
Kassai Bertalanné Bihari Julianna 
 
 
I: Jó napot kívánok. 
KB: Jó napot kívánok. 
 
I: Legyen szíves bemutatkozni. 
 
KB: Kassai Bertalanné vagyok, Bihari Juliánna. 
 
I: Mikor született? 
 
KB: 1934. február 15. 
 
I: Hol született? 
 
KB: Olaszliszkán. 
 
I: Juliska néni, járunk itt már néhány héttel ezelőtt, és akkor elbeszélgettünk arról, 
hogy mire emlékszik, mi történt a zsidókkal a második világháború környékén.  
KB: Igen. 
I: Most azért jöttünk vissza, hogy mindezt, mindezeket az emlékeket videóra vegyük. 
Erről szeretném most akkor kérdezni. Hogyan emlékszik vissza, háború alatt, háborút 
megelőzően hogyan éltek itt Olaszliszkán zsidók és nem-zsidók együtt? 
 
KB: Hát az énhozzám tartozói, a szüleim nagyon jó viszonyban voltak velek. Volt 
egy Friedmann néni, Friedmannék, család és azok nálunk jártak tejér. És akkor ők 
mikor visszajöttek, akkor is hozzánk jöttek és úgy elbeszélgettek, de a gettóban lévő 
dolgokról egyáltalán nem. 
 
I: Még a háború előtt időszakról, vagy a háború környéki időszakról kérdezném. 
Voltak-e Juliska néninek zsidó ismerősei, barátai? 
 
KB: Hát, egy- aki velem járt iskolába, (Berger) Kató volt, és (Pámer Éva). Azok 
együtt jártunk iskolába. Hát csak ennyit, és hát olyan- mint gyerekek, jó viszonyba 
voltunk. Úgy megértettük egymást, nem volt köztünk semmi nézeteltérés, hogy te ez 
vagy, én meg az vagyok, mit tudom én, ilyen nem volt. 
 
I: Emlékszik-e olyasmire, hogy a faluban a felnőttek, vagy bárki rosszat mondott 
volna a zsidókról, vagy lett volna valami nézeteltérés a zsidók és nem-zsidók között? 
 
KB: Én nem tudok róla. Mert az én szüleim nagyon jól voltak vele. Volt itt ennek a 
(Bergel) Katónak az apja terménykereskedő volt. És akkor az- cséplés után, a szüleim 
gazdálkodtak, úgyhogy ha volt egy kis termények eladó, amiből pénzt tudtak csinálni, 
akkor ennek a Bergel- (Acherman) volt- neki adták el mindig. Ennyit tudok és 
mondjuk ez a Friedmannék, akikkel jóba voltunk, azok pediglen volt nekik 
cséplőgépjek. És akkor az én apámnak is volt búzatermése, hát ilyen gabonatermése, 
és volt hozzá nagyon jól emlékszem rá, három óriás szekér lencséjek. És a drága jó 
keresztény testvére azt mondták, hogy Berti, a búzára kicseréljük- csépeljük, de a 
lencsét azt nem. És akkor elment Friedmann bácsihoz, neki volt cséplőgépje, és akkor 
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azt mondta, Bihari, megtermelte a búzát, megtermelte a lencsét, az se maradhat a 
hüvelyibe, vagy pediglen ő maga csépelje ki. Ő eljött és kicsépelte a lencsét nekünk. 
Mink hálásak lehettünk neki. Mondjuk szerintem becsületes emberek voltak. Akiket 
mink ismertünk. Hát úgy a szüleim az összest ismerték, de ezeket ismerte a 
legjobban. 
 
I: Iskolában volt arról szó, hogy ki zsidó, ki nem zsidó? 
 
KB: Hát, az én szüleim úgy nem tettek közte különbséget, hogy- 
 
I: Az iskolában. 
 
KB: Jaj, ott sem. Ott sem. Míg el nem vitték őköt, addig nem. Hát azután sem, mert 
akkor már nem volt, de nem különböztettek meg, hogy na hát te zsidó vagy, te 
magyar vagy, te nem tudom én, reformátusok voltunk a gyerekek odajártak, azt 
tudtuk, még szombaton is mentek, hogy ők nem írtak, esetleg olvastak, de a tanító se 
követelt tűlök semmit se, hogy ezt csináljátok. Hiába szombat van, nem követelt 
tőlök semmit. Ők eljöttek az iskolába, ott voltak, ott ültek, de semmit nem követeltek 
tőle a tanító sem. 
 
I: Ja, hogy szombaton, amikor- 
KB: Igen=igen=igen. 
 
I: Szombaton is volt iskola? 
 
KB: Akkor még vót, volt bizony. Szombaton is mentünk iskolába, úgyhogy a tanító 
nem követelt tűlök. Ők ott ültek, megvoltak, és így- és mikor lementünk a tízpercre, 
akkor ők is legyöttek, együtt játszottunk. Nem volt különbség, hogy te ilyen vagy, 
vagy olyan vagy. Ők nem mondták nekünk, mink nem mondtuk nekünk. Ők is 
gyerekek vótunk, mink is. Csak majd egyik alkalommal, mikor már megvolt a 
deportálás, és akkor hát nem sok, csak napok kérdése, a testvérem is járt iskolába. De 
három osztály járt akkor együtt. Ő már a felső tagozatba járt, az 5-6 osztályba, 4-5-6 
osztályba és akkor ő hazagyött és azt mondta, hogy édesanyám- nagyon jóba vót egy 
Tóbi nevezetű gyerekkel és annak azt mondta, hogy édesanyám, hát Tóbit is 
megölték? És akkor úgy hát azért mint egy tízéves gyereknek, hogy=hogy akkor 
azokat is, akik velem jártak iskolába, mer egyik napról a másikra nem jöttek és a 
tanító nekünk soha fel nem említette, hogy mért nem gyönnek. 
 
I: Kérdezték? 
 
KB: Nem kérdeztük. Senki nem szólt felőle semmit se, csak nem jöttek a zsidó 
gyerekek iskolába és evvel el vót. De nem kérdezte se a tanító, se a gyerekek nem 
kérdezték, hogy hova lettek. Így el. 
 
I: Amikor a testvére megkérdezte az édesanyjukat, az édesanyjuk mit válaszolt? 
 
KB: Azt mondta neki, bizony meg, kisfiam, bizony, megölték. Sajnos, de megölték. 
A gonosz- mondta, hogy a gonoszság olyan nagyra ment, hogy megölték az ilyen 
gyerekeket. És evvel nálunk is, hát mint a gyerek, ide ment, oda ment, nem volt róla 
szó, csak mikor már Friedmann néniék hazagyöttek, hát ők mondtak egy pár dolgot, 
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hogy=hogy mit- Bihariné, nem mondjuk, hogy mi történt velünk. Csak mikor a 
krematóriumba a hullákat vitték ki, és akkor azt mondta a Friedmann néni, hogy úgy 
tettek egymásnak, hogy de jó nekik, mert mán tovább nem szenvednek. Mert tudták, 
hogy ha nem jön- hogy valaki felszabadítsa őköt, megmentse, akkor ők is odakerültek 
volna. Utólag, olyan jó erőbe lévők voltak, hogy ők, amíg ők ottan tudtak=tudtak vele 
dógoztatni, tudtak velek dolgoztatni. 
 
I: Juliska néni, egyszer csak nem jöttek a zsidó gyerekek iskolába. De előtte még 
kellett-e nekik viselni sárga csillagot? Emlékszik-e ilyesmire? 
 
KB: Hát úgy kellett. Kellett viselni, de mink eztet nem vettük figyelembe, hogy nem 
is sárga csillagot, azt hiszem sárga karszalag volt nekik. Úgyhogy ke- kellett nekik 
viselni, mert hát az utcán mindig akadtak gonosz emberek, akik felfigyeltek rá.  
 
I: Kik voltak ezek a gonosz emberek és mit mondtak? 
 
KB: Fogalmam sincs hozzá. (élénken csóválja a fejét) Nem- azt már nem tudom 
megmondani, hogy kik voltak. 
 
I: De emlékszik ilyen esetre? 
 
KB: Hát én nem, én nem találkoztam olyannal, aki=aki megszólította volna őköt. 
 
I: De hallott ilyenről, Juliska néni? 
 
KB: Hát úgy talán az én anyámtól hallottam, úgy- úgyhogy hát még tízéves gyerek 
voltam, és hát. 
 
I: Mit hallott? 
 
KB: Hát hogy a zsidók az karszalagot kell viselni, meg a sárga csillagot meg ki kell 
tenni a kapura, vagy nem tudom, nem tudom, mert mink lent laktunk a faluvégen és 
úgyhogy csak elmentünk az iskolába, és visszajöttünk. Mikor hazagyöttünk, hát 
akkor nem ilyennel foglalkoztak, hanem eredj a csirkének adni, eredj ezt csinálni, azt 
csinálni. Hát mint egy gazdálkodó, falusi családba. Úgyhogy nem vót köztünk hogy 
hívják.  
 
I: Látták-e azt, hogy zsidókat- a zsidókat elviszik? 
 
 
KB: A liszkai zsidókat nem láttuk. Azokat- mink vót, aki gyütt haza, vagyis ment 
(…) vagy dolgozni ment és mondta, te Zsuzsó, képzeld, most viszik Liszkáról a 
zsidókat. Na jó van, ide senki ne gyöjjön és semmi hírt ne hozzon, elég baj az nekik. 
 
I: Ezt mondta az édesanyja. 
 
KB: Igen=igen=igen és szinte megsiratta őköt. Mer hát nemcsak egyet ismert, hogy 
egy családot, hát az egész Liszkát ismer- Liszkán ismerte, hogy ez ez, ez ez, ez ez, ez 
Ernő bácsi, ez Jenő, ez nem tudom én. Elküldött az én anyám egyszer, hogy be 
akarom meszelni a ke- a kemence előtt, hát hozzál egy fél kiló meszet, hát első 
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osztályos gyerek voltam, olyan sokat nem- és akkor elmentem. (…) vót, nem tudom. 
És kértem egy fél kiló élesztőt. (nevet) Azt mondja, hogy anyuka- minek az neked? 
Hát édesanyámnak. Hát mit akar édesanyád csinálni? Hát be akarja meszelni- (nevet) 
a kemence elejét. Akkor azt mondta, nem élesztő kell neked kislányom, hanem mész. 
Jaj, tényleg, hát elfelejtettem. (nevet)Hát ilyenekre emlékszem.  
 
I: Látott-e bármilyen ő: menetet, ami- amikor a- 
 
KB: Azt láttuk, amikor azt hiszem nem egész 90- 100%-ig, de kilencvenig, hogy az-
Húsvét másodnapja volt, és az én apám kiment, mer ahol mink laktunk, már csak egy 
sor ház volt, úgyhogy a másik oldalt- kiment és azt mondja, hogy jaj, gyertek már, 
nézzétek, a szomszéd faluból szedi- szedi és (…) végig milyen porfelhő gyün. Hát ide 
(…) mi gyün. És akkor mondták, hogy vagyis mikor odaértek, akkor láttuk, hogy a 
Bodrogkeresztúrról hozzák a zsidókat, szekeren. És őköt csendőrök kísérték, de hogy 
azok már tábori csendőrök voltak-e, vagy milyen csendőrök kísérték, és így jaj, de hát 
ezek a keresztúri zsidók. Hát hova viszik őket, vagy mit csinálnak? És akkor 
mondták, hogy itt a liszkai állomáson vagonírozták be. Ezt lá- ezt én mint gyerek 
láttam, hogy vitték, ott nem tudom hány szekér vót, de nem egy, se nem kettő, hanem 
több szeker vót. És onnan is gyöttek rá, hogy a szeker oldalán tábla vót és rá vót írva 
az illetőnek a neve. Hát azt is azt mondták neki, hogy tessék, gyössz, mer vinni kell a 
zsidókat. Akkor annak be kellett fogni a jószágját és el kellett vinni a zsidókat. 
 
I: Kinek a neve volt a szekér oldalán? 
 
KB: Azt nem tudom, csak azt tudom, hogy Bodrogkeresztúr volt. 
 
I: De azt mondta, hogy fönt volt a szekér oldalán a zsidóknak a neve, vagy pedig a 
tulajdonosé? 
 
KB: Nem, hanem akié a szekér volt. A szekér volt. 
 
I: Honnan tudja, hogy zsidók voltak a szekéren? 
 
KB: Hát onnan, hogy megis- hát mondjuk nem én, hanem a szüleim felismerték, hogy 
ezek a keresztúri zsidók. Mer jártak Tokajba jártak, meg nem tudom én, hova, és 
akkor gyalog mentek, nem- meg nem is bi- kerékpárral, hanem csak gyalogosan, és 
így=így egyet-kettőt ismertek és megismerték, hogy a szekerbe a zsidók ülnek. 
 
I: Akkor azt meg tudná mondani, hogy körülbelül hányan lehettek? 
 
KB: Ezt nem.  
 
I: Azt mondta, hogy csendőrök voltak velük. 
 
KB: Igen, csendőrök kísérték őköt, de ezek is hallgattak, azok a szekerbe 
összehúzódva, emezek meg mentek, ha jól tudom, lóháton mentek, de nem- senki 
nem szólt ott azon a részen senki nem szólt hozzájuk. 
 
I: Hány csendőr lehetett ott? 
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KB: Nem tudom. Ezt=ezt nem tudom.  
 
I: És akkor a csendőrök nem szóltak a zsidókhoz. 
 
KB: Nem, nem. Azon a- akkor se nem szóltak egymáshoz, ők mentek, hát lehet, hogy 
a csendőrök egymáshoz szóltak, de azt nem hallottuk.  
 
I: Mások is látták ez, ahogy ott mennek? 
 
KB: Hát ott a szomszédokkal majd beszélték, hogy te, képzeld, Erzsike, képzeld 
Zsuzsó, hát ezek a keresztúri zsidók. Ennyi volt a- és ezeket viszik. Hát Liszkáról is 
el fogják vinni? Hát mindegyik meghúzta a vállát, hogy nem tudja. 
 
I: Ez még akkor- azelőtt történt, hogy a liszkai zsidókat elvitték volna? 
 
KB: Igen, úgyhogy utána pár napra, vagy nem tudom mennyi időre már, nem 
hónapokra, pár napra, vagy egy hétre, utána vitték a liszkaikat is, de az én szüleim 
egyáltalán nem mentek, még a kapun se ki. Azt mondta az én apám, hogy ezt nem 
szabad végignézni, vagy menni. Nem tudok. 
 
I: Arra emlékszik, hogy kiket látott a szekereken, amikor ment ez a keresztúri menet? 
Hogy kik voltak? 
 
KB: Nem, nem ismertem. 
 
I: Férfiak, nők, gyerekek? 
 
KB: Hát inkább úgy idősek, gyerekek, meg asszonyok voltak. Így. 
 
I: Hogy néztek ki, hogy tudná leírni őket? 
 
KB: Hogy Munkácsynak van az a vihar alatti- vihar- viharban való festménye? Ugye, 
hogy Munkácsyé. És akkor szóval körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, hogy a 
Munká- azon a képen is rajta van, hogy a lovak- hát azok szaladnak a lovak, és ott 
ülnek bent a szekérbe. Hát ahhoz hasonlítanám, csak itt a lovak lassan, nyugodtan 
mentek, nem szaladtak. Ezt- ennyit tudok. 
 
I: Akik a szekéren ültek, akik a szekérén voltak, ők hogy néztek ki? 
 
KB: Ez- nem- nem tudom meg- összehúzódva, összeölelve, a gyerekeiket. Ennyit 
tudok mondani róla. 
 
I: Arcokra emlékszik? 
 
KB: Nem, nem. Arra nem emlékszek. 
 
I: Milyen kifejezés volt az arcokon? 
 
KB: Nem, nem emlékszem rá. Mer mink a kapunak a belső oldalán voltunk, és 
hogy=hogy ne is lássanak bennünket, mert mondta az én anyám, gyertek be gyerekek, 
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hogy ne is lássanak bennünket, és akkor ők pedig eléggé távol voltak, mer a lakás 
közt, meg miköztünk vót egy árok. És egy olyan jó tíz méter biztos vót köztünk, és 
nem lát- szóval az arcokra egyáltalán nem emlékszem.  
 
I: Körülbelül mennyire voltak a szekerektől? 
 
KB: Olyan jó tíz méter vót köztünk, meg a szekerek közt. Még talán több is. 
 
I: Szüleik mit mondtak, amikor látták ez a menetet? 
 
KB: Szólni nem tudtak hozzá. Sajnálattal, részvéttel vótak hozzá, de szólni nem 
tudtak hozzá.  
 
I: Nem szóltak a- 
 
KB: Nem. Azok sem szóltak, és ott a szüleim se szóltak.  
 
I: Olaszliszkai zsidók elviteléről tud-e valamit? 
 
KB: Arról nem. Mert mint ahogy mondom, mink a falu végében laktunk és nem 
gyüttünk be, hogy- elvitték és nem- mink se firtattuk, és az én szüleim se firtatták, 
hogy most elvitték, vagy nem vitték, vagy- szóval úgy nem volt beszéd tárgya. 
 
I: Egyszerre vitték el az összes olaszliszkai zsidót? 
 
KB: Ezt ne tudom. Ezt nem tudom. Mer vót egy Bíró Dezső nevezetű, annak is velem 
járt iskolába a lánya, az fiatalabb vót, mint én. És azt itthol hagyták, mer az 
kikeresztelkedett. És így őtet akkor nem vitték el, de utána elvitték és az nem is jött 
haza.  
 
I: És látta azt, hogy ez- ezeket a Bíró Dezsőéket, illetve a lányát később elviszik? 
 
KB: Nem, azt csak úgy hallottam. Úgy- vagyis hát már a szüleim mondták, hogy 
elvitték Bíró Dezsőt is. Ennyit tudok róla. 
 
I: Látott-e később zsidókat, még a háború alatt? 
 
KB: Hát láttam zsidókat, hogyne. 
 
I: Még később, tehát a háború alatt, még mielőtt vége lett volna a háborúnak. 
 
KB: Ja, igen, akkor munkaszolgálatos zsidók mentek és mondom, hogy mi köz- a 
lakás közt vót egy árok és ott mentek mán végig a falunak, és ott a munkaszolgálatos 
zsidók, ott megpihentette őköt az, aki kísérte. De nemcsak zsidó munkaszolgálatosok 
voltak, hanem akkor aki nem fogott fegyvert, vagy nem tudom én, micsoda. Vótak 
ezek a Jehova Tanúi, hát mai napig is vannak, azok is voltak köztük és azok ott a 
faluvégen megpihentek és az én anyámnak volt diója, és akkor ők vettek. 
Megkérdezték, almát vettek tőlünk, meg diót, és többfa- már vagy háromféle diója 
volt és az az egyik fajta dió, az a csonthéjú volt, és késsel kellett kipucolni és ők azt 
vették meg. Mert azt mondták, hogy ide figyeljen, ez zsír. Azt mondja, hát emebből is 
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tessék, vegyenek. Azt mondja, nem mert ez zsírosabb, táplálósabb, és még késsel 
kipiszkálja az ember a diót a beléből, addig is eltereli a figyelmét, hogy a többivel mi 
történik. Mert élünk, és lehet, hogy mink talán megmeneküljünk, de az, akit elvittek, 
nem biztos, hogy megmenekül.  
 
I: Mikor látta körülbelül ezeket a munkaszolgálatosokat? Azután, hogy elvitték az 
olaszliszkai zsidókat? 
 
KB: Akkor=akkor, most nem tudom, vagy április utóján, vagy március elején vitték 
el, azt nem tudom, hogy mikor, de ezek pediglen úgy szeptemberben, amikor mán a 
dió jó volt, tehát úgy szeptemberben lehetett és majd begyött a katona, mert egyszerű 
katonák kísértek és szólt=szóltak nekik, hogy emberek, akkor fejezzük be, most 
akkor menjünk tovább, mert menni kell nekünk. De meghatóan- szóval hogy durván 
szóltak vóna, egyáltalán. Azok, akik begyöttek oda az udvarra és szóltak a zsidóknak, 
hogy gye- gyöjjenek, emberek, mer menni kell nekünk. És akkor ők- most hármas 
sorba, vagy négyes sorba, felálltak és az ő hátizsákjukba betették a kis motyójukat és 
avval mentek tovább. 
 
I: Hányan lehettek ezek a munkaszolgálatosok? 
 
KB: Nem tudom. 
 
I: Honnét tudta, hogy zsidók voltak? 
 
KB: Mondták, mondták. 
 
I: Hova valósiak voltak, az lehet tudni? 
 
KB: Hát az ilyen mindenfele, nem tudom, hova valósiak voltak. Hogy konkrét ide 
valók voltak, azt nem tudom, csak azt, hogy zsidó munkaszol- munkaszolgálatosok 
voltak, de nemcsak zsidók. Nemcsak zsidók vótak. 
 
I: Mondták, hogy Jehova Tanúi, meg- 
 
KB: Igen, mondták. Hogy azok- ők- ők hát maguk? Hát mi Jehova Tanúi vagyunk és 
nem fogunk fegyvert. És ezért vitték őköt és aszongya, a többiek a zsidók azok 
mondták, hogy ők zsidók. Hát mink tízéves gyerek, ketten vótunk akkor még 
testvérek, mer a testvérem majd februárba született, és hát mint tízéves gyerek, 
mindig anyámnak a szoknyája mellett voltam. Ezt tudom róluk mondani.  
 
I: Azt, hogy honnét jöttek, hová mennek, azt- 
 
KB: Azt se tudom, hogy hová, mer fel- hát hogy így mondjam, a felülről jöttek, 
északról végig, és arra mentek, elfele, Szerencs fele. Hogy hova mentek, azt ők se 
tudták, azt lehet, hogy tudták volna, hogy honnan gyünnek, de hogy hova mennek, azt 
nem tudták.  
 
I: Említette, hogy egy katona volt velük? 
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KB: Katonák vótak velek. Hát nem egy, több vót velek, de emberi módon szólt 
hozzájuk és úgy- szólt nekik, hogy na gyöjjenek emberek, mert menni kell. 
 
I: Katonáknál volt fegyver? 
 
KB: Ha jól tudom, nem volt.  
 
I: És a munkaszolgálatosok, ők viseltek valami megkülönböztető jelzést? 
 
KB: Hát, csak annyi, hogy civil ruhába vótak. 
 
I: Volt valami karszalag- 
KB: -nem- 
I: -vagy sárga csillag- 
KB: -nem=nem=nem. Nem, nem volt rajtuk semmi megkülönböztetés, csak 
egyszerű- hát amilyen ruhába elmentek hazulrul, ilyen hátizsákkal, ami vót a hátukon, 
abba belerakták az ő kis motyójukat, meg így mondom, hogy tőlünk diót vettek, meg 
almát is, akkor ezt belerakták, és felálltak az árokpartról és fogták és mentek tovább.  
 
I: Látott még aztán később zsidókat a háború alatt? 
 
KB: Nem=nem=nem. 
 
I: Mi történt aztán a háború után, visszajöttek-e az olaszliszkai zsidók? 
 
KB: Gyöttek vissza, gyöttek vissza és akkor majd mondták, hogy ez gyött vissza, az 
gyött vissza. Mondom, hogy ez a két asszony, a Friedmann néniék, ők rögtön jöttek, 
hogy- hát hogy Bihariné, megmenekültünk hál istennek, itthol vagyunk, tud-e adni 
nekünk tejet. És akkor az én anyám mondta, hogy csal tessenek jönni, van- van tejem, 
tudok adni, és hát mondjuk a: a gazdálkodásba a parasztoknál hogyha vót már az ellés 
előtt állt a tehén, akkor megavasodott a teje, nem vót jóízű, akkor mentek egy 
másikhoz, de akkor mondta nekik, hogy van, Friedmann-né asszony tejünk, csak 
tessenek gyünni, egész nyugodtan. És mondták, hogy akkor- hogy me- ne is kérdezze, 
mer nem szeretünk róla beszélni. Aztán hogy min mentünk keresztül, arról nem jó 
beszélni. 
 
I: Amikor elvitték az olaszliszkai zsidókat, mi történt a házukkal, a holmijaikkal? 
 
KB: Hát itt a hatóság, a mit tudom én, jegyző, vagy nem tudom én, kicsoda, 
lepecsételte a lakásokat, de azt, hogy oda ki járt be, vagy bement-e valaki, ezt- 
 
I: Látta, hogy ezek le vannak pecsételve, ezek a házak? 
 
KB: Én nem láttam, csak mondták, hogy hivatalos emberek a községházáról eljöttek 
és lepecsételték a lakást. Mikor ők kijöttek, akkor lepecsételték a lakást.  
 
I: Azt tudja, hogy az olaszliszkai zsidók hova kerültek Olaszliszkáról? 
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KB: Nem tudom. Hogy elmentek, Pestre mentek, úgy- azt hiszem ’56 után, akik 
hazajöttek és itt tartózkodtak, ’56 után elmentek, jobbnyira úgy gondolom, hogy 
Amerikába. 
 
I: Volt-e gettó valahol a környéken? 
 
KB: Újhelbe vitték őket, Sátoraljaújhelybe. És akkor vót az egyik 
szomszédasszonyunk, az akkor jött oda a szomszédba, Tóth néninek hívták, Mili 
néninek, és ővele szembe lakott egy zsidó asszony a fiával. És a fia annyi idős volt, 
mint ennek a szomszédasszonynak a fia és együtt- együtt barátkoztak és nagyon jóba 
vótak, és ő vitt fel nekik Újhelbe enni. Úgyhogy az én anyám is mondta neki, hogy 
Milike, adok magának tyúkot, vagy csirkét, le is vágom, tisztít- megtisztítom, készítse 
el és vigyen annyit, hogy a- hogy másnak is jusson, nem- nem tudom, hogy hogy 
hítták azt az asszony. Mán a keresztnevén mondta, de nem tudom megmondani, hogy 
hogy hívták. És akkor az én anyám is adott egy csirkét, és akkor meg- Tóth néni 
felvitte, úgy vitt nekik vagy kétszer-háromszor, azt mondja már, Zsuzsóka, nem 
megyek többet, mert elvitték őket Újhelből. 
 
I: Emlékszik, hogy mit mondott ez a Tóthné, hogy mit látott ott Újhelyen? 
 
KB: Olyan nagyon nem. Azt mondja, olyan nagyon nem mondta, hogy mit=mit látott. 
Azt mondja, hát Zsuzsóka- mi van ottan, Zsuzsóka, ne is mondja már, jó? És akkor 
evvel el volt intézve. Úgyhogy nem nagyon beszéltek róla. 
 
I: De találkozott ott a- 
 
KB: Igen, igen, és aztat. Ennyit tudok mondani. Hogy az én szüleim nagyon 
sajnálták, nagyon-nagyon sajnálták. Nagyon, sőt, nem a- még akkor élt a 
nagymamám és ő bent lakott a faluba, azt mondta, hogy én nem láttam- nem láttam, 
hogy hogy mentek ki Liszkáról. Ennyit tudok. Én nem tudom, aszondja, úgyhogy 
nem kíváncsiskodtunk mink. Vót- biztos vótak olyanok, hát akik kiálltak a kapuhoz, 
vagy a kapuhoz álltak és nézték. De hogy kik voltak, meg mi, ezt nem tudom 
megmondani.  
 
I: A Friedmannék visszajöttek. Ugye azt tetszett mondani. 
 
KB: Igen. 
 
I: Azt tudja Juliska néni, hogy visszaköltözte a házukba a Friedmannék? 
 
KB: A házukba költöztek vissza, igen, igen, a saját házukba költöztek vissza. És most 
nem tudom megmondani, hogy a testvérjeknek valami rokon-lány, az nem vót a 
gettóba, hanem itt bujkált, csak azt nem tudom megmondani, hogy vörös volt a haja 
és feketére festették- festette, vagy fekete volt és vörösre festette. És így sikerült neki 
megmenekülni. 
 
I: Friedmannék lányának. 
 

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. 



 10

KB: Nem az ő lányuk vót, hanem valami hozzátartozójuk és majd az ide eljött, de 
mán a nevét se tudom megmondani, hogy hogy hívták. És az férjhez ment és volt két 
gyer- volt két fia. 
 
I: És itt élt Olaszliszkán. 
 
KB: Hát nem itt, Olaszliszkán, ide gyöttek a gyerekek. Hát tőlem jóval fiatalabbak, 
mer már 45-ös évekbe születtek. És még azt tudom mondani, hogy az első gyerek 
pillanatnyilag nem volt megkeresztelve. És mondták Friedmann néni, hogy ők 
vallásos zsidók voltak, nem tudom, hogy hogy hívták a fiút, addig ne gyüjjön ide, 
amíg meg nem keresztelitek. És akkor szóltak az itteni körzeti- vagy ház- 
háziorvosnak, hogy legyen szíves gyöjjön már le, ezen és ezen a napon, mer meg 
akarjuk a gyereket kereszteltetni. 
 
I: Pontosabban nem keresztelés volt, hanem- 
 
KB: Hanem megmetéltetni. Meg akarták metélni és ez- eztet mondta, hogy na, 
Bihariné gyöhet, nem tudom megmondani, hogy ki a fiúnak a nevét. És akkor hogy 
gyöhet, mert megkereszteltük. És a két fiúgyerek nyári időszakban itt volt náluk. Hát 
már úgy nagymamának mondhatták ezeket a két zsidó asszonyt.  
 
I:Ez nem házaspár? Friedmannék ez egy házaspár volt, vagy két asszony volt? 
 
KB: Volt egy házaspár, Friedmann bácsi az első, az Helén néninek volt az ura, és 
mikor hazagyött Helén néni, meg Vilma néni, akkor Helén néni nem ment férjhez és 
újra a Vilma néni férjhez ment egy Friedmann nevezetűhöz. Úgyhogy mind a két nő 
Friedmann volt, csak az egyik a gettó előtt vót, a másik pediglen gettó után vót 
Friedmann-né. És ők nagyon jól megvoltak, a két testvér, úgyhogy ha így gyöttek, 
este, ha ráértek, akkor mind a ketten gyöttek tejér. Tojást vittek, nincs egy eladó 
tyúkja, de van, adjon már egy tyúkot. Akkor adott az én anyám tyúkot. 
 
I: Ők közel laktak Juliska néniékhez? 
 
KB: Egy olyan jó kilométerre. Tirpákné vette meg azt a házat, amelyikbe laktak 
Friedmannék. Úgyhogy még Friedmann-nétől vette meg Tirpákné a házat. 
 
I: Említette a múlt alkalommal, hogy az édesapjának volt valami- hát hogy is 
mondjam, tehát ő egy német katonával volt valami konfliktusa. 
 
KB: Igen. 
 
I: Az pontosan hogy is volt? El tudná mesélni- 
 
KB: Hogy- hogy is mondjam. Hogy mi vót? Az úgy vót, hogy valahonnan hordott a 
német katona a má- bort. És oda a szomszédba hordta és akkor az berúgott, a német 
katona és akkor fejbe lőtte magát. És olyan hülyén lőtte, hogy a: a puskáját tisztította, 
és így utána vágta a puska után a fejét, és itt bement, itt kigyött. És akkor keresték a 
németek a golyót, nem találták, és onnan- azzal menekültek meg, hogy a plafonba 
valóba- a plafon is, a- ez e Mili néni volt, és akkor ennek az apja tudott németül. És 
akkor magyarázta nekik, hogy hogy csinálta, mert ott volta, amikor a katona fejbe 
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lőtte magát. És akkor meglelték a puskagolyót a padlásba. És ezzel menekültek meg 
és akkor elgyött nálunk a- mert talán hárman voltak, vagy mit tudom- hárman voltak 
a németek, és eljött nálunk a német, és az én apámat agyon akarta lőni, mert te adtál 
neki, amitől megbolondult a barátom, vagy nem tudom én, micsoda. És akkor az én 
anyám mindig elibe állt és akkor volt terhes a húgommal. És akkor elibe állt és akkor 
őtet már nem akarta meglőni, csak az én apámat. Aztán majd káromkodott, vagy mit 
csinált, mérgesen, elment, és majd hogy hívják, Mili néni gyött, hogy na Zsuzsó, hál 
istennek meglelték a golyót és látták, hogy nem mink lőttük fejbe a német katonát, 
hanem ő saját magát. Akkor ők erre, mikor mán ez kiderült, hárman vótak, 
összeszedték a pu- cugerájokat és elmentek. 
 
I: Ez azután volt, hogy elvitték a zsidókat Olaszliszkáról? 
 
KB: Igen, az azután vót. Azután. 
 
I: Amikor elvitték a zsidókat, akkor voltak itt német katonák? 
 
KB: Tudtommal nem vótak. Nem tudom. Ezt nem tudom. Nem voltak. Nem- nem 
voltak itt. Nem vótak itten német katonák, vagy németek lettek vóna, mer már mikor 
megszállták Liszkát, akkor románok vótak, meg oroszok.-- Nem vo- úgy hogy itt bent 
a faluba vótak-e, ezt nem tudom. 
 
I: A románok, oroszok, amikor bent voltak, hogy viselkedtek itt a falubeliekkel? 
 
KB: Itt olyan nagyon nagy probléma nem volt. Mer itt a Bodrog másik oldalán, így 
vonultak, mentek a Hernád fele. És akkor (Visson) voltak, az, ami a Bodrog másik 
oldalán van, és van ott egy töltés, egy ilyen gát, és oda akartak befészkelt a román 
katonák. Két nap alatt úgy kigyött a víz, a Bodrog, úgy kiáradt, hogy onnan nekik 
menni kellett és így ők visszamentek Vissnak és elmentek Patakra, meg Tokaj felé és 
ott gyöttek át erre. Akik gyöttek Patakról, azok (köhint) elmentek Tolcsvának, akik 
alulról jöttek, Tokajtól, azok befordultak Szegilong mellett és elmentek Bényének. 
Úgyhogy nem- mi Liszkát román katonák szállták meg, és akkor így Liszka kiesett, 
nem tudom, egy hétig-e, meddig-e, senki nem vót Liszkával, nem törődtek, és majd 
azután jöttek, ha jól tudom, az orosz parancsnokság, ha jól tudom, hogy akkor 
gyöttek a nő parancsnokok, vagy utána gyöttek, és akkor azoknak- azok=azok 
irányították majd Liszkát, de egy bizonyos év- idő múlva, na. Egy hét múlva, olyan 
egy hét múlva gyöttek be, és akkor már úgy elsimult minden, minden kezdett úgy 
helyre igazodni, és így nem vót. Úgy olyan nagy probléma Liszkán nem vót. 
 
I: Juliska néni, nagyon szépen köszönöm. Itt most álljunk le egy picit. Egy kis szünet 
után akkor folytatjuk a beszélgetést Juliska nénivel. 
KB: Igen. 
I: Tetszett említeni, hogy látta, vagy elmesélte Juliska néni hosszan, hogy látta a 
menetet a bodrogkeresztúri zsidókkal. 
KB: Igen. 
 
I: A menetben, pontosabban a szekereken, akik ültek, azok az emberek viseltek-e 
valamilyen megkülönböztető jelzést? 
 
KB: Hát ezt nem tudom megmondani. 

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. 



 12

 
I: Volt-e rajtuk sárga csillag? 
 
KB: Olyan pontosan, ha jól tudom, vót, de száz százalékig nem tudom állítani. De 
már ott, akik ott azok a pár ember, aki azok már tudták, hogy kicsodák.  
 
I: Ki tudta, elnézést? Még egyszer, hogy ki tudta, hogy- 
 
KB: Azok a szomszédok, mán a szüleim. A szüleim, mer ha ők nem mondják, hogy 
ezek a keresztúri zsidók, akkor én mint gyerek nem tudtam volna, hogy azok. De 
mondom, hogy onnan jöttek rá legjobban, hogy a szeker ódalán vót egy táblának 
kellett lenni, és rá vót írva, hogy nem tudom én, kicsoda, Bodrogkeresztúr. És innen 
fedezték fel, hogy hát már mondták, hogy innen elvitték a zsidókat, meg onnan 
elvitték, meg mit tudom én, és már tudtuk, hogy azok azok. És a liszkaiakat csak 
azután vitték el. De hogy mennyi időre, azt nem tudom, hát nem hónapok teltek el. 
 
I: Arra emlékszik Juliska néni, hogy látott ilyen sárga csillagos zsidókat valahol, 
bárhol, Liszkán, vagy máshol? 
 
KB: Hát amikor mentünk iskolába, hát akkor az úton láttuk, hogy vannak sárga 
csillagosok, ide ki van téve. (bal mellkasán mutatja) 
 
I: Liszkai zsidók. 
 
KB: Igen. 
 
I: Az iskolásoknak kellett hordani? 
 
KB: Hogy annyira- én azt hiszem, hogy karszalag vót a liszkai gyerekeken.--  
 
I: Fel tetszik tudni idézni, hogy kik voltak még a zsidó osztálytársak, akikkel együtt 
járt, vagy iskolatársak, akivel együtt járt? 
 
KB: Vót Guttmann Miki, egy fiú, Bergel Kató, Pámer Éva, és Markovics Éva. 
 
I: És akkor velük mi történt aztán? 
 
KB: Ők iskolába többet nem jöttek és=és nem beszélt senki róla. Mindenki tudta, de 
nem=nem beszélt róla, hogy szóval az én környezetembe. Az apám testvérjénél, sem 
pediglen a- mán a szüleim testvérjénél is, hogyha össze- senki nem beszélt róla. 
Mondjuk esetleg így mondták, hogy sajnálom, nem tudom én, Rózsit, vagy 
Lőwyéket, vagy ezt, vagy azokat, de úgy beszéd nem volt róla, hogy- hogy mi van 
velek. 
 
I: A háború után- bocsánat, még az iskolában. A tanárok sem mondtak semmit? 
 
KB: Nem. 
 
I: A háború után a faluban volt-e szó arról, mi történt itt a liszkai zsidókkal? 
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KB: Én nem tudom- 
 
I: -később, jóval a háború után. 
 
KB: Ők hazajöttek, és akkor akinek volt lakása, vagy pediglen ismerőse, vagy nem 
tudom. És akkor eljöttek, és megvették tőlök a lakást, és úgy=úgy nagyon sok lakás- 
akik olyan kisebb lakásban laktak, azok megvették, de azok ki is fizették rendes bérér 
vették meg a lakásokat. 
 
I: Bocsánat, kik vették meg a- most a zsidó lakásokról beszélünk. 
 
KB: Igen, és keresztények vették meg. Keresztények vették meg a lakást. Hát nagyon 
sokat tudnék mondani, hogy ez is zsidó lakás volt, az is zsidó lakás volt, és akkor 
majd megvették. És annyira elmentek Liszkáról. Hazajöttek, és úgy elmentek, hogy 
akik hazajöttek, hogy teljesen- egyáltalán nincs is Liszkán zsidó. 
 
I: Aztán később, az ’50-es években, ’60-as években volt-e szó arról, hogy mi történt a 
zsidókkal? Szóba kerültek-e a liszkai zsidók? 
 
KB: Hát, úgy kerültek csak szóba, hogy ez sem jött haza, meg ez sem jött haza, ezt 
is=ezt is megölték, meg azt is, de hogy annyira a mi környezetünkbe nem. Nem volt 
olyan beszédtéma, hogy a zsidókkal mi történt. 
 
I: Zsidó holmikkal- zsidó holmik sorsa mi lett? 
 
KB: Tessék? 
 
I: A zsidók holmijaival mi lett? 
 
KB: Hát a- vót amit talán meghagytak a lakásba, vót amit- 
 
I: Olyasmiről hallott Juliska néni, hogy valakinél ez a zsidó holmi maradt valakinél, 
meg az a zsidó holmi maradt, tehát hogy fölbukkantak itt-ott zsidó holmik? 
 
KB: Esetleg- nem- nem tudom, hogy- hogy bementek-e a lakásba. Hát bemenni 
bementek, feltörték a lakásokat, de hogy kik, azt nem=nem tudom. 
 
I: Azt honnét tudja, Juliska néni, hogy föltörték a zsidó lakásokat? 
 
KB: Hát csak úgy hogyhíjjákoltam, hogy mondták az én apámnak, hogy hallod-e, ezt 
is feltörték, de ki? Hát honnan tudjam én. Én se tudom, én biztos nem. Már az, aki 
mondta. Aszongya, azt elhiszem, hogy te nem tudom, mer akkor én se. Mondjuk az 
én szüleim nem voltak olyanok, hogy a könnyű holmiknak hamar megörültek volna. 
Azt mondták, hogy az való- az ember becsületes, akkor amit megvesz, azt nyugodtan 
használhatja, mert becsületes módon jutott hozzá. És a szomszédok is, akik ott voltak, 
hát olyan nagyon már csak egy ház, vagyis egy sor ház van, de még azokba is vótak 
ilyen szakaszok, ahol nem vót lakás. És így=így azok is olyan becsületes, rendes 
emberek vótak, úgyhogy nem- nem hogyhívjákoltak a zsidó holmi után. 
 
I: De hát volt ilyen ezek szerint, hogy föltörték a zsidó lakásokat. 
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KB: Persze, volt, hogy feltörték- feltörték a Kohn boltját. Ki törte- hát honnan tudjam 
én? Te se tudod, mer én se. Na, hát akkor! 
 
I: Föltörték a Kohn boltját. 
 
KB: Igen, igen, a Kohn. Az itt van szemben a Kohn boltja, ahol most a húsüzlet van, 
abba volt Kohnnak boltja.  
 
I: Ott vette Juliska néni a meszet. 
 
KB: Nem. Nem=nem=nem, az lent volt, ahol Tirpáknéék laknak, szóval az alvégnek 
a felerészén, még a- úgy a község közepéhez tartozott, ahol a meszet vettem. 
 
I: Mi lett a boltokkal aztán később? 
 
KB: Hát majd úgy megnyílt a szövetkezet, de a zsidó boltok nem nyitottak ki. Nem 
nyitottak ki.--- És majd- hát az nem olyan túl régen volt, mert húsz éve lesz már, 
hogy a férjem meghalt, és vele egyidős volt ennek a Pámer Évának a nővére. És 
ahogy van az út, keresztbe, én mentem este a temetőre, és leszálltam a kerékpárról, 
hogy a kocsi menjen el. És a kocsi megállt, és akkor ő kérdezte tőlem, hogy mondjam 
meg, hogy merre kell menni a zsidó temetőre. Majd én aztán mondtam neki, hogy 
erre is, meg arra is le lehet menni. És mondta, hogy ide hallgasson, én Pámer-lyány 
vagyok. Starkné volt ő, mondta, hogy Starkné. Azt mondja, a zsidó temetőre. Jaj, 
mondom, akkor Pámer lány, mondom, én Pámer Évával jártam együtt iskolába. Azt 
mondja, de sajnos őtet megölték. Mondta, és ez pediglen- tőlem a férjem tíz évvel 
idősebb volt, és ő körülbelül annyi id- tán együtt is jártak iskolába, evvel a Pámer 
Lulunak hívták, Starknéval. És majd ő megkérdezte, hogy éngem hogy hívnak. És 
mondtam, hogy Kassainé vagyok. Kassainé. Azt mondja, nem a Berti felesége? De 
mondom, igen. Aszongya, hogy mintha tán avval jártam vóna iskolába, és mondtam, 
hogy Bihari-lány. Azt mondja, ez a név is ismerős, aszongya, igaz, hogy már este vót, 
nem tudunk menni sehova, csak a temetőre megyünk, és megyünk vissza. 
 
I: Honnét jöttek Pámerék? 
 
KB: Ők- hogy azt mondta, hogy Izraelből jött, ha jó tudom. Ha jól emlékszem rá, 
hogy azt mondta, hogy- mert megkérdeztem, hogy honnan jött, és azt mondta, hogy 
Izraelből. De nem állítom száz százalékig. Csak mondta, és akkor majd az egyik 
szomszéd asszony a szüleivel együtt laktak, nem messze laktak Starkékkal és jóba 
voltak, és mikor mán ők elmentek, azután biztos felkereste volna a 
szomszédasszonyomat, hogy ha megmondom neki, hogy nem messzi kell menni, 
hogy itt van Teri, akkor őtet kérdezze meg. Jaj, mér nem küldted be hozzám. Hát 
mondom, pillanatnyilag az ember meg is feledkezik, hogy- mer nem ott jár az esze, 
vagy tudtam volna, hogy ki, akkor- de ők siettek, mer mán este vót. 
 
I: Juliska néni, nagyon-nagyon szépen köszönöm! Akkor itt álljunk le.  
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