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Tóth Józsefné Horváth Irén 
 
 
 
K: Irénke néni, le kellett állnunk egy pillanatra, mert kazettát kellett cserélnünk. 
Most akkor folytatjuk a beszélgetést. 
 
I: Bőbeszédű voltak, akkor úgy látszik most- 
 
K: Irénke néni, átnézegetve a jegyzeteimet azt láttam, hogy amikor először, vagy 
előző alkalommal beszélgettünk Irénke nénivel, említett néhány dolgot. Például 
szóba került az, hogy a gebei zsinagógának az ablakát betörték. 
I: Igen. 
K: Volt ilyen eset? 
I: Volt, igen=igen. 
K: Ez hogy volt, Irénke néni? 
 
I: Hát úgy, hogy a- ez csak ugye feltételezés, amikor derült égből villámcsapás, 
tehát nem úgy, hogy most azt mormolják, meg azt suttogják, meg nem tudom, mi, 
hanem mikor kivitték a zsidókat, hogy ki csinálta, csak azt tudtuk, hogy mások, 
vagy nem tudom, amikor beverték a zsidó- de úgy nem rongálták meg, mer a város- 
falu közepén vót és- 
 
K: Irénke néni, ez akkor volt már, amikor elvitték a zsidókat? 
 
I: Mikor elvitték, igen. Addig én nem vet- nem emlékszem ilyen inzultusokra. Mert 
előbb lehetett, ugye hát egy általános iskolás, vagy aki mán elvégzi a hat osztályt, 
az már miről- nem tud következtetni, csak ugyi másnak is a magántulajdonosoknak 
is beverik az ablakát, minden idő- korban történhet ilyen, de ez így nem, hogy a- 
 
K: Irénke néni, látta azt, hogy be van törve a- 
 
I: Azt láttuk. Az=az a falu közepén vót és ott jártunk el a zsidótemplom előtt. 
 
K: Mikor vette ezt észre Irénke néni, mikor látta ezt? 
 
I: Hát amikor mentünk az iskolába. Ja, hogy igen, időrendi sorrendbe. Hát ugye 
akkor hát amikor elvitték a zsidókat, akkor, de nem történt utána ilyen inzultus. 
 
K: Azt lehet tudni, hogy ki törhette be- 
I: Nem=nem. Nem, ezt nem. De mint ahogy nézze, hogyha egy virágcsokrot 
összeszedünk, aközé is került gaz. Ilyen nincsen, hogy események ő: kirívóak, vagy 
pedig úgy jön a napi- hogy de valami rendkívüli, de úgy nem tombolta kis magát- 
derült égből villámcsapás volt ez a zsidóelszállítás. Utána aztán mán, mivel tudták, 
hogy mi ha szabad ezt használni, ezt a szót, hogy zsidópártiak voltunk, mert benne 
vótunk az életükbe, hogy így mondjam. Például éngem sokszor küldtek a Hangyába 
vásárolni, szerették a- nagyon szerettek éngem a zsidó családok. Varrattam velük, 
cipőt meg csináltattam, vagy csináltattunk, szóval mi kifejezetten zsidópártiak 
voltunk. Olyan értelemben- onnan ettük a kenyeret. És az én édesapám soha- 
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K: Mit szóltak a helyiek, hogy betört a zsidó templomnak az ablaka? 
 
I: Ugye vót, aki megbotránkozott, vót, aki behúzta farkát, idézőjelbe, csúnya ez a 
szó, mikor Mór- Móricz Károly bácsit tudtuk, hogy letartóztatják, akkor szinte 
háromfele szakadt a falunak a véleménye. 
 
K: Mi volt ez a három vélemény? 
 
I: Hát az, hogy nem mertek beszélni és akkor jól tették, éppen ideje már, hogy 
milyen gazdag, meg=meg Sárika néni is megérdemli, hogy a fát- valaki meg sírva 
beszélt a családról. 
 
K: Mit érdemel meg Sárika néni? 
 
I: Hát, hogy a fa- fa rádűlt a- az idős nénire. Hát akkor tényleg az egész falu meg 
volt döbbenve. Úgy nem lehetett ott érezni, elvégre a malom az övék vót, az 
olajmalom az övék vót, tehát a falunak- 
 
K: Mi volt a három vélemény, amikor a Móricz Károly bácsit letartóztatták? 
 
I: Akkor ugye azok a gazdagok, akik vitték a sleppet a reakciós főjegyző után, vagy 
mit tu- vezetők után, azok ugyi összesúgtak. És senki nem mondta ki, vagy nem 
mert kimondani, hogy tudom- tudta mindenki, hogy a zsidó vagyont ezek a 
bennfektesek szedték széjjel azokat a gyönyörű bútorokat, mert pár- rövid időn 
belül leltár szerint vették el, de én tudtam, hogy abba az=az az ebédlőbútor, hogy 
melyik szobába vót és hogy kihez került. 
 
K: Tudta ezt Irénke néni? 
 
I: Én tudtam, hogy a gyönyörű ebédlő Sikesdi Gábor és az=az adta fel Károly 
bácsit. Amikor vitte neki az ennivalót a szőlőbe. És akkor utána ő: ugye hogy pár 
család, aki volt az ágynemű felhánytorgatta, meg szóval hogy szétmarcangolta. 
Konkrétan nem, hogy leltár szerint azokat a drága holmikat, hanem aki tudta, vitte. 
Feltörték az ajtót, a csalá- a zsidó családoknak az elől- le volt pecsételve az ajtójuk 
és feltörték, reggel arra mentek arra, hogy le- leszedték a pecsétet róla, ezt mondta 
egyik a másiknak, de konkrétan nem. 
 
K: Irénke néni, akkor ezek szerint a- tehát pontosan kinek az ebédlőbútora került a: 
Sikesdi Gáborékhoz? 
 
I: Mondogatták, hogy a- de éntőlem megkérdezték, hogy te jártál Zafirékhoz is, 
meg hogy hívják, Grünwaldékhoz is, azt mondja, na, azok a gyönyörű bútorok és 
akkor egyszer csak híre ment, hogy Sikesdi Gábor vette- milyen Gábor- szülésznő 
volt egy elkényeztetett, ugye egy faluba egy szülésznő mindennek az ura. Nagyon is 
kényes volt az a szülésznő és akkor, na most majd meggazdagodhassunk, szóval 
ilyen szóhasználatok vótak, hogy következtetni- nem nagyon, hogyha szabad 
mondanom ezt, nem nagyon bőbeszédű vagyok, vagy- de édesanyám mindig arra 
intett, meg édesapám, hogy csak a lényeget. Mindegy, hogy túlbeszéltem akaratom 
ellenére, de nem nagyon mertünk mi, mert minket zsidópártinak tartottak, amire 
büszke is voltam. 
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K: Ezt én értem, és szintén egy másik történet, amit ugye mesélt a csendőrről, aki 
meg akarta erőszakolni- 
I: -igen- 
K: -Irénke nénit. 
 
I: Hát odáig mondom, hogy odáig jutottam, hogy pofonütöttem. 
 
K: Én azt- azt mondta a múltkor, hogy ő is mondott ilyeneket Irénke néninek, 
hogy=hogy zsidóbarát- 
 
I: -igen- 
K: Hogy volt ez? 
 
I: Gúnyolt, igen. 
 
K: Hogy gúnyolta Irénke nénit? 
 
I: Hát például mit ugrálsz, te zsidó- ő: nem is barátnak mondta, hanem lesz belőled 
egy zsidókurva? Mit- ő mikor itt végiggondoltam, mit őrzöd a tisztességedet, vagy 
szüzességedet, de én abba az ijedős állapotba, mert dulakodtunk szabályszerűen, hát 
nem nagy valami kellett birkózni, hogy ott van a puskacsőbe mozdulatába, mert 
mán én akkor hogy reszkettem és akkor sikerült- 
 
K: Mit mondott még ez a csendőr? 
 
 
I: Hát abba az ijedtségbe nem tudta, csak tudtam, hogy zsidóbarát, vagy zsidópárti, 
vagy pedig és úgy mentem ki az utcára, hogy meg kellett állnom a kerítésnél, úgy 
nem tudnám visszaidézni ijedtembe, de attól kezdve nagyon féltem attul a 
csendőröktül, nagyon. 
 
K: Gebén látott olyasmit, vagy akár Mátészalkán, hogy zsidóknak viselnie kellett 
sárga csillagot? 
 
I: Bizony=bizony. Bizony=bizony. De gyermeknek is. Hatéves gyermek- hat évtől 
már mindnek ott volt a sárga csillag, igen. 
 
K: Mit szóltak ehhez a falubeliek? 
 
I: Fel voltak háborodva. Ki hogy, tudja, hogy hogy van, aki- akinek nincsen alapja a 
véleményének, vagy mit tudom én, úgy én is, szóval, hogy így mondjam, hogy én 
nem=nem azért húzódtunk meg, hogy ne fo- izéljenek, húzódtunk vissza, hogy nem 
mondtunk véleményt, mert tudták, hogy mi lelkünk mélyéből sajnáltuk őket. Mert- 
szóval így nem- meg gondolkozzunk el egy ilyen nagy családba, mi napszámba 
jártunk a- az édesapámat érte egy baleset, és akkor Feri bátyám eljött, hogy ne 
járasd le magad, hogy=hogy- és akkor én vótam a legnyamvadtabb a három lyány- 
 
K: Volt olyan, aki örült annak, hogy a zsidóknak csillagot kellett viselnie? 
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I: Hát ezt mán nem tudnám megmondani. 
 
K: Voltak ilyen hangok? 
 
I: Furcsának tartották és megbélyegezettnek, mint az állatot, hogy belesütik a bőrbe 
az állatoknak, meg ilyen- mennek, mint szomszédasszony a szomszédasszonnyal, 
vagy mint ember az emberrel. Ugye megoszlanak a- hogyha az ember nem lát a 
lelkébe az embereknek, de érezni lehetett, aki- 
K: -na most, Irén néni- 
I: -sőt, még egy pillanat, elnézést, azt is tudom, hogy veszekedett két asszony és 
aszongya, na most már- most már- most már örülsz, ugye, hogy elvitték Zafir 
Sanyit. A kölcsönt most mán felhasználhatod és vehetsz el a lyányodnak- ez- ennek 
fültanúja voltam. 
 
K: Hogy mondta, még egyszer? 
 
I: Hogy na, most mán vehetel a lyányodnak butrot, mert Zafir Sanyinak már nem 
fogod megadni a bútor árát, te kódus! Zsidó pénzből vetted a lányodnak a butrot. 
Ilyesmi adódott, ezt csak véletlenül hallottam, nem úgy, hogy sorozatba. 
 
K: Mire gondolt a zsidó pénzt alatt, mit értett a-? 
 
I: Hát úgy, hogy kölcsön, szegények, a- azt meg kell adni, hogy azok adtak kölcsön. 
Hogyha bajba vót valaki. Vót egy betegség, vagy egy szülés, vagy éppen épített egy 
kis házat, nem- nagyon szegény vót akkor az a falu. Sok gazdag ember vót, aki 
tanyája vót, cselédet tartott és stb. jó- olyan 20-30, vagy 40 hold földje vót, aztán 
mikor ugyi bekerültem a községházához, meg mikor a cséplőgépet én mázsás- a 
cséplőgép- én vótam a mázsánál. És akkor- tehát tudtam, hogy úgy ki tudtam 
választani, hogy kinek hogy megyen a sorsa, a látszatér és hogy vótak a kosztos 
gazdaasszonyok, meg egymásra kikiabáltak dógokat és akkor ennek fültanúja 
vótam, hogy hát- hogy abból a zsidó- és ott nem lehetett tudni, hogy az a rengeteg 
vagyon, ami vót a zsidó családoknál, hogy hova lett az, hova- 
 
K: Kik költöztek be a zsidók házába aztán? 
 
I: Hát, hogy így mondjam, sokáig ott voltak ezek a zsidó házak. Sőt, a barátnőm, 
aki úgy nagyon nehezen tudta bevinni az önkormányzat- vagy tanácshoz, nagyon-
nagyon és kormánykitüntetéssel végzett, azok megvették a ki- ahol édesanyám 
felnőtt. Ők együtt nőttek fel az ő édesanyjával és meg merték venni azokat a nagy 
házakat. Úgyhogy nem vót előítélet, vagy félelem. 
 
K: De kitől vették meg? 
 
I: Hát ezt az államtul, ugyi államosították a zsidó vagyont rögtön. 
 
K: Tehát nem költöztek be csak úgy, nem foglalták el ezeket a- 
 
I: Nem lehetett, le vót pecsételve és állandóan ellenőrizték. Na de mán akkor mit 
őriztek, ellenőriztek? A- a kacatokat, mert az éj leple alatt, mindegy, hogy én se 
tudnám megmondani, ő se tudná megmondani, csak az tudja, aki csinálta, de annak 
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vót mersze, valahonnan vette a bátorságot, mintha jogot formálna, hogy az az övé. 
És akkor az éj leple alatt vitték a butrokat és kiüresítették azokat a házakat, egy 
hónapon belül akkor mán tök üres vót minden lakás. Persze a pecsét akkor is rajta 
vót. Leverték az ajtót és akkor mán meg az önkor- vagy a tanács, vagy micsoda, 
felsőbb szervek mán akkor megint pecsétet, de mire? 
 
K: Irénke néni látott olyat, amikor járt-kelt Gebén, különböző szomszédoknál, 
ismerősöknél, hogy felismert volna valakinél bármilyen- 
 
I: Úgy nem mondhatnám. Bár ugye közellátásba dógoztam és jártunk összeírni és a 
többi, de nem csinál- nem úgy értem- 
 
K: Mondjuk ruhadarabot látott valakin? 
 
I: Parancsol? 
 
K: Ruhadarabot, ruhát, ami- 
 
I: Nem, csak kikiabálták egymásra, hogy- mert tudtam, hogy az a két lány 
csodálatos, meg nem tudom, maga nem tudhatja a koránál fogva, hogy ott a szegény 
zsidó is nagy stafírunggal adta férjhez a lányát, meg egymást segítették. És akkor 
vót, aki kikiabált a másiktul, hogy ez a- mert az is, aki varrt is nekem, én 
emlékszem, hogy elég szegény zsidók vótak, és gyönyörű kelengyéket készítettek. 
És az a semmibe mentek, egymásra kikiabálták, hogy hát hol van, meg kivágták a 
monogramot. A zsidó lyányokat nagyon gazdagon adták férjhez a stafírungot 
illetően, és ha bútor kellett, akkor- 
 
K: Látta az, hogy kivág- látott olyat, ahol ki volt vágva a-? 
 
I: Én gyanúsítottam, mert ugye monogram sze- helyén van. És a gond- én 
gyanúsítottam- magamnak szőttem ezt a gondolatot, hogy ez biztos, hogy a zsidó 
lyányoké lehetett, mert ugye nem igaz, hogy egy párnahuzat, meg az új, pont ott 
van kivágva, a monogramnál, mert minden monogramozva vót nekik, nagyon 
szépen készítették el a zsidó lyányokat. 
 
K: És látott ilyet- párnahuzatot, ilyesmit, ahol ki volt vágva? 
 
I: Láttam, igen. 
 
K: Kinél? 
 
I: Hát úgy hogy mondjam. Egy egyszerű parasztcsaládnál. De hogy- és akkor ő 
mondta, hogy valakitől vette. Mán olyankor, amikor ennyi mindenen megdöbbent 
az ember, akkor már nem nagyon latolgatja, meg szedi szálaira, csak véleményt 
magába lenyeli. Mert nem mondhattam, hogy na, ez az Éváé vót, vagy ez a 
Grünwald Évikéé, vagy=vagy ez a Katié vót, ugye nem mondhatta az ember. A 
maga véleményét megtartotta. Bőbeszédű voltam, de soha nem ugrasztottam össze 
embereket, vagy osztálytársakat. De hogyha szabad nagyképűség nélkül mondani, 
rám vótak utalva az osztálytársaim. Olyan értelembe, hogy fogalmazást, ha írunk, 
akkor jöttek- meg emlékszem, hogy hát tizedes törtet- megint arra hivatkozok, én a 
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szélső padba ültem, harmadikon és megértem én is pénzem, én már nyújtottam a 
kezem, hogy ez ennyi, meg annyi. És rám vótak utalva egy fogalmazás 
megírásánál- 
 
K: Irénke néni, térjünk vissza még arra a napra, arra a szomorú napra, amiről 
tetszett beszélni, amikor elvitték a zsidókat. Amikor elvitték a faluból a- elvitték 
Gebéről a zsidókat. 
 
I: Szalkára vitték, Mátészalkára.  
 
K: Igen. Amikor ott álltak a kertben és onnét nézték, hogy a- 
 
I: /Udvaron, vagy az utcán, hátul./ ((sírva)) 
 
K: Kint álltak az utcán.  
I: /Igen./ ((sírósan)) 
K: Irénke néni, honnét tudta azt, hogy azok a zsidók voltak? 
 
I: Hol? 
 
K: Hát, akiket visznek. 
 
I: Hát a kapunk előtt vitték el szekeren, hát ott ültek egymás hegyén-hátán. 
 
K: Felismerte őket? 
 
I: Hát e- egyenként. Hogy az a Resóczki fiú, ez a Zafir, ez a Friedländer. 
/Egyenként, a nevüket is tudtam./ ((sírósan)) 
 
K: Rajtuk volt akkor is sárga csillag? 
 
I: Na, látja, ezt mán nem tudnám megmondani. Azt hiszem, hogy nem, mert még 
annyira- az első vót Gebe, hogy vitték a zsidókat. Tehát nem lehetett a sárga csillag- 
a faluba nem járkáltak sárga csillaggal, mert akkor kezdték felvarr- kötelezővé 
tenni. 
 
K: Azt csak Mátészalkán látott, sárga csillagot? 
 
I: Ott aztán, mint csillag az égen. A gettóba mindenkin vót, hat éves kortól, ezt meg 
is kérdeztem, hogy- nem is tudom, hogy hogy vót bátorságom, mert rám förmedt a 
csendőr. Ott a- ott a- ahogy beengedtek, mán akkor énmellettem egy csendőr jött az 
irodáig. 
 
K: Tehát Gebén nem volt sárga csillag. 
 
I: Nem. Nem emlékszem rá legalább is. Hát, mint derült égből villámcsapás. Még 
ha lett vón is, a kabátját összehúzta és szégyellte magát szegény. 
 
K: Egy pillanatot kérek, ne álljunk le. De álljunk le egy pillanatra.  
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I: Nem tudok sok újat mondani, de az biztos, hogy ha róla álmodok, vagy ha 
elmerengek magamba, azon veszem észre magam, hogy hát--/kitől, mikor nem a 
magán fáj akkor, hanem azok az emlékek. Az egész életemet végigkísérik./ ((sírva)) 
 
K: Irénke néni, tehát akkor a- látta s szekereken azt, hogy ott ülnek a helyi zsidók, 
amikor mennek el. 
 
I: Egymás hegyén-hátán. 
 
K: Kikre- elkezdett mondani neveket. Kikre emlékszik, kiket látott? Ez fontos 
nekünk, hogy el tessék mondani, hogy kiket látott pontosan a szekereken. 
 
I: Hát, ha azt mondom, hogy a- így nem lehet meghatározni, hogy kiket, mert ott 
minden zsidót ismertem, a családját is. Tehát azok- 
 
K: Tessék mondani a nevüket akkor. 
 
I: Hát a Zafir család. Meg ott=ott nagyobbakat ezen a szekeren láttam, vagy=vagy 
éppen oda- 
 
K: Tessék keresztneveket mondani akkor, ha erre emlékszik. 
 
I: Hát a Zafir gyerekek, a Resóczki gyerekek, a Blasz gyerekek, a kis- még annak a 
nem is tudtuk a nevét a faluba se, a kis zsidó. Azt csak úgy hítták, hogy kis zsidó. 
És arra emlékszem, hogy mikor látta, hogy /én ott (a tenyerembe temetem a-) ne sírj 
Irénke./ ((sírva)) 
 
K: Ezt ki mondta? 
 
I: /Az a zsidó fiú. Egy- és=és akkor én már nem bírtam nézni ott a kaputól és így 
tettem és rákiabált a-/ ((sírósan)) de közbe a lovas csendőrök üvöltöztek állandóan. 
Te állat, húzd vissza a pofádat. Meg vót, aki a csendőrök közül is enyhébb vót, 
hogy nem csinálta, hogy ki vagyok én, mint aki a hatalomra tört. Hát azt így nem 
lehet, mikor minden családot ismertem. Nem lehet úgy meghatározni, hogy láttam 
Évikét, meg láttam Sárikát, meg- mert a könnyeimtül se láttam lehet semmit se 
jóformán, mert édesanyám is zokogva ment be. És azt mondta, azonnal gyertek el a 
kaputul. Meg elvonul húsz-harminc szekér, meddig tart az a kapu előtt, ugyi? 
 
K: Tehát mentek a szekerek, már vonultak a szekerek. 
 
I: Hát akkor láttuk, meg=meg mikor édesanyám félretette a faz- az ebédet, mikor a 
nagybátyám jött, hogy csendőrök állnak a kapuba is, meg a kertkapuba is, hogy ne 
tudjanak el- hát volt a ház sarkánál például, mint a szomszédok, jó szomszédok, 
szoktak egy kerítésen kiskaput, ugye nem mennek ki már az utcára. És akkor még 
oda is csendőrt állítottak. Még oda is, tehát nincsen- nem lehetett megszökni. Akkor 
átkutatták a padlást, meg a- hát például mondok egy másik esetet, ez is Gebén 
történt, még azt is tudom, hogy egy nagyon jó családba, kedves lyányok voltak és 
hogy hívják, egyszer csak mi- nem tudtuk, hogy ott a falba valaki rejteget valakit. 
És amikor megtisztult a levegő és akkor az a család egy zsidót a szekrény háta 
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mögött csinált neki helyet ez a Papp Feri bácsi, és akkor derült ki évek múlva, hogy 
az ott élt és elment a Dunántúlra lakni és ez a család megmentette ezt a zsidót. 
 
K: Ez ki volt, bocsánat? 
 
I: Papp Feri bá-, egy ilyen közép-izé középgazda ember. 
 
K: És ő a falba rejtette- 
 
I: Egyszerű parasztember és a fal mel- a szekrény háta mögött csináltak egy üreget, 
amikor magukba vótak, ahogy utólag hallottuk. 
 
K: Kit rejtegetett ott? 
 
I: Egy zsidó fiút. Gebére való zsidó fiút, igen. 
 
K: És ezt honnét tudja, Irénke néni? 
 
I: Hát mindenki tudta, mikor előjött, mikor mán megtisztult a levegő, hogy hát pe- 
Papp Feri bácsi meg is érdemli, hogy vagy- tudjátok, hogy milyen nemes lélek. Az 
egész család elhallgatta, és akkor csak a semmiből előtűnt az a zsidó fiú. Szóval 
ilyen is vót, azér nem annyira rossz a világ, hogy mindenki rossz. Lehetne az 
embernek osztályozni, hogy=hogy ezt merte ez a középparaszt bácsi, egy nagyon 
rendes, szorgalmas, két lánya volt, meg egy fia és akkor csak előjött a semmiből a 
zsidó fiú. 
 
K: És mi lett evvel a zsidó fiúval aztán? 
 
I: Elkerült Pestre. Mikor mán lehetett neki, mert Feri bácsitól tudja mindig- 
 
K: Mennyi ideig lehetett ott Feri bácsinál? 
 
I: Hát vót egy év! Vót ennek a ugyi zajlott ez az egész, mikor mán lehetett velük 
társalogni, vagy nem tudom, mi és akkor még elég sokáig nem is tudtunk róla, de 
derült égből villámcsapás, akkor szó szerint mentek a izék- a- lehet, hogy a fele se 
vót igaz, lehet, a sokszorosa, mert ehhez nagy mersz kellett, az életével játszott. 
 
K: De nem látta ezt a fiút. 
 
I: Nem, nem senki se látta és csak előkerült. Akkor mán oszt ugye mindenki tudta, 
az öreg, a fiatal, a jóindulatú, a rosszindulatú. 
 
K: De nem tudja pontosan, hogy melyik zsidó fiú volt a faluból. Hogy hogy hívták 
ezt a zsidó fiút, azt nem tudja. 
 
I: Nem, nem, de nem is Gebére való vót. Nem is Gebére való vót, hanem 
Mátészalkára való vót. Hát persze, hogy mindenki tisztelte anélkül is Feri bácsit és 
kevés kivét- nagyon kevés lehetett az a százalék, aki- na, megérdemelte, hanem 
hálát adott a sorsnak, akibe kis szív volt, lélek volt, hogy hát megmentett egy ember 
életét. 
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K: Irénke néni, amikor elmesélte a Móricz Károlynak a történetét- 
I: -jaj- 
K: -a Móricz Károly, aki ugye szinté a Zafir családot bújtatta a rozs között- 
I: -igen- 
K: -azt- arról honnét tud, Irénke néni? 
 
I: Hogy? 
 
K: Honnét tud arról a történetről Irénke néni? Kitől hallotta? 
 
I: Hát akkor, mikor be- összefogták őket és behozták a családot. Akkor ugye 
gyűlnek emberek és akkor utána mondta a szomszédja, hogy azér vitte Móriczné a 
sok ennivalót, mert csodálkoztunk, hogy az a sovány, gebe ember megeszi ezt a sok 
ételt, de akkor mán így jött ki, hogy hát a szomszéd is mondta, hogy mindig olyan 
sokat főzött ez a Móriczné, meg azt mondja, olyan messzi vót az a szőlő, hogy- és 
akkor derült ki, ho- hogy meg még mink Sikesdi- zsidók voltak, ezek, akik bújtak 
és Károly bácsi vett szalonnát is nekik és vitt ki a felesége. Tehát innen vitte és 
akkor még a- izé vízcsapbul is a statárium, hogy halállal, vagy nem tudom mi. 
Állítólag, ezt mán ugye nem tudom, hogy mennyi igaz belőle, hogy jól össze is 
verték Károly bácsit, meg összerugdosták, de ezt ki tudja, ő se tudja, mert nem látta 
ő se, meg ő se, de ugyi ilyenkor a=a- szabadjára engedik, mint mikor a vízcsapot 
megnyitják, a véleményeket. De az biztos, akibe jó érzet volt, az ledöbbent és nagy 
tiszteletet érzett izé- Károly bácsi iránt. 
 
K: Mi lett a háború után evvel a Sikesdi Gáborral? 
 
I: Hát, majdnem csúnyát mondtam. Megtalálta a maga helyét és virult benne, mán 
ugyi mikor megvan a: az al- a feje alja igazítva, szokták mondani hétköznapiasan, 
hogy ő megszedte magát, mert hirtelen meggazdagodott. Szülésznő vót a felesége, 
anélkül is, és olyan kényeskedő vót mindig, ugyi, akkor még nagy szó vót egy 
szülésznő és akkor Gábor bácsi ott is megtalálta a maga helyét, ha sza- szabad ezt a 
szót használni, ebbe az esetbe, ebbe a reakciós világba, és be tudott helyezkedni a- 
az új vezérkarba is. Olyan mindig oda, ahol a szél nem fúj. 
 
K: Mi lett vele? 
 
I: Meggazdagodott. Középparaszt vót, nem vót sok földje, meg nagyon jó módba 
éltek, egy kislánya vót, az még most is él, aki nem tudom, milyen oknál fogva, ugye 
akkor még nem tudtuk, a paralízis mi, sánta vót. Erzsike néni egy olyan nagyon 
kényeskedő valaki vót és a kislánya pedig egy ugyi egy imádott- hogy hívják, de 
mindig a hátuk mögött összesúgtak. Én tiszteltem nagyon Erzsike nénit, mert az ő 
munkaterületén ember vót, mint szülésznő, mint anya, mint feleség, szóval- 
 
K: De nem vonták felelősségre aztán később Sikesdi Gábort. 
 
I: Meghúzgálták. Húz- hivatalrul, de úgy konkrétan nem tudom 
 
K: Nem állt bíróság elé. 
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I: Parancsol? 
 
K: Nem került bíróság elé.  
 
I: Nem mondanék igazgat, mert akkor- még akkor én nem vótam bent annyira a 
közéletbe, meg tudja mán elfásul az ember, én nem szeretem, bőbeszédű vagyok, 
mert tízszer álltam sorba a nyelvemér’, de nem szeretem toldani a- 
 
K: Tehát nem tudja pontosan, hogy mi történt aztán vele. 
 
I: De biztos, hogy meghurcolták, de utána mán azért nem helyezték- 
 
K: Hogy hurcolták meg a Sikesdi Gábort? 
 
I: Sokszor hítták Mátészalkára, kihallgatásra, meg tanúkat is híttak. De aztán, hogy 
mi- -miért kellett tanúskodni, de hogy meggazdagodott egy pár család, na de most 
lehet, hogy éppen Péter bácsinak van dugipénze, és pont akkor talált venni valamit. 
Lehet, semmi köze nem volt, akkor ugyi mán felkapták a nyelvükre, de bezzeg Tóth 
Péter is- biztos valami rejtett zsidó- szóval ilyenkor elered a izé, mint amikor 
megnyitjuk az izét, csapot.  
 
K: Értem, Irénke néni, értem. 
 
I: A fele se igaz, vagy a tízszerese igaz a valóságnak.  
 
K: Hogy volt az, amikor a zsidókat bevagonírozták? 
 
I: Jaj, azt ne kérdezze. Azt Szalkán csinálták. 
 
K: Ott volt Irénke néni? 
 
I: Egyszer bent voltam Szalkán---és csoportosan hajtották őket, mint /az állatot. 
Másztak felfele a vagonba. Volt, akit odacsapott a csendőr. És akkor rájuk húzták a 
hodászi állomásnál, meg mikor a kis vagonaj- vagonablakon ott ordítottak kifelé./ 
((sírós hangon)) 
 
K: Irénke néni, Mátészalkán látta azt, a mikor a zsidókat- 
 
I: /Igen, egyszer azt láttam, hogy Mátészalkán, mer ott rakták vagyon- vagyonba, 
nem hodászi állomásra, nem- Nyírmeggyes, Hodász. A hodászi állomásra ott 
álltunk a sín mellett. /Az a jajgatás, az a kiabálás./ ((sírósan)) 
 
K: De maradjunk még Mátészalkánál, aztán majd később beszélünk Hodászról is. 
Tehát Mátészalkán hol volt Irénke néni, honnét látta mindezt? 
 
I: Hát, amikor vitték a- izébe, szekerekkel, kocsi- teherautókkal a kis- a 
nagyállomáshoz. Hát, ott mindenki látta, aki utazott, Nyírcsászáriba, vagy=vagy 
Nyírbátorba. 
 
K: Irénke néni az állomáson volt? 
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I: Igen, hát men=mentem egy másik vonattal, félreértés ne essék! Nem a- azzal a 
vagonnal, mer akkora szerelvények vótak, hogy se vége, se hossza nem vót. És az 
az ordítás, az a jajgatás, ott a szalkai állomásba, meg mikor egyszer mentem megint 
valahova, és akkor meg a hodászi állomáson ott álltunk a sínek mellett. 
 
K: Értem. És akkor Szalkán- Szalkán ült a vonatban- vonatban volt, vagy leszállt 
már, az állomáson volt? 
 
I: Nem, vártam a vonatot. 
K: Várta a vonatot. 
K: Vártam egy másik, én nem az- 
 
K: És akkor mit látott pontosan Irénke néni? 
 
I: Hát ahogy rakták a gyengéket, a gyerekeket, segítenek felszállni, akkor ráordított, 
hogy ebbe- ide- beléd, vagy szólt a másik csendőrnek, hogy azt hozza el onnan, s 
ment volna az édesanyjához- fele. Kitakarították ott a civil nézőktül, kizavartak 
bennünket az állomás tiszta volt, de az a jajgatás, ahogy ott tuszkolták befele, az 
odahallatszott. 
 
K: Tehát látta azt a szerelvényt, amibe be kellett szállniuk? 
 
I: Parancsol? 
 
K: Látta azt a szerelvényt- vonatszerelvényt? 
 
I: Igen, hát mindenki látta, egyem meg a szivit. 
 
K: Hány ilyen szerelvény volt? 
 
I: Lehetett az hat, vagy tizenegy is.  
 
K: Most egy- tehát hat, vagy tizenegy vonat, vagy pedig vagon? 
 
I: Fülke, vagon- vagonok. 
 
K: Vagon volt, vagy fülke? 
 
I: Igen, a- amikor a zsidókat vitték, akkor csak azt vihettek. Nem lehetett és 
csendőrök lóg- lógtak a- 
 
K: Csak mit? 
 
I: Csak zsidókat vittek azzal a szerelvénnyel. 
 
K: De milyen=milyen vagon volt ez, vagy személyvagon? 
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I: Amibe állatokat- sz- /szállítanak, lovakat, teheneket. És akkor ott az a rács, mind 
az a izé- ott kihallatszott a jajgatásuk, a visításuk. Ilyen kis ablakok vótak, a vagon- 
mint most is, millió van olyan./ ((sírósan)) 
 
K: És akkor a szalkai állomáson látta azt- 
 
I: -onnan indultak- 
 
K: És akkor látta azt Irénke néni, hogy szállnak be a vagonba. 
 
I: Teherautóval hozták a gettóbul ki a nagyállomás- vagy a szalkai állomásra. 
 
K: És honnét tudta, hogy zsidók voltak? 
 
I: Hát azt tudnivaló volt, elnézést kérek, úgy nem vót sárga csillag a vagonon, de 
mikor tömegével ott ordítanak kifele, si- gyermeksírás, meg az állomásfőnök és- 
nagyon szeretett éngem az a család, ott oda jártunk, hodászi állomáshoz, Gebéről. 
 
K: De most még Mátészalkáról beszélünk még, Irénke néni, Mátészalkán mit látott. 
Majd aztán beszélünk később Hodászról. 
 
I: Hát ahogy kiviszik a teherautóhoz a- mint az állatokat, hajtották lefele és akkor ő: 
hogy ez a kocsi, hogy azt- kiválogatják ott a gettóba, hogy=hogy a 
korosztályonként, vagy ezt már nem- nagyképűség- vagy izé lenne, hogy hát 
tudnám azt, de m- mikor szálltak fel, akkor- akkor terelték a csendőrök, hogy ebbe a 
vagonba szálljanak be. Egy tü- teherautót hoztak, ami nem- nem azt mondom, hogy 
én ez az én véleményem, megszámolták, hogy egy vagonba ennyit tehettek. 
 
K: De amit- tehát látta a teherautót, Irénke néni? 
 
I: Igen, teherautókkal vitték- hozták, felpakolva, mint egy búzakeresztet, vagy 
valamit. Szóval amennyi csak fért el a teherautóra és akkor ott az állomásnál, ugye 
nem lehetett azért nem- mondjunk valótlan, hogy oda közel menni, de ahogy 
szálltak lefele, az a sírás, meg anyu- 
 
K: Tehát látta azt, hogy leszálltak a teherautóról- 
 
I: Igen, és terelték, mint az állatot sínhez. 
 
K: A síneken át a vagonokba? Az látta, hogy- 
I: -igen- 
K: -beszállnak a vagonokban? Vagy azt már nem látta. 
 
I: Igen, ami az állomásból néztük, hogy odaterelték ehhez a vagonhoz egy- 
feltételezem, ezt én teszem hozzá, hogy megszámolták, hogy hány, mer akkor 
leválasztották, hogy ez ebbe az a vagonba, most meg erre jöjjenek. Mint az 
állatokat, ahogy. 
 
K: És kik=kik voltak ezek, akik terelték ezeket az embereket? 
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I: Hát a csendőrök ott voltak minden vagonnál. 
 
K: És ismerte ezeket a csendőröket? 
 
I: Nem. Nem, hát az az egész Mátészalkára, Nyíregyházra, meg ahun gettó volt, ott 
sok csendőr volt az ország minden részéből.  
 
K: És ismert a zsidók közül valakit? 
 
I: Nem, hát nem lehetett a közelükbe menni, csak a nagy jajgatás, meg a- eltereltek 
bennünket, az utasokat, akik mentek volna Nyíregyházára, vagy Budapestre, vagy 
akárhova, ott nem lehetett közel menni hozzájuk. 
 
K: Volt náluk csomag? 
 
I: Nem. Nem nagyon láttam. Esetleg egy kis kendőbe pelenka esetleg, vagy- 
csupasz kézzel mentek, ezt én is megjegyeztem. A csecsszopót azt vitte az anyja 
magával. De ő: nem hát először is mi- ugye mindent elszedtek ők tőlük. Sárga 
csillag volt a külső izén is, meg a=a aki felnőtteknek meg a zakóján is, vagyis a- a 
belső ruháján is. 
 
K: Azt látta Irénke néni? 
 
I: Hát persze, azt mindenki látta, egyem meg a szívét. Igen. Aki valamilyen 
beosztásba a gettóba- 
 
K: De ott az állomáson is látta a sárga csillagot? 
 
I: Igen, minden, még a gyerek- a diákokon is, a fiatalon. 
 
K: Mit hallott Irénke néni, pontosan mit hallott? 
 
I: „Anyu”, meg „gyermekem”! Meg- szóval csak sikolyokat, nem üzengettek 
szavakat, meg nem tudom, mi. Az anya siratta a gyermekét, a gyermek siratta az 
édesanyját, vagy a családját. Vagy átkiabált, hogy „Sanyi, itt vagyok!” Erre 
emlékszem erre a szóra, hogy kiért ugyi megye- vagyis mátészalkai járásból oda 
gyűjtötték azt, sok zsidó volt Szatmárba, sok zsidó volt. És akkor ugyi- 
 
K: És a csendőrök miket mondtak? 
 
I: Tessék? 
 
K: A csendőrök miket mondtak ezeknek az embereknek? 
 
I: A legdrasztikusabb káromkodásokkal legtöbbször. Ott is volt ugyi- 
 
K: Miket- konkrétan miket mondtak? Mire emlékszik? 
 
I: „Menj be a kurva anyádba, mer keresztüllőlek!” Na, ez az egyik. Vagy volt, aki 
azt monda, büdös zsidó és még akkor arra emlékszem, hogy=hogy mondta ott 
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nekem egy osztálytársam, hogy nézd meg, milyen rendes az, na elég legyen, 
odaszólt egyik csendőr a másiknak. Nem ott voltunk mi közel, csak mondja az 
osztálytársam, hallod az olyan rendes volt, aszongya, rászólt a másik csendőrre, 
hogy elég legyen. Szóval, mint ahogy mindenütt vannak alacsonya, magasak, 
szőkék és- a zsidók- izé se volt, mindegyik, a csendőr gonosz, de aki aztán gonosz 
volt, az ugyi nem átallotta azt, hogy átszúrta az egyik izé is- ismerősöm mondta, 
Nyírcsászárra való vót, hogy visszapofázott a csendőrnek és az meg átszúrta a 
kardjával és akkor azt vót, hogy a zsidó támadott és azt- 
 
K: Ez hol volt, bocsánat? 
 
I: Nyírcsászári ismerős mondta, hogy az egyik szomszédjukat egy csendőr átszúrta 
a szuronyával, mert ezt tudni kell, hogyha már benne vagyunk ebbe a borzalmas 
témába, hogy nem elég, hogy fegyver vót náluk, hanem szurony vót a fegyver 
végén. Úgyhogy félelmetes vót visszabeszélni, vagy mer nem lőtt a tömeg közé, 
hanem átszúrta, vagy megszúrta, vagy megsértette. Szóval ennyire ki vótak 
képezve. 
 
K: Ezt hallotta valakitől. 
 
I: Hát láttuk is, egyem meg a szívét. 
K: Mit? 
I: Hát hogy szuronnyal- 
K: De azt, hogy átszúrta a zsidót- 
I: -igen, azt csak mondta nyírcsászári ismerősöm, hogy képzel el, odáig süllyedtek- 
K: -zsidó ismerős- 
I: -igen, jóindulattal mondta, hogy ledöbbentünk, hogy azt a fiatalembert átszúrta 
a=a izé. De nem láttam, csak én, mint is- jó ismerős és én feltételezem, és én alá 
mernék húzni ilyet, tízszer is, hogy igen is, történt gyakran ilyen. Nem lőhetett a 
tömegbe, mert utálta- te büdös zsidó, de próbáljon meg visszapofázni, vagy 
visszabeszélni. Mindig- mán ők is tudták, hogy mi vár rájuk, akkor nem nagyon 
hősködtek, szegények, ők /megsemmisült emberek, élőlények voltak, de már nem 
volt a lelkük a helyén./ ((sírós hangon)) 
 
K: A mátészalkai állomáson, amikor- 
I: -ó! 
K: -látták őket, ott volt ezek szerint az osztálytársa is. 
 
I: /Oda, aki csak tudott, kijött. Tömeg vót, mikor egy-egy vagon szalkai (…)/ 
((sírva)) 
 
K: Mit mondtak a helyiek? Mit mondtak a szalkaiak? 
 
I: Felháborodva. Ugye hát nem lehetett kiválasztani a véleményeket, de keveset 
lehetett hallani azzal farkasszemet- nem szólhattunk senkit, hogy ha valaki mondta, 
hogy ott a helyük, mert nagyon elszaporodtak. Most mondjam? Volt ilyen 
megjegyzés, mert aki zsidó- 
K: Mit mondtak, Irénke néni, bocsánat? Még egyszer, mit mondtak, hogy ott 
helyük?  
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I: Igen, mert nagyon elszaporodtak, meg élősködnek az ember- a magyarokon, de 
mind gazdag, teli vannak pénzzel, szóval ilyesmit, tudja, hogy hogy van. A mai 
világba is van ilyen, hogyha- 
 
K: Ez hangozott el a szalkai állomáson. 
 
I: Is. Meg ki tudta, még mi, ugyi. Ennyire nem tudnám. 
 
K: Az a kérdés, hogy mit hallott annak idején. 
 
I: Hát ezt mondták, hogy hát- meg=meg azt én is hallottam, hogy morajlott, hogy 
hát- és akkor tudj- nem csinált az ember mást, mint farkasszemet nézett vele és nem 
mondta, hogy fogd mán be a pofád. Ez természetes folyamat, mint hogyha előttünk 
ilyen borzalmas- megvan a véleményem, hogy a franc enne meg, hogy mit jár a 
pofád és legdrasztikusabb csúnya szavakat is, de azt nem mondhatom a másiknak, 
mert a harmadik rögtön besúgná. Ez a mindennapi életbe is így van, hogy lenyeli az 
ember a békát. 
 
K: És milyen hasonló dolgok hangzottak el még az állomáson? 
 
I: Hát, hogy őszinte legyek én most nem nagyképűsködök, de én nagyon 
megszenvedtem ezeket, mer annyira elfásultam, hogy csak jól kisírtam magam még 
éccaka is. És nemcsak én, hanem akik hasonlóan gondolkodnak. Így nem lehet 
konkrétan leválasztani, ebbe a borzalmas őrületbe, ami- amik történtek, de a világon 
a legszörnyűbb dolog az zsidó- ilyen izé- kilakoltatás. Ennél szörnyűbbet, mer a 
háborúba tudja, hogy szembe megy a fegyverre, tudja, hogy bezárják, tudja, hogy 
kivégzik, de itt nem tudta, hogy a csecsszopótól az öreg béna nagyapáig minden 
pillanatba ki van téve, hogy agyonlüvik. Ez egy- nincs az az író, aki ezt leírja, ezt a 
szenvedést, ezt az időszakot. Nincs az az író. Aki tudja érzékeltetni, aki látott 
valamit. Hát de hát mit láthattunk egy falu életébül. Vagy ami menet közbe- 
Szalkára, másfele nem jártam, csak Szalkára. És- meg én ugyi tényleg köztük éltem, 
hogy így mondjam. Az is döbbenetes volt, mikor- hát éngem onnan el is vittek, ezt 
tudják, ugye, én rosszul lettem, mikor láttam, hogy abba a szobába viszik be őket, 
amibe laktak, a fiatalok. El is kellett- nem engedtek be, hazudnék, csak ott 
kihallatszott, mert nyitva volt az ajtó. És tett az izé- a csendőr, az ajtó mellett két 
csendőr vót. Mer belül meg megint kettő, mikor a családot behozták a szőlőbül. 
Szóval nincs az az író, az a tudós, aki ezt=ezt tudná érzékeltetni, úgy, ahogy történt, 
de hogy a világ legnagyobb aljassága ez volt, az biztos. 
 
K: Mátészalkán kb. milyen messzire állt ettől a vonattól, ahová berakták a- 
beterelték a zsidókat? 
 
I: Hát ott, ahol kiérünk az állomásba, mondom, hogy nagyon hosszú az a főutca és 
itt a (Cinevég), úgy mondták, meg a Szatmár utca ott teljesen az a városrész (…) 
fele le volt zárva, mindegy, hogy hozta volna a lovát eladni, vagy a tehenét, oda 
csak igazolvánnyal lehetett keresztül menni, de hogy=hogy ő: de hogy milyen: ő: 
 
K: Az állomáson voltak Irénke néniék az osztálytársával. 
 
I: Oda érkeztünk. Vagy onnan indultunk. 
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K: És ott állt az állomáson- 
I: -igen- 
K: -amikor minden történt. 
 
I: De vagy öt- ötven méterre. Nem mehettünk közelebb. Meg a jajveszékelés, azt 
hallottam, meg nem tudtam, nem volt az embernek fizikai ereje, meg lelki, akibe 
lélek volt, hogy hallja a gyermeksírást, meg anyu, meg ilyesmi. Szóval nincs az a 
film, amivel vissza tudnák azt az érzést adni. Akibe- és még a gonosz ember is 
megrendülhetett, hogyha belelátna az ember valakinek a lelkébe. 
 
K: De ezek szerint volt, aki nem rendült meg.  
 
I: Ó, hát azért ezt megkérdezi- nagyon sokan megszenvedték azt ott- vagy, ahogy 
ott látta és láttam, hogy sír, az biztos, hogy a konyhába a vacsorát is fő- a 
könnyeivel öntözte meg. Az borzalmas, az nem- 
 
K: De volt- 
I: -igen- 
K: -de volt ezek szerint, Irénke néni, aki nem rendült meg.  
 
I: Igen=igen=igen. Hát nézze, az mindig is lesz. Mindig is, félreértés ne essék, nem 
az. Hát most megint kezdenek egy kicsit izé- törni felfele a zsidóellenesség? 
 
K: Irénke néni, még- beszéljünk még a múltról. Mennyi ideig álltak ott az 
állomáson? 
 
I: Hát azért elég sokáig, mi se vártuk meg aztat- fogtuk, gyalog elmentünk izére, 
még azt is megcsináltuk, hogy Nyírmeggyes 5 kilométer és nem bírtuk kivárni a va- 
bevagonérozást, mikor egy szerelvény 8-10 kocsi. Mindegy, hogy ennyi ide vót 
vezényelve, annyi meg oda, mán ezt otthon- én teszem hozzá, hogy betáblázták, 
hogy na, itt húztuk meg a vonalat, ez a 8-as kocsiba, az meg a 11-esbe. Tehát mán a 
csendőr az tudta, hogy ez a csoport, úgyhogy leszálltak a kocsiról, ez ehhez a számú 
vagon- vagonhoz viszik. És mint a marhava- hát ott látott már állomást. 
 
K: Mennyi- körülbelül hány embert látott ott az állomáson? 
 
I: Hát ezt nagyképű lennék, ha megmondanám, mer hosszú teherautósor, ahogy 
pakolt- szálltak lefele, akkor szállhattak le, mikor mán az a=az a teherautó be volt 
vagonírozva. Ha fért hozzá, akkor a teherautó elvonult és beállt a helyébe és akkor 
meghatározta a csendőr, hogy hány szállhat abba a vagonba. És ott vót a 
bonyodalom, ugye ezek a szerencsétlenek nem tudták ezt felmérni előre, hogy 
amikor ugye egy kocsi teherautó vitte ki őket és akkor ott ő elválasztotta, hogy 
ennyi számú már felszállt és akkor most a Sándor felszállt erre, Éva meg arra és 
ebbül volt ott az égbekiáltó ordítás. Hogy Sanyi! Meg Éva! Meg ő: ki- kinek mi 
fájt. Úgyhogy ezt nem lehetett végignézni, abba már nincsen lélek, aki ezt 
végignézte. 
 
K: Körülbelül mennyien=mennyien szálltak fel egy vagonba? 
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I: Drága életem, véletlenül se tudom, de tömve vót a teherautó és még fér bele- még 
a másikból is szólítottak, hogy- nem szólítottak, hanem ők egymás közt, hogy adjál 
ide=adjál ide- 
 
K: A csendőrök durvák voltak? Mármint fizikailag. 
 
I: Eléggé, igen. 
 
K: Látott- 
 
I: Nagyon fél- igen láttuk, üvöltött, ordított, meg  kurva anyádat szidta, meg vót, aki 
megpiszkálta, hogy na, hallgass, elég vót. Mindenki-  
 
K: De volt ott fizikailag- bántották az embereket? 
 
I: Nem. Hát szurony ott volt, de hát ha fizikailag ha leken egy pofont, vagy nem 
tudom, ellenszegül az a szerencsétlen áldozat, akkor a szuronyt nem forgathatta, 
úgy, hogy leveszem és- de azt láttam, hogy hát a puskatussal egyet hátba vágott, de 
akkor a szurony nem tudom, hogy- de az nem volt rajta, a szurony. És akkor hogy- 
láttam, hogy hátba vágott egy zsidó fiút, feltételezem, hogy zsidó bá- vagy ugyi vót 
akkor, hogy internáltak magyarokat is, aki valamit csinált, az nem tudom, hogy 
közéjük keveredett, de szuronyos rendőr- csendőrök vitték és akkor én még 
mondtam is ott az osztálytársamnak: nézd mán, ennek meg nincs szuronya, a tussal 
ütött oda annak a fiúnak. És azt jól hátba vágta. De nem lehetett azt nézni sokáig, 
nem volt hozzá lelkiereje az embernek. Akkor úgy ment haza, mint hogyha se keze, 
se lába nem- elengedte magát az ember, mert úgy érezte, nem ebbe a világba való, 
jó volna elpusztulni. Ilyen érzések nemcsak bennem. 
 
K: Szóval kb. mennyi ideig álltak ott? 
 
I: Hát amég bevagonér- tíz vagonba. 
 
K: Irénke néni, de meddig nézték? 
 
I: Á! Én nem bír- nem bírtam. 
 
K: Meddig nézték ezt az egészet? 
 
I: Biztos egy óra hosszáig. Nem bírtuk és elindultunk Nyírmeggyesre, ha- öt 
kilométer volt és Nyírmeggyes megint öt- gyalog inkább elmentünk, mint azt 
végignézzük. Mert amikor ők kitisztultak a pályaudvar, ugye akkor állt be a 
civileknek a- a- szállítás, vagyis utazás. 
 
K: De civilek, a nem zsidók, akik ott a szalkaiai voltak, ők hányan lehettek, akik 
nézték mindezt? 
 
I: Hát, azt nem tudni. 
K: De sokan nézték? 
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I: Én se láttam, de sokan. Vannak kíváncsi emberek, meg valaki beleesik az 
események közepibe, úgyhogy nem akartam látni, de mert Debrecenbe utazok, most 
hogy menjek Ópályiba, vagy éppen az ország más- és akkor láttam, aki nekidűlt a 
falnak és úgy sírt. Mondom, legalább ennyit tegyünk meg. Mondtam egy 
nagydobosi asszonynak. Sirassuk meg őket, mert ezek nem fognak vissza- odaszólt 
valaki, fogja már be a száját, hány méter nyelve van. Aszongya nem szégyelli 
magát, aszongya, akkor magát is be kell vagonérozni. Szóval találkozik az ember 
ilyen borzalmakkal. Oszt lehet, hogyha az ő ismerősen lenne, ő is megszenvedné, 
de akkor ki vagyok, mindig is vótak hőzöngös emberek. Szóval ezt nem lehet így- 
nincs az az író, aki ezt leírná, ezeket a borzalmakat. Nincs az az író=nincs az az író. 
Akármilyen izével- tudással áldotta meg a jóisten. A- a- az emberiség legborzalm- 
mert az, hogy van háborús falu- háború dúl és meghal Nagy Jóska bácsi családjába, 
vagy a Kiss János bácsi gyermeke meghal, ezt tudomásul veszi, hogy a háború 
szedi az áldozat- de az, hogy konkrétan az apraját, a nagyját, a terhest, a szoptatós, 
az öreget, a vakot, mint az állatot, ezt nem lehet érzékeltetni. Nem tud annyi 
borzalmat egy ember át tudja élni ezeket a fájdalmakat. Most félreértés ne essék, 
bőbeszédű vagyok, de mikor- ő: mikor magamba vagyok, akkor azon veszem észre, 
hogy a párnám csupa könny. Éccaka is kisírom magam, nem azért, mert én én 
vagyok, meg benne élek, hanem nem lehet a rosszat elfelejteni. A jót se. 
 
K: Irénke néni, hogy hívták az osztálytársát, akivel ott volt az állomáson? 
 
I: (Zékány) Joli izébe, Jármiba való vót, ellenkező irányba szólt, Zékány Jolán, egy 
osztályba járunk. És mi minden el mertünk mondani egymásnak és mondta, hogy 
azt tudod, hogy anyukám idegösszeroppanást kapott, aszongya, de nem mi 
miattunk, hanem aszongya egy zsidó családot elvittek és aszongya, nagyon jóba 
voltunk, nagyon rendesek voltak és anyukám nem tudja túltenni magár rajta. Hát én 
is idegösszeroppanást is kaptam. 
 
K: Irénke néni, a Joli mit mondott, amikor látta ezeket a- 
 
I: Ő is sírt, meg ott a ott az én véleményem, hát akkor nem barátnő, hogyha mikor 
ilyen szörnyűséget látunk, hogy én magamba rejtsem és neki ne merjem mondani. 
Szinte egy=egy véleményen vótunk, ő is zokogott, meg sírt, meg- 
 
K: Él még Zékány Joli? 
 
I: Nem tudom=nem tudom, de például a- ő nagyon hálás vót nekem, mert a: az 
egyik tanár a vizsgán kifogta ezt a Jolit és én meg nagyon felháborodtam, hogy és 
akkor hát azt el kell, hogy mondjam, hogy behívtak a csendőrségre, hogy én 
kommunista vagyok, mert nagyon csúnyán beszéltem a tanárral. Hogy maga 
kiválogatja a szegény tanulókat? Ez a Zékány Joli nem hármast érdemelt volna, 
hanem gyönyörű kettest, vagy egy még gyönyörűbb egyest. És akkor ugye, csúnya 
dolog ezt mondani, én visszapofáztam, hogy vigyázzon, mert letűnik magának is a 
csillag egyszer, lehull a gallérjárul. Aszongya, odaszólt a másik csendőrnek, a 
szalkai őrsre, te, ez egy kommonista lehet. Na nézd, hogy kiáll az izé- mondom 
akármi leszek, kommonista, vagy szocialista, ember szeretnék, ha ember maradnék. 
Add ki mán neki az útját, ne pofázzon itt. És ez a Jolival történt, mert akárhogy fel- 
ítélt a vizsgán, ha mindenbül izé- három tantárgyból is olyan jegyet és én bementem 
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az igazgatóhoz, a- aki vizsgáztatott bennünket, és elmondtam, hogy próbálják meg 
kikérdezni. Szóval ilyeneket csináltam. 
 
K: Irénke néni, még egyszer látta a: ő: a zsidókat szállító vonatokat, ugye? 
 
I: Ó, nagyon. Hát ugye elég sokat ő: hogy mondjam. Hát Hodászrul be kellett- 
Gebrérül be kellett menni a hodászi állomáshoz, na most Hodász három kilométer- 
 
K: Gebéről be kellett menni hova? 
 
I: Hát a hodászi állomásra, öt kilométer.  
 
K: Mert Gebén nem volt állomás. 
 
I: Á! Az egy nagyon félreeső falu, most is úgy félre van esve és a fogorvoshoz 
kellett menni, akkor én akkor mán az egész falu megdöbbent rajta, mert akkor 
akármilyen furcsának tartja, akkor még a nagyon gazdag fiúknak volt biciklijük. 
Nekünk vót, édesapám amilyen nagy lehettem akkor, a hónom alá fogtam a 
férfibiciklit és a- már Nyírmeggyesen úgy tudták, itt megy a kis gebei kislány. 
Üzemanyagért mentem ugyi előre. A- megrendeltem és a szekér meg jött és akkor 
az egész Nyírmeggyes- itt megy a kis gebei lyány. És akkor kezdtek volna 
udvarolni, de mikor megtudták, hogy szegény vagyok és én meg kinevettem őket, 
hogy hát- meg hát ez egy talpraesett, meg cséplőgépük van, meg nem tudom, 
micsoda. És mit ad isten, az egyik szomszéd odavaló és akkor ismert, szóval mit 
akarok ezzel mondani? Akkor annyira el vót maradva a falusi. Nem hiszem, hogy 
tíz bicikli vót abba a faluba. 
 
K: Hodászon akkor ezek szerinte látott még egy ilyen vonatot, ami zsidókat 
szállított. 
 
I: Nemcsak egyet- hát vagon- alig vót ideje az izének, a polgári lakosságnak, mint 
ahogy itt azért van két izé- szünet, hogy egyik vagon. Hát oda be vót osztva, hogy 
hány vagont engednek el. Hamar kiürítették azt a nagy gettót. Igen. És ugyi csak 
hallottuk, aki bejárt, meg aki jött az állomástól, hogy megint ment az izé, egy 
tizenöt kocsis so- izé, szerelvény, vagy éppen amennyit- dehogy vót nekem 
kedvem, vagy időm megolvasni. 
 
K: De látta ezeket a vonatokat? 
 
I: Persze, hogy! A hodászi állomásba, ha mentük, akkor vót, amikor ket- három 
vonat is ment el, amíg megengedtek egy polgári vonatot. Hát ez=ez minél- olyan 
hamar kiürítették azt az őrült nagy gettót. Hát a városnak egy nagy része gettósítva 
vót. És ahol pedig volt a szálláshelyük, hát ember-ember hátán, mint az állatok, már 
amennyit én láthattam belül a kapun. 
 
K: Szóval hány ilyen vonatot látott? 
 
I: Nem lehet ezt így megmondani. Aki kiment az állomáshoz, bizony sorozatba 
látta. Nem lehetett azt a rengeteg zsidót elszállítani. 
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K: És honnét tudta azt, hogy ezek olyan zsidókat szállító vonatok? 
 
I: Hát láttuk a csendőröket a lépcsőkön. És üvöltésüket, meg a jajgatás kihallatszott, 
a süket is hallotta, meg verték a izét- mer ennyike kis ablak vót, nagy vasráccsal, 
mint az állatokat. És kihallatszott a sikoly, a sírás. A csendőröknek a káromkodása. 
Ezt ha filmre vették, akkor több előadás- izéli- hogy hívjákot, foglalt vóna le, mert 
csak egy és mindig ugyanaz a kerék forgott. A szörnyűség, meg a szörnyűség. És 
akinek beteg a gyermeke. Azt mondta a csendőr, flegmán, hogy hát legalább 
eltemeti a két ke- elássa a két kezével. Meg ilyen gunyoros- 
 
K: Ezt ki mondta? 
 
I: Hát a csendőr, mikor mondta, hogy beteg a gyermekem. 
 
K: Ezt mikor- ki mondta, hogy beteg a gyermeke? 
 
I: Ott kihallatszott, ahogy nyílt a- jött kifele az izé, hogy beteg a gyermekem. De 
csak pólyásokat- a- a- nem- nyitva vót az ajtó és egy pillanatra és aszongya- 
 
K: A vagonnak az ajtaja nyitva volt? 
 
I: Nem, mikor kijött az őr. Tehát kinyílt és akkor behallatszott egy jajgatás, meg 
nem is én mondtam, hogy- 
 
K: Hodászon, vagy hol? 
 
I: Igen, a hodászi állomásnál. Meg Szalkán is különböző kikiabálások voltak, vagy 
elveszett a hangzavarba a szöveg. Azt se tudtuk- csak az ordítás, jajgatás, meg a- 
/Sanyi! Laci! Itt vagyok!/ ((kiabálva)) 
 
K: Irénke néni, az, hogy beteg a gyermeke, ezt=ezt ki mondta? 
 
I: Egy női hang- én- én nem is álltam ott, csak mondta ott az egyik ismerősöm, 
hogy beteg a gyermekem. És akkor a flegmán ott a bentről egy hang- 
 
K: A vagonból? Belül? 
 
I: Igen, ahogy kijött a csendőr. És a- a másik csendőr meg ott állt a lépcsőn, mer 
ezek a lépcsőn utaztak a fegyverükkel. 
 
K: Hodászon megálltak ezek a vonatok? 
 
I: Nem, átmentek csak, nem, nem, sose. 
 
K: De akkor hogy hallotta ezt? 
 
I: Igen, ahogy a vonat zakatol és akkor valami síró hangot hallott, hogy a gyermek. 
És aszongya, legalább eltemeti a két kezével, nem megy tovább. Valami ilyesmit, 
nem, én nem hallottam, csak ahogy kiszür- kiszűrte ott a mellettem álló, hogy ezt 
hallotta, de az jajgatás, meg sírás az egybeolvadt, egy ilyen borzalmast, mint mikor 
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mennydörög az ég, hogy nem tudja, hogy melyik felhődarabból. Ezt nem lehet így 
érzékeltetni. Nem akarok itt sz- újraéleszteni szörnyűségeket, de mikor nemcsak én, 
száz emberbül 95 biztos így érzett. Nem igaz, csak nem merte bevallani. Mer félt, 
hogy hát megissza a levét. 
 
K: Miért kellett félni? 
 
I: Hát mert felelősségre vontrák, hogy zsidópárti. Felhívatták a csendőrök, ha 
valakiről észrevették. És akkor ki tudja, hogy mikre képesek voltak. Vót olyan, 
hallottam olyant, hogy aszondta, hogy a maga- az egyik szomszéd például, hogy a 
maga disznója feltúrta a izét, valamilyen hazugsággal felhívatták a csendőrségre. És 
akkor nem azért hívták, mert feltúrta a kertet, vagy éppen valamit kitaláltak, hanem 
azért, hogy tudta, hogy hát ez zsidópárti. Annyira vadásztak arra, hogy na, legyen 
kivel- 
 
K: Mi történt az ilyenekkel, hogy akikről kiderült, hogy zsidópártiak? 
 
I: Hát vót, akit például édesapámnak minden szombaton jelentkezni kellett, mint 
egy bűnözőnek, megjelenni, akkor tettek fel néhány gúnyos megjegyezést. Minden 
szombaton felügy- felügy- beidézték a csendőrségre. 
 
K: Miért? 
 
I: Csak meg kellett jelenni, mert zsidópárti. Meg kellett neki jelenni, hogy 
kigúnyolják. És akkor Horváth Gábor, nem igaz, hogy száz ember közül száz 
szereti az embert, ez nem igaz, soha nem is vót, és akkor vót, aki gúnyosan már 
megint vitték Horváth Gábor bácsit kihallgatásra. Így alázták meg. Mikor mán a 
zsidók még a izén- kemencébe égtek, még akkor is érzetették, még az a=az a vezér- 
vezetőség egzisztált. Édesapámnak minden szombaton meg kellett jelenni. Semmit 
nem kérdeztek, lejelentkezett, aláírta és jött.  
 
K: Jött vissza valaki Gebére aztán, zsidó? 
 
I: Tessék? 
 
K: Elhurcolt zsidók közül jött valaki vissza Gebére? 
 
I: Hát, ha jöttek is, elmentek. Nem jöttek vissza az otthonukba. Debrecenbe, vagy 
Pestre, de nem nagyon tudok=nem nagyon tudok. Ugyi az megrendítette- meg mán 
amikor hazajöttek, akkor például ez a nyírvasvári, az ugyi, pedig messzi van 
hozzánk, szomszéd falu ugyan, de nagy határ van, az hazaért Nyírvasváriba, de az is 
eljött hozzánk és akkor ugye én nem hallgattam végig a történeteket és szépen a 
cséplőgépet eladták- 
 
K: Ki adta el? 
 
I: Édesapám, meg ez a vasvári. Hogy aztán kaptunk-e belőle, vagy=vagy nem 
számoltatták, hogy ennyit csépelt és ez a haszon, nem volt ilyen. Csak az- ő: izé- 
tudta bizonyítani, azt nem tudnám megmondani, azt mán butaság lenne ilyen 
kitalációra adni magamat, hogy tudta, hogy hát ez a cséplőgép közös néven van és ő 
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jelentkezett és szépen elszámoltak édesapámmal. És az rögtön már ment el, ment 
külföldre, ő is mondta, hogy megyen utánuk és találkozni fog a Zafirokkal, akik 
ugye régen békésen kimentek apránként az a nagy család. 
 
K: De nem a Zafir szó- 
 
I: Ez Resóczki, meg Blasz Sándor bácsi.  
K: Resóczki, bocsánat. 
I: De mán én azt hiszem, hogy furfangra vót alapozva, hogy nekik legyen 
megélhetési lehetőségük, mer a kocsmát is elvették a Resóczki bá- Józsi bácsitul, 
meg lehetetlenné tették az életvitelüket. És akkor ezt feltételezem, hogy édesapám 
egy nagyon eszes ember vót és akkor hogy ki találta ki, ezt feltételezem, hogy a 
zsidók, édesapám meg hajlott rá, mert ő nagyon elismert főmolnár volt, és zsidó 
malomban tanult és zsidó- még Siófok- nem Siófokra, hanem--malomszerelő- 
építettek egy malmot, még oda is elvitték szakembernek, nagyon okos ember vót. 
Nagyon szerette azt a- meg nagyon emberséges. Szegény cselédasszonyok jöttek az 
őrölnivalóval, akkor, na, Nagyné, ráírom a nevét, menjen a gyerekeihez hazafele. És 
édesapám ilyen vót. 
 
K: Irénke néni, nagyon szépen köszönjük, álljunk meg itt akkor. Irénke néni, 
megálltunk egy kis technikai szünetre és akkor még egy dologra szeretnék- 
I: -parancsojon- 
K: -kérdezni. Említette itt a beszélgetés legelején, még talán nem is ment a kamera, 
hogy azt érzi, hogy manapság ő:- 
I: -az=az, kezd a csírájábul felfele szökni, a fejét kidugja a földből, ha ez így fog 
menni tovább. 
K: De miről is- mire is gondol Erzsi- Irénke néni? 
 
I: Látjuk a tévét, hogy itt csináltak felírásokat, meg itt csináltak ez, meg=meg nem 
tudom, micsoda és akkor az ember visszamegyen a nem tudom hány évtizedre- 
 
K: Milyen felírásokra tetszik gondolni? 
 
I: Például a- ugye a most- hogy hívják azt a zsidó papot, azt a híres-? 
 
K: Schweitzer József. 
 
I: Na. Hát ott van előttünk, mint egy nyitott könyv és most kezd izélni a=a-a- hát 
nem akarok politizálni, az Orbán-kormány most kezd alá- odafele nyúlni, de mikor 
csírájában- 
 
K: Mi történt ezzel a Schweitzer Józseffel? 
 
I: Hát megtámadták, meg gúnyos feliratok, meg=meg- 
 
K: Hogy támadták meg ezt a Schweitzer Józsefet? 
 
I: Én arra mentem be, ugye, én nagyot hallok, ugye a konyhába vótam, és mán most 
már tegnap meg is jelent személyesen, hogy inzultus- megjegyzéseket tettek, meg 
a- 
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K: Mit mondtak neki? 
 
I: Én nem tudom, mondom, hogy a- az- a mondat közepére értem és ott volt élő 
nagyságba, hogy meg kell- megálljt kell- ennek a fajgyűlöletnek és akit végképp 
utálok, mer őrzöm az újságcikket, hogy mert ezek a- le kell vinni a pincébe, adni 
nekik egy kötelet és akasszák fel magukat, az a nagypofájú, mindegy, hogy 
államférfi. És akkor az mondta, hogy hát meg kell állítani, mert nem akarjuk, hogy 
a zsi- nem szó szerint, a zsidógyűlöletet. Meg őrzöm a cédulát, hogy hát hogy kéne 
kötelet adni a kezébe minden párt- kommonistának, és akkor most meg mán maga 
megjelent az a zsidó bácsi. 
 
K: A mai hangulatban, vagy a mai Magyarországon vannak olyan jelek, amik=amik 
emlékeztetik Irénke nénit arra az időszakra, amikor elvitték a zsidókat? 
 
I: Hát az az emberbe benne él, olyan, mint egy rákfene. Az ember vagy legyőzi a 
rákot, ami nem igaz, de vagy pedig betokosodik és elzá- a gyomrába elrejti ezeket a 
gondolatokat, mer nem tud ellene semmit tenni, de hogy a gyomra összekapódik az 
embernek, amikor vannak ilyen jelenségek, már nem magamat féltem, hanem az 
unokámat, a dédunokáimat, meg az emberiséget, hogy megint lesz a zsidógyűlölet, 
meg nem tudom, mi? Mind hogyha a mag ott vóna a fődbe, és most kezdene hajtani 
kifele, ha nem- meg nem tudnak parancsolni, akkor nem lesz jó vége. 
 
K: Van ma zsidógyűlölet Magyarországon? 
 
I: Parancsol? 
 
K: Van ma zsidógyűlölet Magyarországon? 
 
I: Azt nem mondanám, nem járok most közösségbe, sehova se járok, úgy- azt- 
amikor felhozódik, hogy mit látott az újságba, például van most egy csúnya izé- 
szebb jövő, hogy ugye mindig aki hatalmon van, az enged magának nagyobb teret, 
hogy Rákosit is vissza- annyira leszegényedtünk, még tán hoztam is az újságot, 
hogy teletömik a postaládát. Én gyűjtöm egy szegény családnak a papírt. Tíz-
tizenöt kiló, jön érte az asszony, mer azt mondta, hogy hát ha megfőz kétszer, akkor 
az is, én nem röstellem abba a kis lakásba. És akkor ott van. Én meg adtam odafele, 
akinek csak tudtam, mert ugyi letesznek, lakunk öten, tíz újságot és akinek tudtam, 
akkor- kirázott a hideg, hogy Rákosit is visszavárjuk, meg hogy- 
 
K: Rákosit? 
 
I: Ott van az izé- újságba, Szebb Jövő- szórólap- 
 
K: Szálasit, Szálasit, nem? 
 
I: Rákosit mond, nem=nem- izébe- mikor két- kezdtem most olvasni, elibém teszik, 
hát csak néztem ráfele, hogy mi ez a szebb jövőt. 
 
K: De Rákosi a kommunistáknak- 
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I: Azt mondta, az van kiírva a Szebb Jövő című újságba, szórólap. 
 
K: Értem. És- 
 
I: Akár öt példányt is tudok adni, mert bedobva van, dobozba, de akinek gondolom, 
hogy az értelme felfogja, adom tovább, mint egy reklámot és tudják is a házba, 
hogy én gyűjtöm a minden szórólapot és jön a szegény asszony érte és viszi el. 
 
K: Van olyan- vannak olyanok, most, mint a nyilasok voltak annak idején? Vannak 
olyan politikai erők ma Magyarországon Irénke néni szerint? 
 
I: Hát nézze legyünk őszinték, ezt a hülye is tudja, az okos is. Nem igaz, ennyire 
nem hülye a magyar nép, vagy a világ bármelyik féltekén élnek, hogy éjfélkor 
annyi ember zuhant le a választáskor két órakor, hogy Viktor- Orbán Viktor nyerte 
meg az izét. Ezrivel mentek szavazni éccaka rá, ugy. Érti, hogy mit mondok. 
Hát=hát emberi ész nem tudja, hogy a- nem egy hálóba engedték le azt a sok 
Fideszes izét. Én nem- én minden politikai párt mellett- ha nemes célért küzd. De 
hogy a szegény, meg mikor megjelenik, ilyen őrültséget, én olvastam annak idején, 
én szeretem az (…) hogy nagy lélegzetet vett Orbán Viktor, mert a lánya kiment 
Franciaországba tanulni és beáll bébiszitternek szegény lyány, ezt én teszem, a 
szegény szót hozzá, hogy megkeresse a tandíját, na. Szóval az embernek kinyílik a 
bicska a zsebébe. 
 
K: Mit szól ahhoz, hogy most szobrot akarnak avatni Horthynak? 
 
I: Az ellen semmi izém, de az, hogy ott van, mint egy kövér disznót feltesznek az 
asztalra, mindig ahhoz hasonlít- például miért szomorkodtok gyermekek, az 
általános iskolába? És akkor (…) szomorkodunk, sírunk, mert nagy a mi gyászunk. 
Mi- ilyen- mit- kik rondították meg hazánk, az izé- északon a csehek, lent délen a 
szerbek, nyugaton az osztrákok, keleten az oláhok. Ne sírjatok, ne essetek ki, lesz 
még Nagy-Magyarország. Hát akkor ott, mint egy disznót, szétvágnak, ki 
nagyobbat tud vágni magának és úgy- a túlsó oldalról ott van a lyánya, itt van az 
izé. Ez egy világviszonylatba megbocsáthatatlan, mindegy, hogy ki idézte, vagy 
hogy csinálták. Hát mind bűnöző volt ez az ország, hogy darabokra vágták? Hogy 
az anyja ott lakik ezen az oldalon, mert itt húzták meg a határt. Hát itt aztán ki- 
tényleg a nyugdíjamat, hogyha éhen halnék is feláldoznám, hogy állítsák már le ez 
az izét- 
 
K: Mit állítsanak le? 
 
I: Parancsol? 
 
K: Hogy mit állítsanak le? 
 
I: Hát ezt, hogy adom tovább és na hát éppen ideje, hogy letűnjön- én nem bánom, 
hogy ha megszűnik a kommonizmus, de ne legyen egy izé, hogy a szegényeket 
most mán teljesen az éhhalál szélére. Meg a szegény diák- meg a szegény embernek 
nincs lehetőség- hát ha én akkor tanulhattam vóna. Mer éngem híttak megyéhez is, 
izéhez is, és ha lehetősége lett vóna, akkor okosabb lennék, nemcsak bőbeszédű. 
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Most meg elzárják a szegény diákot- ezért én képes lennék tüntetni még vakon is, 
meg bottal is. 
 
K: Kell félni ma, Irénke néni, kell félni ma a zsidóknak Magyarországon? 
 
I: Parancsol? 
 
K: Kell félni ma a zsidóknak Magyarországon? Úgy, mint akkor kellett félniük, 
vagy? 
 
I:Hát nincs is annyi zsidó, de az az érzésem, hogy belőlük a félelem nem halt ki. Ezt 
tudomásul kell venni. Ha megölik valakinek egy családtagját, azt nem tudja 
feldolgozni, ha meghal kínok közt, akkor tudomásul veszi, hogy elvette az isten. Én 
nem mernék nyilatkozni a más nevébe, de igenis van fajgyűlölet, igen is van, mint 
hogyha- 
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