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Polyák Györgyné Orosz Irén 
 
 
K: Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethetünk ma is. Legyen szíves 
megmondani a nevét mindenekelőtt. 
 
I: Polyák Györgyné vagyok, Orosz Irén, itt születtem Balsán, 1936. IV. hó 7-én. 
 
K: Irén néni, jártunk itt néhány héttel ezelőtt és akkor elmesélte Irénke néni, hogy 
mire emlékszik a második világháborús időkből. Álljuk le egy pillanatra, technikai 
probléma adódott. 
Itt jártunk, tehát itt jártunk- 
I: -igen- 
K: -Irén néni néhány héttel ezelőtt. Akkor- bocsánat- akkor Irén néni arról beszélt, 
hogy mire emlékszik a második világháborús időkből. 
I: Igen. 
 
K: Most azért jöttünk vissza, hogy ezeket az emlékeket videóra rögzítsük, videóra 
vegyük. 
I: Igen. 
K: Tessék szíves lenni elmesélni, hogy hogy volt itt Balsán a második világháború 
környékén, hogyan éltek itt a zsidók, nem zsidók együtt? Kikre emlékszik? 
 
I: Hát emlékszem- Cilike nénire emlékszem legjobban, meg Ecker bácsiékra. Ecker 
bácsi hentes volt. Volt, hogy én mentem hozzá húsér. Anyukám küldött, mert az 
apukám mondta, hogy ő látta, hogy Ecker bácsi nagyon fiatal jószágot vezetett, azt 
fogja levágni, hát eredj fiam, hozzál belőle, mert az hamar megfő. És voltam a 
hentesüzletébe, emlékszem a köves hentesüzletre, nagyon hűvös volt. És 
Schönbergerékre is emlékszem, de arra nagyon homályosan és kevesest. 
 
K: Említette Cilike nénit. Ő milyen Cilike néni volt, mi volt a vezetékneve? 
 
I: Hát, én azt nem tudom, én csak annyit tudok, hogy Cilike néni, meg Dezső bácsi. 
De Dezső bácsit nem vitték el, amikor elhurcolták a zsidókat, mert Dezső bácsi 
meghalt itthon. Csak Cilike nénit vitték el, meg Juli nénit, az anyósát, Dezső bácsinak 
az édesanyját. 
 
K: Mivel foglalkozott Cilike néni és Dezső bácsi? 
 
I: Ruhákat varrt, nagyon szépen, nagyon csinosan varrt, és Dezső bácsi hordta 
mindenüvé, minden házhoz, ha kész volt a ruha, vitte haza. Így hozta a karján, nálunk 
is mindig a ruhát, szebbnél szebbeket. Nagyon aranyos asszony volt, és amikor a 
levente a kapujukba állt, amikor szedték össze őket, akkor édesanyám elszaladt és 
akkor mondta, hogy jaj, Orosz néni, egy-két pengő, nem tudom, hogy mennyi, csak 
nagyon keves pénzt mondott, akkor pengő volt, az járta. És ennyi pénzem van, ilyen 
keves, ezzel megyünk el, a fél falu tartozik. És akkor édesanyám hazajött és ő is 
tartozott és nem tudom, azt hiszem nagymamámtól kért, hogy mama, adjon már 
nekem tíz pengőt kölcsön, vigyem el Cilikének, mert tartozom neki, és hát majd 
megadom, valami kiszámítása volt, hogy majd mikor meg tudja adni. És akkor elvitte 
a tíz pengőt nagymamám, mama adott, és elvitte a Cilike néninek és a levente 
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szétrakott lábbal a kiskaput állta ott, elállta, de megengedte, hogy beadja anyukám 
neki. 
 
K: Erre a történ- ott volt akkor Irén néni, amikor mindez történt? 
 
I: Nem, hanem itthon voltam már nálunk, otthon a Kassai utcába, ahol- ahova Ildi jár. 
Nyaralni. 
 
K: És ezt honnét tudja, akkor ezt a történetet? 
 
I: Hát, hallomásból. Hallomás. 
 
K: Ki mesélte el ezt Irén néninek? 
 
I: Hát hall- hallottam, fültanúja voltam a- a hal- már a megtörtént dolgoknak, mert hát 
már 8 éves gyerek voltam és emlékszem rá jól. 
 
K: De nem az, hogy a Cili néni mit mondott az édesanyának.  
 
I: Az anyukám mondta, hazajött Cilikétől és akkor mondta, hogy Cilike mondja, hogy 
nincs pénze, fél falu tartozik, hát mama, adjon már nekem tíz pengőt kölcsön, hogy 
vigyem el Cilikének, mert én is tartozok, és majd megadom.  
 
K: Említette, hogy ott állt egy levente a Cilike néni- 
I: -igen=igen, ott állt.  
 
K: Ki volt ez a levente? 
 
I: Az Bihari Jóska volt, most halt meg a tavaszon. 
 
K: Mi volt az ő feladata? Miért állt ő ott? 
 
I: Hát, hogy ne engedjen se ki, se be senkit, még nem jönnek a csendőrök érte, Cilike 
néniér, meg Juli néniér. 
 
K: Látott ilyet annak idején, Irén néni, hogy zsidó házak előtt leventék álltak? 
 
I: Én nem láttam, csak édesanyám mondta. Hogy úgy álltak leventék minden kapuba. 
 
K: Irén néni, visszatérve még a háborút- tehát a zsidók elvitelét megelőző időszakra. 
Kikre emlékszik még a faluból? Mármint zsidókra. 
 
I: Hát a Schönberger családra, de azokra nem képzelek jól. Csak emlékszem rájuk, 
hogy ahol a kultúrház van, ott laktak és ugyanilyen beosztással volt a lakásuk, mint 
most van a kultúrház. Ahol a cukrászda volt, ott volt a bolt, és ez a része, erre 
mifelénk, azok termek voltak, kettő is, és azokat kiadták bálozóknak, meg ilyen 
rendezvényeknek, alkalom adtán, ha volt bál, vagy szüreti mulatság, vagy 
szerepeltünk, mert én még szerepeltem benne. Mari néni voltam a Liliomfiba.  
 
K: És akkor Schönbergerék mit árultak a boltjukban? Mivel foglalkoztak? 
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I: Schönbergeréknek boltjuk volt, kocsmájuk volt. És hát ugye mondanom se kell, hát 
be kellett zárni, mikor jött a csillagos világ, amikor a csillagot viselniük kellett, már 
akkor nem működtek, bezár- be kellett nekik zárni. 
 
K: Ez hogy volt Irén néni, vissza tetszik emlékezni erre, hogy hogy volt? 
 
I: Igen, vissza, mert ott vele szemben egy nagynénémnek, apai nagynényémnek volt 
boltja, akkor kapott engedélyt, mikor már Schönberger bezárt. Fűszerboltra.  
 
K: De hogy akkor ez összefüggésben volt, tehát azért kapott ő engedélyt, mert be 
kellett zárni- 
I: Összefüggésbe, mert emlékszem rá, hogy a szüleim beszélték, hogy Mariék 
megkapták az engedélyt, így hívták a nagynényémet. A Schönbergeréknek be kellett 
zárni, hát Mariék megkapták az engedélyt. Így mondták. De tetszik tudni, nem csak 
fűszer volt abba. Hó, de érdekes világ volt, dekával mérték így kis kanállal a paprikát, 
meg a borsot. A mérlegen rajta volt egy papírzacskó és a zacskóba. Kint meg az 
udvaron volt egy nagy hordó petróleum. Emlékszem rá és így pumpálták. Hát nem 
volt villany. Háború után lett jobban villany. 
 
K: És ők azért kapták meg- Mari néniék azért kapták meg az engedélyüket, mert a 
Schönbergeréknek be kellett zárni? 
 
I: Igen=igen=igen=igen. Megkapták. 
 
K: De azért kapták meg, mert a Schönbergeréknek be kellett zárniuk? 
 
I: Hát, nem azért, mert Schönbergeréknek be kellett zárni, hanem hát hamarabb 
megkapták, én nem tudom, hogy fejezzem ki érthetőebben magamat, hogy még volt 
egy másik nagynényém, unokatestvére volt édesapámnak és azok is akkor nyitottak 
szatócsboltot. Így mondták, hogy szatócsbót. 
 
K: Mi lett, amikor bezárt- tehát amikor be kellett zárni a boltokat, akkor mi lett 
ezekkel a zsidó boltokkal? 
 
I: Hát azt én nem tudom. Hát énszerintem frontátvonuláskor, ami volt, még 
kirabolták, elhurcolták. 
 
K: De a boltok újra megnyitottak? 
 
I: Nem:, nem. Azokat a Schönbergeréket elvitték, az úgy maradt, a boltot azt 
széthordták. Schönbergeréket mikor vitték, akkor élelmet is kellett vinni és akkor 
átkiabáltak a szomszédba, sógornőm ott lakott, így jobbra, a nagynénényém meg egy 
kicsit balra, a bótos. 
 
K: Irén néni, még erről ne beszéljünk. Maradjunk még annál az időszaknál, amit úgy 
emlegetett, hogy a csillagos- bejött a csillagos világ. 
I: Igen=igen. 
 
K: Az mi volt, az a csillagos világ, ez hogy volt? 
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I: Sárga csillagot viseltek, arra jól emlékszem. A kabátjukon, vagy- hát a ruhájukon. 
 
K: Kik? 
 
I: A zsidók. 
 
K: És miért kellett nekik sárga csillagot viselni? 
 
I: Hát ez volt a megkülönböztetésük, hogy ők zsidók. 
 
K: Ki mondta, hogy sárga csillagot kell viselniük? Hogy volt ez? 
 
I: Hát én azt nem tudom, hogy ki mondta nekik, az elöljáróság, vagy ki, az akkori 
rendszer. Hát hm:- 
 
K: Hallotta Irénke néni, hogy- hogy ezt előírják, tehát valamilyen- kidobolták ezt 
akkor, vagy hogy volt ez? 
 
I: Hát ezt csak így szájon hal- ott nálunk, otthon is, anyukámék, apukámék- 
apukámék mondták, hogy a zsidóknak sárga csillagot kell viselni. Meg nagymamám 
nagyon beteg volt és elvitték Újhelbe megműteni és ott az újheli kórházba is zsidó 
volt a főorvos és azt mondták, mikor hazajöttek, hogy még a fehér köpenyen, ahogy 
műtött, még a műtőbe is, ott volt a csillag. Hát ilyen szájhagyományról tudom én ezt. 
Azt én nem láttam, Újhelbe én nem voltam. 
 
K: De Balsán látott sárga csillagot. 
 
I: Persze, persze! 
 
K: A gyerekeken is volt? 
 
I: Hát én gyerekeket nem nagyon láttam. Schönbergeréknél voltak onokák, 
Eckeréknél volt- hát Ecker Icának volt, Helénkének volt, volt egy kisebb, azt 
Helénkének hítták. Lórikának volt, az=az- az a református templomtól odébb lakott. 
 
K: Mije volt Lórikának? 
 
I: Csillag, de--jöttek apukámhoz Lórikáék, hogy- na tessék kérdezni. Mondjam?-- 
 
K: Egy pillanat, álljunk meg egy pillanatra, bocsánat. 
 
I: Tessék kérdezni, aztán akkor én folytatom. 
 
K: Elnézést, egy pillanatra meg kellett állnunk. Tehát akkor ugye arról volt szó, hogy 
kiken látott sárga csillagot annak idején Irénke néni. 
 
I: Hát láttam Ecker bácsiékon is láttam. 
 
K: Arra emlékszik, hogy mit szóltak a zsidók, hogy sárga csillagot kell viselniük? 
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I: Hát nem örültek neki, azt=azt tudom, azt hallottam, beszélték a felnőttek, hogy 
szegényeknek viselni kell a sárga csillagot. Még ahol a tejcsarnok volt, ott lakott egy 
nagyon öreg néni, Mózsiné, úgy hívták, jött megnézni nagymamámat, mert őt is ott 
műtötték Újhelbe, ahol nagymamámat, és viselte ő is, azt láttam, a sárga csillagot. 
Nagyon öreg asszony volt, Mózsi bácsi, meg Mózsi néni, de a keresztnevére nem 
emlékszem mán. Meg Lórikáék. Lórikára emlékszem, hogy viselte a sárga csillagot, 
jött nálunk, hogy Orosz bácsi, tessék már szíves lenni engem aratáskor felfogadni, 
mert csak úgy lesz fejadagunk, kenyérnek valónk, ha=ha keresünk, meg jövünk 
napszámba, krumplit szedni, mert tessék krumplit adni a- a napszámba, bérbe. Mert 
hát ennivaló kelletett, hát háborús világ volt, hát nem úgy volt, mint most, kedves. 
Nem volt ilyen bőség. 
 
K: Aztán ugye elkezd- tehát sárga csillagot kellett viselni a zsidóknak. 
I: Igen. 
K: Aztán pedig elvették a boltjaikat. 
I: Igen. 
K: Le kellett zárni a boltokat. 
I: Igen. 
K: Mi történt aztán a zsidókkal? 
 
I: Szabolcs felől jöttek a- hozták őket, szekérre rakták. 
 
K: Kiket? 
 
I: A- a: Schönberger családot, a zsidókat, a kultúrház ahol van, ott laktak a 
Schönbergerék. És akkor arról hozták őket szekérrel, utána Ecker bácsiékat rakták 
szekérre, és akkor- 
K: Látta ezeket? 
 
I: Ezeket láttam. Láttam, csendőrök jöttek lóháton, kétoldalt, hát ott meg mi a Kassai 
utcába szomszédok, alul, felül, jobbról, balról, sírtunk, hát mindenki sírt. Ugye sírt a 
felnőtt, ugye hát én is sírtam, mint gyerek, hát- sír- sajnálta mindenki őket, sírt. És azt 
mondták, hogy ne tessenek sírni, mer minket lovasszekeren visznek, de magukat 
hajtani fogják. És bejött. Mikor a Gulagra vitték az embereket, szedték össze, 
Vencsellőrül is, Rakamazról is, elbeszélték, mikor hazajöttek, hogy Szerencsig 
gyalog mentek.  
 
K: Tehát akkor a balsai zsidókat itt szedték össze, itt kellett szekérre szállniuk? 
 
I: Igen=igen. 
 
K: Ezt, hogy szekérre kellett szállniuk, ezt látta Irén néni? 
 
I: Igen. Jöttek Schönbergerék, Eckerék, ő: Cilike nénit már nem láttam, se 
Lórikáékat. Mentek Vencsellőnek. És akik hazajöttek, a fuvaros emberek, már így 
mondom, aki a lovat hajtotta, a kocsis, na, hogy fejezzem ki magam, nem tudom, 
hogy hogy kell kifejezni magamat. 
K: Kocsisok, igen. 
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I: Igen. És azok mondták, hogy Nyíregyházáig vitték őket a nagyállomáson- vag- 
vaginérozták be. Ott--és úgy vitték. 
 
K: Akkor ezek szerinte ezek a kocsisok helyiek voltak. Balsaiak voltak. 
 
I: Igen, igen, helybeli, azok azok voltak, akiket akkor a községházáról kivezényeltek, 
tetszik tudni? Akinek lova volt. 
 
K: Emlékszik nevekre, kik voltak ezek? 
 
I: Nem. Hát már ha emlékeznék is, azok már rég por- porladnak.  
 
K: Látta akkor ezek szerint a Schönbergeréket, a: hm: és Ecker- 
I: Ecker bácsiékat, őket. 
 
K: A szekéren voltak ők és volt-e náluk holmi? 
 
I: Igen. Nem tudom, egy bizonyos- valamennyit be lehetett nekik csomagolni, mert 
Schönbergerék meg kiabáltak át a sógornőmnek, hogy nincs kenyerük. És a 
sógornőm vitt nekik egy egész kenyeret. Hát aztán, hogy azt elrakták-e mind vinni- 
 
K: Oda- tehát föl tudta ezt- látta, vagy hallotta Irén néni? 
 
I: Nem, én ezt hallomásból tudom, hogy vitt nekik a- férjemmel beszélt, mert a 
férjemnek a testvérje volt, aki ott lakott. 
 
K: Mit látott, amikor azt mondta, hogy látta a Schönbergeréket, Eckeréket a szekéren. 
Tehát ott ültek a szekéren, hogy volt ez? 
 
I: Hát, ő az ölükbe volt a gyerek, Schönbergernél unokák volt, itthon, a gyerekeinek a 
nem tudom, hogy melyiknek, mert ott voltak négy, vagy öt gyerek. És a- hát az 
ölükbe ült a gyerek, benne a nagymamáéba, meg a nagypapáéba, meg a két oldalt 
csendőrök. Lóháton mentek, mintha most is látnám, nagy kakastollason.  
 
K: Ismerte ezeket a csendőröket? 
 
I: Á! Hát én? 
K: Helyiek voltak. 
 
I: Nem, azt én nem tudom=azt én nem tudom. 
 
K: Mondtak valamit a csendőrök? 
 
I: Nem, nem =nem mondtak semmit. 
 
K: Hogy viselkedtek a zsidókkal a csendőrök? 
 
I: Azt én nem tudom. Ültek a lóháton és két oldalt szekeren. Ahogy a szekér jött, két 
oldal- jaj, bocsánat. Két oldalt--elmozdítottam ugye, most bajt csináltam. 
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K: Semmi gond! Igen, tehát kétoldalt voltak a csendőrök. 
 
I: Igen, a szekérnek a két oldalán. Nem tudom, biztos- 
 
K: Hány csendőr lehetett ott körülbelül? Hány csendőr? 
 
I: Hát négy- négyre emlékszem. 
 
K: És akkor végül is hány szekér volt? 
 
I: Azt én nem tudom, mert Cilike nénit, meg Juli nénit nem láttam, meg Lórikáékat 
nem láttam. Hát sz: szerintem annak is volt még egy-kettő. Biztos, mert Lórika- 
Lórikának volt egy nővére, Helénke- 
 
K: Ili néni, hány=hány szekeret látott akkor el- elhaladni? 
 
I: Kettőt, csak kettőt. 
 
K: És akkor otta Schönbergerék, vagy az Eckerék mondtak valamit? 
 
I: Igen, ott sírtak, sírtunk, a felnőttek is én is, hát ugye a gyerek milyen. És akkor hát 
sírtak a felnőttek, hát ugye nagy baj van, hát én is sírtam. És akkor mondták, hogy ne 
tessenek sírni, mert minket- már ezt mondtam, ugye? 
 
K: Volt, aki=volt, aki örült annak, hogy elviszik a zsidókat Balsáról? 
 
I: Volt, mer ott volt egy esküvő, az út- abba az utcába azon a részen, ahol most az 
önkormányzat van. Férjhez ment egy lány egy katonatiszthez. Volt olyan muzsika, 
hogy dalolták, hogy /éljen a Szálasi, meg a Hitler, üssük a zsidót a bikacsökkel./ 
((ritmusosan mondja)) Ezt húzta a cigány. Hát én meg mint gyerek, hát mentünk 
nézni, meg hallgatózni, mert hát akkor nem volt televíziózás, meg ilyesmi, hát akkor 
a gyerek mindenütt megfordult, meg ott laktam a Kassai utca 5-be és akkor 
áthallatszott, ahogy a cigány húzta. 
 
K: És ezt kik énekelték? 
 
I: Hát a lakodalmas nép, a vendégek. 
 
K: Volt más hasonló dal is? 
 
I: Nem tudok, csak ezt, ez maradt meg az emlékezetembe. 
 
K: És hogy volt ennek a dallama, tetszik rá emlékezni? 
 
I: Nem. Botfülű vagyok.((mosollyal)) Az uramnak volt szép hangja. Jaj! 
 
K: És akkor, amikor ott ment el a két szekér- 
I: Igen- 
K: -akkor hallott olyat Irénke néni, hogy valaki örült volna annak, hogy elmennek a 
zsidók, elviszik a zsidókat? 
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K: Nem, nem. Nem, mindenki sírtunk. 
 
K: Nem voltak megjegyzések? 
 
I: Nem. Sírt mindenki, Hajdúné, Márta néni, Erzsi néni, mindenki. Alul, fölül, alsó, 
felső szomszéd, mindenki sírt. Hát azok olyan jó emberek voltak. Mondom, hogy a 
Dezső bácsi, hát az olyan örömmel hozta haza nekem a szép ruhákat, úgy örült neki, 
mint hogyha ő saját maga felvette volna.--Vagy azért volt, hogy nem volt gyerekük és 
örült a más gyerekének, más gyerekének az örömének? Vagy nem tudom már, hogy 
fejezzem ki magam. Jól fejezem ki? Szabatosan, magyarosan?---És hát- ez=ez volt. 
 
K: Az esküvő, amit az előbb tetszett említeni- 
I: -igen- 
K: -az mikor volt? Az azután volt, hogy elvitték a zsidókat, vagy azelőtt? 
 
I: Hát akkor tájba volt, mert mentünk nézni a menyasszonyt is, mert uszálya van, azt 
mondják, uszályos menyasszony lesz, mert katonatiszt vette el. De aztán később 
kisült, hogy a katonatisztnek valahol a Felvidéken is volt már egy házassága-- 
úgyhogy hát mentünk nézni Tamás Margitot, hogy milyen szép menyasszony lesz, 
uszálya van. Hát fogalmunk se volt nekünk még gyerekeknek, hogy mi az az uszály. 
 
K: És de ezt- akkor még itt voltak a balsai zsidók, vagy akkor már elvitték őket? 
 
I: Hát olyan egy pontba esik, tetszik tudni? Olyan egy pontba. De hogy már melyik 
volt hamarabb, azt=azt én már nem tudom.----------- 
 
K: Voltak-e nyilasok Balsán? 
 
I: Voltak. Voltak. 
 
K: Hányan voltak? 
 
I: Azt nem tudom. 
 
K: Körülbelül. 
 
I: Nem tudom, fogalmam sincs, mer már meghaltak. Egyre emlékszem, de ezt nem 
mondom, a nevét se, mert a fia családja él és nem akarom őket kínos helyzetbe hozni. 
Fia, onokája. Nem! Fia, onokája él még. 
 
K: Miért hozná őket kínos helyzetbe? 
 
I: Hát nem tudom, hogy hogy vennék ők is, hát őróluk nem beszélek. Ezt nem- 
 
K: Mit csinált ez a nyilas? 
 
I: Volt nekik itt pártházuk. Jártak gyűlésre. És mint a filmeken, ilyen kitartott kézzel 
köszöntek.  
 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



 10 

K: Mit mondtak, hogy köszöntek? 
 
I: Azt hiszem, hogy azt mondták, hogy ’heil Hitler’--nem jól mondom? 
 
K: Mit csináltak még ezek a nyilasok itt, Balsán? 
 
I: Nem tudom. Ezt már én nem tudom, hát ez a- az annyira összezsúfolódik egy 
időpontba, hogy-- emlékszem még a kis öregemberre, aki nagy nyilasvezér volt. 
 
K: Hogy hívták? 
 
I: Na mondjam már, mert ez akkor benne lesz és nem akarom a családot kínos 
helyzetbe hozni. A fiát, meg az onokáját. 
 
K: De miért lenne ez kínos nekik? 
 
I: Hát- 
 
K: Ő a nagypapájuk, hát ő- 
I: Soha nem lehet tudni, hogy miért. Olyan szeretettel vannak irántam.--- 
K: És mit csinált ez a=ez a nyilas? 
 
I: Vo- mondom, volt pártházuk, jártak pártgyűlésre.  
 
K: Volt ilyen pártgyűlésen? 
 
I: Én? Á! 
 
K: De hallott arról, hogy mi történik ott, vagy mi zajlik ott? 
 
I: Azt nem, nem. 
 
K: Beszélték, hogy mit csinálnak ott? 
 
I: Hát a felnőttek beszélték, a szüleim, meg azokat, hogy párt, nyilas párttagok, meg 
járnak gyűlésekre. Hm: mi lesz itt. (…) 
 
K: Hogy? 
 
I: Mi lesz mán itt? Mi lesz mán belőle? 
 
K: Hányan lehettek itt nyilasok Balsán? 
 
I: Hát én nem tudom. 
 
K: Ezen kívül az emberen kívül ismert más nyilast a faluban? 
 
I: Nem. Nem. 
 
K: És kinek köszöntek úgy, hogy heil Hitler? 
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I: Hát csak a párt- egymásnak köszöntek, mert- 
I: (…volt egy…?) 
 
I: Az én apámnak nem, mert az én apám nem volt nyilas. 
 
K: Volt egyenruhájuk? 
 
I: Azt én nem tudom. 
 
K: Vagy karszalagjuk? 
 
I: Az volt, karszalag az volt. 
 
K: Fegyverük? 
 
I: Azt nem tudom. Azt nem tudom, aranyos. 
 
K: Volt, hogy hangoskodtak? 
 
I: Azt se tudom. 
 
K: Vagy erőszakoskodtak? 
 
I: Azt se tudom. 
 
K: Mit hirdetett ez a nyilas párt, Irén néni, tetszik emlékezni, hogy miről szólt, mit 
akartak ezek a nyilasok? 
 
I: Hordták ezeket ilyen dzsippel, ezeket a párttagokat és akkor mikor kiszálltak a 
dzsipből, akkor köszöntek egymásnak előre nyújtott karral, hogy heil Hitler. Úgy arra 
emlékszem, hogy úgy megfordultam mint gyerek, meg otthon megkérdeztem. Ő 
semmi se ez kislányom. Pártoskodnak. Mert olyan furcsa volt a- akkor a kocsi, nem 
úgy volt, mint most, nem sok dzsip szaladgált. És a gyerek hát felfigyelt rá. 
 
K: De azt lehetett tudni, hogy mit akarnak ők? Mit=mit hirdetnek, mik a=mik az 
elveik? Vagy milyen politika- 
 
I: Hát én azt nem tudom, a felnőttek biztos tudták, de hát azt én- annyira nem érdekelt 
az engem, hogy mit akarnak. 
 
K: De ezt otthon esetleg nem hallotta, hogy? 
 
I: Nem=nem=nem=nem. 
 
K: Amikor elvitték a zsidókat, említette, hogy ugye itt maradtak a boltok, házak 
üresen. Pontosabban ugye hát a lakók elmentek, a zsidók elmentek, akik voltak, ott 
laktak ezekben az épületekben. Mi lett ezekkel az épületekkel, illetve mi lett a benne 
levő vagyontárgyakkal, vagy holmikkal? 
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I: Kifosztották. 
 
K: Ki fosztotta ki? 
 
I: Meg akkor is, amikor a németek átmentek a Tiszán, mán akkor például a Kassai 
utcában volt egy bolt, egy kis bolt, Hangya szövetkezet, és megnyitották a boltokat. 
És a nép ment. Emlékszem egy utcabeli fiú, így hozta le a nagy gyufát, ilyen nagy 
tasakokba volt, mint az a- és csak hozta a gyufát a hóna alatt. Hát akkor a többit 
mindent is. 
 
K: De ez is egy zsidó bolt volt? Ez nem zsidó bolt volt. 
 
I: Ez nem, ez Hangya szövetkezet, ez- 
 
K: De mi lett a zsidó boltokkal? 
 
I: Ugyanez. 
 
K: Látta ezt, Irén néni? 
 
I: Azt én nem láttam, csak a Hangya szövetkezetet. De hát mondták, hogy 
széthurcoltak mindent, hát megnyitották. A németek átmentek a hídon és a lakosságot 
kifosztották. Tőlünk is elvittek négy kövér disznót. 
 
K: A németek, vagy az oroszok? 
 
I: A németek. Négy kövér disznót, kacsát, libát. 
 
K: Irén néni, nyugodtan igyon egy korty vizet, hogyha gondolja. 
 
I: Igen, és akkor autóra rakták és a (…) lerepült a hídról.---Hazajött. 
 
K: A liba? 
 
I: Egy vén tojóliba. Sose fogom elfelejteni, csapkodták a kezüket a felnőttek: hát: ez 
meg hogy jött. Aztán szájhagyomány szerint terjedt, hogy repkedtek a libák a hídon. 
Rosszul volt ez valahogy leponyvázva. Itt ki tudja, még /disznó is volt./ ((nevet)) 
Mikor átment az utolsó, akkor felrobbantották a hidat.  
 
K: Irén néni, azt mondta, hogy hallotta, hogy széthordták a zsidó lakásokból a 
holmikat. 
 
I: Igen=igen. 
K: Tud olyasmiről, hogy valamelyik holmi ide került, vagy oda került, valakihez 
került? 
 
I: Hát én nem tudom már, Ecker Icáéknak egy gyönyörű függőlámpa, hogy hova 
került, csak--édesanyám megvette, és- 
K: Kitől? 
I: Jaj, az valami Icához visszakerült. És Icától vette meg 15 pengő- forintért. 
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K: De ez már a háború után. 
 
K: Ez már a háború után volt és hát még lehet, hogy megvan Vencsellőn valamelyik 
unokatestvéremnél. De gyönyörű volt. Hát az mondanom se kell, úgy bánom mai 
napig is, hogy egyet láttam itt az ószeresnél. De valami sokér akarta adni, 15 ezer 
forintér, és én meg gondolkoztam rajta, aztán amire visszamentem nem volt, elvitték. 
 
K: Irén néni tud olyanról, hogy valakinek, vagy valamelyik zsidó- elhurcolt zsidónak 
a holmija felbukkant valamelyik szomszédnál- 
I: -nem- 
K: -vagy valakinél? 
I: Nem, nem tudom. 
 
K: Akkor miből gondolja, vagy honnét tudja, hogy ezeket a holmikat széthordták? 
 
I: Hát mondom, hogy megnyitottak mindent, mint a Hangya szövetkezetet, a zsidók, 
vagy a németek. És mindenki vitt mindent, boldog-boldogtalan. 
 
K: Mi lett a zsidók házával? Beköltöztek oda később nem-zsidók? 
 
I: Nem tudom mi lett. Cilike ahol lakott, Cilikéékkel egy pitvaron, így mondom, hogy 
pitvar, tetszik-e érteni, lakott egy másik család, az magyar család volt. És Cilikének 
meg a másik oldalán, a há- a szobája másik oldalán, ott meg egy imaház volt, zsidó 
imaház, mert nem volt templomjuk. Abba az imaházba jártak Vencsellőrül is át, 
imádkozni a zsidók.  
 
K: És mi lett ezzel a- mi lett? 
 
I: Hát az a földdel egyenlő lett már hát. 
 
K: Hogy-hogy? 
 
I: Hát ugye kifosztották, ott volt benne a sok ruha, a fél falunak a varrnivalója, 
kifosztották, vitte boldog-boldogtalan, és- 
 
K: De erről csak hallott Irén néni. 
 
I: Igen=igen=igen. 
 
K: Ki jött vissza aztán a háború után? 
 
I: Ecker Ica. Lórika- Lórika, én nem tudom, valahol Pesten volt. Volt ott egy hely, 
ahonnan nem vitték, vagy nem érkeztek elvinni, csak gyűjtőtábor volt. És Lórika 
visszajött. Emlékszem rá, hogy az öcsémnek nem volt ruhája, és akkor mondta 
Lórikának, hogy itt van nekem ez a gyerek, jön a húsvét, valami ruha kellene rá, hát 
nem tudna-e Lórika valamit, vagy pamutot, vagy valamit hozni, hogy e=e- hogy ha 
pamutot hoz, akkor megkötném mackónak. És akkor hozott, hozott. És mondta, hogy 
Orosz néni, nem tetszik haragudni, kéket nem kaptam, mert az a fiúsabb, csak 
rózsaszínt. Hát ugye abba a világba, hát még az is csoda volt. És megkötötte anyukám 
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és az lett az öcsémnek, aki most Pesten él, az Ildi papája, annak lett ruha belőle, 
mackó. Itt vagy, Ildikém? 
 
K: Irén néni, ki jött még vissza? 
 
I: Ecker Icát, meg Lórikát tudom, hogy visszajöttek. Ecker Ica Márta néninél aludt 
első éjszaka, mikor visszajött, a szomszédba. Hát szegény Márta néni, befektette szép 
hófehér ágyba, minden, és akkor egyszer sírva jön és akkor mutatja, Anna, gyere 
csak, Anna, anyukámat úgy hívták. Nézzed mán, mi ez? Jaj, Márta néni, az tetű! Hát 
ugye nem volt tisztálkodási lehetőségük semmi se. Aztán érdeklődött Ica, hogy kit 
vittek el, vagy hogy volt, vagy mint volt, aztán mondta Márta néni, hogy nem vittek 
el innen senkit, mert volt itt egy községházán egy úgy hívták, Seszták Andor, egy- 
 
K: De hogy-hogy kit vittek el? 
 
I: Kit szedtek össze a- 
K: -kik? 
I: -az oroszok. És akkor ez a Seszták Andor nevű kiállt a nép mellett, nem hagyott 
elvinni Balsáról senkit. De közbe ez a Seszták Andor Oroszországba volt fogságba, és 
Oroszországba meg onnan hozott feleséget. És a felesége jól tudott oroszul, meg ő is. 
És nagyon kiálltak az emberek mellett és innen nem volt- na aszongya Ecker Ica, ha 
én itthun vagyok, akkor visznek. Amit én megkóstoltam, kóstolja meg más is. 
 
K: Ezt nem értem, Irén néni. Hogy- ezt nem egészen értem. 
 
I: Azt Márta néni mondta neki, hogy Seszták kántor úr nem hagyott elvinni senkit. És 
akkor mondta Ecker Ica, hogy na, ha én itthon vagyok, hát akkor visznek, amit én 
megkóstoltam, kóstolja meg más is. 
 
K: Mire gondolt Ecker Ica? 
 
I: Hát hogy akkor vittek volna innen is az oroszok a Gulágra, hajtották volna 
embereket, mint Vencsellőről, meg Rakamazról, Szerencsig gyalog. De nagyon 
tájékozott emberek voltak, mert=mert mikor vitték őket, mán akkor mondták, hogy 
ne sírjanak, mert minket visznek szekeren, magukat meg hajtani fogják. Nagyon 
tájékozottak voltak. 
 
K: Irén néni, akik visszajöttek, az Ica, meg a Lórika, visszakapták a házukat, 
tulajdonukat? 
 
I: Hát én nem tudom, hogy hogy kapták vissza, meg mint kapták vissza, mert vissza 
kellett, hogy kapják, mer a Lórika háza- hm:-----eladódott és aki megvette, asztalos 
volt. Na, nem ugrik be- 
 
K: Ki adta el a Lórika házát? 
 
I: Hát csak Lórika! 
 
K: Amikor már visszajött? 
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I: Igen. Nem jut a- nem ugrik be az asztalosnak a neve.--Aki megvette. Egy gyereke 
lett, az az öcsémmel volt egyidős, de már régen meghalt.---Hát nem ugrik be a neve. 
 
K: Ecker Ica? 
 
I: E- Ecker Ica, ő azt hiszem kiment--hm: na, Izraelbe. Ott állítólag Izraelbe kibucot 
alakítottak a zsidók és ott reggel estétől estig olvastam egy cikket róluk, dolgoztak, de 
nagyon keményen a kibucba és azt mondták, ez még attól is jobb, mint hogyha 
elvinnék őket. 
 
K: Irén néni, Ecker Ica visszakapta a vagyonát? 
 
I: Azt nem tudom. Azt nem tudom, mert Ecker Icának is, a lakásukba volt fűszerüzlet 
és volt hentesüzlet. És a fűszerüzletbe---volt egy párttag asszony, nem mondom a 
nevét, mert a lányának is mesélt egy- nagyon nagy vörös asszony. Hogy mondjam 
másképp? 
 
K: Kommunista? 
 
I: Igen=igen. Na! 
 
K: De mikor került a fűszerüzletbe ez a- ez az asszony? 
 
I: Hát ez mán akkor, amikor a frontátvonulás után kezdett igazodni a helyzet, tetszik, 
tudni? 
 
K: És akkor elfoglalta a fűszerüzletet, vagy hogy volt? 
 
I: Igen, igen, a: Barsai- milyen Hangya üzlet lett és abba kezdett el üzemelni. Mert a 
mi utcánkba lévőt kifosztották. Az ott maradt ebek harmincadjára. 
 
K: Na most az Ecker Icáéknak a fűszerüzletébe- 
 
I: -kezdett el a Hangya üzlet üzemelni- 
K: -működni- 
I: -és akkor ez az asszony, ő nagy kommunista volt és az kezdett boltos lenni benne. 
 
K: A Hangya-üzletben. 
 
I: Igen. 
 
K: De akkor az- de akkor nem lett az övé. 
 
I: Nem, nem=nem=nem. 
 
K: Amikor Ecker Ica visszajött, visszakapta a boltot, meg a házat? 
 
I: Hát én azt már nem- nem tudom. Nem, de azt tudom, még arra emlékszek, hogy 
édesapám járt, úgy alakult meg ez a Hangya szövetkezet, frontátvonulás után, hogy 
nem volt pénz és mindenki élelmiszert ajánlott fel, ki babot, ki egy pár liter lisztet, 
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kukoricát, ilyeneket. Tetszik tudni? És azt nem tudom, hogy hova vitték el, vagy 
hogy értékesítették. És akkor ebből=ebből keletkezett újra. 
 
K: Irén néni, álljunk le egy pillanatra. 
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