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Mátraházi Ferencné Alapi Borbála 
 
 
I: Kérem szépen, hogy mondja el mindenekelőtt a nevét. 
 
MF: Tessék? 
 
I: A nevét legyen szíves elmondani. 
 
MF: Mátraházi Ferencné Alapi Borbála. 
 
I: Mikor született? 
 
MF: 1932. április 25. 
 
I: Bori néni, voltunk már itt ezelőtt néhány hónappal, beszélgettünk. Elmondta akkor 
az emlékeit. Most azért jöttünk vissza, hogy mindezt felvegyük filmre. És akkor 
mindenekelőtt arra szeretném megkérni, hogy=hogy meséljen arról, milyen volt a 
viszony a háború előtt a zsidók és a nem zsidók között. 
 
MF: Nem- édesanyám mosónő volt. És ugye zsidó családoknál mosott. Mindig, 
minden pász- szinte minden pásztói zsidó családnál ő mosott. És vele nagyon 
szerették, meg így, mint én, ugye gyerek voltam, anyás voltam, és mindig vele 
mentem. És úgy volt, hogy ugye némelyik zsidó család, hát például- hát neveket 
mondhatom? 
 
I: Persze! 
 
MF: Pickék, az Pásztón pékségük volt és oda anyukám kéthetenként járt. Ott három 
gyerek volt, két lány és egy fiú. Ott ők sütötték a kenyeret, a nagybátyám volt ott a 
pékmester. Anyu meg mosni járt oda. És hát ugye iskola előtt, iskola után mindig 
lógtam az édesanyámon. Nagyon jóindulatúak voltak velük és másokkal is, mert 
például aki szegényebb volt azt’ nem tudott fizetni, kenyeret adtak nekik. 
Nekünk=nekünk ideadták a lányoknak a ruháit, úgyhogy mi mindig igaz, hogy 
nagyon szegények voltunk, de mindig szépen jártunk, mert ugye hasonló korú lányok 
voltak ott és hát mi is három lány volt otthon és mindig kap- megkaptuk azokat, 
amiket ők már ugye nem hurcoltak. Ugye a Pick néni is például nagyon- nagyon 
minden alkalommal kenyeret, kiflit is néha adott és szóval tényleg úgy volt, Pásztón 
szerették őket nagyon, mert ott volt a pékség mellet közvetlenül az üzlet. És akkor 
ugye a péksüteményt meg jó apám hurcoltak ki- hát egy kosárba a megrendelőkhöz. 
Mert azt ki kellett hurcolni. Úgyhogy nagyon sok időt töltöttem ott el náluk és 
tényleg ugye gyerekfejjel, olyan 11 év- voltam, nagyon-nagyon sze- szerettem őket és 
hát sajnos őközülük senki nem jött vissza Pásztóra. Akkor mellettük közvetlen voltak 
a Herczeg Annuska és Rózsika. Azoknak kis ilyen vegyesüzletük volt, cukorkák, meg 
egyéb dolgok. Ők meg korán meghaltak a szülei és ők örökölték ezt a kis üzletet. Hát 
ők nem voltak nálunk, anyu oda nem járt mosni, de mivel egy udvarba laktak 
Pickékkel, hát én ugye gyakran hát elmentem hozzájuk, elmosogattam, ki- mikor 
bezártak az izé- üzletüket, akkor néha söprögettem, és úgy emlékszem, nem ugye 
pénzért, mert gyerek voltam, ilyen apró cukor, ezeket adott. Ugye anyu nem nagyon 
tudott venni, mert öten voltunk otthon, elég (…) úgyhogy ők is tényleg úgy volt, 
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hogy- ők a szegényebb zsidókhoz tartoztak, őszintén. Akkor volt a Klapka utcába- 
volt a zsidó rabbi, Kovácsék. Na, én azokra emlé- az nekem ma is fájó pont, az egész, 
arra megyek, ugyanis annak az Éva nevű- Kovács Évával jártam én együtt az 
iskolába, elsőtől fogva. És nagyon megszerettük egymást, úgyhogy Kovács néni- én 
iskola után hát ők ugye nem tartottak mosónőt, mert nem voltak valami gazdagok, 
Kovács néni mindent elvégzett, és iskola után legtöbbször Évával vagy odamentünk, 
vagy hozzánk mentünk. Hát mindig, ha odamentünk, akkor Kovács néni ebéddel 
kínált, nem tett különbséget, szinte ugyanazt adta, amit Évának, sőt, életemben 
először, amire ma is emlékszem, ott ettem kakaós kalácsot, kakaóval. Mer ő 
délutánonként, amikor úgy voltunk, odaadta. Akkor, ha Éva jött hozzánk, ugye, akkor 
nyári időszakban mindig gyümölcsöt, mert volt egy kis kert, (Jéghegynek) nevezett 
szőlőnk, és gyü- és anyu azzal hálálta meg, hogy olyan jók voltak hozzánk, meg 
velünk, ha zöldbab volt, azt vittünk, vittem nekik, úgyhogy mindenfajta gyümölcsöt. 
És akkor úgy volt aztán, hogy ugye mikor már kezdte- kezdték a sárga csillagot 
hurcolni, akkor Éva már nagyon szomorú volt. Egy osztály- egymás mellett is ültünk. 
És amikor ugye hát mindenki elhúzódott tőle, amikor én továbbra is együtt ültünk. 
Mindig, a szünetbe is együtt ültünk, együtt voltunk kint és valahogy éreztem, hogy 
éntőlem is úgy azért elhúzódnak a többiek, hogy ugye mert a gyerek milyen ugye? Ha 
otthon hallotta, hogy zsidók- mellette ültem, (…) úgyhogy á: nem nagyon 
barátkoztak aztán velem se. De mind a ketten nagyon jó tanulók voltunk, én végig 
kitűnő tanuló voltam mindig, ő is, úgyhogy nem sokat kellett nekünk tanulni Évával. 
És akkor hát ugye mikor már az volt, hogy gy- összegyűjtik őket, akkor már Kovács 
néni is mondta, hogy hát ne menjek hozzájuk, mer nehogy bajom legyen belőle, ugye, 
hogy ugye annyira. És akkor amikor Pásztón kezdték összeszedni a zsidókat, hát ugye 
anyu is, meg hát én is hát sírtunk, mindig Évával és anyu mondta a Kovács néninek, 
hogy hagyja itt Évát, majd, ha már- mer úgy tudták ám akkor a zsidók, hogy ők 
munkába mennek. Szóval azzal a tudattal mentek, hogy majd visszajönnek, mert azt 
mondták nekik ám, hogy munkára viszik őket. És hogy akkor hát nem egyezett bele, 
természetes. Melyik szülő ugye egyezett volna, később, mint szülő visszajött, 
átéreztem, hogy persze, igaza volt. Nem egyezett bele, hogy hát- ő: ott maradjon Éva. 
És akkor amikor ugye pásztói állomáshoz vitték el, bizony én kint az izén sírtam, ő 
meg bent sírt. Éva amíg sorba volt, sírtuk végig az úton, még ugye, mert kísérték a 
zsidókat a pásztóiak. Volt, aki aztán ugye hát, elég csúnyán viselkedtek a felnőttek. 
Gyerekfejjel akkor hallottam először azt a kifejezést, hogy bekiabálták, hogy vitték 
őket, hogy ’batyuval jöttél zsidó, batyuval mehetsz!’. Ez volt, végig ezt kiabálta 
némelyik, ugye be és akkor hát ugye nem fogta föl az ember, azt se tudtam, hogy 
mikor jöttek batyuval, meg mért mondják ezt, hogy batyuval jöttek és amikor a fiam 
írta a zsidó történetet, leírta, meg  vallás, meg egyebeket, akkor jöttem aztán rá, hogy 
mit jelentett, hogy honnan származnak és hogy jöttek be. És hát hogy- úgyhogy 
nagyon fájt, akkor sokáig én se mentem. Egy hetet nem mentem iskolába, mert 
borzasztóan rossz érzés volt, hogy ugye elszakadtunk egymástól. És utána aztán ők se 
jöttek vissza Pásztóra, egyik sem. Ott a szülők sem, meg ők se. Úgyhogy akkor volt 
Pásztón, megvan még most is az a nagy: épület, amibe hat zsidó család lakott. Azt- az 
egyik a Szűcsék voltak, azoknak tejüzemük volt alul, az alsó, és fönt volt a lakásuk. 
Na, oda anyu is járt oda egy hétig, és akkor hát, ugye mikor ott voltam, takarítgattam 
egy kicsit, még anyu mosott, megkértek, mert ők lent dolgoztak a műhelybe, vagy és 
a izé- tejüzembe, úgyhogy- és utána ők se hm: nem pénzért dol- segítettem, hanem 
túrót, meg tejfölt, mert mivel tejüzemük volt. Ők visszajöttek, gyö- először elmentek 
Gyöngyösre, gyerektelenek voltak, azt mikor utólag ugye már a fiam dolgozgatta föl 
a- izé- a pásztói, meg a tarjáni zsidó történetet, úgyhogy aztán érdeklődtek még ez a 
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Rózsika néni, aki visszajött és Pásztón már élő- maradt. És akkor egyszer elmentünk 
hozzá és ő mondta, hogy ez a család visszajöttek, meg Szűcsék is ugye hallott- 
elmentek aztán Gyöngyösre lakni, majd Gyöngyösről kimentek Amerikába, és 
állítólag Washingtonba élnek- éltek, vagy élnek-e ők is, öregek, már jóval. Biztos, 
mert én akkor gyerek voltam, ők meg már felnőttek. Akkor abba az udvarba lakott 
egy műköves, annak a Wajer- ék, az- hát ők ilyen szegényebbek voltak, se mosónő, 
semmi, de mivel ugye ott volt még, ugye három család, aki mosatott, így 
megismertem azokat is. A bácsi műköves volt és ma is megvan az a műkő a kapu 
fölött, mert ilyen (dufartos) kapu volt, ahol aztán ilyen belső udvar és hat család élt- 
lakott ott. Ma is megvan az a műkő. Azok se jöttek vissza, szegények, egy se. Akkor 
volt (Prüdlich?) Lajos annak hm: ékszerüzlete volt Pásztón, úgyhogy állítólag aztán 
ott, akik voltak, akik később mesélték, hogy ők mivel ékszer- sok ékszert elástak 
valahová és őnekik a lányuk visszajött, mert egy lány volt és kereste, mert még kert-
rész is tartozott hozzá, de sajnos ugye valaki megtalálta és nyilván, hogy hiába 
keresték szegények. Akkor Pozsonyiék laktak ott még, ahhoz járt anyu mosni, azok 
gyerektelenek voltak. Azoknak rőfös üzletük volt. Szalagot, kötényt, ezt-azt kendőt 
adtak. Hát ugye anyu mosott is értük azért, azokér’ a ruhákér’, de mindig volt szép 
ruhánk. (nevet) Annak mindig örültünk. És ők visszajöttek mind a ketten, úgyhogy a 
pásztói zsidó temetőben vannak eltemetve. Akkor Schwartz Pista, azok- 
Schwartzéknak bútorüzletük volt, sőt, ugye dolgoztak, konyha- meg szobabútort 
készítettek. Oda is anyu két szer járt hetenként. Volt az Imre, Erzsike és Péter. Három 
gyerek volt, egy nagymama, ők aztán a Schwartz bácsi. Ő is nagyon jó emberek 
voltak. Amikor tudták, hogy el kell majd menni, már ugye- akkor a Schwartz bácsi 
szétosztotta a raktáron lévő bútorokat az embereknek, akik ugye szeretett és 
anyáméknak is mondta, hogy hát Alapi néni, odaviszünk egy bútor- vagy egy ilyen 
hálószoba bútort. Elhozták, anyu föltette a padlásra, úgyhogy, de egyáltalán nem 
akarta használni, elfogadni sem, de lányok vannak, majd jó lesz valamelyiknek. És 
akkor izé- na őközülük aztán mind a három- az Imre, az kiment rögtön, amikor 
hazajött Izraelba. Rózsika, meg a Péter, azok itt maradtak Pásztón. Anyu mikor 
megtudta, hogy megérkeztek, rögtön szólt is nekik, hogy a bútort vigyék, hogy legyen 
valami, amin elindulnak, pénzük. És többen azért visszaadták a bútort, nemcsak 
anyám, akiknek adott, a jobbindulatúak. A mások, akinek eszébe se volt visszaadni. 
Na most ő- Rózsika nyitott egy rőfös üzletet, nagyobb, aztán Péter, az meg kiment 
Izraelba. Úgyhogy Rózsika jött is, hát, meg segítette a két testvére őt, az Imre, meg a 
Péter is. Egyik ugye kiment előbb, rögtön, ahogy hazajött, ők még megpróbálkoztak, 
de nem sikerült, de Rózsika nem tudta elhagyni Pásztót. Úgyhogy akkor volt egy 
Rosenbergék, azok is a főutcán laktak. Ott volt egy kisfiú, Ivánka, annak is volt egy 
rőfösüzlet, meg bádogos műhelyük volt nekik, és a gyerek mellé, hát oda járt anyám 
egy hé- minden héten egyszer mosni hozzájuk. És a gyerek mellé- kisfiú mellé a 
nővérem, aki három évvel öregebb volt, hát gyereklányként ott volt náluk. Hát úgy 
hogy elment reggel, aztán jött haza este. Nagyon aranyos kisfiú, Ivánka, sokat 
játszottunk, sőt, azt is elhozta, szerette, mindenki és azok is szeret- ott nagyon kérte a 
nővérem, anyám is, hogy hagyják itt Ivánkát. Hogy erre lehetőség is lett volna, mert 
sajnos ugye anyám az egyháznak is mosott, a parókián is, meg a csendőrségen is. És 
le- hát nagyon szerették őt ott is, és hát nem olyan vad csendőrök voltak a pásztóiak, 
és hát biz- ők hozzá is járultak volna, hogy ott maradjon, úgyhogy nem vették volna 
figyelembe azt, hogy nálunk marad. De hát ugye nem hagyták ott. Ők szegények 
mind odavesztek. Pedig hát. Akkor a későbbiekben, mikor aztán lezajlott- egy hét- 
anyu megtudta a csendőröktől, hogy Nagygombosra vitték ezeket a zsidókat. Bevago- 
és onnan vitték aztán majd Hatvanba bevagoníroz- és vinni. Nagygomboson volt a 
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gettójuk, Lőrinci és Hatvan között, ez egy olyan palagyár-szerűség volt, úgy tudom. 
És hát ugye anyu szegényem, nagy jóságával nagyon sajnálta főleg a gyerekeket, a 
gyerekes családokat, és akkor, hát mivel volt az a Jéghegynek nevezett terület, a 
gyümölcsösünk, sok diónk volt abba az évbe. És szegény anyámmal napokon 
keresztül az egész család diót tört, és mert azt- hogy leviszi Nagygombosra a 
családoknak, az ismerős családoknak. És akkor kint, (Nádaspuszta), az hat 
kilométerre van, ott volt egy uraság, hát anyu oda is kijárt szegény mosni, mert el 
kellett tartani öt gyereket, mert apám majdnem vak volt, ő nem tudott nagyon 
dolgozni. És akkor kiment és két- úgy emlékszem, ilyen bádogkannák voltak még 
akkor, három literes bádogkannákba, kettőbe vett mézet. Hát kedvezményesebben 
kapta. És akkor ugye, hát mivel a csendőröktől megtudta, hogy Nagygomboson 
vannak, akkor anyu fogta, és a mézet, meg az izé- diót levitte Nagygombosra. Ott 
szerencséje volt, hogy egy pásztói csendőr volt a gettó kapujában és beengedte őt. Így 
találkozott ő még minden pásztói zsidó családdal. Ott a zsidó családot a Barta 
doktornő tartotta össze, aki Pásztó orvosa volt és nagyon szerették. Egyedül élt, mert 
a lánya meghalt, még ez idő, mikor elkezdődött ez a zsidóüldözés. Egyedül volt és 
takarította a gettó. Anyu mondta, egy éjszaka ott is maradhatott. És ők osztották szét 
a gyerekes családoknak a mézzel összekeverték a diót, és hát szétosztották a 
kisgyereknek. Főleg ugye a pásztói zsidók- neve nincs írva, köszönte neki, meg hát- 
és akkor- de közbe ugye másnap, ahogy felébredt, reggel megérkezett a gettóhoz az, 
hogy ugye sorakoztatni kellett, amit már anyukám mesélt el. Mert vagonírozták 
Hatvanba őket, be kellett, mert Hatvantól az izé- nem messze volt, Hatvan és Lőrinci 
között. És hogy sorakozni kellett zsidóknak, és hát úgy mondta anyu, hogy sorba 
állították, és hát ugye akkor azt mondja, hogy hát az egyik izé- zsidó, vagy csendőr, 
belökte őt a sorba, őt is, szegényt, anyut. És hát úgy mondják, hogy majdnem anya 
nélkül maradtatok, az ismerősök. Belökte őt is a sorba, de akkor megint szolgálatba 
talál- volt- került egy pásztói csendőr, aki mindjárt mondta, hogy Alapi néni, hát nem 
ment haza, mit keres itt. És anyu elmondta és hát rendes volt nagyon vele, mert 
elment a gettó parancsnokához, aki állítólag nem volt olyan rettenetes ember, mert 
sok mindent megengedett. És akkor ott igazolta anyámat, hogy hát ugye ő nem 
tartozik, ő csak segített, élelmet hozott egy kicsit a gyerekeknek. És az ugye a 
parancsnok elengedte. És szegény a Zagyva partján, nem mert már vonatra ülni, a 
Zagyva parton, ami ugye Pásztón és Hatvanon Szolnokig megy le és érintette Hatvant 
is, a harmadik napra jött haza gyalog. Hát bömböltünk otthon mindannyian, főleg én, 
aki rettenetes anyás voltam. Nagyobb fiam az minden héten hazajön. Rettenetes 
anyás voltam. Ha tudom, hogy a kapuba sírdogáltam és akkor megérkezett három 
napra. Mert nem mert vonatra szállni és gyalog jött. Ő: a gettóból, el. Úgyhogy 
sokáig, nagyon sokáig, énnekem csak nagyon fájó emlékeim van- vannak abból az 
időből, mert gyerekfejjel szinte én is úgy éreztem, hogy hát ez borzasztó, ami 
történik. Aztán utána később, mikor én aztán ugye elvégeztem a főiskolát, mert 
tanulni szerettem, igaz, hogy szegény gyerek voltam, de mindig akad, aki 
pedagógusok ott is, akik támogattak, hogy el tudjam végezni, mert hát ugye anyám 
nem tudta volna. Se ruhával, semmivel. És elvégeztem, és akkor Kisterenyére 
kerültem tanítani. Hát itt is első izé volt az iskola mellett volt egy zsidó bácsi, Grósz 
bácsi. Az megjárta Auschwitzot, a felesége, gyerekei ott maradtak, és a gyerekek- 
nagyon szerette a gyerekeket, a gyerekek nagyon szerették őt. Mindig két- akkor még 
pengő volt ugye, két-három pengőért valamit a Grósz bácsi cukorkái. És ugye hát a 
fiam onnan kapta, mindig mondtam a (…) hát ő meg mindig- akkor volt kisgyerek, a 
nagyobbik fiam, és hát ugye a többi gyerekkel együtt szaladgált cukorért. Mikor 
jöttek hazafelé az iskolából. És akkor hát egyik alkalommal- sose- nagyobb fiam 
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szaladt haza sírva. Hogy hát azt hittem, ugyanis mikor vásárolt Grósz bácsitól cukrot, 
akkor ugye véletlenül, amikor adta neki, az ingujja fölhúzódott. És a szám, az a 
beégetett szám ott volt. És a fiam azt hittem, első- második- első osztályos volt, hogy 
valami rablógyilkos, most szabadulhatott. És akkor férjem én is leültünk, 
elmagyaráztuk neki és azóta Grósz bácsi volt a mindene. És megemlíti minden 
könyvében, meg akárhol van, hogy akkor az időtől kezdve- nagyon rendesek voltak. 
Na akkor, de ezek mind lezajlottak. Én, amikor aztán ötven- hatvanas években 
lehetett külföldi utakat szervezni, két-három naposakat, mert ugye addig csak egy-egy 
naposakat engedélyeztek országon belül, az iskolai kirándulásokat. Akkor ugye mi 
elkezdtük az- kirándulás szervezését férjemmel együtt, auschwitzi kirándulásokat, hát 
nemcsak a- végigmentünk Lengyelor- Csehszlovákián, a betléri kastély, a dobsinai 
jégbarlang, stb., Zakopáne, és Krakkó és mindig a végállomás Auschwitz volt. 
Minden évben szinte, amíg tanítottam 35 év alatt, öt évet ki kell venni, mert volt ugye 
az ellenforradalom, vagy forradalom, nem tudom, ma már hogy hívják, sokat 
vitatkoznak a történészek is. Úgyhogy minden évben elmegyünk- elmentünk. Vittünk 
a cso=csoportokat, főleg a búcsúzú nyolcadikosok, osztálykirándulásra, 
búcsúkirándulásokat lehetett szervezni, úgyhogy szinte évenként háromszor is 
elmentünk Auschwitzba. Sőt, szülőket is vittünk, néha azok meg is emlegették, a 
nagyszülők, hogy olyan sok helyen, meg olyan megrázó körülmények, meg izé- nem 
láttak, mint az auschwitzi. Hát ugye mentünk mindenütt. Mindig kerestem a képen, 
ugye hogy hátha fölfedezem Évát, de nem fedeztem fel őt. Ennyit tudok, amit hát- 
 
I: Bori néni, térjünk vissza még a háború előtt időkre. Említette az Évikét, aki jó 
barátnője volt. Egészen addig, amíg=amíg ugye el nem kezdtek a diákok- meg hát 
úgy alakult a helyzet. Engem az érdekelne, hogy azt mondta, hogy az osztálytársak 
nem jó szemmel nézték azt, hogy Bori néni az Évikével barátkozik. Mit mondtak? 
 
MF: Hát, merthogy zsidó volt. Azt=azt, úgyhogy valószínű csak azok, akik otthonról 
biztos azért hoztak valamilyen vallási különbséget, mert az csupán csak talán azon a 
gyerekfejjel máson nem múlott. Mert ők ugye tartották a különböző ünnepeket, 
amelyik ugye nem pénteken, szombaton. Hát ott beszélgettünk és valószínű ebből 
adódott, hogy sokan nem szerették őt. 
 
I: Emlékszik arra, hogy bármilyen atrocitás, vagy konfliktus lett volna az iskolában? 
 
MF: Nem volt, nem verekedtek, meg nem- csak hát elhúzódtak tőle. Ő kiment 
szünetbe, ugye igyekeztek azér csoportokba. Azér’ már ott is voltak gyerekfejjel, 
gyerekek között is ilyen. Mert nem sok zsidó- hát már az osztályba csak Éva volt 
velem. De jártak többi zsidó gyerekek az iskolába, mert ugye majdnem mindegyik 
zsidó családnak volt gyereke. 
 
I: Mondtak az Évára valamit? 
 
MF: Tessék? 
 
I: Mondtak az Évára valamit a- 
 
MF: Nem, nem csúfolták, csak=csak=csak valahogy nem beszélgettek vele úgy, mint 
a többivel. Kis csoportok alakultak ki, úgyhogy- én viszont nagyon szerettem őt. 
Úgyhogy mindig úgy nézett ki az az Éva, magam előtt van, mint később az Anna 
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Frankot vetítettem sokszor a gyerekeknek, Anna Frank naplója. Őneki is ilyen kis 
rövid haja volt, teljesen úgy hasonlított rá.  
 
I: Bori néni fel tetszik tudni idézni azt a napot, vagy arra kérem, hogy idézze fel azt a 
napot, amikor elvitték a zsidókat. Hogy volt az?  
 
MF: Hogy összegyűjtötték őket, mindenkinek ugye volt egy Péter nevezetű, Péter 
néni. Azt kihagytam. Azt- két fiú volt, azok is nagyon rendes család volt. Ő is ott- 
például anyámmal egy asztalnál kellett ebédelni, ahol mosni volt, ott mindig együtt 
ebédelt az asztalnál, velük kellett együtt enni. Na, úgyhogy amikor már ők 
megtudták, hogy- hát azért híre terjedt, máshol már volt, ahol már ugye gyűjtögették 
a zsidókat be. Azon a napon, nem is tudom, talán tavasz volt, május lehetett, mert 
júniusban vitték el őket. Amikor ugye kiadták, hogy nem tudom, hány kilós 
csomagokkal lehet gyülekezni nekik, Pásztónak volt egy ilyen na- valami izé- nem 
piactér volt, hogy ott kell gyülekezni nekik, a családoknak.  És volt, aki sajnos- 
például volt két ilyen testvér, pont az iskolával szemben, akik öngyilkosok lettek, 
mind a kettő vízbe ugrott. Két zsidó, felnőtt nők voltak, nem várták meg, hogy 
begyűjtsék őket, hanem kútba ugrottak. 
 
I: Erről honnét tudott Bori néni? 
 
MF: Tessék? 
 
I: Erről honnét tudott, Bori néni?  
 
MF: Mert az iskolával szembe laktak, amikor ő már- már mi akkor alsó tagozatosak 
voltunk, és hát csődület volt ott rögtön, ugye, hogy mi történt. Összecsődültek, mert 
pont a két kapu, az iskola kapuja, meg az ő kapuja, már emeletes ház van ott is, egybe 
nyílt, és akkor hát csak arra lettünk- hogy ugye azért sok pásztói ott gyülekezik, 
egyesek sírnak, stb., mások meg, hát kiabálnak. 
 
I: Mit kiabáltak? 
 
MF: És- hát azt, hogy jól tettétek, oda valók vagytok, stb., stb., ugye. És hát akkor 
ugye mi is kiszaladtunk az udvarra, mert csak izé kerítés volt, drótkerítés, láttuk és 
akkor mesélték, meg anyám is mondta, mert több ilyen zsidó család, Péterék is, meg 
akikhez járt, mondták, hogy sajnos ők előtte, jóval előtte, mielőtt ugye gyülekezni 
kellett volna, már öngyilkosok lettek. Mind a ketten, két olyan idősebb öreg néni- 
lány volt inkább. Akkor ugye nem tudom, hány, öt kilós csomagokkal, azt hiszem 
annyit lehetett csak nekik vinni, vagy 10 kilósat, már nem emlékszem. Akkor 
összegyűjtötték őket és tudom, hogy hát ugye nem nagyon engedtek közelükbe és 
onnan a fő tértől sorba állították, és akkor vitték ki az állomáshoz. A pásztói 
állomáson vagonokba rakták már és Lőrincibe vitték őket. De állítólag Lőrinciből 
aztán Hatvanba gyalog kellett nekik menni. Mondjuk Pásztó és Lőrinci azért olyan 16 
km, Nagygombos, és Nagygombos és Hatvan között három km van csak. Ott gyalog 
kellett nekik. 
 
I: Ott voltak Bori néniék a Fő téren? 
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MF: Ott voltunk, hát mondom, mikor Kovács néni tudta, majdnem utolsó nap is el 
akartam menni, de ő mondta, vagy üzen- hogy ne menjünk. Anyámnak is szólt, hogy 
ne engedjen, mert véletlen bajom lesz belőle, mint gyereknek. Úgyhogy ne. Mert 
akkor már nem jó szemmel néztek semmit, akkor már ugye szegényeket pakolni 
kellett, meg aki nem akart menni, biztos, hogy nem szép szavakkal buzdították őket. 
És akkor- 
 
I: Ez hogy volt? 
 
MF: Hát biztos a- tehát a családok ugye volt, aki rögtön elment a gyülekezésre, volt, 
aki elmentek, és úgy kellett ugye hajtani őket be a csar- izébe. 
 
I: Látott ilyet Bori néni? 
 
MF: Hát volt olyan család, igen, aki nem akart menni. 
 
I: És velük mi történt? 
 
MF: Hát, belökdösték a sorba, ez történt. Nem lőtték agyon, nem bántalmazták, az 
biztos, hanem csak belökdösték a sorba és menni kellett mindenkinek. 
 
I: De elmentek értük az otthonukba? 
 
MF: Valószínű, úgyhogy- és mondom ott akkor ugye végig onnan a Fő tértől az 
állomásig kísértük őket. 
 
I: Mások is voltak ott, akik nézték? 
 
MF: Rengetegen. Hát Barta doktornőt nagyon szerették. Fél Pásztó megsiratta őt, a 
felnőttek is. De mondom, volt olyan, aki kísértek mentek, azt a szép szavakat 
kiabálták be. Az megmaradt bennem. 
 
I: Miket is? 
 
MF: Azt, hogy batyuval jöttél, zsidó, batyuval mehetsz. Ez volt, amit mindig 
bekiabáltak, többen felnőttek. Míg az állomásra le nem értek. Úgyhogy- 
 
I: Mást kiabáltak még? 
 
MF: Hát, úgy nem emlékszem, nem, nem voltak a pásztóiak rossz emberek, úgy 
őszintén. Úgyhogy nagyon sok zsidó családot is -nak is segítettek az utolsó időkben 
már, úgyhogy- hát ugye minden emberek azok vannak, jók is, rosszak is.  
 
I: Kik kísérték ezeket a zsidókat? 
 
MF: Hát csendőrök. Hasznosról is behozták, Hasznoson csak egy zsidó család volt, 
(Hoffmann Rózsi), akinek részletes interjút attól hallottam aztán, már mikor 
tanítottam, lementem hozzá, mert szerettem volna tudni valamit, mert ő aztán tudott 
végig a zsidókról. Meg megjárta ugye a poklot szegény. Elmondta, hogy hát ugye ők 
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is azt hitték ám, minden zsidó család azt hitte, hogy dolgozni viszik őket, hogy 
munkába és majd visszajönnek. 
 
I: Tetszett ugye mondani, hogy az idős- két idős hölgy öngyilkos lett.  
 
MF: Két. 
 
I: Igen. Ők vajon miért lettek akkor öngyilkosok, hogyha azt hitték az emberek, hogy 
dolgozni mennek? 
 
MF: Hát, mert sejtem azért, hogy azért volt, aki tudta, hogy mi vár rá. És mert ők ott 
akartak Pásztón meghalni. És nem akartak menni sehova se. Hát az a szegény izé- 
(Bergmanné), aki Pásztón ma is él, az aztán elmesélte, hogy hát a legelső, amit ő 
meglátott, mert először azt hitte, hogy mikor bevagonírozták, hogy tényleg dolgozni 
viszik. Már Mengele, az volt a nagyfőnök Auschwitz- aszongya, az egy kegyetlen 
ember volt. Úgyhogy őneki aztán nagyon megrázóan mesélte el valóban, hogy mi 
volt a táborban, úgyhogy még azt, hogy mikor fölszabadultak, azt aztán. Azt mondja, 
hogy hideg, téli időszak volt, és mégis, azt mondja, mikor- hát- mert ide-oda 
hurcolták őket, hogy először és amikor már elégették a németek az iratokat, meg stb., 
elmesélte, hogy mikor bevagonírozták és azt mondták, hogy elviszik őket kivégezni. 
De odavitték, visszavitték, visszavitték, akkor már nem merték. És azt mondja, 
amikor végül- hát ott van, elmondta, le van írva, hogy hol érte őket az a hír, hogy 
felszabadultak. És elmesélte, hogy hideg volt, és meztelenre levetkőzve fürödtek, azt 
mondja. Volt egy folyó, abba szaladt, nem számított, azt mondja, hideg volt a víz, 
minden, de ők levetkőztek, megfürödtek. És borzasztóan elmesélte. Végig sírtam, 
mikor ő mondta. Már akkor én tanítottam, ugye, mikor azt volt. És az nagyon fájt. De 
visszajöttek. 
 
I: Bori néni, ott tartottunk, hogy a Fő térről ő: a Fő térre tereltek- terelték azokat a 
zsidókat, akik nem akartak maguktól jönni. 
 
MF: Oda, sorba. 
 
I: Belökdösték őket a sorba, ezt mondta Bori néni. 
 
MF: Tessék? 
 
I: Belökdösték őket. 
 
MF: Belökdösték a sorba. 
 
I: Hogy bántak a csendőrök aztán a zsidókkal? 
 
MF: Hát azok között is voltak, hát ugye föltették, meg hát noszogatták őket. 
 
I: Hogyan noszogatták? 
 
MF: Hát nem tudom én, volt a csendőröknek is valami, nem puskatus, vagy mi volt, 
nem olyan, mint a rendőröknek az a bot- 
I: -hanem- 
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MF: -hanem nem tudom mi. Valószínű inkább olyan puskájuk volt a csendőröknek, 
úgyhogy. 
 
I: És azt használták? 
 
MF: Hát a puska- nem a vége, a tussal, a (botos) végével. Úgyhogy. 
 
I: Hogyan reagáltak erre a zsidók, akiket=akiket elvittek? Hogyan-  mit szóltak, vagy 
mondtak-e valamit azok, akik=akik a menetben mentek? 
 
MF: Úgyhogy- hát: sírtak. Legtöbbje sírt. Sírtak. Hát mit- mit csinálhattak, mikor 
ugye azért el kellett hagyni nekik a lakásukat, a házukat, az ismerőseiket. Mert azért 
mindenki, például Kovácséknak a szomszédai annyira- hát nagyon szerették őket, 
mert később is aztán néha elmentem a Klapka közbe, a házat megnézni és már mint 
felnőtt. Mennyiszer Pásztón vagyok, mindig megyek oda a házhoz, hogy megnézzem, 
most is megvan, a köz is, meg a régi ház. A szomszédok nagyon szerették őket, 
úgyhogy. 
 
I: Említette Bori néni, hogy a Schwartzéktól- a Schwartzék szétosztogatták a- 
MF: -szétosztogatták, igen, hogy  a- odaadták, igen, hogy ugye amikor a: akik őket 
jól ismertek, meg szerettek, azoknak szét- raktáron volt a már kész bútorok nekik. 
Nagyon szép konyhabútort, meg hálószobabútort volt a műhelybe. Azokat is, 
úgyhogy mondom, nekünk is elhozta Schwartz bácsi elhozott a legény, akik 
dolgoztak nála, azzal és föl is rakta a padlásra. Azt mondja, anyám, mondom, mikor 
megjött, tudta, hogy megjött a Pista, meg a Rózsika, mert a másik az egyenesen 
kiment, úgyhogy az nem jött Pásztóra. 
 
I: Ott volt a Bori néni, amikor a Schwartz- Schwartz bácsi elhozta ezt a bútort? 
 
MF: Persze, hát- 
I: Mit mondott a Schwartz bácsi? 
 
MF: Hát azt, hogy Alapi néni, tartsa meg, ha visszajövünk, vagy valami, nem- de jó 
lesz valami nővérem- mondom, három évvel öregebb volt, már ő ugye 12, 15 éves- jó 
lesz majd a lányok- valamelyik lánynak. De ugye mondom, amikor- 
 
I: Édesanyja mit szólt ehhez? 
 
MF: Az én anyám azt mondta, hogy vissza tetszenek jönni és majd vissza is visszük. 
Vissza is tetszik- és tényleg, ahogy mondom, mert ugye azért a lakásukat elvették, 
beköltöztek, úgyhogy mikor Pista, meg Rózsika hazajött, hát nem nagyon volt hova 
menni, csak akik befogadtak, mert akkor már a zsidó lakásokat lefoglalták. 
Beköltöztek oda, és nem adták nagyon, izé, vissza. Akkor anyu szólt rögtön, hogy hát 
vigyék és akkor azok, akik visszavitték a bútort, Pista, meg Rózsika azzal kezdett, 
valószínű eladták, hogy egy kis pénzhez jussanak. 
 
I: Mondta Bori néni, hogy valakik nem adták vissza. 
 
MF: Hát valakik sokan nem adták vissza. 
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I: Kik voltak azok, és mit mondtak, miért nem adják vissza? 
 
MF: Hát nem tudom, mert én azokkal nem tár- nem beszélgettünk. Engem aztán nem 
is nagyon volt a dolgom, hogy kik nem adták, csak tudom, hogy volt egy pár, aki 
visszaadta. Mert nagyon ment az izé, mikor eljött ő hozzánk, Sch- 
Pista, meg Rózsika, anyám még élelmet is adott nekik, hogy legyen. Mert tényleg 
jöttek, hogy Alapi néni hazajöttünk, de a szüleink nincsenek, a szülők nem jöttek 
meg. Azok odavesztek, szegények. Úgyhogy. Ez volt. 
 
I: Volt egy pár- el tetszett kezdeni valamit, volt egy pár, aki visszaadta és velük mi 
történt? Vagy miért kezdte el ezt mondani Bori néni? Mindegy. 
 
MF: Úgyhogy. 
 
I: Jó. És akkor még arról is beszélt még itt Bori néni, hogy ugye hát sok épület volt, 
amit ugye a zsidók- zsidók tulajdonában- elhurcolt zsidók tulajdonában volt. A többi 
ingósággal mi történt? 
 
MF: Hát nagyon- hát mondom, a zsidó család utána aztán a Pozsonyiék visszajöttek, 
ők ott maradtak lakni. Akik nem jöttek vissza abba az udvarba, azokat én nem tudom, 
később gondolom kiadták a- izének, aztán ott olyanok laktak később, ahogy 
elmentünk már az udvarba, felnőtt fejjel, ugye mint pedagógus elmentem egyszer, 
úgyhogy akkor már idegen laktak. Úgyhogy azt a tanács, vagy mi, kiosztotta a 
lakásokat. Úgy akik nem jöttek vissza, azoknak. Meg eladta a lakásokat, mert volt, 
aki szoba-konyhába lakott csak. 
 
I: De volt- említette Bori néni, hogy volt olyan is, aki visszajött, de nem kapta vissza 
a lakást. 
 
MF: Nem kapta vissza, nem, hát sokan nem kapták vissza. Sokan nem. 
 
I: Miért nem? 
 
MF: Hát miért nem? Hát nem tudom. Nem- mert nem kapták vissza, nem adták vissza 
nekik. Mert már akkor rátette az állam, vagy mit tudom én, mi vagy nem tudom én mi 
volt és azokat eladták másoknak, vagy ki- kiosztották lakásnak.  
 
I:Ingós- 
MF: Na, tessék. 
 
I: Ingóságokkal mi lett? Úgy, mint a bútorokkal? Schwartzék bútorai- 
 
MF: Azt rögtön- 
I: -értem, de voltak nyilván más ingóságok- 
 
MF: Rögtön föltörték a lakásokat is, minden ugye tudom, hogy a Péter néniéknél 
hurcolták a  bútorokat. Elvittek mindent. Bementek mikor a kastélyból elmentek a 
grófok, elmenekültek, ott is, emlékszem hurcolták, föltörtek, még a tapétát is 
leszaggatták. Hát ilyen emberek vannak. Tapétát is leszaggatták a falakról. 
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I: Amikor a zsidó házakat föltörték, vagy lakásokat föltörték, illetve elvitték az 
ingóságokat, az látta Bori néni? 
 
MF: Hát láttuk, amit hurcolnak. Mindenki amit- mint ahogy most, amikor ugye sok 
ember nagy disznóság, árvízkár nézem a tévébe a híradót, hogy ugye mind 
elhurcolják. Egyesek ugye most is azt csinálják, hogy az otthagyott lakásokból 
kirabolnak mindent. Nem kell messzire- külföldön is az van. 
 
I: Hogy történt az akkoriban, amikor a zsidó há- lakásokat föltörték? Emlékszik arra, 
hogy például ki és mit hova vitt? 
 
MF: Hát felnőttek vitték. Vitte, aki odament. Hát én mondom, Péter néniéket láttam, 
mindent elhurcoltak tőlük. 
 
I: Például? 
 
MF: Olyan- hát szép lakás- szobabútorokat, ágyneműket, amit lehetett. Amit meg 
tudtak fogni az emberek. Sok ember azt vitte. Úgyhogy szegény anyám meg egy izét 
se, törülközőt se. Mert Péter néni, emlékszem mondta, Alapi néni, hát vigyen, itt van 
egy csomó izé, asztalon kihozott, anyu- lepedőt, meg izé, abroszokat. Vigye el. 
Tessék elzárni inkább, azt majd vissza tetszik jönni. Hát, amikor arra jártunk, akkor 
már csak az üres lakás volt. Anyu nem mert, ő nagyon izé, félős is volt, becsületes is 
volt, ő nem mert semmit elhozni. Mint ahogy az ember (…) úgyhogy ez volt.  
 
I: Pásztón, tetszik emlékezni, voltak-e nyilasok? 
 
MF: Hát talán igen, azt a- volt egy pék a Fő utcán, arra mondták, hogy nyilas. Meg 
volt=volt aztán volt, láttunk a karszalagot az SS-eknél, akkor lá- akkor ötödikesek 
voltunk, mikor jött, hát ugye azt mikor a Szálasi-korszak volt, akkor még ugye 
némelyik pedagógus meg is tanította azt az éneket velünk, hogy  
’éljen a Szálasi, meg a Hitler/aki a zsidókat űzi innen’. Ilyeneket. Volt olyan tanító- 
 
I: Ez egy ének volt? 
 
MF: Ez egy ének volt. Arra emlékszem, hogy némelyik pedagógus azt énekeltette a 
gyerekek- velünk. 
 
I: Emlékszik, hogy melyik pedagógus, melyik tanár volt ez? 
 
MF: Hát, az már meghalt régen, úgyhogy. Na, ilyenek, szóval akkor volt aztán, hogy- 
 
I: Hogy hívták ezt a tanárt? 
 
MF: A nevére már nem- Csizmár, vagy nem tudom, hogy. 
 
I: De nem énektanár volt. 
 
MF: Nem énektanár, csak ugye tanár volt, tanító volt. 
 
I: Ez egy dal volt? Tetszik emlékezni a dallamára? 
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MF: Nem, mondom, csak erre, hogy- hát ezt a két- kettő maradt meg bennem csak, 
hogy ’éljen a Szálasi meg, a Hitler/aki a zsidókat űzi innen’. Űzte innen. Vagy űzte el 
innen. Ilyen izé. 
 
I: Volt valami dallama? 
 
MF: Hát nem, ugye énekelni sose tudtam. Nem volt (nevet)- 
 
I: És ez milyen volt, ez a tanár? 
 
MF: Hát- 
I: Mondott valamit a zsidókról az órákon? 
 
MF: Nem nagyon beszélt, mert nem, csak ilyen izé- mikor ugye hát ő: szünetbe 
elkezdte valaki énekelni, valamelyik csapat, és akkor hát ugye volt, aki csatlakozott 
az énekhöz, volt, aki nem csatlakozott az énekhöz, de úgy nem tudom, mer még a 
régi iskolába voltunk, még ma is megvan az az iskola. Műemlék lett Pásztón, ahol a 
romkert van. Ha valaha járna, érdemes megnézni. Úgyhogy az a műemlék maradt 
meg és abba is jártunk mi, két évet. 
 
I: És ki- ezt szünetben a tanár mondta a diákoknak, hogy énekeljék ezt a dalt, vagy a 
diákok maguktól kezdték el énekelni? 
 
MF: Maguktól, mert azt hallotta felnőtt is énekelgette ugye akkoriba. 
 
I: Hol énekelte? 
 
MF: Valakinek Szálasi nem tetszett, valakinek tetszett, hogy bejött. 
 
I: Hol énekelgették a felnőttek ezt a dalt? 
 
MF: Hát, voltak ilyen csoportok, abba is felnőtt csoportok néha kialakultak, aztán 
énekelgettek. 
 
I: Iskolában? 
 
MF: Nem, már felnőttek, nem- 
I: Értem, de az hittem, a tanárok, tanár-felnőttek. 
 
MF: Tanár felnőttek. Hát, mondom, aki belekapcsolódott, de aztán nem minden, mert 
némelyik tanár nagyon rendes volt. 
 
I: Tehát utcán énekelgettek emberek ilyen dalokat Pásztón? 
 
MF: Hát, volt akik, pláne ha be volt rúgva. (nevet) Borvidék, sok részeg ember volt. 
 
I: Emlékszik még hasonló ilyen dalokra? 
 
MF: Nem, nem=nem. 
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I: Volt, hogy az utcán hangoskodtak, akár részegek, akár nem részegek, ilyen 
zsidóellenes dolgokat mondogatva? 
 
MF: Hát, nem nagyon figyeltünk, mert aztán már én iskola után mindig haza- mert ki 
kellett menni a szőlőbe dolgozni, otthon, úgyhogy mert anyu akkor már nem járt 
mosni. Akkor volt az a kis szőlőnk és azt meg kellett művelni, úgyhogy én elég sokat 
dolgoztam. 
 
I: Amikor ezt a dalt- ezt a dalt énekelték az iskolában, akkor ott volt az Évike? 
 
MF: Hát ez már akkor volt, amikor elűzték a zsidókat. A zsidókat elűz- meg a Hitler, 
akik a zsidókat elűzte innen. Ez volt az izé- akkor már Évi nem volt, hát akkor már 
elvitték őket a izébe. Má’ akkor szegények Auschwitz felé jártak. Hát, ugye ott is, a 
gyerekekkel amikor voltunk, nagyon megható volt, mindig amilyen rosszak voltak a 
gyerekek, ott olyan csendben végigvittük őket auschwitzi táborba. Érdekes volt, hogy 
még a legrosszabb gyerek sem mert rosszalkodni. Pedig hát elég hosszú volt az út, 
míg végigmentünk a táboron. Arra emlékszem, nagyon sokkal. Már némelyik aztán 
úgy azért mikor átmentünk a másik részre is. Úgyhogy.  
 
I: Visszatérve, engem még a pásztói időszak- fogunk beszélni még Auschwitzról is. 
Hadd kérdezzem meg, hogy hm:--- említette a péket, akik nyilas volt. A pék, aki 
nyilas volt. Honnét lehetett tudni, hogy ő egy nyilas? 
 
MF: Hát, mert volt nekik valami nyilas karszalagjuk is, a nyilasoknak. 
 
I: És abban járt a pék? 
 
MF: Hát a karján volt és onnan tudtuk. Hát mondom, valami karszalag volt. Nem egy 
sas volt, már nem emlékszem, de karszalag volt, valami sárga, vagy bordó, mit tudom 
én már, hogy milyen színű. 
 
I: És ő mondott valami olyat, ami=ami mondott valami olyat, ami a- megint csak a 
zsidók ellen, vagy egyáltalán- egyenruhát viselt a pék? 
 
MF: Hát olyan vadászruhákat- olyan ruhája volt neki, mint a vadászoknak ma. Az a 
zöld, úgyhogy az- azt- azt láttuk rajta mindig. Csizma, meg vadászruha, zöld 
vadászruha. 
 
I: És úgy szolgálta ki a pékárut, egyenruhába? Vagy ezt csak inkább- 
 
MF: Hát inkább csak kasszírozta, mert voltak neki segédei, hát az gazdag izé volt, 
család volt. 
 
I: És ő mit csinált? 
 
MF: Hát ő csak pénzt- mert az izé- segédek szolgáltak ki, úgyhogy ő nem szolgált. 
 
I: Mondott valamit valaha ez a pék, ami- 
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MF: Hát, én nem hallottam, mert ugye azért akkor is csak 12 éves voltam, 12 évest 
nem nagyon érdekli az ilyen. 
 
I: Volt olyan, hogy a zsidókat valamilyen módon bántalmazták Pásztón, tehát még 
mielőtt még elvitték volna? 
 
MF: Nem, nem egyáltalán, akiket én ismertem, mert azért volt ott több zsidó család, a 
Gyémánték, azok kikeresztelkedtek, mielőtt összegyűjtötték volna, mert egyik volt 
csak zsidó, a másik, aztán keresztény. Akkor Gróf néni, az visszajött, azért Gróf néni, 
ma is megvan a lakása, az izénak- na, pattanásos fiam odajárt egy- mikor már kamasz 
volt, hozzá- olyan, mint most a kozmetikusok. Vagy a izék- 
I: -kozmetikus- 
MF: -kozmetikus. Hát én még soha nem voltam még életemben. Nem voltam sehol, 
mondtam is, hogy elértem a 80 évet, de még nem voltam. Nem is megyek most már. 
 
I: Bori néni, ugye a ’60-as évekből kezdett el iskolásokat vinni Auschwitzba.  
MF: -igen- 
I: -ez kinek az ötlete volt, hogy Auschwitzba menjenek? 
 
MF: Hát én. Aus- elindultunk kirándulni, a férjem is, meg én is, mondom, mivel ugye 
énnekem nagyon sok emlékem, a férjem újhelyi volt, ő meg a zsidó temető mellett 
laktak. És ott volt a zsidóknak egy nagy gyülekezőhelyük, minden évben, ma is ott 
van, Újhelyben. Az ország- a világ minden részéről gyülekeznek. Nagy kőfallal vette 
körül és volt olyan pajeszos, szakállas zsidó bácsi, aki annak idején még 
apósomékhoz is átjárt, mert szemben laktak ők, az apósomék vele, úgyhogy. A- 
azokkal össze- jó aztán onnan is, meg én nem is tudom, mert bennem maradt az a sok 
zsidó emlék. 
 
I: De Bori néni találta ki annak idején, hogy menjenek el az osztállyal- 
 
MF: Hát külföldre hova menjünk? Hát menjünk el Au- mert akkor azért tanítottuk 
Auschwitzot, ha más szemszögből is, muszáj volt. Kész. 
 
I: Nem, nem, csak a mikrofonra tessék vigyázni. 
 
MF: Ja, bocsánat. Úgyhogy és akkor minden- mondom, ezt a körutat megtettük. Ez 
háromnapos út volt. Ugye amikor a fiam, kisebbik gimnazista lett, akkor ők is. Mert 
nem szeretett mindenki szervezni, az ő osztályukat is vittük, más gimnázistákat is 
vittünk kirándulni. 
 
I: Mit szólt a többi tanár, illetve az iskola vezetősége ahhoz, hogy a túrába beékelik 
az auschwitzi kirándulást is? 
 
MF: Hát nem, mert akkor már a tö- mentek többen kirándulni Auschwitzba. Vagy 
ilyen -akkor már templomokat néztünk Krakkóba is. Úgyhogy Auschwitz volt mindig 
a végállomás. Hát úgy történelmileg mentünk- 
 
I: Soha senki nem szólt emiatt, hogy-? 
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MF: Nem volt problémám belőle. Sőt, olyan volt, hogy mivel a magyar buszok 
drágák voltak kilométerbe, ügyesen megszerveztük, hogy Croatiából kérünk buszt, 
ami fele áron jött el, mint a magyar busz és így a gyerekek is jól jártak, mert 
kevesebbet kellett fizetni. Legtöbbször csatakoztak szülők is hozzánk, mert volt, 
amikor egy-egy osztállyal jöttek a szülők is. És volt olyan, mondom, Krakkó- 
Krakkóban mindig megálltunk, megnéztük ott is a nevezetességet, és a végső állomás 
Auschwitz volt. Úgyhogy rengeteget jártunk. Már a kisebbik fiam hat éves volt, 
amikor jött, nem volt hol hagyni, és vittük magunkkal. Úgyhogy valószínű a nagyobb 
fiam ettől kapta ezt a lelkesedést, hogy ugye ő már, mondom, múltkor nemrég 
összeszámoltam, negyvenezer gyereket vitt már ki, összeszámolta az osztály 
létszámát, és mondom, rengeteget. Minden évben ő, most is megy már megint ő 
valahova. Minden évben háromszor-négyszer kint van, auschwitzi- holokauszt 
műveket, könyveket írt, megjelent, a történelemtanárok részére neki, leírta az 
óravázlatot is, mit kell, hogy kell tanítani és ő nagyon auschwitzi. Mondom, 
háromszor kivitték Jeruzsálembe őt, mondom, ebbe az intézetbe. Meg onnan tudok, 
mindig hozza a filmeket, onnan tudom a kubi- kibucok életét. Ott is voltak, és a 
Siratófalról mindent, úgyhogy ő már- én aztán mindig- és minden évben, minden izé- 
az izraeli nagykövetség mondtam, mi vagy te, mondja, be vagyok jelentve 
protokollként, vagy mi. Mondom, mért mész te minden évbe a zsidó izé, 
nagykövetségen minden évben van ilyen összejövetel. Úgyhogy- sőt, azt mondja, 
hogy voltak kint és Krakkóba is, vagy hol voltak, mikor az ottani zsidók minden 
évben meghívót kap, szép díszes meghívót, aztán elmeséli, hogy le kell adni mindent, 
és úgyhogy állandóan járja és nagyon sok helyen tartott kiállítást már. Úgyhogy ő=ő 
foglalkozik most ország-szinten vele. 
 
I: Bori néni, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Most álljunk meg egy pillanatra, 
tartsunk egy kis szünetet. És akkor, mert kiderül, hogy- 
MF: -sikerült-e valami- 
I: -nem, hogy még esetleg folytatjuk, vagy nem. Egy pici szünet. Ha gondolja Bori 
néni, akkor ihat egy kortyot. 
 
MF: Nem iszok, mert cukros vagyok, aztán akkor nem akarok sokat- 
 
I: -és akkor esetleg folytatjuk még. Beszélünk itt a- jó, ha itt rendben vagyunk, 
akkor=akkor READY. 
Leálltunk egy kis szünetre és akkor most folytatjuk a beszélgetést Bori nénivel. Egy-
két apróbb kérdésem lenne még az elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
MF: -ha tudok válaszolni- 
 
I: Mindenre tud válaszolni Bori néni. Említette, hogy sok zsidó tulajdonban lévő üzlet 
volt Pásztón. 
MF: Igen. 
I: Na most, ez- gondolom ezek a boltok bezártak, még mielőtt elvitték volna a 
zsidókat. Vagy hogy történt mindez? 
 
MF: Hogyhogy mielőtt? 
 
I: Hát mielőtt még elvitték volna őket, a zsidó boltokat bezárták előtte, vagy nyitva 
voltak folyamatosan, vagy hogy volt? 
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MF: Hát, amikor elvitték, már akkor bezárták őket. 
 
I: De előtte, azt megelőzően már, nem? 
 
MF: Hát előtte nem, mert hát már akkor nem engedték őket annyira- dolgozni. Hát 
például, izé, a Szűcséknek is akkor már a tejüzem megszűnt. 
 
I: Tessék vigyázni a mikrofonra. Tehát Szűcsékkel mi volt? 
 
MF: Azok már akkor- a Pozsonyiék utolsó percig árulták. 
 
I: Egészen addig, amíg el nem vitték őket, addig árultak? 
 
MF: Hát még két-három nappal előtte, a gyülekezés előtt minden zsidó üzletet 
bezárták, úgyhogy, aztán az a- ők aztán gondolom Schwartzék- széthordták a 
bútorokat, ott nem maradt semmi. Hát a Pozsonyiéknál, ott a rőfös üzlet, hát azt is azt 
hiszem bezárták, aztán onnan is elvittek mindent. Valaki ugye- 
 
I: Hova vittek el? Ki és hova vitte el? 
 
MF: Hát az emberek elvitték. Kovácsék, rabbi volt, ugye- 
 
I: Bocsánat, már amikor elvitték őket, azután vitték el a boltokból az árut? 
 
MF: Hát elvitték, ugyanúgy, mint a Péteréktől a bútorokat, meg mindent, ami volt ott, 
elvitték. Hát akitől volt mit elvinni, mert Kovácséktól nem nagyon, szegény, mert 
rabbi volt, ott ugye ő nem volt gazdag. Hát nekik eléggé olyan bútoruk volt, ami hát 
olyan egyszerű. 
 
I: Bori néni, ha jól értem, akkor az történt, hogy két-három nappal az elvitelük előtt a 
boltokat bezárták- 
MF: -bezárták- 
I: -és amikor elvitték őket- 
MF: - akkor meg föltörték- 
I: -föltörték a helyiek- 
MF: -föltörték a helyiek. 
 
I: Emlékszik ilyen esetekre, vagy láttot? 
 
MF: Amit láttam én, a Péter néni üzletét láttam. Péteréktől hogy föltörték a lakást. 
Hát aztán az izé, a Rosenbergéknél is volt, a Fő utcán laktak, ott azért ugye akik a Fő 
utcán laktak, inkább azoknak törték föl az üzletét, mert ugye azok megközelíthetők 
voltak, úgyhogy. 
 
I: De mikor törték? Éjszaka, nappal? 
 
MF: Hát azt nem- nappal is volt, mert az láttuk, de éjjel nem tudom, hogy kiktől 
vittek el mit. De volt, hogy nappal. Ugye amikor már elvitték őket, bevagonírozták, 
akkor már- és ugye senki nem büntette őket, az volt ugye, hát végeredményben- nem 
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tudom, mert ugye a csendőrség nem szállhatott szembe, azok vitték el a zsidókat, 
azok is vitték. Úgyhogy más meg nem nagyon.  
 
I: Emlékszik valakikre, konkrétan ismerősök közül, akik-? 
 
MF: A saját ismerőseink közül nem. Mert nem is- akkor nem nagyon merészkedtünk 
ki, elmenni utána az utcára. Mikor volt ez az izé, úgyhogy akkor már nem mentünk 
nagyon sehová mink. 
 
I: Ő: hm: említette Bori néni, hogy az édesanyja az egyik egyház- takarított a 
parókián? 
 
MF: Parókián is dolgozott, persze, ott is mosott, onnan  tudta meg, hogy azért nem 
vagyok nagy vallásos katolikus, mert szegény mondja, hogy bizony onnan is hozta- 
azok is segítettek, (…) 
 
I: Nem értem, bocsánat. 
 
MF: Hiába volt böjti napok és hirdették, de azt mondja anyu, még esténként, amikor 
mosott, böjti napokon is hozta haza a libacombokat, (nevet) amit nem tudtak ugye 
elfogyasztani. Úgyhogy én nem nagyon vagyok, a férjem vallásos jobban, de én. 
 
I: Mit szóltak ezek a- akkor a katolikus parókián volt. Például a református parókián? 
 
MF: Oda én nem mentem, a parókiára. 
I: Aha. Édesanyja- 
MF: -úgyhogy ők tiszta- egyetlen egy volt talán, a (Harkabusz), aki nagyon 
egyházelle- vagy izéellenes volt, (Harkabusz) tisztelendő úr. 
 
I: Ő: elnézést, a=a református lelkész? 
 
MF: Nem, az katolikus lelkész volt. Amiatt térdeltem én egész nap az iskolába, mert 
nem mentem el a temetésére időbe. 
 
I: Ők mit szóltak ahhoz, ami a zsidókkal történt? 
 
MF: Hát azt, hogy anyám előtt nem emlegették, még mielőttünk se, nem tudom, hogy 
hogy fogadták, meg hogy hogy dolgozták föl magukba. Úgyhogy. 
 
I: A misén volt erről szó? 
 
MF: Nem, templomba nem. Nem. Igaz, hogy én nem is jártam nagyon, mert (nevet) 
mellette volt egy zúgó patak és odamentünk. Énekkaros is lettem voltna, de hát 
mindig inkább melléje jártam. Nem nagyon voltam templomos, úgyhogy nem nagyon 
tudom, hogy prédikált-e a papról róla, vagy nem. De amikor ott voltam, nem 
hallottam, ami ritkán volt. 
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I: Jó. Az Évát látta-e a menetben annak idején, amikor vitték el? 
 
MF: Pe- mondtam, sírtunk végig, én is sírtam, én meg kint sírtam a menet-. És még 
édesanyám még beszélt vele, még akkor is lehetőség lett volna, hogy- 
 
I: Mit mondott az édesanyja neki? 
 
MF: Hogy hát megpróbálná, hogy itt tudna maradni. Nem=nem=nem, se Ivánkát nem 
engedték, se=se úgyhogy, mert azoknak először a családoknak osztották- gyerekek- 
családoknak a dióbelet. Azóta jöttem rá én is, hogy nem is- 
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