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Tóth Józsefné Horváth Irén 
 
 
K: Jó napot kívánok! Legyen szíves bemutatkozni, mondja meg a nevét. 
 
I: Jó napot kívánok. Tóth Józsefné, lánykori nevem Horváth Irén. 
 
K: Mikor született? 
 
I: ’926. augusztus 11.  
 
K: Hol született? 
 
I: Gebe volt még akkor, most Nyírkáta, zárójelbe utána szokták hivatalokba is tenni, 
hogyha olyan- 
 
K: Tehát Gebe. 
 
I: Igen, ahogy a rossz lovat hívták régen. 
 
K: Irénke néni, jártunk itt néhány héttel ezelőtt és akkor Irénke néni visszaemlékezett 
arra, hogy milyen volt a második világháborús időkben. Akkor erről beszélgettünk és 
most azért jöttünk vissza, hogy ezeket az emlékeket videóra rögzítsük, felvegyük 
kamerával. Most megint ezekről a témákról lesz szó. 
 
I: Kérdezzenek. És amit tudok, becsületes, tiszta lélekkel, tiszta szívvel. Nem 
nagyítom, nem hagyok el belüle, amit csak koromnál fogva esetleg nem emlékszem. 
 
K: Irénke néni, milyen volt a viszony Gebén a zsidók és a nem zsidó között?  
 
I: Hát hogy: így mondjam, mint ahogy minden egyi, elég nagy falu volt és nagyon 
kiesett a forgalomból, olyan, hogy piaci forgalom, szóval sok szegény ember volt és 
elég sok jómódú ember és sok zsidó is volt, zsidó család. A sokat arányokban 
mondom. 
 
K: Hány körülbelül? 
 
I: Hát, ahogy én számolgattam otthon magamba, kilencre emlékszem. De az, hogy- 
 
K: Kikre emlékszik név szerint? 
 
I: Hát például ugye édesapám egy nem túl gazdag, mert volt tanyája, de az úgy bánt a 
családja- a tanyába élő kerülővel, meg aki a tanyába- nem hatalmas nagy tanya vót, 
mintha az ő gyerekei lettek volna, mint hogyha a családjábul származott volna az a 
kerülő, meg az a=az a kapás napszámos ember, úgyhogy kint laktak a tanyán és 
szabad kezük volt mindenhez, nem éltek vissza vele. 
 
K: Irénke néni, kire emlékszik név szerint, milyen zsidó családokra? 
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I: Zafir család és ezek sokan voltak testvérek. A- hát én mán négyre nem emlékszem, 
mert kint voltak egy- Egyiptomba is voltak, meg- de Zafir Flóri, Zafir Zsiga--- ez 
abba a családba való vót, azzal történt az a világraszóló drámai helyzet, azzal a 
Flórinak a családjával. És na úgy, hogy (Resóczki) József, az egy megint másik 
család, hat gyereke vót, az édesanyám szülői háza és az ő lakása között egy lakás 
volt, tehát ott együtt nőttek fel édesanyámék, hogy így mondjam. Neki meghalt az 
édesanyja és a nagymamája nevelte. És annak is volt hat gyermeke vót a világraszóló 
tragédia, mikor azt láttuk, hogy mikor koronként rakták szekérre- 
 
K: -ezt majd később- 
 
I: -nem szeretem még éccaka se, ha eszembe jut, nem tudok visszaaludni. 
 
K: Irénke néni, erről majd később beszélünk. Most inkább arról az időszakról, mielőtt 
elvitték- 
 
I: Zafir Sanyi- Zafir Sándor bácsi, akkor elnézést kérek, mert azt nem is tudom, de 
úgy hítták, hogy a kis zsidó. Ott lakott közel hozzánk. 
 
K: Ő mivel foglalkozott? 
 
I: Cipész volt. Egy beszédhibás szegény, de törődtek vele a jobb módú családok, 
Resóczkiék is, Blasz Sanyi bácsi is, Zafir Zsiga bácsi is. És az közel lakott hozánk, 
amikor- 
 
K: És volt családja? 
 
I: Parancsol? 
 
K: Volt családja ennek a ’kis zsidónak’, ennek a cipésznek? 
 
I: Igen, de ő volt egy olyan- fogyatékos volt, a kezével volt valami és 
cipőjavításokkal foglalkozott, de nagyon összetartó család volt. Ők elég szegényes 
körülmények közt éltek, de a többiek segítettek. Akkor nem- nem tudom, nagyon 
sajnálom, de nem emlékszem arra, hogy két lány is varrónő volt, az egyik pedig mi- 
milyen Irénke volt is- varrogatott nekünk és nem tudtam felidézni a nevüket. Csak a 
varró- (mondtuk, hogy) sajnálom ezt nagyon. 
 
K: Kikkel voltak szorosabb kapcsolatban Irénke néniék? 
 
I: Resóczki- Zafir családdal, még azok is, akik kint voltak, hazajöttek, úgy fogadtak 
bennünket, mintha családtag lett volna, ajándékokkal leptek meg, mint gyermeket. 
Meg szerettek nagyon a- én vittem az ebédet édesapámnak, meg a reggelit, de este 
meg édesanyámmal vittük ketten a vacsorát. És azokkal, meg Resóczkiékkal is 
nagyon jól- Blasz- Blasz Sándor bácsiékkal is és az az érzésem, hogy itt, amiről én 
nem tudhattam, de utólag ahogy mérlegelem, meg szétrakom a gondolataimat, hogy 
itt az, hogy mi társak lettünk a cséplőgépvásárlásnál, azt hiszem, ezt azért csinálta 
édesapám- 
 
K: Ez hogy volt, ez a történet a cséplőgéppel- 
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I: Tessék? 
 
K: Ez hogy volt, ez a cséplőgép-vásárlás? 
 
I: Úgy, hogy az az érzésem, ezt még édesapám még=még öten voltunk testvérek, de 
énvelem sok mindent megbeszélt, mint gyermekkel. Mert annyira kedvencük voltam 
a családoknak, nemcsak ennek, hanem az iskolába Grünwald Éva legjobb barátnőm 
volt. Szóval a zsidólányokkal, meg a zsidófiúkkal mindig az iskolába. Volt egy 
zsidóiskola, és református iskolába, nem a katolikus iskolába, ott nem is vettek fel, de 
nem gonoszkodni akarok, hogy mert csu- furcsának tartottam, hogy az általános 
iskolába nem vettek fel zsidó gyereket a katolikus- fele-fele volt ennek a falunak 
arányba a: református és a katolikus. És név szerint a Zafir család minden ágazatával, 
hogy így mondjam, jó volt a kapcsolat és az az érzésem nekem, hogy édesapám 
eladott két hold földet, ami édesanyámé volt, és ezt biztosan, hogy ők találták ki, a 
Zafír család, hogy mintha fele cséplőgépet- mi nem voltunk olyan jó anyagi 
helyzetbe, öt gyermek, meg nagymama. És hogy mikor meglepődött a falu is, hogy 
fele cséplőgép a mi nevünkön volt, ezt mán gondolom, ezt én teszem hozzá, de 
gondolom, hogy jól gondolom, hogy=hogy kenyérhez jussanak ezek a nagycsaládos- 
és biztos, hogy az ő pénzük. Szóval nem győződtem meg róla, hogy (na, ezt alá 
merném írni), de a hogy én következtettem, ahogy az eszem, gondolkozásom tágult, 
meg ahogy az életből sok mindent tudok, már ma döbbenek bizonyos dolgokra. Én 
kértem is édesapámat, hogyha van valami titka, amit nem lehet gyermeknek 
elmondani, vagy hogy van olyan barátja, aki bajba van és édesapám segít, mer ő is 
beleavatkozott, minden- a jegyzővel párharcra ment, pedig együtt kártyáztak. Nagyon 
híres főmolnár volt édesapám és nagyon okos. És akkor ez- azért született ez a 
gondolat, mert egy kicsit bizonyított is az élet, mert ami később jön ki , hogy amikor 
a búzába belemenekültek (…) búzaföldre, szóval az a vasvári hazajött még az izé- 
búzaföldön járt, ahogy ő jelentkezett és akkor a cséplőgépbül nekünk- 
 
K: Irénke néni, kicsit előre szaladtunk.  
I: -igen- 
K: Ha jól értem, arról volt szó, hogy volt egy cséplőgép, ami közös tulajdonba került 
az édes- 
 
I: -fele az édesapámé, a fele meg egy negyede Blasz Sándor bácsié, a másik negyede 
meg a Resóczki Józsefé. Minden- 
 
K: -akik mind a ketten zsidók volt. 
 
I: Igen, és egy utcába is laktak- nagyon- 
K: -és jóban voltak az édesapjával- 
I: -igen=igen, nagyon, igen, nagyon-nagyon, nagyon-nagyon. 
 
K: És azt gondolja Irénke néni, hogy az édesapja nem fizetett ezért a cséplőgépért? 
Tehát nem volt erre pénze? 
 
I: Szerintem nem. De azt- hát valamennyicske lehetett, mert két hold földet, amit 
édesanyám nagyon ellenzett, hogy eladja, és ugye a búza-termőföld volt, na de ott 
már nem tudtam hova tenni magam, mert ugye később leégett a házunk, nem tudtunk 
építeni, szóval én az az érzésem, hogy- 
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K: Szóval ezt a cséplőgépet közösen- tehát közös tulajdonba került az édesapja- 
I: -igen, akkor még nem volt az a- nem lángolt fel a világ, hogy hát- 
K: Igen. És azt gondolja, hogy a: a Resóczki, illetve a (Blatzék)- 
I: -Blasz, igen- 
K: -adták a pénzt édesapjának, hogy- és így került a közös tulajdonba. 
 
I: Ez csak egy ilyen kitaláció volt, hogy a zsidó embert ismeri kell, hogy okos és 
édesapám is nagyon okos volt, nagyon értelmes volt. 
 
K: És mit gondolt, hogy miért=miért- 
 
I: Hogy azok kenyérhez jussanak. 
 
K: De kik? 
 
I: A Blasz, meg a Resóczki család. És azok meg segítettek azokon, akik 
szegényebbek. Ezek jómódú- izé- zsidók voltak, ez a két család. 
 
K: De hát akkor miért nem került teljesen az ő nevükre? 
 
I: Ő: az ő nevükre? Hát azért mán ők biztos valahol a levegőbe neki, mert ez csak 
politika volt, hogy hát ugyi megfosztják, mert az üzletet bezárták, vagy=vagy az=azt 
meg- megfosztották, azért már kezdték a- 
 
K: Irénke néni- 
I: Ezt csak én találtam- 
 
K: Tessék egy pillanatra hátradőlni, ha ez jó Irénke néninek, és kényelmes és tessék 
vigyázni- 
 
I: Ja, bocsánat, hogy most látom, hogy fekete, igen, ezt itt a fényesre, igen. Na, 
mindegy. Elnézést. 
 
K: Semmi gond, Irénke néni. Tehát miért is- miért nem akarta a Blasz, meg a- 
 
I: Akkor mán kezdték befele zárni- záratni a boltokat, már a levegőbe volt, én is fiatal 
voltam, de hogy olyan nagyon, de mindig szoros kapcsolat- (Friedländer)- ez is a 
Grünwald család, úgyhogy- meg a- kérdezték a múltkor, de ahogy így összeszedem a 
gondolataimat, mikor én- 
 
K: Kik voltak ezek a családok? 
 
I: Tessék? 
 
KI: Kik voltak ezek a családok? A (Fridländer), meg a Grünwald? 
 
I: Fri- Grünwaldék azok nagyon hamar Grünwald nagyon hamar kiment Amerikába 
és az kint a 24 óra hatvanadik percébe vitte ki a családját, így, ahogy én összerakom a 
lapokat. És a- ott- izé- Éva, volt nekik egy=egy ezt nem tudtam sose kihámozni, meg 
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ugyi csak gyermek voltam, hogy volt egy süketnéma szép, derék nő, és nem is 
tudtam, hogy az nekik rokonuk, vagy mi volt, de ott, mint háztartási alkalmazott, 
vagy mint süketnéma. És az maradt itthon, azt már nem tudták kivinni, de a 
Grünwaldnénak két lányával, mert a férje már kint volt Amerikába, a- ott a- így volt a 
malom, itt voltak Zafirék, itt volt a Grünwald a falu közepén, jómódú zsi- 
Friedländer, azt már mondtam, és az volt az érzésem, és én nagyon szerettem- nem 
azért, mert ő zsidó volt, hanem mikor valaki megsértette, akkor én szétugrasztottam a 
bandát. És akkor- 
 
K: Volt ilyen, hogy megsértették? 
 
I: Igen! 
 
K: Például? Miket mondtak? 
 
I: Például mikor mondták, hogy- például én harmadikos- arra határozottan 
emlékszem, lehet, hogy visszanyúlok és tanultunk mértant. Tizedes tört, azt sose 
felejtem el és én ugye kicsi növésű voltam, az első padba ültem. És nagyon szépen 
kérem, senki ne értse félre, bármiről írtunk fogalmazást, az enyémet mindig 
felolvasták, az egész. Bármiről, disznótor, vagy ez- és akkor tizedes törtet tanultunk 
és akkor én a pad szélén ültem, kis növésű voltam és jelentkeztem, hogy 6,3, 14,2 és 
akkor ugye hát nem azt mondom, hogy akik gazdagok voltak, ugye más volt, mert én 
elbújtam sokszor, mert nem volt a kenyeremen zsír, vagy mit tudom én. És akkor 
’tudjátok, hogy honnan olyan okos ez a Horváth Irén? Mert a zsidók között nőtt fel.’ 
Meg tornáztunk és én elég ügyetlen voltam a tornába- ból. És akkor még tudom azt a 
verset is, a mozgást is, és akkor, jaj, te lyány, te, hát akkor mán az eszedbe egy 
gombócot beteszünk, hogy nem vagy te olyan ügyetlen, aki így számol, meg ilyen 
fogalmaz- szóval és akkor ’tetszik tudni, tanító néni? Mer zsidó származás. Mer 
tetszik tudni, mindig a zsidókkal játszik.’ 
 
K: Ezt ki mondta? 
 
I: Szóval- hát az osztálytársam, a Mari, az Erzsi, a Bözsi, szóval valahol=valahol 
gyökere volt ennek, hogy hát- 
 
K: Irénke néni, de azt tetszett mondani, hogy volt- vagy meg tetszett védeni a 
zsidókat, amikor=amikor őket bántották, vagy csúfolták. 
 
I: Igen, ott az osztályba- 
 
K: -vagy bántották. Ott, az osztályban? Milyen- milyen története 
 
I: A kis általános és hat osztály ott volt együtt, iskolába járunk. 
 
K: És milyen esetek voltak, amikor bántották a zsidó osztálytársakat? 
 
I: Hát például, hogy ugye szépen öltöztek, ugye abba az időben elég szegényes volt, 
az egyház adott ruhát, édesapám meg (…) karácsonyra mi is kaptunk, főmolnár 
létére- izére és akkor megjegyezte, hogy=hogy valaki nekem, tudom is, hogy ki, mert 
innen-onnan csíptek azért belém. Mind szerettek volna velem, mindenáron 
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barátságot, ő: és akkor hogyha- mert úgy viselkedtek, hogy ő azt éreztette, hogy 
gazdag, meg látványosan úgy ette az uzsonnáját, és akkor aszongya, mért nem kérsz a 
zsidóktól, azoknak gazdag spájzuk van. Meg szóval ilyen. 
 
I: Ez Irénke néninek szólt. De volt olyan, hogy zsidóknak szólt az ilyen=az ilyen 
piszkálódás? 
 
I: Én arra nem emlékszem, hogy a tanítók- hogy úgy sokszor váltották a tanítók 
egymást- 
 
K: De a többi osztálytárs, hogy a zsidókat bántotta volna. 
 
I: Az mán tudja, összeverődök ez a csoport is, meg az a csoport is. És akkor, hogyha 
valaki irigy volt, hogy például nem csináltam meg a fogalmazását, az egyik is, a, azt 
mondja, úgyis teleírja, azért olyan okos. Ezt többször odadobták , hogy ha irigyek 
voltak rám, hogy a fogalmazásom. Hogy tudod, az apja zsidók, ők onnan eszik a 
kenyeret a zsidóktól, azért olyan okos Irénke. Szóval elnézést kérek- 
 
K: Én értem. Egy pillanatra álljunk le. 
Leálltunk egy pillanatra, megigazítani a mikrofont. És akkor folytatnánk, Irénke néni. 
Emlékszik-e olyanra, hogy a zsidókat bántották az iskolában? 
 
I: Nem, olyan nem volt, úgy nem emlékszek olyan tanítóra. 
 
K: De a többi osztálytárs esetleg? 
 
I: Hát úgy ő: hogy mondjam, hát a gazdag gyerekek, akik vótak jó gazdag gyerekek 
és azok ragaszkodtak hozzám és nem mindig fogadtam el abba a társaságba. Mindig a 
szegényebbhez húzódtam, a tanyasi gyerekekhez, ha láttam, hogy értelmes, akkor 
segítettem neki, és hogyha gazdag volt is, úgy=úgy csak dobálta a szavakat, vagy 
lenézett, akkor én nem vitatkoztam, meg nem harcoltam a tekintéllyel, de volt, igen, 
úgy családokba is, hogy könnyű nekünk, mert- 
 
K: Irénke néni, volt-e olyan, hogy a- hogy Gebén, a faluban járt-kelt és=és azt látta, 
hogy a zsidókat bántják, vagy rosszakat mondanak róluk? 
 
I: Legyünk tárgyilagosak. Ott volt egy nagyon szép zsidó templom. És ha az 
arányokat nézve, hogy a falunak a létszáma, meg az a rengeteg, körül ott az a sok 
tanya, és nagyon szegények voltak. Grófi birtok is volt, meg családoknak is volt 
tanyájuk, úgy kirívóan nem tudnám megmondani, hogy na, azon lovagoltak, de mán 
abba az időbe, az általános, ugyi még akkor nem égett a világ, amikor én kikerültem, 
26-beli vagyok, hat osztályt végeztem, s akkor nem mentem rögtön polgáriba, mert 
szegények voltunk. És=és mán akkor ott nemsokára leégett a malom és utána az az 
érzésünk, nem nekem csak, az én érzésem egy hangyányi ahhoz viszonyítva, hogy 
Zafirék gyújtották fel azt a malmot. Mikor érezték, hogy jön a szörnyűség. 
 
K: Irénke néni, kié volt ez a malom? 
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I: Zaf- hát az idős Zafír urat nem ismertem, de a- a Zafir családé volt és a Sárika néni, 
az úgy halt meg, hogy nagyon köztiszteletbe álltak úgy általába véve és akkor ment- 
mentek ki egyenként Egyiptomba, vagy nem tudom, hogy- 
 
K: Értem, Irénke néni, de a malomról volt szó. Tehát a malom az a Zafír családé volt- 
I: -igen- 
K: -és leégett ezek szerint. 
 
I: Igen, és olajmalom is volt, és- 
 
K: És leégett és akkor mit gondol, miért égett le a malom?  
 
I: Ez csak feltevés, akkor úgy nem tudtam- a csendőrség is vizsgálta, és akkor 
eldobott szavak, amit körülöttem elhangzottak, meg bennem is felmerült, de akkor 
még nem következtettem- 
K: Felgyújtották a malmot? 
 
I: Ettűl- igen, volt ilyen izé, ilyen a közvéleménybe. 
 
K: Mit mondott a közvélemény? 
 
I: Azt, hogy hát- de mán akkor volt mindenki okos, mikor megtörtént ez a szörnyű 
vasárnap reggel és akkor mán akkor izék- ő: Zsiga bácsiék kimentek Amerikába, meg 
még egy fiú kiment, volt ott, vagy hat gyermek. Tehát akkor kezdett mindenki 
következtetni, mikor mintha utána dobnák a véleményüket, úgy- 
 
K: És akkor mit mondott, miről szólt ez a közvélemény, mit mondtak az emberek? 
 
I: Azt, hogy mikor jött- már akkor kitört a borzalmak borzalma, már az okos is, meg a 
buta- 
 
K: Irénke néni, én a malommal kapcsolatosan- ugye a malom leégett. Tehát akkor- 
most akkor ezek szerint baleset volt vajon, vagy pedig felgyújtotta valaki ezt a 
malmot? 
 
I: Benne maradt a levegőbe az a feltevés, hogy felgyújtották, de akkor üzemi 
balesetnek- vagyis valami műszaki dolog. 
 
K: És mit mondott a közvélemény, ki gyújtotta föl a malmot? 
 
I: Összefoly- vagy izé- hogy a Zafir család valamelyik tagja. 
 
K: És miért gyújtotta volna föl a malmot a Zafir család? 
 
I: Ez megint csak feltevés, de hogyha én jóslatokba bocsátkoznék, szerintem tudták 
ők azt, mert vagy vótak Egyiptomba is testvérei és mintha figyelmeztették, hogy mi 
vár rájuk. 
 
K: De miért volt- miért állt az érdekükben felgyújtani a malmot? 
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I: Hát hogy ne maradjon itten, mikor megfosztották őket mindentül. A tanyájuk- 
tanyájuk az=az meg akkor ott összeomlott nagyon a család, mert biztosan tudják önök 
is, hogy van olyan hatalmas átmérőjű fa, ami több méter az átmérője. És akkor a 
tanyán volt egy olyan nem mondanék igazat, túlzásokba se akarok esni, hogy több 
méter volt az átmérője a fának. 
 
K: És mi lett avval a fával? 
 
I: Ez volt a borzasztó, hogy akkor összeomlott a család lelkileg, hogy Sárika nénivel 
vágták kifele, de akkora nagyecsedi út- az ő tanyájukon volt az a hatalmas fa és 
Sárika néni kiment, amikor a munkások elkezdték vágni. És akkor- de olyan, hogy 
áthajolt az országúton, vagy mert ugye sokszor, mikor mondja a rádió, hogy itt, meg 
itt ilyen átmérőjű- és akkor képzeljék el, hogy a falu ledöbbent, hogy Sárika néni 
kiment a munkásokat, hogy hogy dolgoznak és akkor ő: ebédszünet volt és a 
munkások leültek a fa tövébe. És Sárika néni is ott volt a közelbe és ijedtébe, mikor 
elkiáltotta magát valaki, hogy kidőlt a fa, Sárika néni alászaladt. Ő ott halt meg. 
 
K: Ő volt a Zafírnak a felesége- 
I: -család- édesanyja vót annak a sok fiúnak. De az idős- 
K: Értem. Mikor égett le a malom? 
 
I: Hát--én az évekkel nem nagyon szeretek dobálózni, de pontosan- 
K: De körülbelül, még mielőtt elvitték volna, azelőtt- 
 
I: Azelőtt, igen, azelőtt. És akkor- 
K: Értem. 
I: -a lakásuk az megmaradt, szép nagy lakás, még a községháza abba költözött bele, 
meg volt ott egy- még egy család is lakott ott, az istálló volt, meg magtárak voltak és 
akkor ott bementünk két épület közt, és a malom ott volt mondjuk annak a kertjébe. 
De nem az udvarukon mentünk be, hanem a gazdasági épületek hátába jártak be a 
szekerek is, meg gyalog is. Én ugye szabadon mehettem az udvaron is akármikor. 
 
K: Említette, hogy volt egy zsinagóga Gebén. 
 
I: Jaj, nagyon szép volt a zsinagóga. Hát még remélem- nem volt már nagyon régen, 
még mikor otthon voltam, akkor. Annyi sok rossz emlékem van, hogy nem szeretek 
hazamenni, még a sírokhoz se. És egy nagyon szép zsinagóga- és sok zsidógyermek 
járt, és mindig kihallatszott az imádságuk, mert a főutcán- mikor jött a háború, akkor 
építettek egy köves utat, mert addig nem volt az se és a falu legszebb helyén és akkor 
az is a Zafír családnak a tulajdonába- telkére- Zsigáék laktak ott a templomudvarba, 
az országút ment le, ott a főutcán, a zsidótemplom, hatalmas nagy, magas és hasonlít 
egy nagyvárosi zsidó templomhoz, ahogy én láttam zsidó templomokat. És az a- na és 
akkor onnan tudom, hogy sok gyermek vót, hogy=hogy tudtuk, mert nekik megvolt 
az a bizonyos órájuk, úgyhogy rendesen tanultak zsidóul, csak zsidóul, de az 
általános iskolába meg bejártak az egyházi iskolákba. És az az érzésem, nem is 
emlékszem olyanra, hogy nagy katolikus iskola vót, kétezer- valamennyi volt a 
létszáma annak a falunak és a=a nagy katolikus iskola is vót, meg nagy református, 
de azt tudom konkrétan, hogy zsidó--most félreértés ne essék, nem azér- arra kell 
adni valamit, hogy az Irénke néni tudta. Nekem, mint gyermeknek feltűnt, hogy a 
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katolikus iskolába nem vették fel őket. Mert akkor is elég fifikás vótam, hogy így 
mondom, na most azt mondd meg- 
 
K: Miért nem vették föl a katolikus iskolába? 
 
I: Ez egy- mikor azt mondta, hogy nem vettek fel, vagy nem akartál odamenni. Azt 
mondta, hogy nem vettek föl. Ugye akkor még nem tudta az ember, hogy feljön a 
nap, vagy nem jön fel. De már nekem akkor a: kicsit a nyelvemet is a magasságomból 
hagyott le az isten, de mán én akkor kezdtem piszkálgatni, hogy hát- 
 
K: Mit tetszett piszkálgatni? 
 
I: Azt, hogy hát ott nem vették-e fel, vagy pedig nem akartál odamenni. És akkor azt 
mondta, hogy én nem akartam odamenni. És a- 
 
K: Ki mondta? 
 
I: Az az osztálytársam, vagy az az iskolatársam. Ő nem akart odamenni, ő ide akart 
jönni, a reformátusba, mert ott- 
 
K: Miért? 
 
I: Mert ott igen furcsa volt, hogy ugye, ez kimondva kimondatlanul a falunak a 
főutcáját, hát ugye ott homokos vót, a háború jött, akkor épült a köves út, egészen 
izéig, (Nyírkállóig) mikor jött a háború, mán akkor, jaj, mennyi bomba hullott ott, 
azon a környéken le. Még akkor megvolt a cséplőgépünk is. 
 
K: Miért nem akartak a katolikus iskolába menni? 
 
I: Nem tudom, ezt én is kutattam, de nem tudtam rájönni sose. Majd később ugyi 
magamnak következtettem, amit nem szabad rábeszélni valakit, hogy fogadja el, de 
akkor is feltűnt, még ha szellemileg is nincs- valaki azon a szinten, akkor elkezdi 
elemezni valamit. Akkor lehet, hogy az a végeredmény, hogy mi az, hogy a katolikus 
pap, mikor én a katolikus paprul olyan borzalmat, amit minden katolikus 
borzasztónak talál ki, ami történt ott, és akkor nem tudom, hogy azért nem engedték- 
 
K: Hogy mi volt ez? Nem egészen értem, Irénke néni.  
I: Tessék?  
 
K: Milyen borzalomról tetszik beszélni? 
 
I: Hát például az, hogy odajött egy Karosi Ferenc nevű, kifejezetten magas, stramm- 
kifejezetten mint férfiszépség. Katolikus pap. És akkor----nem sajnálom, hogy nem 
tudom, egy nagy családból, szegény családból való, öt testvér- öten voltak testvérek 
és ez kitanult papnak és meghalt az egyik testvére. Ez biztos így van, mert mikor ott 
laktunk a közelébe, és akkor a két fiát elhozta, odajött egy kék bőrönddel, és akkor 
már mikor ment elfele Nyíregyházára, mán szekerek sorozata vittek ki, nem tudom 
mi és a két fiú volt gazdasági- az egyház-tagba gazdasági- gazdálkodott az izé. De az 
a két Karosi fiú és volt egy házvezetőnője, Borikának hívták, és külön főzött a 
fiúknak és nekünk haza kellett hozni egy szekér tengerit valahonnan, a mi kis 
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földünkről és nem jött hazafelé és a mi udvarunkra átjött a pap és ott, az udvaron 
káromkodott egy csúnyát, ami- hogy a fiúk hol lazsálnak. De ott homoktalaj volt, az 
elsüllyedt, az a- na most egy pillanat, és ez a fiúk, Borika csúnyán bánt velük, külön 
főzött, külön istálló- vagy kamrákba aludtak, éccaka felkeltek a fiúk és összeverték 
Borikát is, meg a papot is. És disszidáltak. De (mondom), ez volt az izé. 
 
K: A pap nem volt egy kedves ember ezek szerint. 
 
I: Hát aki ugyi nagyon templomba járó, meg nagyon katolikus, sose gondoltuk azt, 
hogy- meg hát szóval ez biztos, hogy a két Karosi-fiú azér ment ki, előbb megverték 
a nagybátyjukat, mert rosszul bánt velük, mint a cseléddel, meg a mi udvarunkon az 
én fülem hallatára káromkodott egy csúnyát. 
 
K: Értem, Irénke néni. Volt-e olyan Gebén a faluban, volt-e olyan a faluban, 
hogy=hogy ő: bántottak volna zsidókat, erőszakoskodtak volna velük? 
 
I: Hát gúnyolódást hallottam, vagy bekiabáltak a gyerek. 
K: Mit kiabáltak be? 
I: Büdös zsidó, meg eh- van- vót egy ilyen gúnyolódó, ájtele, májtele, te kutya zsidó. 
Itt nem tudom ezt a szöveget, mindig hiába akartam- ziktene, zuktene, te kutya zsidó. 
Ájtele, májtle, sárga bugyogó. És akkor még rímbe vótak és bekiabáltak. És- 
 
K: Hogy volt ez, még egyszer? Hogy áj- 
I: Nem tudom, az előző- nem tudom összerakni a sorokat, de-  
K: Ájtele, májtele? 
 
I: Ziktele, zuktele, te kutya zsidó! És kórusba vót, amikor az iskolások ott az ablakon 
át kiabáltak befele. És a te kutya zsidó, ájtele, májtele, sárga bugyogó. De se előtte 
lévő szöveget nem tudtam, se a másik végit, teljesen kihagyott az agyam ebbül, de- és 
amikor mondtam, hogy szégyelljétek magatokat, mi lenne, hogyha a ti édesanyátokat, 
vagy a ti- és akkor- te csak hallgass, te nem is tudom, hogy minek- babszem, hogy 
kicsi- alacsony növésű voltam- mekkora nagy a szája! Pártolja a zsidókat. 
 
K: Irénke néni, ezt ki mondta, ezt a verset, ezt a csúfolódó? 
 
I: Hát osztálytársak, vagy az iskolatársak. 
 
K: Kiknek mondták?  
 
I: Hát oda bekiabálták a zsidótemplom-udvarba, vagy éppen, hogyha mentek az 
iskolába csoportosan, azért úgy verekedésre nagyon- hát ugye sokszor látja egy falusi 
tanító a katedrán, nem emlékszem olyan kirívó esetre. 
 
K: Volt, hogy zsidó épületeket rongáltak meg? 
 
I: Hát, tudja annyira nem- nem is- 
K: -templomot? 
I: -vettük észre. Tessék? 
 
K: A templomot? 
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I: Azt nem, sose hallottam, hogy de én most már szégyellem most már nem vagyok a 
szülőföldön, szeretnék úgy végigmenni, de én biztos, hogy az egyes házszámtul 
kezdve, (427 házszámig) mindent- még mai is el tudnék, ki mellett ki lakott. 
 
K: Irénke néni, ott a zsidó templomot nem- nem bántották, ezek szerint. 
 
I: Nem, nem. Oda gyűjtötték össze őket egy éjszakára, mikor=mikor hogy nem tudták 
hirtelen, ahogy- be- volt, aki bement a zsidó templomba, mert nem volt annyi szekér, 
tudja, összezavarodik olyankor az ember. 
 
K: Irénke néni, ott még nem tartunk. Ő:---voltak-e csendőrök Gebén? 
 
I: Jaj, ne is hozza eszembe! Borzalmas volt az. Hát azt hiszem, hogy mondtam a 
múltkor, hogy valami volt a levegőbe, de azért az én fejem se káptalan, meg 
nem=nem tudtam a helyére rakni, hogy ugye akkor még honnan tudtunk vón 
ilyesmirül, zsidóüldözésrül, vagy valami. Az volt a szörnyű, az a vasárnap reggel, 
amikor itt van édesanyáméknak a szülőházuk- ott és akkor itt volt csak egy lakás és 
mán itt zsidó volt. És akkor rohant a nagybátyám hozzánk, hogy szörnyű dolog 
történt, na és akkor kezdődött, akkor vasárnap deportálták, és akit nem tudtak kivinni, 
begyűjtötték a zsidó templomba. 
 
K: Irénke néni, mielőtt erről beszélnénk, említette a múltkor, hogy a- hogy a voltak 
helyben csendőrök. 
 
I: Jaj! Nem, hanem meggyes- Nyírmeggyes- egy körjegyzőség volt, Nyírmeggyesrül 
járt a jegyző, meg a csendőrök is, mert egy jegyzőséghez tartozott Gebe. 
 
K: Milyenek voltak ezek a csendőrök? 
 
I: Vadállatok. 
 
K: Miért voltak vadállatok? 
 
I: Hát úgy féltünk tőlük, meg ugye velem történt az, hogy két asszony veszekedett az 
utcán, én ott mentem el, még nem is azon az oldalon, mint csúszót- békát kiabáltak 
egymásra- 
K: Zsidók voltak ezek az asszonyok? 
I: Tessék? 
K: Zsidók voltak ezek az-? 
I: Nem, magyarok voltak, és akkor nem tudom, milyen apropóbul, milyen 
elgondolásbul, éngem adtak be tanúnak, hogy nem én bántottalak, meg stb., tanúnak 
éngem beadtak. Én anélkül is nem szóltam, még igyekeztem túllenni, hogy halljam az 
ők egymás szitkozódását és akkor éngem beadtak tanúnak. Furcsának is tartottam, 
hogy miért adtak be, hát én nem láttam, nem- és akkor éngem felhív- de valami vót a 
levegőbe mán körülöttem, mert egy községházánál a tornácra nyílt egy ablak, ahol a 
csendőrök, ha kiszálltak, akkor abba az irodába. Tehát a- nem irodán keresztül, 
hanem egyenesen a- itt a nagy irodába, és oda a- akkor az nagyon meg voltam ijedve, 
mert ahogy bementem ((köhint)), a vaskályha itt volt, ahogy beléptem és a csendőr 
gondatlanságból, vagy akarattal, nem tudom, a puskája így volt, a csövével felfele, és 
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itt pedig volt egy ágy, itt pedig egy ablak és az előtt volt egy asztal és két szék volt. 
És furcsa kimondani, de elég kény- szép szavakat- szóval kérdezgette mit tudok és én 
mindenre nemmel válaszoltam, hogy én nem figyeltem, el voltam foglalva magam 
gondolatával, és a többi. Na, hogyha már ilyen okos vagy, aszongya, akkor mondd 
meg, hogy- hogy melyiket pártolod, és a többi. És akkor kezdett kedvesen közeledni, 
hát elnézést kérek, benyúlt itt pedig előttem, vagyis onnan oldalról, és megfogta a 
mellemet és akkor én így nem azt mondom, szájba vágtam, de olyan mozdulatom 
volt, hogy felugrottam. És akkor mit kényeskedel, meg satöbbi, szóval ki kell 
mondanom azt a szöveget, hogy meg akart erőszakolni. És nem ösz- okosan, mert 
olyankor nem tud az ember- szóval ott voltak a kályha mellett a puska, én abba az- 
ágynak vót a végibe, én odarohantam egy ugrással és megfogtam a puska csövét. Hát 
most félreértés ne essék, úgyse tudtam volna mit kezdeni vele és akkor még mindig 
erőszakoskodott és akkor beleharaptam a keze fejébe. És akkor meg elkezdtem- nem 
vót az irodába senki, a- mert ott volt jegyzőség, egy héten kétszer jöttek és akkor 
sikerült nekem kiugrani és attól kezdve, mikor hor- vitték el a zsidókat, akkor ő ott 
volt a lovas csendőrök között. Mert nagyon dur- 
 
K: Emlékszik a nevére? 
 
I: Á, nem! Nem=nem, semmi aláírás, vagy ilyesmi és azt tudom, hogy megbánhatta, 
mert én beszélgettem ott az egyik osztálytársamnak a bátyjával- 
K: Tessék inni egy korty vizet. 
I: -és azt mondta, hogy (Feri), ajánlom neked ezt a kislányt. Azt mondta, nem tudod 
elképzelni, milyen talpraesett. Tehát biztos megijedt, de mikor a lovas csendőrök 
kísérték a zsidókat- 
K: Tessék inni egy korty vizet. Álljunk meg egy pillanatra. 
Megálltunk egy pillanatra és akkor a- erről a csendőrről mesélt. Mit mondott még 
magának ez a csendőr? 
 
I: Hát én annyira meg voltam ijedve, nekem sikerült akkor kiszaladnom. 
 
K: De miket mondott még magának? 
 
I: Nem menekülsz, te kis bestia. Meg- szóval- mit gondolsz, mit hiszel te magadról, te 
törpének, vagy minek nevezett. Mért nem- jobb lett vón- felnőttél- erőszakos, meg 
hát ilyen helyzetbe meg nem tudom, micsoda. Gúnyolódott velem, hát szóval be is 
volt fejezve, sőt, átszólt a túlsó oldalról, mikor ott beszélgettem egy osztálytársamnak 
a bátyjával, hogy ajánlom neked, aszongya, nagyon talpraesett. Valami ilyesmit, de 
nem biztos, hogy ezt, mert mikor már megláttam, már reszketett a kezem. Nem- még 
akkor szóltam valamelyik- hogy nem megyek azon az oldalon által. És még utána is, 
de mikor vitték a zsidókat, az a pofátlan az- 
 
K: Az hogy volt, amikor a zsidókat elvitték? 
 
I: Hát az- egy vasárnap reggel jött a nagybátyám, szinte magán kívül, nagyon jó 
szomszédok voltak, édesanyám is ott nőtt fel, abba a házba, három testvére, négy, és 
édesanyám- nagymamám meghalt, és a nagymamája nevelte őket. Egy nagyon 
köztiszteletbe álló család volt a nagyapám és a nagymama nevelte őket. És akkor Feri 
bátyám jött, egy szép magas, egy nagyon szép férfi és nagyon értelmes volt, nagyon 
köztiszteletbe- és így jött be hozzánk, de mán akkor nem tudtuk érteni, remegett a 
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szája, hogy mi történt. /Hogy Resóczkinak kapujába két fegyveres őr állt- áll, hátul, 
hogy ne tudjanak megszökni és akkor még Feri bátyám hamar ott hagyott bennünket, 
de szinte magán kívül vót, ahogy mondta. Üvöltött befele a kapun a lovas csendőr és 
még elterelt mindenkit a közelből, még a túlsó oldalán se mehettek el az utcabeliek./ 
((sírós hangon)) 
 
K: Ezt látta Irénke néni? 
 
I: Nem, Feri bátyám mondta el, és akkor a kert is- mán azt láttuk a kövesút mellett 
laktunk /és ugye van a vízlevezető árok falon, és meg egy járda./ ((sírósan)) És nem 
vót- hát beépítve a telek a belsejébe a két méterre vót a szoba ablaka, mán az bérelt 
ház volt nekünk. És akkor- tehát ott a kapun, de mán azt nem mondanám, nem 
mondanék igazgat, hogy /kívül merészkedtünk, zokogva sírt édesanyám is, és húzott 
volna elfele a kaputól bennünket és ő is nagyon sírt./ ((sírós hangon)) Mert odakiabált 
a szoptatós zsidó asszony, és ezt konkrétan tudom, mikor úgy átgondoltuk, hogy kor 
szerint szedték széjjel, nyolc gyermeke vót. 
 
K: Erzsike néni, odamentek a kapuba ezek szerint- 
I: Tessék? 
K: Kimentek a kapuba Erzs- Irénke néniék, bocsánat. Irénke néni kiment a kapuba. 
 
I: Akkor nemcsak én, más is. 
 
K: És mit láttak? 
 
I: Hát azt, hogy felpakolva a lovas szekérre. 
 
K: Melyik család? 
 
I: Én már úgy- hármat is, meg ott amennyi szekeret elő tudtak teremteni. Hát már 
mondom, jó néhány család volt hát- 
 
K: Kiket ismert fel, melyik családokat? 
 
I: Hát a Resó- hát szinte mindenkit, de nem a gyermekeket, mert ilyen is vót és olyan 
is /és kor szerint rakták szekérre őket. Tehát a- a 12, vagy 14 éves lehet, hogy előtte 
négy szekérrel odébb volt, a csecsemő még az anyjánál vót, de még a kétéves csak-/ 
((sírós hangon)) minél többet aki gúnyt űzött belőlük, akkor minél többet szétrakták. 
Mán otthon a lakása előtt, de ott mán még a szomszéd izé- /kapuba is tettek őröket, 
nehogy valahogy megszökjenek./ ((sírósan)) 
 
K: Milyen őrök voltak ott? 
I: Tessék? 
K: Milyen őrök voltak, csendőrök?  
 
I: Csendőr- lovas csendőrök, tollas- maga biztos látott filmben mán olyat. 
 
K: És ezek a csendőrök álltak a ház előtt is? 
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I: A meg a kerten is, igen. De ez- de hogy honnan vettek- ezen mindenki 
meglepődött, hogy honnan vettek ennyi csendőrt. És ha jól tudom, ez lehet, hogy nem 
így van- 
 
K: Hány csendőr volt? 
 
I: Hát akiről én tudtam, ahogy Feri bátyám mondta, hogy kettő állt a kapunál, az 
utcakapunál, három meg a kert- 
K: -de összesen- 
 
I: Tehát egy családnál a Feri bátyám- de azt mondta a Feri bátyám, még vannak bent, 
kettő meg bement a lakásba. 
 
K: Tehát összesen hány csendőrt látott körülbelül? 
 
I: Hát akkor vagy hatot láttunk, vagy hat- most hogy nem vagyok biztos benne, de- 
meg a- nézze, ilyen előre nem megy az ember a gondolatával, hogy erre szükség lesz 
később, mert annyira ledöbbentő volt, hogy a vasárnapi ebédet édesanyám kitette és 
álltunk sorba felfelé. És akkor /most akkor mi lesz, itt fogunk éhen halni, mert ti nem 
esztek? Hát valami majd lesz velük./ ((sírósan)) Szóval erre emlékszem, hogy 
otthagytuk a vasárnapi asztalt, hogy a sen- /a testvéreimnek se kellett az ebéd, mert 
kihallatszott az ordítás/ ((sírósan)) és akkor még a csendőr oda is vágott, amikor a- az 
előtte haladó szekérrül- maga- izé- szóval filmen lehet látni ilyet- 
 
K: Mi volt ott, Irénke néni? 
I: Tessék? 
K: Mi volt, Irénke néni? Mesélje el, hogy mit látott? 
 
I: Hát ott fel voltak pakolva, volt, aki ült és volt, aki állt, mg egymásba kapaszkodtak. 
Tehát ezek a kocsi- szekeren csak gyermekek voltak. Mindegy, hogy az anyjuk 
három szekérrel odébb volt. Azt se tudnám megmondani, túlzásba esnék, hogy azt 
mondanám, itt- ki vagyok én, hogy hat szekeret, azt tudom, hogy hosszú sor, sok 
lovas izé volt, gazda volt a faluba és mindenünnen felszólították, hogy egy óra múlva 
itt legyen. És én azt hittem, mert ezen én gondolkoztam el, hogy=hogy a hodászi 
állomáshoz vitték őket, de nem- nem tudom, ma se tudom, csak azt tudom, hogy 
Mátészalkára vitték, azt tudom, mert még voltam is bent a gettóba a főjegyző- 
 
K: Irénke néni, tehát voltak gyerekek, voltak idősebbek, voltak szülők. Mit hallott 
Irénke néni? 
 
I: /Jajgatást és kiabálást. Emma, szomszédasszony! Édesanyám Emma volt, Szabó 
Emma. Meg ki mit, meg nem is lehetett a szavakat tisztán érteni a kétségbeesett 
jajtól. Üvöltve jajgattak, kiabáltak és azok meg ordítottak rájuk, mint az állatokra./ 
((sírós-kiabáló hangon)) 
 
K: Mit ordítottak a csendőrök? 
I: Tessék? 
K: Mit ordí- 
I: -fogd be a pofád, te büdös zsidó! Meg=meg vót, aki nagyon durva vót, meg hát 
azért az emberek közt valaki visszafogja, vagy=vagy nem helyeselte, vagy nem 

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



 16 

tudom, de volt, aki odacsapott annak a síró gyermeknek, a lóháton- ról odaütött a 
szekeren ülő gyermekek közé. 
 
K: Kézzel? 
 
I: Tessék? 
 
K: Kézzel, vagy fegyverrel? 
 
I: Hát én mán azt nem tudnám, feltételezem, hogy ha lovon ül, akkor is az egyik 
kezével kell fogni a gyeplőt, a másikkal meg pofon üti, de hát ment a szekér és 
üvöltöttek velük, mint az állatokkal. /A gyermeksírásul meg csengett a levegő. Azt 
sose felejtem el, még álmomba se./ ((sírós hangon)) És akkor az volt a- annak már 
megint fültanúja volta, hogy mentünk Szalkára, a hodász állomáson ment keresztül. 
 
K: Bocsánat, még maradjunk itt, ennél a- amikor ott Gebén- 
 
I: De itt nagyon fontos pont ez szerintem, mikor a vagonokbul vitték el őket, hogy 
kihallatszott az ordítás. 
 
K: Irénke néni, Irénke néni, Irénke néni. Mennyi ideig álltak ott kint a kertben, 
mennyi ideig nézték a szekereket? 
 
I: Ó, hát amíg elvonult ott tíz, vagy tizenöt szekér, vagy nem tudom mennyi, ezt mán 
tényleg nem tudom. Hát ledöbbentünk, hát meg=meg- lebénultunk attól a látványtól. 
 
K: Mennyi ideig álltak ott? 
 
I: Egy órahosszáig. Meg mán ugye utána meg amikor már kimertünk menni a kapuba, 
összegyűltek a szomszédok, és mindenki ledöbbenve vett tudomást róla. 
 
K: Volt náluk holmi, a zsidónál? 
 
I: Nem, nem. A pa- csecsemősöknek volt egy kis batyu ide a karjára, de olyan, hogy 
hát ahogy ölelte a gyermeket, az úgy a karján vót úgy- ez a kis- ezt csak én teszem 
hozzá, mert nem kutattam, hogy mi van benne, pelenka, vagy mi. Azoknak volt a a 
csecsemőtül kezdve az ötévesig, vagy négyévesig (felültetve lehettek) a szekéren, 
többi meg mán a tizenöt, mert már korosztályonként rakták egymás hegyére-hátára. 
Ez így volt. De hogy mit vihettek magukkal, szinte semmit, és amikor pedig a 
hodászi állomásba vagonérozták be őket, vagy- 
 
K: Irénke néni, akkor ott voltak egy- mennyi ideig tartott, amíg elvitték a zsidókat? 
 
I: Hát az, hogy Feri bátyám jött, mán akkor édesanyám szalad egy unokatestvére 
lakott nem messzi hozzánk és ugye akkor az szólt a másik szomszédnak, úgyhogy az 
az érzésem, hogy mire elindult a menet, akkorra már hogy felzárkóztak, mert azért ez 
itt lakott, ez ott lakott, akkor szinte mindenki a kapunál vót, meg őrjöngött, meg ki 
hogy vette tudomásul. De hát erre senki nem gondolt és ez valami borzalmas volt, ez 
a vasárnap. 
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K: Mennyi ideig tartott, amíg elmentek a zsidók? 
 
I: Hát ezt nem mondanám meg, mondhatnék 15 szekeret, vagy 25 szekeret, mert elég 
sok gazdag ember volt, mán akinek lovas fogata volt a faluba. És=és nem mondanék 
számot. Ki gondolt arra, hogy hát- 
 
K: De mennyi ideig- arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi ideig tartott a- amíg ott- 
 
I: Felocsúdunk? 
 
K: Hát, amíg ott álltak és nézték, amíg elmentek aztán a zsidók. Fél óra? 
Háromnegyed óra? 
 
I: Nemcsak akkor, hanem még utána összegyűltek csoportba az emberek, a szomszéd 
kapuba, meg a másik szomszédba, meg jöttek a szülők ebből az utcából, szóval- 
 
K: Mit szóltak a szomszédok, meg a többiek? 
 
I: Hát sírtak. Senkire nem emlékszem, hogy- hogy megjegyzéseket- ugyi 
végeredménybe vasárnap volt és a családi ebéd akkor főtt, hát aki ki tudott menni, 
akkor ment, szinte mindenki fel vót bolydulva és ledöbbentünk és nem gondoltuk 
szerintem még akkor nem azt mondom, hogy én okosabb vagyok, de azt mondtam, 
hogy ennek nem lesz jó vége. És akkor lepecsételték a lakást. 
 
I: Még ott, akkor vasárnap? 
 
I: Rögtön, igen, mindenütt lepecsételték a lakást. 
 
K: Ráláttak- tehát a kertből, vagy az- a portájukból ráláttak zsidó lakásra Irénke 
néniék? 
 
I: Hogy? Nem, nem- nem úgy laktunk, a kövesút mellett laktunk, ezt pedig úgy 
hívták, hogy a Kertalja, de a nagyutcáról is, mer ott laktak a zsidók. Emlékszem, 
hogy Friedländer bácsi (melyiken vótak) és a- beleordított a levegőbe, hogy Irénke, 
nagy szerettünk téged. /És ez feltűnt, hogy az nem vót összefüggés a cséplőgép, meg- 
szóval engem tényleg szerettek a zsidók, hogy így mondjam./ ((sírós hangon)) 
 
K: Szóval aznap még lepecsételték a lakásokat. 
I: Igen. És akkor éccaka feltörték és akkor.  
 
I: Aznap éjszaka? 
 
I: Hát nem tudom mikor, de=de szinte ki=kiizélték- le volt pecsételve és szépen nem 
tudom, az a sok bútor, meg az a sok szép minden, hogy hova lett, meg úgy 
megjegyzéseket hallottam, hogy hát- 
K: Milyen megjegyzéseket hallott? 
 
I: Hát azt, hogy na most mán férjhez adhatja a lyányát Nagy Péterné, mert elvitte- és 
nem, azóta se jut eszembe az a két varrónő. (…) a szép ágyneműt, szegény 
hímezgethette, mert a zsidólyányok szépen tudtak hímezni és kelengyéjük úgy elő 
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volt írva, hogy hallottam, hogy miket kell vinni egy házasságba, és akkor utána, 
mikor összeveszett két szomszéd kikiabálták egymásról, hogy a Zafir- menj mán, te 
szemét, a Zafir lyányoknak a, meg a nem tudom, azt másik kettőt, varrogatta a 
kelengyéjét, és te azzal adtad a férjhez a lyányodat. Szóval ott volt egy olyan- az- 
amit hatszor ismétlődne az élet, akkor se, ugye mégis csak fiatal lány volt, és tudták, 
hogy én- de én az (újsorosi) szegényeket is felkaroltam. 
 
K: Irénke néni, azt tudj, hogy konkrétan elvitt valaki valamit valahonnét? 
 
I: Hát úgy konkrétan nem voltam ott, de azt tudom, hogy hát az a szörnyűség, amikor 
a gabonatáblába menekült ez a gazdag Zafir család. 
 
K: Igen, az hogy volt? Az hogy volt? 
 
I: És akkor ugyanoda- tessék? 
 
K: Az hogy volt? 
 
I: Nagyon messze volt az új- sok sző- három szőlő is volt a falu körül és ezt úgy 
hítták, hogy új szőlő. Messze, vagy öt kilométerre volt egy nagy széles kert. 
 
K: Irénke néni, tessék inni egy korty vizet, mielőtt elkezdené mondani ezt a 
történetet. 
 
I: És újszőlőnek hítták—((iszik) csak a gazdag embereknek vót, mivel messziről 
lovas fogata volt és ez a Flóri, a Zafir család, meg a kétéves kislánya, vagy még annyi 
se vót, meg Sárika, a felesége, meg később tudódott ki, hogy vasváriba való vót egy 
unokatestvér, az még a gettóbul is megszökött. Az még édesapámmal is elszámolt, 
mert biztosan megbeszélték. És akkor volt ott egy fala a szőlőnek a kerülője, egy 
púpos ember, szegény ember, és az volt a kerülő. És ezzel a kisgyerekkel Flóri, a 
felesége, meg az unokatestvére- 
 
I: Kicsoda? 
 
I: Fló- Zafir Flóri. Így mondtuk. 
K: Flóri? 
I: De biztos ez a zsidó Zoltán is lehetett felőlem, de úgy híttuk, hogy Flóri. És 
megszűnt- megszöktek a szalkai gettóbul, a kisgyerekkel együtt. És iszonyatos vót 
látni, ez a púpos bácsi hordott nekik enni, szalonnát, meg- 
 
K: Kicsoda, hogy hívták? 
 
I: Ez a Móricz Károly bácsi. És a felesége is tudhatott róla, mert nagyon messzi 
kellett menni, vagy ott főztek valamit és akkor csodálkoztak rajta, hogy jaj, ez a 
Móriczné, de rendes, micsoda izé- ételhordóba vitte az ebédet, de erre senki nem 
gondol, hogy miért. És mikor nagy a rozs, nagyon magas abba a homokos izébe, és 
oda ástak maguknak bunkert, ahogy később kiderült. És ők ott húzódtak meg az erdő 
között vót gabona és azt úgy hítták, hogy- a búza is gabona, de úgy mondják Gebén, 
hogy gabona. És az nagyon magas volt, és a gabonatáblába csináltak bunkert. És 
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Károly bácsi úgy vitt a szőlőbül ki nekik az ennivalót és akkor tombolt a statárium, 
hogy a vízcsapbul is- meg hát vízcsap nem volt Gebén és az, hogy- 
 
K: Mi volt ez a statárium? 
 
I: Hát, hogy aki zsidókat üldöz, vagy ő: zsidókat pártol, vagy hozzájuttatja 
élelmiszerhez, hát ő: a hangosbemondó is, hol volt még akkor hangosbemondók, meg 
ezek az izék, falra akasztós rádiók Hát újságok, Friss Újság, falun nem nagyon vót 
újság, úgy nekünk járt mindig az újság, a Friss Újság. Tele vót, állandóan, aki 
zsidókat pártul, az statárium előtt kivégzik, meg=meg így lesz, meg úgy lesz. És ez a 
szerencsétlen Károly bácsi, van olyan bennfektes a főjegyzőség- esküdteknek hívták, 
mint a tanácstagok most vannak. És akkor szerencsétlenségére Sikesdi Gábor 
bácsinak mán fél Károly bácsi, de a felesége biztos be vót avatva, mert azt, amit ő 
vitt, meg hordott ki, utána vót már mindenki okos, hogy hát ezért hordták, meg 
Móriczné meg ezt, meg azt, meg ezért vette a szalonnát, meg- és akkor ez a Károly 
bácsi szerencsétlenségére, a maga szerencsétlenségére tekintve pont ezt a Sikesdi 
Gábort kérdezte meg, hogy Sikesdi úr, ilyen megalázkodó típus vót, ez a Sikesdi 
Gábor meg a községnek a főjegyzőnek az izéje vót, édesapám is nagyon jóba volt- 
nem értettek egyet, állandóan marták egymást, de édesapámnak adtak a véleményére. 
Szóval hogy így mondjam- és akkor ez a szerencsétlen ember, mikor megmondta, 
már másnap ott volt a csendőrség a szőlőbe. Be is hozták. 
 
K: Kinek- tehát akkor még egyszer. Kinek mondta- mondta el a Móricz Károly bácsi? 
 
I: A Sikesdi Gábornak. 
 
K: És ki árultak el a csendőröknek? 
 
I: Sikesdi Gábor. 
 
K: Miért árulta el? 
 
I: Tessék? 
 
K: És miért árulta el? 
 
I: Hát hogy eteti a zsidókat, meg bújtatja. Mert mikor learatták a rozst, akkor a fák 
közé csináltak bunkert maguknak. Akkor már közelebb is volt Károly bácsihoz. 
 
K: Mi történt a- 
 
I: Mi történt? Károly bácsit elítélték börtönbüntetést izét- börtönbe zárták, nem 
tudom, meddig. 
 
K: És mi történt a ő: 
 
I: -zsidókkal? 
 
K: A zsidó családdal? 
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I: Na hát ezt nem szeret fel e hozni. ((sírni kezd) /Ugyanabba a szobába, amibe a- ő- 
Flóriék laktak, oda gyűjtötték a zsidó- vagy a csendőrök odajöttek, a kisgyerekkel 
együtt, de még a nyírvasvári rokonai is ott volt, Flóri, felesége, a kisgyerek, meg a 
nyírvasvári rokon./ 
 
K: Amikor megtalálták őket- 
I: -bevitték őket szekeren a szőlőbül a községházához. És a községháza egy nagyon 
nagy épület volt, családi ház, gazdag zsidók voltak a kövesút szélén. /És akkor pont 
abba a szobába-/ ((sírós hangon)) 
 
K: Na még egyszer. Elnézést Irénke néni, tehát akkor a- a családi- az ő házukból lett a 
községháza? 
 
I: Igen. Előbb üzlet volt, szövetkezeti üzlet, és utána lett községháza, sőt én abba az 
irodába dolgoztam később. 
 
K: Tehát miután elmentek a- mi volt a vezetéknevük, elnézést? 
I: Flóri. 
K: De a vezetékne- a családneve. 
I: Zafir. 
K: Zafirék.  
I: Igen. 
K: Tehát miután elmentek a- elvitték a Zafirékat- 
I: Bevitték a saját házukba- 
K: Egy pillanat. Miután elvitték a Zafirékat és a Zafirék háza megürült- 
I: -igen- 
K: -azt a község- abból községháza- abból községházát csináltak 
 
I: Előbb a szövetkezet- hogy hívják. Még édösapámat megválasztották, de az nem 
tartozik ide (…) vagy dolgozók szövetkezete, és az ő irodája ott volt, az egyik- 
 
K: Várjon, Irénke néni, most arról beszélünk, amikor elvitték a zsidókat. Közvetlenül 
azután- 
I: -üresen vót- 
 
K: Igen, de miért oda vitték vissza- tehát akkor még nem volt ott a községháza. 
 
I: Nem vót még, de akkor odavitték a saját szobájukba és akkor- 
 
K: De miért? 
 
I: Hát valahova ahogy behozták onnan őket, amikor elvolt- elizélték- nagy izé vót 
ebbül, ledöbbenet, aki hallotta, vagy nem tudom hogy került ki a köztudatba, csak azt 
tudom, hogy abba a szobába kért valami- én ott álltam az ajtó előtt, de én nem 
hallottam, hogy mit kér, valami ruhát kért a fiatalasszony- 
 
K: Hogy-hogy ott volt Irénke néni? Miért volt ott Irénke néni? 
 
I: Tessék? 
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K: Miért volt ott Irénke néni? 
 
I: Mert- hát én nem tudom, most tényleg magamat se tudom hova tenni, hogy hogy 
kerültem én oda, de én már jöttem ki, mert sírtam nagyon, hogy- mert valami ruhát 
kért és a csendőr ráordított, és mert a saját szobájukban volt a kihallgatás, a Flórinak 
a izéje- a szobájukba, oda terelték direkt, vagy mert azon kívül volt utcamenti más 
szoba is, meg több is. És akkor mindenkit elhajtottak az utcárul, vagy mi az utcárul is, 
ráförmedtek a csendőrök, aki az ablakon próbált kukucskálni, úgyhogy elzavartak 
mindenkit, és akkor nap elvitték, de még most is a vasvári fiú még a szalkai gettóbul 
is megszökött, az az izé. Őket elvitték és nem kerültek elő. 
 
K: Ott volt Irénke néni, amikor visszahozták a Zafir családot, a szobá- visszahozták a 
saját házukba a Zafir családot. 
I: Igen. 
K: Irénke néni ott állt. 
I: Igen. 
K: Mit mondtak a csendőrök a Zafirnak? 
 
I: Durvák vótak, hogy majd megbánjátok, mög disznónak, meg nem tudom, minek 
nevezték őket, de úgy nem lehetett bemenni oda, az ajtó nyitva volt, hallottuk, de mán 
akkor nem lehetett bemenni oda. Mer akkor már mitőlünk is féltünk, nehogy minket 
is bevigyen. És akkor ez hamar, tudja falun hamar mennek a hangok, egyik a 
másikhoz szalad át a szomszédba, hogy a Zafir családot elfogták, meg Móricz 
Károlyt elvitték, rögtön. Rögtön elvitték a Károly bácsit. 
 
K: És a Zafirék mondtak valamit? Hallott valamit Irénke néni? 
 
I: Úgy nem, csak sírtak nagyon. Nem emlékszem semmire se, hogy mondtak vóna. 
Azt mondanom se kell, hogy lélekbe, testbe le- összeroskadtak, mert szinte érezték, 
hogy mi vár rájuk. 
 
K: És azt tetszik tudni, hogy hova vitték a Zafir családot? 
 
I: Ő: hát ez csak az én feltételezésem, ugyi Szalkán vót a nagy gettó. Hát nem tudja 
elképzelni, hogy mekkora vót, Mátészalkán, bemegyünk az állomáshoz, most 
elnézést kérek, hogy így kiterjedek. És akkor egyenesen másfél kilométerre főutca és 
mikor elérünk a főutca végére, jobbra- úgy hítták, hogy Szatmári utca, jobbra ott 
lezárták a (Cinevéget), végig, minden utcát, hogy oda nem lehetett bemenni. Ezen az 
oldalon meg vót a polgári iskola, tehát azért ismerem így Mátészal- még a tejet 
hordtam abból az utcából. És ott hatalmas kapu vót, ott nemcsak két őr vót, hanem 
négy-öt csendőr jött-ment ott a kapu- és igazolvánnyal lehetett csak bemenni. De 
minden család ottreked, szóval csak igazolvánnyal lehetett bemenni, meg kijönni. 
 
K: Járt bent Irénke néni  
 
I: Igen, kétszer. A Papp Józsi- a bicikli ott vót a- édesapám biciklije a Zafir-raktárba 
és- hogy így mondjam, mivel ugyi Resóczkiékkal társak is vótunk, a- itt mán a 
főjegyző keze is benne vót, olyan értelembe, hogy nem vót édesapámnak- ők 
vitatkoztak, marakodtak állandóan, a főjegyző, meg édesapám- 
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K: -tessék inni nyugodtan- 
 
I: -és akkor- 
K: -utána majd tetszik folytatni. 
 
I: És akkor a bicikli bent vót és még éngem- én meg ugyi olyan meggondolatlanul, 
mondom, majd én bemegyek a gettóba. És a főjegyző- 
 
K: Miért kellett bemennie? 
 
I: Hogy a biciklit adják ki, mert lepecsételték a raktárt, hogy a bicikli=a bicikli a 
miénk. Tanúkkal- hát a főjegyző nekünk izélte, hogy azt nekünk adják ki. És az 
borzalmas volt, hogy- 
K: És kivel akart találkozni a gettóban Irénke néni? 
 
I: Hát nem vót ott idő találkozni, mer az az ordítás, hogy Irénke=Irénke. Én is 
összeomlottam és akkor egyet sikerült súgni, hogyha még egyszer gyüssz, valami 
gyógyszert, de nem lehetett ott gyógyszert odadni, mert- egyszer még egyszer kellett 
menni, mert visszaigazolták, hogy tényleg megengedték, hogy kihozzuk a biciklit, 
meg még- igen, még a bicikli ahol vót, még a termény is oda vót- nekünk nem volt 
olyan magtárhelyiségünk, a cséplőrész, és akkor hát én azt hiszem, hogy ha 
rágondolok, hogy életem- 
 
KI: Mit látott a gettóban? 
 
I: Sírást, jajgatást, meg ott kuporogtak, meg a=meg a gyermekek ordibáltak, mint 
egy- 
K: Kivel találkozott? Gebei zsidókkal találkozott? 
 
I: Igen, mikor észrevették, akkor szóltak egymásnak, hogy itt van Horváth Irénke, de 
nem lehetett szólni hozzájuk, a csendőr ott volt mellettem. És pofa be, meg szétrúgom 
a pofád, nem tudom, úgy beszélt, mint az állatokkal, ott a bent lévőkkel. 
 
K: Kire emlékszik, ki volt ott a gettóban? Neveket tessék mondani. 
 
I: Hát például az izé is, a Friedländernek is ott volt a felesége, Sárika, meg nem 
tudtam én abba a zajba, hogy kiabáltak, Irénke, Irénke, és tolakodtak volna hozzám, 
de nem lehetett szólni. Mer mán én is akkor sírtam, mikor megláttam őket és adtak 
egy igazolást, hogy nyissák fel a kamrát és- 
 
K: Ki adta az igazolást? 
 
I: Az ottani, a gettónak a parancsnoka. 
 
K: A Friedländeréken kívül kit látott a gettóban? 
 
I: Tessék? 
 
K: A Friedländeréken kívül kit látott még a gettóban, milyen zsidókat? 
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I: Még láttam Zafir- nem- na, annak a feleségét is, még intettem, aztán azt mondta a 
csendőr nekem, hogy eltöröm a puskatussal a kezed, ha integetel ennek az állatok- 
ezeknek az állatoknak. És akkor én sírtam, és akkor még egyszer ide nem teheted be a 
lábod, de még egyszer én mán akkor tényleg tettem gyógyszert, hazudtam, hogy hát 
nekem kell a gyógyszer, fejfájás elleni gyógyszer, mert mondom, hátha sikerült, de 
akkor már nem engedtek tovább. Vittem az igazolást a jegyzőtül, hogy az a bicikli a 
miénk, meg a termény bent, az a miénk, és de csak annak köszönhetem, hogy azért 
valami- mindig marakodtak édesapámmal, egyik okosabb volt, mint- de a főjegyző, 
azt tudom, hogy zsidóellenes vót, Papp Józsinak hítták. 
 
K: Hogy derült az ki, hogy zsidóellenes volt? 
 
I: Tessék? 
 
K: Hogyan derült az ki, mi- miben nyilvánult meg, hogy ő zsidóellenes volt? 
 
I: Hát gúnyolódott édesapámmal, meg- 
 
K: Miket mondott? 
 
I: Vitatkoztak ők csúnyán egymással, feltételezem, hogy édesapám is amilyen 
szegényember-párti volt, mert tényleg ő is feláldozta vón- még hogyha felfeszítették 
vóna is nem engedett a huszonegyből- 
K: De hallott olyat, hogy ez a főjegyző zsidóellenes dolgokat mondott? 
 
I: Azt nem. Hát gyermek vótam még, még édesapám se osztott- bár édesapám velem 
mindent megosztott. 
 
K: A gettóban tetszett látni erőszakoskodást, hogy erőszakoskodtak? 
 
I: Durvaságot láttam, hát ugye ott egyesen a kapunál volt az irodájuk, nem engedek 
engem tovább, csak ott láttam, hogy mint ahogy egy ilyen menekülttáborba, nem 
tudom elképzelni, csak amit lát az ember, hogy gyermek sír, meg nem tudom, 
micsoda, meg babusgatja a gyermekét és az a látvány az éngem is megőrített. Azt 
hittem, idegösszeroppanást kapok, nyugatóra szük- volt szükségem, hogy tudjak 
aludni. Meg az a sikoly, ami a hodászi állomásnál, hogy ugyi- 
 
K: Arról most még ne beszéljünk Irénke néni, mert a gettóban- majd később rátérünk, 
jó, Irénke néni, arra, hogy mi volt a hodászi állomáson. 
 
I: Nem lehetett ott valamit- 
 
K: Irénke néni, a gettóban nem látott- látott- tehát voltak bent ezek szerint csendőrök. 
 
I: Igen. Járkáltak az ott lakók, mán idézőjelbe mondva az ott lakók, akik bent- 
K: -hány  
I: -oda vannak ítélve, hogy ott- és onnan szállították el vonattal őket vagonérozták 
Mátészalkán. 
 
K: Hány csendőrt látott a gettóban Irénke néni? 
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I: Hát, négyet-e, vagy ötöt. Na de az azt jelenti, hogy a Szatmár utca őrült hosszú, 
tehát nem lehetett látni, csak azon a látható- csak azon a területen, ahol én 
széjjelnézhettem, meg azért el lehet képzelni, hogy én is, hogy rám jött a sírógörcs, és 
akkor ’nem félsz, hogy a könnyeidet le fogom törülni a tenyeremmel?’ 
 
K: Ezt ki mondta? 
 
I: De nem sír- a csendőr. Az ügyeletes csendőr. Puskával a vállán, az a kakastollat 
maga nem tudja elképzelni, csak történelembül, ilyen görbe, nagy, úgy hívták, hogy 
kakastollas, az félelmetes volt a szegény embernek nagyon. Mer ha valaki fát lopott, 
elverték úgy, hogy vérzett, szóval nagyon durvák vótak a csendőrök, kevés kivétellel. 
 
K: Látott ott durvaságot, ilyen durvaságot? 
 
I: Igen, üvöltött vele és a meghúzódtak, azok szólni se mertek, vagy a gyermeket 
intették rendre. Nem lehetett ott, hogy na, ott időzzek. És akkor megkérdezték tőlem, 
hogy honnan szereztem ezt a protekciót, hogy éngem a főbejáraton- én is 
csodálkoztam rajta. És a főjegyző jót akart nekünk, de lehet, hogy ő is kíváncsi vót, 
hogy mit láttam. Nem tudnám megmondani. De az a főjegyző az eléggé reakciós vót, 
meg az aljegyző. Hát akkor csak tudja, hogy kik lehettek főjegyzők, meg arrogáns vót 
nagyon a főjegyző. 
 
K: Mondott valamit emlékszik még a főjegyzővel kapcsolatosan valamire, hogy miért 
volt reakciós, vagy miért volt arrogáns? 
 
I: Hát nézze, akkor a főjegyző azokból lett, az vezető a csendőrség, meg a rendőrség, 
meg a nem tudom mi, hogy akik a Horthy rendszert kiszolgálták, és akkor még nem 
is írhatjuk a rovásukra, mert egy ilyen pozíciót, akkor kevés tanult ember vót, 
legyünk őszinték, tudtam olyan falusi- Tóth János bá- 
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