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Skrinyár Mihályné Kiss Magdolna 
 
 
I: Legyen szíves megmondani nekünk a nevét. 
 
SM: Skrinyár Mihályné Kiss Magdolna.  
 
I: Mikor született? 
 
SM: 1935. II. hó 24. 
 
I: Magda néni, jártunk itt ezelőtt néhány héttel. Akkor elbeszélgettünk arról, hogy 
mire emlékszik a második világháborús időkből, most azért jöttünk vissza, hogy 
mindezt videóra vegyük. Megint erről fogunk beszélgetni. Elsőként hadd kérdezzem 
meg, hogy mire emlékszik a második világháborús időkből. Mesélje el először azt, 
hogy hogy volt Pesten, amikor Pesten éltek, a háború alatt. 
 
SM: Ő: az édesapám 1943-ba ott maradt a Donnál. És már mi hárman voltunk 
testvérek, gyerekek, én voltam a legidősebb, a legkisebb húgom két és fél éves volt. 
És minket kitele- kitelepítettek a lakásunkból, mert bombatalálat érte és betelepítettek 
bennünket Budapest szívébe, a Vasvári Pál utca 6-ba, egy olyan kétszobás, vagy 
lehet, hogy három szobás volt, régi típusú lakásba, ahol a konyhát kapta meg az 
édesanyám, ami ugye- az eg- a konyhába egy vaságy állt és egy tűzhely és=és=és a 
mosdótartó. És a szobákba pedig lengyel zsidó menekültek voltak. Emlékszem rá, 
hogy ilyen nagy szakállasak voltak és ő: ilyen emeletes ágyak voltak be- bepakolva a 
lakásokba, a szobákba és ők ott éltek. Tekintettel, hogy az édesanyám elment reggel a 
gyárba, annak idején a Danubia gyárba dolgozott, egész nyugdíjba menésig. Az akkor 
ugye fegyvergyár volt, köztudott, és ő=ő sokszor bent fogták éjszakára is, hogyha sok 
munka volt, és mi kisgyerekek egyedül voltunk ott a konyhába. Na most nagyon 
sokszor hát a húgom az egy sírós gyerek volt, nagyon sokszor átjöttek a=a=a bácsik, 
meg a nénik onnan, a másik szobából és dajkálták, meg enni adtak nekünk, meg 
ehhez hasonlók. Hát nagyon-nagyon szomorú körülmények között voltunk, mert 
emlékszem rá, annyi poloska volt a lakásba, hogy éjjel-nappal égett a villany, mert ha 
legyu- lekapcsoltuk a villanyt, akkor söpörni lehetett ott a dunyháról, az ágyról a 
poloskát, annyi poloskánk volt. És- 
 
I: Hányan voltak ott ezek, akik éltek a szobában, a lengyel zsidók?  
 
SM: Nem tudom meg- megszámolni, most pontosan megmondani, de=de szerintem 
olyan húszan-harmincan lehettek, mert=mert mondom, két nagy szoba volt ott és 
emeletes ágyak voltak. Tehát=tehát sokan voltak, annyit tudok mondani gyerekfejjel, 
ahogy visszaemlékszem. 
 
I: Miből gondolja, hogy ők lengyel zsidók voltak? 
 
SM: Azt határozottan tudom, mert=mert beszéltünk róla. 
 
I: Milyen nyelven beszéltek egymással? 
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SM: Volt, aki tudott magyarul, és hát megértettük a kézjelekkel egymást. Meg 
gyerekek voltunk, elég volt nekünk a- ha meg- a buksinkat megsimogatták, vagy 
megölelgettek, hogy egyedül vagyunk. 
 
I: Tudott valamit- megtudott valamit róluk, vagy mondtak valamit magukról? 
 
SM: Hát, nem beszéltek magukról, nagyon zárkózottak voltak egyébként, és 
bizalmatlanok szerintem. És most ennyi év után meg is tudom érteni.  
 
I: Meddig voltak ott Magda néniék? 
 
SM: Hát nem sokáig voltunk ott, mert nyáron, június, vagy júliusba id- odatévedt a 
nagymamánk Szamossályiból. És a nagymamám az egy nagyon határozott asszony 
volt és mikor meglátta, hogy milyen körülmények között élünk, azonnal eldöntötte és 
ki is járta a dolgokat, tehát elment mindjárt a fővárosi akkori vezetéshez és kért egy 
igazolást, hogy ő pedig ezt három hadiárvát hazaviszi Szamossályiba. Az 
édesanyánkat meg se várta, írt neki egy levelet és szépen a kis kötényéből előszedett 
pár forintjával megvette a vonatjegyet és hazavitt bennünket Szamossályiba. 
 
I: Ez mikor lehetett, melyik évben? 
 
SM: ’43-ban, ’43 nyarán.  
 
I: Mire emlékszik Szamossályiból? 
 
SM: Hát, Szamossályiba ő: nagyon rendes volt az akkori főjegyző, mert ugye mint 
hadiárvákat azonnal segített. Segített, hogy hozzájutottunk egy olyan lakáshoz, amibe 
valamikor a=a falu háza volt, tehát a csordás lakott benne, de szóval a csordásnak 
volt létesítve, de ugye ő nem lakott benne és azt kaptuk meg. Innen-onnan kaptunk 
bele bútorokat és=és ott éltünk. Ugye az édesanyám- illetve a nagymamám az 
elintézte, hogy megkaptuk a járadékot, a=a segélyt, és hát em- emlékszem rá, az 
akkor 75 pengő volt. És az ott abba a kis faluba ez egy nagy dolog volt, és a 
nagymamánk az egy talpraesett asszony volt, eljárt házakhoz takarítani, mosni, szőni, 
fonni, tehát gyümölcsöt szedni. Ami éppen neki idény- nyár volt, idénymunkára 
kapálni, és=és eltartott bennünket. 
 
I: Éltek zsidók Szamossályon? 
 
SM: Igen, elég nagyszámú zsidóság volt Szamossályiban, mind a két főutcán nagyon 
tekintélyes emberek voltak, szép házakkal, boltos=boltos volt, volt kocsmáros. 
 
I: Emlékszik nevekre? Hogy hívták őket? 
 
SM: Ez a legnagyobb bánatom. Már annyit tűnődtem rajta, hogy nem=nem jutnak a 
nevek eszembe.  
 
I: És zsidó gyerekekkel játszott? 
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SM: Zsidó gyerekekkel jártam iskolába. Református iskolába jártam, itt nagyon meg 
kell említenem a szigorú Kondor tanító urat, aki bizony a nádpálcával ke- ébredt, meg 
ke- kelt, meg feküdt. 
 
I: Álljuk meg egy pillanatra. 
Magda néni, leálltunk egy kis technikai szünet miatt. Igazítgatunk egy kicsit a 
lámpákon, hogy jobb megvilágításban legyünk itt a beszélgetés alatt. És akkor most 
folytatnánk. Tehát Szamossályiról volt szó, arról kérdeztem, hogy ki- kikre emlékszik 
a zsidó ismerősökre, gyerekekre, felnőttekre Szamossályiból. 
 
SM: Az a legnagyobb bánatom, hogy valahogy úgy kiestek az emlékezeteimből. Arra 
emlékszem, hogy amikor kötelező volt nekik a sárga csillagot föltenni, akkor a tanító 
úr kizavarta őket a folyosóra és levetette velük a sárga csillagot. És akkor sírva 
fakadtak a gyerekek, erre határozottan előjön az emlékezetem, hogy=hogy ezt nekik 
muszáj, mert a papa, meg a mama mondta otthon, hogy ezt muszáj. És akkor azt 
mondta a Kondor tanító úr, hogy itt, az én osztályomba minden gyerek egyforma. És 
a harmadik napon, vagy a második napon, nem tudom, jött a kisbíró és hívatta a 
tanító urat. És akkor el kellett neki menni a főjegyzőhöz és a főjegyző ráripakodott, 
hogy ez nem teheti meg. De bizony a Kondor tanító úr nem vette ezt szívére és=és a 
gyerekek akkor, amikor bent az osztályban tanultunk, mert egy tantermes osztály 
volt, akkor nem viselték a sárga csillagot.  
 
I: Említette a múltkor, hogy jött a=jött a kisbíró. 
 
SM: Igen. 
 
I: Hogy eljött az iskolába. 
 
SM: Igen, az iskolába jött a kisbíró és felhívatta a főjegyző a városházára a tanító 
urat. Tanító úr nagyon csapkodta a somfa vesszőjével, mert ilyen kemény 
csizmaszárba járt, mert vitéz Kondor István volt. És csapkodta a csizmáját és 
dühöngött, káromkodott, hogy őneki ugyan ne dirigáljon senki az iskolába. 
 
I: Olyat is mondott a múltkor, hogy kidobta a kisbírót. 
 
SM: Igen=igen=igen, ráripakodott, hogy me- azonnal takarodjon ki, majd ő fölmegy, 
amikor ráér, a főjegyzőhöz. Tehát nem akkor mindjárt ment, amikor hívták, hanem 
máskor. 
 
I: Volt még egyéb eset, amikor az iskolában szóba került a zsidóknak az ügye? 
 
SM: Hát általába az úgy történt, hogy ugye volt a két gyerek, emlékszem, kettő, vagy 
három volt katolikus. Ugye a zöme a gyerekeknek ez egy református iskola volt, és 
amikor=mikor a vallástan volt, mert nem hittan, hanem vallástan volt, akkor ugye a 
gyerekek kimentek a tornácra, a zsidó gyerekek, meg a katolikus gyerekek is és ott 
ültek le, amíg a vallásoktatás folyt. 
 
I: Ők addig mit csináltak? 
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SM: Hát adtak nekik leckét és akkor általában az ilyen ő: több osztályos iskolába úgy 
történt, hogy=hogy amíg az egyik padsor, nem tudom, írt, a másik olvasott, 
vagy=vagy rajzolt, tehát más- úgy adtak nekik- adtak nekünk feladatot, hogy=hogy 
minden osztály jól já- jól járjon. 
 
I: A zsidó iskolatársaknak a nevére emlékszik esetleg Magda néni? 
 
SM: Nem, e- egy kislányra emlékszem, aki körülbelül velem egykorú lehetett, azt azt 
hiszem Ráchelnek hívták. Annyit tűnődtem már, az elmúlt éjszaka is azon tűnődtem, 
hogy=hogy érdekes, hogy teljesen kiment a neve- a- fe- fejemből. De hát én ezt a 
balesetemnek is köszönhetem, azt hiszem, hogy=hogy így nem tudok mindenre 
visszaemlékezni. 
 
I: Járt-e valaha ezeknél a gyerekeknél az otthonukban? 
 
SM: Az otthonukban nem jártam, mert a mi- az én testvéreim, azok általába mindig 
együtt voltunk, mert a nagy- nagymama az szigorúan vitt magával. Tehát ha ment 
valahova mezőre kapálni, akkor minket is vitt magával. Emlékszem, hogy késő ősszel 
szedtük a krumplit kilencedébe, ilyen nagy vékás kosarakkal és az a kisebbik húgom, 
az mindig elmászott. És akkor emlékszem rá, megtekerte zsákba és kapával a 
földbe=a földbe raktuk, hogy ne másszon el. Most már idős asszony, de még mindig 
emlékszik rá.  
 
I: Tehát nem nagyon járt- jártak össze ezekkel a gyerekekkel? 
 
SM: Mi nem nagyon játszottunk, ezzel azt akarom mondani, hogy nem játszottunk 
más gyerekekkel sem. Tehát nem=nem- meg elég szétszórtan laktak a faluba, nem 
egy helyen, úgyhogy. 
 
I: Hány család lehetett? 
 
SM: Hát én nem tudom, hogy ha így most gondolkozok rajta, akkor egy olyan 
harminc család-ra tippelek, de=de nem biztos. Mert=mert ha felsorolni se tudom 
névre őket, csak azt, hogy=hogy=hogy volt- minden utcában volt ugye egy bolt. 
Tehát az az övék volt, és a falunak volt egy vendéglője, az is az övéké volt, meg 
úgy=úgy nevezték a- azt hiszem, hogy Hangyának, úgy volt egy ilyen Hangya 
kereskedés, az is, meg nem emlékszem pontosan a szóra, de azt hiszem (futorosnak) 
mondták, ahova a terményeket begyűjtötték. Ugye az is zsidó ember volt, zsidó 
család.  
 
I: De nevekre nem emlékszik. 
 
SM: Nem tudok. 
 
I: Említette az előbb, hogy volt egy pillanat, amikor eljött az a pillanat, amikor föl 
kellett venniük a helyieknek, a helyi zsidóknak a sárga csillagot. Emlékszik, hogy a 
faluban sárga csillaggal jártak a helybeli zsidók? 
 
SM: Igen, igen, emlékszem rá, hogy=hogy viselték az asszonyok is viselték, meg a 
férfiak is. 
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I: Mit szóltak ehhez a falubeliek? 
 
SM: Hát erre igazán mint gyerek nem emlékszem, csak azt tudom, hogy mindenki fel 
volt háborodva, hogy tkp. szegények miért- mit=mit művelnek velük.  
 
I: Volt ilyen- 
SM: -volt=volt=volt- 
I: -hogy erről beszéltek volna? Mire emlékszik? 
 
SM: Hát boltokba mentem, leküldött a nagymama vásárolni, mert ugye ott akkor nem 
volt nagy pénzforgalom, hanem adott egyik kezembe egy tojást, a másik kezembe egy 
ecetes üveget, hozzál kislányom ezért ecetet. És akkor ott ácsorogtam és hallottam, 
hogy az asszonyok mit beszélnek. Emlékszem rá, hogy sajnálták őket. 
 
I: A zsidó boltok még működtek ekkor? 
 
SM: Igen=igen. 
 
I: Tehát sárga csillaggal árultak a boltokban? 
 
SM: Igen=igen=igen. Utolsó pillanatig nyitva voltak a boltok. Csak amikor 
kidobolták, hogy másnap reggel elviszik őket, ak- akkor zártak be. 
 
I: Hogy volt ez a kidobolás? 
 
SM: Hát, a falunak több pontján, aki a- kisbíró, mint ahogy szokták, hogy közhírré 
tétetik és akkor felolvasta a rendeleteket, amik kötelezők voltak a falura. 
 
I: Hallotta ezt Magda néni? 
 
SM: Hallottam, igen. 
 
I: Mit olvasott föl? 
 
SM: Hát, hogy ilyen és ilyen kormányrendelet alapján kötelesek azt hiszem, ha jól 
emlékszem, 30 kilót jelöltek meg, ami- és kétnapi hideg élelmet kötelesek magukkal 
vinni és itt és itt megjelenni reggel 7 órakor. 
 
I: Tehát ezt mindenki hallotta. 
 
SM: Mindenki, persze, mindenki. 
 
I: Mit szóltak az emberek, amikor ezt kidobolták? 
 
SM: Hát persze, hogy a- az emberek azok különbözően reagáltak a dolgokra. Volt, 
aki némán lehajtotta a fejét és elment és otthagyta a társaságot. Volt, aki ugye elment 
a kocsmába és ott megtárgyalták. Hát azt nem tudom, hogy mit, de=de én akkor olyan 
benyomásom volt, hogy még öreg nénik megsiratták őket, meg=meg sajnáltuk őket. 
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I: Az nem derült ki, hogy=hogy tehát csak annyit mondott a kisbíró, hogy meg kell 
jelenni valahol. 
SM: Igen. 
I: De nem dobolták ki azt, hogy miért, mi célból. 
 
SM: Hogy el kell hagyniuk a falut, elviszik őket gyűjtőtáborba. 
 
I: Az is elhangzott? 
 
SM: Igen=igen, hogy gyűjtőtáborba viszik őket. 
 
I: És az, hogy hol van ez a gyűjtőtábor, az? 
 
SM: Hát azt nem mondták, hogy hol van a gyűjtőtábor, csak hogy hol kötelesek 
megjelenni. 
 
I: Hol voltak kötelesek megjelenni? 
 
SM: Hát énszerintem, én úgy emlékszem, hogy három helyen a faluba volt a 
kötelező. Az egyik, amit már az előző interjúmban is említettem, a zsinagóga. Az egy 
zságut- zsákutcában volt és annak a becsatlakozása volt a- a főútra és ott álltak a 
szekerek, egy olyan hat-hét szekér, ami ott állt, de mondták a többi gyerekek később, 
hogy- hogy a város több po- illetve a falu több pontján is voltak gyűjtőhelyek. 
 
I: Amikor kidobolta a kisbíró ezt, akkor ott- ott állt Magda néni? 
 
SM: Igen, mind a három testvéremmel ott voltam.  
I: -meg a falubeliek is- 
SM: A hátam mö- a hátamon volt a kisebbik húgom, mert őt is cipeltem. 
 
I: És a falubeliek is ott voltak mind.  
 
SM: Igen. 
 
I: Voltak megjegyzések evvel kapcsolatosan, amit kidobol a kisbíró? Mondtak 
valamit? 
 
SM: Nem, én nem emlékszem, hogy megjegyzést tettek volna azon kívül, hogy 
sajnálkoztak. És hogy=hogy milyen világ vár még rájuk, hogy milyen világ ez, meg 
hogy milyen világ várhat még ránk. Ennyit- ezt=ezt mondogatták felnőttek. 
 
I: Voltak olyan felnőttek, akik azt mondták, hogy=hogy egyetértettek ezzel, ami a 
kisbíró- 
 
SM: Azt ott nem mo- olyan=olyan felnőttel én ott nem találkoztam. Aki=aki azt 
mondta volna. Volt, aki némán intett egyet, ott hagyta a dolgokat, a kisbírót, és 
elment. De énszerintem ezen kívül, hogy ezt kidobolták, énszerintem biztos, hogy 
volt egy előkészítés, hogy házról-házra jártak és megmondták nekik, hogy=hogy 
eljön az az idő, amikor csomagolniuk kell. 
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I: Ezt csak gondolja Magda néni? 
 
SM: Ezt én csak úgy gondolom most. Mert=mert hát azért a kisbíró dobolt, akkor se 
volt olyan dolog, hogy=hogy mindenki ott volt. De ezt csak úgy utólag spekuláltam 
azon, hogy=hogy biztos, hogy így történhetett. 
 
I: Na most ugye ott az utcán valahol megállt ez a kisbíró és akkor ott dobolt. 
SM: Igen. 
I: Kidobolta ugye ez a rendeletet. Ott köré gyűltek a falubeliek. 
SM: Igen. 
I: Voltak ott ugye nem zsidók, de voltak zsidók is gondolom, akik ott álltak. 
 
SM: Igen=igen, persze.  
 
I: Emlékszik Magda néni, hogy ott álltak mellette, mondjuk egy zsidó ember a 
faluból? 
 
SM: Emlékszem, igen, például az egyik boltos ott volt a feleségével és akkor addig a 
fia volt a boltba, meg ha jól emlékszem, három kicsi gyerekük is volt. És az is ott volt 
velük. 
 
I: Ők mit szóltak, amikor ezt hallották? 
 
SM: Hát, rögtön sírva fakadtak. Az asszonyok jajveszékeltek, a férfiak azok=azok 
olyan beletörődőek voltak. Emlékszem rá, hogy=hogy=hogy olyan beletörődőek. 
Lehajtották a fejüket és tudomásul vették. 
 
I: Tehát ott állt a zsidó boltos a feleségével és a felesége sírva fakadt. 
 
SM: Igen, igen, azok- az sírt. Átölelte a gyerekeit és sírt. 
 
I: Mondtak valamit, amire emlékszik Magda néni? 
 
SM: Nem, nem emlékszem. Hát ők=ők- akik nálunk, a faluba voltak zsidók, azok 
nem- szerintem nem igen beszélték már a zsidó nyelvet. Legalább is csak maguk 
között. 
 
I: Magyarul beszélgettek velük. 
 
SM: Igen, persze.  
 
I: Azért kérdezem, hogy mondtak-e ott valamit esetleg, amit Magda néni- 
 
SM: Nem=nem=nem nem emlékszem rá. 
 
I: És akkor ez- tehát akkor ez előző nap volt, másnap reggel mi történt? 
 
SM: Másnap reggel, hát persze gyerekek voltunk, kíváncsiak, szaladtunk a többi 
gyerekkel az utcán, végig, és=és ahol a zsinagóga volt, az egy ilyen sikátor volt, tehát 
egy=egy olyan utca volt, ami a két fő utcát összekötötte keresztbe. A kis utcát, meg a 
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nagy utcát. És abba volt a zsinagóga. Én soha nem jártam a zsinagóga- szóval nem 
láttam, csak amikor nyitva volt az ajtó, ugye be tudtunk látni, hogy milyen pompázó, 
vagy pompás, és milyen díszes. És ő: és annak a kis utcának a végén, vagy illetve 
zugnak a, utcazugnak a végén álltak a szekerek. És hát oda mentek az emberek ilyen 
batyuba kötött, volt akinek volt bőröndje, de hát ugye abba az időbe, vagy ilyen 
vesszőkosárba, ki zsákokba volt belepakolva az a batyu, amit magukkal vihettek. 
Ugye személyenként azt hiszem harminc kilót, ha jól emlékszem. És az az érdekes, 
hogy nem jajveszékeltek, nem sírtak, néma csendben voltak, még a gyerekek is, meg 
se pisszentek. És a- a már mondtam, egy csoport bent volt a zsinagógába és onnan 
jött ki és volt közöttük egy ember, aki nem akart kijönni és a többiek ott noszogatták, 
és emlékszem rá, hogy akkor zsidó- szóval zsidó nyelven beszéltek. De hogy=hogy 
mit, azt=azt=azt nem tudom. 
 
I: Miért- tehát bent voltak a zsinagógába. Miért voltak a zsinagógába? 
 
SM: Bementek gondolom imádkozni még.  
 
I: És nem akart kijönni az egyik ember. 
 
SM: Igen=igen, azt úgy támogatták, biztatgatták, hogy gyere csak, gyere. Meg 
támogatták is. Annak a nyakába volt ez a kendő. 
 
I: Milyen kendő? 
 
SM: Ilyen hm: nem tudom minek mondják azt. Amikor imádkoznak, akkor a vállukra 
veszik. 
 
I: Voltak-e csendőrök? 
 
SM: Igen, hát ezt az egészet a csendőrök bonyolították le. Természetesen- 
természetesen, nem, isten őrizz, hogy természetes legyen, azok ott noszogatták őket, 
hogy most már gyerünk, mert idő van és menni kell. 
 
I: Hogyan noszogatták? 
 
SM: Mondjuk azt nem mondhatom, hogy lökdösődés volt, de nagyon erőteljes 
hangsúllyal parancsokat osztogattak ott, egymás között is, meg a=meg az 
embereknek is, hogy most már szálljanak föl ugyan már a szekérre, mert már menni 
kell. 
 
I: Hány csendőr volt? 
 
SM: Hát, én én ahogy a visszaemlékszem, olyan hat-hét csendőr volt ott körülbelül. 
Lehet, hogy rosszul emlékszem, de ezen- itt ennél a csoportnál annyi volt, de nem a 
mi falunknak a csendőrei voltak, idegenek voltak. 
 
I: Tehát nem ismerte fel őket. 
 
SM: Nem=nem=nem. 
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I: Volt- látott-e valami brutalitást a csendőrök részéről? 
 
SM: Azt, hogy=hogy=hogy a végén már lökdösték az embereket, hogy ugyan már, 
szálljon fel, még=még akkor is mindig úgy, az a csoport, akit mondtam, hogy a 
zsinagógából kijöttek, avval az egy férfivel volt- az nagyon el volt keseredve, annak a 
vigasztalásával voltak elfoglalva, és ez=ez türelmü- türelmetlenek voltak már a 
csendőrök. 
 
I: És hogyan lökdösték? 
 
SM: Hát, meglökték, hogy ugyan induljon most már, legyen vége ennek a 
rábeszélésnek, üljön föl a kocsira. 
 
I: Volt olyan, hogy a csendőrök megütöttek valakit? 
 
SM: Nem, azt nem láttam. 
 
I: A zsidók közül, akik kb. hányan lehettek, akik ott a zsinagógánál gyülekeztek? 
 
SM: A zsi- mondom, olyan hat-hét kocsi lehetett. 
 
I: Hány ember? 
 
SM: Hát azt nem tudom megmondani. 
 
I: Mégis, ott olyan- hányan voltak egy szekéren? 
 
SM: Hát, szerintem egy szekeren szerintem egy család volt, mert a- voltak az idősebb 
generáció, akkor ugye voltak a családok, mert ugye ők együtt laktak mindenütt, le- és 
felmenőikkel együtt. És hát hogyha azt beszorzom mondjuk néggyel, vagy öttel, mert 
azért mindenütt volt gyerekáldás bőven. 
 
I: És ezek közül felismert valakit? A zsidók közül, akik ott voltak? 
 
SM: Hát szerintem én nem ismertem mindenkit, mert hangsúlyozom, hogy=hogy ’43 
júniusába, júliusába, nem tudom pontosan, mentünk haza, és=és ugye ez a következő 
évben történt, hogy=hogy nem ismertem mindenkit. Hát meg gyerek voltam. 
 
I: De ismerős- tehát nem névről, de ismerős arcok voltak? 
 
SM: Igen=igen, a mieink voltak, szóval úgy mondom, hogy a falubeliek. 
 
I: Falubeli zsidók voltak. 
 
SM: Igen. 
 
I: Ezek szerint családok voltak. Tehát voltak ott- 
 
SM: Családok, igen. 
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I: Hogyan írná le ezeket az embereket? Fiatalok voltak, idősek? 
 
SM: Olyan középkorúak voltak, a- a családfők és a- hát volt az idősebb generáció 
velük, a nagypapa, nagymama. 
 
I: Gyerekek is voltak? 
 
SM: Gyerekek is, igen, egészen csecsemőig. Emlékszem, ott egy néni fogta a kezébe 
a csecsemőt. 
 
I: Mondtak valamit ezek a zsidók? 
 
SM: Nem, néma csöndbe voltak. És=és utólag és már később azon gondolkoztam, 
hogy hogy tudtak így tűrni, hogy=hogy=hogy nem=nem=nem méltatlankodtak, 
hogy=hogy miért így, meg miért úgy, hanem mint akik beletörődtek a sorsukba. Volt, 
aki imádkozott, emlékszem rá. Régi zsidó módon, hogy=hogy bólogatott, mert voltak 
ugye- hát ma már tudom, hogy ortodox zsidók, mert így pajeszosok voltak, meg hát 
ott volt a- a papjuk is közöttük, úgyhogy az ott csillapítgatta őket, hogyha- hogy a 
gyerekes anyákat, hogy=hogy=hogy- mert ugye az asszonyok sírtak. Némelyik, 
akinek nagyon kicsi volt a gyereke, de úgy csillapították egymást. Úgyhogy végső 
soron az az apátia volt rajtuk, hogy- hogy úgy beletörődtek a sorsukba. 
 
I: Hol álltak Magda néniék? 
 
SM: Mi az utca ké- a kis utcába álltunk, a közbe, a másik oldalon, mert ott egy árok 
volt, és a másik oldalon nem voltak házak és hát messze, mert hát elkergettek 
bennünket, hogy- hogy ne bámészkodjuk ott. Ugye? 
 
I: Kik kergettek el? 
 
SM: Hát a csendőrök, persze. Takarodjunk onnan, menjük el, de hát kíváncsiak 
voltunk. 
 
I: Mennyi ideig tartott ez a gyülekezés? 
 
SM: Egy olyan két óra, két és fél óra alatt lezajlott.  
 
I: És végig ott voltak? 
 
SM: Végig ott ültünk az árokparton, igen.  
 
I: Voltak ott mások is? 
 
SM: A falusi gyerekek, persze, velünk. 
 
I: És idősebbek voltak? 
 
SM: Hát olyan 14 éves lehetett közöttünk. 
 
I: De felnőttek? 

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



 12 

 
SM: Felnőttek nem=nem=nem. Ott nem voltak felnőttek. Ő: amikor elmen- vitték 
őket, szóval elmentek a szekerek, elindultak, akkor kiszaladtunk utánuk és akkor 
láttam, hogy a- a köve- az- közeli házak kapuján azért ott álltak a kapun belül a=a=a 
lakók, a lakosság ott állt, az asszonyok, öregasszonyok, emberek, levett kalappal. 
Emlékszem rá, arra határozottan, hogy levették a kalapjukat. 
 
I: Ami minek a jele? 
 
SM: Hát, énszerintem annak, hogy sajnálták, meg búcsúztak tőlük. 
 
I: Elhangzott valami a szomszédok részéről, amikor elvonult ez a menet? 
 
SM: Nem, hát aztán nem=nem tudom. Szóval lehet, hogy egymás között ott mondtak 
valamit, de hát mint gyerek azt én nem érzékeltem. 
 
I: Ki hajtotta ezeket a kocsikat? 
 
SM: Ezek=ezek a kocsik is nem falubeliek voltak. Érdekes volt, ezt már később 
beszélgettünk róla, felnőtt fejjel, hogy=hogy=hogy ezt úgy csinálták, hogy még csak 
a=a kocsis se nem abból a faluból volt.  
 
I: Tehát nem ismerte föl Magda néni ezeket? 
 
SM: Nem=nem=nem=nem.  
 
I: Mesélt a múltkoriban egy idős hölgyről, akit, amikor fölpakolták a szekerekre az 
embereket, vagy amikor fölszálltak a szekerekre, volt egy idős hölgy is.  
 
SM: Igen.----Most nem emlékszem a=az hogy hogy is volt? 
 
I: Akit székkel együtt raktak föl. 
 
SM: Ja, igen=igen, annyira idős volt és beteg, hogy=hogy ilyen támlás székkel pa- 
rakták föl. 
 
I: És hogy- hogy- ez még gondolom ott a zsinagóga környékén lehetett? 
 
SM: Igen=igen=igen, abból az utcából vitték el azt a nénit, ezt határozottan tudom, 
hát hogy hívták őt minden öreg néni (Náni) néni volt, vagy Zsófi néni, vagy Náni 
néni, a nevén szólították a gyerekek. Emlékszem, hogy=hogy huzamosabb ideig az a 
néni beteg volt, mert azért is volt közelebb a szívemhez, mert az én nagymamám az 
szombatonként eljárt két zsidó családhoz tüzet gyújtani. Meg=meg dolgozott is nekik 
különben, és=és abba az udvarba mint gyerekek, voltunk már bent, a házba nem 
voltunk, csak az udvaron, utána mentünk a nagymamának és ott megkínáltak 
bennünket gyümölccsel, vagy kaláccsal, vagy valamivel. Tehát tudom, hogy az néni 
hosszan tartó beteg volt. 
 
I: Mesélte, hogy akkor úgy rakták föl, tehát a többiek- 
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SM: Emelték a kocsira föl székestül. 
 
I: Leesett a papucsa? 
 
SM: Igen, leesett a papucsa és úgy adták utána. 
I: De nem Magda néni, hanem valaki más. 
SM: Nem=nem=nem. 
 
I: És akkor mit szólt ehhez a csendőr? 
 
SM: Hát káromkodott kegyetlenül, meg szitkozódott, hogy takarodjuk el onnan most 
már, ne tátsuk ott a szánkat. 
 
I: A zsinagógából- tehát akkor elment=elmentek a szekerek. Meddig látták, vagy 
milyen hosszan látták a szekereknek a vonulását? 
 
SM: Hát nem lát- csak azt, hogy elindultak, mert=mert tkp. borzasztó poros is volt a- 
akkor az út és porzott, de meg az az igazság, hogy már éhesek voltunk és haza kellett 
menni ebédelni, enni valamit, nem mindig ebéd volt az, abban az időben, és hát ez 
volt, amikor elhurcolták őket. És majd aztán másnap van az, amiről feltétlenül 
beszélni akarok, a döbbenetről. Éjszaka nagy eső volt és borzasztó sáros volt az az 
utca és a gyerekek kiabálták, hogy gyertek, gyertek, menjünk, nézzük meg a 
zsinagógát. És akkor mentünk egy olyan 9 óra körül, másnap, és teljesen ki volt pa- 
izélve, rabolva, és=és nagyon csúnya dolgokkal volt telerakva. Az egész zsinagóga, 
körbe. Még ott volt egy pár könyv széttépve lapokra, ott, emlékszem rá, ott fújta a 
szél, és döbbenten álltunk gyerekek. Egy kis banda, olyan hat-hét gyerek, aki 
döbbenten láttuk, hogy=hogy az a szép zsinagóga, amit ami az emlékezetünkbe élt, 
ugye, hát nem láttuk teljesen, én például nem láttam soha, de ajtóból láttam 
körülbelül, hogy milyen szép volt. Nekem ugye csillogónak tűnt, meg színesnek, hát 
az csupasz falak. Úgyhogy mindent elhurcoltak. Mindent. Kirabolták az egészet, 
elhurcolták. Az éj leple alatt szétszedték. Szétszedték, és a- azon annyira 
megdöbbentem, hogy /most se tudom elképzelni, hogy hogy lehetett ilyet tenni. Nem 
tudom, hogy lehetett ilyet tenni./ ((elérzékenyülve)) 
 
I: Tehát ez a következő nap történt. 
SM: Igen. 
 
I: Azt mondta Magda néni, csúnya dolgokkal volt körberakva. Mi volt az pontosan? 
 
SM: Emberürülékkel. A fal=a fal teljesen körbe volt. 
 
I: Mivel? 
 
SM: Emberi ürülékkel. Nem tudom másképpen mondani. 
 
I: Ki tehette ezt? 
 
SM: Hát döbbenetes, mert=mert=mert felnőtt, hát persze, hogy felnőtt tette, mert 
gyerek éjszaka nem kószál, meg=meg nem akarom elhinni, hogy valamilyen gyerek 
ezt, banda csinálhatta, mert nem tudom, szóval=szóval annyira megdöbbentett, hogy 
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de nemcsak minket, gyerekeket, mert mi aztán mentünk és mondtuk mindenhol. 
Mindenki- akinek mondtuk, mindenki meg volt döbbenve, hogy azért mégis csak egy 
szent hely, és vallás ide, vallás oda, gyalázatos. Gyalázatosan megbecstelenítették a 
zsinagógát.  
 
I: Indult nyomozás, hogy mi történt? 
 
SM: Á, dehogy. Nem, nem, legalább is én nem tudom. Hát én kisgyerek voltam, 
úgyhogy e- ebbe nagyon én nem láttam bele, csak amit ott hallottam.  
 
I: Mi történt a faluban a zsidó boltokkal, a zsidó házakkal? 
 
SM: Hát a zsidó házakat, azt tkp. volt, aki már=már azért gondoskodott róla, 
hogy=hogy olyan családnak adta át, aki=aki átvállalta, legalább is a kocsmát az 
biztos, mert=mert közeli ismerősöm volt, egyik=egyik nagybátyám, aki=aki vállal- 
aki ott aztán tovább lett kocsmáros, de a legtöbbet feldúlták, elvittek mindent.  
 
I: Szóval a nagybácsié lett a kocsma? 
 
SM: Nem az övé lett, hanem ő dolgozott ott tovább. Ő annak idején is náluk 
dolgozott, igen. 
 
I: De kié lett utána a kocsma? 
 
SM: Azt nem tudom. Hát gondolom, hogy a falué. 
 
I: Mi lett akkor a há- mi lett a többi bolttal? 
 
SM: Hát általában szétszedték, széthurcolták azt is, mindent vittek. 
 
I: Kik? 
 
SM: Hát a falusiak. 
 
I: Látta ezt Magda néni? 
 
SM: Azt nem láttam, de volt=volt olyan, hogy talicskán tolta egyik ember, és volt 
rajta liszteszsák, meg=meg ilyen fűszerek, úgyhogy- 
 
I: Ezt látta Magda néni? 
 
SM: Láttam, igen. 
 
I: És felismerte, hogy a zsidó boltból volt? 
 
SM: Hát igen, máshonnan nem hozhatta, mert minden bolt a zsidóké volt. 
 
I: És a ő: a boltokat ki vette át, vagy átvette valaki? 
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SM: Az a falu tulajdonába került és a falu gondo- a falu jegyzője gondoskodott róla, 
hogy ki viszi tovább a boltot. Mert hát a boltra szükség volt. 
 
I: És hogy volt ez? 
 
SM: Azt nem tudom=azt nem tudom. 
 
I: De újranyitottak a boltok? 
 
SM: Igen. Egy pár- nem mindegyik nyitott ki, de egy pár kinyitott. 
 
I: Milyen idő elteltével? 
 
SM: Hát, egy hét, mert mire hoztak árut, meg mindent, meg hát ki kellett takarítani, 
meg minden. Úgyhogy. 
 
I: Tehát gyakorlatilag az alatt az egy hét alatt feltörték az emberek a boltokat, és 
elvitték. 
 
SM: Nem kellett ahhoz egy hét, két nap alatt kirámolták. 
 
I: És emlékszik arra, hogy mondjuk ki vitte azt a lisztes taligát? 
 
SM: Igen, igen, arra emlékszem.  
 
I: Ki volt, az aki a- 
 
SM: Mondjuk csak a vezetéknevére emlékszem. Bálint bácsi volt, volt neki=volt neki 
vagy nyolc gyereke. Úgyhogy- és napszámos- napszámba járt, mert az az igazság, 
hogy annak a falunak volt két=két=két urasága volt, hogy így mondjam, a falusi 
neven, a két Csaba-testvér, Csaba uraság, az alvégen is volt, meg a felvégen is. És a- 
és tkp. mindenki napszámos volt. Tehát ott nagyon-nagyon kevés olyan 
földtulajdonos volt, akinek fogatosa is volt, fogatja, meg=meg=meg ő maga 
gazdálkodott. Mert ott majdnem mindenki vagy cseléd volt, vagy pedig munkás, mert 
nagy gyümölcsösök voltak, almások, szilvások, ahol hát még én magam is, nyolc 
évesen elvoltam napszámba az egyik uraságnál, mikor verték a szilvát, leverték ilyen 
nagy karókkal, akkor mi gyerekek, három vödröt adtak, háromfelé kellett szedni a 
szilvát. A legutolsó az- jaj, bocsánat, a legutolsó az ment a cefrébe. Mert ugye nagy 
pálinkatermelők voltak. 
 
I: Ki volt még, aki vitt el ilyen árukat a boltokból? 
 
SM: Nem emlékszem rá másra. Azzal azért találkoztam, mert a korán reggel vittem a 
tejet a csarnokba. A szomszéd néninek vittem a tejet, mindig mikor megfejte a 
tehenet, ezért is kaptam fizetséget. 
 
I: És akkor találkozott Bálint bácsival? 
 
SM: Akkor találkoztam Bálint bácsival, igen. 
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I: Látott, felismert mondjuk olyan dolgokat, amik=amik a boltokból valók voltak 
másoknál? 
 
SM: Nem=nem, mert én nem. 
 
I: Volt-e valami eljárás indult-e azok ellen, akik kirámolták ezeket a boltokat? 
 
SM: Nem hiszem, mert=mert annak nagy por lett volna a faluba, mint gyerekfejjel is 
meghallom. 
 
I: Mit szóltak ehhez a hatóságok, hogy? 
 
SM:Nem tudom, azt nem tudom, de biztos, hogy=hogy félrenéztek, mert=mert akkor, 
ha akarták volna, megakadályozzák szerintem. Most ennyi okosságommal. 
 
I: A házakkal, ahol a zsidók laktak, azokkal mi történt? 
 
SM: A házakat azokat mind kiadták, többek között mi is, később, mikor ezt a=ezt a 
házat át kellett adnunk, ahova beköltöztetett a főjegyző, akkor egy ilyen kis nyári 
konyha- egyik zsidó családnak a nyári konyhájába- nyári konyháját kaptuk meg, ami 
ugye ott úgy volt, hogy ugye abba volt a kemence, meg volt hozzá egy kis szoba. Hát 
azokat mind=mind elfoglalták. 
 
I: De hogy foglalták el az emberek? Tehát- 
 
SM: Kiutalták. Ki- nem=nem úgy, hanem a: a jegyző, tehát a vezetés, a község 
vezetői kiutalták. 
 
I: A boltokat különben hogy kaphatták meg az emberek? Azt lehet tudni, hogy az 
hogy működött? 
 
SM: Szerintem azt is kiutalták. Nem- nem tudom, mert gyerek voltam még. 
 
I: Az otthonokban levő ingóságokkal, holmikkal mi lett? 
 
SM: Hát azzal- a- azokat széthordták az emberek szerintem.  
 
I: Amikor beköltöztek a nyári konyhába, mikor volt ez, mikor költöztek? 
 
SM: Hát, amikor beköltöztünk a nyári konyhába, az ’44--- dehogy is, ’45 tavaszán 
volt, mert ott ért bennünket a felszabadulás. Soha nem fogom elfelejteni. Hát ugye két 
kis ágy fért be, és ugye három gyerek, meg a nagymama és kemencepadkán ott voltak 
az aludttejek, mert ugye túrót is árult a nagymama, meg ebből is pénzt csinált. És 
akkor hallottuk, hogy mennek a- az előőrs, ugye, akik a távvezetéket viszik. Azért 
tudom ennyire így, mert=mert hallottuk a csörömpölésüket, és akkor nekünk is 
megrugdosták az ajtónkat, és a nagymama fölkapta a kendőt és akkor mindjárt 
fölgyújtotta a lámpát és kinyitotta az ajtót. És emlékszem rá, nagyon bozontos, 
szakállas öreg ruszki jött és akkor kiabálta, hogy=hogy német van? Nyemec, nyemec. 
És akkor meglátta- és akkor megállt, meglátta az aludttejet, a nagymama fölvette a 
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pillantását, és akkor rögtön az egyik után nyúlt és adta neki. És akkor beljebb jött és 
akkor már látta, hogy mennyi klapci van itt.  
 
I: Micsoda? 
 
SM: Klapci, úgy mondta, akkor én úgy emlékszem rá, lehet, hogy nem jól, hogy 
mennyi gyerek van ott. És akkor ilyen zsák volt a hátán, ami jellegzetes volt az 
oroszoknál, hogyha krumpli volt a csücskébe, vagy valami kő. És levette a zsákját, és 
akkor emlékszem rá, egy ilyen, mint az öklöm, ekkora ilyen cukrot kivett és odaadta 
a nagymamának, hogy mutatta, hogy a gyerekeknek. Hát nekem ez volt a 
felszabadulás. ((könnyezik)) 
 
I: Szóval az volt az első kér- az előző kérdésem, hogy akkor az ingóságokkal, a 
holmikkal, amik a zsidó lakásokban, házakban voltak, azokkal=azokkal találkozott-e 
vagy azokkal mi történt? 
 
SM: Én nem, hanem emlékszem rá, később a nagymama mondta, hogy a másik 
asszonynak, hogy=hogy=hogy nem tudom, valamelyiken meglátta a ruhát, aki a- hát 
na itt majd talán most majd beugrik, hogy a- nem Sára, hanem más valami volt a 
neve. A- a néninek, hogy azé volt.  
 
I: De mi volt az, bocsánat? 
 
SM: Hogy a- hogy fölismerte a nagymama a ruhát, meg a kötényt, hogy=hogy az azé 
a zsidó asszonyé volt. 
 
I: És ezt hol látta a nagymama? 
 
SM: A másik asszonyon meglátta. És ezt mesélte el a szomszédasszonynak. Erre 
emlékszem, mert fültanú- ugye a gyerek az mindig fülel. 
 
I: De nevekre már nem emlékszik. 
 
SM: Nem, nem, nem. Hát szegény emberek voltak a faluba, mert=mert ez egy 
szegény falu volt, akkor is, meg most is. 
 
I: A helyi csendőrök hol voltak, amikor mindez történt? 
 
SM: A helyi csendőröket, mintha- mintha nem is láttuk, lehet, hogy azokat vitték el 
más faluba, de azokat nem lehetett látni. 
 
I: Nyilasok voltak a faluban? 
 
SM: Ha így visszaemlékszem, akkor két-három ember szaladgált ott, akinek ugye 
karszalagja volt. De nem helyi emberek voltak. 
 
I: Nem emlékszik a nevükre. 
 
SM: Nem=nem. Nem. Helyi emberekről nem emlékszem, hogy nyilasok lettek volna. 
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I: Mondtak valami zsidóellenes dolgot az utcán? 
 
SM: Nem, nem volt semmi. 
 
I: Magda néni, köszönöm szépen. Álljunk le most egy pillanatra. Arra kérek 
mindenkit. Mindenki biztonságban van? 
Akkor READY! 
Madga néni, megálltunk egy rövid kis szünetre, kis technikai szünetre. És akkor még 
lenne egy-két kérdésem, amire vissza szeretnénk térni. Beszélt arról, hogy a 
nagymamája dolgozott zsidó családoknál. 
 
SM: Igen. Szombatonként ugye eljárt tüzet gyú- rakni, ő: lámpát olt- lám- lámpát 
felgyújtani, de egyébként is, ezekhez a családokhoz ő eljárt ugyanúgy segíteni 
házimunkát, tehát meszelni, hát ők nem- ezek a zsidó családok ugye nem szőttek-
fontak, de=de=de ilyen=ilyen munkálatokat a mama elvállalt. Nagymosást, vasalást, 
ugye régen a mosás nem úgy történt, mint most, hogy keményítettek, mit tudom én, 
szapultak, föltették a- a=a ki- megszapult ruhát, tehát ha érdekel ez, akkor elmon- 
mondom, hogy=hogy ugye fahamuval mostak. Tehát a ruhát berakták egy ilyen 
vesszőkosárba és belerakták a ruhát, hát ez vászon-nemű volt, mert akkor saját 
szőttesek voltak, és akkor tettek rá egy rongyot, és arra a fahamut rátették és a forró 
vizet addig öntögették rá, és az lecsurgott, amíg a- megvolt ennek az ideje. Utána egy 
ilyen (tróglira) fölrakták és letolták a Szamosra az asszonyok és ott a Szamos partját 
kisulykolták ilyen székeken. Tehát az ilyen munkákat a nagymama végezte el 
ezeknek a családoknak, és=és- 
 
I: Hova járt, milyen családokhoz, ha még emlékszik erre? 
 
SM: Emlékszem, hogy ez az egyik család az volt, akik ott a zsinagóga mellett laktak, 
akit említettem, hogy a nénit a székkel rakták föl. És=és a másik utcába, a kis utcába, 
ahol mi laktunk, ott is volt egy család, aki=akinek szintén boltja volt és oda is eljárt a 
ma- a nagymama takarítani, akkor leszedni a gyümölcsöt, vagy a zöldbabot, 
vagy=vagy kifejteni a babot. Szóval ilyen=ilyen házimunkákra, mert mindenért 
kaptunk élelmet, ugye akkor az élelem volt a fizetés, és akkor hát abból tartott el 
bennünket.  
 
I: Mesélt ezekről a családokról a nagymama? 
 
SM: Hát, csak annyit mesélt mindig, hogy=hogy milyen jól megfizették. Hát mindig 
túrót, tejfölt kaptunk, egy darab szalonnát, vagy egy tyúkot, csirkét. Tehát- vagy ő: 
hát máshol mondjuk kenyeret is. Itt ugye ők nem kenyeret ettek, mert ők maguk 
sütöttek, de gyümölcsöt, zöldséget, vagy krumplit, lisztet, tojást. Ugye az- ez volt a 
fizetőeszköz akkor, abba az időbe. Minden szegény embernek. Pénzt nem láttunk, 
csak hát mondjuk az a pénz volt, amit mit- mint hadisegélyt kaptunk. De hát még így 
is krőzusoknak tartottak a többi faluhelyen ennyi pénz nem fordult meg, ugye, mert 
nem volt pénzkeresési lehetőség. 
 
I: A családok nevére nem emlékszik akkor, ugye? Keresztnevekre? 
 
SM: Annyit törtem a fejemet, és érdekes, hogy=hogy nem emlékszem rá. 
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I: A nagymamáját hogy hívták? 
 
SM: Az én nagymamámat Rózának hívták. 
 
I: Teljes neve mi volt? 
 
SM: Viski Róza 
 
I: Vissz- igen- 
 
SM: Viski Róza volt. De egy nagyon-nagyon talpraesett, pici asszony volt, de a jég 
hátán is megélt.  
 
I: Visszatérve a=a deportálásokra, ugye amikor összegyűjtötték a szamossályi 
zsidókat, hogy akkor miután elmentek, a faluban volt-e arról szó, hogy=hogy mi 
történt ezekkel az emberekkel? Szóval kommentálták-e az elvitelüket a faluban? 
 
SM: Szerintem senki nem tudta, hogy hova vitték őket, mert ugye, ha jól emlékszem, 
Nagykállóra vitték be őket, vagy Fehérgyarmatra, nem tudni, hol volt az a 
gyűjtőtábor. Én azóta nem hallottam róla. Annyit tudok, hogy Szatmárnémetibe, mert 
ugye az nem messze van. Szatmárnémetibe volt, hogy onnan vitték, aztán 
odaszállították és onnan vitték el az összesen, de szerintem a falusiaknak fogalmuk se 
volt arról, hogy hova viszik. 
 
I: De az, hogy hall- hogy mit szóltak hozzá? Hogy szomorúak voltak, örültek, mi volt 
a vélemény? Hát ugye- mert ugye korábban azt mondta, hogy kicsit kétségbe voltak 
esve, de aztán volt ez a, ami történt a zsinagógában. Mi volt a szóbeszéd 
 
SM: Éppen ezért voltam megdöbbenve, mert=mert később, ahogy gondolkoztam 
rajta, hogy ez annyira=annyira nem=nem egyenes következtetés, hogy ilyet csináltak, 
hogy kik csinálhatták, hogy=hogy=hogy ezek- én mint gyerek, én nem tudok arról, 
hogy=hogy volt valami megnyilatkoz- megnyilatkozás, vagy=vagy- kárörvendés, 
persze, mindenféle ember más volt. Nem egyformán ítélték meg az emberek. Volt, 
aki beletörődött, hogy ennek így kell lenni, meg hogy jó is, hogy elvitték, meg ehhez 
hasonló. 
 
I: Volt, aki azt mondta? 
 
SM: Emlékszem rá, hogy=hogy gyerekként hallottam ilyeneket, de ez nem volt 
olyan- 
I: Mit mondtak pontosan? 
 
SM: Azt mondták, hogy ezek ott is föl fogják találni magukat, ne féljünk, nem fognak 
éhen halni, ezeknek a bőrük alatt is pénz van, szóval ilyen megjegyzés azért volt, arra 
emlékszem gyerekként is. 
 
I: Ki, ki monda ezeket? 
 
SM: Hát, ott egymás között az asszonyok, tud- ahogy ott=ott estéként kiültek a padra 
és ott beszéltek, ugye. Mert=mert hát furdalt azért a kíváncsiság, hogy lehet, hogy 
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jobb dolguk van, mint nekünk, meg ehhez hasonló. De=de fogalmuk sem volt az 
embereknek ahhoz, hogy=hogy hova vitték őket.  
 
I: Amikor megtörtént ez az eset a zsinagógában, amikor ezt látták Magda néniék, 
akkor múltkor említett, hogy ezt elmondta később a tanárának, a Kondor tanár úrnak. 
 
SM: Igen, igen. Beszaladtam az iskolába, nem volt aznap tanítás, mert nem tudom, 
valamilyen ünnep volt, és=és mondtam a tanító úrnak, hogy mi történt. Tanító úr 
borzasztóan föl volt háborodva és emlékszem rá, először még majdnem szájon vágott, 
mert azt mondta, hogy ne ordíts, ilyen disznóságot, ez nem igaz, ez a falu szégyene, 
hogy ilyen megtörténhetett. Szóval nem akarta tanár úr elhinni nekem azt, hogy=hogy 
mi történt. Nem emlékszem rá, hogy mit mondtam. Csak arra emlékszem rá, hogy a 
tanító úrnak végig nagyon nemes volt a hozzáállása, így tényleg nagyon azt lehet 
mondani rá, hogy=hogy olyan Kondor tanító uras volt az ő kiállása. Hogy amilyen 
ember volt, olyan volt a kiállása. 
 
I: A templomban- a templomban, istentiszteleten volt-e szó arról? 
 
SM: Igen, volt szó az istentiszteleten, a- megemlítették, hogy=hogy szegényeket 
elvitték, és hogy imádkozzunk értük.  
 
I: Ott volt Magda néni, ezt hallotta? 
 
SM: Ott voltam, igen. 
 
I: És ez ki mondta? 
 
SM: A pap, a református pap. 
 
I: Emlékszik a nevére? 
 
SM: Hát az az igazság, hogy Görömbei=Görömbei Zoltán, azt hiszem, azt volt, mert 
a ta- a húga tanítónő volt és az tanított bennünket.  
 
I: A Kondor tanár úrra együtt.  
 
SM: Igen=igen. Engem az később. 
 
I: És mit mondott pontosan a lelkész az istentiszteleten? 
 
SM: Nem- nem emlékszem. Lehet, hogy a múltkor még megemlítettem. 
 
I: Bocsánat. Az iskolában, pontosabban a zsinagógával kapcsolatosan, amikor ugye 
kiderült, hogy mi történt a zsinagógával, ehhez mit szólt a falu? 
 
SM: Szégyenkeztek, és nem akarták elhinni és akkor indultak ők is oda, és nézték, 
és=és meg voltak döbbenve. De hogy ki tehette, annyit tudok, hogy ők maguk 
gondolkoztak azon, meg vizsgálgatták maguk között, hogy ki=ki csinálhatta, de sose 
derült ki. 
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I: Ki vizsgálgatta? 
 
SM: Ők, maguk, a falusiak. Mert mindenki- nem akarta magára venni, hogy ő volt 
ott.  
 
I: Tehát ezt most hogy kell elképzelni, Magda néni? 
 
SM: Ezt úgy kell elképzelni, hogy senki se akarta magára vállalni azt, hogy ő=ő tette 
ezt. 
 
I: Tehát alapvetően fel voltak háborodva az emberek? Vagy nem? 
 
SM: Azon voltak fölháborodva, hogy ez szent hely. És hogy gyalázatosan viselkedtek 
valakik.  
 
I: És voltak a falunak gyanúsítottjai, akik ezt tehették? 
 
SM: Nem, ara nem emlékszem, hogy lett volna gyanúsított. 
 
I: Volt, aki azt mondta, hogy ez így van jól, ahogy történt? 
 
SM: Nem, az sem=az sem. Én ahogy most visszagondolok rá, lehetett az, hogy nem 
falubeli is, aki ezt tette. Én így vélekede. 
 
Hogyan? 
 
SM: Hogy lehetett az nem falubeli, aki ezt tette. De ez sose derült ki.  
 
I: Magda néni, itt szerintem akkor most álljunk le, lassan le fog járni a kazetta is. 
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