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Vitányi Béláné 
 
 
 
I: Jó napot kívánok, Ilonka néni! Legyen szíves bemutatkozni. Mondja el a nevét. 
 
VB: Bár már le volt írva. (Vitányi) Béláné Kassai Ilona, született Kassai Ilona. 
 
I: Mikor tetszett születni? 
 
VB: 1918. november 19. 
 
I: Hol született, Ilonka néni? 
 
VB: Olaszliszkán. 
 
I: Ilonka néni jártunk itt már néhány héttel ezelőtt. És akkor Ilonka néni elmondta, 
hogy mire emlékszik, hogyan zajlott, hogyan volt a zsidókkal Olaszliszkán, mi történt 
a zsidókkal Olaszliszkán. Most azért jöttünk vissza, hogy mindezt videóra rögzítsük, 
videóra mondja Ilonka néni. Legyen szíves visszaemlékezni, milyen zsidó családokra 
emlékszik, kik éltek Olaszliszkán. 
 
VB: Rengeteg zsidó család volt. Nagyon sok zsidó család volt. Gyerekekkel, aztán 
mit mondjak? Kedvesek voltak, nem lehet mondani, hogy=hogy hogy mondjam? 
Hogy=hogy nem voltak emberségesek voltak, úgyhogy bizony---nagyon jóba 
voltunk. Mi különösen, mert mi is=mi is igyekeztünk hozzájuk viszonyulni, ők 
szintén. Úgyhogy a zsidó lányok voltak a barátnőjeim, igen. Aztán- 
 
I: Kikre emlékszik Ilonka néni, név szerint? Hogy hívták őket? 
 
VB: Weiszék---aztán jajajjaj--- 
I: A Weiszék mivel foglalkoztak? 
 
VB: Mindegyiknek volt lehet mondani munkahelye, úgyhogy hát a nők kevesebbet, 
az biztos igaz, de a férfiak azért=azért el voltak foglalva. 
 
I: Mit=mit dolgoztak, mi volt- mivel foglalkoztak ezek a zsidó családok? 
 
VB: -----------Volt olyan, aki lovat hajtott---vagy szőlője volt. Az legtöbbnek volt 
szőlője. És akkor azzal foglalkozott----hegytetőn volt egy kis nem magas hegy és hát 
szóval azon---mint ahogy mondom, hogy azon foglalkozott. 
 
I: Voltak-e zsidó boltok Olaszliszkán? 
 
VB: Sok. 
 
I: Kiknek volt boltja? 
 
VB: Kohnék, Lefkovicsék---------hát szóval nők volt varrónő, nagyon szépen varrt. 
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I: Hogy hívták? 
 
VB: Friedmann néni=Friedmann néni. Ezt=ezt a ruhát nem ő varrta, magyar asszony 
varrta. Régen volt az is szóval. 
 
I: Voltak Ilonka néninek zsidó barátnői? 
 
VB: Mind, egytől egyig, az mind énhozzám húzódott, vonzódott. Mondtam, hogy 
úgy- hogy mondjam mán? Úgy tettek, mint a kotlós alja csirke, hogy az anyja alá 
húzódik. Azok is iskolába jártunk és akkor majd----az iskolába is az=az mind Ilonka 
hozzád- van ott hely? Mehetek oda? Szóval nem is lehet elmondani, olyan jó 
viszonyba voltunk ezekkel a lányokkal különösen. Hát a férfiak is, az uram fuvarozott 
nekik, fát hoztak a hegyből, vagy=vagy mentek aztán. Amit lehetett csináltak. A pénz 
kelletett hát. 
 
I: A barátnők közül kikre emlékszik? Tud-e neveket mondani? 
 
VB: Azt nézem már, hogy megvan-e már a pénzecském. Meg. 
 
I: Kikre emlékszik Ilonka? 
 
VB: Zsidó lányokra? 
 
I: Igen. 
 
VB: Ó:---az mind szimpatikus volt velem. 
 
I: Hogy hívták őket? 
 
VB: Kohnék, Lefkovicsék- 
 
I: De a lányok nevére emlékszik-e? 
 
VB: Hát azokra is-----hm- még pesztonka is voltam, csak úgy, hogy beugrottam 
hozzájuk, Malvinka volt, Weisz Malvinka volt a legközelebbi, a leg=leg- hogy 
mondjam. Legaranyosabb. Annak volt egy kislány húga, mert a papa megnősült 
másodszor, meghalt a felesége és nagyon rendes család volt. 
 
I: Mivel foglalkoztak a Weiszék? 
 
VB: Weiszék? Hát, nem sok mindent tudok felhozni. 
 
I: Miből éltek a Weiszék? 
 
VB: Hát volt nekik munkahelyük, összetartottak. Nagyon összetartottak a zsidóság. 
 
I: Ez mit jelent, Ilonka néni, hogy összetartottak? 
 
VB: Segítették egymást. 
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I: Hogyan? 
 
VB: A szegényebb része, akik szegények voltak--- 
I: Mi történt a szegényebbekkel? 
 
VB: Segítették őket, segítették őket, amivel csak tudták. Mindennel. 
 
I: Hogy volt a zsidók és a nem zsidók között Olaszliszkán? A zsidók és a 
keresztények között. 
 
VB: Ez- hogy mondjam mán. Megvoltak, mert mentek dolgoztak, volt szőlőjük 
nekik, majdnem mondhatom, hogy mindegyiknek egy kis szőlője és akkor mentek és 
abba is dolgoztak. Ők maguk is dolgoztak benne. Szóval megvolt az egyetértés és azt 
mondtam, hogy inkább ők lennének, mint a cigányok. Mer a zsidókkal nem volt 
semmi baj. 
 
I: Annak idején, akkoriban a keresztények szerették a zsidókat? 
 
VB: Szerették, piacot csináltak a tanácsházának a háta mögött volt nagy tér, úgyhogy 
ott lehetett nekik hm: (mércsegélni), gyümölcsöt venni, meg szóval ilyen dolgokat. 
 
I: Emlékszik Lőwynére? 
 
VB: A szomszédasszonyomra? ((nevet)). Emlékszem. Volt egy csomó gyerek. A 
házunk hátánál laktak és úgy ment le a Bodrog felé a: hogy mondjam mán, a 
Bodrogra, ment a hogy híjják, ment=ment a- az út, aztán arra hordtak takarmányt is, 
Lőwyné. Istenem, azt mondta anyósomnak, nagyon rendes asszony volt anyósom, 
nagyon-nagyon tiszta volt, pedáns volt, azt mondja, (Vitányiné) asszony, azt mondja, 
kóserabb a kósernál, igen.-- Kóserabb a kósernál. Jó szomszédok voltunk nagyon, 
semmi baj nem volt. 
 
I: Volt-e olyan, hogy a keresztények bántották a zsidókat? Emlékszik-e ilyenre? 
 
VB: Volt ilyen is. Volt ilyen is. 
 
I: Mi történt, mire emlékszik Ilonka néni? 
 
VB: Hát egy kicsi verekedés. Egy kis verekedés. 
 
I: Kik verekedtek? 
 
VB: Hát közösen. Közösen verekedtek a magyarok a zsidókkal, igen. Ott voltak a 
mitőlünk vagy=vagy negyedik ház, negyedik-ötödik ház, a papék, a zsidó papék, de 
soha semmi probléma nem volt. Megvették a baromfit a magyaroktól. 
 
I: Hogy volt ez a verekedés, Ilonka néni? Erre vissza tetszik tudni emlékezni? 
 
VB: Hát, ugye gyerekek összebarátoztak, össze=összeszólalkoztak. Nem felnőttek, 
mert azért a felnőttnek volt esze, de a gyerekek inkább. Hogy mondjam. Én 
református vallású vagyok. És a gyerekek, a zsidó gyerekek jártak az iskolába. És a 
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tanító úr szívesen fogadta őket, tanította énekre őket, kórusba, úgyhogy szóval ilyen 
problémák voltak. 
 
I: A verekedésnél ki verekedett kivel? 
 
VB: Nahát, jó kérdés. ((nevet)) Hát a gyerekek, az iskolás gyerekek, igen, az iskolás 
gyerekek. Nem felnőttek. 
 
I: Emlékszik még olyan esetre, amikor a zsidók ellen volt valamilyen erőszak? 
 
VB: Előfordult. Előfordult. 
 
I: Mi történt? 
 
VB: Hát----------hát akkor olyan kisebb---megmozdulás. 
 
I: Ilonka néni, mi történt, el tetszik tudni mondani? 
 
VB: Hát azt- mit- birkóztak a gyerekek, mert gyerekek voltak, sokáig------hát volt, 
amelyik okosabb volt, amelyik más volt egy kicsit.  
 
I: Látott ilyet Ilonka néni, hogy verekedtek a zsidók, meg a keresztények egymással? 
 
VB: Biztosan. Hát mikor jártam én iskolába? ’31-be jártam ki az iskolát. 
 
I: Később, amikor a háború volt, akkor volt-e olyan, hogy bántották a zsidókat? 
Tetszik-e emlékezni ilyenre? 
 
VB: --------Hát voltak ilyen összezörrenések. Hát mint a gyerekek. 
 
I: És a felnőttek között volt valami? 
 
VB: Hát, azoknak több eszük volt.  
 
I: Emlékszik- volt még zsidó barátnője az iskolában? 
 
VB: Nekem? 
I: Ilonka néninek, igen. 
 
VB: Mindegyik, sorba, mint ahogy mondtam, hogy a kotlós a csirkéket maga alá 
veszi. 
 
I: Emlékszik még nevekre? 
 
VB: Nevekre? 
 
I: Nevekre. Zsidó lányok nevére. 
 
VB: Klein. Lefkovics Irén. Lefkovics Irénke. Ő olyan korú volt, mint én. Bementem 
nála, megkínált süteménnyel. Megbízható voltam. Mondjam azt, nem 
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dicsekvésképpen, hogy ha ők, valamelyiknek mondjuk ki kellett menni vécére, 
maradj mán itt, a boltba, nagy ruhásboltjuk volt, aszongya, maradj mán itt addig, még 
nekem menni kell. Szóval a bizalom megvolt=megvolt. Istenem! Még álmodok is 
velük. Még álmodok is velük.---Ott volt egymás mellett három-négy bolt is. De az 
mind olyan bizalmasak voltak. Úgyhogy nem panaszkodhattunk egymásra. Én is, 
meg ők is, szóval azonosak voltunk. 
 
I: A múltkor említett egy barátnőt, akik úgy hívnak, hogy Sári. 
 
VB: Zsidó lány? És az liszkai? 
 
I: Ha jól emlékszünk. 
 
VB: Hát volt köztük Sári, az biztos igaz, de hogy mán milyen Sári volt? Mindegy, de 
volt olyan. 
 
I: Emlékszik arra, hogy a liszkai zsidóknak sárga csillagot kellett viselni, az hogy 
volt? 
 
VB: Úgy volt, hogy felvettek egy kendőt, alatta volt a csillag. Ez volt a közömbös, 
igen. 
 
I: Arra emlékszik, hogy hogy történt ez? Hogy nekik sárga csillagot kellett viselni? 
Ez hogy volt? 
 
VB: Ez volt a jel, ez volt a jel. 
 
I: Minek a jele? 
 
VB: Az, hogy ők zsidók. Hogy ők zsidók voltak, zsidó hm: lányok, asszonyok, igen.  
 
I: És miért volt rajtuk kendő? 
 
VB: Mért? Egy olyan kendőt, ami alatt ott volt a csillag. 
 
I: Tessék vigyázni a mikrofonnal. Itt ne tessék ehhez hozzányúlni, igen, a 
mikrofonhoz. Tessék elengedni a kardigánt. Úgy, úgy, rendben van. 
Szóval miért- azt tetszett mondani, a kendő alatt volt a csillag. Miért viselték a 
kendőt, vagy miért viselték a kendőt? 
  
VB: Hogy eltakarják a csillagot. 
 
I: De miért? 
 
VB: Miért? Hát nem öröm volt az nekik, hogy=hogy neki- jaj, de már--- nem öröm 
volt az nekik, hogy ott kelletett nekik lenni. Hogy ne lássák a csillagot. 
 
I: Mit szóltak hozzá a keresztények, hogy ők csillagot hordtak? 
 
VB: Hát nem szólhattak semmit, mert hát inkább segítették őket. 
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I: Hogyan? 
 
VB: Hát, boltjuk volt, üzletük volt--- 
 
I: Arra emlékszik, hogy mi történt aztán később a zsidókkal? 
 
VB: Mégpedig az uram katona volt. Én Miskolcon voltam és ott is mozogtak, de- 
úgyhogy------szóval----nem. 
 
I: Azt tetszett mondani, hogy Miskolcon volt Ilonka néni. 
 
VB: Igen, jöttem haza Miskolcról. Az uram ment ki a frontra. Egy zsidó fiúval 
küldött egy cédulát, hogy Lacinak- Lefkovics Lacinak hívták a zsidó fiút, hogy 
aszongya, hogy ezt add oda, azt mondja, Ilonkának és-----szóval--- 
 
I: Az ura küldött egy cédulát a zsidó fiúval. Mi volt azon a cédulán? 
 
VB: Az, hogy menjek le, hogy mondjam, mán, menjek le Miskolcra. Ugye sötét volt, 
úgyhogy - hogy villany se volt és sötétbe utaztunk. Akkor a gömöri pályaudvaron 
félreállt a társaság, ott meg kelletett várni azt, hogy- hogy ők=ők- hogy mondjam-----
szóval megvárni addig, míg megvirrad. És akkor találkozhattam az urammal. Ő már a 
vagonba volt, már akkor útba voltak, ilyen is volt.  
 
I: Ki volt a vagonba? 
 
VB: A párom. Mán ők készültek, mentek le Miskolc- vagyis Pestre. Mentek=mentek 
le, persze. 
 
I: És akkor hogy volt a zsidónak az elvitele? Arra tetszik-e emlékezni? 
 
VB: Emlékszem. 
 
I: Az hogy volt? 
 
VB: Úgy volt, hogy--------szóval-------------- 
 
I: A múltkor azt tetszett mondani, hogy a vonaton- a vonattal utazott Ilonka néni. 
 
VB: Mentem le Miskolcra, mert ott volt a- annál a- hogy mondjam mán, alakulatnál, 
a híradóknál volt katona az uram és akkor --- 
 
I: Múltkor azt tetszett mondani, hogy visszafelé jövet látott valamit Ilonka néni. 
 
VB: Visszafelé mán láttam. 
 
I: Mit tetszett látni? 
 
VB: Akik nem voltak katonák---------- 
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I: Látott zsidókat Ilonka néni, amikor jött vissza Miskolcról? 
 
VB: -----Hát persze, hogy láttam.---Persze, hogy láttam. 
 
I: Mit tetszett látni? 
 
VB: ----------Hát akik már-------- 
 
I: Hogy volt az, Ilonka néni, mit tetszett látni annak idején? 
 
VB: ----Hát mer akkor nagyobb része már=már össze voltak terelve, igen. 
 
I: Hova? 
 
VB: Hova? Egy csomóba. 
 
I: De hol? 
 
VB: Miskolcon. Miskolcon mán össze voltak terelve. 
 
I: Látta őket Ilonka néni? 
 
VB: Hát láttam. 
 
I: Miskolcon hol? 
 
VB: -----Hát mán akkor tömegbe voltak. 
 
I: Miskolcon, az állomáson, vagy hol? 
 
VB: Hát már ott, már ott, már én gyöttem haza, Liszkára, Olaszliszkára, igen. Hát- 
 
I: Hogy volt ez, jött haza Olaszliszkára, és látott zsidókat. De hol tetszett zsidókat 
látni, Ilonka néni? Hol voltak- azt tetszett mondani Ilonka néni az előbb, hogy össze 
voltak terelve. Tehát sokan voltak együtt, sok zsidó. 
 
VB: Hát igen. 
 
I: De hol voltak így együtt sokan? 
 
VB: Ki merre látott. Menekültek. 
 
I: Kik menekültek? 
 
VB: Hm----hát mit mondjak. 
 
I: Mi lett az olaszliszkai zsidókkal? Tetszik-e tudni? 
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VB: Elvitték őket, a zsidókat, akiket összetereltek, elvitték őket Újhelybe. Újhelybe, 
meg a- milyen utca volt, istenem. Ahol kiürítettek egy=egy nagy teret és akkor ott 
hm: hogy mondjam. Ott=ott adtak nekik helyet, Újhelybe--- 
 
I: Látta Ilonka néni, hogy elvitték őket? 
 
VB: Mire én hazamentem Miskolcról, hát láttam, persze, hogy láttam. 
 
I: Mit tetszett látni, Ilonka néni? 
 
VB: Hát egy tömegbe a zsidókat. 
 
I: Az olaszliszkai zsidókat? 
 
VB: Persze. 
 
I: Hol volt ez a tömeg? 
 
VB: Hol volt? 
 
I: Olaszliszkán? 
 
VB: Már ez Újhelybe volt. 
 
I: Tehát Újhelyen látta az olaszliszkai zsidókat? 
 
VB: Hát volt olyan, akinek sikerült megmenekülni. 
 
I: Az előbb említette Ilonka néni, hogy látta a liszkai zsidókat együtt, összeterelve. 
Hol látta Ilonka néni ezeket a zsidókat, a liszkai zsidókat? A Lőwyéket, meg a 
Lefkovicsékat? Látta őket így egybe- együtt valahol? 
 
VB: Hát én azt hiszem- 
 
I: Hol? 
 
VB: Hát csak Újhelybe. Csak Újhelybe. 
 
I: De ugye Miskolcon volt a férjével találkozni.  
 
VB: Igen. 
 
I: Megállt Újhelyen visszafelé jövet? 
 
VB: Ah: az én párom már akkor ment, útban volt Pestre, igen, és ki a frontra. Mert 
akkor ő nem volt ott a környéken. 
 
I: Akkor Újhelyen látta a liszkai zsidókat, vagy pedig még Olaszliszkán? Hol látta a 
zsidók- hol látta a liszkai zsidókat, Ilonka néni? 
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VB: -------A zsidókat- mer-----úgyhogy---hát ezek mer=mer menekültek 
szerencsétlenek. 
 
I: Hova menekültek? 
 
V: Ki merre látott. 
 
I: De látta Ilonka néni, hogy menekülnek a zsidók? 
 
VB: Nem volt nekem arra időm. El voltam én foglalva, mert- 
 
I: Mi lett a=mi lett a Weiszékkel, a Malvinkával, akit említett? Mi lett velük? Mi lett 
a Kohnékkal, a Lepkovicsékkal? Tetszik-e tudni, hogy mi lett az ő sorsuk? Itt éltek 
Olaszliszkán, itt volt a boltjuk, arról tetszett beszélni az előbb. 
 
VB: Igen=igen. 
 
I: Aztán azt is mondta Ilonka néni, hogy elvitték őket.  
 
VB: Hát igen. Elvitték őket, bizony. 
 
I: Azt kérdeztem utána, hogy látta-e Ilonka néni, hogy elviszik őket? Látta-e, amint 
elviszik őket valahova? Emlékszik-e erre valamit? 
 
VB: Emlékszek arra, hogy a párommal már készülőbe voltak, hogy mennek a frontra 
és akkor----már-----aki tudott, hát ment, menekült. 
 
I: Ki menekült? Ki, ki menekült el? 
 
VB: Aki félt. 
 
I: De kik voltak ezek? A zsidók, vagy a nem zsidók? A zsidók, vagy a keresztények? 
 
VB: Hát a keresztények is, amelyiknek sikerült, volt olyan, hogy sikerült nekik. 
Szóval- 
I: Honnét tudja Ilonka néni, hogy a zsidókat elvitték? 
 
VB: Onnét, hogy én Miskolcról jöttem haza és már akkor- mer mán szóval-------még 
mielőtt- hogy mondjam, még el nem mentem, még otthol voltak, aztán meg, 
mire=mire én---odaértem, vagyis hogy mondjam, hazaértem, mán akkor ott voltak 
mind a vagonba, a zsidók és Újhely fele mentek. 
 
I: Látta őket Ilonka néni őket a vagonban? 
 
VB: Hát egyik kidugta a fejét, a másik meg nem. Voltak komolyabb asszonyok, 
jóformán úriasszonyok, leültek a vagonnak az aljára, aztán- 
 
I: Hol volt ez a vagon? 
 
VB: Az újhelyi állomáson.  
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I: És Ilonka néni látta ezeket a liszkai zsidókat a vagonban? 
 
VB: Hát ott voltak mind. 
 
I: Kiket ismert fel közülük? 
 
VB: Lehúzódtak és nagyon keveset. 
 
I: De volt, akit felismert Ilonka néni? 
 
VB: Hát, olyankor az embernek az esze sincs a helyén. Mikor én is bajba voltam. 
 
I: Volt ott ismerős a vagonban? 
 
VB: Nem tudom, nem tudom, mert hát leültek a vagonba, a vagon aljába, aztán ez 
mán Újhelybe volt. 
 
I: Ki nyújtotta ki a kezét? 
 
VB: -----Horovitz Sárika, Horovitz Sárika- Horovitz lány volt és akkor az kinyújtotta 
a kezét, megfogta az én kezemet. Ilonka, a jóisten segítse meg Béláékat, hogy 
jöjjenek haza. Nem úgy, mint az én gyerekem, aszongya, hogy nem tudom nevelni. 
És sírva. //Ez=ez Horovitz-lány volt.---Nem=nem jó ezt emlegetni.// ((megindultan)) 
Nem jó ezt emlegetni. Engemet nagyon szerettek mind, egytől-egyig, zsidó lányok, 
asszonyok, varrt- zsidó néni varrt nekem szép ruhákat. Hát- 
 
I: Mennyien voltak ott a vagonban körülbelül? 
 
VB: Nem tudom én ezt. Nem mehettem a vagonba, nem mentem, én lent voltam a 
földön. 
 
I: Őrizték azokat- vagy azt a vagont? Voltak ott őrök? 
 
VB: Voltak. Volt, de egy, vagy kettő csak, nem sok. 
 
I: Kik voltak ezek az őrök? 
 
VB: Nem tudom, mert vámosiak voltak. Olaszliszka, Vámosújfalu, ezek- három 
község, ezek voltak, ami- akik-szóval egy körzetbe. 
 
I: De katonák voltak, vagy csendőrök, vagy kik voltak ott, akik őrizték a vagonokat? 
 
VB: Azt se tudom megmondani. 
 
I: Volt egyenruhájuk? 
 
VB: Hát, talán volt. 
 
I: Fegyverük volt az őröknek? 
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VB: Nem volt ott olyan mérges állapot. 
 
I: De fegyver volt az őröknél? 
 
VB: Nem hiszem, nem. 
 
I: Engedték Ilonka nénit, hogy beszélgessen a Horovitz-lánnyal? 
 
VB: Hát csak egy pár szó volt, egy=egy- igazán csak kevés. 
I: Ilonka néni- 
VB: -mint ahogy mondtam, hogy Ilonka, a jóisten segítse meg Béláékat, hogy 
jöjjenek haza. Hogy=hogy---szóval ilyenek voltak. 
 
I: Ilonka néni mondott valamit a Horovitz-lánynak, vagy a vagonban levőknek? 
 
VB: Nem, nem. A kisfia ott volt vele, az anyjával és akkor az lent a hogy hívjákon, 
az=a teraszon, ott az állomásba. 
 
I: Ők nem voltak bent a vagonban? 
 
VB: ----Nem tudom, mer- 
 
I: Voltak zsidók a peronon is, az állomáson is, vagy csak a vagonban? 
 
VB: Csak a vagonba. 
 
I: Hány vagont- hány ilyen vagont látott Ilonka néni, amiben zsidók voltak? 
 
VB: Biztos vagy kettő-három.---- 
 
I: Azt akkor- arra nem emlékszik Ilonka néni, hogy hányan voltak egy ilyen 
vagonban. 
 
VB: Ó, hát hogy emlékeztem volna. 
 
I: De sűrűn álltak benne, vagy=vagy úgy kevesen voltak benne? 
 
VB: Nem tudom, mert én Miskolcon jöttem és a liszkai állomnáson volt ez, hogy ott 
voltak ezek a szerencsétlenek. 
 
I: Szóval a liszkai állomáson és nem az újhelyi állomáson? 
VB: -persze, liszkai állomáson. Miskolcról jöttem haza, a párom mán kiment. 
 
I: Ilonka néni, és liszkai keresztények volt ott a pályaudvaron, az állomáson? 
 
VB: Biztosan. Biztosan voltak. Meg annak a három em- két ember, meg egy kislány. 
 
I: Emlékszik arra, hogy a liszkaiak mondtak valamit? 
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VB: Ó, hát aztán erre=erre mit lehet mondja- mondani. Semmit. Indultam haza 
Liszkára- 
I: Az állomásról. 
VB: Az állomásról. Hogy három községnek volt állomása. Ezt a báró úr csinálta, 
hogy szóval hogy legyen állomás. 
 
I: Elindult az állomásról hazafelé Liszkára. 
VB: Igen. 
I: Látott-e még valamit hazafelé menet? 
 
VB: Nem. Mert nem érdekelt engem senki, semmi. El lehet képzelni, hogy- 
 
I: Azt ne tessék bántani, az a mikrofon, Ilonka néni, azt ne tessék- tessék csak hagyni, 
úgy- 
 
VB: Nem sokáig beszélgetünk, de belefáradtam. 
 
I: Egy kicsit akkor álljunk meg, álljunk meg egy picit. 
 
VB: -vitték el Kohn Arankát és rengeteg áru volt az üzletbe nekik, én pedig mentem, 
hogy mondjam, a krumpli-kúpot bontottuk fel, egy saját földünkön, és akkor én 
mentem fel a felvégen, az állomás fele volt a- hogy mondjam, a krumpli-kúp, aztán 
Aranka ott könyökölt- //az ablakba és arra kért, hogy vigyek neki egy pár darab tojást. 
Majd másnap aztán vittem neki egy kis- ilyen kis kosárkába 18 darab tojást, azt neki 
odaadtam.// ((sír)) Ő- hogy ő- viszonozza. Ő meg adott nekem három delén kendőt, 
piros delén kendőt. Ennyi volt a búcsú. Most is sírhatnékom van, ha eszembe jut. 
 
I: Mi lett Arankával? 
 
VB: Hát elvitték, másnap aztán elvitték. 
 
I: Miért nem együtt, a többiekkel vitték el Arankát? 
 
VB: Mert nagy volt a protekció, a főúr- vagy hogy hívják, na- 
 
I: A jegyző? 
 
VB: -----hát nagyon jó szomszédba- vagy szomszédja volt neki- 
 
I: Ki? 
 
VB: -Arankának, ott az üzlet mellett, ott volt a főjegyző. Na szóval ők jóba voltak. 
Hát egy napot kimaradt.  
 
I: És Aranka miért nem tudott tojást szerezni? 
 
VB: Már nem lehetett kimenni, ő csak az ablakból- látott, amit látott. Igen. 
 
I: Őrizték Aranka házát? 
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VB: Hm. Addig nem. Majd aztán később, mikor már---nem volt más lehetőség. De 
akkor már a tanács vette át az épületet. 
 
I: Aranka nem mehetett ki a házból, amíg még ott volt Liszkán. Volt egy őr, aki 
őrizte, hogy ne mehessen ki a házból? Volt ott egy csendőr esetleg? 
 
VB: Volt egy olyan ember, egy olyan csendőr volt valóba, de aztán- szóval nem volt 
abból semmi. Aranka ott maradt, őt azt elvitték ugye, más semmi.  
 
I: Látott csendőrt ezek szerint Ilonka néni? 
 
VB: Mán egy leszerelt vén öreg leszerelt csendőr volt, egy valamikor csendőr volt.  
 
I: Aki ott volt Aranka házánál? 
 
VB: Nem. 
 
I: Hol látta ezt a csendőrt, Ilonka néni? 
 
VB: A tanácsháza hátánál. 
 
I: Mit csinált ott az a csendőr? 
 
VB: Hát lehet, hogy kíváncsiskodott. 
 
I: Mi történt a zsidó holmikkal Liszkán? 
 
VB: Mi történt. Szerte-széjjelhurcoltak mindent, az lett a vége. 
 
I: Látta Ilonka néni? 
 
VB: Én? Engem nem érdekelt, nekem nem volt szükségem ilyen dolgokra, semmire. 
 
I: De látta, hogy széthordták a zsidó holmikat? 
 
VB: Csak hallottam. 
 
I: Mit hallott, kik hordták szét? 
 
VB: Na hát, hogy lehet ezt elmondani. Hát mit hordtak szét? Amit értek. 
 
I: De kik hordták szét? 
 
VB: A szegény nép. 
 
I: Liszkaiak? 
 
VB: Persze. Azok. Akinek nem volt. Igen.  
 
I: Mi lett a zsidó házakkal, boltokkal? 
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VB: Hát volt, amit átvettek. 
 
I: Kik? 
 
VB: Hát azt mán a tanács intézkedett, ugye, hogy- mán akkor nem volt gazda. 
 
I: És kik kapták meg a házakat, boltokat, amit a zsidók otthagytak? 
 
VB: Kik kapták meg? Hát én azt nem tudom, nem tartottam ott a markomat. 
Hogy=hogy abba tegyék, vagy=vagy hogy mondjam, hogy hm- nem tudom, annyira 
nem érdekelt engemet, mikor az uram is odavolt, katona volt, a háborúba volt, akkor 
ott volt- a lovak ott voltak, apósommal, mán ő se volt fiatal, és akkor vele mentem a 
rétre. Apukával, nagyon rendes ember volt apósom. 
 
I: Jöttek-e vissza zsidók Liszkára? 
 
VB: Haza? Volt köztük egy pár, de aztán végül azt- azt talán majdnem hogy mind 
hazagyütt. 
 
I: Kire emlékszik, ki jött vissza? 
 
VB: Jaj, hát az ki tudja elmondani! Tessék már mondani. Ki tudja azt elmondani. 
 
I: Arra emlékszik Ilonka néni, hogy a zsidó boltok, meg a házak falán volt egy ilyen 
felirat, mielőtt elvitték volna őket.  
 
VB: Egy felirat. 
 
I: Vagy plakát, papír. Volt-e valami ilyesmi a zsidó házak falán, üzletek falán, 
ajtókon? 
 
VB: Nem. 
 
I: Ilonka néni, nagyon szépen köszönjük, akkor most már tényleg leállunk. 
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