
tehát melyik tartozik ehhez, az ortodoxhoz, meg a modern hitközséghez, ugye és akkor ebbe 
benne van minden nyíregyházi lakos. Zsidó lakos. Ez 4753. Na most, Nyíregyháza kb. 45 ezer 
lakosa volt, az azt jelenti, hogy 10 százalék hiányzik. Tíz százaléka ennek a városnak elment, 
és=és ez a tíz százalék ugye ez hiányzott, és hiányzik máig. Hiányzik a gazdasági életből, mert a 
gazdasági élet motorjai ők voltak, a kereskedelem motorja. Én tudom, hogy=én tudom, hogy 
például a nyírszőlősi nagyszüleim, ugye hát volt egy nagy homok-telkük, ilyen homokdomb, 
ahol mit tudom én, a homokon nagyon jól terem meggy. És=és hát nagyon sok meggyük lett. Na 
most nem tudták megenni, ugye, akkoriban nem főztek be, meg mit tudom én, és ami lehullott, 
vagy lerázták, akkor jött a- (…) egyébként. Még akkoriban, jött a=jött a zsidó ember és vagy 
ilyen kétkerekű hogy hívjákkal gyűjtötte, vagy kis lóval, kis hogy hívjákkal, és mondta, hogy 
meggyet és akármit vesz és stb., stb., akkor alma volt ilyen=ilyen meg olyan almák. Akkor azt 
összegyűjtötték, az almákat, akkor susinkát csináltak belőle. Tudja mi az a susinka. Aszalt, aszalt 
gyümölcsök. Na most azt is vették és ők továbbadták, szóval és ezeknek ma sincs ő: hogy is 
mondjam. Erre ma sincs vevő. Tehát=tehát amit akkor megtermeltek a nem tudom, milyen 
akármit is megvettek tőlük és vitték, és=és érte adtak ezt, meg azt, meg amazt, ami meg ott 
kellett és nem volt. Fésűtől kezdve a nem tudom, meddig. Tehát ez- ezek annyira hiányoznak. 
 
I: Ez így rendben van, említette, hogy ugye tíz százalék, a városnak tíz százaléka egyszerűen 
csak eltűnt- 
 
KJ: Igen és visszajött- kb. visszajött hát visszajött mondjuk a 4753-ból visszajött néhány száz, 
nem tudom mennyi. És aztán ők is nagyjából elmentek. Elmentek, még ’45-’46-ban, miután 
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várták a családjuk- a családtagjaikat és nem jöttek, akkor ezek ugye elmentek. Részben Izraelbe, 
részben Amerikába, részben mit tudom én, hova. Tehát valahová, ahol megtalálják a 
számításukat, ahol gondolták, hogy nyugalomban lesznek.  
 
I: Hogy fogadták- hogy fogadta a város a visszatérőket? 
 
KJ: Hát a város nem tudom, hogy hogy fogadta, azt tudom, hogy ott a mi utcánkban hogyan 
fogadták. 
 
I: Az önök utcája hogyan fogadta a visszatérőket? 
 
KJ: Hát nézze, nagy beszélgetések nem voltak, meg kell, hogy mondjam. Akivel az én szüleim, 
nagyszüleim beszélgethettek volna, anyám már nem élt, apám nem volt itthon, tehát csak a 
nagyszüleimre támaszkodhatok. Akikkel ők beszélő és jó viszonyban voltak, egyik se jött vissza. 
A maguk kora- tehát az ötven éven felüli nőket és férfiakat abba a pillanatba a gázba vitték. Mint 
utólag megtudtam, ugye. A: a fiatalokat, a 14 éven aluliakat szintén, vagy akik 16 voltak, de 14-
nek néztek ki, vagy annak se, mert véznák voltak és munkára ugye nem voltak alkalmasak, 
azokat is. Na most a kettő között ugye, ez nem a mi- hogy is mondjam. Nem a mi korosztályunk 
volt, vagy nem a nagyszüleim korosztálya és nem is az enyém, mert az én korosztályomból se 
jöttek vissza. Tehát- 
 
I: Egykori osztálytársa, Grósz Pisti? 
 
KJ: Nem jöttek, hát őket- gyerekek voltak és őket elégették. 
 
I: Iskolában szó volt róluk, ezekről a zsidó gyerekekről, akik nem jöttek vissza? 
 
KJ: Nem, nem. Nagyon sokáig nem tudtuk, hogy most- hogy azért nem jöttek vissza, mert nem 
akartak, azért, mert máshova költöztek. Szóval erről nem volt szó. Egyébként is a háború után 
valami rettenetes keveredés volt és nemcsak a zsidók ügyében, hanem=hanem nagyon sok férfi 
ottmaradt a háborúban, tehát a katonaember. Hát nagyon sok- hogy is mondjam, ’málenki 
robotos’ volt Nyíregyházáról, kb. ezer- nem tudom hány embert fogdostak össze, ugye. Kellett a 
munkaerő és ugye ez a ’málenki robot’ azt mondták, hogy három nap és akkor háromnapi hideg 
élelmet, mennek valahova Tiszához, mit tudom én, hidat javítani és majd visszajönnek. Hát 
sokan ott maradtak, persze azok közül is jöttek. Tehát hogy is- nem volt, ez se volt téma úgy 
nálunk, mert nálunk ilyen nem történt. Na most=na most, ha történt volna, természetesen biztos, 
hogy más lett volna, de nem történ, mondom, hogy nem volt. Az iskolában azért nem volt róluk 
szó, mert tanáraink közül is jó néhány elesett, elvitték ugye a háborúba, jó néhány ő: vissza- 
elmenekült, ugye. Nagyon sokan elmenekültek a szovjet csapatok elől. Mert ugye itt hát még én 
is moziba voltak éppen akkor, az ingyen-moziba és akkor a híradóban mondták, hogy ez már 
ugye szeptember közepétől, hogy a város vezetősége felszólítja a nyíregyháziakat, hogy 
mindenki pakoljon fel, meg ekkor, meg akkor és=és mehet, mit tudom én, meneküljön, mert itten 
jönnek majd az oroszok és akkor- hát akkor, az akkori újságokban ez énelőttem zajlott ugye.  Jött 
az orosz, ugye ott voltak az orosz ra- rajz és akkor így karddal, illetve tőr a szájába és a=és a vér 
két oldalon csurgott a tőrön. Na most hát ugye én is csak néztem, hogy ezek az oroszok. 
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I: Mesélt- említette, hogy voltak népbírósági perek. 
 
KJ: Igen. 
 
I: Trencsényit emlegette, a csendőr vezetőt, aki- 
 
KJ: -igen- 
 
I: Arról lehetett tudni a városban, hogy zajlottak a városban a népbírósági perek? 
 
KJ: Hát persze, hogy lehetett, de én mivel hogy én 12 éves voltam ugye és nem foglalkoztam a 
népbírósági perekkel. Mivel hogy- és hát ez napi újságok benne voltak, csak=csak én később 
jutottam hozzá, mert hozzánk nem járt újság, ugye. Na most a mi környékünkön nem volt- nem 
voltak olyanok, akiket a népbíróság hatáskörébe vont, vagy elítélt, vagy mit tudom én. Nem 
tudom, na, szóval gyerek voltam, hát hiába, most mit csináljunk. 
 
I: Említette, hogy volt valaki, hogy megőrzésre átvett- 
 
KJ: -vagyont, volt- 
 
I: -pénz- 
 
KJ: Meg ékszert- 
 
I: -aki aztán meggazdagodott- 
 
KJ: -meggazdagodott- 
 
I:-annak a nevére emlékszik, hogy ki volt az, aki ott megőrizte a- 
 
KJ: Emlékszem, de hadd ne mondjam.  
 
I: Miért? 
 
KJ: Hát mondom, élnek a gyerekei, és élnek az unokái. És ezek borzasztó módon rosszul éreznék 
magukat, meg szégyellnék magukat. 
 
I: De hát végül is- 
 
KJ: Mert hogy ők se tudták- bocsánat, mert hogy ők se tudták. Hát a gyerekek nem tudták. Igen. 
 
I: Mit nem tudtak? 
 
KJ: Hát hogy hogy lett az apjuk gazdag. 
 
I: (Most se tudják?) 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 
KJ: Nem, szerintem nem. Nem. És=és az az igazság, hogy=hogy tehát az apjuk nem mondta meg 
nekik, hogy az miből van természetesen. Ők meg ugye még kicsik voltak akkor, hát kisebbek, 
mint én most és=és hát elképzelheti. Na hagyjuk. De ha egy nevet mondanék, akkor mondani 
kellene húszat, de húszat meg nem tudok. Na most miért=na most miért- 
 
I: Húszat, aki- azt jelenti, hogy többen is voltak, akik, így átvettek- 
 
KJ: Hát hogyne lehetett volna. Mivel hogy=mivel hogy 4753 zsidó ember volt itt. Ha most a 
gyereket leszámítjuk, csak a családot nézzük, általában nagy családok voltak, mit tudom én, kb. 
öttagú minden házban volt, átlagosan, akkor=akkor most adjuk össze, hogy ezer zsidó család volt 
kb. Na most ezer zsidó családból, mit tudom én, kétszáznak biztos, hogy volt mit itt hagyni. Mert 
a mi utcánkban nem volt ilyen. De a=de a- de azért voltak jó utcák is. Na most=na most hát a 
kétszáz zsidó családból ha csak száz nem jött vissza, akkor már száz embernek odaadták. 
 
I: (Szóval nagy) vagyonok voltak és ezt- 
 
KJ: Hát is, persze. Na most, hogy milyen nagy vagyon volt, azt én meg nem mondom. 
 
I: (Olyan vagyonok), amik itt maradtak a nem zsidó lakosságnál, úgy értettem. De ez- 
 
KJ: Hogy ez nagy vagyon volt-e akkor, ezt nem tudom, hogy mi volt nála, de hogy a háború 
után, ugye volt itt egy csomó üres lakás, szép, nagy lakások. Akinek a- vagy bocsánat, aminek a 
tulajdonosa elmenekült valami ok miatt. Mert ugye menekülni (volt kedve).  
 
I: Elnézést kérek, egy pillanatra álljunk meg. Beszélt arról, hogy a- még a múlt alkalommal, 
hogy a polgármester hogyan reagált arra, amikor megtörtént a zsidóknak a deportálása. 
Elmesélné ezt nekünk? 
 
KJ: Igen. Hát ez egy vasárnapi nap volt. És amikor kijött a templomból és azt mondta, most én 
meg nem mondom, hogy újságírónak, vagy újságíró volt vele, szerkesztő, vagy=vagy valaki 
ismerősének. Ezt- ez egyébként ez megjelent az újságban, később, a népbírósági tárgyaláson, 
ahol ő nem volt ott, mert ő már Kanadá- bocsánat, akkor még azt hiszem Ausztriába, 
Németországba volt, majd Kanadába ment és haza se jött haláláig. És azt mondta, hogy na, 
elértük ezt a napot is, hogy zsidótlanítottuk a várost. 
 
I: Hogy hívták őt, a polgármestert? 
 
KJ: Szohor Pálnak hívták, egyébként nyíregyházi előnevet vett fel. Tehát így lett Nyíregyházi 
Szohor Pál. 
 
I: Amikor arról mesélt, hogy Nyírjesen járt ugye a kocsival- 
 
KJ: Nem volt fasiszta, nem volt nyilas, csak őskeresztény volt gondolom, vagy nem tudok mit 
mondani. Az őskeresztény persze zsidó. 
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I: Ezt a mondatot Ön honnét hallotta, vagy hogy (…) erről a mondatról? 
 
KJ: Én ezt olvastam, de azt hiszem, hogy még ebbe a könyvecskébe is benne van. A zsidóság- ’A 
nyíregyházi zsidóság pusztulása’ című könyvben.  
 
I: De akkor ezt beszélték, amikor ezt mondta a polgármester? 
 
KJ: Én nem voltam ott, ahol a polgármester volt, sőt, hozzátartozóim se voltak, de valaki csak 
tanú volt, mert=mert ez már közszájon forgott.  
 
I: Hogy forgott közszájon? 
 
KJ: Hát úgy, hogy a népbíróság előtt már valaki elmondta. 
 
I: Mások is mondták ezt, vagy átvették a polgármestertől? 
 
KJ: Tanú mondta, és nem, ezt a polgármester mondta. 
 
I: Úgy forgott közszájon, hogy- 
 
KJ: -a polgármester így jött ki a templomból. Igen. 
 
I: Amikor arról mesélt, hogy a- 
 
KJ: -de nem vagyok benne biztos, bocsásson meg, nem vagyok benne biztos, hogy ő arra 
gondolt, hogy ezek megsemmisülnek. Hanem hogy Nyíregyházáról elmennek. És- na de hát 
akkor is, ez így alakult és nem volt szép tőle ettől függetlenül.  
 
I: Amikor arról mesélt, hogy a kocsiba ki kellett szállítani beteg zsidókat, körülbelül arra 
emlékszik, hogy ott a zsinagóga körül, ahonnan szállítani kellett- 
 
KJ: -igen- 
 
I: -mennyien voltak összesen az öregek, betegek? 
 
KJ: Ja, ők? Már a száll- az elszállítandók. 
 
I: Így van. 
 
KJ: Hát nem- nem tudom. 
 
I: Hány kocsi vitte őket? 
 
KJ: Hát, nézze. Hát lehettek mondjuk százan összesen. Mer a mi kocsinkra 15 szállt fel, hát=hát 
olyasmi, hat kocsi, hat szekér, vagy kocsi. 
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I: Ismert-e közülük valakit? 
 
KJ: Nem. Hát egyébként is a- tehát nem a mi utcánkból voltak, az biztos, én meg=én meg másik 
utcából már ugye az ilyen idős embereket, meg beteg- hát nem ismertem, de nem- az se biztos, 
hogy nyíregyháziak voltak, sőt. Hát ide nemcsak nyíregyházit vittek be, a gettóba se csak 
nyíregyházit vittek, hanem Nyíregyháza környékéből is hoztak. Úgyhogy a=a tizen- azt hiszem 
14 ezer valahány száz, tehát 14700, ha jól tudom, ő: annyi- annyian voltak a Nyíregyházáról 
Auschwitzba vitt szerelvényeken. Hát ugye Nyíregyházán csak 4700 zsidó élt összesen. És- és a 
többit nyilván a környékről hozták be. 
 
I: Amikor a- tehát látta-e azt, hogy a csendőrök hogyan bántak a- ezekkel a=ezekkel a beteg, 
öreg zsidókkal. 
 
KJ: Hát azt láttam, amit elmondtam az előbb. És én mást nem láttam. 
 
I: Azon kívül. 
 
KJ: Azt nem láttam, viszont=viszont nagyon sok tanúvallomást olvastam, a népbírósági 
tárgyaláson, akik visszajöttek, ugye és azok elmondták. Ezen kívül írtam ’Zsidó emlékek a 
Felső-Tisza-vidéken’ című könyvecskét, amiben benne van, néhány=néhány magyar, illetve 
környékbeli, ma Ukrajnához, illetve Romániához tartozó ember, akik=akik szintén tanúi voltak 
az ilyesminek. 
 
I: Tkp. azt látta, amikor a csendőrök hát leterelik a szekérről- 
 
KJ: -leparancsolja  
 
I: Leparancsolja a szekérről a betegeket, illetve a- 
 
KJ: -és ledobták a földre. És utána rögtön intett nekünk, hogy de tűnjünk el azonnal.  
 
I: De nekik még be kellett menniük a színbe, vagy a pajta belső részébe, amit- 
 
KJ: Hát valószínű igen, de nem tudom. Nem volt rá időm se, hogy széjjelnézzek, de egyébként is 
ez engem úgy ért, mint- hát mint- mit mondjak, mintha gumibottal nyakon csapnának. 
 
I: Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Akkor szerintem most a végére értünk. Köszönöm szépen, és 
akkor álljunk is le.  
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