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Brankovics Ferencné Radványi Rozália 
 
 
 
K: Jó napot kívánok! Legyen szíves bemutatkozni, elmondani a nevét. 
 
I: Brankovics Ferencné vagyok, született Radványi Rozália, 1922. 10. hó 26-án- 
 
K: -született, ugye? Ekkor született. 
I: Igen. 
K: És hol született, Rózsika néni? 
 
I: Bodrogkisfaludon. 
 
K: Rózsika néni, voltunk itt ezelőtt néhány héttel, akkor elbeszélgettünk arról, hogy 
mire emlékszik a második világháborús időkből. Hogy mi történt itt a zsidókkal 
Bodrogkeresztúron, arról volt szó, arról tetszett nekünk mesélni. 
 
I: Hát igen, hát akkor elmondtam. 
 
K: Rózsika néni, most azért jöttünk vissza, hogy mindezeket az emlékeket, amiket 
Rózsika néni most elmond, videóra vegyük. És akkor tessék elmondani nekünk, hogy 
kikre emlékszik, milyen zsidó családokra emlékszik itt Bodrogkeresztúron? 
 
I: Hát én felirkáltam a neveket. Azokra emlékeztem, meg jártunk is ugye bótba, itt a 
szomszédba vót a nagybótjuk, akkor itt volt szódavizes, vót fiákeres, vót he-
mészáros. Onnan szoktunk marhahúst venni, mert ő azt vágott. 
 
K: Nevekre emlékszik, most csak úgy nem kell a papír, csak úgy ami eszébe jut 
Rózsika néninek. Kik voltak ezek a fiákeres, meg a szódás. 
 
I: Hát, (Weis Rumi) vót a fiákeres, az egyik. A másik nem tudom, (Waller)--
Wallernak hívták azt hiszem, hát felirkáltam, de én a keresztnevüket nem tudtam, 
csak ennek a zsidónak, aki megvarrta az anyagot, ennek a halott öregnek. 
 
K: Nem baj, hogyha nem emlékszik a keresztnevekre. Kikre emlékszik még? Milyen 
nevekre, milyen zsidó családokra emlékszik még? 
 
I: Hát (Wais)=(Wais) néniék, az öreg bácsiék, az Kisfaludon laktak, két család volt, 
meg Kleinék, ott üzletjüki vót, ott két lánygyerek vót, azokat is elvitték, úgy 
gondolom. Az öregeket nem tudom, hogy azok hova lettek, mert oda jártam be náluk. 
Akkor mentem el, csak sokat mentem náluk, csak mikor már az öregúr felvette 
magára a- imádkozni akart, akkor elmentem onnand. És aztán- hogy a=a bótosok 
hova lettek, hát biztosan elkerültek. 
 
K: Milyen boltosok voltak, kik voltak a- 
 
I: Fűszer=fűszer. Mindent árultak=mindent árultak. 
 
K: Hogy hívták a fűszerest? 
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I: Klein Móric. A két lány, az egyik vót Olga, a másikat nem tudom. Hát nem tudom 
mi volt a másik neve. Csak mindég az jött be a bótba. Jártak náluk a parasztok 
dolgozni, tehenet tartottak, gazdálkodtak, igen.  
 
K: Volt még esetleg más, akikre így esetleg emlékszik Rózsika néni, más család, 
akikre emlékszik? 
 
I: Csak az a két családra, Kisfaludon nem volt több. 
 
K: Igen, de Keresztúron. 
 
I: Keresztúron, hát ezeket, akiket felírtam, ezeket ösmertem. 
 
K: Igen, de most azt kéne elmondania, hogy kikre emlékszik név szerint, nem 
feltétlenül a papír alapján, csak úgy ami eszébe jut, ha még emlékszik más nevekre. 
 
I: Vót itten Klein nevű, koporsót árult, egy másik, Friedmann az bányatulajdonos vót, 
akkor (Kahán) doktor úr- izé- orvos volt, Friedmann Miksa pék volt, hát ezeket fel is 
irkáltam, amiket tudtam. Ugye ott laktak akkor (Lajtai) néni- tetszik tudni, hogy 
ott=ott vót az özvegye. Akkor vót ottan két fiú, villanyszerelő, de hogy mi vót a 
nevök, mer úgy csúfolták őket, hogy (Dzsingó). 
 
K: (Dzsingó)? 
 
I: Igen. 
 
K: Ki csúfolta így őket? 
 
I: Hát így szólították az emberek. 
 
K: De miért? 
 
I: Hát, ha hítták villanyt szerelni. Dzsingó, gyere villanyt szerelni. Így szólították. 
 
K: Zsidók voltak? 
 
I: Így- úgy szólították- vagy szólt- 
 
K: De ők zsidók voltak, ezek a villanyszerelők? 
 
I: Igen=igen, két zsidó fiú vót. Szülei nem tudom, azt nem ösmertem, nem tudtam, 
hogy vót-e szülei, csak a két fiú. 
 
K: Dzsingó az mit jelenthetett? 
 
I: Akkor vót a tüzépes- 
 
K: Rózsika néni, ez a Dzsingó, ez mit jelenthetett? 
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I: Hát nem tudtuk. Hát így ösmertük. 
 
K: És ők mit szóltak, hogy így szólítják őket? 
 
I: Semmit, nevettek.--Akkor vót a tüzépesünk, az árult szenet, meszet, fát. Grünwald. 
A-annak ott volt az üzlet, még megvan a lakása, ahol a takarékszövetkezet van, most 
ott mellette van az a nagy hosszú lakás.  
 
K: Milyen volt a kapcsolat itt a zsidók és a nem-zsidók között? 
 
I: Jó=jó. Hát barátkoztunk, meg beszélgettünk velük. Meg jártak egy- ugye szegény 
asszonyok jártak be takarítani, a pap mindig ajándékozta őket valamivel. Mer sok fát 
megvett, jöttek a hutaiak a sok fával, és akkor megálltak mindig a szent papa előtt, azt 
megvett két-három szekérről is, és volt itt három öreg, aki favágó volt, azok vágták 
fel, fűrészelték és adta oda. Még a magyaroknak is, nemcsak a zsidóknak, így 
segítette a pap és mindennel őket, egymást. Meg ahogy- 
 
K: Melyik pap? Ez melyik pap volt? 
 
I: Nem tudom minek hítták. Hát velem együtt született, mer 22-be született ő is, én 
csak akkor láttam, mikor az ablakon kinézett, vagy kikönyökölt, nem láttam, hogy 
ment valahova, ugye mer én nem jártam olyan sokat a faluba. 
 
K: De ez a zsidó pap volt, vagy pedig a keresztény pap? 
 
I: Ki? A fa=favágók? Vagy- 
 
K: Aki átvette a fát, vagy hogy is volt, még egyszer ez, Rózsika néni? 
 
I: Aki hordta ide a fát? Hutábul, paraszt- parasztemberek, szegény emberek, hozták 
árulni a fát. 
 
K: De kinek hordták a fát? Kinek árulták a fát? 
 
I: Hát vitték, még Nyíregyházáig is elvitték, hogy el tudják adni. Azt itt a pap sokszor 
vett tőlük. 
 
K: De melyik papról van szó? Most a zsidó papról? 
 
I: Igen, a zsidó pap. 
 
K: A rabbi. 
 
I: Szent pap, a rabi. 
 
K: A rabbi nevére emlékszik? 
 
I: Hát: e--nem tudom a nevét=nem tudom a nevét, csak úgy tudtuk, hogy rabi. 
 
K: Neki volt családja? 
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I: Hát ugye járnak vissza sokat ide a temetőre, és akkor beszélgessünk itten lá- 
lányokkal. Három zsidó lánnyal beszélgettem, mer itt tanyáztak a szomszédba, 
mentek haza estefele, itt fent vót nekik a hely- itt a tanyájuk, itt aludtak, és mentek 
estefele felfele, én mentem a kaput becsukni, azt megkérdeztem tőlük, hogy 
keresztúriak-e. És mondta, hogy jön egy tolmács, majd az megmondja, hogy 
kicsodák. 
 
K: Ez mikor volt? Rózsika néni, ez mikor volt? Ez akkor még, a háború alatt? Nem 
mostanában. 
 
I: Hát, akkor, mikor vótam a- izével- így jártak vissza a temetőre, minden éven 
gyönnek ők. 
 
K: A háború után, ugye? Háború után. 
 
I: Igen. 
 
K: Rózsika néni, még a háború előtti időszakra visszatérve. Milyenek voltak- volt-e 
olyan, hogy bántották volna a helyi zsidókat, csúfolták volna? 
 
I: Azt sose tudtam, csak ezt a Dzsingókat, ezt=ez hogy csúfolták-e, nem tudom, hogy 
hogy volt a nevük. Nem csúfolták őket, hát jóba voltunk, sokan voltak, de 
mindenkivel- hát ugye rendesen beszélgettünk mindenkivel, kérdeztünk, vagy 
mondott. 
 
K: Voltak-e olyanok, hogy a gyerekek csúfolkodtak? 
 
I: Hát iskolába jártak együtt, hát hogy ottan veszekedtek-e, csúfolták-e, nem tudom. 
A lyányom járt eggyel, meg is kérdeztem ezeket, akiket itt járkáltak, hogy nem-e 
ösmerik Klein Ilonkát, meg Salit, a fiú- úgy- azt úgy híttuk, hogy Salika. 
 
K: Hallott-e olyan dalt, ami a zsidókról szólt, ami ilyen csúfolós dal, vagy kis 
rigmus? Hallott-e ilyenről fiatal korában, lány korában? 
 
I: Nem, hát jártak velünk, vót olyan, aki járt velünk a szőlőbe dolgozni. 
 
K: Zsidók. 
 
I: Igen. Jártunk kötni a szőlőt, Sátoraljaúlhelyen vót Krausz Rezső bácsi tulajdonos, 
itt vót neki nagy darab szőlője, mikor megkaptuk a vakációt, mentünk dógozni, 
gyöttek a lyányok, a zsidó lányok is, nem mindegyik, de vót, aki gyött.  
 
K: Ismert-e nyilasokat, voltak-e itt nyilasok? 
 
I: Micsodák? 
 
K: Egy pillanatra álljunk meg, egy pillanata. Megálltunk egy kis technikai szünetre 
Rózsika néni, és akkor most folytatjuk. Azt kérdeztem, hogy ismert-e nyilasokat, 
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voltak-e itt a nyilaskeresztes pártnak tagjai, szimpatizánsai, itt Bodrogkeresztúron, 
vagy Sátoraljaújhelyen. 
 
I: Pártok vótak, biztosan vótak, nem tudom vótak-e, hogy milyenek vótak, hát 
ilyenekkel nem foglalkoztam, nem törődtem, máig se. 
 
K: Hallott-e olyat így fiatal korában, a háború környékén, hogy szidta volna valaki a 
zsidókat, hogy rossz emberek? 
 
I: Hát, biztos olyan részeg, nem tudom. 
 
K: Emlékszik ilyenre Rózsika néni? 
 
I: Nem. Jóba vótunk, mondom, mindenkivel, meg nem vótak itt olyan rossz zsidó 
emberek. Mindenkinek köszöntünk, fogadta, megkérdezte, hova megyünk, hogy 
vagyunk. 
 
K: Olyanra nem emlékszik, hogy valakik voltak a faluban, akik azt mondták, hogy 
ezeknek a zsidóknak túl sok pénzük van, túl sok boltjuk van, túl gazdagok. Tehát 
volt-e ilyen irigykedők például? 
 
I: Hát vót olyan, aki megkérdezte, hát honnan szedik ezt a sok pénzt. 
 
K: A zsidók? 
 
I: Igen. Honnan szedik ezek a sok pénzt, hogy mindig hazajárnak, hogy visszajárnak 
a temetőre. Busszal szoktak gyönni, azt ugye megcsináltatták a betonutat egész fel, a 
temetőig, hogy tudjanak a busszal felmenni. 
 
K: Ez már a háború után, de a háború alatt, amikor a- 
 
I: A! Hát akkor nem tudom, háború alatt. 
 
K: Akkor nem voltak ilyenek. 
 
I: Akkor nem=nem. Hát most jönnek sokan, sokszor az onokám, mán a fiúonokám fel 
szokott menni előtte fel- lekaszálni a gazt, hogy rendbe legyen a temető. 
 
K: Mikor volt először olyan, hogy a zsidókkal szemben valahogy másképp 
viselkedett a hatalom, vagy volt-e valami olyan, ami jelezte azt, hogy a zsidókkal 
szemben valami készül? 
 
I: Hát csak akkor tudtuk, ahogy mondom, amikor ide lett deportálva ez az öregúr, 
akkor tudtuk, hogy valami készül, azért hordják a csillagot.  
 
K: Kik hordták a csillagot? 
 
I: Hát, akik itt voltak, keresztúri zsidók, mindenkin volt. És nem szabad vót elhagyni 
nekik a falut. Nem tudom, hogy meddig hordták, csak akkor tudtuk, hogy valahova el 
fogják valahová őket vinni biztosan, mert ide vót deportálva Pestről ez a pár, idősebb 
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pár. Azt ugye az én uram éjszakára járt a cukorgyárba, azt az öregúr át szokott gyönni 
napközbe, még meg is kérdezte, hogy miér vagyunk ebbe a rossz kamrába.--És akkor 
akik benne laktak a ott a lakásba, árulták a lakást. Oszt mondta az öregúr az én 
uramnak, hogy ő megvenné ezt a lakást nekünk, hogy ő biztosítva legyen, hogy még 
itt lesznek, neki helye legyen. Mert őneki gyönyörű la- berendezett lakása vót Pesten, 
kávéháza vót, vendéglője vót, és mindenből kitették és el kellett neki hagyni Pestet. 
És akkor jött vele ez a két nő. 
 
K: Hogy hívták őket, emlékszik? 
 
I: Szigetiné vót az egyik, az urárul nem tudtuk, hogy micsoda- kicsodáné, Szigetiné, a 
másik meg--na, már mondtam pedig a nevét, miniszter vót, vagy mi vót akkor, 
Szakasits Árpád-né, azt tudtuk, hogy Árpádné. De Szigetinének nem tudtuk az ura 
nevét, oszt még sokszor gondolkoztunk is rajta, hogy nem-e ez az egy asszony van 
két néven, hogy lehetett neki az első urától a második, vagy valami. Így totóztunk 
rajta, hogy ki lehetett. De azt se tudtuk, hogy hova lett, csak mikor az öregúr 
megbetegedett, elvitték Újhelbe a kórházba, ő ott meghalt. És akkor átjött a Paula 
néni, úgy hívták, hogy amit mondtam, hogy egy kis csomagot tegyenek itten le, mert 
ott nem volt hely, csak annyi hely volt, ahol lefeküdtek, meg egy fotel, kicsi szoba 
volt, hát átjött a Paula néni, hogy adjam oda a csomagot, mondom szívesen 
odaadtam, nekünk se volt, csak egy szekrény, egy ágy, meg egy asztal és akkor  
és akkor abba fehér vászon vót. És akkor hogy nem-e tudjuk, hogy ebből tudna 
varrni. Hát akkor még (..) Sanyi férfiszabó vót, még csillagot hordtak, őt híttuk át, 
vagy én vótam érte, oszt annak adta oda a vásznat. Azt mondta neki, hogy mit varrjon 
belőle. Először kezdte magyarul mondani, hogy kising, nagying, meg ez- utána 
zsidóul mondta el neki Paula néni, hogy mi kell belőle varrni. De hogy az hogy került 
fel Újhelbe, nem tudtam, vagy nem is, lehet, hogy akkor, mer az én uram vót a 
temetésire is fel oda, az öregúrnak, Árpád bácsinak. Hát azért mondtam a 
fiatalembernek, ha tudni akarja, hogy ki az az- 
 
K: Úgy hívták az öregurat, hogy- 
 
I: Árpád bácsi, akkor a hitközség, a zsidó hitközség meg tudja mondani Újhelbe. 
 
K: Tehát a vezetéknevére nem emlékszik, csak arra emlékszik, hogy Árpád bácsinak 
hívták. 
 
I: Csak igen, Árpád bácsinak híttuk, és mondta, hogy így vót, ilyen gazdag ember vót, 
és a Paula néninek nem lehetett menni, őneki vót egy fotel adva és ő abba ült, 
behasított ruhával, nyóc napig. És akkor, ha kellett neki valami, hát velem küldött egy 
cédulát ide a bótba, na és akkor onnan, amit kért, én vissza- átvittem neki. 
 
K: Mennyi ideig voltak itt ez az öregúr meg a két- 
 
I: Hát, vagy két hónapig, azt hiszem. Ilyen két- 
 
K: Mit mondtak, hogy miért kellett nekik Pestről eljönniük? 
 
I: Hogy miért kellett- 
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K: Miért kellett nekik eljönniük Budapestről? 
 
I: Hát azt mondta, hogy ki lettek deportálva. 
 
K: De miért? 
 
I: Deportáltak lettünk, el kelletett jönni Pestrül, de nemcsak nekünk, sok másnak is, 
azt mondta. 
 
K: Aztán mi lett velük? 
 
I: Ezt Paula néni emlegette, hogy ők várták, hogy jön a fiúk értük, kint volt a- egy fia 
Izraelbe, hogy majd az értük jön, de hogy az hova lett, mer egyszer már elveszett 
Paula néni is, meg aSzigetinéékrül se hallottunk, hanem mondták a lakók, hogy eljött 
érte egy- nem tudják, hogy Debrecenbül-e, vagy Pestrül, egy autó, egy este, aztán 
elvitte Paula nénit. 
 
K: Tehát Paula néni is együtt volt ezekkel a- tehát az öregúr volt, Szigetiné, Szakasits 
Árpádné és Paula néni. 
 
I: Paula néni, úgy hítták, igen, de mán=mán olyan 70 év körüliek voltak. 
 
K: Ő volt az öregúrnak a felesége? 
 
I: Árpád bácsi. 
 
K: Ő Árpád bácsinak a felesége volt? 
 
I: A felesége vót, Póla néni. Igen. 
 
K: Értem. És közben a keresztúri zsidókkal mi történt?  
I: Mi- 
K: A keresztúri zsidókkal, itt a bodrogkeresztúri zsidókkal mi történt aztán? 
 
I: Hát ugye felrakták szekérre őket, a csendőrök hoztak- kértek ki még embereket, 
aztán lovas- vót lóval, szekérrel, ide kelletett állni és akkor mán előre szóltak nekik, 
hogy készüljenek el, mert el lesznek víve. 
 
K: Hogy szóltak nekik? 
 
I: Nem tudom, hát a csendőrség, azt akkor ideálltak a szekerek, ugye nem mentünk ki 
bámészkodni, mer én- éngem- nem tudom, én úgy sajnáltam. Mondom, hogy olyan 
jól megvoltunk, meg olyan jólelkűek vótak, oszt akkor most hova viszik el őket. 
 
K: Rózsika néni, igyon egy korty vizet. Jó, hogyha- egy korty vizet tessék inni, hogy 
a torka- nem kell? Jó. 
 
I: És akkor ideálltak a szekerek, vótak nekik szólva, hogy mikor. És akkor vót, akinek 
vót motyókája, zsákba, meg abroszba, vagy lepedőbe kötve, mit tudom, hogy mi. 
Akkor, amikor elindult a szekér, kimentünk és akkor egy asszonyka lehajintott egy 
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zsákot, mink akkor nem vótunk kint, csak má úgy feljebb. Az- mondta- lehajintott 
egy zsákot, hogy vigyétek be. Hogy mi vót benne, ugye, ki tudja. És mondták- 
K: Ki vitte be? 
I: -legalább is arra- 
K: -ki- 
I: Hát aki az úton vót. 
  
K: De látta Rózsika néni, hogy ki vitte be ezt a zsákot? 
 
I: Én nem láttam, csak mondták mán, akik feljebbrül jöttek, hogy többen dobáltak le 
lepedőbe belekötve, meg abroszba bekötve, dobálták lefele és mondták, hogy 
vigyétek be, tegyétek el. Sírtak a gyerekek, az asszonyok, egy bekiabált, hogy ne 
bámuljatok, így mondták vissza nek- hogyne bámuljatok, hogy minket visz a sárga 
csillag, de titeket a piros fog. Így bekiabált egy asszony a szekérről. És akkor 
Szerencsig vitték őket- 
K: -na most, Rózsika néni- 
I: -Szerencs- 
K: Rózsika néni, ezt látta, tehát kint volt az utcán, amikor ez történ? 
 
I: Én kint vótam, de nem mindég, ott feljebb mentek, így kísérték a szekeret többen, 
de én nem mentem, mer nem mertem. 
 
K: Tehát Rózsika néni is itt állt a ház előtt? 
 
I: Sírtam, hogy hova viszik őket. 
 
K: Rózsika néni hol állt? Honnét látta a szekereket? 
 
I: Persze, itt mentek a szekerek. 
 
K: Rózsika néni hol állt? Hol- honnét látta a menetet? 
 
I: Ja! Hát itt az udvaron, nem volt kapunk se, hát itten kiálltam az udvarra, innét 
láttam. 
 
K: Hány szekeret látott Rózsika néni körülbelül? 
 
I: Hát négyet, vagy ötöt is.  
 
K: És felismerte a szekereken levőket? 
 
I: Persze a szeker- hát a helybeli emberek vótak, helybeli fuvarosok. 
 
K: De kik ültek a szekeren? 
 
I: Hát a tulajdonosok, akiknek a szekere, lova vót, az hajtotta. 
K: De kiket vitt a szekér? 
 
I: Hát gyerekeket, meg asszonyokat, embereket, zsidókat. 
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K: Azokat ismerte? 
 
I: Hát: sokat, hát fel vannak írva a nevek. Hát sok- 
 
K: De emlékszik konkrétan, kiket látott a szekéren? 
 
I: Ó, hát olyan messzirül az udvarrul? Hát tudtam, hogy vitték, itt volt egy 
kovácsműhely, lent az alvégen, azokat ugye odajártak lovat patkolni, meg még 
ökröket is vasaltak akkor, oszt azokat is patkolta. Akkor itt lakott (Ziper) bácsi, bótos, 
a lá- két lányával- 
 
K: Ők ott voltak a szekéren, Rózsika néni? 
I: Igen- 
K: Ők ott voltak a szekéren? Azt látta Rózsika néni, a (Ziper) bácsiékat? 
 
I: Nem tudom kiválasztani, hogy ki melyiken ültek. 
 
K: Honnét tudta, hogy zsidók voltak a szekéren? 
 
I: Hát mer csak azokat vitték, a sárga csillagosokat. 
 
K: Látta rajtuk a sárga csillagot? 
 
I: Igen=igen, hát persze, úgy jártak az utcán, még szabad vót nekik, csak a falubul 
nem szabad volt kimenni. 
 
K: De a szekereken ülőkön látta a sárga csillagot? 
 
I: Persze, hát rajtuk vót. És akkor leértek Szerencsre, lekísért- 
K: Ki kísérte ezeket a szekereket? 
 
I: Hát innen elindultak- csendőrség küldött ki embereket, hogy kísérjék- 
K: -helyi csendőr- 
I: -a szekereket- 
K: -helyi csendőrök voltak? 
 
I: Hát helyi- 
 
K: Ismerte ezeket a csendőröket Rózsika néni? 
 
I: Nem ösmertem én a nevöket. Egynek ösmertem, Pádár-- nem t’om milyen, Pádár 
József, vagy minek hítták? 
K: Ő is ott volt? 
I: (Talus) csendőr=(talus) csendőrök voltak, szuronnyal. 
K: Milyen=milyen csendőrök voltak? 
 
I: Talus. Sapkájuknál talu vót, kakastalu, és szuronnyal jártak, szuronyos puskával, 
éjszaka is jártak razziázni. És akkor sze- 
 
K: És ők kísérték a szekereket, Rózsika néni? 
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I: A csendőröket, nem tom, kísérték-e, de az embereket, akit ők kiküdtek, azok 
kísérték, Szerencsig. 
 
K: Na most- 
 
I: Szerencsen mán azt mondták, mikor visszagyöttek- 
K: Rózsika néni, engem még az érdekel, hogy mit látott itt a=a- az udvarból, amikor 
kiment az udvarra, akkor ugye látott három-négy szekeret, amiknek ültek zsidók. 
Férfiak, nők, gyerekek. 
I: -gyerekek, igen. 
 
K: Azokat- ott a szekerek mellett látott csendőröket? 
 
I: Nem láttam, csak előtte mondták, hogy végig szóltak, hogy készüljenek, mert 
fogják őket vinni. Azt úgy jöttek az emberek ide melléjük, aztán azok kísérték, az 
emberek a szekereket. 
 
K: Kik, milyen emberek? Milyen emberek kísérték? 
 
I: Hát parasztemberek. 
 
K: A helyiek. 
 
I: Helyi emberek, igen. 
 
K: Miért kísérték a szekereket a? 
 
I: Hát a csendőrök mondták, hogy kísérjék el Szerencsig a szekereket. 
 
K: A helyiek? 
 
I: Igen. És akkor- 
K: Mit csináltak a helyiek? Csak mentek a szekér mellett? 
 
I: Igen. 
 
K: Ők őrizték? 
 
I: Hát biztosan, hogy le ne szökjenek róla, vagy valami. 
 
K: De helyi ismerősök, vagy=vagy ismerte ezeket a helyieket, akik- 
I: Persze, minden fuvaros embert. Jártak a kőbányába fuvarozni a szekérrel. Aztán 
azok- 
 
K: Rózsika néni, a fuvarosok ültek a szekereken és ők hajtották a szekereket, nem? A 
fuvarosok. 
 
I: A tulajdonos ült a bakon, azt gyeplővel hajtotta a lovat. 
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K: A szekereken ültek a fuvarosok, illetve a zsidók, a zsidó családok, akiket vittek el, 
akiket nem ismert föl Rózsika néni. 
I: Nem ismertem föl. 
K: De a szekerek mellett pedig mentek gyalog, mentek a helybéliek, a keresztúri 
keresztények? 
 
I: Helybelieket küdtek ki. Azok Szerencsig kísérték őket, Szerencsről visszajöttek, 
akkor a bíró, a községi bíró adott nekik egy nemzeti szín karszalagot, hogy járják a 
falut, hogy ne cipeljenek, ne hordjanak el semmit se. Őrizni kelletett nekik a falut, 
addig, még az állam, vagy nem tudom ki, tette rá a kezét.  
 
K: És akkor ők őrizték a házakat- 
I: -igen- 
K: -a zsidó házakat? 
I: Igen, éjjel-nappal ilyen karszalaggal kellett nekik járni. Hogy nehogy kifosszák a- 
kihordjanak belőle. 
 
K: És nem fosztották ki a házakat? 
 
I: Hát vót, akibe bekőtöztek ugye, de aztán mikor rákerült a sor az eladásra, meg is 
vették. 
 
K: Mi lett aztán a házban levő javakkal, ingóságokkal, holmikkal? 
 
I: Hát: az vót, amit azt tudom, hogy a mi ágybeliek vótak, dunna, párna, ilyesmi, azt 
felhordták=felhordatták a zsidótemplomba. Oda fel=fel- fent a zsidótemplomba, ott 
volt berakva, de hogy hova lett onnand, a sok talu, meg dunna, meg párna. Hogy hova 
lett onnan, azt nem tudom végképpen, de vót olyan, aki a bútorbul cipelt volna el, azt 
jelentve vót a tanácson, azt le lettek intve, hogy nem szabad elvinni, hogy hova vitték 
el a bútorjukat, nem tudom. 
 
K: Látott ilyet Rózsika néni, hogy valaki visz el zsidó holmit, valamelyik házból? 
 
I: Hát nem- ez a ci- egy cigánycsaládot, az itt volt közel hozzánk, még mondtuk is 
nekik, hogy mi- minek nekik mán, úgyis ki tudja, hova vitték őket, nem gyönnek 
vissza. Azt mondták a cigányok. 
 
K: És mit vittek el? Mit vittek el a házból? 
 
I: Hát bútort. Meg amit leltek. 
 
K: Emlékszik ezekre a- hogy kik voltak ezek, ez a cigánycsalád? 
 
I: Hát utólag már én nem (erőltetem) visszamenőleg. Lakatosok vótak, sokan, úgy 
hítták a cigányokat, most is. Lakatosok. Itt is van nekem egy szomszéd. Az is Lakatos 
család, ezek is vannak heten. Azt kínba vagyok vele, azér csukom a kaput, mer 
örökké gyönnek kérni. Hát én se adhatom azt a kis nyugdíjamat, én megveszem 
magamnak a ka- ennivalót, azt akkor adjam? mer gyön lisztet kérni, gyön olajat kérni, 
meg cukrot, meg kávét, ilyesmiket. Hát mondom, menjetek dolgozni. Most úgy 
élnek, hogy fel vannak véve közmunkára és akkor úgy kapnak tíz- hetente kapnak 
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fizetést, azt úgy élnek. Amit megkapnak egy héten, nem t’om, nyóc, vagy kilencezer 
forintot, abból bevásárolnak maguknak, de meddig tart hét családnak, hétszemélyes 
családnak? 
 
K: Rózsika néni, most térjünk vissza a második világháborús időkre. Elvitték a 
zsidókat. Mi lett aztán az ő házukkal, üzleteikkel? 
 
I: Hát az rákerült ugye az állam vagyonának, államnak. Hát én megkerestem egy 
papírt, mondtam a fiatalembernek, meg tudom mutatni, hogy mink is kértük mán, 
hogy lakunk ebbe az egy helységbe, hogy tönkre van menve, meg mifene, a tanácson, 
hogy vennénk meg. Hát a tanács kérte, vagy intézte, de gyött nekem egy papír, vagy 
nekünk egy papír, mán össze is van szakadozva, hogy fizessünk be hét- hetven 
forintot, kiszállási költségre és majd kiszállnak és akkor meg fogják becsülni, hogy 
mennyit lehet, de mán akkor az összes mindent izélték- árul- áruba bocsátották, aki 
kérte. Hát azt beküdtük a hetven forintot, kiszállási költségre, hát ott van a 
fiatalembernek odaadtam, elolvashatja. Tegnap azon dolgoztam, hogy hol találom 
meg, mer én erre emlékeztem. 
 
K: Rózsika néni, és aztán mi lett=mi lett kaptak végül zsidó lakást? Kaptak végül 
zsidó lakást? Mi lett aztán? Kiutalta a tanács? 
 
I: Nem, hát mi ebbe belegyöttünk, abba a nagy izébe, hát az elejét, mondom mán, 
nem kaptuk, csak így, hogy megvegyük, ki vót írva, hogy mennyiér, rajta van a 
papíron és mán mink építettük meg ezt az elejét, mer mán itten csak rom volt, mink 
építettük meg, meg építettünk hozzá egy kisszobát, meg ezt a teraszt. És mink itt 
maradtunk ebbe. 
 
K: De ebbe a házba még akkor költöztek be, vagyis a háznak ebbe a részébe, amikor 
még itt voltak a zsidók, ugye? 
 
I: Háború- háborútul- 
 
K: Igen. Ez zsidóké volt ez a ház- 
I: -de még- 
K: -ez zsidóké volt, ugye, ez a ház, amiben most laknak? Ez a ház, amiben most lakik 
Rózsika néni, ez valaha zsidóké volt. 
 
I: Persze, ez itt mind=mind sorba, mind zsidó lakás, nagyon sok zsidó lakás van itt. 
 
K: Kié volt ez a lakás, emlékszik a nevére? 
 
I: (Steinberg) az is, mint a bótos. Testvérek vótak, meg még ez is, ami fel van itt 
(…….), ez mind testvérek voltak. Ottan bor, sör, pálinkát árult, ez fűszer-csemegét, 
meg még vót egy ilyen nagy bót fenn--(…) vagy minek hívták, amibe a kisbótosok 
onnand hoztak árut, a nagyelosztó vót. 
 
K: És ebből a házból, illetve ezt a házat bombatalálat érte, ugye? 
 
I: Igen. 
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K: De még akkor, amikor itt voltak a zsidók, ugye? 
 
I: Persze, hát még akkor, akkor háború volt. 
 
K: Mi volt a- mi lett a Steinberggel, ő meghalt ebbe a találatba, vagy mi lett, akié volt 
ez a ház? 
 
I: Hát elmentek.---Azt se tudom, hogy ez háború alatt vót, háború alatt volt ez a- vagy 
akkor vótak a csillagok nekik, mit tudom én mán, visszaemlékezni. 
 
K: Tud olyanról, hogy valamelyik zsidó holmi ide került, ehhez a családhoz, vagy 
ahhoz a családhoz, hallott-e aztán ilyenről később a háború után? 
 
I: Hát biztosan vittek el, de én anyámtul kaptam egy szekrényt, egy ágyat, egy asztalt 
(sír?) egy dunnát, egy párnát, mi laktunk itt, má nagyon régen, két öreg tanárnőtül 
vettem meg ezt a szobabútort. Még akkor nagy pénz vót, háromszáz forintér, mentek 
a szeretetotthonba, öreg tanárnők. 
 
K: De azt nem tudja, hogy valakihez került valamelyik zsidó holmi a faluban. 
 
I: Hát került sokhoz, hát hol vannak már, meghaltak. Mán ilyen- 
 
K: Kihez került és micsoda? 
 
I: Egy idősök nincs- már nem ösmerek senkit olyan, aki- 
 
K: Rózsika néni, ne tessék ezt a mikrofont, mert akkor rosszul- mert rossz lesz a 
hangfelvétel. 
I: Ja! 
K: Szóval azt kérdeztem Rózsika nénitől, hogy tud-e arról, hogy valamelyik holmi 
valakihez került a faluban, zsidó holmi? 
 
I: Hát vót, aki feltüzelte- 
K: Mit? 
I: -összevágták- 
K: Mit? 
I: A bútort. 
 
K: Tud ilyenről konkrétan? 
 
I: --Nem értem, hogy mit tetszik? 
 
K: Tud ilyenről, hogy valaki feltüzelte, tehát látta, hallotta, hogy valaki feltüzelte? 
 
I: Csak mondták, hogy feltüzelték. Rossz- öreg bútor volt, azt feltüzelték. Ami jó 
volt, azt el- meg benne maradt a lakásba, sok már benne lakott, amikor az állam 
eladta.  
 
K: Ki jött vissza aztán a keresztúri zsidók közül? 
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I: Mit csináltak? 
 
K: Ki jött vissza a háború után a keresztúri zsidók közül? Jött-e valaki vissza, túlélte-
e a háborút a zsidók közül valaki?  
 
I: Hát ez a (Frommer), akit mondtam, hogy varrta a- az visszajött, de nem tudtuk, 
hogy hogy. Meg az a Winkler Frida, az nem tudtuk, hogy betegség miatt maradt-e 
itthol, vagy visszajött, nem tudtuk, csak itt élt, de onnan kapott ő csomagot mindég. 
Postán jött neki csomag. Sokáig megvót itt köztünk, úgy el is gyött elbeszélgetni, 
meg mifene, és akkor ő is egyszer megbetegedett, meghalt, hát még vótam a 
temetésén, elmentünk sokan, a faluból. 
 
K: Ne tessék a mikrofont- 
I: Ja! 
K: -mert akkor rossz lesz a hangfelvétel. Köszönöm szépen. 
Álljunk meg most itt egy pillanatra. Rózsika néni, volt egy-két kérdés, ami nem volt 
egészen világos. A: említette, hogy látta ugye azt, hogy a keresztúri zsidókat elviszik. 
Itt az udvarból nézte és látta azt, hogy a szekéren ülnek a zsidók. 
I: Igen. 
K: Emlékszik, hogy kik voltak azok a kocsisok, név szerint, akik-? 
 
I: Morvai- úgy tudom, Morvai--- Prekob--Prekob Gábor bácsi, Morvai Pista bácsi---
vótak még akkor olyan izék- kölykök, fiatalok voltunk, az öregeket nem nagyon 
figyeltük.--Igen, Prekob Gábor bácsi, Morvai Pista bácsi-------Bogdán- 
 
K: Még egyszer? Ki volt, bocsánat? 
 
I: Bogdány bácsi, Bogdány- nem tudom, nem emlékszek én mindegyikre, hát csak 
úgy ami hirtelen eszembe jut, hogy hány ember- hány fuvaros ember vót. 
 
K: Látta-e azt, hogy mi történt a tarcali zsidókkal? 
 
I: Onnan hozták, itt, ahogy van a bót, onnan hozták, három szekér gyött és úgy 
csatlakoztak a mienk- a mienkhez. Úgy csatlakoztak. Mán a mieink is fel vót 
sorakozva, ugye ültek rá, indultak, hát utánuk mentek. 
 
K: Tehát azt is az udvarból látta Rózsika néni, hogy jönnek a tarcali zsidók is? 
Honnét látta azt, hol volt akkor Rózsika néni? 
 
I: Hát innét kiabálták, hogy most hozzák a tarcaliakat is. Kiabálta be egy ember, hogy 
most hozzák a tarcaliakat is, aszongya velünk együtt fogunk=fognak gyönni. 
 
K: Ezt egy zsidón kiabálta. 
 
I: Igen. 
 
K: Egy keresztúri zsidó kiabálta, hogy jönnek a tarcaliak. 
 
I: Nem, magyar ember kiabálta. Most jönnek a tarcaliak és majd a mieinkkel fogják 
vinni őket. 
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K: Ugyanaznap volt, mint amikor a- 
I: Igen=igen=igen- 
K: -kersztúriakat elvitték. 
I: Igen. Onnan gyött három szeker, innét nem tudom mennyi, mert mondták, hogy 
három szekér jön csak Tarcalrul, majd a mieinkkel fogják vinni Szerencsre őket. 
 
K: És akkor látta ezt a három szekeret? 
 
I: Hát nem láttam, csak hallottam, kiabálták.  
K: -tehát nem látta- 
I: -kint voltunk az udvaron, nem mentem ki, nem mertem kimenni az útra, mert úgy 
sajnálkoztam, hogy most hova fogják őket vinni, vagy miér ilyen csúfosan, ilyen 
csillagos izébe. 
 
K: Ne tessék a mikrofont megérinteni, mert az nem jó. Szóval- 
 
I: Hát csak mikor visszagyöttek, mondták, várták őket a németek, őket 
visszatérítették, leszállították, aszongya visszagyöttek, aztán akkor kapták a 
karszalagot, hogy vigyázzanak a községre az emberek. 
 
K: Akkor végül is onnét az udvarból hány ilyen szekeret látott Rózsika néni? 
 
I: Hát állítólag Tarcalról három jött, ahogy kiabálták, hát innen biztos ment vagy 
négy-öt. 
 
K: De Rózsika néni hányat látott a saját szemével? 
 
I: Hát: eztet innét láttam az udvarrul, meg a mienk is ment, kettő-három, mentek 
egymás után, hát vissza begyöttünk. Csak azután ugye itt megint kimentem, mondom, 
hogy ott vannak-e az úton, oszt akkor dobálták lefele, kiabálta, hogy vidd be a 
csomagot, amit ledobott- 
K: -ezt látta- 
I: -és akkor még mentek tovább a népek, kiálltak az útra, oszt do- dobálták lefele a 
poggyászt, ami velük volt. 
 
K: De akkor ezt látta? 
 
I: Hát egyet láttam, de én nem mentem utánuk, hogy mennyit dobott- dobáltak le, 
csak hallottam, hogy ledobálták a poggyászt, akinél vót, mindent. 
 
K: Ki dobta le, amit látott Rózsika néni, ki dobta le ezt a? 
 
I: Egy asszony. 
 
K: Ismerte? 
 
I: Nem. 
 
K: Keresztúri volt? 
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I: Hát, nem tudom. Nem tudom, keresztúri volt-e, vagy a tarcaliak közül vót, csak egy 
asszony dobta le. Aszongya vigyétek be. 
 
K: És ki vitte be? 
 
I: És tegyétek el. 
 
K: Ki vitte be? 
 
I: Hát aki az úton vót.  
 
K: De látta, hogy valaki bevitte? Látta? 
 
I: Hát persze, vitték befele, mikor mán kimentünk, néztünk utánunk, hogy vannak-e 
az úton, hát mentek, azt felvették, azt vitték befele. 
 
K: De azt látta, hogy ki vette föl és ki vitte be a házba? 
 
I: Hol asszony, hol ember. 
 
K: De konkrétan, név szerint emlékszik rá Rózsika néni? 
 
I: Nem emlékszem, nem tudom. Hát öreg család vót, ki emlékszik rá vissza. Mink 
még kölykök voltunk, fiatalok- 
K: Hát akkor már 22 éves volt Rózsika néni. 
 
I: -nem emlékszek az öregekre. Vót egy Waller néni, meg milyen nevek vótak, nem is 
jut eszembe, milyen nevek vótak. 
 
K: Akkor- szóval akkor látta Rózsika néni azt, amikor elindult a menet a sok 
szekérrel. 
 
I: Mán mikor itten ment a szekér, akkor mondták, hogy itt vannak a tarcaliak és 
együtt fogunk menni, tarcaliakkal. 
 
K: Amikor kinézett az utcára Rózsika néni és látta azt, hogy ledobálják ezeket a 
csomagokat- 
I: Igen, vagy kétszer láttam. Kétszer. Itten nem messze- megint megmozdítottam-
akkor később megint, meg egy olyan messzebb levő szomszédasszony gyött lefele, 
azt mondta, hogy ő is bevitt egy csomagot, a lánya staférungja vót benne. 
 
K: Ki volt ez az asszony? 
 
I: Az az asszony Lukács néni vót, fent lakott a dombon, ott a Bodrog pa- fenti parton, 
fent. Ahogy megy a Bodrog, és arra lefele, Szerencsnek, vagy ki az állomás fele, ott 
fent a dombon vót három ház, ott lakott egy öreg család, ez a Lukács néni. 
 
K: És mit mondott pontosan- 
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I: -meg Petrik néni=Petrik néni, hát ezek vittek. Ők mondták, hogy ők vittek be 
csomagot, egyikbe a lányának vót a staférungja. 
K: Kinek a lányának? 
I: Zsidó asszony lányának volt a staférungja. 
 
K: Melyik zsidó asszony lányának, arra emlékszik? 
 
I: Hát ki tudja? Hogy ki vót az, aki ledobta. Nem tudtuk névrül, hogy kik ültek rajta.-- 
Azt tudom, hogy Petrikné, meg az a Lukács néni- 
 
K: Mi lett aztán ezekkel a csomagokkal? Tudja-e? Mi lett a csomagokkal? 
 
I: Ki tudja, hogy hova tették? Elhasználták-e, vagy leadták, erről nem volt szó, nem 
tudom. Nem jártam utána. Ahogy meghallottuk, hogy elvitték őket, hát mán utána 
csak a tévébe láttuk, mikor mán- hogy mi történt, meg mennyit sirattuk, hogy hogy 
tudnak ilyeneket csinálni az emberekkel. 
 
K: És akkor, amikor elvitték a zsidókat, akkor mit szóltak a helybeliek? Falubeliek. 
 
I: Hát: mit szóltak? Sopánkodtak ugye, mer azér sokat segítettek, kölcsönt is adtak a 
szegényebb embereknek. 
 
K: Volt, aki örült annak, hogy elviszik őket? Mármint volt olyan keresztúri, aki örült 
annak, hogy elviszik a zsidókat? 
 
I: Azt nem tudtuk, hogy elviszik- 
 
K: -igen, amikor elvitték, aznap. 
 
I: Ja! 
K: kint álltak a helybeliek, kint álltak a falubeliek- 
I: -hát mondták, vagy kérdezték, hogy vajon miér vitték- viszik el őket, miért kellett 
elvinni, kiürül a falu. Nincs segítség. Sok emberen segítettek.--Nekünk is még mikor 
akartuk, hogy kapjuk meg az építkezéshez, hogyha megkapjuk, hát majd kérünk 
segítséget. De hát ugye úgy megkaptuk, hogy csak a szülőktül kaptunk segítséget, 
hogy tudjuk felépíteni.  
 
K: Milyen segítséget kaphattak volna a zsidóktól? 
 
I: Hát az én uram akkor a cukorgyárba járt, ott jól fizették őket, hát azt ugye 
összeraktuk. Én jártam a határba, szőlőbe, meg ide-oda, azt összeraktuk a pénzt, azt 
abból építkeztünk fel. De még anyagot is, a Hutába kelletett menni, a hegyek közé, 
gerendát venni, meg tetőanyagot venni, mert itt a tüzépesünket elvitték. Vót itt 
tüzépes, most a leg- itt- ott tanyáznak benne, ha hazagyönnek, a zsidó lányok, abba 
óvoda vót, még az megvan az épület, itt nem is messze, és vót nagy szín és azalatt vót 
az építőanyag, gerendák, szarufák, (neccek), cserepek. Minek hítták őket?----Nem 
tudom, csak azt- arra visszaemlékszem, hogy mondták, hogy kettes ikre született a: 
zsidó asszonynak. 
 
K: De ez még azelőtt volt=ez még azelőtt volt, hogy elvitték őket. 

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



19 
 

 
I: Ők árulták. Hát, most az hova lett onnan, az az anyag, azt is biztos az állam. 
 
K: De ez, amikor a zsidó asszonynak ikrei születtek, ez még nyilván a háború előtt, 
vagy mielőtt elvitték volna- 
I: -igen- 
K: -azelőtt volt. 
I: -az ágy tetejére tett bepólyálva őket, vótunk megnézni, aranyos két kisfiú vót. 
 
K: Velük mi lett? 
 
I: Hát nevelték, amég tudták, aztán utána mit tudom- nem tudom, hogy háború alatt 
má milyenek vótak, vagy mikor vitték őket, milyenek vótak. 
 
K: Rózsika néni, aztán amikor elvitték a zsidókat, és itt maradt a holmi, akkor 
Rózsika néniék kaptak abból a holmiból? 
 
I: Nem. Nem kaptunk. Egy sparheltot vótam kérni a tanácsra, a bírótul, ugye 
tüzelőanyagot és sparheltot, hogy télire legyen egy sparheltunk. Hát egy vas 
sparheltot kaptunk, vaslábon álló sparheltot. 
 
K: A zsidóké volt. 
 
I: Igen. Azt kaptunk. Annyit kaptunk belőle.  
 
K: Tehát így lehetett- 
I: -hát mink igyekeztünk, hogy magunknak ami kellett, szerezzük be, hogy ne legyen 
az, hogy a zsidóktul elhoztuk. Mindég is- most is olyan hülye vagyok, hogy az 
utolsót, hiába haragszok ezekre a szomszédokra is, de sajnálom őket, oszt sokszor 
odaadom még a lisztet is, meg mindent. Azt én meg hordom a napközibül a kaját, 
mert gondolom, hogy rám jött, jaj, megint- rám jön a tél, nem fog tudni, a lyányom se 
gyünni, mert mindennap gyön és én se tudok a bótba lemenni, hát legyen nekem 
itthon beszerezve minden. 
 
K: Tessék vigyázni a mikrofonokra. 
 
I: Úgyhogy oda van most is berakva dobozba, tésztaféle, liszt, cukor, minden, 
bevásárolok, mikor megkapom a nyugdíjat, és bevásárolok, hogy legyen itthon 
nekem minden. 
 
K: Rózsika néni, mást akkor a zsidó holmikból nem kapott, csak a sparheltet? 
 
I: Azt a sparheltet kaptuk tőlük, semmi mást nem kértünk. 
 
K: Tehát így lehetett kérni, be lehetett menni a tanácshoz és akkor lehetett kérni? 
 
I: Hát én felmentem a bíróhoz, azt mondtam, hogy adjon egy sparheltot, hogy legyen 
mibe tüzelni télire.--A hutábul hozták fát, onnan vettük fát, azt úgy tüzeltünk, ebbe az 
egy helységbe vótunk. És ugye mán másik éven megszületett a gyerek, nekem is, a 
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fiam, /hát izébe, 45-be/ (elérzékenyülve) 47-be a lyány, azt akkor szaporodott a 
család. 
 
K: Tudja, hogy kié volt a sparhelt? 
 
I: ----Nem. 
 
K: Megvan még? 
 
I: Dehogy van. Hát rakattunk cserepkályhát, mán az van nekem, meg ami- azt a vasas 
bótba vettük azt, ami a konyhába van. Ilyen (…)sparheltot, de mán az tönkrement, 
vettünk másikat, mikor az tönkrement, vettünk egy (asztali) sparheltot, utána meg 
mán az is tönkrement, most mán az van, de mán ez is megvan vagy húsz éve. Hát 
ebbe is csak- nyáron nem kell, mert itt a gáztűzhely, ugye kitalálták a gázat, utána 
meg ott hideg van, tüzet rakok abba a sparheltbe reggel, és mikor már van parázs, 
akkor átviszem a cserépkályhába, és azt rakom meg fával és az melegít. Mer hordtak 
szenet egy időbe, de olyan gázos vót, hogy abba nem lehetett aludni, olyan gáz- 
széngázba, hát ráálltunk a fa- izére, tüzelésre. Hát már most is be van véve negyven 
mázsa fa a kamarába, meg az istállóba, aztán el van készítve, fel van vágva, aprítva, 
hogyha begyön a hideg, hát legyen mihez nyúlni. 
 
K: Köszönjük szépen, Rózsika néni! Akkor most álljunk itt le. 
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