
Sárközi Sándorné Csík Mária 
 
 
I: Jó napot kívánunk, nagyon szépen köszönjük, hogy megint itt lehetünk. Legyen 
szíves mindenekelőtt elmondani a nevét. 
 
SS: Sárközi Sándorné vagyok, született Csík Mária 
 
I: Mikor tetszett születni? 
 
SS: 1934. július 16-án, Jászberényben, a Jászberényhez tartozó Tőtevény tanyavilág 
54. szám alatt. Doktor Erlich Jenő húszholdas szőlőbirtokán. 
 
I: Marika néni, jártunk már itt néhány héttel, talán már egy hónapja is, hogy itt 
voltunk utoljára és itt jártunk és akkor arról beszélgettünk, hogy Marika néni mire 
emlékszik a második világháborús időkből. 
SS: -igen- 
I: Most azért jöttünk vissza, hogy az emlékeit videóra vegyük. 
SS: -igen- 
I: Tehát ezekről a kérdésekről lesz megint szó. 
Marika néni, arra szeretném kérni mindenekelőtt, hogy emlékezzen vissza, hogyan 
volt ott a második világháborút megelőző időkben, hogyan éltek Marika néniék, és 
milyen kapcsolatuk volt a helyi zsidókkal? 
 
SS: Igen. Ahol mi laktunk, az egy húszholdas szőlőtelep volt, ennek a szőlőtelepnek 
az édesapám volt a vincellérje. Hogy érthető legyen a vincellér szó, azt hozzáteszem, 
az körülbelül annyit jelent, mint valamikor a grófoknál az intéző. Ő teremtette, illetve 
sze- szerezte és hozta össze a munkásokat, akik a szőlőmunkát végezték. Édesapám. 
Ő volt a vincellér itt, és ott éltünk, őneki a haláláig, ami úgy következett be, hogy 
ugye 1939-ben, ha jól emlékszem, akkor ütött ki a második világháború és a férfiakat 
elvitték katonának. Ez a ga- a mi gazdánk, a doktor Erlich Jenő valahogy elintézte, 
hogy az édesapámat nem vitték el katonának, hogy ő tovább tudja azt a szőlőbirtokot 
gondozni, illetve a munkásokkal rendbe rakni. Igen, de mivel a férfiakat elvitték 
katonának, nem volt munkaerő, ezért édesapámnak kerékpárral a településeket kellett 
járni, a környező településeket, a falukat, városokat, tanyavilágot, mindent, hogy 
tudjon munkásokat szerezni, akár nőt, akár férfit, hogy a szőlőmunkát tudja folytatni. 
Most az egyik ilyen alkalommal két település között egy nagy vihar őtet elkapta és 
nem tudott sehova bemenni és le volt izzadva ugye a kerékpározástól és egy jeges eső 
megverte és olyan mély tüdőgyulladást, tüdőlobot kapott, hogy egy éven belül rá 
meghalt sajnos. És ugye az a húszholdas szőlő, mivel négyen voltunk testvérek, 
édesanyámnak ötöd magáról kellett gondoskodni, nem merte vállalni, mert félt, hogy 
nem tud kellő munkásokat összehozni a húsz hold szőlő rendbetartására, ezért kb. 300 
méterre ettől a szőlőbirtoktól volt egy másik szőlőbirtok, ami tíz holdas volt, a doktor 
Kiss Ernőé, ő is ügyvéd volt. Ez a két zsidó nagyon jó viszonyba voltak egymással és 
ők ketten megegyeztek abba, hogy mink nem- ne legyen- valószínűleg ne legyünk 
földönfutók, a két férfi megegyezett abba, hogy a dr. Kiss Ernő az ő tanyáján lakó 
vincellért, azt valami oknál fogva elküldte és minket vitt oda. És édesanyám ezt a 
tízholdas szőlőt, illetve fele szőlő, fele gyümölcsös volt, ő már eztet merte vállalni és 
a munkásokat is tudta összehozni, hogy ő ott folytatta. Odaköltöztünk és ő folytatta a 
vincellérmunkát. És- igen? 
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I: Milyen viszonyban voltak? 
 
SS: Nagyon jó viszonyban voltunk a gazdánkkal. Nagyon=nagyon, többször engem 
bevittek a- behoztak a városba hozzájuk nyáron, iskolaszünetbe, úgyhogy én nem a 
tanyán nyaraltam, hanem a városba. Úgy emlékszem, hogy a Szabadság utcának 
nevezték ezt az utcát, egyébként itt van az utca, közel a központhoz. És ott voltam 
velük néha két hetet is és nagyon aranyosak- nagyon szerettek engemet.  
 
I: Kiknél, pontosan? 
 
SS: Dr. Kiss Ernőéknél, igen, ez nem hangzott el, doktor- ahol laktunk már akkor. 
Ennél a családnál, igen.  
 
I: Kire emlékszik még így a családból? 
 
SS: Hát a családba volt a nagyságos asszony, a Berger Rózsika és a tekintetes úr, a 
doktor Kiss Ernő, aki ügyvéd volt. És hát volt nekik egy nagy lakásuk, három- 
háromszobás lakás, előszoba, konyha, persze. Egy nagy emele- egy nagy L-alakú 
épület, pince alatta és volt melléképület, ahol a cselédlány lakott, és volt egy idős 
néni, akit ők eltartottak. Ezzel az idős nénivel különösebb kapcsolatom nem volt, 
csak annyi, hogy üdvözöltük egymást és köszöntünk egymásnak. És volt a- a 
házaspárnak, a dr. Kiss Ernőnek és a Berger Rózsikának volt egy 12 éves kisfia, aki 
szülésnél sztrókot kapott, tehát elmebeteg volt. Egy nagyon szép gyerek volt, de 
veszélyes volt a környezetére, úgyhogy állandó felügyeletet igényelt ő. És hát mikor a 
nagyságot assz- én így tudom, de nem állítom, csak úgy tudom, hogy amikor a 
nagyságos asszony teherbe esett a Lacikával, akkor őtet elvitték az egyik 
elmegyógyintézetbe, de nem vagyok benne biztos, hogy melyikbe. Hogy 
Szekszárdra-e, vagy=vagy egy másikba-e, nem tudom és az=az elmegyógyintézet 
állítólag teli találatot kapott a bombázás által és ő meghalt ott. Arra emlékszem, hogy 
az édesanyám azt mondta, hogy ő járt jól, mert őneki legalább nem kell szenvedni. Ez 
már akkor történt, amikor ’44-be- ’44 májusába gettósították a zsidókat. Nem tudom- 
Igen? 
 
I: Ha a gettósítás megtörtén- tehát ott éltek Tőtevényben, volt-e valami jele annak, 
hogy valami készülődik a zsidók ellen? 
 
SS: Volt.  
I: Milyen jele volt ennek? 
 
SS: Olyan jele volt, hogy láttuk, hogy szomorúak és édesanyával a nagyságos 
asszony többször beszélt. És azt is láttam, hogy egyszer sírva beszélgettek, sírt a 
nagyságos asszony, úgy panaszkodott valamit édesanyámnak. Az édesanyám is sírt, 
én ott álltam tőlük olyan tíz méterre, nem engedtek közelebb, úgyhogy nem tudom, 
hogy miről lehetett szó, de valószínű, hogy erről volt szó. Azt láttam, hogy az 
édesanyám megsimogatta a nagyságos asszonyt. Úgy szólítottuk, de mink gyerekek 
nem tudtuk azt, hogy az egy rang, mi azt gondoltuk, hogy az a neve. Igen. Egy 
nagyon kedves család volt, csak szépet és jót tudok rájuk mondani.----- Tessék 
kérdezni. 
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I: Mi történt aztán? 
 
SS: Hát, a tekintetes urat ’44 áprilisában kizárták Szolnokon az orvosi kamarából- 
 
I: Ügyvédi kamarából. 
 
SS: Ügyvéd- igen, igen, ügyvéd- bocsánat, ügyvédi kamarából és elvitték 
munkaszolgálatra. Azt tudom, hogy országon belül volt, nem a frontra vitték, mert 
volt=volt, akit a frontra vittek ki, árkot ásni, meg ilyesmi. Ő az országon belül volt. 
A- a családjától elszakították, aztán jött a gettósítás, májusba, május elején, amikor 
összeszedték őket és gettóba zárták.  
 
I: Rózsika mondta, hogy kap hírt a férjétől? 
 
SS: Nem kapott hírt sosem. 
 
I: Ezt honnét tetszik tudni? 
 
SS: Úgy tudom, úgy tudom, mert hát ugye családba beszélgettük, édesanyám is 
aggódott, és ő mondta, hogy semmi hírt nem tud róla. És a gettósítás, mikor 
megtörtént, utána- 
 
I: Hogy történt meg a gettósítás, vagy egyáltalán milyen előjele volt például a 
gettósításnak? 
 
SS: Erre nem nagyon tudok válaszolni, mivel tíz éves voltam. Ugye amit az 
édesanyámtól hallottam a gettósítással kapcsolatba, csak azt tudom, hogy 
összeszedték őket és be kellett menni nekik, azt hiszem három épület volt, ha jól 
emlékszem, ahova bevitték őköt. És először meg volt engedve, hogy csoportosan, 
négyen-öten kimehettek a piacra vásárolni, de nem akármit, meg volt szabva, hogy 
tejet, tojást, meg nem- valami hasonló dolgokat vehettek csak. Majd aztán egyedül 
engedték ki őköt, kísérettel, úgy, hogy kísérték, így emlékszem, ahogy édesanya 
elmondta. És hát még aztat azért hozzá- 
 
I: Látta a gettó, egyszerűen látta azt Marika néni, hogy=hogy beterelik őket a 
gettóba? 
 
SS: Azt nem láttam, akkor nem voltam ott, amikor beterelték őköt. Ezt édesanya 
tudta, meg mondta nekünk. Sírt. 
 
I: Édesanyja járt a gettóba? 
 
SS: Igen, én is voltam vele. Én is voltam vele, kétszer, gyümölcsöt vittünk nekik, de- 
és a kerítésen adta át édesanyám. Én olyan 4-5 méterre álltam meg a kerítéstől, mert 
édesanya nem engedett közel. Ott adtuk át a gyümölcsöt. 
 
I: Mit tetszett látni, hogyan emlékszik vissza, Marika néni? 
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SS: Hát, szomorú volt. Főleg az első, mert ahogy odamentünk, ugye volt a kerítés, a 
gát. És a gátnál sorba álltak és csak a fejeket lehetett látni és ott néztek kifelé és 
sírtak. 
 
I: Kiket látott ott? 
 
SS: Hát láttam a nagyságos asszonyt is. Meg sokat. Hát így név szerint a többit nem 
tudom. Igen? 
 
I: De zsidók voltak, helyi zsidók voltak? 
 
SS: Helyi, Jászberényiek, meg Jászberényhez tartozó környékbeli zsidók. 
 
I: Hogy derült ez ki, hogy zsidók voltak, akik ott voltak a gettóban? 
 
SS: Hát=hát valószínű, hogy=hogy csak úgy, hogy zsidók, ott hát én nem tudok ott, 
hogy más nemzetiségűeket, vagy más vallásúakot vittek volna oda be. 
 
I: Hordtak sárga csillagok? 
 
SS: Voltak sárga csillagok, igen. Minden- igen, mindenkinek sárga csillagot- így van, 
úgy derült ki leginkább. Sárga csillag volt a mellén. Még a picikének is. Őneki a 
sárga csillagot a mellén akkor láttam, amikor vagonírozták be őköt. 
 
I: Gettóban meg mit látott? Őrizték a gettót? 
 
SS: Őrizte, igen. Egy=egy férfit láttam, aki civil volt és magyarul beszélt. És nem 
engedte meg, hogy sokáig beszélgessünk, illetve beszéljen az édesanyám velük. Azt 
mondta, hogy menjünk el, elég volt, és őnekik is azt mondta, hogy hol tegezte őköt, 
hol magázta őkök, hogy fejezzétek be, és menjetek- vagy menjenek maguk is befelé. 
Sokáig nem engedte meg, hogy beszélgessünk. 
 
I: Milyen=milyen módon bánt ezt az őr mondjuk magukkal?           
 
SS: Durván=durván és gorombán, mondta, hogy hagyjuk abba, hogy elég volt, most 
már menjünk. Menjünk. Úgyhogy rövid ideig lehettünk ott. Na, most, mikor ez volt 
az egyik alkalom, ez volt az első alkalom. Mikor én is ott voltam az édesanyámmal. 
Mikor másodszor mentünk, akkor a nagyságos asszony- akkor is gyümölcsöt vittünk. 
Akkor mán a nagyságos asszony tudta, hogy mikor fogják őket vagonírozni be, és azt 
mondta az édesanyámnak, illetve mondta az időpontot, hogy ekkor és ekkor és kérte, 
hogy ha Margit, ha tudol, gyertek ki a vasútállomásra és hozzad a kislányt is. 
Engemet. (könnyezve mondja) Ez nem tudom, milyen napon történt, azt se tudom, 
hogy hogy mentünk a vasútállomásra. (sóhajt) Bocsánat. Csak arra emlékszem, hogy 
már ott voltunk és láttam a- a tömeget, a- akik a vagon oldalához voltak szorítva, 
mert lazán nem állhattak, csak odaszorulva, odalapulva a vagonnak az oldalához. És 
zsúfolták őköt befelé és ahogy szálltak föl a- a vagonra, egy-kettő fölszállt, akkor úgy 
tessenek elképzelni, hogy a tömeg az szinte utána egyszerre mozdult, hogy előbbre 
jusson. Annyira- 
 
I: Hányan voltak ott az állomáson? 
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SS: Nagyon sokan voltak, én azt nem tudom szám szerint megmondani. Szerintem 
több százan. Én ugye arra az egy személyre koncentráltam, a nagyságos asszonyra, 
akinek a kezébe volt a 8 hónapos Lacika. Én őtet néztem, de nagyon sokan voltak. És 
ahogy szálltak fel, a vonatnak a rácsos ablakán néz- az valami szörnyű volt. Néztek 
ki. Azok a- hogy mondjam. Hullasápadt arcok, tágra nyílt szemekkel néztek kifelé a- 
ne- nem tudom kifejezni, nem=nem sírtak, szerintem már ez mán a síráson túl volt. 
Ez a=ez a fájdalom. Már nem bírtak sírni, valószínű. Mikor a nagyságos asszony 
odaért a- a: vagonnak az ajtajához, a kezébe a kisgyerekkel, őneki is ott volt a sárga 
csillag, akkor a német katona mondott neki valamit és a csendőr, a magyar csendőr 
fordította, és azt mondta, hogy adja oda a gyereket. És azt mondta nagyságos 
asszony, hogy nem adja oda. Erre azt mondta a német, hogyha nem adja- fordította a 
csendőr természetesen. Ha nem adja oda, akkor keresztüllövi. Erre azt felelte a 
nagyságos asszony, hogy de- lőjön keresztül, de úgy, hogy a gyereket is érje. Erre 
nem láttam a német katonának a kezét, de lőtt. A lövést hallottam. És pisztollyal lőtt, 
mert nem az a nagy dörrenés volt, hanem inkább olyanpukkanás-szerűség. És=és én 
akkor rögtön elkezdtem sikítani, ordítani, ahogy csak- tíz éves voltam, újra 
hozzáteszem, ahogy csak tudtam. Nem láttam, hogy összeesett-e a nagyságos 
asszony, nem láttam. Akkor volt a nagy jajgatás, de az a=az a jajgatás, az a sikítás 
nem olyan volt, mint mikor egy egészséges ember megijed valamitől és sikít, hanem 
mint egy- mint elcsigázott emberek mikor olyan kimerült emberek sikítanak. 
Tele=tele fájdalommal. Nem tudom másképp kifejezni. Na és akkor ahogy én 
elkezdtem nagyon sírni és sikítani, akkor a csendőr elindult felénk és azt mondta- de 
a csend- hozzáteszem, ez igaz, a csendőr majdnem sírt. Azt mondta édesanyámnak, 
hogy nagyon gyorsan tűnjenek el, mielőtt a német katona még be nem vágja magukat 
közéjük. Erre édesanyám megfogta a kezemet és elkezdtünk futni az ellenkező 
irányba. Ezt a fájdalmas sikítást, jajgatást mindaddig hallottam, míg csak olyan 
távolságba nem értünk, hogy=hogy már nem hallatszott oda. Akkor azt kérdeztem az 
édesanyámtól, hogy belelőtt, agyonlőtte? Meghalt? Ő magához szorított, aztán azt 
mondta, hogy nem biztos, lehet, hogy csak megijesztette.  
 
I: Rózsikával akkor tudtak ott beszélni az állomáson? 
 
SS: Nem tudtunk vele beszélgetni, csak szemkont- kontaktusunk volt. Nem tudtunk. 
 
I: Rózsika látta magukat. 
 
SS: Látott bennünköt, látott, mi is őtet. Láttuk. Hozzáteszem, a Palikát nem láttam 
ott. Úgyhogy én most is azt állítom, hogy ő ott halt meg az elmegyógyintézetbe. Mert 
azért vitték oda, mert veszélyes lett volna a kicsire. Mert nagyon veszélyes volt 
különben, nagy, erős fiú, 12 éves. Igen. 
 
I: Tehát az állomáson jászberényi zsidókat látta, illetve a környéki- Jászberény 
környéki zsidókat. 
SS: Igen=igen. 
I: Azt, hogy kb. hányan voltak, ezt nem tudja felidézni, mert ezt már- 
 
SS: Ezt nem tudom megmondani, Borika. Azt tudom, hogy körülbelül hatszázat 
vittek el Jászberényből, de ezt már felnőttként tudtam meg. Mint gyerek, azt nem 
tudom, azt én csak azt tudom, hogy láttam, hogy oda voltak szorítva a- nagyon sok, a 
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vagon oldalához. Én annyit láttam, amennyit mint így Borikát nézem és le nem 
veszem Borikáról a szememet, úgy néztem a nagyságos asszonyt. Én annyit láttam, 
amennyi belefért az én látókörömbe, de nagyon sokat láttam. 
 
I: És őket terelték föl a vagonba? 
 
SS: Terelték, terelték, kiabálták, hogy gyorsan, gyorsan, gyerünk, gyerünk. 
 
I: Magyarul, vagy németül? 
 
SS: Hát inkább németül szerintem. Inkább németül. Az annyira nem hallatszott oda. 
 
I: Szóval kik voltak ott a- kik őrizték, kik terelték az embereket a vagonba? 
 
SS: Én egy német katonát láttam, és egy csendőrt, akiről beszéltem, de biztos volt 
több is. De én mondom, csak azt az egy helyet néztem, ahol a nagyságos asszony állt.  
 
I: A tömegben kik voltak? Férfiak, nők, idősek, fiatalok? 
 
SS: Idő- egészséges férfiakot nem annyira lehetett látni, inkább időseket, nőköt és 
gyerekeket. Ezeket lehetett látni.  
 
I: Beszélgettek, volt valami, elhangzott valami, amire vissza tud emlékezni? 
 
SS: Hogy ők maguk között? 
I: Ők maguk között. 
SS: Nem. Szomorú jajgatás volt. Nem nevezhető- nyöszörgés, szó szerint nyöszörgés, 
Borika. Igen. Nem volt beszéd. Nem=nem hallottam. Érthető szavat- szót nem 
hallottam. Nem emlékszem.  
 
I: Voltak más nem-zsidók is az állomáson, akik nézték? 
 
SS: Néhányan voltunk, igen, néhányan, nem sokan. Úgy elszórva voltunk. 
 
I: Ők mondtak valamit, azok, akik- 
 
SS: Nem, nem. Mindenki megijedt, meg sírt. Sírt.  
 
I: Volt ezeknél az embereknél, mármint a zsidóknak, akiket a vagonba tereltek, volt 
náluk valamiféle csomag? 
 
SS: Kis batyuk voltak, egészen kicsik. Nem nagy batyuk. Amit a kezükbe el szok- el 
tudtak vinni. (sóhajt) 
 
I: Erőszakot látott, hogy a német katona, vagy a csendőr valami- azon túl, hogy 
eldurrant ez a lövés- 
 
SS: Lökdösődést nem láttam, ilyesmit nem láttam. Mentek ők az ártatlanok, föl, 
sorba. Szorították őköt. Nem engedték, hogy a sor lazuljon, hanem, hogy szorosan a 
vagon mellett legyenek.  
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I: És amikor a német katona el akarta venni a gyereket a Rózsikától, akkor hozzányúlt 
a Rózsikához? 
 
SS: Nem nyúlt hozzá, nem nyúlt hozzá, hanem kérte, hogy adja oda. Hozzá nem 
nyúlt, de nem adta oda. Hogy mi történt velük, a mái napi se tudjuk.  
 
I: Később erről volt szó? 
 
SS: Az se érthető, hogy miért akarta tőle elvenni. Ezt édesanya se értette. Kérdeztem 
tőle, hogy miért akarta elvenni. Ő azt mondta, hogy valószínűleg a gyerekeket egy 
másik vagonba akarták rakni. De ezt csak- csak ezen a szinten tudjuk. És nem adta 
oda.  
 
I: Később erről volt szó a faluban, hogy mi történt az állomáson? 
 
SS: Nem, Borika, nem beszéltek az emberek róla. Mi se. Nagyon véletlenül a 
családba följött szóba, nem=nem=nem. Ez annyira nyomasztó dolog volt, tessenek 
elhinni, hogy az ember nem bírt róla megszólalni. Nem=nem bírt. Nem, nem 
beszéltek róla. A- arról volt szó, hogy elvitték őköt, meg sajnálták, de az ilyen nagyon 
nyomasztó dolgokról nem, nem. Egyébként hozzáteszem, hát nem tudom, mondjam-
e, sok helyen meg fog jelenni biztos, hogy Jászberénynek a környékén, Tőtevényen, 
azon a részen, amiről én beszélek, ahol születtem, és éltünk, és vincellérek voltak a 
szüleim, ott több száz holdat, tessenek elhinni, a zsidók telepítették be szőlővel. 
Nagyon sok szegény embernek munkát adtak és ezáltal kenyeret a családjának. Igen. 
Ennek utána lehet nézni, ez így van. Így volt. Igen. Egyetlen egy magyar sem, ezt 
most sajnálom, hogy mondtam, de így van. Igen. Legalább is nem hallottam róla. 
Csak zsidókról, hogy zsidók telepítettek szőlőt.  
 
I: Mi lett aztán később a Rózsikáék, Kiss Ernőék, Rózsikáéknak a- 
 
SS: Őróluk soha nem hallottunk semmit, őköt kivitték Auschwitzba, valószínű, hogy 
ott haltak meg az ártatlanok. Róluk soha nem hallottunk semmit, nem jöttek vissza. 
Nem.  
 
I: És mi lett az ő- 
SS: -férjével- 
I: -mi lett Kiss Ernővel- 
SS: Igen, a doktor Kiss Ernő ügyvéd úrral, a gazdánkkal. Hát ő ugye 
munkaszolgálatos volt, országon belül. Hát őneki dolgozni kellett, valószínű, 
hogy=hogy olyan munkát végeztettek velük, amit bombázás által épületeket 
lebombázták és azokat a romokat kellett nekik eltakarítani. Na, mondjam tovább, 
hogy ahogy jött a- haladt előre a front, ez már úgy október vége felé, november eleje, 
a- őket is összeszedték, mivel mikor már Ceglédhez közel járt a front, őket is 
összeszedték és valószínű vitték volna ki Auschwitzba őket is, és a tekintetes úr, nem 
tudni teljesen pontosan, illetve az édesanyám biztos tudná, de erről nem beszéltünk. 
Valahogy megoldotta, hogy az akkor még robogó vonatról, körülbelül be tudta 
tájolni, hol van az ő tanyája, az ő szőlőtelepe és annak az irányába leugrott a robogó 
vonatról. Semmi baja nem történt, és napokig ott bujkált a tanyája körül, valamilyen 
formába édesanyával fölvette a kapcsolatot, de mink ezt akkor nem tudtuk, mert nem 
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mert hozzánk bejönni, mivel gyerekek voltunk. A fiatalabbik bátyám az 12 éves volt, 
én tíz éves voltam, a húgom hat éves volt, de volt egy 19 éves bátyám is. Ő is tudta 
valószínűleg. És nem mert azért hozzánk bejönni, mert félt, hogy mi gyerekek ki 
fogjuk beszélni, hogy ő megmenekült, meg jaj, itt van, örömünkben is kibeszéltük 
volna biztos, nagyon jól csinálta. De édesanyával fölvette a kapcsolatot valamilyen 
formába. Ott bujkált a tanya körül szárkupába- nem tudom, tetszik-e tudni, mi az a 
szárkupa, kukoricaszár. Mikor kivágják, azt ilyen kupákba rakják, abba bujkált. És 
egyszer a- a saját tanyájára, ahol mink laktunk, oda is bejött, és a fészerbe, a szénába 
aludt. És másnap reggel a testvéremmel észrevettük, hogy ott mi- mi- mi vettük észre 
gyerekek, hogy ott aludt valaki és édesanyának rögtön szóltunk, hogy tessék jönni, 
mert valószínű, hogy itt valaki aludt. És odajött és azt mondta, á, nem baj gyerekek. 
És így fölrázta a szénát. Ő tudta, hogy ki aludt ott. Ő tudta. Fölrázta a szénát, hogy ne 
látsszon a helye, ott aludt. Na, ugye a front közeledett, körülbelül olyan 4-5 nap 
távolságra voltak mán tőlünk. November 8-án ért oda a front. Négy- négy-öt nappal 
előtte akkor a szomszédba, ahol egy nagyon idős házaspár lakott, úgy hívták őköt, 
hogy Kohári Ernő és családja. Oda bement a tekintetes úr, édesanya oda átment, az 
idősebbik bátyám borotváját átvitte, meg a bátyámnak a ruháját, vagy az 
édesapámnak megmaradt ruháját még átvitte és ott tisztálkodott, borotválkozott, 
átöltözött és arra kérte édesanyámat a dr. Kiss Ernő úr, hogy engedje meg, hogy az 
idősebb bátyám, a 19 éves bátyám kísérje be őtet a város alá, hogy=hogy odataláljon, 
hogy ne egyedül menjen. És azt csinál- persze, hogy megengedte az édesanyám, azt 
csinálta, hogy=hogy mivel aktuális volt a szőlőszedés, a szőlőtőkének a betakarása, 
férfiak közt itt biztos tudja valaki, hogy mi az, hogy kapát vettek a vállukra és a 
földeken keresztül, nem kövesúton és nem dűlőúton mentek, egyenesen a város 
irányába. És mikor beértek a vasúti sínekhöz, ami a városnak a külső részén megy, 
akkor a tekintetes úr azt mondta a bátyámnak, hogy Pista, innen most már menjél 
vissza, itt mán valahogy majd én megoldom a sorsom, valahogy elbújok, de 
hozzáteszem, hogy akkor a németek már nagyon rohangáltak Jászberénybe. Úgyhogy 
félő volt, gondolom féltette a bátyámat is, de megmenekült. Azt nem tudom, hogy 
hova bújt, édesanya biztos tudta, meg a bátyám is, de sajnos nem élnek. Így történt. 
Elbújt és így ő megmenekült. 
 
I: Még visszatérve arra az időszakra, ugye említette ugye, hogy Kiss Ernőt kizárták az 
ügyvédi kamarából- 
SS: -kizárták- 
I: Mi lett akkor a szőlőbirtokával? 
 
SS: Akkor hát elvették tőlük, Borika, elvették, és az akkori vezetője a tejcsarnoknak, 
akit Farkasdi Gyulának hívták, annak adták oda, hogy milyen formába, hogy bérelte-
e, vagy hogy, azt nem tudom (köhint), de őneki adták oda és ő csinálta. Velük nem 
alakult ki- két éven keresztül. Ihatok? Kiszáradt a torkom. 
 
I: Persze, persze, tessék csak, nyugodtan! Poharat ne hozzunk? 
 
SS: Nem kell, köszönöm. Két nyáron ők csinálták a szőlőt, de nem alakult- szinte 
semmilyen kapcsolat nem alakult ki köztük és köztünk.  
 
I: Kiss Ernő aztán megmenekült ezek szerint. 
SS: Ő megmenekült, igen. 
I: Találkoztak a háború után.  
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SS: Igen. Nagy örömmel 
I: Visszakapta a szőlőbirtokát? 
 
SS: Rögtön visszakapta a szőlőbirtokát és folyt tovább a megszokott tempóba. Majd 
aztán, nem tudom, hogy hozzátartozik-e a dologhoz, hogy elmondhatom-e, hogy ’49-
be az édesanyám is meghalt sajnos, tüdő- és szívasztmája volt. És a- a kishúgom, aki 
négy évvel fiatalabb volt tőlem, az egy nagyon sovány kislány volt és a tekintetes úr 
azt hitte, hogy ő beteg. És azt mondta, hogy ’gyerekek, el fogom vinni Erzsikét 
vizsgáltatom és ha valami baja van, akkor kigyógyíttatom’.  Elvitte, kivizsgáltatta, 
nem volt neki semmi baja, úgyhogy nem volt szükség gyógyításra. Kérdeztem a 
húgomat, ő sem él, kérdeztem a húgomat, hogy kihez vitt. Azt mondta, nem tudja, 
annyira emlékezett csak, hogy férfi volt, de valószínű, ezt csak én teszem hozzá, hogy 
valószínű, hogy az Enk Ernő doktor úr lehetett, mert őneki volt a legjobb fölszerelése 
Jászberénybe annak idején, röntgengépje, meg- szóval őneki volt a leg jobb 
fölszerelése. Hogy ő hogy menekült meg, azt nem tudom. 
 
I: Ő is egy zsidó- 
 
SS: Ő is zsidó volt. Ő is gyógyította édesapámat. Elmondjam? 
 
I: Persze. 
 
SS: Hát az úgy történt, mikor mondtam, hogy beteg lett az édesapám a jégesőtől, és 
erős tüdőgyulladást kapott, ami egy év alatt elvitte. Ez a- Enk Ernő doktor úr, 
Jászberényből busszal, mert volt buszjárat Jászberény és Nagykáta közt, a 
megyehatárig- megyehat- a Jászberény és Pest megye határnál kellett neki leszállni a 
buszról és onnan két kilométert kellett befelé gyalogolni a szőlőtelepre. Ez biztos, 
hogy két kilométer, mert az édesapám lemérte valamikor. Oda kellett neki 
begyalogolni, hogy az édesapámat gyógyítsa, annak idején, ahogy lehetett ezt a 
betegséget gyógyítani és ezet ő többször megtette. Nem egyszer, nem kétszer, hanem 
többször megtette. Na, mikor ugye az orvo- ő megmondta, hogy meg fog halni az 
édesapám, nem éli túl, ezt tudta édesanyám is akkor, mi még gyerekek nem, meg 
tudta a nagymamám is, az apai nagymamám, aki egy nagyon vallásos asszony volt. 
És elment a paphoz, a ferencesek templomába járt, elment a paphoz, és mondta neki, 
hogy tisztelendő atya, legyen szíves kimenni a fiamra feladni az utolsó kenetet. 
Hozzáteszem, az utolsó kenet azt jelenti, hogy aki halálos beteg, annak a talpára 
valami olajszerűvel egy keresztet fes- húznak ujjal és az az illető többé már nem 
léphet a földre. Na most a nagymama azt kérte, hogy menjen ki ez a tisztelendő atya 
és tegye meg az ő fiával. Erre a tisztelendő úr azt mondta, hogy ő nem megy ki, mert 
ő két kilométert nem gyalogol befelé, a busztól a tanyáig. Erre az én nagymamám, 
aki, hozzáteszem újra, nagyon vallásos volt, kikelt magából és azt mondta neki, hogy 
tisztelendő úr, a doktor úr többször kijárt az én fiamat gyógyítani, nem egyszer, 
hanem sokszor, maga meg egyetlen egyszer nem akar kimenni a fiamra föladni az 
utolsó kenetet? Ha ezt nem teszi meg, én kilépek a harmad rendből, azt nem tudom, 
hogy mi az, de templomba se megyek többet. És erre a tisztelendő úr fogta magát és 
kiment. Így történt.  
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I: Leállunk egy picit, mert szól a- 
Marika néni, kis technikai leállás volt. 
 
SS: Igen, folytatjuk. 
 
I: Kiszűrtük a zavaró hangokat. Beszélt Marika néni Rózsikáról. 
 
SS: Igen. 
 
I: Milyen viszony fűzte Marika nénit Rózsikához, illetve a kis Lacikához. Említette 
is, hogy van egy fénykép. Meg tudná nekünk mutatni ezt a fényképet? 
 
SS: Hogyne, persze és nagyon-nagy örömmel. Tessék, itt van a Lacika és a Rózsika 
(mutatja a fényképet) 
 
I: Mikor készülhetett ez a fénykép? 
 
SS: Hát- hát körülbelül ’43-ban, igen. Igen, körülbelül. Igen. Számoljuk vissza, 
Borika. Hát Lacika 8 hónapos volt, kb. ’43-ban készült. 
 
I: Akkoriban volt-e valami jele Jászberényben, járt iskolába gondolom Marika néni- 
SS: -igen, tanyán jártam iskolába- 
I: -a tanyán. Járt be Jászberénybe különben? 
SS: Időnként az édesanyámmal, persze, igen. 
 
I: Volt-e valami jele annak, hogy a zsidókkal szemben valami készül? 
 
SS: Benne volt a levegőben. 
 
I: Milyen módon volt benn a levegőben? 
 
SS: Hát az emberek úgy mondogatták. Hogy valami nagyon komoly probléma 
történik. 
 
I: Mit mondogattak? 
 
SS: Hát azt mondogatták, hogy=hogy miért nem vándorolnak ki inkább, úgy 
biztosabb lenne. De- és az édesanya azt mondta, hogy valószínű azért nem 
vándorolnak ki, mert ők ezt érzik a hazájuknak és nem=nem tudták elhinni, hogy itt 
valami nagyon nagy tragédia lesz. 
 
I: Azt is tapasztalta- kislány volt Marika néni, de tapasztalta, hogy az emberek 
ellenszenvvel vannak a zsidókkal szemben? 
 
S: Nem, nem soha. Soha. Mindenki sajnálta őköt. Borika, nagyon jó emberek voltak. 
 
I: Voltak nyilasok Jászberényben? Látott nyilasokat? 
 
SS: Erre nem tudok válaszolni, erre nem, nem. Akkor nem is nagyon értettem, hogy 
mi az, hogy nyilas.  
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I: Mi történt akkor, amikor megjelentek a sárga csillagok, amikor elkezdték mondjuk 
hordani Rózsikáék a sárga csillagot? 
 
SS: Hát én megkérdeztem az édesanyámat, hogy miért kell a sárga csillagot hordani. 
És azt mondta, hogy azért, mert ők zsidó emberek. És mondtam neki, hogy hát de 
mink is emberek vagyunk, akkor mink mért nem hordhatjuk. Ő erre azt válaszolta, ha 
majd nagy leszel, akkor megérted. És a múltkor ezt nem mondtam, de el fogom 
mondani, hogy iskolába jártam és volt kézimunkacsomagunk, ami színes papírokból 
állt össze. Én ezt előszedtem és a sárga papírt kivettem belőle. És titokba elkezdtem 
hatágú sárga csillagot nyírni ki, ami nagyon nehezen sikerült. És volt egy babám, 
játék babám, Zsuzsinak hívták és elkezdtem az ő kis mellére raggatni, meg az 
enyémre és édesanyám ez meglátta, és akkor hát persze erélyesen rám szólt, hogy ezt 
nem szabad, ez=ez tilos, ilyet ne csinálj, ezzel nem szabad játszani. És persze akkor 
én elbújtam a- a szőlővessző kazal mögé, Borika ezt nem tudja, hogy mi az, hát ilyen 
venyige-kazal és ott elkezdtem gondolkozni, hogy itt valami nagyon nagy baj van, de 
nem tudtam a kis agyammal, hogy mi lehet az a nagyon nagy baj, hogy én nem 
tehetem föl a sárga csillagot, őnekik meg muszáj volt hordani. Hát gyerek voltam, tíz 
éves. Erről ennyit tudok mondani. (sóhajt) 
 
I: Említette a múltkor,  beszéltünk arról, hogy volt- ugye amikor kint voltak az 
állomáson, hogy ez milyen- milyen- 
 
SS: Soha nem tudom földolgozni, soha. Soha. Soha, ami ott történt. Soha. Egész 
életemben magammal hordottam a mái napig is, hogy ott mi történt. Mondhatom azt, 
remélem ott fönt az édesanyám nem haragszik érte, hogy az édesanyám ’49-be halt 
meg, de tessenek elhinni nekem, hogy sokkal távolibbnak tűnik, mint az, ami ott, 
negyven- 1944-be történt a vasútállomáson. (könnyezik) 
Jöttek a gyerekeim, mindig eszembe jutott róla, hogy szegény zsidók, szegény zsidó 
gyerekek, jöttek az unokáim, újra, jöttek a dédunokáim, újra, egész életembe 
magammal cipelem ezt az óriási lelki terhet, de mégis azt mondom, hogy gyönyörű, 
és ha el akarnák tőlem venni, nem engedném. És ezt nagyon őszintén mondom. (sír) 
Kapcsolják ki.-- Kapcsolják. 
 
I: Álljunk le egy picit. 
Kis- egy kis technikai szünet, meg egy kis leállás után most folytatjuk Marika nénivel 
a beszélgetés. És az előbb el tetszett kezdeni mondani, hogy gyerekként ezt- nem is 
tudom, mi volt a mondat vége, mit tetszett mondani. 
 
SS: Hát, hogy nagyon nehéz nyomot hagyott bennem lelkileg, egész életemben 
végigkísért, és- de mégis ragaszkodok hozzá, ehhöz az emlékhöz, akármennyire 
fájdalmas is. Nem adnám oda senkinek. És ha szabad arra szeretném kérni az 
embereket, hogy legyünk olyanok, vallástul és nemzettül függetlenül, hogy ne 
bántsuk egymást, mert ember kétfajta van csak, jó és rossz.--- Tessék kérdezni. 
 
I: Marika néni, mi történt aztán Kiss Ernővel a háború után? Ugye újraindította a- 
tehát újra ügyvéd lett, gondolom- 
SS: -igen, ügyvédi hivatását folytatta- 
I: -meg a szőlészetet is visszavette, tehát a szőlőbirtokot is visszavette- 
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SS: -igen, visszakapta a lakást is, visszakapta. 
 
I: Igen. Mi lett- tehát például ő hogy tudta meg, hogy mi történt a feleségével, meg a 
kisfiával? 
 
SS: Hát valószínű, hogy az édesanyám elmesélte neki. Borikám, én ezt- erre nem 
tudok válaszolni. Mitőlünk, gyerekektől ugye ő ezt nem kérdezte, de biztos, hogy az 
édesanyám elmesélte neki. Igen? Igen? Tessék kérdezni. 
 
I: Mi történt aztán a Kiss Ernővel? 
 
SS: Hát jött az államosítás, Borika és ugye akkor elvették tőle is a birtokot, úgy, mint 
mástól. És úgy szép lassan megszakadt a kapcsolat. Én úgy tudtam, hogy persze ő 
újranősült és akkor, mikor új felesége volt, akkor is ugyanúgy bevittek magukhoz és 
ott voltam velük, sőt, az ügyvédi irodába is jártam. Ott- ott volt ez a- ez a kép az 
asztalán, fölnagyítva. Ott volt az asztalán és volt őnekik egy=egy kislányuk is, azt 
hiszem, hogy a Palika- 
I: Hogy hívták a második feleségét, bocsánat? 
 
SS: Deutsch Ilona. Deutsch Ilonát vette feleségül. 
I: Zsidó asszony volt. 
 
SS: Zsidó, ő is zsidó, de őnekik nem lett közös gyerekük. Azt hiszem, hogy a Palika 
előtt született egy kislány, aki olyan két-három éves korában meghalt. Az is ott volt 
az ügyvédi irodájának az asztalán, meg ez a kép is fölnagyítva és a második felesége, 
a Deutsch Ilonka ezt elnézte neki, és megengedte, hogy ott legyen. 
 
I: Ilonka is túlélte a háborút, ezek szerint. 
 
SS: Túlélte, de hogy hogy, nem tudom. 
 
I: Amikor beszélt Kiss Ernővel, gondolom már felnőttként is a Marika néni- 
 
SS: Hát, 15 éves nem voltam még, mikor- hát mikor édesanyám meghalt, meg akkor 
jött az államosítás. Igen, beszéltem vele. 
 
I: Szóba került például a Rózsika, hogy mi történt Rózsikával, meg Palikával? 
 
SS: Nem=nem=nem. Szóba került az olyan halványan, olyan elmúlóan, hát most nem 
tudom illik-e ezt mondani? Lehet, hogy nem is mondom. 
 
I: Mi? 
 
SS: Hát az, hogy ha én- én fiatalabb lettem volna, akkor magukhoz vettek volna. Ezt 
nem akartam elmondani, mer tessenek ezt kivágni belüle, jó? 
 
I: Mi történ aztán Kiss Ernővel? Magyarországon maradt, vagy elment? 
 
SS: Magyarországon maradt, én úgy tudom, hogy elment Pestre és ott folytatta az 
ügyvédi tevékenységét, de ebbe sem vagyok biztos. De a birtokát az elvették, ő azt 
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nem tudta csinálni. Egyébként foglalkozott- foglalkoztak angóranyúllal is, gyönyörű 
szép fehér angóranyúllal. Még én is etettem őköt. 
 
I: Később Jászberényben volt szó arról, mi történt a helyi zsidókkal? 
 
SS: Persze, a mái napig is beszélnek róla, hogy szörnyűség volt, persze, ez teljesen 
egyértelmű.  
 
I: Arról hallott valaha Marika néni, hogy valaki úgy emlegette ezt a dolgot, hogy- 
hogy=hogy tkp.- 
SS: -elmarasztalóan? 
 
I: -hogy jó az, ami történt a zsidókkal? 
 
SS: Nem, soha, én ilyet soha nem hallottam, nem. Jászberénybe a zsidók és a 
keresztények nagyon-nagyon jól megvoltak egymással. Nagyon kiegészítették 
egymást. Ők adták a munkalehetőséget, az egyszerű emberek meg dolgoztak. Ők=ők 
ügyvédek, orvosok, tanárok, kereskedők, jogászok, ők ezek voltak és adták a munkát 
az egyszerű embereknek. Nagyon sok egyszerű embernek adtak ők munkát. Igen. És 
ezt merem állítani oda, bele a kamerába. Igen, ez így volt.  
 
I: Szóval zsidóellenes megnyilvánulásokat- 
SS: -nem hallottam- 
I: Soha nem tapasztalt Marika néni. 
 
SS: Nem, nem, nem, itt Jászberénybe nem. Hogy máshol volt-e, azt nem tudom, de én 
itt nem tapasztaltam. Nem. 
 
I: Marika néni, köszönöm szépen, akkor tkp. itt most le is állhatunk. 
 
SS: Jól van, drága. 
 
I: Le is állhatunk.  
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