
Treszkó Györgyné Mohácsik Veronika 
 
I: Legyen szíves megmondani a nevét. 
 
TGY: Treszkó Györgyné vagyok. 
 
I: Született? 
 
TGY: Oroson, 1926. március 19. 
 
I: Lánykori neve? 
 
TGY: Mohácsik Veronika. 
 
I: Mikor született, még egyszer? 
 
TGY: 1926. március 19. 
 
I: És hol? 
 
TGY: Oroson. 
 
I: Veronka néni, itt jártunk már néhány héttel ezelőtt, és akkor elbeszélgettünk arról, 
mire tetszik emlékezni itt a második világháborús eseményekből. Most erről- azért 
jöttünk vissza, hogy mindezt videóra rögzítsük. Most ugyanerről fogunk beszélgetni, 
ugyanezekről a kérdésekről, és elsőként azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan 
emlékszik, milyen volt itt a viszony zsidók és nem-zsidók között, itt Oroson a 
második világháború környékén, vagy azt megelőzően? 
 
TGY: Hát itt=itt nem vót probléma Oroson a zsidókkal. Olyan jó viszonyba vótunk 
velük, iskolába jártam velek, meg a testvérem is, meg vót üzletjek, bótjuk, ilyen 
fűszerbót és oda jártunk vásárolni, mer minekünk meg tehén vót, kettő is, oszt 
megvett- vették a tejet. Jöttek, hoztak edényt, abba fejtük, mértük és vittük- vitték el 
kóser tejet, Nyíregyházra. És oda jártunk a bótjukba, ott vásároltunk, ami kellett, 
fűszer, mer hát ugye kenyér, meg liszt nem kellett akkoriba, mer az vót. De fűszer, 
petróleum. Hát petróleumlámpa vót az egész faluba. Nagyon kevés utcába vót villany 
bevezetve még akkor. Csak a fő utcán vót ilyen, mellékutcán nem vót villany.  
 
I: Hova vitték a tejet, kikhez? 
 
TGY: Nyíregyházára vitték, a zsidóságnak kóser tejet. Azért kellett az ő edényekbe 
fejni. 
 
I: De ki vette át itt, Oroson a tejet? Hogy hívták ezt a kereskedőt? 
 
TGY: Ezeket (Reitmannak) hívták, ezt a zsidó családot. Vót egy lova, ilyen stráfja és 
avval vitte be Nyíregyházra, abba a nagy kupákba a tejet, meg szódavízgyára is vót, 
szóval tudott csinálni szódavizet, meg fűszerületje is vót. Úgyhogy- 
 
I: Tehát ő volt a- hogy hívták? 
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TGY: (Reichmann.) 
 
I: (Reichmann.) 
 
TGY: (Reichmann-nak) hívták, ez vót a vezetékneve a zsidónak, de én mán a 
keresztnevét nem tudom annak. Nem vót családja, csak felesége, meg egy öreg 
édesanyja vót, de vót egy=egy ilyen zsidó fiút fogadtak magukho’ és az segített 
nekik. Így mentek, nemcsak mitülünk, hanem a soron végig vették a tejet, sokat. Sok- 
több háztul vitték, de nemcsak ők. Vót egy másik zsidó család is, annak is vót 
fűszerbótja is, meg az is szedte a tejet. Mer hát ugye amerre ment itt az utcákon, 
mindenütt vót tehén, hát ugyi sok tej vót, azt’ vitték Nyiregyre. 
 
I: Őket hogy hívták? 
 
TGY: (Golberger.) Az a Golberger család vót ez. És hogy vót egy idősebb nevű, az is 
Golberger vót, de nem tudom, hogy rokonok vótak vagy mi, de annak csak egy kis 
fűszerboltja vót. És akkor vót közvetlen mellette, azt meg Vogelnak hívták, az meg 
izé vót, mészáros. Hát disznóhúst nem árult, de marhahús, juhhúst, ilyen húsokat árult 
és mentek is hozzá sokan az orosi asszonyok, mer nagyon szép marhahúst árult. Oszt 
jó- ezelőtt marhahúsbul főzték a húslevest, nem a disznóhúsbul. Mer ugyi ők nem 
árulhatták, de mondom, marhahús, meg juhhús, meg valami egyéb is vót ott, úgy 
emlékszek rá. 
 
I: Iskolába együtt járt, említette az előbb, hogy együtt jártak zsidó gyerekekkel. 
 
TGY: Persze, mer itt vót egy másik, az is ott- izébe laktak azok, olyan egy csomóba, 
ott, közel egymásho’. Ez meg Wain- Weinrebnek hívták és azok meg ó, hát azok 
vótak vagy tízen testvérek. Vót olyan öt, vagy hat fiú, de lány is vót. Irén, Klárival 
jártam iskolába. Vót Irén, Klári, Rózsi, nem tudom pontosan mán, méket hogy híták. 
De mondom, a fiúk, vót vagy hat fiú ott. De mind olyan szépek, meg a magyar 
legényekkel barátkoztak. 
 
I: Elnézést, álljunk le egy pillanatra. 
 
I: Egy pillanatra megálltunk, megigazítani a fényeket, egy kis technikai szünet volt. 
És akkor folytassuk, Veronka néni, a történetet. Arról volt szó, hogy kikkel járt 
iskolába a Veronka néni. 
 
TGY: Mondom, evvel a zsidó lánnyal, azzal a Klárival, az vót velem egyidős. És ide, 
a katolikus iskolába járt, mer akkor vót közös iskola is, olyan- hogy mondjam, hát 
oda mindenfajta gyerek járt, de itt- ez katolikus iskola vót, itt- de ide is felvették a 
zsidót is, meg nem számított, hogy milyen nemzetiségű, vagy=vagy=vagy. És ide 
járt, mondom, velem iskolába, meg másokkal is, később is, meg vót református iskola 
is. Oda is jártak, oda is járt zsidó is. 
 
I: Emlékszik-e arra, hogy az iskolában volt-e valamiféle megjegyzés avval 
kapcsolatosan, hogy ezek a gyerekek zsidó gyerekek? 
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TGY: Á, nem vót! Én- a mi osztályunkba én nem emlékszek rá, hogy ott lett vóna 
veszedelem, vagy osztozás így a gyerekökkel összevesztek vóna, hogy te ez vagy, 
agy az vagy. Itt nem vót. 
 
I: Nem bántották ezeket a gyerekeket? 
 
TGY: Nem, nem. Semmi különös izé nem vót az iskolába. Nézeteltérés, hogy hát na 
hát ez zsidó, vagy valami. Ott ültünk, ott ül velünk, oszt szerettük őköt. (nevet) 
Hoztak cukrot, melyik mit, oszt elvoltunk a gyermekek. Hát mondom, hat osztályt 
jártam, tovább nem jártam iskolába. 
 
I: Tanítók beszéltek-e erről valamit, hogy valaki zsidó, vagy nem zsidó? 
 
TGY: Á, nem. Nem vót akkor itt olyan gyűlölet, zsidógyűlölet, egyáltalán. Nem. 
Nem emlékszek rá, hogy a tanító, az megjegyzést tett vón, vagy valami, hogy hát ez, 
vagy az. Úgy fogadta, mint a magyar gyermekeket.  
 
I: Voltak-e ilyen zsidóellenes rigmusok, vagy versikék? 
 
TGY: Á, itt nem vót. Mondom, itt nem vót, itt a faluba nem vót egyáltalán ilyen 
gyűlölet. Még úgy szerették az asszonyok is, ezt a zsidó asszonyokat, kiültek a 
kapuba, oszt még sokszor odamentek, oszt beszélgettek az asszonyokkal, így 
vasárnap délután. Ugye itt csak vasárnap délután tudtak beszélgetni, mer másképp 
mindenki ment dolgozni hétköznap. De vasárnap délután kiültök a kapuba, oszt nem 
számított, hogy milyen gyermek, vagy mi, játszottunk együtt. Ha szomszéd vót, hát 
nem mondom, hogy a másik végin- a falunak a másik végirü nem gyöttek, de a 
szomszédok azok összemöntek, nem számított, hogy milyen nemzetiségű. (nevet) 
 
 
I: Ha nem is itt Oroson, de valahol hallott-e valami olyan- hallott-e olyan rigmust, 
vagy versikét, ami a zsidók ellen, vagy a zsidókkal kapcsolatos? 
 
TGY: Á, itt nem. Itt nem=nem, mondom, nem vótak ugye ellene itt nem- szóval nem 
hallottam ezeket. 
 
I: Nyilasok voltak Oroson? 
 
TGY: Tessék? 
 
I: Nyilasok. 
 
TGY: Nem vót. Emlékszek rá, hogy vót itt egy család, hogy tán annak a fia Pesten 
vót. Hogy az=az vót, de hát ide haza nem jött az sose. Valami Baksának híták, Baksa 
nevű fiú, de az sose jött ide haza, hogy azt emlegették, úgy előtte- hallottam, hogy hát 
ez a Baksa fiú tán nyilas ott, Pesten. Itt nem vót, Oroson ilyen izé egylet, vagy 
gyülekezet errü, hogy nyilas. 
 
I: Nyíregyházára jártak be akkoriban, gyerekként? 
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TGY: Persze, hát hogyne, ami vót, nagyvásár, bevittek bennünket, ott végig ki vótak 
pakolva ott a Fő utcán, ott ahol most Széchenyi utca, ott vót a nagy kipakolás. Jártunk 
mink, hát hogyne. Vót ott minden fajta, zsidó is, meg keresztyén is, mindenki, aki 
ilyen kereskedett, kipakolt. Jártunk mink a nagyvásáron mindig be, emlékszem rá, 
bevittek, mentünk szekérrel. Édesapámnak vót lova, szekere, azt bevitt bennünket, a 
gyermekeket is, úgyhogy bámészkodtunk ott, meg vettek valamit. Kinek mit, perecet, 
ilyen- nem nagy értékűt, na. (nevet) Nem úgy vót akkor, mint most.  
 
I: Ott látott olyat, hogy nyilasok lettek volna, Nyíregyházán? 
 
TGY: Én nem láttam, csak majd azt láttam, mikor majd kelletett hordani a sárga 
csillagot, akkor láttam, hogy a kabátjukra azoknak csillag vót téve Onnan tudtuk, 
hogy zsidó. Másképp nem tudtuk. 
 
I: Itt Oroson, vagy Nyíregyházán? 
 
TGY: Itt=itt=itt nem láttam, hogy hordták volna. Nyíregyházán hordták. Hordták. 
 
I: És azt látta, hogy esetleg valakit bántottak amiatt, mert hogy zsidó? 
 
TGY: Én azt nem láttam, hogy ott bántalmazták volna. Nem láttam én olyat. 
Mondom, amikor én benn vótam mint gyermek, hát nem olyan nagyok vótunk még 
akkor. Ritkán, ha mondom így bevittek a vásárba. De én nem láttam ezt.  
 
I: Gyerekeken is volt csillag? 
 
TGY: Persze. Vót. Zsebkendőt keresek, de nincs.  
 
I: Álljunk meg egy pillanatra. Tessék nyugodtan. Egy kis technikai szünetre 
megálltunk, Veronka néni. És akkor folytatjuk, Veronka néni, egy kis technikai 
szünet után. Nyíregyházára bejártak Veronka néniék és ott látott embereket, látott 
zsidókat sárga csillagot hordani. 
 
TGY: Igen, láttam, persze. 
 
I: De azt mondta Veronka néni, hogy őket nem bántották. 
 
TGY: Nem láttam én, hogy bántalmazták vóna, hogy a zsidókat azért, hogy hord- hát 
kellett nekik hordani, hát mit csináljanak? 
 
I: Felnőttek mit szóltak ehhez, hogy ott a zsidók- zsidók sárga csillaggal járnak? 
 
TGY: Hát, biztos nem örültek neki, de hát én nem tudom, hogy úgy nagyon nekünk 
nem panaszkodtak. Hát, biztos nem tetszett nekik se, hát kinek tetszett vóna? 
Magyarnak se tetszett vóna, hogyha így meg- izélik, különböztetik. De én nem 
láttam, hogy olyan nagy bántódás lett vón. 
 
I: A múltkor említette, hogy emlékszik egy olyan dalra, amiben szerepel a Hitler, meg 
a Sztálin. 
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TGY: Áá- 
 
I: A Szálasi, bocsánat. A Hitler, meg a Szálasi. 
 
TGY: A: a fiúgyerekek danúgattak róla valahogy, de nem tudnám úgy összefoglalni, 
de emlékszek rá, hogy olyan kis suhanc fiúk. 
 
I: Hol, itt Oroson? 
 
TGY: Hát persze, hát csak a nagyoktul hallották. Azt édesanyám mondta is, hát ezek 
a gyermekek, aszondja, olyan rosszak, hát ilyeneket tanítanak, aszondja, egymásnak, 
hogy hallják, vagy hunnan hallják eztet. Édesanyám mondta nekik. 
 
I: Miről szólt ez a dal? 
 
TGY: Hát:----valahogy Szálasirul is vót az.-----Igen, hogy éljen a Szálasi, meg a 
Hitler. Errül szólt, de mondom, hogy édesanyám az haragudott érte (nevet), aztán 
lekapta űköt, aszonja, nem szégyellitek magatokat, ilyet danultok (nevet) 
 
I: Zsidókról szó volt ebben a dalban? 
 
TGY: Nem. Nem, azt nem hallottam, csak ezt a Hitlert, meg Szálasit hangoztatták. 
(nevet) 
 
I: És hol énekelték ezeket a dalokat? 
 
TGY: Hát kinn az úton, hát mentek, oszt’ jöttek-mentek ezek a suhanc fiúk, oszt 
kiabálva úgy izéltek. Nekik tetszett, gondolom, valahun hallották, csak valami 
nagyoktul hallották, mer a családba nem hallották. Ilyen- családba ilyet nem 
tanítottak a gyermeknek.  
 
I: Hol hallhatták ezt? 
 
TGY: Hát: csak valahun hallhatták, ugyi vót kultúrház, jártak oda, ilyen is, olyan is, 
meg nagyok is, meg általába nagyok, legények, minden, hát csak azoktul hallhatták. 
 
I: Mik történtek a kultúrházban? Milyen programok voltak? 
 
TGY: Hát, akkor csak ilyen bálok vótak jobban. Nem- nem vót olyan nagy össze- 
fiúknak vót legényegylet, lányoknak lányegylet, de én még akkor hát jártam mán, de 
nem olyan gyakran, mer még én csak fiatal vótam. Idősebb lyányok jártak olyan 
leányegyletbe, a fiúk meg legényegyletbe jártak, de ez ilyen katolikus legényegylet 
vót. Úgyhogy fiúknak is tartottak ott előadást, meg beszélgettek esténként, lyányokat 
meg, minket meg tanítottak, mondom, majd mikor már nagyobb vótam, tanítottak 
bennünket szőni, meg kézimunkára, sok mindenre tanítottak bennünket.  
 
I: Jártak oda a zsidók? Zsidó gyerekek? 
 
TGY: Oda nem jártak, nem. 
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I: Nekik volt valami hasonló program? 
 
TGY: Hát, én nem tudok arru, hogy lett vóna zsidóknak külön po- izé, külön 
program. Nem vót. Nem vót. Hát itt- előttünk is lakott egy zsidó, ez meg vágó-metsző 
vót. Idehordták a baromfit, levágni, akik a zsidók a faluba, akik laktak, idehozták 
és=és az vágta le. És megnézte, hogy nem trefli. Mer a begyit megnézték, ha vót 
benne valami, trefli vót. Ha valami fémet, vagy mit tudom én, mit kerestek benne. És 
ennek is vót családja, három kisfia vót. 
 
I: Hogy hívták őket? 
 
TGY: (Hesu, Matyi, Patyi, Paci, Jumi), aztán így vót. Egyiket (Hesunak), másik 
(Matyi), meg (Juminak) hívták, ilyen becenév vót-e, vagy ez vót az igazi neve, én 
nem tudom. A felesége meg- meg- az asszonyok, itt az orosi asszonyok dugták a 
libát. Kihizlalták, és akkor ez a mellettünk- mondom, ez az izé- vágó-metsző 
megvette tőlük. Azt levágták, jöttek az asszonyok ide, magyar asszonyok, 
parasztasszonyok, megpucolták neki és azt is vitték be ilyen kóser húsnak. Be, 
Nyíregyházra. Libahús, meg ki vót tömve, kövér, meg kacsahús. És akkor még 
édesapám a lovával, mondom, hogy lova vót, ment fuvarba, azt’ felrakta a 
ténsasszonynak hívtuk. Ténsasszonynak hívták az asszonyok- zsidó asszonyok, 
emlékszek rá. Bevitte őt, pénzér, hát megfizetett, bevitte oszt Nyíregyházán 
elosztotta. Hát őneki vót arra rendelt helye. 
 
I: Hogy hívták ezt a családot? 
 
TGY: Winkler. Ez Winkler vót, aki itt előttünk ebbe a házba lakott. De oly jól 
megvótunk avval is. Hát édesanyám, mondom, az még mondta sokszor, hogy ezt a 
zsidókat, hát miért bántsák, aszondja ezekkel jobban el lehet lenni, mint a cigánnyal. 
Ez nem megy oda egy- senki vermibe lopni, meg mint tudom én. Üzérkedik, de 
megvan. A cigányra meg vigyázni kellett, mer lopott. Ment, tyúkot, meg amit tudott. 
A zsidó az meg üzérkedett, aszondja, az nem csinált semmi rosszat. Tehát ugye mit- 
falra borsó. (nevet) Hiába mondta ezt az én anyám, nem adtak arra semmit se, ugyi. 
 
I: A  zsidóasszonyokat hogy hívták a faluban? Ténsasszony? 
 
TGY: Ténsasszony. A bótba is, itt, akihez jártunk, mondom ott vásároltunk fűszert is, 
meg petróleumot, hát mindenfele petróleumlámpa égett, ólba, házakba, szobába, 
mindenütt, hát nem vót villanyunk, majd csak ’56 után vezették ide be egész az 
utcára, izéig, a villanyt. De addig is telepes rádiónk vót, mer nem vót villany. 
 
I: A háború alatt volt már rádiójuk? 
 
TGY: Nekünk vót, mer már hall- mondom, telepes, ilyen nagy telep vót oda hátulra 
téve, emlékszek rá, és az uram ment mán kinyitni. Aszondja, te, mondják, hogy izé 
van, forradalom van, a rádióban. 
 
I: De az később volt, az ’56-ban volt.  
TGY: ’56-ba vót- 
I: -de a háború alatt. 
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TGY: Akkor még nem vót nekünk. Á! Ez mán csak ’56 előtt vagy előtt- vagy pár- 
egy vagy két évvel előtt vettük ezt a telepes rádiót, a negyvenes évekbe nem vót. 
 
I: Említette a kultúrházat Veronka néni. 
 
TGY: Igen. 
 
I: Voltak mindenféle programok. Voltak-e politikai programok? 
 
TGY: Nem vót ott, á! Nem, nem vót itt. 
 
I: Ezekben az egyletekben a- 
 
TGY: Ez egy katolikus iz--izé vót, na. Hogy mondjam? Kultúrház. Aztán vót a 
községi kultúrház is. 
 
I: De az később volt, ugye? 
 
TGY: Nem, az is, az mán megvót. A katolikus kultúrház (…) vót itt egy pap és az 
úgy összefogta a fiatalságot, hogy azér építette a kultúrházat, hogy oda járjunk és 
mondom, tanítottak bennünket, a fiúkat is. A községi kultúrház meg abba- a falunak a 
másik szélin vót. 
 
I: Mind a kettő megvolt már a háború alatt. 
 
TGY: Meg, meg, persze. 
 
I: És egyikben sem voltak politikai programok? 
 
TGY: Nem.  
I: Amikor olyan egyletek- 
TGY: Nem. Szerepelgettek, tudja? Előadások vótak, szerepelgettek, jártak fiatal fiúk, 
lyányok, oszt tanítottak velük szerepet, nemcsak katolikus, hanem, hogy mondjam, a 
községi vezetők is és ott szép szerepeket adtak elő. 
 
I: Filmet vetítettek-e? 
 
TGY: Az is lett ott. Az is lett, izé, mozi, mozinak mondták akkor. 
I: Mozi, mozi. 
TGY: Mozinak. 
 
I: Háború alatt is volt már mozi? 
 
TGY: Nem, nem. Majd háború után vót a mozi. A pap hozott ilyen=ilyen kis filmet, 
azt így levetítette a fiatalságnak. Ilyen kis=ilyen kis mozgó, de nem beszéltek, csak 
mozgókép vót. 
 
I: De ez később volt már, a háború után. 
 
TGY: Hát azt- hát inkább a háború után vót mán. Háború után vót. 

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. 



 8

 
I: Amikor voltak ilyen programok itt a kultúrházban, akkor ott a- a ugye nem voltak 
ott a zsidók. 
 
TGY: Nem, oda nem jártak. Na, nem jártak oda. 
 
I: Nem jártak. De szóba került-e, volt-e olyan program, hogy szóba kerültek a zsidók? 
Hogy mit csinálnak? 
 
TGY: Á, sose, fel se hozták a zsidókat. Nem. A keresztények ott, ahol mink jártunk,              
de az szóba se vót, hogy=hogy ezek nem jók, vagy ez=evvel probléma van, vagy 
valami. Semmi ilyen=ilyen gondolat, rossz gondolat, meg beszédrül sose hallottunk 
róluk, a zsidókrul. 
 
I: Mi történt aztán a zsidókkal később? 
 
TGY: Hát azt majd mikor mán hogy nem tudtuk, hogy majd összeszedik, csak 
egyszer egy vasárnap délután, mondják, hogy jaj, itt vannak, Nyíregyházáról jöttek 
rendőrök, meg csendőrök. Csendőrök, itt mán vót csendőr, de nem az orosiak, hanem 
Nyíregyházárul jöttek. Oszt azok egy vasárnap délután szedték össze-fele őket. 
 
I: Hányan voltak ezek a rendőrök és csendőrök? 
 
TGY: A:, hát vótak azok vagy hatan. És akkor kettesivel menetek egyik helyre is, a 
másik helyre is, hogy pakoljanak össze, mer menni kell nekik. Hát oszt úgy csak 
néztük, vasárnap délután itt minden kapuba vót ilyen=ilyen lóca. Ott=ott kiültek, oszt 
ott beszélgettek az asszonyok, meg gyerekek kint játszottak. És hogy viszik űköt 
felfelé, ott volt a közös iskola, most is van ott még iskola, de mán most nem- eladták, 
vagy mit tudom én mi, mán most nem működik, de akkoriba az vót a tanácsi- mán a 
falusi iskola. Oda gyűjtötték űket össze. 
 
I: Tehát hogy történt ez a- kettesével mentek a csendőrök a zsidók házához? 
 
TGY: Igen- házáho- hogy pakoljanak össze, mer menni kell nekik, viszik őket, össze, 
oda az iskolába és el fogják vinni. Hát úgy csak néztük, ezek a izék, gyermekek is, 
meg minden, asszonyok is, nézték, hogy vitték, oszt köszöntek el. Sokszor tényleg én 
is elkeseredek. (könnyezve mondja) Meg ott egy öregasszony lakik a szomszédba, 
úgy, hogy köszönt elfele, hogy aszongya, isten veletek, azt mondja, vagy lássuk 
magukat többet, vagy nem. Aszongya jaj, úgy sajnálták az öregasszonyok, hogy 
kiszedték, vitték őket elfele, a bizonytalanságba. Vót egy nő, olyan beteg 
öregasszony, zsidóasszony, ott ahol az imént is jártunk a bótba, ugye az má nem is 
bírt járni. És akkor valahunnan, valaki fogadtak szekeret, azt’ szekérre tették, 
beültették és úgy vitték fel, az iskolába. Azt ott másnap, vagy harmadnap vagy hogy 
vitték űköt onnan el. Vittek ugye dunnákat is, minden, befeküdtek éjszaka gondolom, 
hogy=hogy még megaludtak, oszt majd másnap, vagy harmadnap vitték űköt el, de 
hogy hova, mink azt se tudtuk. Hát nem=nem mondták ezt, nem tették ezt közhírré, a 
faluba, a- akkor a községházán, akik vótak.  
 
I: Veronka néniék kiket láttak elvinni? Tehát Veronka néni kit látott, hogy elvisznek? 
Melyik családot? 
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TGY: Mindegyiket, mer erre laktak, innen, ebbül az utcábul kettő, négy, ötöt is- öt 
családot is e- erre kellett nekik elmenni. A többi meg amarra laktak, hát ugye azt nem 
láttuk. De akik itt erre laktak, mind itt mentek el előttünk ezen az utcán. 
 
I: Összesen hány család- hány zsidó család volt Oroson? 
 
TGY: Hát vagy tíz, vagy tizenegy, nem tudom má, pontosan számoltam, annyi volt itt 
Oroson. Tíz, vagy tizenegy. 
 
I: Tehát emlékszik arra, hogy kiket látott, név szerint? 
 
TGY: Persze! 
 
I: És fel tetszik nekünk sorolni? 
 
TGY: Hát így mindegyiknek a nevit nem tudom, a keresztnevét, de- 
 
I: -a családokat. 
 
TGY: A családokat. Hát mondom, ez a (Reichmann), akihez mink járunk. 
Goldberger, Vogel, (Desser). Az meg szecskavágója vót. Oszt jártak oda ezek a 
parasztemberek vitték a csutkát, szénát, összevágta, vitték a jószágnak. Vót ott, arra 
vót villany és ugye avval működött ez a szecskavágó. Hát errül ezeket vitték. 
Amarrul ugye nem láttam, mer mán nem itt mentek el, a mi utcánkba. 
 
I: Tehát azt is látta, hogy bemennek a csendőrök a házba? 
 
TGY: Hát azt láttam és jöttek, sírtak, itt is, ez a mi szomszédunk, sírtak a kisfiúk, 
emlékszek rá, meg az asszony is. (könnyezik) Jóba vótunk hát sajnáltuk, na. Hát 
ezek=ezek is olyan jók vótak, izé, asszony is, az- az mindent=mindent adott nekem. 
Olyan maradék ruhaanyagokat, minden, mer szombat reggel áthítt, hogy én gyújtsam 
meg a tüzet. Meg vót rakva, csak meg kellett gyújtani, mer ük- ünekik nem szabad, 
azt mondta. És adott olyan szép izéket, ilyen darab anyagokat, amit így 
kihímeztettünk, drukkoltattuk, oszt varrtunk vele szép mintára. Fehéreket, rózsaszín, 
melyiket- még most is van belőle nekem olyan rózsaszín anyagom, amit=amit azok 
adtak. Oszt szépen konyha-terítőknek megcsináltam, oszt avval a rózsaszínnal- izé, 
körülszegtem, bele meg mintát varrtam. Meg szőttünk, oszt minek is hítták, nem 
tudom má minek is híttuk azt az anyagot. Megvan, úgyhogy nem használom, ott van 
a szekrénybe, ilyen emléknek, hogy még az akkoriba készült, a harmincas évek 
utóján, vagy akkor, hát.  
 
I: Amikor ezek a csendőrök megjelentek, hogy viselkedtek ezekkel a zsidó 
családokkal? 
 
TGY: Hát elég- vót itt egy=egy nyíregyházi rendőr, az nagyon komisz vót, én láttam, 
mer hogy sírtak ezek az asszonyok, mondom, ez az öregasszony, hogy jaj, hát nem 
sajnálják, aszonjda, sírt nagyon, aztán aszondta az öreg Mari néninek, hogy na, 
menjen mán innen, mer magát is közéjök lököm. Erre úgy emlékszek, mint a mai 
napra, hogy ezt mondta neki a=a rendőr. Az öreg szomszédassz- néninek, hogy mer 
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sír, hogy jaj, hát nem sajnálják magok ezeket elvinni? Aszongya, menjen már innen, 
mer magát is közé lököm! 
 
I: És hogy beszéltek, hogy szóltak a zsidókhoz, vagy hogy bántak a zsidókkal ezek a 
rendőrök? 
 
TGY: Hát nem izéltek azok vissza, hát mentek nyugodtan. Csak hát ugye a 
gyermekek is sírtak. Mondom, ezek a szomszéd három kisfia vót ennek. Sírtak 
szegények nagyon, mikor mentek, oszt láttak bennünket.  
 
I: Tehát ők gyalog mentek az iskolaudvarra. 
 
TGY: Pe- mentek gyalog, kísérték űköt fel, igen. 
 
I: A rendőröknél, csendőröknél volt fegyver? 
 
TGY: Hát: ilyen övvel, pisztoly vót, de olyan nagyon nem vótak felszerelve, úgy 
mind mikor- hogy mondjam, mikor úgy szolgálatba vótak, de most csak ilyen öv, 
vagy mi ez a- látszott ilyen pisztolytáska. Az vót. De hogy olyan nagyon fel lettek 
vóna fegyverezve, mind máskor, így szolgálatba, akkor azt nem láttam. 
Hát nem- nem izéltek azok vissza. Nem ellenkeztek azok a zsidók, nem kellett azokat 
izélni, annyira ha- hajtani, vagy=vagy mit tudom én. Hogy visz- visszaszólnak, vagy 
valamit csinálnak. 
 
I: Valamilyen durvaságot látott Veronka néni? 
TGY: Nem, nem. 
I: Bántották ezek a- 
 
TGY: Nem bántották, nem is- nem is akadályoz- nem is izéltek úgy azok a zsidók, 
nem ellenkeztek, de nem is bántották. Nem bántották. Itt legalább is én nem láttam. 
Csak mondom, hogy hát azér csak sajnálta sok magyar, na. Mer mondom, itt nem vót 
olyan=olyan zsi- zsidóellenesség. Úgy megvótunk velük, velek jó viszonyba. 
 
I: Mi történt avval az idős nénivel, akit fölraktak egy szekérre? 
 
TGY: Hát elvitték azt is, mondom, dunnába be volt, láttam, dunna vót rátéve, mer hát 
idős asszony vót, meg beteg vót. Hát azt is csak elvitték a=a többiekkel,  hogy hogy, 
azt má nem láttam, mert hát az az iskola jóval arra messze van mitőlünk.  
 
I: Tehát ott voltak ezek szerint- 
 
TGY: Ott gyűjtötték össze itt az orosiakat. 
 
I: Ezt tetszett látni Veronka néni, látta Veronka néni, hogy ott voltak az 
iskolaudvarban? 
 
TGY: Persze, ott voltak az iskolaudvaron, ott járkáltak, azt majd hogy mék nap vitték 
el, nem láttam, de ott tartották űköt, egy vagy két nap. 
 
I: Elmentek arra és megnézték. 
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TGY: Hát persze. Vót úgy, hogy aki direkt ment oda. Direkte elment arra. Meg ott is, 
hát ott utca vót, ugye, oszt látták, jöttek a bótba, meg mi- elbeszélték, meg itt az itten 
valóknak is, hogy mi vót, hogy vót. 
 
I: De Veronka néni is járt arra. 
 
TGY: Egyszer én is elmentem. 
 
I: És mit látott ott Veronka néni? 
 
TGY: Hát szegények, hát járkáltak nagy búsan, hát mit=mit lássék az ember? Hát 
bántani nem bántották őköt, de hát csak egy nagy bánatuk lehetett szegényeknek. 
Hogy várták, hogy na, mi lesz. 
 
I: Vihettek magukkal valamiféle csomagot, vagy holmit? 
 
TGY: Vihettek, nem tudom mennyi élelmiszert, mondták, hogy pakoljanak, 
élelmiszert, nem tudom én, egy, vagy két napra. De hogy azt- valóba mit vittek, hát 
ugye mink azt nem láttuk. De vittek. 
 
I: Ott az iskolaudvaron volt- őrizték őket? 
 
TGY: Persze, persze. 
 
I: Kik? 
 
TGY: Hát fér- emberek, meg=meg mondom, vót ott csendőr is. 
 
I: Ugyanazok a nyíregyházi csendőrök? 
 
TGY: Persze, persze. 
 
I: Éjjel-nappal? 
 
TGY: Meg itt is vót, mondom, csendőrlaktanya, hát nem tudom pontosan, hogy 
mostan azok vigyáztak rá, vagy jöttek, de itt is vót csendőrlaktanya, úgyhogy itt is vót 
vagy négy, vagy hat csendőr is, aki itt laktak. Ott laktanya vót, most is megvan a- 
eladták, má laknak benne civilek. 
 
I: Éjjel-nappal őrizték őket? 
 
TGY: Persze. 
 
I: Tehát a falubeliek nem mehettek be. 
 
TGY: Nem, nem. 
 
I: És ők se jöhettek ki. 
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TGY: Nem, ők se jöhettek ki onnan többet onnan. (Onnan …) 
 
I: Mondták, hogy miért van ez, tudták a faluban, hogy miért=miért kell nekik ott=ott 
lenniük? 
 
TGY: Hát, nem tudta még akkor annyira a nép csak azután tudódott ki, hogy szedik 
össze, elviszik űköt, de hát- 
 
I: De hát nem találgatott a falu, vagy mit szólt egyáltalán a falu mindehhez? Hogy 
egyszer csak elviszik őket oda az iskolaudvarra- 
 
TGY: Hát ugye nem látott senki semmit izélni- menni a csendőrök, vagy izé ellen, aki 
akkor vót a tanácsnál, vagy községháza vót akkor, hogy jelentkezzen. Hát ez is 
törvény vót, oszt vinni kellett. 
 
I: Mit szóltak a falubeliek, akik ugye kinn ültek vasnap délután lócákon, mit szóltak, 
hogy elviszik a zsidókat? Volt, aki azt mondta, hogy- volt aki örül ennek? 
 
TGY: Á, én nem láttam olyat, hogy örült vóna. Mindenki meg vót hatódva, na. Ott 
várták, hogy mit akarnak velek. Nem, nem vót. Nem vót itt olyan. Mondom, itt olyan 
jó viszonyba vót az orosi nép a zsidósággal, itt nem vót izé, sose veszedelem, 
vagy=vagy harag. Olyan jóba vótak ezek a- nekem is vót három fiútestvérem, 
legények, a zsidó fiúkkal úgy játszottak, kugliztak, meg minden, mint a 
magyarokkal.--- Nem vót itt veszedelem, vagy harag a zsidókkal. Egyáltalán, 
mondom.  
 
I: Szóval semmi olyan megjegyzés nem volt, ami- ami azt- 
 
TGY: Nem, nem. Nem, itt nem vót.  
 
I: Az orosi zsidókon akkor nem volt sárga csillag ezek szerin. 
 
TGY: Nem, ezek nem nagyon hordták. Nem vót ér- izé, hogy szóltak vóna, hogy mér 
nem hordja, vagy valami, ez itt nem vót. Nem vették figyelembe se.  
 
I: Amikor elvitték őket az iskolaudvarra, akkor Veronka néni követte azt, hogy hova 
viszik őket, vagy csak maradtak a ház előtt? 
 
TGY: Nem, nem, nem mentem én oda. 
 
I: De a ház elől nézte, ahogy elviszik őket. 
 
TGY: Persze, persze, azt láttam. Hát, borzasztó vót, na. Nem tudta még akkor senki 
sem, mi- valóban miér is viszik, vagy hova viszik, nem vótunk mi avval tisztába, nem 
hallottuk. --Hogy mér szedik össze, nem- annyira nem- nem mondták ezt, vagy úgy 
nem hangoztatták.  
 
I: az iskolaudvaron, amikor ott voltak a zsidók, akkor=akkor volt, aki vitt oda nekik 
élelmet, vagy hogyan=hogyan tudtak élelemhez jutni? 
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TGY: Hát én nem tudom, azt=azt nem tudom, hogy vitte ki valaki, nem- én azt=azt 
nem tudom megmondani. Nem tudom. 
 
I: Amikor onnét elvitték, azt=azt arról honnét szerzett tudomást, Veronka néni? 
 
TGY: Mirü? 
 
I: Amikor elvitték őket az iskolaudvarról. 
 
TGY: Hát azt beszélték, hogyne jöttek arról, hogy na izélték, valami olyan nagy 
autókra rakták őket fel. Ilyen teherkocsira, oszt avval vitték el. Mondták a- jöttek a- 
akik látták. Akik látták, hogy teherautóra pakolták üköt és elvitték, de hogy hova? 
Nem tudtuk. Hát szü- elébb gondolom ide Nyíregyházra vitték, oszt innen gyűjtötték 
össze, vagy=vagy nem- nem tudom, na. Nem- ezt nem hallottam. Mer hát ott sok vót, 
Nyíregyházán. Sok. 
 
I: Miután elvitték őket, mi lett a házaikkal, meg az üzletekkel? 
 
TGY: Be vót zárva, sokáig, majd az kinyitották és ottan a: községi kultúrházba 
gyűjtötték össze sok- sok mindent. Ruhaneműt is, meg bótokbul a: ami vót, na, ilyen 
fűszer. Azt is vittek oda. Oda gyűjtötték össze, a kultúrházba. 
 
I: Kik? 
 
TGY: Hát aki a tanácsnál vót. Hát mondom, én akkor még fiatal vótam, ugye annyira 
nem érdekelt, hogy na, ki szedi. Hát tanácsná vótak községháznál ilyen emberek, 
akiket összeszedtek, össze- kinyitották az ajtókat, azt összehordták oda. 
 
I: Látta ezt Veronka néni? 
 
TGY: Nem, csak hallottam, mer majd mikor kitört a háború, akkor meg kinyitották, 
mink nem is tudtuk, hogy mikor. Akkor csinálták, hogy nem is tudtuk, nem láthattuk, 
hogy éjszaka csinálták, vagy mikor, de itt egyszer csak (szomszédét se tudtuk), hogy 
mi lett avval a ruhával, vagy mivel. Mer itt a szomszéd az biztos, hogy nem nyúlt 
hozzá, egy se=egy se. Nem olyan szomszédok vótunk. 
 
I: Tehát a Winkleréknek a házáról van szó, ugye? 
 
TGY: Igen, igen. 
 
I: Tehát azt nem látta Veronka néni, hogy mikor. 
 
TGY: Hogy annak a ruhája, mije hova lett, nem tudom. 
 
I: Meg a bútorai. 
 
TGY: Azt se tudom. Nem tudom, hogy hova lett. Csak má mikor kitört a háború, 
ugye, akkor kinyitották a kultúrházat, azt elkezdték ott hajigálni kifele, bútorokat is, 
meg fűszereket is. Mentünk oda bámészkodni, én nem is tudom, cukor, vagy mi, nem 
vót. Cukrot is hajigáltak, oszt egy csomag cukrot hoztam el, ha jól emlékszek, hogy 
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mondom az nincsen itthon. Azt hoztam el. Mások paprikát, hajigálták ott az emberek 
fejihö’, tiszta piros paprikás vót, elszakadt a papír, oszt tiszta piros paprikás vót az 
embernek a ruhája, meg mindene. Meg mondom, bútorokat úgy hordták elfele. 
 
I: Kik voltak, akik ott? 
 
TGY: A, hát ment oda a faluból mindenki. Ezek a fiúk, azok=azok cipelgették. Kinek 
mi tetszett, kapta fel, oszt ment vele haza. De mondom én egy csomag cukorra 
emlékszek, hogy na mondom, én ezt elhozom, mer úgysincs otthon cukor. Ennyi vót 
a- izé szegény zsidóktul való. Mást egy gaz-szálat el nem hoztam volna. Szomszédét 
is hogy vitték el, nem tudjuk, nem láttuk, pedig itt vótunk. Hát a szomszédba, és nem 
láttuk, hogy mikor vitték el, vagy hogy vitték. Bútorjait is, meg hát amit otthagyott, 
hát minden az övé vót. 
 
I: Esetleg nyilván ismerte, hogy milyen volt mondjuk a berendezése a Winkleréknek, 
vagy a- 
 
TGY: Igen, rendes=rendes- 
 
I: De hogy látta esetleg később valakinél a faluban? 
 
TGY: Nem láttam. 
 
I: Vagy a ruhákat? 
 
TGY: Nem. Nem. Nem tudom, hova lettek. Fogalmam nincs, hogy hol lehettek. Mer 
megismertem vón, megismertem vóna, ha valakin látom, de nem=nem tudom, hogy 
hova lettek. 
 
I: Azért értékesebb dolgokat, ékszerek, ilyesmi- 
 
TGY: Hát az nem=nem tudom, ki szedte azt össze, nem tudom. Ezt valaki 
összeszedte, de hogy nem a szomszéd, az biztos. Hanem az- mondom, a községházán, 
akik kaptak utasítást gondolom, oszt azok. Azok szedhették össze. Mer a szomszédok 
itt nem olyanok vótak, hogy betörtek vóna hozzájuk.  
 
I: Mi lett az- az ingatlanokkal, az épületekkel, a házakkal, üzletekkel? 
 
TGY Hát vót, aki visszajött, két- kettő család, (…) ha jól tudom. 
 
I: De várjon Veronka néni, még mielőtt visszajöttek volna ugye a- 
 
TGY: Hát a házak ott vótak becsukva, azt- nem nyúltak ahhoz sokáig, majd mikor 
visszajöttek- 
I: -csak kiürítették őket- 
TGY: -igen, kiürítették, igen- 
I: -az ingóságot azt nem- 
TGY: Nem laktak benne, ott volt bezárva, de most majd mikor visszajöttek. 
I: A boltok is, Veronka néni, a boltok is, üzletek is? 
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TGY: Igen, igen, ott voltak bezárva, nem költözött bele senki addig. 
 
I: Nem nyitotta ki az üzletetek? Más nem nyitotta ki az üzletet? 
 
TGY: Nem, nem, nem, hát csak elvitték onnan a holmit, tudja. 
 
I: Az árut. 
 
TGY: Az árut, na. Nem.-- Nem=nem szóval senki nem ment oda, hogy kinyissa, 
hogy ott áruljon, nem árulta senki azokat a portékákat. 
 
I: A szecskavágó? 
 
TGY: Hát, az is ott maradt. (…) nem jött vissza, hogy kié lett, mié lett, én azt nem 
tudom megmondani, de a házakat majd később nagy sokára, akik visszajöttek, azok 
visszakapták, el is adták, ki is ment Amerikába. 
 
I: Ki jött vissza akkor? 
 
TGY: Onnan, a Goldberger, két fiú is visszajött. Akkor a Wein- Weinreb fiúkbul is 
jött egy, vagy kettő, azok is vissza. Nyíregyházán vótak, én nem is láttam, de ezt a 
Goldbergereket emlékszek rá, mer még az- azok- izéltek is, kinyitottak, akkor csak 
nem vihették el minden portékájukat, mer bótot nyitottak, akkor is. Egy pár évig, 
ugye, nem sokáig, oszt kimentek Amerikába azok is. Azt’ ők adták el azt a házat. 
 
I: Tehát ők visszakapták a boltot, a házat- 
 
TGY: Igen, ők visszakapták és ők adták el. De hogy a többiekét ki- hogy- ki adta el, 
vagy- 
 
I: Egy idő után mások beköltöztek oda. 
 
TGY: Persze, persze.  
I: Azt lehet tudni, hogy- 
TGY: Eladták. Hogy a község adta el, vagy kicsoda, azt mán nem tudom, de eladták. 
Aztán beleköltöztek oszt. 
 
I: A Winklerék házába ki költözött? 
 
TGY: Hát ezek- nem az övék vót. Ennek a gazdája kinn vót mán, kiment Amerikába. 
A izé, az ember és majd a feleségit is kivitette maga után és akkor rábízták egy itt 
maradt testvérere és az meg kiadta így bérletbe, úgyhogy ez nem az övék vót. Ez a- 
magyar- amerikaié vót, oszt majd azok- 
 
I: Tehát nem zsidók voltak Amerikában, és ők a- 
 
TGY: Nem, nem, nem. Ez=ez=ez- 
 
I: Csak bérlők voltak. 
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TGY: Csak bérlők vótak. Ez nem az övék vót, csak bérelték. Valamikor hát ezt 
édesapám- hát nem ezt, mer ’58-ba építettük ezt a házat, azelőtt itt hosszú falusi 
paraszt kis ház vót, azt is egy zsidótul vette édesapám, mikor még a- első világháború 
után mindgyán. Egy zsidó családtul vette meg édesapám, emlékszek rá, mondta, hogy 
egy zsidó embertül vette meg ezt a házat, mer nem vót házuk. Tanyán laktak, oszt 
úgy vette meg édösapám. 
 
I: Azzal a zsidó családdal mi lett, akiktől ezt a házat- 
 
TGY: Hát azok elmentek másfele, nem Oroson laktak, elmentek Nyíregyre, vagy 
valami olyan jó üzérkedő. Mindegyiknek vót olyan- vagy (…) szedtek- ezek a 
Weinrebék (tallut) szedtek. 
 
I: Micsodát? 
 
TGY: Tollat- 
I: -tollat- 
TGY: -tollat! Mentek, szedték, és akkor vitték, valahun eladták. Ez tollas zsidó vót. A 
többinek mindnek vót bótja, valami- itt vót (Dancinger), na még azt nem hagytam ki. 
Itt, az utca végén, ahogy van a- most egy óvoda, ott egy zsidóasszony vót itt, sánta 
zsidóasszony, Dáncingernénak hívták, vót kuglija is, odamentek a fiúk, vasárnap 
délutánonként és ott kugliztak. De hát szerették azt is, megvótak, úgyhogy sose 
semmi baj nem vót. 
 
I: Italbolt volt. 
 
TGY: Italbót vót csak. Az asszony vezette. A- az asszony- 
I: -Danzigerné- 
 
TGY: -igen, az asszony vezette, özvegyasszony, vagy mi vót, csak maga vót, de sose 
vót probléma. 
 
I: És őt is elvitték. 
 
TGY: Persze, persze. Hát azt a tanács vette magáho’, mer ott lett óvoda építve, meg 
mi ott=ott az-annak a lakásába. Azt is elvitték. Dáncingerné, úgy hítták. 
 
I: És a Weinrebéknak a háza? 
TGY: Tessék? 
I: Ők visszajöttek, a Wein=Wein- Weinrebék- 
 
TGY: Azok nem tudom, hogy eladták, vagy kié lett, építettek arra is, de azok 
Nyíregyházán vótak, de hogy hova lettek, nem tudom, de tudom, hogy jött vissza 
Weinrébék- Weinrébéktü is, egy vagy két fiú jött vissza. De erre jól emlékszek a 
Goldbergerékre, mert ezek, mondom, még sokáig bótos- bótot nyitottak. Azt majd pár 
év múlva eladták, azt úgy mentek ki Amerikába. 
 
I: Mit szólt a falu, amikor visszajöttek a: a: Gold- 
 
TGY: Goldbergerék? 

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. 



 17

 
I: -a Goldbergerék. 
 
TGY: Hát nagyon izéltek, hát azok a magyar emberek megvótak, mondom, azok 
együtt. Ott, akik arra laktak, azok szerették űköt, az a Golbergeréket. Jóba vótak ott a 
szomszédok is, sose vót ott semmi el- nézeteltérés. 
 
I: Veronka néni beszélgetett velük, mikor visszajöttek? 
 
TGY: Persze, persze. Egyik Józsi vót, a másik mög, nem tudom má, de az egyiket 
Józsinak hítták, a másikra nem emlékszek már. Annak olyan különleges neve vót, 
olyan zsidósabb neve. (nevet) (Jigyi), meg Jenő, ilyen nevek vót, meg Hermus. A 
fene tudja már, hogy is hítták űköt. De mindnek olyan különleges neve vót, soknak 
vót magyaros neve is, de soknak olyan zsidós neve vót, a keresztneve. 
 
I: És a Goldbergerék meséltek arról, hogy mi történt velük? 
 
TGY: Ezek úgy kerültek haza, hogy munkaszógálatosak vótak, és úgy tudtak 
hazajönni. Ezeket nem szedték össze. Munkaszógálatosak- katonának nem vitték 
akkor a zsidó fiúkat, de munkaszolgálatra valahova vitték dolgozni üköt, azt úgy 
jöttek haza a Golbergerék. 
 
I: És ők aztán itt tudták meg, hogy mi történt a családjukkal, vagy hogy volt? 
 
TGY: Hát ugye mikor hazajöttek, mán megtudták, ott is az anyjuk azoknak is olyan 
nagyon beteges vót. Az is- az se soká élhetett szegény, mer mán idős is vót, meg 
beteges vót az anyjok. Vótak ott is, vagy négy fiú, meg két lyány, ha jól tudom. 
 
I: Veronka néni tudja, hogy mi történt ezekkel a zsidókkal, akiket elvittek? 
 
TGY: Nem tudom. Mondták, hogy összeszedték üköt, hogy viszik űköt Pestre, onnan 
meg hova vitték, Németországba, de hát ez hallottuk mán izérül, fentrül, hogy 
összeszedik, viszik Németországba. 
 
I: Most tudja, hogy mi történt velük? 
 
TGY: Nem, nem. Hát mán most tudom, hogy összeszedték üköt, azt elvitték 
Németországba oda gázkamrába izélték, pusztították el szegényeket. Hát azt mán 
mondták, hát persze. Már akkor mindenki mondta, hogy viszik űköt, összeszedik, 
gázkamrába- 
 
I: Ezt mikor tudták meg Veronka néniék? 
 
TGY: A, hát majd évek múlva. Én má nem is- akkor rögtön nem tudtuk, hogy mit 
akarnak ott vele- velek. 
 
I: Ez mikor- tehát a háború után valamikor? 
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TGY: Hát a háború után tudtuk már akkor, hogy kivégezték őket, meg még=még 
előbb mi lett. Hogy tudta- sokat ugye bújtatgattak szegényeket, de hát az nemigen sok 
lehetett. 
 
I: Itt, Oroson? 
 
TGY: Nem, nem, csak ott, Pesten. Sokat elbújtattak. 
 
I: Arról hallott, hogy valakit esetleg orosiak közül valakit felelősségre vonták a 
háború után, amiért- 
TGY: -nem- 
I: -közreműködött- 
TGY: nem, itt nem vót olyan, akit izéltek vóna, hogy- 
 
I: Csendőrökkel mi lett aztán? 
 
TGY: Felbomlott itt a csendőrség. Nem sokáig vót, nem tudom meddig, csak 
felbomlott a csendőrség. Nem=nem tudom, hogy miér, vagy hogy. 
 
I: És az egykori csendőrökkel mi lett, akik itt Oroson voltak csendőrök például? 
 
TGY: Hát ki merre ment. Hát ki tudja, nem orosiak vótak azok, egy se, akik itt vótak 
csendőrök. Messzirül jöttek ide, azt hogy hova tett- vezényelték űköt, vagy hova 
mentek, én azt nem tudom. Nem=nem orosi- orosi csendőr itt egy se vót. Csak 
mind=mind=mind Dunántúlrul is hallottam, meg- Dunántúl, meg innen-onnan valók 
vótak.  
 
I: Később találkozott a háború után olyannal, hogy a=hogy a zsidókkal kapcsolatosan 
hát, nem szép dolgokat mondtak, vagy hogy azt mondt- vagy hogy olyan dolgokat 
mondtak, ami mondjuk a zsidóellenes- tehát zsidóellenes dolgokat mondtak volna 
emberek később? Ilyennel nem találkozott? 
 
TGY: Hát, itten- itt nem nagyon. Nem nagyon beszélgettek, hogy hát- hogy jó tették, 
vagy nem, vagy ilyesmi, szó se vót róla. Hát sok izé- sajnálkozott, de hát azt 
mondták, hogy nem tudnak mit tenni az akkori törvény ellen, hogy akkor hogy- ki- ki 
rendelte el ezt, hogy összeszedjék űköt.  
 
I: Ma hogyan gondolkodnak az emberek a zsidókról Veronka néni szerint? 
 
TGY: Hát, itt nincs zsidóellenesség, nincs. Mondom, úgy megvótunk, akkor is, meg 
azóta se hallok én, hogy olyan zsidóellenes len- lenne így valaki. 
 
I: Ismert zsidókat az orosi zsidókon kívül, Veronka néni? 
 
TGY: Hát azt nem nagyon, hát mer én akkor még olyan fiatal vótam, nem úgy vót, 
idősebbek jobban kapcsolatot tartottak, vagy valami, de hát én még olyan fiatal 
vótam. 
 
I: De azóta, aztán orosi zsidókat elvitték, megölték, de aztán később? 
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TGY: Tovább oszt nem vótak, hát kihő- nem jelentkezett senki se, meg hát nem 
tartott kapcsolatot. Hát nem vót zsidó itten, nem lött. Nyíregyházán lehetett hallani, 
de itt=itt nem.  
 
I: Veronka néni, nagyon szépen köszönöm, álljunk le egy pillanatra. 
Egy kis technikai szünetre megálltunk és akkor most folytatjuk a beszélgetést 
Veronka nénivel.  
Veronka néni, arra szeretnék visszatérni, amikor arról beszélt, hogy volt az az idős 
néni, akit fölraktak a szekérre- 
TGY: -igen- 
I: -mert már nem tudott járni. 
TGY: Nem, nem feküdt, ágyba vót, már régóta, ágyba feküdt. 
I: Hogy hívták őt? 
 
TGY: Reichmann-né. Reichmann-né, egy idős néni vót, olyan mondom 
édesanyámmal jóba vótak. Sokszor elment a bótba, aztán elbeszélgettek, bevásárolt, 
azt’ mikor mentek elfele, hát kiszólt a dunna között, isten véle, Mohácsikné, 
aszongya, vagy látjuk egymást többet, vagy se. Ez úgy előttem van. (könnyezve 
mondja) Édesanyám mindig emlegette, hogy hát, aszongya az öregasszony, hát 
elköszönt. Hát sajnálta űköt. 
 
I: A többiek is elköszöntek a családtól? A Winklerék? 
 
TGY: Ezek- ez a Winklerné, igen, elköszönt, de mentek bánatosan, lehajtott fővel, 
csak bántotta űköt, hogy mi lesz velek, gondolom, nem nagyon beszélgettek ezek. Ez 
az öregasszony, mondom, hogy hogy szerette édesanyámat, aztán kiszólt direkt, hogy 
nevit mondta csak, hogy köszönt el.--- A nagyságával is jóba vótunk, mer mondom, 
emlékszek rá, hogy mindég gyött. Meg fejtek, oszt’ mérték, nem- literes, vagy fél 
literes izével, bádoggal, a tejet, mer literre vitték el. Belemérték a kupába, oszt vitték 
el. 
 
I: Ki volt ez a nagysága? 
 
TGY: Nagysága, ez a fiatalasszony, a Reichmann-nénak a megye vót az, zsidó 
asszony. Az jött, meg vót vele egy ilyen=ilyen- nem tudom én, zsidó fiú vót, Ernőnek 
híták, hogy rokonjuk vót, vagy=vagy- de itt vót velek. 
 
I: És őket is elvitték. 
 
TGY: El, persze. Persze. Az jött mindig, oszt amikor megfejtek, akkor segített vinni a 
tejet el, az asszonynak.  
 
I: Másik eset, amiről beszélt ugye amikor a kultúrházból, ahova összegyűjtötték a- az 
árukat, meg a bútorokat, ezt-azt, az hol volt?  A katolikus kultúrház volt, vagy a falusi 
kultúrház? 
 
TGY: Az a falusi vót, a katolikus- nem, ott=ott avval a pap rendelkezett, ott csak a 
legényegylet, leányegylet, vagy ha rendeztek színdarabot, vagy bál vót, rendezett bált 
is a fiataloknak, de az a izé, községi kultúrházba vót összegyűjtve, ide nem hozták. 
Csak majd azut- mán a háború után vót az, vagy valahogy- vagy=vagy nem tudom 
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mán, nem emlékszek pontosan vissza, hogy amit összegyűjtöttek abba a kultúrházba, 
hoztak ide ehhe- mer itt meg nyitottak a nyáron a=a falusi gyerekeknek már hogy 
nem jártak iskolába, ilyen napközit. És itt, a zsinagóga vót, zsidó templom vót, itt=itt 
vót a kertünk végébe, ni. Ott=ott vót, csináltak játszóteret, oszt ott vótak a gyerekek, 
ott főztek is kultúrházba, itt ebbe a katolikus kultúrházba a gyerekeknek. És onnan 
hoztak izé- amibül tudtak főzni, oszt étették a gyerekeket, de ugye a magyar 
gyerekeket, mer hát már akkor a zsidók nem vótak itt. 
 
I: Tehát a falusi kultúrházban összegyűjtött- 
 
TGY: -holmi- zsírt, lisztet, ami ilyen izé- főztek a gyerekeknek, a gyerekekkel meg itt 
játszottak, mondom, ami zsinagóga vót, kipakolták onnan, hát nem sok minden, pad 
vót, pár szék, nem nagy vót ez, csak egy ilyen kisebb szerű, kis- mint egy kis lakás. 
És ott játszottunk, ott berendezték a gyerekek ott aludtak, én is mentem má olyan 
nagy vótam, segíteni altatni, meg rendezni a gyermekeket. Hívtak éngem az is 
idősebb lyánok, ilyen falusi lyányokat összeszedte a pap, akik odajártak dógozni, 
hogy a gyerekekre vigyázzanak. De ide- itt=itt másképp a katolikus kultúrházba ide 
nem hoztak semmi zsidó holmit, ez ki van zárva. Nem.  
 
I: És amikor- ez után, ugye először volt az, hogy a gyerekekre főztek azokból a 
dolgokból és utána fosztották ki. 
 
TGY: Igen, igen, utána fosztották. 
 
I: És akkor amikor kihordták onnét ugye dolgokat, az elsőbb mesélte Veronka néni- 
TGY: Igen, igen, hát mondom, hajigálták kifele, mentek, hát akik- kik vótak, milyen 
emberek, hát mit tudom én, fiatal vótam. 
 
I: De volt, akit ismert ezek közül, akik ott kihajigálták a-? 
 
TGY: Hát, én mán arra nem emlékszek, hogy kik lehettek azok. 
I: De falubeliek? 
TGY: Falubeliek, falubeliek. Összeszedték ott a tanács- községházi emberek, ugye 
vót kisbíró, meg mit tudom én, kik vótak ott, törvénybíró, mindenféle vót itt a faluba, 
ugye. És akkor hányták kifele, úgy na, háború van, most má nem kell- vót ott, 
mondom bútor is, meg min- sok minden=sok minden. 
 
I: A kisbíróék szervezték meg azt, hogy kihányták a sok dolgot? 
 
TGY: Hát persze. Hát vót izé- főjegyző, segédjegyző, kisbíró, főbíró, minden, a 
községházán. 
 
I: És ők ott voltak. 
 
TGY: Hát ők rendezhették ezt. Hát akkor azok rendelkeztek, éppen úgy, mint most a 
tanács. 
 
I: Emlékszik a nevükre, hogy kik voltak ezek akkor, ott a? 
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TGY: Vay főjegyző, Vaynak hívták, azt tudom, Vaynak hívták, azt tudom, de a többi, 
hogy kik vótak, arra nem emlékszek, a nevekre. De a főjegyzőt azt tudom, Vaynak 
hítták. Még izéje is vót, birtokja. Meg Seregély, Seregély, vagy hogy hítták? 
Seregély, mer az első világháborúba mán izé- ott vót, katona vót, oszt valami nagy 
bir- izét is kapott, fődet, kitüntetést, meg mit tudom én, mit, oszt itt vót főjegyző. 
 
I: Tehát azt, hogy=hogy tehát Veronka néni csak azt látta, hogy kihajigálják a 
dolgokat falubeliek. 
 
TGY: Igen, falubeliek, fér- férfiak, persze, de hogy kik, ezt nem tudnám megmondani 
má. Hát mikor vótak. 
 
I: De még tartott a háború. Az volt a- hogy akkor a- most a háború van, tehát nincsen 
élelem, és akkor- vagy- 
 
TGY: Hát igen, soknak nem vót lisztje is, meg ez-az, meg ruhanemű is vót, mondom, 
meg bútor is. De hogy kik hordták? Nekem nem kellett, nekünk vót bútorunk, rendes, 
szép bútorunk vót. Én- énnekem nem kellett vóna. Meg az én anyám nem ment vóna 
oda. Csak én mint pulya, mentem- fiatal bámészkodni. (nevet) De nem azért, hogy 
annyira hozzak valamit. Mondom, csak ha jól emlékszek rá, valami cukrot hoztam, 
mer nem vót mán itthun cukrunk. Hát ugye a bótokat bezárták, sokat- csak a 
szövetkezeti bót vót, a zsidó bótokat mind becsukták. Ugye ott vótak ilyesmik, 
azoknak- zsidóknak vót ilyen fűszerüzlejök. 
 
I: Veronka néni, akkor álljunk le egy pillanatra, köszönjük szépen. 
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