
Filyó Györgyné Wirsching Erzsébet 
 
 
I: Legyen szíves megmondani a nevét. 
 
FGY: Filyó Györgyné vagyok. 
 
I: Lánykori neve? 
 
FGY: Wirsching Erzsébet. 
 
I: Mikor született? 
 
FGY: 1926. május 5-én. 5. hó. 
 
I: És hol? 
 
FGY: Medgyesegyházán. 
 
I: Erzsike néni, jártunk már itt néhány héttel ezelőtt, akkor hosszan beszélgettünk 
Erzsike néni emlékeiről, a második világháborús eseményekről. 
 
GY: Igen. 
 
I: Most azért jöttünk vissza, hogy mindezt videóra rögzítsük, mindezt fölvegyük. 
Megint erről lesz szó. 
 
FGY: Igen. 
 
I: Elsőként arra szeretném megkérni Erzsike nénit, hogy beszéljen arról, hogyan 
emlékszik vissza, milyen volt a kapcsolat a háborút megelőzően a zsidók és nem-
zsidók között Medgyesegyházán. 
 
FGY: Jó kapcsolat volt, nem is volt sok család. Én négy családra emlékszek, hogy 
négy család volt. Nagyon szépen megvótak az emberek velük, meg ők is=ők is, úgy is 
viselkedtek, alkalmazkodtak egymáshoz, és nagyon szépen megvótunk. Ha mentünk 
a bót- mentem a bótba, mind gyerek, mindig kedveskedett, cukrot adott a kezembe. 
Akkor ez kereskedő volt, akkor volt egy másik- 
 
I: Hogy hívták őket? 
 
FGY: Az Pásztor, a keresztnevét nem tudom. Akkor a- vót egy Klein, az egy rőfös 
volt. És volt egy (Mede) nevezetű, az orvos- orvos volt, dok- annak- az az a 
legszomorúbb vetett a falura, mer még őket vitték, beinjekciózta a feleségét, meg 
magát is. Meghaltak. Nem a- nem akart- nem=nem akart elmenni, mikor depor- vitték 
a- deportálták. Vagy hogy mondjam. 
 
I: Mikor volt ez pontosan, Erzsike néni? 
 
FGY: Hát én olyan pontosan nem emlékszek rá, de má olyan nagyobb kislány vótam. 
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I: Mikor történt az, hogy ők beinjekciózták magukat? 
 
FGY: Hát az mikor- mikor már vitték volna, mikor vagonba- vitték volna el a- izé 
Medgyesegyházáról őket.  
 
I: És erről hogy tudott Erzsike néni? 
 
FGY: Hát ez mindjárt a- mindjárt híre a faluba elment, hogy=hogy sajnálta mindenki 
őket. Mert nagyon jó orvos volt. És jó- szerette a népeket, gyógyította, akin lehetett, 
az segített. 
 
I: Mi volt még a- hogyan viszonyultak a medgyesegyháziak a zsidó családokhoz? 
 
FGY: Én nem hallottam rájuk úgy=úgy rosszat, rosszul viszonyultak. Hát biztos vót 
olyan, aki=aki másképp, de én azokról nem hallottam. Mer nem is voltak sokan és ők 
is jók voltak. 
 
I: Bántották-e ezeket a zsidókat valamilyen módon? 
 
FGY: Hát először, azt tudom, mert nagyanyáméknak- a nagyanyámnak volt egy zsidó 
házaspár ismerőse, és ők nagyon hamar kimentek. Nagyanyám nagyon sajnálta őket, 
hogy ne menjenek sehova. Azt mondta, hogy itt már jó nem lesz. És azok elmentek 
hamarább. Akkor azt tudom, hogy sárga csillagot is hordtak, de hát nálunk nem 
hordtak sokan, mer ugye nem voltak, kevesen voltak.  
 
I: Mesélte azt, hogy=hogy ő: 
 
FGY: A Grószékat? 
 
I: Igen. 
 
FGY: Na hát azok=azok szegény- azok meg kaptak olyan csomagot, ami hát--
emberürülék volt benne, mer az én u- az én nagyap- a nagybácsimnak a felesége ott 
dolgozott. Cseléd volt, az cseléd volt, és akkor ő- ezt tőle hallottuk. 
 
I: Mi történt pontosan? 
 
FGY: Mikor szétbontották. 
 
I: De hogy volt, mit mondott a nagybátyjának a felesége? Hogy volt ez? 
 
FGY: Hát a kilincsre volt akasztva, nem tudják, ki tehette oda. 
 
I: És mit, mit akasztottak a kilincsre? 
 
FGY: Dobozba emberürüléket. Be volt csomagolva szépen és oda volt akasztva.  
 
I: Ez is ott a háború környékén, a háború alatt történt. 
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FGY: Ez a háború alatt. 
 
I: Mielőtt elvitték volna. 
 
FGY: Aztán (történt …), mert sok fiatal embert is elvittek, háborúba, Don-kanyarba, 
nagyon sokan meg is haltak.  
 
I: Nem zsidókat. 
 
FGY: Nem zsidókat. 
 
I: Katonának. 
 
FGY: Katonának. Vót köztük egy ismerősöm, az is odamaradt. Mer apukámnak a 
marokszedője, mikor kaszáltak, mer valamikor nem gépek csinálták, hanem kézzel 
ment minden.  
 
I: Mi lett aztán a Grószékkal? 
 
FGY: A Grószékat is elvitték, azokat elvitték. Úgy tudom, hogy min- mindet- ott 
négy családról emlékszek. Elvitték, hogy mikor- hogy mikor vitték, azt nem tudom, 
mer mink a falu szélén laktunk. És apukám pol- politikával nem foglalkozott.  
 
I: Hogy tudták meg, hogy elvitték a zsidókat? 
 
FGY: Me- így mondom minden olyan hamar kitudódott a közs- mer kicsi falu vót az, 
és minden hamar kitudódott. 
 
I: De akkor azt nem látták, Erzsike néni. 
 
FGY: Ezt nem láttuk, csak eltűntek. 
 
I: Volt még más ilyen atrocitás, vagy ilyen bántás, ami a zsidókat érte a faluban? 
 
FGY: Nem=nem tudok róla. Nem tudok róla.  
 
I: Mi lett aztán, amikor bejöttek az oroszok? 
 
FGY: Hát az szomorú dolog volt. Mikor nyomták őket hátra, magyarokat. Mer ugye 
vó- vót ilyen egész Medgyesegyháza alatt vótak, oszt vót az a Sztalin-orgona, az 
olyan vót, az csúnyán szót, hát már lövöldöztek, és akkor utána, mikor el- ki- hogy- 
mikor mentek- vonultak hátra? 
 
I: Amikor bejöttek a faluba az oroszok. 
 
FGY: Hát először menekültek. Má nem a- az oroszok nyomták vissza a németeket. És 
úgy jöttek egymás ut- az utcába beálltak a kocsikkal. Innen felülről gyöttek, akkor 
mentek tovább, jött a következő. Ott voltak végi vagonérozva. Nem löktem meg? 
(megmozdította a mikrofont) Meglöktem. 
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I: Pillanat, megigazítjuk a mikrofont. Igen. 
 
FGY: Ott vótak, végig vagon- vagonéroz- vagy az utcába egy sor kocsi. Teljesen 
végig vót. Hát félni féltünk, mer a lányokat a=lányokat nagy- szerették. És még vót 
olyan, aki rá is küdte, a faluba is.  
 
I: Ki volt ez? 
 
FGY: Hát egy Stefánek nevezetű, az polic- policár? Azt hiszem, policárnak mondták, 
az vót a faluba, meg ő ott rendezkedett, hogy- egy éccaka ránk hozta- ránk is. 
 
I: Mi történt pontosan Erzsike néni? 
 
FGY: Akkor bejött, mert akkor ment ez a cserevilág. Akkor ment anyukám cse- 
jöttek ruhák- hogy mondjam, hoztak nekünk le ruhát, Medgyesegyházára, akkor 
kapott élelmet kaptak, vitték föl Pestre. És akkor egy=egy család így jött le, az 
anyukám adott nekik tyúkot, meg amit tudott, azér a ruháér. Hát aztán- hát be- hogy 
seftelt, nem seftelt anyukám, csak kellett, kellett nekünk. És akkor ránk hozta az 
oroszt. És akkor nem volt ám petró, meg semmi, hanem egy ilyen pa- izé, dobozba, 
hogy mondjam, bokszos dobozba, zsírt rakott apám és úgy világított. Egy kis kanóc 
volt benne és úgy világított. És akkor én úgy megijedtem, hogy mindjá’ magamra 
húztam a dunnát. Akkor dunnák vótak. 
 
I: Mitől tetszett megijedni? 
 
FGY: Hogy ott van, az orosz bejött, mer nem hallottunk jót róla. Én féltem nagyon 
tőlünk. És akkor lehúz- lerántotta dunnát rólam, azt’ akkor azt mondja- de én 
nem=nem tudtam megszólalni se, úgy meg voltam ijedve. Azt’ mondta annak a 
Stefáneknak, hogy=hogy mondta, ő oroszul mondta, hogy elvisz, aszondja hát nem 
viheted el, az gyerek még. Akkor má védett. És úgy hogy el is mentek, úgyhogy nem 
történt semmi se.  
 
I: Tud olyanról, hogy ez az orosz, vagy más orosz katonák elvittek lányokat? 
 
FGY: Hát azt csak úgy=úgy=úgy nem emlékszek, hogy kivitték, de ottan bántották a 
lányokat. 
 
I: Tud ilyenekről, hallott ilyenekről? 
 
FGY: Ilyenről hallottam, de hát én nem láttam, csak ahogy hallottam. Hanem volt egy 
nagyon-nagyon szomorú dolog. Az olyan idős volt, már akkor én 18 éves voltam, 
Likker Miskának hívták. A fa- a: az anyja- az apja, a nagyobb testvére a Don-
kanyarnál halt meg, ez a Miska meg olyan tizen- tizennyolc-húsz éves volt? És olyan 
cserkész-szíj volt, az a cserkészszíj és mikor fölment a faluba, akkor ráfogta az orosz, 
hogy po- hogy partizán. És mondta a közlegénynek, hogy lője le. A közlegény nem 
lőtte le. És ő lekapta magáról az izét, azt’ beleengedett egy sorozatot a géppuskával, 
vagy mit tudom én. És úgy, hogy ott meghalt. És azelőtt jött és mondta, nem 
bántanak ezek, Bözsikém, senkit se. Ez úgy mindig bennem maradt.  
 
I: És ezt látta Erzsike néni, vagy ezt honnét hallott róla? 

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

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



 5

 
FGY: Én nem láttam, én halottnak nem láttam, csak mikor ment vissza a faluba. Nem 
bántanak ezek senkit se, ne félj tőlük. És az a cserkész-szíj- ráfogta, hogy partizán.-- 
Akkor, mikor jöttek, ugye má közel voltak, nyomták őket, hátra, a- hogy mondjam, 
már a csapatot, már a katonákat, akkor--(fejéhez nyúl) nézze, kiesett.  
 
I: De semmi gond, majd eszébe jut Erzsike néninek. Ez a Stefánek, ő szlovák volt? 
Voltak szlovákok a faluban? 
 
FGY: Sok volt, sőt, szlovákok ki is telepedtek. Kivitték- kimentek Szlovákiába, hogy 
milyen jó lesz ott nekik. 
 
I: A háború után. 
 
FGY: A háború után. Bizony megsiratta, sok megsiratta, hogy kiment. Mer onnan 
hozták át a jómódúakat, aki jómódú, --és akkor ezek=ezek ilyen csere- csere vót, 
valami. Azt láttam, mikor hosszú kocsisorokat pakolták be a 
vago=vago=vagonérozták őket. 
 
I: A lakosságcsere volt akkor és amiatt mentek ki akkor a szlovákok. 
 
FGY: Ők=ők jobb életet akartak. 
 
I: És ez a Stefánek, ez szlovák volt vajon? 
 
FGY: Hát én nem tudom, nem tudom, csak- nem tudom milyen név. 
 
I: Milyen volt a- vagy emlékszik-e arra esetleg Erzsike néni, hogy a szlovákok meg 
az oroszok között volt-e olyan kapcsolat, ami- tehát ők jobban örültek mondjuk az 
oroszoknak, vagy együtt tudtak velük működni, vagy=vagy volt-e erre példa? 
 
FGY: Én nem emlékszek ilyen- nem emlékszek. Úgy el voltunk magunkkal foglalva. 
Akkor kijártunk határba dolgozni és úgy jöttek be, má bent voltak a- má bejöttek, 
mikor azt mondta apukám, na hagyjuk abba, mert itt van- benn vannak már.  
 
I: Említette a múltkoriban, hogy a Stefáneknak volt két lánya. 
 
FGY: Igen. Hát azokra másokra küldte a- az oroszt, azt közbe az ő lánya esett bele 
abba, hogy megerőszakolták őket.  
 
I: A lányait? 
 
FGY: Lányait.  
 
I: Hány ilyen erőszak történhetett ott a faluban? 
 
FGY: Úgy pontosan nem tudom, csak úgy amit mástól hallottunk, mert én nem 
láttam, csak amit mástól hallottuk. Mer kicsi falu volt és az hamar elterjedte. 
 
I: De körülbelül, ilyen 10-20-30? Sok? Sok lányt érintett ez a dolog? 
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FGY: Hát annyit biztos, hogy érintett. 
 
I: Mennyit körülbelül? 
 
FGY: Tessék? 
 
I: Mennyit körülbelül? 
 
FGY: Egy húszat biztos, meg volt, aki már aztán magától is jóba lett. Ott maradtak 
sokan, fenntartás alatt voltunk, és magától is jóba lettek. 
 
I: Hány orosz katona volt a faluban? 
 
FGY: Nem tudom, nem tudom. Csak a magyar foglyok azok voltak. Nagyon nagy 
hideg volt, levették a bakancsukat nekik és úgy volt ronggyal becsavarva a lábuk. 
Egy szövetkezet nevezetű- szövetkezeti udvarba voltak becsukva. Onnan=onnan pa- 
pakolták őket tovább. 
 
I: Látta őket Erzsike néni? 
 
FGY: Láttam őket, ezt láttam. Nagyon sokan voltak. 
 
I: Hadifoglyok. 
 
FGY: Hadifoglyok. 
 
I: Volt még valami olyan atrocitás, amit az oroszok követtek el a civilek ellen, a 
faluban? Azon túl, hogy megölték a Miskát, meg megerőszakolták a lányokat. 
 
FGY: Én másra nem emlékszek, nem emlékszek. Nem mertem én a faluba menni, 
még csak a szobába vótam, majdnem mindig. 
 
I: Mennyi ideig tartott ez, amíg ott voltak? 
 
FGY: Hát, meddig tartott? Ősszel  jöttek be, de aztán ott maradtak fel- 
rendfenntartónak. Többen ott maradtak. Ott- hogy a rendet megcsinálják. Én nem 
tudok- csak tudom, mikor- arra nagyon emlékszek, hogy mikor harangoztak, hogy 
kiment=hogy kimentek az oroszok, akkor harangszó szólt. Meg- kezdtek a harangok 
szólni, hogy elmentek. 
 
I: A katonák kivonultak. 
 
FGY: Kivonultak. Béke- akkor már béke helyreállt.  
 
I: És nem kellett félni. És nem kellett félni. 
 
FGY: Nem kellett félni. Meg úgy bújtunk el, mer ugye ott is bombázták Medgyes- 
Medgyesegyházát, de nem- csak mikor jöttek be, akkor, hogy apukám fődbe ásott ide 
ilyen gödröt, egy ilyen bunkerfélét és ott leta- letakarta gallyakkal, meg fődet rakott 
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rá és abba bújtunk el. Hogy nehogy bajunk érjen. És akkor mondták, hogy ha valami 
úgy van, asztal alá bújjunk, a sarokba, ami van, ha va- ha- hogy az a=az a 
legbiztosabb.  
 
I: Erzsike néni, mi lett aztán a- ugye elvitték ezt a négy zsidó családot. Mi lett a- az ő 
házukkal, boltjaikkal, tulajdonukkal? 
 
FGY: Nem tudom. Nem tudom, mert ugye nem- csak csomagot tudtak vinni, azt 
tudom, hogy csak csomagot vittek, mer így mondták, de hogy mi lett vele, nem 
tudom. 
 
I: Jött valaki vissza a faluba ezek közül? 
 
FGY: Nem emlékszek, én is aztán férjhez mentem, én is Csabára jöttem aztán lakni. 
 
I: Említette, hogy az édesapja Wirschinger, német származású volt. Ez jelentett 
valamit a háború alatt a családnak, hogy=hogy ő beszélt is németül talán. 
 
FGY: Hát, azt jelentette, mikor megkapta apukám a behívót, mer először a 
németekhez szedték a sváb hangzásúakat össze, aztán mindegy csak olyan neve 
legyen, azt is vitték. És akkor, mikor apukám megkapta a behívót, nem ment be, nem 
vonult be, hanem bujkált. És akkor hát akkor jöttek be az oroszok, aztán úgy menek- 
úgy akkor mer másképp biztos nagyon rossz vége lett volna. És így menekült meg 
apukám. Meg mink is.  
 
I: Arról is beszélt, hogy=hogy a nagyapja tolmácsolt. 
 
FGY: Ap- apukám. 
 
I: -Németország- édesapja- 
 
FGY: Igen, tolmács volt. Akkor vittek így munkára, hat hónapra. És ő=ő tolmács 
volt.  
 
I: Hol? 
 
FGY: Meg ő is dolgozott. Nem tudom melyik országba volt. De még fénykép is volt, 
hogy kapált ő is ott a többi közt. De ha valaki- ő- ő tolmácsolta, hogy kinek mi a baja, 
mi a gondja. 
 
I: De ez a háború alatt volt még, vagy utána? 
 
FGY: Ez háború előtt volt még. Háború előtt volt. Erre jól emlékszek.  
 
I: Arra emlékszik, hogy gyerekkorában voltak zsidó gyerekek a faluban?  
 
FGY: Ezek a Grószéknak azt hiszem, volt egy kislányuk. De nem vagyok benne 
biztos. 
 
I: Nem ismerte akkor ezek szerint. 
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FGY: Nagyanyámék előtt laktak. És ott akkor a nagybácsim összeismerkedett a 
Julissal, mer az a sógornőm lett. És akkor így=így többet tudtunk, hogy így 
beszélgettek. Mer hogyha beszélgettek, nem szerették, hogyha mink ott vagyunk. 
Menjünk=menjünk, nem ránk tartozik. 
 
I: Miről beszélgettek? 
 
FGY: Nem is lehetett, mer elküldtek bennünket, még felnőtt korunkba se. Akkor 
olyan más=más volt minden, mint most. A gyerek máma olyan picike és olyan sok 
mindent tud, sokkal okosabbak, mint mink voltunk. 
 
I: Erzsike néni, köszönöm szépen, itt álljunk le egy pillanatra. Esetleg ha egy korty 
vizet szeretne inni Erzsike néni. 
 
FGY: Nem kérek. 
 
I: Erzsike néni, említette a múltkor, hogy a falubeli zsidóknak sárga csillagot kellett 
hordaniuk. Erre tetszik emlékezni, hogy hogy volt? 
 
FGY: Én nem tudom, csak=csak olyan rendelet jött, hogy sárga csillagot kel- sár-
kellett hordani. Hogy megismerjék, csak gondolom, hogy azért, hogy ki- ki a zsidó. 
 
I: És látta Erzsike néni, hogy? 
 
FGY: Hát láttam, mer azt muszáj volt nekik hordani. 
 
I: És hogyan fogadták ezek a zsidók, hogy sárga csillagot kell nekik hordaniuk? 
 
FGY: Hát nem jól. 
 
I: Mit jelent? 
 
FGY: Mer hát őnekik se- ők is tettek megjegyzést, oszt akkor úgy, hogy- má 
hogy=hogy arra föl, hogy majd tik hogy fogtok majd járni. Mink csak sárga csillagot 
hordunk, de tik hogy fogtok majd járni. Erre tettek megjegyzést. 
 
I: Hogy a zsidók mondták ezt, hogy? 
 
FGY: Vót, akinek ilyen- hát ugye hogy a csodába, csak zavarta őket. Mer 
mindnyájunkat zavarná. 
 
I: És mit csináltak a zsidók, amikor- fölvarrták a sárga csillagot? 
 
FGY: Én nem tudom, így valahogy oldalt volt fölrakva nekik. (jobb oldalon mutatja) 
Olyan magasan, meg vót, aki táskával eltakarta. Olyan táskával, hogy- úgyhogy 
arról=arról úgy  nem=nem olyan nagy, csak hogy láttam, hogy hordják. Meg az a 
zsidó család, aki kiment. Ugye az se=az se maradt, hiába mondta nagyanyám, úgy 
tartotta őket vissza, mer nagyon szerette őket, meg ők is. Hát ők már előre látták, 
vagy én nem tudom, hogy nem jó lesz itten.  
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I: Mit mondtak? 
 
FGY: Hát azt mondták=azt mondták, hogy ők lássák előre, hogy őnekik el kell innen 
menni. Azok=azt=azt az embert ismertem, az asszonyt nem, mer sokat volt 
nagyanyáméknál. Mert nagya- nagyapám állatokkal=állatokkal foglalkozott, 
kupecnak mondták, valamikor régen. Ugye össze- összevásárolta az állatokat és vitte 
föl Pestre. Evvel foglalkozott nagyapám. Tehát ő nem a- ő csak jót a- jót tett azoknak 
is, ugye. Úgyhogy-- vót ott még, nagyapámnak ilyen nagy bikák is voltak az 
istállóba. Egyszer elszabadultak, aztán csak úgy ott bömböltek az udvaron, csak úgy 
féltünk mindnyájan. 
 
I: És amikor ez a zsidó, aki ismerőse volt a nagyany- nagyapjának, nagyszüleinek- 
 
FGY: -igen- 
 
I: - ő mit mondott pontosan? 
 
FGY: Hogy ő lássák, hogy nem jó lesz, őnekik menni kell. 
 
I: De akkor ott volt Erzsike néni, vagy ezt csak hallotta később a nagyszüleitől? 
 
FGY: Ezt hallottam. Ezt- ott beszélgettek, mer kicsit megsul- megsunyítottam 
mellettük. 
 
I: Amikor beszélgettek? 
 
FGY: Eztet hallottam. Nem szerettek ők- csak a felnőttekkel.--Még- úgyhogy-  
 
I: Mesélte azt, hogy bejárt a Pásztorékhoz az üzletbe. 
 
FGY: Igen. 
 
I: Ott kapta a cukorkát. 
 
FGY: Ott kaptam a cukrot. 
 
I: Mi lett az ő üzletükkel aztán később? 
 
FGY: Azt se tudom. 
 
I: Járt arra aztán, nem járt soha többet arrafelé? 
 
FGY: Még--mikor elmentek- nem láttam, mikor elvitték őket, többet nem láttam.  
 
I: És a boltba nem járt aztán többet? 
 
FGY: Jártam én, de nem láttam már akkor. Akkor biztos őket is elvitték. 
 
I: Tehát a bolt aztán kinyitott ezek szerint? Miután elmentek? 
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FGY: Nem ugrik be. 
 
I: Hát ha járt utána a boltba, miután ők elmentek, akkor- 
 
FGY: -de én nem- 
 
I: -az már kinyitott újra, nem? 
 
FGY: Nem is tudom, hogy aztán én elkerültem Csabára- mondom, Csabára 
kerültem.--- Úgy=úgy kiugrott, csak arra nagyon emlékszem, mint mikor gyerek 
voltam, jártam oda, mer régebb óta ott laktak. Hogy aztán mi lett vele, nem, nem 
tudom. Valótlanságot nem akarok mondani. 
 
I: Látta Pásztorékat sárga csillagot hordani? 
 
FGY: (…) arra nem emlékszek, hogy hordták. 
 
I: Mit szóltak a falubeliek ahhoz, hogy a zsidóknak sárga csillagot kell hordani? 
Voltak megjegyzések? 
 
FGY: Nem emlékszek rá, mer nem jártam én faluba se nagyon, ugye utca szélén, 
vagy végén, a falu végén laktunk.-- Meg mondtam azt a Stumpfot, Stumpf nevezetű. 
Apukámnak a barátja volt. Az is német ember volt. Vagy sváb ember volt, és úgy 
mondta, hogy ’tudod János, milyen jó lesz, megindult a szakszervezeti- hogy 
készülnek, hogy szakszervezet lesz. Milyen jó lesz. Minde- mindnyájunknak lesz- 
biztosítva lesz az öregségünk’. Ezt- és olyan örömmel  mondta. 
 
I: De ez már a háború után volt. 
 
FGY: Ez még háború előtt már tudta. 
 
I: Háború előtt? 
 
FGY: Igen. Mer ugye úgy akkor még nem volt nyugdíj. És-- tehát- 
 
I: A háború előtt a Stumpf (…szakszervezet)- 
 
FGY: Má’ tudta. Sőt, mikor behozták a gépeket, mer kézzel arattunk, ment a kasza 
és- én is voltam marokszedő. És akkor azt mondja az egyik ember- az egyik aratógép- 
aratógépet behozták. Tudod János, azt mondja, nem=nem lesz sokáig a munkánk, 
kiszorítanak a gépek bennünket. És nem tanult ember mondta, hanem egyszerű ember 
mondta. Még akkor nem is igen beszéltek róla. 
 
I: Aztán így is lett. 
 
FGY: És ez lett. 
 
I: Említette az előbb, hogy sok lányt megerőszakoltak az orosz katonák, hogy sok 
lányt megerőszakoltak az orosz katonák.  
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FGY: Igen. 
 
I: Ugye erről beszélgettünk itt az előbb. Beszélt Erzsike néni ezekkel a lányokkal, 
vagy valakivel ezek közül? Hogy=hogy tudott ezekről a történetekről? 
 
FGY: Hát én nem=én nem, csak az utcába lakott. 
 
I: Ki? 
 
FGY: Ez a család, nem messze tőlünk. 
 
I: Melyik család? 
 
FGY: Ez a Stefánek. 
 
I: Stefánek. 
 
FY: Igen. Én=én konkrét nem hallottam, csak hát mondom, olyan pici vót a falu, 
hogy ha valami=valami történt, mindjárt tudta a másik. Hát most már nagy, város lett 
Medgyesegyháza azóta. 
 
I: Tehát akkor kicsi volt a falu, és valószínűleg nem volt olyan sok lány a faluban. 
Ezeket a lányokat, nagy részüket megerőszakolták ezek szerint. 
 
FGY: Hát végeredménybe sokat megerőszakoltak, azt mondták. 
 
I: Ismerte valamelyiket ezek közül személyesen? 
 
FGY: Hát a Stefánek-lányokat ismertem. 
 
I: Beszélt velük aztán erről valaha? 
 
FGY: Soha. Soha nem beszéltem. Nem beszéltek róla. Olyan zárkózottak lettek az 
emberek utána. Azelőtt ugye kint ültünk még a jár- a délután volt az árok szélén, oda 
kiültek, ott beszélgettek. Ha egy kis idejük vót anyukáméknak. Úgyhogy ők le- ők 
jobban tudták. Hát ott mi- ugye minekünk nem is vót helyünk ottan. Ők. 
 
I: Később aztán Medgyesegyházán valaki valaha beszélt erről, hogy vele mi történt a 
háború alatt? Mármint ezekről az erőszakolási történetekről? Ezek úgy föl- föltűntek? 
 
FGY: Úgy=úgy elhallgatott minden.--- Csak ezek a girgicek, jaj, azok nagyon-
nagyon félelmetes emberek voltak. 
 
I: A kik? 
 
FGY: Girgicek. 
 
I: Az micsoda, a girgic? 
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FGY: Az- azt mondta, hogy girgicek, az vót a ne- én nem tudom, ott nyomták őket, 
tehát nyomták hátra őket. Vagy ők nyomták az oroszokat hátra? 
 
I: Ezek katonák- ezek az orosz katonák voltak? Őket hívták úgy? 
 
FGY: Katona vót a girgic. Katonák. Jöttek hosszú sorral, sor kocsi állt az utcába. 
Úgyhogy. Féltünk, meg mindenkitől féltünk, hogy olyan volt, hogy na, idegen volt. 
 
I: Az orosz katonák közül néhányat hívtak így, hogy kirgic? 
 
FGY: Tessék? 
 
I: Az orosz katonák közül néhányat hívtak így, hogy kirgic? 
 
FGY: Az oroszok=oroszok=oroszok vótak ott, oroszok, az utca- utcai- oda beálltak és 
várták a többi utasítást, hogy mennek tovább. Akkor ők elmentek, jött a többi. Szóval 
elég sokáig így ment. 
 
I: Erzsike néni, a háború után tapasztalt-e olyat, hogy az emberek mondjuk negatívan 
beszéltek volna a zsidókról? Vagy olyan megjegyzéseket hallott-e később a 
munkahelyén, vagy bárhol? 
 
FGY: Én nem hallottam soha.  
 
I: Vagy azt, hogy mi történt velük a háború alatt. Erről- ez szóba került? 
 
FGY: Hogyha beszélték is, én nem hallottam, hogy- nem, olyan helyen nem voltam.  
 
I: Nem került ez szóba ezek szerint. 
 
FGY: Nem, ezek nem kerültek soha. Elvonult minden, mindenki mu- munkába állt, 
mer nem volt ottan, csak a földi munka, úgyhogy mondom, nyáron, tavasztól őszig 
kint kapált és az uraság kommenciót adott, búzát adott, kukoricát adott. És akkor 
télire megvolt mindenkinek az ennivalója, tüzelője. A tél az=az meg olyan csendes 
volt, elcsendesedett minden, nagy havak voltak, el- leesett, mikor ho- októberbe, 
novemberbe és egész tavaszi olyan nagy hó volt. Csak esett rá. Más volt, minden, az 
egész időjárás is más volt.  
 
I: Tehát a- az elvitt, elhurcolt, eldeportált zsidókról később aztán nem volt szó. 
 
GY: Nem, nem, nem is voltak sokan. 
 
I: Békéscsabán se, aztán amikor Békéscsabára költöztek? 
 
FGY: Békéscsabán, már ott nem is ismertem. A nagyanyámék, ott volt háza, nem 
ismertem senki, az már háború után volt. 
 
I: De a háború után, azokban az időkben, ’50-es évek, ’60-as évek, később, valaha- 
 
FGY: Ott voltak akkor még ilyen vonulások. 
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I: De a zsidókról volt szó, Erzsike néni? 
 
FGY: Arról=arról nem emlékszek. Inkább a kulákokat bántották, akinek ugye több 
volt a földje vót, az kulák volt. Akinek nem volt földje, az- akinek nem volt, csak 
ilyen, mint mink, az paraszt vót. És akkor három réteg volt. Paraszt, kisgazda, meg 
kulák. Három részre oszlott el a- úgyhogy mikor jöttünk haza munkába- munkából, 
kint ültek beszélgettek, szóval és valahogy ki is közösítették, hogy ő másabb 
rétegből- másik rétegbe való. 
 
I: De ez már jóval a háború után volt. 
 
FGY: Jóval a háború után volt. 
 
I: Erzsike néni, nagyon szépen köszönjük, akkor itt álljunk meg. Köszönjük szépen. 
 
I: Akkor egy kis technikai leállás után még egy rövid kérdést szeretnék föltenni 
Erzsike néninek. 
 
FGY: Tessék. 
 
I: Említette a múltkor, hogy volt még valaki, akit az oroszok megöltek. Egy órás. 
 
FGY: Jaj, azt csinálták. Vót=vót több olyan. Ott az oroszok, hogy mondjam, a 
közlegény, a tisztnek volt olyan rangja, hogy a közlegény bármikor lelőhette. Nem 
volt- szóval ő- ő volt a parancsnok, meg minden. Csak volt, mikor jöttek be, volt 
köztük olyan- 
 
I: Erzsike néni, még egyszer. Szóval a közlegények=a közlegények is bárkit 
lelőhettek, ezt tetszik mondani? 
 
FGY: Nem az, hogy közlegény. A tisztjük, a tisztjük, ha valamelyik nem viselkedett 
úgy, akkor lelőhette. 
 
I: A kit? A közlegényeket? 
 
FGY: Igen. 
 
I: Tehát a hadseregen belül.  
 
FGY: A hadseregen belül. 
 
I: Ez az orosz hadseregről- szovjet hadseregről van most szó? 
 
FGY: Igen=igen. 
 
I: Igen. 
 
FGY: Ez ugye- mer ez hallásból vót. Akkor ez az órás is hallásból vót, de hogy 
mondjam, vót=vót=vót aki elsorolta, meg nagy híre vót. Ugye elvittek egy nagy órát, 
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hogy csináljon belőle sok kis órát. Hát hiába magyarázta, nem tudták ők egymást 
megérteni, hogy abból nem lehet. De azt ilyen is vót, akit lelőttek, hogy mér nem 
csinál kis órát is belőle. Ilyen tudatlanok vótak még. Nem tudom melyik országból, 
vagy csak na, de csak az oroszok, mer ott parkéroztak be aztán nálunk. 
 
I: Ez ott a faluban történt, az órás esete? 
 
FGY: Hát ott is történt. 
 
I: De ez ott történt? Vagy ezt máshol hallotta? 
 
FGY: Mástól hallottam. 
 
I: de hogy ez máshol történt, vagy pedig Medgyesegyházán történ? Ez az órás- 
 
FGY: Medgyesegyházán is történt, csak nem tudom- 
 
I: Mi történt Medgyesegyházán? 
 
FGY: Tessék? 
 
I: Mi történt Medgyesegyházán? 
 
FGY: Hát ez az órás ott=ott=ott terjedt el, hogy=hogy mit csinálnak. Olyan sok 
tudatlan ember vót még köztük. 
 
I: Ez egy órás volt Medgyesegyházán, akivel ez történt? 
 
FGY: Nem, csak akivel cs- hogy mondjam, aki akarta az órá- az órás- az órásról én 
nem tudok. Csak így mondták, hogy ha vitte hozzá, hogy csináljon belőle sok kis 
órát. 
 
I: Ez egy történet, amit hallott valakitől- 
FGY: -igen=igen=igen- 
I: -Erzsike néni. Ami valószínűleg nem Medgyesegyházán történt, hanem valahol 
máshol. 
FGY: Lehet, hogy ott is történt, de- 
 
I: De arról nem tud Erzsike néni. 
 
FGY: Úgyhogy nem tudok. Ezt konkrét nem állíthatom, csak amiről- amit tudok. 
Nem támaszthatom alá. 
 
I: Köszönjük szépen, Erzsike néni, akkor leállunk. 
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