
Takács Géza 
 
I: Jó napot kívánok! 
 
TG: Jó napot kívánok. 
 
I: Legyen szíves bemutatkozni. 
 
TG: Takács Géza vagyok. 
 
I: Mikor született? 
 
TG: 1928. IV. hó 19.  
 
I: Hol született? 
 
TG: Olaszliszkán. 
 
I: Géza bácsi, jártunk már itt néhány héttel ezelőtt. Akkor Géza bácsi elmondta, hogy 
mire emlékszik a második világháborús időkből, milyen emlékei vannak itt a helyi 
zsidókkal kapcsolatosan. Most azért jöttünk vissza, hogy mindezt videóra rögzítsük. 
 
TG: Igen. 
 
I: Ugyanezekről a kérdésekről lesz szó, ugyanerről a témáról lesz szó. 
 
TG: Igen. 
 
I: Először is, Géza bácsi, föl tudná-e idézni, hogy milyen volt a viszony itt, 
Olaszliszkán a zsidók és a nem zsidók között? 
 
TG: Hát őszintén megmondom, itt elég jó volt a viszony. Mert mindenki rá volt 
utalva a boltosokra, a paraszt, meg a- megint a boltosokra. Vagyis a paraszt meg 
őrájuk. És hát nem volt olyan nagy (…) sőt, még gyerekkoromba is, már mink úgy 
nőttünk itten, hogy ismertük mindenkit. 
 
I: Kikre emlékszik? 
 
TG: Hát én majdnem minden zsidót ismertem. Még a mai napig is, a házát is meg 
tudnám mutatni, meg legtöbbnek a nevét is. 
 
I: Mondja, vagy meséljen róluk, kik éltek itt, Olaszliszkán? 
 
TG: Hát itten jóformán kereskedők mind. Legnagyobb részének bolt volt, péksége 
volt, szódavíz-üzem- 
 
I: Hogy hívták őket, bocsánat? 
 
TG: Hát először kezdeném az alvégről. Lőwynek hívtuk, izé, a másik nevét nem 
tudom megmondani, annak volt egy kis vegyeskereskedése. 
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I: Egy pillanatra álljuk le. Géza bácsi, megálltunk egy picit megigazítani a lámpákat, 
és mostde folytatjuk, ahol abbahagytuk. 
 
TG: De hol is hagytuk abba? 
 
I: Arról tetszett mesélni, hogy kik, milyen zsidók éltek itt Olaszliszkán? 
 
TG: Igen, itt kereskedők és borkereskedők. 
 
I: Neveket is tetszett mondani. 
 
TG: Igen, mondtam. A legalsót kihagytam, mondhatom- hát mindegy, az már nem 
kell. (Heimlich?) Annak kocsmája volt. Akkor Lőwy, fűszerbolt. Utána volt 
(Waidmann), annak is fűszerbolt. Kohn, annak is fűszerbolt. És jött egy Friedmann, 
az órás volt. Akkor megint Lőwy következett, egyik testvére a másiknak, annak 
szódavíz-gyára volt és péksége volt. Utána (ugorjunk egy nagyot), ott feljebb, Bíró 
Dezső, akirül szó is volt mán (köhint), akkor szemben vele (Waidmann), fűszerbolt és 
péksége volt. Akkor Wamberger, annak kocsmája. Akkor (Lepkovics), annak 
hentesüzlete volt, kóser izé, hát meg amúgy is, mink is vehettünk ottan. Akkor egy 
másik Lepkovics, az is izé volt, kereskedő volt, borkereskedő. Na még. Akkor 
feljebb, egy másik Kohn, az alsóak testvére volt, vegyesüzlet. És még ki volt? 
Gondolkodni kell. 
 
I: Géza bácsi, kiket ismert közelebbről ezek közül? 
 
TG: Hát közelebbről Bíró Dezsőt ismertem. 
 
I: Milyen kapcsolatban volt Bíró Dezsővel? 
 
TG: Hát elég jóban, mert édesanyám ott volt a mindenes. Hol a gyerek, hol főzni, 
segített a nagyságos asszonynak.  És én onnan ismerem őket.  
 
I: Géza bácsi is járt náluk? 
 
TG: Hát persze, jártam. Jártam, meg be is mentem mindig, meg ha iskolába mentem, 
akkor a kis Gabika, vagyis Gabriella mindig az ablakban lesett, hogy mindig adott 
egy karaj kenyeret (nevet) és úgy mentem az iskolába. Azt nem lehetett kihagyni, 
hogy ne várjon a gyerek ott. 
 
I: Ő volt Bíró Dezsőnek a- 
 
TG: - kislánya. 
 
I: - a lánya.  
 
TG: Igen. 
 
I: Emlékszik-e arra, hogy volt valamiféle ellenszenv a helyiek körében a zsidókkal 
kapcsolatosan? 
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TG: Nagyon ritka, mit tudom én, gyerekek esetleg. 
 
I: Mire emlékszik? 
 
TG: Hát arra esetleg, hogy meghuzigálták a pájeszukat. Hát mint a gyerekek. 
 
I: Látott ilyet, Géza bácsi? 
 
TG: Hát persze, hogy láttam. 
 
I: Mi történ pontosan? 
 
TG: Hát meghúzgálták, aztán akkor elment a gyerek is.  
 
I: Tehát nem zsidó gyerekek meghúzgálták a- 
 
TG: - pajeszát, igen. Az volt csak. 
 
I: És mit- mondtak valamit a gyerekek? Mármint a nem zsidó gyerekek? 
 
TG: Hát nem hagyták, sírtak. És jajgattak, igen, csak fájt, ahogy meghuzigálták. Hát 
én nem tehettem ilyent, mert az anyám is ott volt, meg hát tényleg én zsidó házban 
laktunk, kétszer is. Egyszer leégtünk a zsidóházba, akkor el kellett menni a másikba, 
hát jól ismertek mindenki azzal, hogy ott laktunk közel és azok befogadtak, nem volt 
házunk. Ott egy szobába. 
 
I: Kik fogadták be Géza bácsiékat? 
 
TG: Hát azok a zsidók, a Lőwyék. Hátul volt egy nagy- jó nagy terem, hátul a kisház 
volt, a szoba (egybe nyíló) nem valami jó volt, aztán azután már jöttünk feljebb lakni, 
jobb házakba.  
 
I: Milyen más esetek voltak, amikor bántották a zsidókat? 
 
TG: Hát nem, nem nagyon. Nem nagyon volt.  
 
I: Volt-e esetleg olyan rigmusok, vagy dalok, amik a zsidók ellen szóltak? 
 
TG: Hát az mán a német idejében, mikor begyöttek Magyarországra. A Szálasi ideje. 
 
I: Az mi volt? 
 
TG: Az? Hát ami tudok, ’Éljen a Szálasi, meg a Hitler, üssék a zsidókat bikacsökkel. 
Egy rabbi, két rabbi, megdöglött a főrabbi’ 
Ennyit tudok belőle. 
 
I: Ez egy versike volt, vagy egy dal? 
 
TG: Hát egy ugye dalféle. Hát egy rövid (izé). 
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I: Emlékszik a dallamára? 
 
TG: Hát nemigen. Így el tudom mondani, de amúgy se nagyon jó a hangom. 
(köszörüli a torkát) 
 
I: Volt más eset, hogy a zsidókkal kapcsolatosan a helyi lakosság valamit tett 
mondjuk, még mielőtt elvitték volna? 
 
TG: Nem, nem volt semmi, legalább is én nem tudok róla.  
 
I: Volt olyan, hogy a házakra valamit- 
 
TG: Igen, ha jól emlékszek, minden házra, zsidó házra rá volt téve egy sárga csillag 
és rá volt írva, hogy Judisch (geschenkt)? Haus. Ha jól olvastam.  
 
I: Mi volt pontosan ráírva? 
 
TG: Judisch (geschenkt) haus. 
 
I: Az mit jelentett? 
 
TG: Azt csak ők tudnák. A házat, gondolom, hogy meg a Judisch, vagyis zsidó ház. 
Ennyit gondoltuk. 
 
I: Ezt ki rakta oda? 
 
TG: Ezt jó volna tudni, a mai napig is. Ezt éjszaka csinálták. 
 
I: De kik lehettek ezek? 
 
TG: Ezt nem tudom. 
 
I: És a zsidók még ott voltak a házakban akkor? 
 
TG: Hát persze. 
 
I: És mit szóltak hozzá? 
 
TG: Nem nagyon- egy szót se szólt senki se. Ők már tudták ezt előre. 
 
I: Ez már akkoriban volt, amikor kellett nekik viselniük valamilyen sárga csillagot, 
vagy megkülönböztetést? 
 
TG: Őnekik nem kellett, csak a házra volt téve. 
 
I: Nem emlékszik arra, hogy zsidók viseltek sárga csillagot, Géza bácsi? 
 
TG: Nem. Arra nem emlékszek. Nem, mert csak a házakat jelölték meg. Ők addig 
szabadon mozogtak. 
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I: És a helyiek mit szóltak ehhez?  
 
TG: Hát nem nagyon örültek ők sem, mert abból éltünk, ők meg mibelőlünk éltek. És 
hát itt a minden bolt, minden izé náluk volt. Ami kellett a parasztnak, megrendeltette 
velük, azt fizetni kellett. 
 
I: De mikor megjelentek ezek a feliratok a házakon, a zsidó házakon, vagy üzleteken, 
akkor mit szóltak ehhez a helyiek? 
 
TG: Hát mindenki meg volt döbbenve, meg mi már mindezt tudtuk. Meg mondták ők 
maguk is, hogy baj van.  
 
I: Mit mondtak? 
 
TG: Semmi mást, csak annyi, hogy baj van, el kell menni.  
 
I: Volt, aki egyetértett azzal, hogy ilyen megjelölések vannak a házakon? 
 
TG: Hát biztos volt. Ki tudja, ki emlékszik? 
 
I: Hallott olyat, hogy a felnőttek negatívan beszéltek a helyi zsidókról? 
 
TG: Nem, hát nekik jó volt, nekik is, meg nekünk is. Hát minden náluk volt.  
 
I: Mi volt minden náluk? 
 
TG: Hát az üzletekből. Mindent onnan szereztünk be. Mert magyar nem is nagyon 
volt.  
 
I: Tetszik emlékezni nyilasokra abból az időből? 
 
TG: Hát annyira, hogy a nótábul, meg nyilaskeresztek újságokba, meg mindenhol.  
 
I: Voltak nyilasok Olaszliszkán? 
 
TG: Nem tudok róla. Innen legalább is nem vittek el egyet se.  
 
I: Voltak csendőrök? 
 
TG: Az volt. 
 
I: Emlékszik csendőrökre? 
 
TG: Hát hogyne. 
 
I: Ők hogyan viselkedtek, ezek a csendőrök? 
 
TG: Hát hogy? Mikor vitték el őket, akkor minket meg zavartak el onnan. 
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I: De előtte, még mielőtt elvitték volna a zsidókat. Volt valami atrocitás mondjuk a 
zsidók és a csendőrök között? 
 
TG: Nem. Nem, pláne ha (…volt) is esetleg a másik fajtával baj, vagy a zsidóknak, 
akkor legyöttek a csendőrök a zsidókat védeni. Hát más védelem nem volt. Csak ők.  
 
I: Tud ilyenről, Géza bácsi? 
 
TG: Miről? 
 
I: Hát, hogy meg kellett védeni a zsidókat? 
 
TG: Hát tudtam, mert ha bepanaszolta a zsidó, mentek hozzá, elvitték, aki olyant 
csinált. 
 
I: Mit? 
 
TG: Hát megverte, vagy meglopta, azt tudta a zsidó. Meg elvitték, aztán hogy az 
őrsön mit csináltak vele, azt mán ki tudja. 
 
I: Volt ilyen, hogy megvertek zsidókat? 
 
TG: Ki? A izék, a csendőrök? Hát akadt, ilyen nagyobb fiúk mán, azok esetleg. De ha 
megtudta az apja, akkor kikapott még jobban a fiú. 
 
I: Hallott ilyenről, hogy- 
 
TG: Hát voltak ilyenek. 
 
I: Mi volt ez pontosan? 
 
TG: Hát annyi, hogy megverte a zsidót. Másik zsidót, olyan fiút, mint ő. 
  
I: Ismerte ezeket, akik ezt csinálták? 
 
TG: Azt nem ismertem. 
 
I: De emlékszik- 
 
TG: Ilyenek voltak. Éppen úgy, mint magyar a magyart megveri. Hát. 
 
I: Olyan is volt, hogy a magyar megverte a zsidót. 
 
TG: Meg magyar a magyart. (nevet) 
 
I: De volt, hogy azért vertek meg valakit, mert zsidó volt? 
 
TG: Hát gondolom én. Hát biztosan. Nem azért, mert (a zsidó nem heccelte fel), hogy 
verje meg. 
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I: És akkor a csendőrök elvitték az a magyart, aki megverte a zsidót? 
 
TG: Elvitték fel aztán az őrsre, hogy aztán elengedték, mit csináltak vele, vagy mit 
nem, de annyi megvolt, hogy elkísérték.  
 
I: Ez=ez akkoriban volt, mielőtt elvitték őket? Vagy mikor volt ez pontosan? 
 
TG: Hát még előtte. Előtte is itt voltak a zsidók. (köhint) 
 
I: Mire emlékszik még azokból az időkből, milyen konfliktusokra zsidók és nem 
zsidók között? 
 
TG: Nem volt, nem sok volt. 
 
I: Volt-e még esetleg valami más? 
 
TG: Nem. 
 
I: Utcán hallott-e olyat, hogy valakinek a- valakit mondjuk szidalmaztak azért, mert 
zsidó, vagy ilyesmi? 
 
TG: Az lehet, hogy volt, de én nem hallottam, vagy nem voltam ott. Ugye én a 
legtöbbet a Bodrog-partra mentem horgászni. 
 
I: És jóban volt zsidó fiúkkal, lányokkal? 
 
TG: Hát hogyne lettem volna, hát köztük laktam. 
 
I: De voltak közeli barátai is Géza bácsinak? 
 
TG: Voltak, hogyne. 
 
I: Kik? 
 
TG: Hát például az izék, a háznak a gyerekei. Hát ott verekedtünk, birkóztunk az 
árokparton. De csak izébül, csak viccbül. Nem harag, hanem virtus volt. Hát volt egy 
zsidó fiú. Hogy azzal szembe kellett állni a magyarnak, hogy meg tudja verni. De az 
is csak nem komoly volt. (…ilyen vicc…) Nem szégyenlős volt.  
 
I: Ő ki volt? 
 
TG: Tessék? 
 
I: Ő ki volt? 
 
TG: Hogy? 
 
I: Ő ki volt? 
 
TG: Hát persze. 
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I: De hogy hívták őt? Hogy hívták ezt a fiút, akivel időnként összeverekedtek? 
 
TG: (Harsányi) Jocó, úgy hívtuk mink. 
 
I: Milyen Jocó? 
 
TG: (Harstány)? De hát vele is, megvoltunk mind. Hát jóformán barátok, magyarba 
is, nem sokan voltuk ottan, legtöbb zsidó volt. A fiúk, meg ott is volt egy hadsereg, 
meg az utcabeli volt, hát nem csinálhattam semmit se velük. Én se, meg akik ott 
laktunk.  
 
I: Hogy mondja? Bocsánat. Mit tetszett mondani a végén, hogy mi nem volt? 
 
TG: Hogy nem csinálhattunk semmit se, én pláne nem, ott laktam, ott éltem köztük, 
úgy az utcán, mint lent a lakásba. 
 
I: Ők mondtak- ezek a fiúk mondtak valamit, hogy nem jó most zsidónak lenni? Vagy 
hogy valami fog velük történni? 
 
TG: Nem, nem, egy szót se szóltak. Csak mindig mondták, hogy ez is meghúzta a 
pájeszom. Mondom, mér nem vágod orrba? (nevet) Aztán akkor mindig mondtuk 
nekik, hogy hogy kell orrba vágni. Mondom neki, elfelejti, ne félj, hogy még egyszer 
meghúzza a pajeszodat. 
 
I: Ők ortodox zsidók voltak? Mindegyiknek volt pajesza? 
 
TG: Mindig akkor, legalább is akkor mindegyiknek, minden gyereknek. 
 
I: Géza bácsi, mi történt később? Látta-e azt, hogy elviszik ezeket a zsidókat?  
 
TG: Hát csak annyit láttam, hogy itt Bíró Dezső előtt szekérre rakták őket, aztán 
elvitték. Hogy az- 
 
I: Hogy történt, hogy volt ez? 
 
TG: Hát én nem tudom, hogy hogy. Jöttek a szekerek. Nem jól mondtam a múltkor, 
Rakamazt mondtam, pedig Tarcalrul jöttek, majdnem mindegy, mert Tokajnál van a 
izé-  a Tisza másik oldalán van Rakamaz. Ez Tarcalról gyött, meg Tokaj felől, a 
szekerek és mindenhol szedték össze a zsidókat. 
 
I: Hány szekér jött? 
 
TG: Hát én legalább is úgy emlékszek, hogy hat szekér. Hogy aztán mikor- mielőtt én 
még odamentem, hogy volt-e vagy elindítottak már egy transzportot, azt nem tudom. 
 
I: Látta ezeket a szekereket? 
 
TG: Láttam, igen. 
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I: Honnét látta, hol állt Géza bácsi? 
 
TG: Hol. Az útnak a mási oldalán. 
 
I: Voltak ezeken a szekereken emberek?  
 
TG: Hát persze, tele volt, gyerek, ember, családonkint mindegyik.  
 
I: Ő: és zsidók voltak ezeken a szekereken? 
 
TG: Zsidók. 
 
I: Honnét tudja ezt Géza bácsi? 
 
TG: Hát (…) Liszkáról is vitték el, hát a többi is zsidó volt. 
 
I: Volt rajtuk sárga csillag? 
 
TG: Akkor már nem volt semmi. Legalább is nem figyeltem meg. Minden szekéren 
ott ültek. 
 
I: A szekereket kik hajtották? 
 
TG: Hát valami parasztok, mert nem liszkai volt, már ahonnan jöttek. Az el volt 
intézve. Hogy meddig vitték őket szekérrel, nem tudjuk. 
 
I: Kísérték a szekereket őrök? 
 
TG: Csendőrök.  
 
I: Hány csendőr volt? 
 
TG: Hát volt vagy négy. 
 
I: Ismerte ezeket a csendőröket? 
 
TG: Nem. Mind- mind idegen volt, mert erről a tájról nem volt itt. 
 
I: A zsidók, akik a szekereken ültek, ők hova valósiak voltak? 
 
TG: Hát gondolom Tokajbul is jöttek, akkor Tarcal, Bodrogkeresztúr. 
 
I: De ezt nem tudja- ezt csak gondolja, Géza bácsi, ugye? 
 
TG: A tarcalit azért tudom, mert ennek a Bíró Dezsőnek az öccse ott lakott és azt 
láttam. Még annyit meghagytak, hogy összeölelkezzenek a testvérek, akkor aztán 
szétválasztották, egy másik szekérre tették a liszkai családot.  
 
I: Tehát megállt a hat szekér, hol állt meg a hat szekér? 
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TG: Itt, Bíró Dezső előtt, itt volt a központ, a zsidóságnál. 
 
I: És akkor ott mi történt, amikor megálltak a szekerek? 
 
TG: Hát megálltak, akkor kigyöttek, mer az udvarba is voltak, meg kint a placcon, 
készenlétbe a zsidók és úgy mondták, te ide, te oda. 
 
I: És kik- 
 
TG: - minden szó nélkül, egy szót se szólt senki se. Se a zsidók, se mink. Nekünk volt 
a bajunk, mindig elzavartak a csendőrök. Menjetek arrébb! Hát mán a házon túl nem 
tudtunk menni, kifelé. 
 
I: Kik szálltak föl a szekérre? Ismerte őket Géza bácsi? 
 
TG: Hát a liszkaiakat mind ismertem, hogyne. 
 
I: Kik szálltak föl, név szerint, kik szálltak föl a szekérre? 
 
TG: Hát jobban tudom a Bíró Dezsőt, Lepkovicsokat, (Waidmannt), Kohnt. 
 
I: A Bíró Dezső és a családja? 
 
TG: Igen, a családja is. Ez a kettő, akit hirtelen amit meg tud látni az ember a sok 
ember közül. 
 
I: Ezek az emberek és az ő családjaik. 
 
TG: Igen. 
 
I: Körülbelül hányan- hányan voltak a szekereken, amikor megérkeztek Liszkára? 
 
TG: Hát az isten se tudja. 
 
I: És körülbelül hányan szálltak föl? 
 
TG: Hát sokan. Hát ezek a- mind, aki még el nem menekült, mikor megtudták, akkor 
Liszkáról mind, mind elvitték. 
 
I: Körülbelül hány embert látott? 
 
TG: Hú, sokat. 
 
I: De még is. 
 
TG: Hát fogalmam sincs. Egy ötven biztos volt.  
 
I: Mind erre a hat szekérre szállt föl, ez az ötven ember? 
 

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. 



 11

TG: Nem. Hát volt több szekér és már úgy jöttek a szekerek, hogy üresen és itt 
pakolták meg őket. 
 
I: Tehát a hat szekér, ami megérkezett, arra nem szálltak föl liszkaiak, hanem jöttek 
újabbak? 
 
TG: Nem újabbak, velük jött már a szekér. 
 
I: Üres szekerek. 
 
TG: Üresen. Sokan rá fértek, mert annak idején voltak a parasztoknak, kas, elől kas, 
hátul kas. Ilyen izé- úgyse ismeri, milyen a kas, mindegy. Hát így nézett ki, mint a két 
fotelt összetegyük. És abba ülések voltak csinálva és abba voltak.  
 
I: Előbb említett hat darab szekeret. Azokon emberek voltak, arra nem szálltak föl 
liszkaiak. 
 
TG: Nem, azok mán onnan gyöttek, megrakodva. 
 
I: És akkor a többi szekér, ami üres volt, azokat ki hajtotta? 
 
TG: Hát csak parasztok hajtották. Nem helybeliek, egy se. Amonnan hozták. Hogy 
honnan? Ki tudja. 
 
I: Nem ismerte őket. 
 
TG: Nem. Hát a szomszéd faluból, akit ismert az ember. 
 
I: És akkor a négy csendőr, aki kísérte ezt a hat szekeret, ezekhez csatlakoztak még 
további helyi csendőrök? 
 
TG: Nem, itt helybelit egyet se láttam. Mert nem mindig volt itt, meg az őrs. Hol itt 
voltak, hol nem. Csak ilyen járőrök. 
 
I: Hány üres szekér érkezett, Géza bácsi? 
 
TG: Hát én meg nem mondom má, hogy hány. Arréb is raktak fel valakit, a 
templomon túl, nem tudom. De jött ez az alsó részről a templomig, itt felpakolták 
mind.  
 
I: Tudtak szót váltani ezekkel a zsidókkal, akiket felraktak? 
 
TG: Nem, nem hagytak. Se nekünk odaszólni, se őnekik nem hagytak. Hát szomorú 
látvány volt.------ (sóhajt)-------------- 
 
I: Géza bácsi, akkor elhangzott egyáltalán valami a Géza bácsiék részéről? Mondtak 
valamit a zsidóknak? 
 
TG: Nem, nem lehetett. Nem. Hát mi gyerekek, meg felnőtt se. 
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I: Voltak ott felnőttek is? 
 
TG: Hát voltak, de mindenkit pateroltak arrébb. 
 
I: Mit mondtak a csendőrök? 
 
TG: Menjetek arrébb, arrébb. Úgyhogy nem hagytak szóba se állni velük. 
 
I: A csendőrök hogyan viselkedtek ezekkel a zsidókkal? 
 
TG: Jól. Egészen normálisan. Nem hangoskodtak, nem bántották őket és volt, 
amelyik fel is segítette a szekérre. 
 
I: Mit szóltak a helybeliek? 
 
TG: Hát ki mit mondott. Hát mindenki sajnálta őket. Már aki hát. 
 
I: Volt, aki nem? 
 
TG: Hát biztosan volt. 
 
I: Hallott ilyesmit Géza bácsi? 
 
TG: Hát nem, csak gondolom, hogy biztos volt olyan is. 
 
I: Ne tessék így, mert az behallatszik a mikrofonba.  
 
TG: Jó. 
 
I: Köszönöm szépen. 
 
TG: Kérem. 
 
I: A Bíró házban gyűltek össze zsidó családok, azt mondta. 
 
TG: Igen. 
 
I: Hány család volt ott körülbelül? 
 
TG: Hát ki tudja ezt megmondani? Hát, 40-50, ami innen elment. 
 
I: Volt náluk valami holmi? 
 
TG: Volt, voltak batyuk náluk. Amit meghagytak. Hát hagytak nekik vinni, 
gondolom én azt úgy is elszedték. Már ahova vitték őket. 
 
I: Azt látta Géza bácsi, amikor elindultak ezek a szekerek? 
 
TG: Hát láttam. 
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I: Merrefelé indultak? 
 
TG: Hát Sárospatak fele. Hogy aztán Tolcsváról is vittek, vagy honnan hoztak-e le az 
állomásig, nem tudom. 
 
I: Amikor elvitték ezeket- elvitték a helyi zsidókat, akkor maradt még itt zsidó, 
Olaszliszkán? 
 
TG: Egy maradt. 
 
I: Ki maradt Olaszliszkán? 
 
TG: Róth nevezetű. 
 
I: És őt hogy-hogy nem vitték el? 
 
TG: Úgy, hogy az egyik parasztnál meghúzódott és az lett a veszte. Mert odavitték a 
szajrét és ez meg mindent látott. Azt fél, hogy őtet majd felakasszák, hát ő akasztotta 
fel magát. 
 
I: Géza bácsi, ez hogy volt? Kinél bújt- Róth, ő kinél húzta meg magát? 
 
TG: Egy parasztembernél. 
 
I: Hogy hívták ezt a parasztembert? 
 
TG: Hudner. 
 
I: Hudner? 
 
TG: Igen. 
 
I: És ott mit csinált ott a Róth? 
 
TG: Hát, azt nem tudom. Hát csak el volt ott bújva. És mindent látott, hogy a szajré 
ment oda. 
 
I: Milyen szajré? 
 
TG: Hát ugye a zsidó-szajré. 
 
I: Honnét? 
 
TG: Hát ugye a zsidó házakból. 
 
I: Ki vitte oda? 
 
TG: Hát csak Hudner. 
 
I: Tehát a Hudner nem tudott arról, hogy a Róth- 
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TG: Tudott, de arra nem számított, hogy a zsidó ott van. És fog látni mindent. Ez meg 
megijedt, mert utána kezdték szedegetni, meg beszélgetni, hogy ki mit vitt el, hova 
vitték. 
 
I: Géza bácsi, a Hudner nem tudott arról, hogy a Róth ott van? 
 
TG: Tudott. Hát ő fogadta be oda. Ő bújtatta el. Biztos, gondolom. Jó pénzér’. 
 
I: És akkor a Hudner odavitt zsidó holmikat a lakására, a házába? 
 
TG: Igen. 
 
I: És mi volt ez akkor a- mitől félt a Róth, vagy nem egészen értem a történetet. El 
tetszik tudni még egyszer mondani? 
 
TG: El. A Róth zsidót ez befogadta a Hudner magához, hogy ne vigyék el. És ő vitte 
a szajrét, azt ő nem gondolt arra, hogy Róth mindent fog látni. Azt későn kapcsolt 
már, mikor mindenki mondta, hogy ez is ezt vitt, az is azt vitt, azt félt, hogy őtet is 
beköpik, azt így felakasztotta magát. 
 
I: A Hudner. 
 
TG: A Hudner. 
 
I: És mi lett a Róttal? 
 
TG: A Róth az élt, még meg nem halt.  
 
I: Ő megmenekült? 
 
TG: Hát persze, hát itt volt, Liszkán. 
 
I: Őt nem vitték el.  
 
TG: Nem vitték el. Nem tudták elvinni.  
 
I: Mikor vitte oda a Hudner a holmikat? 
 
TG: Hát csak utána, mikor a zsidókat elvitték. (Ugye jártak ezek), biztos benne voltak 
egy leltáros izébe, ott ők leltároztak (a kezével eltüntető mozdulatot tesz). Így, zsebre.  
 
I: Erről tud Géza bácsi? 
 
TG: Én nem tudom, mert nem tudok róla, mert azok éjszaka csinálhatták. 
 
I: A Hudner történetét honnét tudja? 
 
TG: Hát csak valaki éjszaka is járt, ha mingyá’ lopni is. 
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I: Géza bácsi honnan tudja, hogy mi történt a Róthttal, meg a Hudnerrel? 
 
TG: Hát honnan, csak a népektü. 
 
I: Hallott róla? 
 
TG: Hallottam. 
 
I: Na, most, miután elvitték a zsidókat, mi történt a zsidók házaival, üzleteivel? 
 
TG: Azt szétcibálták, a házakat eladták később mán hát. 
 
I: Mi lett a bent maradt holmikkal? 
 
TG: Hm: amit nem törtek össze, az ott maradt, a többit meg elvitték. 
 
I: Ki vitte el? 
 
TG: Mindenki, aki csak hozzá tudott férni. Mert a javát mán elvitték. És csak a rossz 
bútorok maradtak. 
 
I: Ki vitte el a javát? 
 
TG: Biztos, aki leltározott. 
 
TG: Na, ezt nem tudjuk. (mosollyal) 
 
I: Látta Géza bácsi, hogy kiürítik ezeket a házakat, üzleteket? 
 
TG: Hát hogyne, hát mint gyerek mindenhol beszaladgáltam.  
 
I: És mit látott, Géza bácsi? 
 
TG: Hát egyik is vitt valamit, a másik is vitt valamit a hóna alatt. Már nem sok 
minden maradt. 
 
I: Mit vittek az emberek? 
 
TG: Hát bútort, széket, fiókot, meg amit értek. Hát az üzletekbül, ami még 
megmaradt. 
 
I: Emlékszik arra, hogy kik vitték? 
 
TG: Honnan tudjam? 
 
I: Tudja azt, hogy mi hova került? Kinek a holmija hova került? Hogy például a 
Lőwyék, vagy a Bíróék? 
 
TG: Nem. Nem tudom.  Hát ki tudja, hogy melyik, ki hova vitte, vagy mikor. (Nappal 
mán amit vitt) már senkinek nem kellett. 
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I: És amikor azt mondta, hogy a javát elvitték, az hogy történt? 
 
TG: Hát ki tudja? Hát csak gondolom, hogy nem a izét vitte el, a karosszéket, vagy 
egy rossz sámedlit, hanem a javát. Az eszcájgot, a fémeket. 
 
I: Az, hogy a Hudner, akikről az előbb beszélt- 
 
TG: Igen- 
 
I: Ő elvitt dolgokat. 
 
TG: Igen, hát azért akasztotta fel magát. 
 
I: Azt látta, Géza bácsi? 
 
TG: Nem, mondom, éjszaka nem jártam. 
 
I: Mikor történt mindez? 
 
TG: Hát ez a zsidók után, hogy elmentek. Ugye jó darabig jártak a csendőrök 
ellenőrizni, talán akkor is vittek. Rájuk kiabáltak, akkor elszaladtak, utána meg csak 
elvitték. (köhint) Hát a házakat, meg az állam bácsi eladta a magyaroknak.  
 
I: Üzletekkel mi lett? 
 
TG: Kérem? 
 
I: Üzletekkel, boltokkal. 
 
TG: Mi lett? Hát megsemmisült. 
 
I: De a bolt- az üzlethelyiségekkel, a boltokkal? 
 
TG: Hát azok megvoltak, mind. 
 
I: Kinyitottak újra? 
 
TG: Ki? Zsidó nem volt egy se. Róth maradt itt, meg Lepkovics család, de azok is 
utána kimentek külföldre.  
 
I: De amikor elvitték a zsidókat, rögtön utána, a boltokat ki- használta valaki, 
tulajdonba vette valaki? 
 
TG: Eladták az izét. Hát az úgy maradt egy jó darabig. Ajtó, ablak nyitva, minden. 
Azt hogy az állam eladta parasztoknak, meg aki megvette. Aki könnyen hozzáfért. 
Hát itt pedig az utcán, itt a legsűrűbb. Innen=innen az alvég, itt volt a legsűrűbben az 
üzletek. Jóformán minden második házba izé volt, üzletember. Ja. 
 
I: És mi lett ezekkel az üzletekkel? 
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TG: Hát semmi. Semmi. Hát a paraszt- berendezkedett magának. Hát most is mán itt 
van a- egy, kettő, három, négy, akkor itt a Fő utcán vagy öt ház, nem lakik benne 
senki. Az öregek kihaltak, a fiatalok addig felépítkeztek, nem kell a ház senkinek se. 
Itt megy potomba tönkre. 
 
I: Jöttek vissza zsidók a háború után? 
 
TG: Jött. A Lepkovicsok, a család, akkor egy zsidó lány, az jött leghamarabb. 
 
I: Hogy hívták? 
 
TG: Azt a feleségem tudná megmondani, mert talán avval járt iskolába, még tán 
megvan a fénykép, az iskolai, róla. Hát talán hárman, igen. A Lepkovics család, hát 
Róth az itt maradt. 
 
I: Visszakapták a tulajdonukat, azok, akik visszajöttek? 
 
TG: Honnan? Senki nem adta oda. Hát Róth ő beköltözött a házába, de ezek nem. Ja, 
még a (Heimlich) lány is, ez kicsit zavarodott volt. Az jött haza, de ő nem igen volt 
izéve, őtet nem igen innen vitték el ők, azelőtt ők kimehettek külföldre, a lányok. 
Volt két lány és az egyik ide jött haza, de hát ő is mire gyött? Igaz, hogy mán akkor a 
kocsma se vót meg, mer a szülők meghaltak. Hazajött, azt’ itt lakott egy darabig, 
aztán utána eltűnt ő is. Igen. 
 
I: Tehát akik visszajöttek, visszaköltözhettek a saját házukba? 
 
TG: Vissza, igen. 
 
I: De a holmijukat nem kapták meg. 
 
TG: Na, hát azt nem. Esetleg összetörve.  
 
I: Tud olyanról, hogy valaki visszaadta? 
 
TG: Hát kinek? 
 
I: Annak, aki visszajött. 
 
TG: Ki tudja? Hát azok a lánygyerek is, annak nem is nagyon vót. A zsidó 
templomnál lakott. Úgy hívtuk, hogy zsidó harangozó. Volt egy kis ház a zsidó 
templomudvarba és abba lakott egyedül. 
 
I: Géza bácsi, most álljunk meg itt egy pillanatra.  
 
TG: Igen. 
 
I: Géza bácsi, leálltunk egy kicsit, egy kis technikai szünetre és akkor most folytatjuk 
a beszélgetést. Azt szeretném megkérdezni, hogy említette azt, hogy a házakra- 
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TG: - sárga- 
 
I: Géza bácsi, megint megálltunk, a fényeken kellett egy pici igazítani. Azt kezdtem 
el kérdezni Géza bácsitól, hogy említette, hogy a házak falán megjelent, a zsidó házak 
falán megjelent egy felirat. 
 
TG: Igen.  
 
I: Az=az festve volt, vagy az hogy volt? 
 
TG: Az kész- ilyen plagát-féle volt és az volt ráírva: Judisch (Geschenkt) Haus. 
Ennyire emlékszek. 
 
I: Ezek ilyen nyomtatott plakátok voltak? 
 
TG: Olyan, olyanfélék, igen. 
 
I: Aztán nem derült ki, hogy ez honnét jött, ez a plakát. 
 
TG: Nem, nem tudtam. 
 
I: Tehát nem tudja. 
 
TG: Nem. Ezt éjszaka tehették fel, mert reggelre már ott volt. 
 
I: Ott is maradtak a házakon? 
 
TG: Hát egy darabig, még le nem vakarták a gyerekek.  
 
I: Gyerekek? 
 
TG: Hát, vagy felnőtt, hát ki tudja? 
 
I: De nem a zsidók. 
 
TG: Nem. Hát nem volt zsidó. 
 
I: Ez már akkor volt, amikor elvitték a zsidókat? 
 
TG: Nem, még előtte. Fel volt izélve, ragasztva, kapufélfára, vagy kint. (Volt rátéve), 
mert sok helyen nem volt kapu, a házak- itt ezen a részen nem volt kerítés elől. Hát 
csak a ház, ahova be kellett menni egyenest az útról. 
 
I: De nem a- az ott lakó, vagy az ott lakó zsidók vették le, hanem a gyerekek? 
 
TG: Nem, az ott volt, nem nyúltak hozzá. 
 
I: Miért nem nyúltak hozzá? 
 
TG: Azért, mert már nem volt idejük, mert még aznap elvitték őket.  
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I: Szóval ez azt megelőző napon volt, hogy elvitték volna őket? 
 
TG: Igen. Reggelre kiragasztották, aztán délutánra mán elvitték őket. Ez mán biztos, 
este összepakoltattak velük, vagy ki tudja.  
 
I: Említette, hogy üres szekerek jöttek a liszkai zsidókért. 
 
TG: Igen. 
 
I: Azok a szekerek hova valósiak voltak? 
 
TG: Ezt nem tudom. Nem. Mert a faluból az biztos, hogy egy se ment el. Nem 
hajtotta senki se. 
 
I: Tehát nem helyi. 
 
TG: Nem helyiek, nem. Idegenek voltak. Hát az mán biztos el vót ott készítve 
valahol, vagy- 
 
I: Tehát a szekerek, illetve azok, akik hajtották a szekereket- 
 
TG: - azokkal a saját gazdája volt. 
 
I: Igen, de azok nem liszkaiak volt.  
 
TG: Nem, egy se az vót.  
 
I: Azt mondta, hogy a Bíró Dezsőnek az udvarán voltak ott a zsidók. Az az ötven fő 
körüli zsidó. 
 
TG: Igen. 
 
I: Na most, ők hogy kerültek oda? 
 
TG: Hát biztos odaterelték őket. 
 
I: Azt látta Géza bácsi? 
 
TG: Azt nem. Mert én későn mentem oda, mikor jöttek a szekerek, akkor mentem 
oda. 
 
I: Tehát nem látta, hogy hogy kerültek oda. 
 
TG: Nem, nem. Hát ott elég jó nagy placc volt, kint is volt, bent is, az udvarból. 
 
I: Azt látta, hogy hogy vannak ott a zsidók ott, a Bíró Dezső udvarán? 
 
TG: Azt nem, mán csak mán, mikor jöttek kifele. Hát egy olyan része majdnem kint 
volt már, mire izé- odaértem. 
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I: Egymás között beszélgettek ezek a zsidó emberek? 
 
TG: Nem nagyon. Nem nagyon beszélgettek. Vagy meg volt nekik mondva. Annyit 
még tudok, hogy az öccsét Bíró Dezsőnek meghagyták, hogy öleljék meg egymást. 
Ennyi vót.  
 
I: És látta a Gabikát is? 
 
TG: Láttam azt is. Az is be volt- le volt hajtva a feje. Szomorú eset volt. (köszörüli a 
torkát) 
 
I: És a Bíróék látták Géza bácsit? 
 
TG: Hát biztosan. Hát, bizony nem könnyű dolog vót.--- 
 
I: Jeleztek valamit Géza bácsinak? 
 
TG: Nem, semmit se. Vagy meg vót nekik mondva, hogy nem lehet, de csak lehajtott 
fejjel vót mind. 
 
I: Géza bácsi, köszönöm szépen. Itt most akkor álljunk le. 
 
TG: Én is köszönöm.  
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