
Tirpák Jánosné Kerchner Margit 
 
 
I: Jó napot kívánok. 
 
TJ: Jó napot kívánok. 
 
I: Legyen szíves bemutatkozni. 
 
TJ: Tirpák Jánosné vagyok, Kerchner Margit. 
 
I: Mikor született? 
 
TJ: 1934. április 7-én. 
 
I: Hol?  
 
TJ: Olaszliszkán. 
 
I: Margit néni, jártunk itt már néhány héttel ezelőtt, és akkor Margit néni elmesélte, hogy mire 
emlékszik a második világháború környéki időkből.  
TJ: Igen. 
I: Most azért jöttünk vissza, hogy mindezt videóra vegyük. És megint ezekről a kérdésekről lesz 
szó. Elsőként hadd kérdezzem meg Margit nénit, hogy hogyan emlékszik vissza, hogy éltek 
együtt a zsidók, nem zsidók itt Olaszliszkán. 
 
TJ: Hát, itt nagyon jól, nagyon jól megvoltunk itt együtt. Semmi gyűlölet nem volt sohase, 
legalábbis én úgy láttam a szüleimtől, meg jártunk is egymáshoz. Sokat elmentem a zsidókhoz. 
Azt mondta anyám, hogy itt van két tojás, eredj csak, vidd el, add el, és akkor mán volt mindján 
vettem egy kis élesztőt érte, vagy valamit. Nem volt pénzünk, de volt ugye minden, aprólék, ez-
az, amaz, és akkor ők megvették és akkor boldog vótunk. Ez ilyen gyerekkori emlék. De sok volt 
ilyen. 
 
I: Emlékszik-e zsidó családokra Olaszliszkán? 
 
TJ: Persze, persze, hát itt sokan laktak. Sokan. 
 
I: Kik voltak ők? Nevekre emlékszik-e? 
 
TJ: Hát én emlékszek, hát sokan. Hogy mondjam, a templomtól lefele lakott Pámer, akkor utána 
lakott (Klein), az egyik oldalon, a másik oldalon (Lefkovics) bácsi (Stulbergelék), akkor volt 
kétféle- két Lefkovics volt. Hát nem tudom, azok rokonok voltak-e, csak Lefkovics vót az egyik 
és a másik. Az egyiket úgy hívták (Hetyu), mer voltak ilyen becenevek nekik, hogy 
megkülönböztessék gondolom. Az hentes vót, akkor ki lakott még? (Waidmann), az pék volt, 
akkor Róth bácsi lakott, Bergelék laktak. Bergelnek is vót egy szép lánya, Bergel Kati. Akkor 
Bíró Dezső lakott, akkor velünk szembe majdnem volt a (Heider). Ott volt a zsidóknak az iskola, 
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de viszont jártak a mi iskolánkba is a zsidó gyerekek. 
 
I: Kik? 
 
TJ: (Fillender) Éva, meg volt egy ikertestvére, a fiú, azt nem tudom a nevét, Ignác volt-e, vagy- 
szóval annak a nevére nem emlékszek, a másik az Jakabovics Edit volt.  Együtt járunk iskolába 
ezekkel a=ezekkel a három zsidó gyerekekkel. A Bergel Kati az a református iskolába járt, nem 
tudom, hogy az egyik ide járt, másik oda. De ott volt mellettünk a- szóval szembe majdnem 
velünk az iskola, és akkor ők délután még jártak (Heiderba). Meg ott volt a=ott volt a sachter, 
szóval akik tanított az iskolába, az vágta a zsidóknak a baromfit, és ha nem jól sikerült elvágni, 
akkor szomszédasszony, itt van, aszondja, ez nem jól sikerült, majd ad érte egy másikat. Így 
voltunk, ők se- szóval nagyon jól voltunk a zsidókkal. Akkor volt egy Lőwy, annak szódagyára 
vót, akkor vót egy- hogy is híták. A- ott a ruhás bót vót, meg ilyen cérnát árultak, meg ilyeneket. 
Akkor volt egy másik, megint egy másik szomszéd--ottan=ottan ilyen üvegvágó néninek hívtuk. 
Fényképezett is, meg ilyen- rámázott is, képeket. Üvegvágó néni, úgy hívtuk mink gyerekek. 
 
I: Őt hogy hívták? 
 
TJ: Én nem tudom, nem tudom, mert mink úgy hívtuk csak, hogy üvegvágó néni. Akkor vót 
Horovitz Flór, azok már messzebb laktak tőlünk. Akkor kik vótak még? Szóval sokan, úgy az 
embernek eszébe se jut mán, sokan laktak itten. 
 
I Hány család kb.? 
 
TJ: Hát én meg nem mondom, de a Liszka-könyvbe benne van, hogy hány család. Akkor Weisz 
Móric, ő fakereskedő volt, ez a Klein, Kleinék, ez hordót csináltak, hordó- szóval ő azzal- az is 
fakereskedő volt, de az már hordót csinált. Hát mindegyik élt valamiből és akkor megéltünk, így 
megvoltak ők is, mink is. (Seidenfeldék) laktak alattunk, már ottan a fiatalok is, az öregek is 
külön lakásba. 
 
I: Járt át ezekhez a családokhoz Margit néni annak idején? 
 
TJ: Friedmann néni varrónő is volt, ő varrt is nekünk ruhát. Úgyhogy jól megvoltunk. Nem volt 
ilyen gyűlölködés, mint ma van, az emberek közt. Mióta kitalálták ezt a kisebbség szót, azóta 
van ez a gyűlölet, valahogy, én nem tudom. De vótak akkor is cigányok is, zsidók is. De 
megvótunk. Cigány is tudta, hogy hol a helye, a másik is tudta, hogy- szóval hogy mindenki 
tudta, hogy=hogy kicsoda, meg micsoda. Láttunk zsidó esküvőt, mint gyerekek, akkor- 
 
I: Hogy nézett ki a zsidó esküvő? 
 
TJ: Hát, énekeltek, táncoltak, be volt öltözve a zsidó menyasszony, és akkor a végén el kellett 
törni egy poharat, hogy ő legyen a feljebbvaló a családba. Rátaposott egy pohárra (nevet) és 
akkor nagyon örültek, táncoltak, énekeltek. Nem magyarul, az ő- zsidóul. 
 
I: Meg voltak hívva a nem-zsidók is erre az esküvőre? 
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TJ: Nem, nem, nem voltak, csak elmentünk bámészkodni (nevet) gyerekek. Meg a felnőttek is 
megnézték.  
 
I: Emlékszik, hogy kinek az esküvője volt? 
 
TJ: Nem emlékszek. Nem emlékszek már úgy. Akkor láttunk, hogy temetés volt, hogy vitték a 
vállukon a zsidók a- egy ilyen ládába, nem koporsó vót, mint a magyaroknak, hanem csak volt 
egy láda, és akkor azt úgy hívták, hogy a Szent Mihály lova. Hogy miért hívták úgy, nem tudom, 
csak gyolcsba voltak betakarva, én ezt nem láttam, csak a szülők mondták, és akkor abba a 
ládába bele volt téve, azon volt négy rúd, vagyis hát négy- és akkor négyen vitték ki a temetőre. 
Ezt láttuk, ezt is. Hát ugye ez napi dolog volt itten, mert amikor egyiknél esküvő, másiknál 
lakodalom, akkor már ez azután volt, mikor hazajöttek, ezek a- ez a két öreg zsidó asszony, volt 
nekik egy rokon. Nem tudom, hogy=hogy- szóval magyar nevük volt, Székelyéknek hívták, egy 
fiatal házaspár, jártak ide hozzájuk Pestről. És akkor annak volt két fia, Ervinke volt az idősebb, 
a másik Lacika. És ezek már nem voltak olyan vallásosak, Ugye a zsidóság is nagyon- ők még 
vallásosabbak voltak, mint mink, a keresztények. Ők nagyon betartották a szabályt. És akkor, 
amikor ez a Lacika, ez nem volt megkeresztelve. (nevet) És akkor ezek az öregek elhozták, eljött 
ide a Lacika nyaralni, mikor óvoda nem volt Pesten, és akkor elhívtak ide egy zsidó papot, aki 
megmetélte, és akkor- pedig mán elég nagy volt Lacika. Azért nem akarták a szülők, mert féltek. 
És akkor ez itt történt meg, Olaszliszkán, ez már azut volt, mondom, mikor visszajöttek ők. 
 
I: Ez mikor lehetett körülbelül? 
 
TJ: Hát én nem tudok éveket mondani. Azt se tudom - nem tudom. 
 
I: De a háború után. 
 
TJ: Háború után. Hát mer mikor kezdtek visszajönni a zsidók. 
 
I: Még a háború előtt időszakra visszatérve, Margit néni, emlékszik-e olyanra, hogy=hogy a- a 
nem zsidók körében megjegyzéseket tettek a zsidókra, vagy valamiféle- hát ellenszenv lett volna 
a zsidókkal szemben. 
 
TJ: Hát én ilyenre nem emlékszem. Én ilyenre nem emlékszem, én csak=én csak a jókra 
emlékszem, mert én- legalábbis a mi körünkbe én csak ezt láttam. Hogy megvoltunk, együtt, 
szépen. Én=én ilyen gyűlöletekre, hogy ilyen, hogy veszekedtek volna velük, vagy valamilyen 
hangoskodás, vagy ilyen- ez az én- szóval ez itt nem volt, a mi körünkbe.  
 
I: Voltak nyilasok Olaszliszkán? 
 
TJ: Hát, én nem tudok róla. Én nem tudok róla. Meg hát ugye én gyerek voltam, én nem- de nem 
hiszem én. Apám is katona volt, anyám itt volt négy gyerekkel, hát vót itten mindenkinek 
megvolt a- mink is bajba voltunk, csak annyi, hogy bennünket ugye nem vittek ki a lakásból. 
(köhint) 
 
I: Mikor lehetett látni, hogy valami történni fog a zsidókkal? 
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TJ: Hát én=én úgy emlékszek, hogy már kezdtek- sárga csillagot kellett nekik hordani. Hogy arra 
emlékszek, hogy amikor jártak az úton, hogy a sárga csillag ott volt a kabátjukon, vagy a 
ruhájukon.  
 
I: Mit szóltak ehhez a falubeliek? 
 
TJ: Hát, nemigen jónak tartották, hogy mindenki kételkedett, hogy ez=ez nem jóra fog vinni. 
 
I: Mit mondtak? Tetszik-e emlékezni? 
 
TJ: Hát én nem emlékszek úgy, hát csak az, hogy hát miért? Mindenki azt kérdezte, hogy miért. 
Ugye akkor nem volt- nem politizált senki, buták voltak, butábbak voltak az emberek. Most se 
okosak, de akkor, mer nem volt ugye még rádió se, semmi se, nem volt. Villany se volt, semmi 
az én gyerekkoromba, hát ugye, hogy éltünk, szegényen. Szegényen.  
 
I: A zsidók mit szóltak ahhoz, hogy nekik sárga csillagot kellett viselni? 
 
TJ: Hát én ezt már nem tudom. Ezt én nem tudom, olyan- hát ugye mint gyerek, hát mit tudom 
én eztet, nem tudom, hogy ők mit szóltak ehhez. 
 
I: Nem volt erről szó. 
 
TJ: Csak valaki még takarta is, hogy látszott, hogy takarta a kabátja alatt, csak félig volt kint. 
Úgyhogy ez nem jó jelre vezetett, nekik se, meg nekünk se. És akkor mink is féltünk, mert ki 
tudja, hogy ugye velünk is mi történhetett volna még utána, amikor ez már megtörtént, ugye.  
 
I: A gyerekek is- 
 
TJ: Féltünk mink is. 
 
I: Iskolában is hordták a gyerekek a sárga csillagot? 
 
TJ: A gyerekek nem hordták, én erre nem emlékszek. Nem hordták. Csak így ezek a felnőtt 
emberek, akik az úton jár- vagy mentek. Ezek hordták.  
 
I: Tehát akkor nem volt arról szó, hogy miért kell nekik ezt kitenni. 
 
TJ: Nem=nem=nem. Hát nem- mondom, hogy félt mindenki. Ugye háború dúlt. 
 
I: Mitől féltek az emberek? 
 
TJ: Hát mitől? Attól, hogy elvihetnek bennünket, meg=meg lebombáznak, meg apám is mindig 
katona volt. Egyszer leszerelték, egy hónap múlva újra gyütt a behívó. Nem vót mese, menni 
kellett, mert ha nem ment, akkor agyonlőtték. Vótak, akik elbujkáltak, meg minden, és akkor 
agyon- ha megtalálták, agyonlőtték. 
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I: Tud ilyenről, Margit néni? 
 
TJ: Tudok. Magyar Béla bácsit a gyereke árulta el, hogy belebújt a- apu odabújt a szalmakazalba. 
És akkor mentek a csendőrök, megtalálták, és elvitték.  
 
I: És mi lett a Magyar Béla bácsival? 
 
TJ: Hát meghalt. Ki tudja, mi lett vele. Bizony! Vót bizony, magyarokkal is vót, úgyhogy féltünk 
mink is, nemcsak a zsidók. 
 
I: Voltak csendőrök a faluban. 
 
TJ: Hát vótak, akkor nem rendőrség vót, csendőrség vót. Vótak. 
 
I: Mit csináltak ezek a csendőrök a faluban? 
 
TJ: Hát olyan nagy valamit nem csináltak, de féltünk tőle, még mink is. 
 
I: Miért? 
 
TJ: Mit tudom én. Nem bántottak bennünket, meg nem is tudom, hogy bántottak-e valakit, de 
féltünk. Jöttünk az iskolából is, az úton járkáltunk, jaj, jönnek a csendőrök, szaladjunk! De hogy 
miért, az nem tudtam- nem tudnám máig se megmondani. Nem tudom.  
 
I: Nem tud arról, hogy esetleg a csendőrök- 
 
TJ: Hát biztosan szigorúbbak voltak, mint a mai rendőrség. Vagy mit tudom én, nem tudom. Én 
ezt már nem tudom. 
 
I: Mi történt aztán később a zsidókkal? 
 
TJ: Hát, hogy mi történt, ugye nem=nem tudtuk. Azt nem tudtuk, hogy elvitték őket. 
 
I: Azt tetszett az előbb mondani, hogy elkezdtek sárga csillagot hordani. 
 
TJ: Na igen. És akkor egyszer ugye jött egy rendelet, hogy menni kell, fogják őket összeszedni. 
 
I: Ez hogy jött, ez a rendelet? 
 
TJ: Hát én azt nem tudom, hogy jött a rendelet, csak ez valahogy parancs volt. És akkor ki voltak 
vezényelve, akinek lovas szekere volt, hogy menni kell a parasztoknak szekérrel, kinek, hova, ki 
vót írva, és akkor vigyék ki az állomásra őket. 
 
I: Kik voltak kivezényelve? Kik voltak ezek az emberek? 
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TJ: Hát én nem tudom, ezek már mind meghaltak. Szóval nem tudom. 
 
I: Falubeliek? 
 
TJ: Falubeliek, igen. Akinek igavonó jószága volt. 
 
I: Hány ilyen szekeres gazda volt kivezényelve? 
 
TJ: Hát, én ezt nem tudom azt se megmondani, hogy hány volt. Hát akkor majdnem minden 
háznál volt igavonó jószág. És akkor ki voltak vezényelve. 
 
I: Hova vezényelték ki őket? 
 
TJ: Hát oda kellett állni a ház elibe- 
 
I: Melyik ház elébe? 
 
TJ: Hát ahol laktak a zsidók, és akkor ottan felpakolták őket és vitték. 
 
I: Ezt látta Margit néni? 
 
TJ: Hát láttam. Ott a szomszédban, igen. 
 
I: Melyik ház volt ez? 
 
TJ: Hát a (Seidenfeldékre) emlékszek, igen. Ott volt egy öreg néni is, volt egy gyerek is. 
 
I: És mi történt velük? 
 
TJ: Hát elvitték. 
 
I: De mit tetszett látni, ez hogy volt? 
 
TJ: Hát elvitték őket, kivitték az állomásra. Tovább én nem láttam semmit, tovább én oda már 
nem mentem. Messze volt az állomás. 
 
I: Ez reggel volt, vagy délelőtt? 
 
TJ: Hát ez napközbe volt, napközbe. 
 
I: Odaállt a szekér a ház elé- 
 
TJ: Odaállt, igen, oda kellett állni, és akkor-- segítették felpakolni nekik. 
 
I: Mit pakoltak föl? 
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TJ: Hát volt nekik összekötve ilyen batyucskájuk, amit gondolom ilyen személyes holmit, hát 
olyan sok mindent ugye nem tudhattak vinni. Nem tudom. 
 
I: Volt ott csendőr is esetleg? 
 
TJ: Én arra nem emlékszek, hogy ott- ott volt-e csendőr, ahogy pakolták fel. Én nem emlékszek 
erre. Hogy az állomáson, hogy volt-e, vagy nem volt, én nem tudom. 
 
I: És honnét nézték mindezt Margit néniék? 
 
TJ: Hát az utcáról, az utcáról. Hát mondjuk anyámék nem is nézték, mer ők dolgoztak. Tudja 
őnekik menni kellett a határba, mink gyerekek voltunk otthon. 
 
I: Voltak mások is, akik látták ez, hogy a (Seidenfeldék) mennek, pakolnak fel a szekérre? 
 
TJ: Persze, biztos voltak, biztos voltak mások is. 
 
I: Mit mondtak az emberek? 
 
TJ: Hát féltek. Jót nem. Sajnáltuk őket. Sajnáltuk. Sírtunk.--- Sírtunk, ők is sírtak, mink is 
sírtunk. Vót egy osztálytársam, mondom, úgy sírt, össze volt a haja kuszálva, (mutatja) és akkor 
úgy sírt, én is sírtam, mer úgy sze- úgy szerettük egymást, úgy szerettünk együtt játszani. (nevet) 
 
I: Ki volt ez az osztálytárs? 
 
TJ: Jakabovics Edit. 
 
I: Ő is- őket is elvitték? Őket is látta Margit néni? 
 
TJ: Igen=igen. 
 
I: Ők is ott laktak a környéken? 
 
TJ: Hát ők feljebb laktak, de hát ugye mint gyerek, hát elmentünk arra is, mer az én nagymamám 
is arra lakott, és akkor azt is láttam még én.  
 
I: És ott mi történt, Jakobovicséknál? 
 
TJ: Hát, nem tudom, mi történt, mert elvitték őket. 
 
I: De hogy ott is az volt, vagy hogy volt az elvitele a Jakobovics családnak? 
 
TJ: Hát ott is úgy volt, hogy felpakolták őket a szekérre, és akkor elmentek. Már amikor 
elmentek, mán tovább mink nem láttunk semmit, mert ugye már elvitték. Nem mentünk tovább.  
 
I: És mondtak valamit ezek a- 
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TJ: Hát köszöntek. Isten áldja, isten áldja meg. Mink is köszöntünk, integettünk nekik. Nagyon 
sajnáltuk őket, nagyon. Nagyon.-- Meg a nagymama mondta, imádkozzunk is értük, hogy a 
jóisten segítse meg őket. Hogy ne rossz helyre menjenek, mer a nagymamám is nagyon vallásos 
asszony volt. Még imádkoztunk is értük est. Többször is.------Hát sajnálnivaló, ennek nem 
szabad lett volna biztos megtörténni. De hát én nem tudom, hogy ezt nem tudta senki 
meggátolni. Mer azér az ember csak gondoljon bele. Hogyha ugye bennünket is kiszakítanak az 
otthonból.----- 
 
I: Látott Margit néni már családokat is, hogy elvitték őket?  
 
TJ: Hát sokat nem láttam, csak akiket úgy=úgy na, mielőttünk úgy elmentek. 
 
I: Hány ilyen családot? 
 
TJ: Hát, én ezt nem tudom megmondani, nem tudom megmondani. 
 
I: Csendőröket látott, amikor? 
 
TJ: Én nem emlékszem rá, nem emlékszem, hogy voltak-e csendőrök, nem voltak. Vótak ilyen 
policárok vótak, vagy mit tudom én, hogy kik vótak, akik úgy felügyelték, hogy na, minden 
rendjén menjen. 
 
I: Ezek kik voltak? 
 
TJ: Hát ilyen policároknak mondták őket. Falubeli emberek voltak ezek, akik nem voltak 
katonák, és akkor úgy- hát erre felhasználták őket, hogy otthol igazgatták ezt a dolgokat, hogy 
minden a rendjén menjen. 
 
I: Egyenruhába voltak? 
 
TJ: Nem, nem.  
 
I: Fegyver volt náluk? 
 
TJ: Nem=nem=nem. 
 
I: És hogyan igazgatták? 
 
TJ: Nem kellett ehhez fegyver. Hát ugye ők tudták, hogy nekik menni kell, pakoltak, mentek. 
Ezek a magyarok segítették őket, mondom, felrakni a szekérre. Az öreg nénit, vagy az öreg 
bácsit. Hát ugye akkor őnáluk is mindenütt majdnem volt egy öreg, mert akkor nem volt 
öregotthon, hanem az öregnek akkor tudta mindenki, hogy gondját kell viselni.------Hát szóval 
ezt- ennyit tudok mondani. Többet nem- hát ugye mint gyerek ki- ki  gondolta, hogy meg- hát 
nem is nagyon foglalkoztunk, csak amit láttunk, láttunk. 
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I: Ezek a policárok mondtak valamit, miközben segítettek ott az embereknek, hogy mi ez? Vagy 
esetleg szóltak-e a zsidóknak valamit? 
 
TJ: Hát, én erre nem emlékszek. Durvák nem voltak hozzá, az biztos. Mer szívesen 
segítettek=segítettek. Nem haragudott senki a zsidókra, meg=meg szóval máig se, hát nem 
haragudott senki.--- 
 
I: Azt tetszett mondani az előbb, hogy az állomásra vitték őket. 
TJ: Igen. 
I: Ezt honnét tudja Margit néni? 
 
TJ: Hát hallottam, hogy oda vitték, az állomásra és ottan bepakolták vagonba. Ők mondták.  
 
I: Ezt már nem látta Margit néni. 
 
TJ: Ezt már nem, nem láttam. Hát az messze vót, mink gyerekek azér olyan messzire nem 
mertünk elmenni. Hát akkor még, ugye volt egy olyan, hogy hát a szüleink megmondták, hogy el 
ne menjetek sehova, meg otthol is volt munka is, minden. Kiscsirkének ez- enni kellett adni, 
hazagyöttünk az iskolából, ki volt adva, kiscsirkének vizet adjál, a kisbornyút itasd meg. Szóval 
a gyereknek is akkor munkája volt, nem úgy, mint most, hogy csak a tévé előtt kell ülni.---- 
 
I: Miután elvitték ezeket a zsidó családokat, mi lett a házukkal, meg az ingóságaikkal? 
 
TJ: Hát, az itt maradt, és hát voltak olyan szegényebb sorsúak is, meg voltak ilyen- ezek a 
cigányság, és akkor szétvitték. Elvitték. 
 
I: Először is, mi lett a házakkal? Beköltöztek oda emberek? 
 
TJ: Hát egyelőre nem, csak mikor mán a háborúnak vége volt, akkor eladták. Eladta az állam. 
Megvették őket, pénzér. 
 
I: Kik? 
 
TJ: Hát magyarok. Megvették magyarok, pénzér. Hogy is mondták, hogy mit kellett értük fizetni 
valamit. Nem tudom már, hogy hogy=hogy volt ez kiszabva, csak meg volt határozva, melyik 
ház mennyibe kerül és akkor ela=ela- megvették a magyarok. És akkor felújították, 
beleköltöztek, és akkor a nevükre szállt állítólag.  
 
I: És mi lett a holmival, ami a házakban volt? 
 
TJ: Hát mondom, hogy azt meg széthurcolták. Voltak ilyen szegényebb sorsúak, emberek, a- 
azok el- elvitték. 
 
I: Tud arról, hogy mi hova került? 
 
TJ: Nem. Arról tudok, hogy má’ mikor kiürültek a házak, mondták, hogy semmi sincs, akkor 
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elmöntünk oda, ahol a Heider volt, elmöntünk mink gyerekek oda, és akkor má’ nem volt ott 
semmi, csak ezek a nagy könyvek, ezek a nagy könyvek voltak és hoztunk vagy tíz könyvet, 
elhoztunk. Az én anyám veszekedett velünk, hogy minek hoztátok? Aszongya, most mit 
csináljunk evvel, minek ez nekünk. Ugye elolvasni nem tudtuk, mert héberül volt biztos írva, 
nem tudom, csak ilyen nagy betűkkel volt írva, és mikor visszagyüttek (Fillender) bácsi, akkor ő 
odaadta nekik. Felraktuk a padra, és akkor=akkor odaadta nekik, visszaadta a könyvet. 
 
I: Hova tetszettek fölrakni? 
 
TJ: A padlásra=padlásra. Hát ugye hogy ne legyen ott útba, minek lett volna az nekünk? De 
anyám ő olyan volt, ő sajnálta, hogy na, elégetni, vagy ilyen dolgokat. Ő mindent úgy szeretett 
megőrizni. Sőt, a szomszédba is lakott egy református család, és akkor, mikor meghaltak az 
öregek, akkor a fia kihajingálta a Bibliát, meg mit, ottan a szemétre. És akkor az én anyám ezt 
meglátta, mert tőszomszédok voltunk, elment, összeszedte a Bibliát, és akkor elvitte a református 
papnak, mert sajnálta. Hát ugye egy könyv, egy régi könyv. És akkor még ez a Fillender bácsi- 
vót két húgom, az egyik 16, a másik 14 éves. Úgy kérte az én anyámat, hogy szomszéd asszony, 
engedje el a lyányokat velünk, menjünk ki, nyugatra. Azt mondja, jó dolga lesz, garantálom, jó 
dolga lesz a lyányoknak. Jaj, dehogy engedte volna az én anyám el a gyerekeket. 
 
I: De ez már a háború után- 
 
TJ: Ez a háború- mikor visszajöttek. 
 
I: Kik jöttek vissza a faluba? 
 
TJ: Hát, jöttek többen, jöttek többen. Mondom, ez a család is, akkor Seidenfeldék is jöttek 
vissza, Lefkovicsék is jöttek vissza, (Stulberger) fiúk is jöttek vissza. De aztán úgy=úgy el is 
szállingóztak. Úgy valameddig itt voltak, és akkor úgy elmentek. 
 
I: Visszaköltözhettek a házaikba? 
 
TJ: Hát még akkor vissza, azt hiszem. Mer már utána volt aztán ez eladva, mikor mán ők kezdtek 
innen elmenni.  
 
I: A holmijaikat visszakapták? 
 
TJ: Hát azt nem hiszem, nem hiszem. Meg lehet, hogy nem is kérték, nem tudom. Erről én nem 
tudok.  
 
I: Akkor a (Fridlander?) bácsi az- 
 
TJ: Mondjuk ők eltettek ékszereket, mikor elmentek, eltettek a lakásba ilyen ékszereket, és aki- 
szóval visszajöttek, ők meg is találták. Friedmann néniék is megtalálták. A padláson volt nekik 
eltéve ilyen vályog közé- közé téve. 
 
I: Ezt honnét tetszik tudni, Margit néni? 
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TJ: Hát anyáméktól, meg Friedmann néni mondta, hogy ők meg is találták. Padláson volt. Hogy 
szóval mit tudom én, hogy voltak ilyenek, hogy eldugták, és biztosan reméltek benne, hogy na, 
hátha visszajönnek, és akkor--- 
 
I: A- kikkel beszélt, miután visszajöttek a zsidók? 
 
TJ: Hát, a szomszédokkal, akik szomszédok voltunk. Jöttek, és akkor- hát így nem- én arra nem 
emlékszek, hogy elmondták volna, hogy mi volt a sorsuk, hogy mit csinál- én erre nem- hogy 
anyámnak elmesélték-e, vagy nem, én nem tudom, de én erről nem tudok, hogy úgy elmesélték 
volna-e, hogy mit történt velük. Csak ennyit tudtam anyámtól, hogy Friedmann néniék is kérték 
magukat ki betegápoláshoz, betegeket ápolni, és akkor így maradtak meg, valami ilyet hallottam 
anyámtól. Hogy így mondták. Igen. 
 
I: A Lefkovicsék is visszajöttek ezek szerint. 
 
TJ: Vissza=vissza, Ila is visszajött, Lefkovics bácsinak volt egy- három lánya volt, ez az egy 
lánya a jött vissza, ez a Szenes Iván felesége, másik kettő- pedig olyan szép lányok voltak, mint a 
három. Fel is keresett bennünket, még azóta is, szilvalekvárt vásárolt tőlünk. 
 
I: Mi lett aztán ezekkel a zsidókkal? Azt tetszett az előbb mondani, hogy nem mindenki maradt 
aztán Liszkán. 
 
TJ: Hát nem. Hát hogy azt ők hova mentek, ezt ők nem mondták meg. Egyedül az öreg 
Lefkovics bácsi- (felülhetek?) maradt sokáig, Ernő bácsi, ő sokáig itt volt, úgyhogy mán csak 
jóformán egyedül vót, meg Róth bácsi. És akkor vót egy ilyen virágvasárnap, ugye jött a 
pálmagallyal Ernő bácsi a templomból, és az én anyám is jött a templomból, vagy ment a 
templomba, és akkor köszönt, hogy szomszédasszony, jönnek a zsidók a templomból, és egyedül 
jött. Igen, ez mán arra volt, hogy ő volt mán egyedül.  
 
I: Ez mikoriban- mikor lehetett kb.? 
 
TJ: Hát én dátumot nem tudok mondani. 
 
I: De jóval a háború után. 
 
TJ: Persze=persze. 
 
I: Akik visszajöttek, egy ideig maradtak Liszkán, vagy rögtön el is mentek? 
 
TJ: Hát nem soká maradtak itt, nem soká. Aki itt maradt, az itt maradt, mondom, mint Lefkovics 
bácsi, Friedmann néniék, ők itt maradtak sokáig, de a többi az úgy el is szállingózott, el- 
elmentek. De hogy hova mentek, nem kötötték az orrára senkinek. Hanem ez az izé mondta, 
hogy engedje el a lányokat, szomszédasszony, garantálom, jó dolguk lesz a lányoknak is. 
Kiviszem magammal. Ennyit mondott. És nem engedte az én anyám őket. 
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I: Mi lett aztán a zsinagógával, a zsidó templommal? 
 
TJ: Hát, azt senki se tudja, hogy mi történt vele. Hogy=hogy miért- miért szedték szét a 
cigányok. A cigányok szétrombolták. 
 
I: Mikor? 
 
TJ: Hát már ez akkor volt, mikor mán adták ezt az OTP-kölcsönöket az építkezésre, én nem 
tudom, hányba volt ez, és akkor a cigányok is felvették a kölcsönöket a lakásra, és akkor 
bontották szét a köveket, meg a gerendát, meg minden és építkeztek belőle. Egymásnak adták el, 
pénzér.--- Nem gátolta meg senki, hogy=hogy nem szabad szétbontani. Anyám ezér mindig 
haragudott. Hogy ezt senkinek nem lehetett megállítani? Pedig olyan szép nagy zsidó templom 
volt, hogy egy szép műemlék lett volna a falunak.  
 
I: Mi lett a Lefkovicsék házával? 
 
TJ: Hát az is ott van, rom- romba. ---Az is ott van, romba. Azt is a cigányok, a tetejit leszedték, 
mer ugye azt fel lehetett tüzelni, a gerendákat, és akkor vitték még Tokajba is, autóval, meg 
minden. Így éltek belőle. A cserep ott van, összetört, meg minden, a fal nem kellett már 
senkinek, az mán ugye salétromos lett, vizes, minden.  
 
I: Margit néni, álljunk meg egy pillanatra.  
Margit néni, leálltunk egy kis technikai szünetre és akkor most folytatnánk a beszélgetést. 
Említette a múltkor, hogy (Seidenfeldékénél) Magduska volt, akinek volt egy kisbabája. 
 
TJ: Igen, és anyám is járt le szoptatni, mert kevés volt a teje a Seidenfeldnénak, és akkor nekünk 
is akkor volt baba. Januárba született az anyámnak is, és ez valahogy úgy nyáron volt őnekik, és 
akkor járt oda szoptatni, a bába néni kommendálta, hogy aszongya, eridj csak fiam, neked van 
sok tejed és ment mindennap kétszer. Úgy szeretnék vele találkozni, nem tudom, él-e még, az a 
Magduska. 
 
I: Magduska volt az anyuka? Vagy a baba? 
 
TJ: Nem, a baba, a baba. Nem tudom, lehet, hogy anyja is Magduska volt, nem tudom. 
 
I: És velük mi történt? 
 
TJ: Hát őket is elvitték=őket is elvitték. Bizony. Nem kíméltek senkit. Se öreget, se a fiatalt, 
menni kellett. Sajnos. 
 
I: Margit néni tudja, hogy aznap vittel el mindenkit a faluból? 
 
TJ: Hát én úgy tudom, ez egy nap volt, egy nap kellett menni. Ez nem úgy volt, hogy majd 
holnap is, meg holnapután is. Egy napra úgy ki voltak vezényelve és akkor elment mindenki. 
 
I: Nem maradt senki zsidó a faluban? 
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TJ: Nem tudok róla=nem tudok róla, hogy bujkál- én szerintem nem. Nem.  
 
I: A múltkor említette, hogy=hogy aznap, amikor elvitték őket, akkor éppen kenyérsütés volt? 
 
TJ: Igen, az én anyám végül a szekérre még kiszaladt, aztán még tett fel nekik egy kenyeret, egy 
egész kenyeret.  
 
I: Kinek a szekerére? 
 
TJ: Azt hiszem (Seidenfeldéknek). 
 
I: Azt mesélte az előbb, hogy az édesanyja kint dolgozott. 
 
TJ: Hát lehet, hogy pont a kertbe volt, vagy hazajött, vagy mit tudom én. Ugye akkor nem úgy 
volt, hogy a műszakot letudom. Mert ha délután kenyeret kellett sütni, akkor úgy kellett a 
határból hazagyönni, hogy még délután megsüsse a kenyeret.  
 
I: És emlékszik akkor, látta ezt Margit néni? 
 
TJ: Igen=igen=igen. 
 
I: Mit szóltak Seidenfeldék? 
 
TJ: Hát örültek is, sírtak is, minden volt. 
 
I: Mondott valamit az édesanyja? Akkor ott. 
 
TJ: Hát nem tudom, hogy mit mondott, hát biztosan ő is, hát elköszöntek, gondolom. Nem 
tudom. Hát ugye mindenre én se figyeltem fel mint gyerek, hát mit tudom én, hogy hogy volt.  
 
I: Az előbb említette, hogy a zsidó házakat aztán meg lehetett vásárolni. 
 
TJ: Igen. És akkor volt egy ilyen, hogy megváltást kellett érte fizetni. Ez volt az izé, hogy 
megváltást kellett érte fizetni. De hogy kinek fizettek? Hát csak az államnak fizettek, mert ugye 
hát csak nem egy akárkinek. Az volt a neve, hogy megváltást fizetni. Sőt, még akik fődet kaptak, 
szőlőt kaptak, mer ugye mikor a háború- elvitték az urakat is meg ezt a birtokosokat, meg itt volt 
az uradalom, ugye sok földje volt itt a szepesi káptalanságnak, akkor az egyháznak volt sok 
birtoka, és akkor ezeket mind szétosztották. És akkor ezekér is megváltást kellett fizetni utána. 
Mink nem kaptunk semmit, mer az én apám nem volt itthol, mire hazagyött, már nem volt 
semmi. Kaptunk egy darab rétet.-- Mer már mindent szétosztottak. 
 
I: Emlegették aztán később a faluban később a zsidókat? 
 
TJ: Hát persze. Sokszor felemlegetődött. Sokszor. 
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I: Hogyan? 
 
TJ: Hát mikor hogy, mikor mit beszélgettünk, mit tudom én, hogy hogyan, hát nem tudok erre 
mit mondani. 
 
I: De miről volt szó, amikor szóba kerültek? 
 
TJ: Hát arról, hogy hát sajnáltuk, hogy elmentek, milyen jó volt, mert kisegítették a magyarokat. 
Odaadták még hitelbe is a fát, hogy majd megadja. Mikor mink is megvettük Friedmann nénitől 
a házat, mer őket is elvitték ezek a Székelyék Pestre, mán ez utána volt, mikor ők hazajöttek. És 
ők itt éltek még sokáig. Hatvan- ’67-be adták el a házat és mi vettük meg. És akkor 65 ezer 
forintot kértek érte a Friedmann néniék, és én mondtam neki, Friedmann néni, nincsen nekünk 
meg a 65 ezer forint, de van jószágunk és eladjuk, és akkor meglesz a pénz. És azt mondta, hogy 
ne pocsékoljatok el semmit, várjátok ki, még megfizetnek érte. Ezt sose fogom Friedmann 
néninek elfelejteni. Azt mondta, ne pocsékoljátok el, Margit, aszongya, hanem várjátok ki, még 
megfizetnek érte és akkor adjátok el. 
 
I: Friedmann nénivel volt kapcsolata aztán, hogy fölkerült Pestre? 
 
TJ: Hát, még utána, nem tudom mennyi idő múlva, írtak nekem, hogy vegyem meg nekik ottan 
egy néni meghalt ott egy lakásból, hogy vegyem meg nekik a házat, ők jönnek haza. Jönnének 
haza. Tényleg igaz is, hogy mint ahogy mondják, hogy öreg fát nehéz átültetni. Hát gondolom 
én, hogy vágytak haza, pedig már nagyon öregek voltak és hogy vegyem meg nekik a lakást, 
jönnek haza, és akkor- hát nem- szóval nem=nem jöttek már haza. Mer az a helyzet, hogy ezt 
tudtuk, hogy Székelyék nem voltak vallásosak, ők meg vallásosak voltak. És akkor ők azt a 
kosztot nem akarták enni, amit Székelyék főztek és szóval ezér is gondolom. De hát már nagyon 
öregek- ugye rá voltak utalva arra, hogy őket valaki kiszolgálja. És ők voltak az egyetlenek, akik 
hozzájuk tartoztak. Hogy milyen célból, sose tudtuk. És akkor még Székelyék is, hát nem tudom, 
hányba vót, csak most a kilencvenes évekbe vót egyszer, hogy itt jártak Székelyék, jöttek 
bennünket megnézni, hogy hogy vagyunk. Épp az unokámnak vót a keresztelője, és akkor megáll 
egy kocsi a kapuba, és akkor kiszállt Székelyné, meg az ura, hát rögtön megismertük őket. És 
hívtuk be, de nem jöttek, csak kint beszélgettünk és azt mondta, hogy hát erre jártak, eljöttek 
megnézni bennünket, hogy hogy vagyunk. Ennyi volt velük a kapcsolat, azóta se- hogy oszt 
Lacika volt-e mint gyerek sokat volt itten, sőt a testvérem is ott lakott náluk pár hónapig, mikor 
férjhez ment, és őneki is született egy fia. Törös Bandival barátkozott ez a Lacika, mer az is 
olyan kis gyerek volt. Hát, szóval mit tudom én. Hát mink nem voltunk olyan család, hogy- én- 
mink sose voltunk anyámékra sose emlékszek, hogy valakivel haragba lettünk volna. Nem 
voltunk olyan gyűlölködő család. Úgyhogy se a zsidókkal, se senkivel. 
 
I: Margit néni, a cigányokat a háború alatt, azokat vitték el, vagy bántották? 
 
TJ: Hát innen Liszkáról nem, nem vittel el cigányokat, Liszkáról nem. Akkor még nem volt itt 
sok cigány, volt vagy három-négy család, és ennyi vót. Csak aztán már aztán mikor gyött a 
háború után jött a jó világ, akkor oszt mán szaporodtak ugye, és akkor aztán már oszt lettek. Meg 
bevándor- gyöttek az üres házakba, ugye belejöttek lakni. Azóta mán adta az OTP a kölcsönt 
nekik is, akkor építkeztek, ki, a fő utcára. Szóval így=így lemönt a mi falunk. A szép 
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mezőgazdasági falu, mer Liszka nagyon szép- sőt, még egyszer város rangra emelték. Hányba 
vót az? Mezőváros vót Liszka. Mer akkor Tokajhoz tartoztunk, tokaji járás. 
 
I: Margit néni, nagyon szépen köszönjük, álljunk le. 
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