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Bereczki Erzsébet 
 
I: Arra szeretném kérni, hogy mondja el a nevét. 
 
BE: Bereczki Erzsébet vagyok. 
 
I: Mikor és hol született? 
 
BE: Oroson születtem, ahol volt ez a történet és- 
 
I: Mikor? 
 
BE: 1935. április 24-én. 
 
I: Erzsike néni, itt járunk néhány héttel-hónappal ezelőtt és akkor mesélt nekünk 
arról, hogy milyen emlékei voltak a második világháború alatti időkből. Azért jöttünk 
vissza, hogy mindezeket az emlékeket lefilmezzük. Erről lesz most megint szó. 
 
BE: Igen. 
 
I: Arra szeretném kérni, hogy akkor idézze fel az emlékeit abból az időből. 
 
BE: Hát ez olyat kezdek most idézni, ami egy icipicit háború-idő előtt volt, mikor 
kezdődött a zsidóüldözés. Még mi akkor nem is tudtuk mind gyerek, 8. éves gyerek 
voltam, ugye és még nem is tudtuk, hogy háború kezdődött. És hát a német katonák, 
ugye megszállása alatt voltunk és a német katonák arra tanítottak bennünket, hogy 
énekeljünk. Bejöttek az iskolába, második osztályos voltam, és akkor énekeltünk az 
iskolába, bejött egy német katona és azt mondta, hogy énekeljünk. És akkor elkezdte 
ezt mondani, hogy (sóhajt) aszondja, hogy ’Éljen Szálasi, meg a Hitler, üssük a 
zsidókat bikacsökkel/Éljen Szálasi, meg a bátyja, aki a zsidókat ki nem állja’ 
Na most énnekem, mivel olyan- apukámnak olyan barátai voltak, a Bereczki Mihály 
volt az apukám és olyan barátai voltak, hogy a fő- ilyen katonai főorvos volt, akit 
mondtam régen is, hogy Demjén Józsefnek hívták, szegény már nem él. És annak volt 
egy veje, aki zsidó volt. És mi ezzel nagyon szoros kapcsolatban voltunk, és mint 
gyermeknek nekem ez nem tetszett, mert én annak a zsidónak a lányával voltam 
barátnős. Barátnői kapcsolatba, és akkor sírva panaszkodtam főorvos úrnak, hogy mit 
tanultunk és azt mondta, hogy ne hallgass rá kislányom, mert ez csúnya dolog, ilyet 
nem szabad csinálni. Na és akkor hát utána kezdődött a zsidóüldözés. 
 
I: Erzsike néni, hadd kérdezzem meg, hogy ki volt ez a német katona? Azt mondta 
Erzsike néni, hogy német katona. 
 
BE: Hát azt nem emlékszek rá. Ugye 8 éves voltam és az nem mutatkozott be egy 
nyolcéves gyereknek iskolába- általános iskolába jártunk, és oda tévedt be ez a 
katona, szünidőbe. 
 
I: Német volt? 
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BE: Német katona volt, de magyarul is tudott beszélni. Hát itt voltak megszállás alatt 
és nagyon sok német katona megtanult magyarul is. Ugyanúgy, mint ahogy az 
oroszok itt voltak ugye, és megtanult nagyon sok orosz magyarul. 
 
I: Miből gondolta, hogy német katona volt? 
 
BE: Hát úgy volt öltözve. Mert én csak úgy ismertem meg a németeket, hogy úgy 
voltak öltözve. És a mai napig előttem van, hogy hogy voltak öltözve a németek, 
ilyen bőrsisak volt itt elől és egy ilyen sas-csillag volt ott a sapkája előtt és arról 
mindenki tudta, hogy az német katona. Abba az időbe. És hogy híjják- na és mi ezt 
ott abbahagytuk, és akkor utána a nővéremmel jöttünk fel egyszer, ha akartunk jönni 
fel a városba, és ugye hát mivel hát ott messze, vidéken laktunk, (a nagy Szállás) 
úton, és akkor=akkor találkoztunk evvel a zsidókkal- akkor szedték össze fele a 
zsidókat is. Szekérrel mentek a- nem a: az nem itt volt, hanem egy ilyen nagy széles 
földút, ott, abba az időbe, és onnan, ahun Nyírbátorból, Mátészalka felől jöttek a-               
onnan szedték össze-fele végig a zsidókat és szekeren. Hol egylovas szekér, hol  
kétlovas szekér, de nem olyan jó állapotú voltak azok a lovak. Hát lehetett látni, hogy 
azt a lovat úgy el- ő: hogy mondják? Tehát összeszedték a parasztoktól és arra ültek a 
zsidó- a gyengébb, idősebb zsidó hölgyek, meg urak, mán így mondom, meg 
gyerekek, azok szekeren ültek. De akik olyan erőteljes zsidók voltak, fel volt varrva a 
sárga csillag nekik és úgy jött- szóval azok mentek a szekér után. És ott, ahogy 
mentek, hát ugye kiértünk az útra, mert (kerestük …) és nem mehettünk tovább. És 
én ráismertem, akit Orosról szedtek össze, mán azok is rajta lehettek a szekeren, és 
egy zsidó kislány integetett nekem és én visszaintettem. És akkor ezér a német katona 
odaugrott hozzánk, és mondta, hogy gyerünk, gyerünk onnan el, hogy nem mehetünk 
arra kar-  mert arra lett volna nekünk is az utunk. Így mi bekanyarodtunk az erdőbe a 
nővéremmel, és hát én nem tudtam, hogy mire fel, mert azóta is úgy átgondoltam és 
nem tudtam, hogy miért haragszik rám a nővérem, hogy gyere, gyere és ne maradj le 
tőlem. És ahogy bekanyarodtunk az ar- erdőbe, egy ösvényúton kellett végigmenni. 
És majd később jöttem rá, mikor úgy mint a=mint ugye így nagyobb, hat évvel 
idősebb nővérem, jobbra-balra néztem és akkor megálltam egyszer, és mondtam, 
hogy hát állj meg, mert ott fekszik egy valaki és annak valami baja van. És aztán le 
volt lőve. Azt gondolom én, bánom már a mai eszemmel, akkor nem tudtam felfogni, 
hogy a zsidókat, ahogy- aki tudott, már aki először elment, elszaladhattak azok a 
zsidók és a németek lelőtték ott az erdőbe. És a nővérem azt meglátta, szóval látta a 
halottat, ő fel tudta fogni mán ugye, hogy azt miért lőhették le. És akkor mondta, 
hogy le ne maradt tőlem, és nem nézz se jobbra, se balra, csak gyere. Én meg 
mondtam, hogy ott is van- vagy három halottat láttunk ott. És majd ahogy nyűttem, 
hát akkor gondoltam át, hogy édes jó istenem, azok halottak voltak. Akkor nem 
fogtam fel. Csak úgy szinte akartam nekik segíteni, de nem fogtam fel, hogy azok 
miért van- mért feküsznek ott. De civilek voltak. És ebből keletkezett sokáig, de 
nagyon sokáig, rémes álmom. És mindig mentünk, álmomba azon az ösvényen és 
ilyen szörnyek jöttek elibém. Ilyen rémes álmom. Sokáig küzdöttem evvel, mert még 
asszony-koromban is küzdöttem evvel. És megkért- és állandóan ott jártam, azon a 
vidéken, és megkértem, vagy hat évvel ezelőtt, kb. hat évvel ezelőtt megkértem, aki 
még kint van ottan víkendtelke a mai napig, azon a területhez nem messze és én 
elmondtam, hogy én honnan származom. És akkor mondtam neki, hogy vigyél engem 
még egyszer oda, mert én oda akarok menni, arra a helyre, ahonnan elköltöztünk. És 
kivitt oda és mindenre a világon mutogattam, hogy ez nem az a helye, mert ez=ez 
volt, Erzsike, ott=ott van, azt mondja, nézd meg, az az út, amit te követelsz, ott van. 
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Mondom, nem, mert szőlőlugas is volt. És a háznak már le volt bontva és csak egy 
sarka látszott. És úgyhogy mikor kivitt oda engem, felvillant Jolikának a szeme, hogy 
úr isten, ennyi ideje és hogy bírsz visszaemlékezni rá. Mondom nem tudom. Na és 
akkor szűnt meg a rémes álom. Mert megnyugodtam, mert mindig ott jártam. És hát 
elmentek ezek zsidók, hát ott, ahogy én hallottam, hogy a nyíregyházi vasútállomásra 
vitték ezeket a zsidókat. Ott ilyen tehervagonba rakták őket, hogy aztán a lovakat 
elvitték, vagy nem, nem tudom.  
 
I: Erzsike néni, most akkor- 
 
BE: -na- 
 
I: - mondja akkor tovább, mondja tovább. 
 
BE: Na és akkor hát ezek voltak. És még volt valami. Nem baj, hogyha megnézem? 
 
I: Nézze csak meg. 
 
BE: Volt, amit elfelejtettem. 
 
I: Erzsike néni megnézi a kis papírját, amire föl van írva az, hogy-  
 
BE: -ez mán háború után volt, mikor átmentek.- Ja, igen, most mán tudom. Hát úgy 
kezdődött a háború, a teljes igazsági háború, hogy hát lövöldözés volt ottan voltak 
katonák az erdőbe, lövöldözés volt itt is, ott is. És akkor lövöldözés volt. De úgy 
mikor lövöldözés volt, akkor nekünk ki kellett menni, hát így mondom, mer akkor 
úgy hívták, hogy volt egy széles út, és fasorok voltak, mer ilyen birtokokat fasorokkal 
választották el, ilyen akácfa, meg mit tudom én, bodzafa, meg mit- ezeket hívták 
fasornak, ami sűrűn volt, hosszan építve, egyik birtok a másiktól. Ilyen helyen 
laktunk és ott, ahogy ez---elakadtam. Ja, igen. És akkor lövöldözés volt és még 
mindig ebbe a fasorokba bujkáltunk. Na és akkor jött a- úgy kezdődött az igazi 
háború, hogy jött egy hír, de azt már nem tudom, hogy német katona hozta, vagy 
orosz katona hozta a hírt apukámnak, igazat- vagyis hazudni meg nem akarok, mert 
nem tudom, hogy melyik hozta. Így mondta, hogy vigyázzunk, mert jönnek a Sztálin-
gyertyák. Nem tudják, mer fiatalok, hogy a Sztalin-gyertya milyen. A Sztalin-gyertya 
az olyan, mikor kezdődött a háború, hogy fellőttek egy gyertyát, olyan, mint mikor a 
tűzijáték van és az nagyon sokáig fent volt a levegőbe, de ott, a lakás körül még egy 
gombostűt is meg lehetett találni. Az annyira erős volt, ezt hívták Sztalin-gyertyának. 
És akkor mondta az a katona apukámnak, mert apukám kijelentette mint 
gyerekeknek, nekünk, hogy nagyon vigyázzunk, hogy amikor a Sztalin-gyertya 
felrepül, meg ne mozduljunk, hanem ott, ahol van, ér bennünket, le kell hasalni és 
mozdulatlanul kell mindaddig, még a Sztalin-gyertya világít. És az világított óra 
hosszáig is, ez a Sztalin-gyertya. Na, és ezek megvoltak, majd utána az következett, 
hogy mondták, hogy vigyázzunk, mert jönnek most mán be végleg az oroszok. Tehát 
elérték most már Nyíregyházát is, és jöttek a repülők. Hát nagyon szerencséje volt 
Nyíregyházának a repülőgéppel, mert nem tudom, hogy ki ismerős itt, Nyíregyházán, 
a- úgy hívták azt a- most Kertvárosnak mondják a területet arra, a Tiszavasvári út fele 
van, és úgy hívják most, hogy Kertváros, de akkor úgy hívták, hogy Babicz-kert, mert 
az a Babicz egy orvos volt és annak a kertje volt ott. És ez a Babicz ilyen árbuc- nem 
tudom, tudják-e, hogy mi az az árbuctök. Hatalmas árbucok, ilyen hatalmas tökök 
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voltak. Olyan, mint a sütőtök, csak háromszor-négyszer nagyobb az árbuctök. 
Jószágoknak vetették el. Na, most ezek a repülőgépek azt hitték, hogy katonai sátor, 
mert ott közvetlen mellette, a Babicz kertje mellet mai nap meg- mai napig azt 
hiszem még megvan az a kaszárnya, és azt hitték, mivel ott van a kaszárnya, és azt 
hitték, hogy azok az árbuctökök rengetek sűrűn ottan, hogy katonai valamik vannak. 
És minden bombát odadobtak az oroszok. Arra az árbuctökre. Mer ha azt 
Nyíregyházára dobták volna, nem az árbuctökre, akkor Nyíregyháza egy luk vóna, 
tán még mai napig is. Ott olyan csatapaté volt. Na és evvel jártuk jól, hogy az 
árbuctököt lebombázták és akkor utána jöttek az oroszok, be. De az orosz bejövetel is 
úgy volt, hogy jöttek az oroszok, utána megint jöttek a németek, ottan a Szállási úton, 
de ott annyi orosz volt, mint aki felvonuláson, annak se elejit, se végit nem lehetett 
látni. Azok levonultak. Akkor várunk két napot, jöttek ugyanúgy a németek. Ez volt 
az első front. A második front az volt, mikor másodszor jöttek be az oroszok, de még 
több orosz jött, szekérrel, ágyúval, mindennel jöttek az oroszok és akkor=és akkor 
hogy híjják, ez a második frontbejövetel volt. Na most, hogy elmondjam, mikor az 
első front elment, hát akkor megnyugodott a környék, az erdő is, nem lehetett hallani 
lövöldözést, mindent, és ugye énnekem egy másfél éves öcsém, aki ’43-ban született, 
másfél éves öcsémre kellett vigyázni, mert ugye anyukám terhes volt, aki ’45-ben 
született öcsém, avval terhes volt, és anyukámnak az édesapja, aki meg is halt a 
háborúba, Surányi nagyapa. És az meghalt a háborúba, és még a hideg is végigszalad 
rajtam, hogy izé- rá gondolok és az ágyba feküdt és ezért mi az oroszoktól kaptunk 
egy olyan papírt, hogy mink háborúidő alatt nem tudunk elmenekülni, mert anyukám 
terhes volt, ott volt a másfél éves. Három bátyám volt, a legidősebb akkor volt 15. 
éves. Na, és akkor az első front elvonult, és akkor nem tudtunk a gyerekkel mit 
kezdeni és én akkor jött az a dolog nekem, mikor apukám azt mondta, hogy nem 
tudjuk, mi baja van a gyereknek, bármit adunk neki, nem nyugszik meg a gyerek. 
Mer hát mást nem tudtunk adni a gyereknek, vagy reszeltünk répát, sárgarépát, vagy 
karalábét, vagy krumplit lereszeltünk, mert nem lehetett tüzet gyújtani, mert füstölt 
volna a kémény, vagy valami, abba az időbe nem volt gáztűzhely. És akkor füstölt 
volna a kémény, akkor lövöldözést kaptunk- kapott volna a lakás. Ezt megtiltották, 
hogy mink ilyen tüzelést nem csinálhatunk. Se villany nem volt, ott áram nem volt, 
csak petróleumlámpa. És akkor így vagy megrágtuk azt az ételt a gyereknek, oszt úgy 
adtuk oda, mert egy másfél éves gyereknek még foga is alig van, ugye. És nem 
tudtunk a gyerekkel mit kezdeni, valami hiánya volt a gyereknek. Hát aztán azt 
mondta apukám, hogy menjél el és keresd meg anyát. És ezen az ösvényeken végig 
mentem, ahogy voltak ezek a fasorok, de apukám élt a lehetőséggel és azt mondta, 
hogy vigyed magaddal a Bogár kutyát, végig. És ha Bogár kutya visszajön, akkor 
tudom, hogy életbe odakerültél. Mert hát olyan harc volt, hogy ő feláldozott mindent, 
apukám, csak hogy életbe maradjunk. És menj és keresd meg, mer a másik ő: hogy 
híjjákba, parcellába van, amit kb. egy olyan, mit mondjak, mint ide a Korányi Frigyes 
út, az a másik bérház, olyan kellett nekem hasalva, négykézláb a Bogár kutyával 
menni, hogy megkeressem anyukámat a csutkaföldön, mert ott csutkaföldek voltak. 
És akkor apukám elmondta, hogy kb. melyik csutkakúpba van anyukám. Tehát ott 
volt egy bunker, ami ilyen T-alakú volt, és minden ágazatra volt- egy kijárati ágazatra 
egy csutkakúp rakva. És akkor hát én eljutottam oda, de nagy körülmények között, 
mer közbe, ahogy négykézláb mentem, gyerek létemre, mellettem ugyanúgy lapult a 
kutya mellettem, mintha ő is éppúgy félt volna, mint én. És akkor, mikor elértünk egy 
földútra, azon a földúton nekem valahogy át kelletett jutni, de szerencsére volt 
előttem egy bokor. Egy olyan kis valamilyen növényi bokor jött, mikor lódobogást 
hallottam. És akkor, hát mint a gyermek, aki fél is, felnéztem és három kozák katona 
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jött azon a földúton, amin nekem át kellett volna menni. És akkor én bebújtam a 
Bogár kutyával abba a bokorba és elment a három kozák katona. És akkor 
beleszaladtam én abba a- az úton átjutottam, utána, mikor elment a három- 
meggyőződtem, hogy elment a három kozák katona. És abba az időbe tudtuk is, hogy 
a kozákok nagyon kegyetlenek voltak. Hogy mondjam? Az oroszokkal apukám még 
valahogy, úgy ahogy kijött, mert velünk voltak a zsidók és rengetegen tudtak oroszul 
és így meg tudtunk menekülni. Szóval- 
 
I: Azokról beszélne, azokról a zsidókról, akik ott voltak a- 
 
BE: Igen, azóta eszembe jutott, hogy volt a- három zsidó volt nálunk, elosztott, 12 
zsidó volt abba a bunkerba. Na, és jöttek a második front- németek elmentek, kiűzték 
megint a németeket. 
 
I: Erzsike néni, bocsánat, hogy megállítom.  
 
BE: Na. 
 
I: Hogy kerültek oda a bunkerbe ezek a zsidók? A 12 zsidó? 
 
BE: Úgy kerültek oda, hogy ahogy kapcsolatba voltunk evvel a főorvos úrnak a 
vejével. És ő küldte ránk oda, hogy vigyázzunk rájuk és megbízható emberekhez 
kellett, hogy küldje azokat a zsidókat. És mivel a nőket bújtatták, és tudtuk, hogy 
oroszok jönnek be, mert mindig értesültünk, apukám mindig értesült, mert apukám 
egy kicsit tudott, hogy mondják? Ő:---nem- hogy híjják, nem oroszul, hanem tótul. És 
akkor imitt-amott értette apukám is az orosz szót, mivel tótul egy keveset tudott tótul. 
Keveset tudott németül is, mert a német megszállás, apukám a múltba csendőr volt. 
Mikor legény volt, ő csendőr volt és ezért volt ez a horgasi nagy kapcsolat, meg 
minden velünk. És hát evégett merték hozzánk küldeni a- 
 
I: Mikor érkezett ez a 12 zsidó? 
 
BE: Azt nem tudom, hogy mikor érkezett, de azt tudom, hogy ott voltak a bunkerba, 
mikor én odamentem, akkor tudtam meg, hogy azok az idegenek nem odavalósi 
emberek, mert ott inkább csak nők voltak, férfiak nem voltak, csak a zsidók voltak, a 
12 zsidó, amit elosztottak, ott, azon a soron, ott végig. Hármasával osztották el őket. 
Elosztották. Valenték laktak ott, aztán Katonáék laktak ott, Bakék laktak ott, mi 
laktunk ott, (Gadnáék) laktak ott és ezekhez mind három- hármasával elosztották. 
 
I: De előtte még a bunkerban voltak. 
 
BE: De előtte még a bunkerban voltak. Na most, mikor én odamentem, akkor jött= 
akkor átvonultak a németek, az oroszok, első orosz bejövetel után átvonul- jöttek a 
németek és én ott maradtam vagy három, vagy négy napig abba a bunkerba. Nem 
voltam biztos, hogy hány napig, mer ott nem tudtuk úgy a napokat számolni, de 
mindegy. Ki- kinyúlt a csutkakúpból egy kéz, behúzott engemet, mert hallották, hogy 
kiabál egy gyerek, hogy ’mama, mama’, és anyukám meghallotta a hangomat. És 
akkor kinyúlt egy kéz, behúzott oda és akkor megint jött a- akkor jött az első front. 
Az oroszokkal, utána jöttek a németek és azok azért mentek annyira, mert a németek 
űzték az első frontosok, akik bejöttek az oroszok. A németek utána még többen 
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voltak, jöttek, azok is vonultak ott, azon a részen. Mert az egyik- kétfele volt vágva 
az erdő, az egyikbe németek voltak, a másikba oroszok voltak, és ezek, mikor ki 
került hatalomra, vagy erőbe. Na és akkor én oda bementem és ott maradtunk. 
 
I: Mennyien voltak ott a bunkerban? 
 
BE: Hát, az összes nők azon a környéken. Asszonyok, nők mind bujdokoltak ottan. 
 
I: Körülbelül. 
 
BE: Hát, hogy mondjam, harmincan biztos voltunk. Nagyon nagy bunker volt, 
nagyon nagy terület volt. 
 
I: És még a 12 zsidó, akkor ezek szerint voltak kb. negyvenen. 
 
BE: Az körülbelül velük annyian voltunk, mert a nők voltak, meg a 12 zsidó. 
 
I: Akkor összesen olyan 30 ember volt. 
 
BE: Olyan 30 ember volt és akkor ugye nagyon sokáig voltak ott a bunkerba és- 
 
I: Mit ettek, hogyan- mit ettek, hogyan éltek ott a bunkerban? 
 
BE: Azt nem tudom megmondani. Azt nem tudom megmondani, milyen alapon, mert 
gondolom én, már most, ahogy felfogom evvel az ésszel, hogy gondolom én, hogy 
három kijárata volt annak a bunkernak. Arra emlékszem rá, hogy az egyik kijáraton a 
vizeletet is ki kellett tenni, a másik kijáraton ugye a fekáliát is ki kellett rakni azon a 
bunkeren és volt egy másik, ahol csak bement, meg kijöttek. Tehát ezért volt három, 
vagy négy csutkakúp az ajtókijáratokon. És- 
 
I: Ott volt Erzsike néni 3-4 napot ezek szerint. 
 
BE: Körülbelül úgy 3-4 napot és akkor utána- 
 
I: De hát csak emlékszik rá, hogy- 
 
BE:-lódobogást hallottunk a tetején, mer ugye azért ha egy ló rámegy olyan valami 
pincére, az észreveszi a ló, ahogy és az egy német katona volt. És akkor 
szerencsénkre jött a második frontbejövetel, az oroszok jöttek akkor, még egyszer 
kiűzték a németeket és az orosz lelőtte azt a német katonát, aki már minket 
felfedezett. És akkor- 
 
I: Ezt látta Erzsike néni? 
 
BE: Ezt én nem láttam, hanem ott hallottam a többi emberektől, hogy szerencsénk 
volt, mert lelőtték a német katonát, de most már mi lesz velünk, minket is 
agyonlövöldöznek. Ez volt a bunkerben a nagy hang és bújtunk össze sírva, meg 
minden, hogy most mi lesz velünk. Igen ám, de az orosz levette a csutkakúpot és 
mondta, hogy ’davaj’, kifele, mindenki. És akkor mondta, hogy nem lesz 
bántódásunk, az or- a zsidók ezeket értették. Nem lesz semmi bántódás, mondta, hogy 
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orosz katonák vagyunk, orosz tiszt volt. És akkor, ahogy jöttünk ki a bunkerból, 
mindenkinek leragasztották így a szemét, mert nagyon sokáig voltunk és mondta, 
hogy ez azért van, hogy nehogy megvakuljunk. Mert ugye föld alatt voltunk, ott nem 
volt világítás, meg minden és hirtelen, ha fényt kapunk, akkor minden. És akkor- 
 
I: Erzsike néni, még mielőtt kijöttek volna a bunkerből, hát ez nagyon érdekes dolog, 
hogy ott három-négy napig ott voltak a bunkerban- 
 
BE: Csak én voltam három-négy napig-  
 
I: Erzsike néni, így van. Tehát meséljen nekem arról, hogy mi volt ott, mi zajlott bent 
a bunkerban, mit tudott meg ezekről a zsidókról, akik bent bujkáltak. 
 
BE: Ott semmit nem tudtunk meg, azt se tudtam, hogy van-e zsidó, vagy kik voltak 
azok a férfiak. A zsidókat akkor tudtuk meg, amikor már kimentünk onnan, és akkor 
hát bemutatkozott a zsidó a=az orosz katonának, mert az tudott oroszul, és mondta, 
hogy megmenekültünk, akkor most már mi lesz tovább. És akkor vittek- 
 
I: Hogyan éltek a bunkerban? Hogyan telt az a négy nap, amikor ott volt Erzsike néni 
a bunkerban? 
 
BE: Hát keservesen. Nekünk akkor is jó volt, hogyha nem ettünk, akkor is jó volt, 
hogyha kaptunk valahunnan valami kis ételt, valahonnan csak betankoltak ottan, mert 
aki csinálta azt a bunkert, ahogy volt oly- úgy képzeljünk el, mint egy nagy dupla T-
betűt, olyan volt a bunker. Tehát volt egy nagy hosszú, ott voltak a hogy híjják, és 
akkor jobbra is, balra is ment a bunkernak a- 
 
I: Mi volt középen? 
 
BE: Hogy? 
 
I: Mi volt ott középen? Mit tetszett mondani? 
 
BE: Nagy, széles árok volt, mi ott voltunk, az idegenek, és akkor a zsidók oda voltak 
elbújva. Valaki ismerőse lehetett a zsidónak, úgy az egyik T, ahogy ment a 
csutkakúp, (mutatja) a T betű ugye ilyen, aztán ilyen, hogyha duplán rajzoljuk és 
egyik oldalába a tulajdonos, aki csináltatta azt a bunkert, oda csak ők voltak. 
Azoknak jó módjuk volt ottan, mert ők voltak a tulajdonosok, annak a bunkernak. 
Hogy oszt’ azok kapták meg a zsidókat, vagy az én apukám is benne volt-e ebbe a 
zsidó-elbúvásba, nem tudom. Ezt nem tudom megmondani. Hazudni meg nem 
akarok. És a zsidók- 
 
I: Emlékszik a tulajdonos- a bunker-tulajdonosék nevére? 
 
BE: Hát ezek voltak azok. (oldalra mutat) Azok. 
 
I: Hogy hívták? 
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BE: Azok. Stefánék voltak. Azok építették a bunkert. De közbe neki a családja 
elmenekült. Ott csak nők voltak. Elmenekült. Mi- én úgy tudom, hogy Stefánék 
építették azt a bunkert. Elmenekültek- 
 
I: Ki hozta az élelmet? 
 
BE: Azt nem tudom, hogy hogy szerezték be, mert volt olyan helyzet, hogy nem volt 
lövöldözés, és akkor ki-kimásztak a bunkerból és ahol találtak például apukámnak is, 
hogyha eljött egy orosz, vagy eljött egy német katona, akkor azt mondta, rámutatott, 
mert mi gazdálkodók voltunk, és rámutatott egy malacra, hogy az neki kell, azt le 
kellett vágni és szét kellett darabolni és oda kellett adni. De ha azt kívánta, hogy 
süssük meg, akkor apukám meg is sütötte és így szerezték ott, a bunkerba is az 
élelmet. És amikor biztonságba volt a külterület, akkor gondolom én, hogy akkor 
küldhették be az élelmet is a bunkerba. Valahonnan mehettek, mert biztos egy nő- 
nem egy nő ment ki a háborúidő alatt, hanem valamelyik zsidó mehetett ki és bevitte 
az élelmet oda, az asszonyoknak. És hát gondolom, hogy így volt, mert volt élelem, 
de nem úgy volt élelem, hanem sárgarépa volt, karalábé volt, meg alma volt, meg 
ilyesmi volt, mert ugye ott kertek voltak. Tehát volt miből betankolni nekünk is, meg 
még hogy mi volt? Cukorrépát azt úgy ettük, mintha igazi sárgarépa lett volna. 
Meghámoztunk és az táplálós volt. Sőt, háborúidő alatt, mikor csend volt, akkor a 
cukorrépából apukám melaszt főzött. Nem tudom, tudják-e, mi az, hogy melasz. Hát 
cukorrépából főzte apukám a melaszt és cukor helyett azt használtuk. Rátettük a 
melaszt egy karéj kenyérre, meg ami volt és akkor azt ettük. Ott a bunkerba is azt 
ettük, mert bejuttatták valami úton-módon oda. Na és hát majd jött a második orosz 
jövetel, frontjövetel és akkor a zsidók- nem, az első front után elrabolták apukámat. 
Vagy nem, a bátyámat, aki 15. éves volt. Beteg volt nagyon nagyapa. 
 
I: Erzsike néni, elnézést, hogy megállítom. Tehát ott tartottunk, hogy- én kérdeztem 
vissza, de ott tartottunk- 
 
BE: Na, várjunk, nem jó, kavartam. 
 
I:-hogy kijöttek a bunkerből. 
 
BE: Igen és akkor elvittek ennek a Stefánéknak a lakásába. Ez úgy nézett ki, mint egy 
régimódi, hatalmas nagy iskola. Nagy épület volt és oda elmentünk és ott is rögtön 
besötételték az ablakot, minden, és akkor apródonkint engedték ránk a fényt és úgy 
lehetett levenni a szalagot az arcunkról, hogy meg ne vakuljunk. És akkor rögtön 
megkínáltak bennünket ennivalóval, amit össze tudtak az oroszok szedni, hoztak 
ilyen konzervet, meg lekvárt, ilyen dobozos, fadobozba volt ez a gyümölcslekvár, 
ami szeletelni lehetett, azt hozták, hogy azt együnk. És akkor mondták ott az oroszok, 
hogy nagyon jól jártunk, hogy ők találtak meg, mert a németek ezt a zsidó embert, ott 
tudtam meg, hogy azok, a férfiak zsidók voltak. És akkor hát most mit csináljunk, 
ennyi zsidó együtt nem lehet. És akkor elosztották ennél a családnál, ahol laktunk. 
Ugye 10-12 holdas birtokon lak- volt egy-egy lakás, az távolságot jelent. És 
mindenüvé elosztották a zsidókat is, minálunk is három zsidó jött és a többi családba 
is, ahol mindenütt hárman mentek. 
 
I: Akkor ismételjük át, melyik- milyen családok vettek részt ebbe a történetbe? 
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BE: Katonáék voltak, aki fenn a parton lakott. Annak a háta mögött, távolabb, jó 
távolabb, arra Kálló fele, ott Bokriék laktak, Bokri Gyuri bácsiék laktak. 
 
I: Ők is befogadtak három zsidót? 
 
BE: Igen, igen. 
 
I: Tehát Katonáék, Bokriék- 
 
BE: Katonáék, Bokriék, ezek távolabb és onnan, azoktól a Bokriéktól, Katonáéktól 
megszöktek a zsidók. És mikor nem zsidók észrevették, sokáig ott voltak, teljesen ott 
voltak a második front bejöveteléig, addig ott apukám a disznóól mellett volt olyan 
verem nekünk, hogy- 
 
I: Erzsike néni, Katonáéknál, Bokriéknál, ki volt még a- 
 
BE: Bakék laktak ott- 
 
I: Bakék- 
 
BE: -meg Valenték laktak ott- 
 
I: Valenték- 
 
BE: -azoknak két fiúgyerekük volt- 
 
I: És a Bereczkiéknél- 
 
BE: -meg mi voltunk, Bereczki. Bak, meg (Gadnáék), fenn a parton, arra felfele. Ő: 
izé, Gadnáék laktak ott, ott is felvitték a frontra az embert. Az oda is marad, Gadna 
bácsi, csak az asszony marad ott, az izével, a lányával. És na, ott is volt három zsidó. 
Mink jól járunk a zsidókkal, mert mondom, tudtak oroszul és=és az oroszok minket 
ugyanúgy kaptuk a- olyan cukrot kaptunk, mintha jég lett volna. Azt hittük, hogy 
jeget hoznak be, és ha összetörtük, abból volt a porcukor, meg ilyen darab, szopogató, 
bevettük a szánkba és szopogattuk. Meg ezt a gyümölcsízt, dobozos gyümölcsízet 
kaptunk és ugyanúgy kaptunk ilyen- szintén ilyen nagy dobozos hogy híjjákot- húst, 
konzervet. Ezeket osztogattak ottan azoknak, úgy végig, mer ott látták, hogy- de 
viszont, mikor jött a második világháború, mindenünnen elmenekültek. 
 
I: Második front. 
 
BE: A második front, így akarom mondani. Mikor még egyszer jöttek be az oroszok- 
 
I: -szóval akkor- 
 
BE: -kiűzték teljesen a németeket és még egyszer jöttek az oroszok, akkor mindenki 
elmenekült. Elmenekültek Bakék, minden- végig mindenki elmenekült. 
 
I: Erzsike néni, mennyi ideig maradtak ott a zsidók Erzsike néniéknél? 
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BE: Mindjárt mondom. Hát azt nem tudom, ugye sokáig ott voltak, hát mit mondjak? 
Úgy ha visszaemlékszek, olyan 2-3 hétig voltak és a második frontjövetelnél mentek 
el. Csak azt nem tudom a mai napig, hogy miért. 
 
I: Mikor volt mindez? ’44- 
 
BE: Ez 40- mingyá mondom. Mán a két gyereknek a születése között, mer ’43 
októberébe született a- az öcsém, akire nekem kellett vigyázni és- 
 
I: Körülbelül, körülbelül. Ősszel, vagy télen? 
 
BE: És ’40- nem, ez ’45 tavaszán. Ez ’45 tavaszán volt, vagy pedig ’44 őszén. Ez a 
kettő körülbelül volt. Mán ahogy én most bemérem- 
 
I: -igen- 
 
BE: -a két gyerek születése között. És akkor, mikor jöttek a második oroszok, akkor 
mentek el a hogy híjják- 
 
I: Hol laktak a zsidók Erzsike néniéknél? Hol voltak? 
 
BE: Hát, nekünk volt egy lóistállónk, és ottan priccsnek mondták, amit így felhúztak 
és akkor ott felmásztak, ott aludtak a férfiak általába abba az időbe mindig. A mi 
három fiúnk is és a zsidók is ott aludtak, a három fiúval, a három zsidó, mert 
hatalmas priccs volt a- két lovunk volt, tehenünk volt és hatalmas nagy istállónk volt. 
És abba az időbe nem aludtak a férfiak a házba, hanem ezen a priccsen aludtak és 
még jó meleg is vót, ugye nem volt központi fűtés, csak hogyha fűtöttünk, de 
háborúidő alatt fűteni nem lehetett. De hogyha az istállóba befeküdtek, akkor ott 
olyan meleg volt, hogy emlékszek rá, hogy én is oda néha, mindig elzavartak a fiúk, 
mert fiúk közt nőttem fel, fiús lány vagyok és mindig za- te kislány vagy, neked nem 
szabad ide jönni. És ezek- 
 
I: Beszélgetett ezekkel a zsidókkal Erzsike néni? 
 
BE: Hát hogy annyira beszélgettünk, visszagondolok egy zsidóra, aki- 
visszagondolok a- akkorra, hogy egy zsidó mindig nagyon-nagyon szeretgetett, mint 
egy 8 éves kislány-gyereket és azt mondta, hogy én téged azért szeretlek, mert pont 
ilyen gyermeket vittek el mellőlem. És ha te itt vagy velem, akkor mindig ezt mondta 
a zsidó, ha te itt vagy velem, akkor mindig azt hiszem, hogy az én gyermekemet 
fogom és szeretgetem. Nagyon kedves zsidó volt az, aki úgy beszélgetett velem 
mindig. 
 
I: Nevükre emlékszik, Erzsike néni? 
 
BE: Hát, bár emlékeznék, bár emlékeznék. Na most még itt akarom mondani, mikor 
az első- mikor a második front elvonult, akkor megparancsolta a zsidó, hogy süssön 
kenyeret, odaálltak a hogy híjják- a- csináltunk egy olyan- úgy volt a kemencénk- 
 
I: Ki parancsolta meg, Erzsike néni? 
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BE: A zsidó. Hogy süssünk kenyeret és csináltunk egy hatalmas nagy falat a kemence 
elibe, hogy tűz ne látszódjon. És sütöttünk két hatalmas- egy adag kenyér az öt 
kenyér volt. Olyan kemencénk volt és tíz kenyeret, emlékszek rá, sütöttünk és akkor 
avval vártuk, mikor gyöttek a másodszor befele az oroszok és akkor azt mondta a 
zsidó, hogy szalonnát adjunk nekik, meg kenyeret, meg kolbász volt, meg ugye 
ilyesmi volt ott tanyahelyen, sőt, jobban, mint most. És azt kis zöld asztalt kitettünk 
és a kenyeret is. Nem minden orosz merte elvenni, mert féltek, hogy megmérgezzük. 
Az- emlékszek rá, mikor az oroszok is- vagyis a zsidók nálunk először megjelentek és 
anyukám ebédet adott, akkor nekünk, gyerekeknek kellett  abból az ebédből először 
enni, hogy meg ne mérgezzük, mert hát azért ők is féltek addig, még meg nem 
ismertek bennünket. 
 
I: Ez a három, aki ott lakott? 
 
BE: Igen. És akkor nekünk kellett először, de ugyanezt megcsinálták az orosz 
katonák is velünk, meg a német katonák is velünk, hogyha megkérték, hogy anyukám 
főzzön, vágjon le egy malacot, vagy egy csirkét, rengetek csirkénk volt, sőt, még 
libánk is volt. Hogyha levágtunk ilyesmit, akkor nekünk kellett, gyerekeknek először 
szedni és akkor mink jóllaktunk, akkor leültek a katonák, vagy a zsidók, tehát mikor 
ki volt nálunk és akkor úgy étkeztek. Mert nem mertek enni, hogy meg ne mérgezzük 
őket. 
 
I: Mit tudtak meg még ezekről a zsidókról? Ők honnan jöttek? 
 
BE: Hát, egy állítólag Miskolcról jött, vala- valamelyik zsidó, másik kettő 
nyíregyházi volt és annak itt volt ruhásboltja, meg edényboltja Nyíregyházán. Itt volt 
valamikor a sétálóutcán, ami most sétálóutca. Ott volt és ott is lakott valahol, mert 
apukám- hát hogy az onnan származik, vagy doktor úréktól származtak a zsidók, 
hogy még erre visszamenjek, apukám amíg élt, mindig állította, és nevettem, hogy 
Rákosi Mátyás. Hát az nem Rákosi Mátyás volt, hanem Rátonyi Róbertnál dolgozott 
apukám, annak volt itt egy üzlete és az is egy zsidó ember volt. És Rákosi Mátyás 
annál bujdokolt és apukám állítsa, hogy az a Rákosi Mátyás nem Rákosi Mátyás volt, 
hanem Rátonyi Ró- izé- Mátyás. Csak magyarosította a nevét. És akkor már Rákosi 
Mátyásról volt szó, akkor apukám mindig mosolyintott egyet, és azt mondta, hogy 
nem igaz, az Rátonyi Mátyás volt, csak megmagyarosította a nevét, hogy ne vegyék 
észre, hogy egy kommunizmus ember már itt tartózkodik, még a múltba itt, a 
második világháború előtt már itt tartózkodott. Mer az úgy történt, úgy jött rá 
apukám, hogy ennél a Rátonyi Róbertnél dolgozott apukám, mint boltvezető. És 
valami áru érkezett és akkor mondta neki ennek a- ez a Róbert, hogy Miska bácsi, 
vigye be oda az árut, pakoltassa be oda abba a helyiségbe, menjen oda és közbe 
apukám nem abba az- ugye nagy volt a lakás, és nem oda nyitott be, ahova kellett 
volna és ott találta Rákosi Mátyást. De hát az nem Rákosi Mátyás volt, hanem 
Rátonyi Róbert, csak megmagyarosította a nevét. 
 
I: Erzsike néni, ezt tisztázzuk, hogy az édesapja Rátonyi Róbert nevű kereskedőnél 
dolgozott. 
 
BE: Igen, igen, igen. Igen. 
 
I: És a kereskedő maga volt Rákosi Mátyás? Ezt nem egészen értem. 
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BE: A testvére.  
 
I: A testvére. 
 
BE: Testvére. Az volt az öccse. 
 
I: Rátonyi Mátyás. 
 
BE: Ez a Róbert az az idősebb volt. Ez a bátyja volt. És akkor- hát kezet nyújtott apu- 
tévedésből, mikor látta- 
 
I: És valóban, később ez a=ez a Rákosi Mátyás volt az, tehát látta tévében, hogy ez a- 
vagy nem tudom, hol, hogy ez a- 
 
BE: -igen, mosolyintott is mindig apukám, de azt mondja, én nem szólok, minek 
szóljak, ezt én tudom, ezt senki nem tudja, de ez 100%-osan igaz volt. Mindig 
mosolyintott apukám és a mai napig én is elmosolyintok, mikor Rákosiról van szó, 
hogy szegény apukám, ha élne, hát ő is mosolyintana, mert ez nem Rákosi, hanem 
Rátonyi Mátyás. 
 
I: Erzsike néni, szóval visszatérve arra a három zsidóra, aki ott lakott az istállóban. 
 
BE: Na és ha elmondom a három zsidónak a nevét sokáig- hát apukám, ha élne, 
biztos tudná. Mink nem foglalkoztunk vele, nem tudtuk, hogy ilyen világ fog jönni, 
és mikor a második frontjövetel volt és megkínáltuk a katonákat, ahogy a zsidók 
kiették. És mán mikor az legutolsó katona elment, nem tudom, hogy mit tárgyalt, meg 
apukám se tudta, hogy egy ilyen katonatiszttel az a zsidó és beszaladt a zsidó 
anyukámhoz, és azt mondta, hogy varrja fel a sárga csillagot neki, mert elmennek 
ezekkel a katonákkal. És akkor mentek el. És apukám- anyukám sírt, hogy ne 
menjenek el, hát olyan biztonságos helyet csináltunk maguknak, ne menjenek el, 
most már itt lesznek az oroszok, ne menjenek el. És állítólag azt mondja apukám, 
hogy azt beszélhették, hogy még maradhatott német imitt-amott és hogyha netalán itt 
megtalálja nálunk a zsidókat, az a lemaradt német, mert szétverték a német csapatot- 
 
I: Elnézést, egy kis technikai probléma van. Megálltunk. 
Egy kis szünet után, kis technikai szünet után akkor most folytatjuk Erzsike néni. 
 
BE: Igen. 
 
I: Említette a szünetben Erzsike néni, hogy valami eszébe jutott. 
 
BE: Igen, az jutott eszembe, hogy az a zsidó mondta, hogy őneki pont ilyen lánya 
van. Szóval ő a lányát otthagyta és nem tudja, hogy mi történt vele, az a lány most 
akkor 76 éve volna, 75, vagy 76 éves volna. Ha az a lány ezt valahonnan, 
múzeumban- hátha élne, és megtalálná, akkor én nagyon örülnék neki, mert mindig 
ennem gyönyörködött az édesapja. És az az apa akkor szerintem egy olyan- ha én 8 
éves voltam, akkor egy olyan 30-35 év körüli zsidók lehettek. Tehát én úgy 
saccoltam, 40 év alattiak lehettek, azok a zsidó emberek. 
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I: Azt tessék megmondani, hogy kellett-e tartani a zsidóknak, akik ott bujkáltak, 
kellett-e attól tartani, hogy a szomszédok- 
 
BE: Nem. Nagyon jó szomszédunk volt, mindig, végig, azért is mert apukám végig 
apukám volt a megbízott vele, hogy hova merje adni ezeket a zsidókat, mert volt- 
adhattunk volna faluba is, de apukám a faluba nem bízott, ami tőlünk egy olyan jó két 
kilométerre volt. 
 
I: Miért nem bízott a faluban? 
 
BE: Hát nem ismerte ott úgy az embereket. Mert onnan is szedtek össze zsidókat és 
mentek ott a szekeren, akik integettek nekem és úgy nem bízott ott benne, csak 
azoknak osztotta szét apukám ottan a bunkerból a zsidókat, akiknek ott volt a 
feleségük, meg mit tudom én, azokba bízhattunk. És azoknak mind ott volt a 
feleségük, abba a bunkerba, abba már lehetett bízni. De viszont másnak nem adhattuk 
oda, na és akkor a zsidóval kapcsolatban annyi, nagyon jól jártunk velük, mer mikor 
az első vonulás megtörtént, és jöttek utána a németek, utána jött a második vonulás és 
második vonulás előtt elrabolták a bátyámat. Mán a második orosz jövetel előtt, azok 
is sokan jöttek. És akkor elrabolták a bátyámat, mert nagyapa nagyon beteg volt, és 
mondták, hogy nem halhat meg úgy nagyapa, hogy orvos ne lássa. És volt nekünk 
egy lovas- ilyen kis taliga-kocsinak lehet mondani, ahun csak két zsák búza ment 
abba a taligába, de az oroszok elrabolták, mán bent Nyíregyházára, ahogy jött az 
orvosért a bátyám. Viszont orvost nem hozott, de a bátyámat elrabolták avval az 
egylovas kis fogattal. És ilyen forspontra kellett neki menni. Hát nem jött a bátyám 
haza, nem jött a bátyám haza és ugye mán a zsidók ott jöttek-mentek, biztosak vótak, 
hogy nem lesz több német. És zsidóknak szólt, a zsidó tudott beszélni az oroszokkal, 
elment és meglátták, hogy hol kocsikázik el- kell kocsikázni az én bátyámnak,  
besorolták a többi emberek közé és látták, hogy ez egy gyermek. De hát (majdnem ott 
volt) a bátyám egy hétig. És akkor a zsidó fel- elment, és beszélt az orosznak a 
tisztjével, és mondta, hogy az még gyerek, hát orvosért ment és a nagypapa haldoklik, 
meg minden és engedjék el. És akkor az az orosz tiszt elmondta a zsidónak, hogy úgy 
csinálják, hogy mikor nincs semmi se a kocsin, akkor hátul megy a ko- menjen 
leghátra a gyerek és a hátuljára menjen és ha talál egy oldalt- utat, akkor térjen le a 
bátyám, mondják meg neki és hajtson le oldalra, mert mindig, mikor tele kocsi van, 
az első kocsin ül a- a- aki vigyáz arra a menetre. Amikor meg üres, a hátsót meg 
akkor mán nem ellenőrzik. És akkor a bátyámat hátratolták az emberek, hogy tudjon 
elszökni és mikor hazajött a bátyám, már nagyon sápadt volt a bátyám, szinte sárga 
volt az arca, annyira tönkrement, ott nem kapott enni, nem tisztálkodott, meg minden. 
És mikor megérkezett a kis kocsival, akkor a kis kocsit betolta apukám a pajtába, úgy 
mondtuk azt valamikor, mer mink dohánnyal foglal- dohánnyal is foglalkoztunk és a 
betolta a kocsit apukám a pajtába, tett rá egy csomó szalmát és akkor a bátyámat meg 
anyukám kiállította az udvarra, leöltöztette tetőtől talpig és ilyen széles deréköv volt a 
derekán és az már tiszta rüh volt a tetűtől. És leöltöztette anyukám, levette a ruhát 
róla, leöntötte petróval és meggyújtotta a ruhát, mert nem volt vele mit kezdeni, és 
úgy gyógyítottuk a bátyámat. Így menekül meg a=a zsidó mentette meg a bátyámat. 
 
I: Erzsike néni, aztán később, amikor elmentek a zsidók, az a három zsidó- 
 
BE: Na most hadd mondjam tovább ezeket, majd ezután visszatérek, amit akarsz 
mondani. És akkor után aztán jöttek a második frontrul a hogy híjják, megint az 
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oroszok és azt mond- és ott azt hiszem, ott hagytam abba, hogy a zsidó beszélt egy 
orosz tiszttel. Azt hiszem ott hagytam abba. És (ez is) össz- visszaszaladt 
anyukámhoz, hogy varrják fel a sárga csillagot, azt hiszem, ott hagytam abba- 
 
I: Ez már volt, ezt már tetszett mondani. 
 
BE: -igen, ott hagytam abba és apukám állítsa, hogy ő nem tudja biztosan, de erős a 
gyanúm, hogy azt mondta neki az orosz tiszt, hogy azért jó, ha elmennek velük a 
zsidók, mert még imitt-amott, az erdőből előkerülhet német. 
 
I: Erről már volt szó, Erzsike néni, ezt már mondta. 
 
BE: Várjuk. És akkor itt=itt akarom, hogy hol tűnt el a három zsidónak a neve. Fel 
volt írva apukámnak a három zsidó neve és valóba igaza volt az orosznak, össze-
mentek a szomszédba megetetni a jószágot apukám, meg egy pár ember és 
összetalálkoztak három német tiszttel. És motozták őket és apukám megette azt az 
iratot. Azért nem tudta nekünk elmondani. Bekapta a szájába és szabályosan megette 
a papírt, amire le volt írva a három zsidónak a neve. Mer ott azt mondta az az orosz 
katona, azt mondhatta apu- izé, annak a zsidónak, hogy azért menjenek el vele, mert 
ezt a családot a német, hogyha még szállingózik a német és rájönnek, hogy=hogy itt 
zsidó tartózkodott, vagy valaki befújja, akkor biztos, hogy kinyírják az egész 
családot. Tehát a német- az orosz- a zsidók azért hagytak el bennünket, nem azért, 
hogy rosszak voltunk hozzá, hanem ezért, féltették a családot. És azért ugye volt 
három bátyám, a nővére, apu, anyukám terhesen, a pici baba ott volt, én voltam, hát 
egy 7-8 tagú családot nyír- és kinyírták volna németek. Mert nekünk az oroszoktól 
nem kellett félni, csak a németektől, de a németektől is csak azért kellett félni, mert a 
zsidók voltak nálunk. 
 
I: Erzsike néni, találkozott-e valaha aztán a későbbiekben ezzel a három zsidóval, aki 
ott bujkált? 
 
BE: Sajnos nem. Bár találkoztunk volna, akkor nekem nagyon jó módom volna. Mert 
nagyon sok jó módot ígértek nekünk, ha ők- és én arra gondolok, mán azóta is, mikor 
most kérdezted tőlem, hogy hova mentünk el lakni, hogy mi onnan elmentünk lakni. 
És elmentünk oda, és ott é- egy üres telekre mentünk oda és ott építkeztünk és mi ott- 
azt a telket mink ott- azt a portát mi otthagytuk. És hogyha még kerestek is utánunk, 
nem tudtak keresni, mer ott nem volt telefon, se áram, semmi, csak egy isten átka- hát 
tanya, meg mit tudom én, építettünk egy nagy tanyát és tovább ott lakunk. És még ha 
kerestek volna, se tudtak volna megtalálni bennünket, mert azért egy 15 km 
távolságra költöztünk el.  
 
I: Erzsike néni, korábban beszélt arról, hogy látott egy menetet, ami=ahol zsidók 
voltak szekereken. 
 
BE: Igen, igen. 
 
I: Ez minket nagyon érdekelne- 
 
BE: -na- 
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I: -ha pontosan ezt- pontosan mit látott Erzsike néni. 
 
BE: Hát olyat láttam, hogy volt a szekeren olyan, aki majdnem hogy haldoklott, de 
vitték. De vitték őket. 
 
I: Először is, honnét hova ment ez a=ez a menet? 
 
BE: Hát ez Nyírbátor, Mátészalka, arról lentről végig ezek a városok, vagy ami már 
város, abba az időbe mind tanyák voltak és ez a vasútállomásra ment. Nyíregyházi 
vasútállomáson vagonozták be őket, így mondták ottan, így hallatszott. Hogy oda. De 
hát az rengeteg nép vót. Az rengeteg nép volt. 
 
I: Körülbelül mennyit látott? 
 
B: Hát az elejét nem láttuk, mert ha láttuk volna az elejit, nem mentünk vón’ ki oda. 
Ha az elejit láttuk vón. Mink csak úgy- és még utána nem tudjuk, hogy hol vót a 
vége, mer nagyon hosszú sor volt, és mer utána bezavartak bennünket az erdőbe és ott 
kezdődött egy ilyen erdő-sarok és ott vót egy ösvény, nekünk ott kellett végigmenni 
és azért gondolom én, hogy ottan a halottak, ami ott feküdtek, azok zsidók lehettek és 
gondolom, hogy a németek utána léptek és lelőhették őket. 
 
I: Na most miből derült ki Erzsike néni számára, hogy az a menetoszlop, az- azok 
zsidók voltak? 
 
BE: Azok zsidók vótak 100%-osan, mert fel vótak varrva a sárga csillagok a- akik 
gyalog mentek. Akik bírtak, nők, gyalog menni, meg férfiak tudtak menni gyalog, 
tehát ilyen erőteljes fiatalok, meg mind, azok gyalog mentek a szekér után, mer nem 
gyorsan ment, nem úgy ment, nem egy szekér ment, hogy tudott kocsikázni, hanem 
olyan léptekbe ment a szekér. 
 
I: Hány ilyen szekeret látott körülbelül? 
 
BE: Azt nem lehet megmondani, hogy hány. Hát, száztól több vót, száztól több vót. 
Ha azt mondom, hogy száz és akkor így végigmérem mán a mostani agyammal, így 
végig a hogy híjjákot, a gondolatomat, akkor mondhatom, hogy a száznak a fele, 
felitül is több vót. Hogy mondjam, nem száz vót, hanem inkább, háromszáz, mit 
tudom én, szekér, ott azokon mind tele vótak.  
 
I: Milyen közel tudott menni ezekhez a szekerekhez Erzsike néni? 
 
BE: Mire észrevettük mink felmentünk teljesen az út szélére és azért nem tudtunk 
tovább menni, mert mentek a szekerek és nem lehetett átmenni az úton, mer egymás 
után olyan sűrűn mentek a szekerek. És akkor azér oda jött a német katona, és 
mutatta, hogy gyerünk be, és akkor az erdőbe tudtunk bemenni, mert pont ott egy 
erdő-sarok volt és ott tudtunk bejönni Nyíregyházára. 
 
I: És miből derült ki Erzsike néni számára, hogy ez egy német katona volt? 
 
BE: 100%-os német katona volt. Hát azok kimondottan csak zsidók voltak. Volt 
olyan zsidó, aki olyan beteg volt, ott feküdt, hogy jajgatott. A szekeren. Olyan 
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betegen vitték, hogy jajgatott a szekeren. Hát az=az ő: hogy mondjam, nem is lehetett 
azt=azt mondani, hogy az=az közönséges szekér volt, vagy olyan, hogy csak azért 
volt, hogy valaki hozzácsatlakozott, nem, azok mind zsidók voltak. 
 
I: Nem, az előbb a katonáról volt szó, aki elküldte Erzsike néniéket. 
 
BE: Igen, igen- 
 
I: Mibe volt öltözve- 
 
BE: -azért küldött el minket, hogy ne nézzük végig- 
 
BE: Tessék? 
 
I: Mibe volt öltözve ez a katona? 
 
BA: Hát ugyanilyen sa- ilyen micisapkája volt, bőr micisapka volt és sas volt a 
micisapkának itt az elején (mutatja a homlokán), onnan lehetett mindig felismerni a 
német katonákat. 
 
I: És- 
 
BE: És olyan puskája volt, mint egy szurony, így a vállára volt téve a puska és olyan. 
 
I: Csendőröket látott-e? 
 
BE: Nem emlékszek rá, nem emlékszek rá, hogy én=én úgy csendőröket lát- nem 
emlékszek rá. Amire meg nem emlékszek, olyat nem mondok. 
 
I: Akik betegek voltak, az előbb mondta Erzsike néni, hogy voltak betegek. 
 
BE: Gyerekek, a szekeren többnyire gyerekek voltak, meg ilyen idős hölgyek, és 
olyan=olyan is volt, aki meg volt vetve az ágy és úgy feküdt a betegágyába, és úgy 
vitték. 
 
I: Voltak-e olyanok, akik mondjuk sebesültek voltak, sérültek voltak? 
 
BE: Azt nem tudom, hogy azt, aki ott feküdt, azt jajgatott, hogy az sérült volt, és azért 
volt a jajgatás, mer jajgatást hallottunk, még mikor bementünk az erődbe, még onnan 
is, a szekérútról, ahogy visszhangzott a jajgatás, még onnan is hallottuk a jajgatást. 
De utána már nem nagyon, mikor már én a nővérem, meg én észrevettük, hogy bent a 
három halottat megláttuk, ugye egyik oldalt, majd mentünk egy kicsit, másik oldatalt 
is feküdte egy halott. Akkor már nem figyeltünk a jajgatásra, hanem mán csak 
féltünk, mert attól félt a nővérem, én már a mostani eszemmel így fogom fel, ahogy 8 
évesen nem tudtam felfogni, de attól félt a nővérem, hogy minket behajtottak az 
erdőben, minket is lelőnek. Attól tartott a nővérem, és azért mondta, hogy gyere, 
gyere, de le ne maradj mellőlem. És akkor már úgy elvette a figyelmet. 
 
 
I: Erzsike néni, tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon- 
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BE: Sajnos tudom, tudom. 
 
I: -szomorú élmény, de hogy fel tudja idézni ezeket a holttesteket, hogy mit látott 
rajtuk? 
 
BE: Hát, azt nem tudom fel, csak tehetetlenül feküdtek, és volt olyan halott, aki már 
le volt öltöztetve, valaki leöltöztette. Vagy pedig úgy lőtték le, vagy kellett a ruha 
valakiknek, és felöltözött abba ruhába, oszt úgy menekült, nem tudom. 
 
I: Férfiak, nők voltak, fiatalok, idősek. 
 
BE: Fia- fiatal férfiak voltak. Fiatal férfi, három férfi volt, de mind férfi volt és 
fiatalok voltak. 
 
I: És honnét gondolja Erzsike néni, hogy lelőtték őket? 
 
BE: Hát hason feküdve, tehetetlenül, mozdulatlanul. Ottan végig- milyen egy 
kíváncsi gyerek, visszanéz és nem mozdul és hasalt és száz százalékos, hogy halott 
volt. 
 
I: Hallott-e lövéseket Erzsike néni akkoriban? 
 
BE: Nem. Nem, nem hallottam. A nővérem, az tudom, visszaemlékszek rá, hogy 
nagyon félt a nővérem, mer mondtam, hogy gyere, ha nem akarsz úgy járni, hogy ott 
feküdni, meg azt is mán lelőtték. A nővéremtől tudom. 
 
I: Kiderült-e az, hogy ők valóban zsidók lettek volna? 
 
BE: Azt nem tudom, szerintem igen, mert pont akkor hurcolták a zsidókat és 
szerintem, amikor a kocsi eleje beért az az erdő mellé, ahun kezdődött az erdősarok. 
Tehát azt úgy lehet elképzelni, hogy így van egy szekérút és pont sarokra oda megy 
ki egy erdő. És akkor ott egy ösvény, azért mutatta nekünk, hogy gyerünk onnan, 
mert nem mehetünk a kocsival tovább, mert nem is tudtunk volna menni és akkor 
bementünk az erdőbe és akkor hát szerintem azok már, mikor megkezdődött az erdő, 
a kocsirul szökhettek. Menekülhettek szerencsétlenek. És hogy aztán hogy még hány 
halott lehetett ottan, bentébb, vagy hogy kit hogy értek utol, a német katonák utána 
mentek és az biztos, hogy aki az erdőbe volt, azt utolérték, azt mind lelőtték, akit meg 
nem lőttek le, az valahun bujkált, elbujkált. 
 
I: Mennyi ideig voltak ott a menet környékén, a menet mellett, illetve az erdőben, 
Erzsike néni, meg a nővére, milyen hosszan? 
 
BE: Hát, hosszan jutottunk addig, még ki nem értünk az erdőből, mert Nyíregyházára 
ott jöttünk, az erdőn keresztül. És most ahogy ott kint láttam, ahol voltunk, ilyen 
nosztalgiaúton, evvel a szomszédasszonnyal, akit megkértem. Hát, mán ott az az 
erdő, ahol bementünk, már nincs is meg, már fel van szántva, ki van irtva az erdő és 
ott csak erdőn keresztül lehetett Nyíregyházára közeledni, abba az időbe. 
 
I: Időben milyen hosszan voltak ott a menet közelében? 
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BE: Hát a menet közelébe nem sokat voltunk, mindössze vagy tíz percet, ha engedtek 
ott bennünket ott állni, mert mink azt vártuk, hogy vége lesz annak a menetnek és 
akkor majd átjutunk az útnak a másik oldalára és akkor nem kell az erdőn jönni 
keresztül, ahun féltünk. Mer ugye azért mentünk oda az útra, mert az erdőn keresztül 
féltünk. Két kislány megy az erdőn, hát az nem egy olyan kellemes, ugye akkor se. És 
de nem engedtek bennünket a németek és a németek űztek be bennünket az erdőbe. 
És én azt- azóta is úgy átgondolom, már most, hogy szerintem a nővérem nagyon 
félhetett, mer mán ő idősebb volt, fel tudta fogni, hogy mi az, én még nem tudtam 
felfogni, hogy mi az, 8 évesen. Én megmondom őszintén, gyerek voltam, kimentem 
az erdőbe és találtam egy ilyen, mint egy nagy kosár, egy olyan kígyót, olyan kis 
vadócon vótam, fiúk közt nevelve. És akkor olyan nagy- mint a kosár, és nem tudtam, 
hogy mi az ottan és megfogtam a kígyóknak így a fejit, összeszorítottam, nem kígyó 
volt az, hanem sikló, és így rátekertem a fára és mondtam, hogy te megmenekültél, 
összeszorítottak a többiek, így- ilyen játékom volt. 
 
I: Erzsike néni, említette, hogy- 
 
BE: -de most meg nem fognám (nevet), de akkor gyerekként megfogtam. 
 
I: Említette Erzsike néni, hogy a kocsin felismerte egyik osztálytársát. 
 
BE: Igen, igen. Avval jártam együtt, az orosi volt, mondtam is a nővéremnek, hogy 
nézd meg, ott viszik az osztálytársamat és- 
 
I: Hogy hívták őt? 
 
BE: Hát, azt nem tudom megmondani, mer ugye én utána elköltöztünk és elkerültem 
egy másik iskolába és utána inkább azoknak az iskolásoknak maradt meg a neve. 
Nagyon keveset tudok ottan, akik nem voltak zsidók, azoknak nagyon kevés maradt 
meg, akikkel barátnősködtem. Nagyon kevés. Kerekes család volt ottan, meg hm: 
nem jut eszembe hirtelen. (Verebélyi) az a nővéremmel- nővéremnek volt a- ezek 
jutnak eszembe, de azok nem velem jártak iskolába, hanem inkább a nővérem által, 
idősebbek jutnak eszembe. Úgyhogy- de nem- jutnak azok az eszembe, mert hát ugye 
megmondom miért nem is jutnak eszembe azok. Mert én ugye második osztályos 
voltam, mikor a háború volt. És éngem nem ne- engedtek egy évig iskolába, mer ki 
volt aknázva az a- az a földes út, minden ki volt aknázva és nem engedtek iskolába és 
csináltak olyat a- hogy oroszok, vagy németek csináltak, hogy ledobtak egy babát és 
ha én azt felvettem, felrobbant. 
 
I: Erzsiket néni, le kell itt most állni, mert lejár a kazetta. 
 
BE: Na, mindegy- 
 
I: -még folytatjuk. 
 
BE: Igen- 
 
I: Kazettát kell cserélni- 
És akkor ne tessék tovább mondani semmit se, mert most lekapcsolja a kazettát a- 
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I: Egy kis technikai szünet után, amikor is kazettát cseréltünk, most akkor folytatjuk 
Erzsike nénivel- 
 
BE: -jó, jó- 
 
I: -az interjút. Amire még rá szeretnék kérdezni, még ezzel a menettel kapcsolatos. 
Hogy ugye említette Erzsike néni, hogy legalább száz kocsit, ha látott- 
 
BE: -több volt az, 
 
I: -több is volt 
 
BE: -volt az kétszáz is, olyan hosszú menetbe. 
 
I: Hogy tudta ezt megbecsülni Erzsike néni? Tehát azt hogy kell elképzelni azt az 
utat, följebb volt az út, mint az erdő széle, vagy- 
 
BE: Feljebb volt az út, igen, mert ott egy árokon kellett nekünk- kellett volna 
felmenni az útra, de mán ott nem engedtek bennünket, mer ott volt végig a szekérút, 
mert ugye abba az időbe nem úgy voltak, hogy le van betonozva, ott csak egy föld- 
hatalmas, széles földút volt. És azon jártak, régen, mikor nem volt háború a 
parasztok, azon jártak a gépek. 
 
I: Be lehetett azt így látni, hogy ezt mennyire=mennyire biztos abban- 
 
BE: Az mai napig megvan az az út onnan, az az út, csak most már le van kövezve. 
 
I: Erzsike néni mennyire biztos abban, hogy olyan jól becsülte meg? Szóval mennyire 
látta be azt az utat, hogy ennyire biztosan tudja mondani, hogy ilyen sok- 
 
BE: Száz százalékos. Száz- hogy mondjam? Ezt=ezt hogy mondjam, ezt nem lehet 
elképzelni, ezt látni kelletett. Ugye az elejét nem láttuk, hogy mi- mikor odamentünk, 
mán akkor nem az elejére mentünk oda, hanem fenn, ott nem tudunk átmenni. Na hát 
hátha valahun majd lemarad valami kocsi, és átcsúszunk gyalog. A másik oldalra 
kellett vóna, mer ott volt egy ilyen kis gyalogösvény, ott kellett volna, hogy ne 
menjünk be az erdőbe. De nem engedtek a németek. És akkor mutatták, hogy 
gyerünk, vagy visszamegyünk, vagy be az erdőbe. És akkor mink így kerültünk be az 
erdőbe a nővéremmel és úgy kerültünk valami- valami végett nekünk feltétlen be 
kellett jönni Nyíregyházára, de azt- arra nem emlékszek rá, hogy miért kellett nekünk 
Nyíregyházára jönni. És a nővérem azért vitt magával engemet, mert ő félt egyedül és 
ugye egy gyerekkel azér könnyebben boldogul, másképpen néznek egy hölgyre, 
mikor egy gyerek megy mellette. Tehát nem- most se vagyunk derékek, de a nővérem 
se derékebb, mint én, ilyen termetű, mint én, de hát akkor ő 13 évesen már majdnem 
ilyen volt, mint most én. Olyan 13 évesen, vagy 14 évesen megnőtt. 
 
I: Kanyarodott az út arra felé, amikor- ahol- 
 
BE: Ott az erdőtől már mi nem láttuk tovább, csak a hátul, ahogy jöttek, azért tudtuk, 
hogy sok, mert ha bementünk az erdőbe, má’ mink az elejit a izének, nem láttuk a 
zsidókarneválnak, mán így mondom. 
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I: Ez mit is jelent, ez a karnevál? 
 
BE: Hát, az a szekérsor. 
 
I: Hogy mondják? 
 
BE: Karneválnak mondják. Ami ilyen nagyon hosszan megy, hogy se eleje, se 
hátulja. Ez karneválnak mondjuk, már most, történelem-szemszögből. (mosolyog) 
 
I: Ezt hallotta valahol Erzsike néni, hogy ezt így mondták? 
 
BE: Igen, igen. Meg tanultuk is, hogy az ilyen hosszú, aminek se eleje, se hátulja, az 
karnevál. 
 
I: Mint a=mint a karnevál? 
 
BE: Igen, igen, hát mikor vonul valaki- valamikor régen Pócsra mentek az emberek, 
ugye, gyalog, mert az volt az igazi, ha Pócsra mentünk, Máriapócsra, gyalog, 
imádkozni, és aki biciklire ült, abba az időbe csak biciklivel lehetett menni, mert nem 
volt ennyi kocsi. És akkor az volt az igazi, ha gyalog mentünk és az összegyűlt 
rengeteg falusi nép, és az mikor megindult, annak se eleje, se hátulja nem vót, az egy 
karnevált vót. Pócsra mentek imádkozni. Nem tudom, hogy ez ismerős-e. 
 
I: Persze. 
 
BE: De ez=ez van, mint ahogy most nem tudom már hol, Romániába mennek 
mostan, csinálják még az utat is, minek is mennek most Romániába, ott is valami 
imát- 
 
I: Csíksomlyó- 
 
BE:-az, az, na ott, azt, na- ugyanez volt. Ennek is, se eleje, se hátulja nem vót, és azt 
nem lehetett megvárni, hogy mikor lesz a vége, mer annak szinte végit nem láttuk, de 
az elejit se láttuk. Mennyi volt az eleje, vagy mennyi volt a vége, de ahogy én itt 
elképzelem, ahogy mondtam egy bizonyos összeget, hogy száz, de lehet, hogy nem 
száz, csak úgy elképzelem, de lehet, hogy kétszáz volt. Az összege. 
 
I: Mennyit látott, Erzsike néni, amíg ott volt? 
 
BE: Az száz százalékos, hogy száztól többet láttam, vagy pont megvolt a száz, amit 
láttam. 
 
I: És azok mind szekerek voltak.  
 
BE: Az mind szekerek- volt egylovas szekér, volt kétlovas szekér. És az egylovas 
szekeren inkább gyerekek ültek, a kétlovas szekeren meg ilyen felnőtt nők ültek, akik 
idősebbek voltak. 
 
I: Holmik voltak? 
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BE: Voltak, batyuk voltak felrakva. Nem voltak, hogy olya- olyanokat nem csináltak 
a zsidókkal, hogy engedtek neki hogy híjjákot, bútort, vagy ilyesmit, olyat nem 
engedtek a zsidóknak. Azokat- hogy mondjam, ott hagyták a lakásba, és hát, aki úgy 
viszonyult, hát én hallottam olyat, hogy elment és feltörte a zsidó lakást, amit ott 
hagytak, amikor elrabolták a németek a zsidókat. Hát voltak olyan magyarok, hogy 
elmentek és feltörték a lakásokat és ellopták a zsidó holmit. 
 
I: Erről hallott, Erzsike néni? 
 
BE: Ez így igaz volt.  
 
I: Tudott is olyan konkrét eseteket? 
 
BE: Hát olyan konkrét esetet tudok, mikor doktor úrék elmenekültek, és értesültünk 
róla, hogy már nincsenek Nyíregyházán, ez a Demjén József, mert elmenekült a 
családjával. 
 
I: Ők zsidók voltak. 
 
BE: Ő nem volt zsidó, hanem a veje volt zsidó. Márkus László, aki ellopta tőle, mer 
ez egy katonai- hogy mondjam? Tehát katonai orvos volt. És a katonai térképet 
ellopta a veje, és elment Amerikába, de ezt doktor úr nem tudta, csak mikor visszajött 
az elmenekülésből, akkor tudta meg, hogy nincs meg a veje, elment Amerikába és 
kérték tőle a katonai térképet, és hát akkor tudta meg, hogy ellopta a veje. Csak a veje 
lophatta el, mert eltűnt a katonai térkép. Amikor visszatérek, hogy mikor doktor úrtól 
meghallottuk, hogy a: elmenekültek, és akkor mondta apukám, te jó isten, mi a jó ég 
van akkor azoknak a holmijukkal. Hát elmegyünk. És mán bizony a holmijokat má 
rablók kifosztották, és ami maradt, apukám felpakolta a szekérre, ott, ahol a taligát 
betolta, ottan ásott egy hatalmas nagy gödröt, és amit mink osz- összeszedtük a 
holmijokat, mindent, amit még a rablók meghagytak, edényeket, meg hát olyan 
értékes dolgokat, amit vissza tudtuk nekik adni, beleraktuk a gödörbe. És akkor 
betaposta apukám, mit tudom én, csutkát, meg ezt-azt szórt rá, hogy ne vegyék észre, 
hogy ott el van hogyhíjjákolva. És akkor főorvos úr visszajött, nagyon soványan, és 
mondta, hogy kutyahúst, meg lóhúst, meg mindent ettek, mert végképp nem volt mit 
enni. És mi a jó ég lesz vele, még a családja ott maradt, de ő eljött, de minden üres. 
Hát azt közölte vele apukám, hogy főorvos úr, mink, ami maradt, elhoztuk, az 
megvan. 
 
I: Ha nem zsidók voltak a Demjénék, miért kellett menekülniük? 
 
BE: Hát azért, mert katonai főorvos volt. És ugye ezek- ezek az oroszok, nem a 
németektől- ő nem a németektől menekült, ezek az oroszok olyanok voltak, hogy 
ezeket a katonai embereket, meg a csendőröket üldözték. 
 
I: Olyanról tud-e Erzsike néni, hogy zsidóknak a vagyonát elvitték? 
 
BE: Van, volt olyan, nem is egy. 
 
I: Például? 
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BE: Hát ugye elmentünk, úgy be a városba és akkor mondtuk, hogy de szép bútorod 
van. Hát a zsidóké volt.   
 
I: Ez kinél volt? 
 
BE: Hát a városba, Nyíregyházán nagyon soknál volt. Azok már nem élnek. Még tán 
a bútor sincsen meg, de volt, rengeteg volt, kirabolták a zsidókat, szabályosan, akik itt 
maradtak. Hát egy- 
 
I: Elmondták, hogy hogy szerezték ezeket a bútorokat? 
 
BE: Igen. Hogy elmentek és kirabolták. Szekérre pakolták, minden, és elvitték.  
 
I: De a házak, azok le voltak zárva, nem? 
 
BE: Hát le volt, de feltörték, úgy, mint mai napig. Ha rabolni akarnak, feltörik a házat 
és elvitték a bútort. 
 
I: És ezt elmondták? 
 
BE: Persze. 
 
I: Tud erre konkrét- 
 
BE: -hát úgy nem tudok most mán, mert azok mán, mikor abba az időbe, mikor 
kislány voltam, hallottam, hogy zsidó bútora van, hát azok mán mind elhaláloztak, 
mán akkor öregek voltak. 
 
I: Tudna nevet mondani, hogy ki voltak? 
 
BE: Névről nem tudok, nem azért, hogy nem akarom, nagyon mondanám, de nem 
tudok névről. Nem tudok. Na most a névre visszamenőleg, én azért nem emlékszek 
arra a kislányra, aki integetett, a kocsiról, mer éngem egy évig nem engedtek 
iskolába, mer nekem két kilométert kellett volna gyalogolni földúton, hogy iskolába 
menjek. És anyukám félt, mert azért, megmondom őszintén, olyat láttunk ott végig, 
mán apukámék ahogy mondták, hogy imitt-amott fel van akasztva egy-egy ember a 
fára és ott csüngött hetekig. Hát, mán akkor az oroszok uralkodtak, és ha valaki 
orosszal ujjat húzott, vagy valami, akkor azt felakasztották a fára. Ilyenek történtek és 
nem mertek iskolába engedni. Na és mikor én egy-egyet gondoltam, hogy én mán 
pedig iskolába akarok járni, mert nagyon jó- szóval nagyon szerettem  tanulni, 
egyébként ott az orosi iskolába osztályelső voltam. És hogy híjják- mán majd 
elmondom ezt az iskola-történetet és akkor elszöktem egyszer, a kis Bak-lánnyal, 
akinél vót szintén a három zsidó, egyidősök voltunk, elszöktünk együtt és 
beiratkoztunk az iskolába. És mink abba az iskolába akartunk beiratkozni, akik mán 
egy osztályt mán elvégeztek. Hogy megértsék, megérted eztet. Hát igen ám, de tik 
nem jártátok ki az izét, a ha- csak a második osztályt, a harmadik osztályba még 
együtt fogtok menni. Tehát mi a harmadik osztály kihagytuk, és úgy mentünk el, 
hogy beiratkozunk mink a harmadik osztályba, én ma is a- izébe negyedik osztályba, 
de azok már negyedik osztályosok lettek, de mi még nem végeztük el a harmadikat. 
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Na, gyerünk csak, sírva mentünk vissza a harmadik osztályba, de az mán egy másik 
csoport vót. Ezért nem emlékszek vissza a névre. Az mán egy másik csoport vót, mer 
egy évvel később mentünk oda jelentkezni, hogy még mink iskolába akarunk járni. 
 
I: De a kislány már nem volt ott, akit el- 
 
BE: Hát azt mán második osztályból elvitték a kislányt, akkor volt a menet. És akkor 
elzajlott egy évig a háború, és háború után, mikor mink ki mertünk menni az utcára, 
akkor mán tíz hónap elment az iskolából és mán mink nem tudtunk jelentkezni, 
beültünk a negyedik osztályos padba, hát menjetek vissza, tik még harmadik 
osztályba nem végeztétek, és ezért nekem ilyen névkutyulás lett, mer azok maradtak 
meg. 
 
I: Jöttek-e vissza azok közül, akiket elvittek? 
 
BE: Nem. Azok egy se jöttek vissza. Azok ott vótak, akik a szekeren feküdtek, azok 
beteg emberek voltak, gyerekek voltak, és szerintem azok egy se jöttek vissza. És 
azok annyira fegyelem alatt mentek ottan, mert mondom, aki megszökött, erős a 
gyanúm, hogy azokat lelőtték, azok feküdtek ott az erdőbe össze-vissza. 
 
I: Hallott különben- hogy beszéltek ezek a katonák, milyen nyelven beszéltek például 
Önökkel? 
 
BE: Hát a német én- mink nem nagyon beszéltünk a katonákkal, minket elűztek 
onnan a németek. 
 
I: De mit mondtak? Németül mondták, vagy magyarul mondták? 
 
BE: Nem, mutatták, hogy gyerünk, gyerünk oda, be az erdőbe. 
 
I: De nem mondtak semmit, csak- 
 
BE: Nem. 
 
I: (Nem hallották őket-) 
 
BE: Oroszra jobban emlékszek, mert az hogy az oroszok azt mondták, hogy davaj, 
davaj, de nem davaj-t mondtak, emlékszek rá, mer azok németek voltak. 
 
I: Azt látta, hogy ezek a katonák hogyan bánnak a zsidókkal, a menetben? 
 
BE: Hát hogy mondjam? Úgy bántak, mint aki- ő: hogy magyarázzam meg? Mint aki 
bűnt követ el, és akkor, mint egy bűnözőt, úgy kísérték őket. 
 
I: De mit csináltak velük? 
 
BE: Durván beszéltek velük. Durván beszéltek velek. 
 
I: Mit mondtak? 
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BE: Hát hogyha nem úgy mentek ott a menetbe, vagy kilógott, vagy valami, akkor 
mán puskatussal odamentek és akkor intettek, hogy gyerünk vissza szorosan oda. Mer 
erős a gyanúm, hogy szöktek el onnan. Akik ott gyalog mentek és sárga csillagot 
viseltek, azok a fiatal emberek, azok megpróbáltak szökni onnan. 
 
I: És a fiatal embereken, a holttesteken látott sárga csillagot? 
 
BE: Azt nem tudtam megnézni, hát isten őrizz lett volna oda menni. A nővérem nem 
engedte vóna meg, mer annyira félt. 
 
I: A katonák, akik őrizték a menetet, ők- tehát csak megszólaltak. Milyen nyelven 
szólaltak meg? 
 
BE: Hát német nyelven. Német nyelven. Nem nagyon tudok németet, mert hogy 
mondjam- 
 
I: De nem magyarul. 
 
BE: De nem magyarul. Nem magyarul. Nem magyarul. Úgyhogy nem- hogy híjják 
volt, nem. Én- 
 
I: Azon kívül, hogy puskatussal ütögették azokat, akik lemaradnak, volt még 
valamilyen fizikális, vagy ilyen erőszakos- 
 
BE: Nem, mert nem- egy tíz percnél tovább nem voltunk ott a karneválnál, mert 
mikor már minket intettek, akkor nem. Vagy át kellett vóna jutni azon a: azo- ott, 
hogy átmenjünk a szekér közt, amit nem lehetett, mert szinte egymást érte a szekér. 
Tehát ahogy ment a szekér hátulja, a másik ló, ahogy jött, szinte a lónak a szekérnek 
a hátulját érte a feje. Mer vót egylovas szekér, meg kétlovas szekér, amin vitték őket. 
Abba az időbe nem volt kocsi, meg motor, meg nem tudom, micsoda, nem vót. 
 
I: Erzsike néni, még a legelején, még a beszélgetésünk legelején, még az iskolában 
bejött egy hát német katona- 
 
BE: Igen=igen=igen- 
 
I:-ezek szerint jól beszélt magyarul. 
 
BE: Igen, az beszélt magyarul. 
 
I: De akcentussal beszélt magyarul? 
 
BE: Igen, igen, igen, aki tanított bennünket, hogy híjjákra és akkor én ezt mondtam 
főorvos úrnak- 
 
I: Ének volt, vagy pedig rigmus volt? Volt dallama? 
 
BE: Volt dallama. Még a mai napig tudom! (nevet) 
 
I: El tudná ezt mondani, hogy ez hogy volt? 
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BE: Hát azt mondták, hogy úgy kell énekelni, mert most mán össze fogjuk szedni a 
zsidókat, mer a zsidók rossz emberek. És úgy mondta, hogy úgy kell énekelni, hogy 
(énekli) 
Éljen a Szálasi, meg a Hitler 
Üssük a zsidókat bikacsökkel 
Éljen Szálasi, meg a bátyja 
Aki a zsidókat ki nem állja 
 
Ennek van egy dallama, és így tovább, de én ennyit tudok belőle. Ez egy hosszú dal, 
az egyik is, meg a másik is, van tovább is, de én ennyit tudok belőle most. 
 
I: Mit mondott még ez a katona? 
 
BE: Hát nem emlékszek rá, de erre a dalra nagyon emlékszek, hogy ezt és akkor én 
mondtam, mondom főorvos úrnak, mivel az ő veje zsidó volt, és azt mondta, 
kislányom, azt nem lehet. Őneki az unokájával barátnősködtünk, és ugye az unokája 
is zsidó, aki- az ő onokája a: fel is írtam, ott a Bibliába vannak nevek, mert mondtam 
a gyereknek, menjen ki és írja fel: Márkus doktor úr vette el, aki a Fehérgyarmatnak 
volt a főorvos. Ez a kislány ahhoz ment férjhez. De sajnos már az is meghalt, hát nem 
tudom, hogy még Éva él-e. Nagyon szeretnék vele találkozni, hát ő annyi idős, nem, 
fiatalabb tőlem, ő körülbelül olyan két évvel fiatalabb tőlem. 
 
I: Márkusék lánya. 
 
BE: Márkus lánya, aki zsidó volt, akik elmenekült- izé is az édesanyja is meghal, az 
kiment- ki szoktam menni a temetőbe, itt van egy kripta nekik és ott van felírva 
kriptára és innen tudom, hogy meghalt. Mán a- de még nem láttam a: Évának az 
apját, de a férjét már láttam. A férje Cseh Zoltán volt a férje, aki a Fehérgyarmatnak 
volt a főorvosa, de akkor, mikor Fehérgyarmaton volt az a hatalmas nagy árvíz, nem 
tudom, hogy hallottatok-e róla, nagyon nagy árvíz volt, Fehérgyarmatot elöntötte. És 
akkor nagyon könyörgött neki az anyósa, doktor úrnak a felesége, Erzsike néni, hogy 
hagyd ott, azt mondta, még egy beteg van a kórházba, addig nem hagyom el a 
kórházat, vegyétek tudomásul. És olyan stressz alá került, hogy állítólag meg is halt, 
főorvos úr annak a Jutkának a- Jutkának hívták ennek a zsidónak a lányát, és meghalt 
a férje is akkor. 
 
I: Erzsike néni, még egyszer, ez a dallam, amit elénekelt, mindez az orosi iskolába 
történt. 
 
BE: Orosi iskolába történt, igen. Hát ott jártam iskolába és ott történt. Mer én 
emlékszek rá, hogy Jutka sokat kijött hozzám játszani, őtőle kaptam csodálatos nagy 
alvóbabákat, amit megunt ruhát, gyönyörű ruhájaim voltak, őtőle kaptam, mert pont 
olyan derék volt, mint én, hiába, ő fiatalabb vót, de körülbelül az a derékség volt, 
mint én. És akkor mindig őtőle kaptam babákat, ruhákat, játszót, mindent a világon és 
emlékszek rá, egyszer beültünk az istállóba és elkezdtük azt énekelni Jutkával, hogy 
’kotkodács, mindennapra egy-két tojás’. És főorvos úr annyira vigyázott ránk, hogy 
illemtudóan akart nevelni, és azt mondta főorvos úr, Erzsikém, ezt meg ne halljam 
tőled, mer ez csúnya dolog. Ilyet az én onokám nem hallhat. (nevet) 
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I: Erzsike néni, nagyon szépen köszönjük. Akkor itt most leállunk. 
 
BE: Na, én egyet mondok a végszóra, ez nagyon érdekes lesz ehhez a riporthoz. 
Mégpedig, mikor kezdődött a háború, ez legyen a riportnak a vége, és jöttek a 
repülők és még akkor nem bombáztak, csak végigvonult a repülő, egy csomó 
röpcédulát végigdobott Nyíregyházán a repülő és az volt, nagyon sokan nem tudják 
még ezt- és az volt a röpcédulára ráírva, hogy ’Na te szaros Nyíregyháza, te maradtál 
utoljára.’ Evvel volt tele Nyíregyháza, ilyen röpcédulával. Ez legyen a vége. (nevet) 
 
I: Nagyon szépen köszönjük, Erzsike néni. Köszönjük szépen. 
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