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Tóth Sándorné Nyitrai Aranka Ida 
 
 
 
K: Jó napot kívánok. 
 
I: Jó napot kívánok. Üdvözlöm a stábot. 
 
K: Legyen szíves a nevét megmondani nekünk.  
 
I: Tóth Sándorné Nyitrai Aranka Ida. 
 
K: Melyik évben született? 
 
I: 1932. 01. 01. 
 
K: És hol született? 
 
I: Gyüre. 
 
K: Aranka néni, jártunk itt ezelőtt néhány hónappal. 
I: Igen. 
K: És akkor Aranka néni elmesélte, hogy mire emlékszik a második világháborús 
időkből. Milyen emlékei vannak azzal kapcsolatosan, hogy Gyürén, illetve Kisvárdán 
milyen kapcsolat volt a zsidók nem zsidók között. Hogy volt ott a zsidók deportálása. 
Ezekről a témákról szeretnénk újra beszélgetni, azért jöttünk vissza, hogy mindezeket 
az emlékeket videokamerára vegyük. 
 
I: Igen. 
 
K: Elsőként arra szeretném megkérni, hogy emlékezzen vissza, mesélje el nekünk, 
Gyürén kik éltek zsidók. 
 
I: Hát, Gyüre elég heterogén összetételű község volt, de nem élt úgy a falu, hogy volt 
kisebbség, zsidó, meg cigány, meg egyéb. A faluba ezt nem éreztük, különben zsidók 
elég sokan voltak, sok család. Hát, azt hiszem akkor felsoroltam, hogy hányan, hogy 
most azt soroljam, vagy nem. Volt Grósz, Hartmann, Blum, Gerendási, Korcsmáros, 
aztán Kopolovits, aztán Filep- 
K: -ha emlékszik- bocsánat, Aranka néni, ha emlékszik, hogy ez az adott család mivel 
foglalkozott- 
I: -igen- 
K: -azt is legyen szíves elmondani. 
I: Igen. Goldstein volt, amelyik birtokos volt, és volt másik Goldstein, aki bádogos 
volt. Azt annyiban különböztetik meg, hogy azt úgy hívták, hogy (Háem) Béla, több 
gyermeke volt. Aztán volt- 
 
K: Hogy hívták, bocsánat? 
 
I: (Háem) Béla. Így különböztették meg a birtokos- másiktól, hogy az is Goldstein, ez 
is Goldstein, hogy- és ő bádogos volt. 

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



3 
 

 
K: Nem értem, hogy Háem Béla? 
 
I: Háem Béla. 
 
K: HM, mint H. M.? 
 
I: Igen=igen, de egybe az egész szó, Háem Béla. 
 
K: És minek a rövidítése volt ez a H. M.? 
 
I: Fogalmam sincs, nem volt külön betű, hanem, egybe mondtuk, úgy, hogy na, akkor 
megyek Háem Bélához, mert a csatornát, vagy egy lemez- vas- bádoglemezt kell a 
sparheltre megcsináltatni melegítőnek, vagy mit tudom én, vagy egy mosdótálat és ő 
ezt- ezzel foglalkozott, tehát ő bádogos volt. A másik az gróf volt, azt úgy hívták, 
hogy nyári gróf. Ugye. Az is Goldstein volt. Kopolovits az cipész volt- 
 
K: Bocsánat, miért hívták nyári grófnak? 
 
I: Hát: eléggé olyan világosan öltözött még télen is, tehát olyan=olyan vidám, hát ezt 
így nevezte el a falu=így nevezte el a falu, mert szerette nagyon a falut, a gyerekeket, 
nem tudott úgy elmenni, hogy a boltba be ne menjen és cukrot vegyen, akivel 
találkozott, úgyhogy egy végtelenül kedves ember volt. A szomszédunkba járt 
minden héten borotválkozni, mert ő Barbonnal borotválkozott és fakéssel, úgyhogy 
tehát ez volt, akinek földbirtoka volt ott, és földje volt ott. Úgyhogy több és 
munkások aztán róluk- 
 
K: De gróf volt valóban? 
 
I: Valóban, igen=igen=igen. Aztán az ő udvarán volt a zsinagóga is Gyürébe. A Tisza 
felé való utcán- utcába. És hm: tehát ő volt- aztán Róth, ő hentes volt, Kalusné, az 
kocsmáros, Filep az boltos, aztán nem- Neumannék, azok szikvizesek voltak, 
szódavizet készítettek és volt egy kis házi boltjuk, egy földes kis pitvar, vagy belépő 
volt. Ott- az volt polcozva és onnan élesztő, festék, tehát ilyen kimért dolgok, ecet 
hordóba állt nekik, meg petróleum, hát a falun így, és ők ezzel foglalkoztak. Aztán ki 
volt ott még? Hartmann, ott a lányok varrólányok voltak, aztán Gerendásiak, szintén 
varrók-szabók voltak, Rezsi, a lány az varrt, a másikkal együtt, és a fiúk pedig 
férfiszabók voltak, úgyhogy---szomszéd faluba, Varsányba volt a másik birtokos, 
(Ruklicz), akinek tanyája volt, szeszfőzdéje. És ő volt az, aki abban a- hát a korábbi 
években úgy szállította be- Gyürébe volt vasútállomás, az árut, hogy megépítettek 
egy kis keskeny vágányú vasutat, amit lóré- tehát lovak húztak és deszka- vastag 
deszkából volt az építmény, a szekér, amit utána, kerekek, vaskerekek volta és onnan, 
kb. három, vagy négy kilométerről hozták az árut és ott a gyürei állomáson pakolták 
be. Tehát ez volt termény, volt répa, burgonya, különböző fehér hm: baba, hát 
mindenféle burgonya, amit akkor termesztettek- jaj, és ott pakolták, onnan szállították 
el. Hát nem tudom kit hagytam még ki, mert fel volt akkor írva, hogy mondtam- e 
mindenkit, hogy kik voltak. Gerendásit mondtam, igen, Kopolovits, aztán Róth, 
Hartmann, Blum. Tehát sok család volt=sok család volt és a faluval jó volt a 
kapcsolat. 
 

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



4 
 

K: Emlékszik-e bármiféle antiszemita, zsidóellenes megnyilvánulásra?  
 
I: Hát a faluban nem. Nálunk csendőrség is volt és- illetve hát helyi olyan nyolc 
főből, azt hiszem, nyolc-tíz főből álló legénység volt ott, de soha semmi nem--nem 
volt semmi atrocitás és békésen élt a falu. Úgyhogy tényleg ott ezt a szót nem 
ismertük, hogy kisebbség. Ez nem volt a szótárába senkinek, egyformán szerették 
mindenkit, aztán úgyhogy békésen éltünk.  
 
K: Szó- de volt-e olyan esetleg, ami hm: olyan szlogen, vagy=vagy rigmus, vagy dal, 
ami zsidóellenes volt? 
 
I: Hát ezt mondtam, hogy akkor mi gyerekek hallottuk, hát, hogy honnan, honnan 
nem, nem tudom, és hogy ki hozta, azt se tudom- 
K: De ott a faluban hallották? 
 
I: Hát igen. És mint gyerekek hallottuk. Gyerekszájból, hogy amit akkor is 
elmondtam, hogy Szálasit éltették és Hitlert, és hogy üssük a zsidót a bikacsekkel. 
 
K: Ez hogy hangzott el? 
 
I: Éljen a Szálasi, meg a Hitler/Üssük a zsidót a bikacsekkel/. Ez így hangzott el, 
gyerekek voltunk, hát gyerekszájból, de nyilván felnőttszájból eredt, de hogy honnan, 
azt nem tudom, csak az iskolába feljött- volt olyan gyerek, aki hozta magával ezt. 
 
K: Ez egy dal volt, vagy csak egy ilyen rigmus? 
 
I: Hát, egy rigmus. 
 
K: Nem volt dallama. 
 
I: Nem volt dallama. Nem. 
 
K: És ezt az iskolába mondta ott a- valamelyik gyerek? 
 
I: Hát, egy gyerek mondta, aztán hm: többi hát vagy fel- de általába nem jegyezték 
meg ezt a gyerekek. Nekem is nem tudom, hogy honnan jött hátulról ez, a korábbi 
beszélgetésünkkor is, hogy tényleg volt ilyen, hogy volt egy-két gyerek, aki 
hangoztatta. Hogy aztán azt se tudnám megmondani, hogy az akkor hova tartozott. 
Hogy az akkor egy ötven-hatvan földes- földbirtokosnak a gyermeke volt-e, vagy 
egy- nem tudnám megmondani, nem. Hát ennyi év távlatából arra nem emlékszem. 
 
K: De azt, amikor ez elhangzott, vagy elmondták az iskolában, vagy elhangzott az 
iskolában, ennek volt valami- 
 
I: Semmi jelentősége nem volt. 
 
K: Tanárok, vagy tanítók nem-? 
 
I: Á! Nem foglalkoztak vele. Különben is, akkor még két tanító volt, egy délelőtt, egy 
délután, úgyhogy szóval nem. 
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K: Voltak zsidógyerekek az iskolában? 
 
I: Voltak=voltak, de semmi megkülönböztetés nem volt, egyformán szerették, 
úgyhogy. Goldstein gyerekek voltak akkor, aztán ennek a Goldstein Bélának, a 
bádogosnak volt azt hiszem hét gyereke, annak járt az Irén nevű gyermeke velem 
iskolába, és a másik Goldsteinnak, annak pedig volt egy Erzsébet lánya, és egy Duci, 
Idának hívták, úgy becéztük, hogy Duci, na az volt még osztálytársam. Hát őket 
amikor összeszedték, és akkor ezt a családot, Erzsit, Ducit és az anyját, az apja már 
akkor nem élt, ezt Nyíregyháza mellé, Varjútelepre vitték. A többit szállították ide, de 
ők-róluk- ővelük nagyon- édesanyámat nagyon szerették, és nagyon-nagyon tartottuk 
velük a kapcsolatot, és nagyon sajnáltuk, mert a lánya, Erzsi, az egy végtelenül 
aranyos teremtés volt.  
 
K: Kik voltak még az osztálytársak, vagy osztálytársak, zsidók? 
 
I: Hát, nekem ez a kettő volt, ez a két lány, én ezzel jártam, fiú nem volt, ez a két lány 
volt osztálytársam, Goldstein Irén, tőlem feljebb járt, mert akkor ugye a hat osztály 
együtt volt, feljebb járt a nővére két évvel, Erzsi, de- hát akkor úgy volt, hogy 
összevont osztályok voltak, ugye. Alsó négy, felső öt-hat és még volt ismétlő, de 
mondom, velem csak Goldstein Irén és- járt egy osztályba, egy padba, meg másik 
Goldstein Duci. 
 
K: Iskolába őket érte valamilyen- 
I: -semmi a világon- 
K: -csúfolódás- 
I: -semmi=semmi- 
K: -atrocitás- 
I: -semmi=semmi. Semmi a világon. 
 
K: Az iskolában nem voltak pajeszos zsidófiúk? 
 
I: Nem=nem=nem=nem. Nálunk nem is volt pajeszos zsidó fiú, egyedül a- úgy 
hívtuk, hogy a pap, a metszőjük, ő volt az, akinek volt pájesze és volt ő: ő úgy jött ki, 
hogy köpennyel az utcára, ilyen fekete köpennyel, aztán volt egy plüss- bársonyos 
sapka, a köz- a középen bársony anyagból volt, és szélen pedig ilyen- mint a 
selyemhernyó, vagy mint a szőrös hernyó, olyan=olyan szőrmével volt körbevéve. 
Úgyhogy ő volt a pap.  
 
K: Volt annak jele, hogy valami készül a zsidók ellen? Tehát hogy- 
I: -nem- 
K: -volt-e ilyen hangulat a faluban? 
 
I: Nem, ez szinte egyik napról a- egy reggel- egyik órá- egyik óráról a másikra 
történt, amikor- amikor hallottuk, hogy a zsidóknak sárga csillagot kell viselni. Na de 
kijöhettek az utcára akkor, csak sárga csillaggal. Úgyhogy még akkor is, mikor a 
sabbath- sabbath beáll, akkor előtte vitték a metszőhöz a libát levágni, meg vitték a 
sóletet, mert ott volt a nagy kemence a (…) udvaron és ugye ott egész nap a 
kemencébe elkészült és volt mindig magyar, aki elviszi, meg hozza-viszi nekik, mert 
tudjuk, hogy a: az én férjem (Nyírkalászba) való volt, és ugye ők ünnepen, de 
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különben a Szentírásban éppen Ézsaiás könyvéből olvasom most ezt a részt, hogy 
azon a napon ők nem csináltak semmit. Úgyis be volt készítve, de este másnak kellett 
menni meggyújtani, úgyhogy tehát igazán ünnepeltek.  
 
K: Szóval hogy történt az, amikor kiderült, hogy zsidót- hogy sárga csillagot kell 
viselnie a zsidóknak? 
 
I: Hát ez- reggel, mikor felkeltünk, csak mondták, de meg akkor még rádió nem volt a 
faluba, azt hiszem talán kettő, az is telepes rádió, ugye, mert áram- elem nem volt-
vagy villany nem volt. És:- már az utcán hallottuk, hogy na, a zsidóknak mától 
kezdve sárga csillaggal szabad csak kijönni. De olyan pillanatok alatt, hogy hogy 
terjedt el, hogy mindenkinek volt sárga csillagja, ezt=ezt- erre nem tudok válaszolni, 
mert csak láttuk, hogy van, de hogy ők azt honnan szedték, vagy ki adta nekik, hogy 
hogy került hozzájuk, hogy mindenkinek, aki kijött, mindegy volt, hogy fiatalabb, 
vagy idősebb, oda volt tűzve neki a sárga csillag. 
 
K: Mit szólt ehhez a falu? 
 
I: Hát, mint a pápa mit szól, vagy a felettes ember, aki szólhatott volna és nem szólt. 
Ugyan egy kis egyszerű faluban az emberek mit tudnak szólni. Hát, csodálkoztunk, 
semmit. Meg vannak különböztetve és úgy a nép elfogadta, mert hát mit tudjon 
csinálni. Ha nem csinál az, aki a most is békétlen világban, aki tehetne, aki a békét 
hirdeti, az sem tud tenni semmit, lásd a pápát, hogy esetleg még másabb embereket is 
tudnék mondani, abban az időben meg pláne nem. Pláne az egyszerű falusi ember, 
tudomásul vette, kész. 
 
K: Volt aki- volt olyan, aki helyeselte, hogy- 
I: -nem=nem. 
K: -őket meg kell különböztetni? 
I: Nem, ezt nem helyeselték, nem. Ember- mi legalábbis az én szüleim és én ma is azt 
vallom, hogy isten nem teremtett se zsidót, se cigányt, se magyart, se ilyet, se olyat, 
isten embert teremtett csak és- de viszont ma is, mint ma is úgy van az emberek 
agyában, hogy ott kellene rendet tenni, mert sajnos nem mindenki így fogja fel. Még 
most is megkülönbözteti, és azt mondja, hogy fúj, ez cigány, ez- ennek van szaga, 
pedig minden embernek van egy testszaga, ha nem ápolja különösképpen, de attól 
függetlenül az ember az értékes lehet. Úgyhogy. 
 
K: Meg- voltak ilyen megjegyzések akkor a zsidókkal kapcsolatosan- 
I: -nem, semmi, nem- 
K: -ami negatív volt? 
 
I: Nem=nem, nem számított=nem számított az, hogy mondjuk rendetlenebb volt az 
udvar, mert volt úgy, hogy ketten is lakat, vagy hárman is laktak egy udvaron, vagy- 
hát: a gyerekeket nem úgy nevelték, mert hát akkor is tudtuk azt, hogy a zsidók 
nagyon szeretik, hát a magyar ember is szereti, de ők talán többet megengednek a 
gyermekeknek, mint mi, nem fegyelmezik úgy a gyerekeket. És ha a gyerek kiöntött 
az udvarra valamit, akkor kiöntött, vagy ha éppen az aszalta, vagy a szobába csinált 
valamit, jó, nem szóltak rá, mert az gyerek és hát szóval azt fegyelmezni nem úgy 
fegyelmezték, mint mi, magyarok, vagy keresztények, ők is keresztények, tehát mint 

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



7 
 

mi, nem úgy fegyelmezték. De ez azt hiszem, hogy most is így van, mert van 
Izraelbe, Jeruzsálembe keresztgyerekem, és ő már 13 éve, hogy kinn él- 
K: Zsidó? 
 
I: Hát: igen, most már úgy van, mert különben nem fogadták volna el. Tehát meg is 
kellett keresztelkedni, úgyhogy az ők- 
K: Keresztény volt és zsidó lett belőle. Betért- 
I: Ig- igen- 
K: -a zsidó vallásba- 
I: Igen=igen. És mondja, hogy=mondja, hogy baráti társaság van, összejönnek, ott 
neki csak anny- az a furcsa, hogy a gyerekekre nem lehet rászólni, a gyerekeknek 
mindent szabad. Na ez így volt nálunk is, úgyhogy szóval- 
 
K: Miben másban voltak még mások a zsidók annak idején Gyürében? 
 
I: Hát másban nem. Vallásosak voltak, senkit nem bántottak, munkát adtak az 
embereknek, mert ugye különösképpen azok, akik gazdagok voltak, földjük volt, 
földbirtokuk volt, sőt, iskolát nyitottak a mellettünk lévő falu, szomszéd falu, 
Nagyvarsányba, ott a tanyán, ott a (Rochlitz)-tanyán, ott iskola volt, szeszgyár volt, 
az olyan volt, mint egy kis falu. Két pedagó- egy pedagógus-házaspár vitte ott a 
gyerekeket, azok tanítottak ott. Úgyhogy semmi különbséget, mondom, most is tiszta 
szívemből mondom, hogy nem tudtuk azt, hogy te zsidó vagy, vagy te református 
vagy, te katolikus vagy, mit- nem, semmi különbség nem volt. 
 
K: És meddig kellett sárga csillagot viselni a zsidóknak? 
 
I: Nem sokáig, nem tudnám megmondani, hogy meddig, de nem sokáig, hamar jött a 
következő parancs, hogy utána az volt, hogy a kijárási tilalom, tehát- 
K: -és mielőtt ez még megtörtént volna, az iskolában is például a Goldstein-lányok 
sárga csillaggal mentek? Arra emlékszik? 
 
I: Nem. Már nem jöttek iskolába. Sárga csillaggal nem jöttek iskolába. 
 
K: És utcán, tehát a faluban sárga csillaggal jártak-keltek, az üzletben is sárga 
csillaggal szolgáltak- 
I: -sárga csillaggal, igen=igen- 
K: -szolgáltak ki a zsidó tulajdonosok, üzlettulajdonosok? 
 
I: Igen=igen=igen, a kocsmárosné is, mindegyiknek a sárga csillag fent volt. De 
mondom, nagyon ke- nem tudnám megmondani, de két héttől tovább nem tartott és 
utána zárlat volt, lakás-zárlat, hogy nem hagyhatják el a lakást. 
 
K: És ez hogy volt?  
 
I: Hát ez csak jött nekik valahonnan- valamilyen- hát, hogy honnan, nyilván a 
vezérkar, a fenitek, hogy végre kell hajtani mindenütt ezt az utasítást a falvakban, 
hogy- vagy a városokban is, hogy a zsidók a lakást nem hagyhatják el. Hát az is kb. 
egy-két hétig tartott, de a- nálunk, a mi falunkban, mint akkor is mondtam, mi is, 
édesanyám is nagyon jóba- jó viszonyba voltunk, tartottuk nagyon-nagyon sokkal a 
kapcsolatot és hát elvittük nekik éjszaka a frissen sült kenyér- kenyeret. 
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KI: Kinek? 
 
I: A Gerendásiaknak, mert Erzsinek az egyik lába gépben volt, és ő volt a varró, fél 
lábbal, és nekünk ő varrt, a férfi- édesapámnak például a ruhát a fiúk varrtak és az 
ablakon a- édesapa, anya, meg én, anya a nagykendő alá vette a lágy kenyeret, a- hát 
nem nagy kenyér volt, hanem lepénynek híttuk akkor. És már mikor sötét volt az 
utcán, mert ugye villany akkor nem volt, és akkor bekopogtak és az ablakon vették be 
a kenyeret, úgyhogy ilyen emlékem volt, mert hát otthol nem akartak hagyni, anya 
egyedül nem ment és én egyedüli voltam és vittek magukkal, úgyhogy erre 
em=emlékszem, meg ilyen tanú voltam ennek a jelenetnek. 
 
K: És miért kellett éjszaka menni?  
 
I: Hát nappal nem lehetett, mert ugye zárlat volt és azt nem engedték meg, hogy ő- 
szóval az is tiltva volt, hogy mi ő: velük kapcsolatot tartsunk. Ők nem jöhettek ki, 
zárlat volt, nem hagyhatják el a lakást, nem mehet be másik ember sem hozzájuk, 
tehát nem lehetett velük tartani a kapcsolatot. 
 
K: Ezt ki felügyelte, ezt a rendeletet? 
 
I: Hát nálunk a faluban, mint mondtam, volt megbízott csendőrség, laktanya volt, hát 
nem sokan voltak, de felsőbb utasításra, hát ők járőröztek és ők. 
 
K: Helyi csendőrök. 
 
I: Helyi csendőrök, igen. 
 
K: Hogy viselkedtek ezek a helyi csendőrök itt a-? 
 
I: Hát, ők csak a parancsot hajtották végre, ők senkit nem bántottak, a mi falunkba 
legalább is ilyen, mint most is, hogy elhangzik, hogy azér bántalmaznak, ha valakit 
megérdemli, vagy nem tudom. Ők senkit nem, nálunk ilyen nem volt, hogy egyetlen 
egyre is ráfogta volna fegyvert, vagy megütötte volna, vagy megrúgta volna, ilyen 
nem volt a faluba=ilyen nem. Még inkább egyetlen egy magyar embernek a lánya 
volt, aki tyúkot lopott, azzal is csak azt csinálták, hogy egy tyúkot a hóna alá- ez volt 
a mániája- egy tyúkot a hóna alá tett két rendőr, vagy két csendőr és akkor 
végigkísérték a főutcán, és mondjad Máli, hogy én vagyok a tyúktolvaj, szóval, de 
semmi, akkor ez volt a büntetés, úgyhogy. 
 
K: Nyilvánosan megszégyenítették. 
 
I: Nyilvánosan megszégyenítették, igen. 
 
K: Emlékszik ezeknek a csendőröknek a nevére, kik voltak ezek a csendőrök? 
 
I: Hát: az egyikre emlékszem, azt hiszem, hogy az Kuna volt, csak err- így, 
hogy Kuna Sándor-e, vagy ki, azt már nem tudom. Aztán volt olyan, hogy Szabolcs, 
de milyen? Nem tudom, csak Szabolcs nevezetű-----azt- az ez nem is maradt 
Magyarországon, egyik sem, hanem ezek, ahogy mentek a németek, azt hiszem el is 
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mentek=el is mentek előttük. Úgyhogy ezek- hát: még: megszületett a gyereke, de 
már nem vár- vagy nem érte meg itt Szabolcs, a- egy lánya született, Szabolcs Ilona, 
és: meg a felesége itt maradt, és ő kiment, de a háborús évek után sok idővel félve 
ugyan, bár semmit nem csinált a faluban, hogy máshol volt-e bűne, azt nem tudom, 
de: olyan sok rosszat mindent hallott Magyarországról, hogy nem mert hazajönni, de 
aztán még élt a felesége, és egyszer, majd a rendszerváltás után, úgy- 56- 56 után, 
nem a mostani rendszerváltás után, úgyhogy még élt a felesége is és a lánya is férjhez 
ment a lánya, és hazajött és itt halt meg. 
 
K: Tehát a lányát, meg a feleségét itt hagyta- 
I: -itt hagyta, igen=igen 
K: és ő elment külföldre, aztán visszajött- 
I: Aztán visszajött, mikor hm: vál- rendszerváltás volt. 
 
K: Vagyis ’56 után. 
 
I: Igen, már mikor csend volt, és gondolta, hogy most már nem fogják bántani, pedig 
de énszerintem egyik- hát én legalább is gyerek voltam, de tudomásunk szerint, vagy 
tudomásom szerint egyik sem bántotta. Tehát nem. 
 
K: Valamiért mégis csak elmentek. 
 
I: Hát, nyilván, mert féltek attól, mert ők szerintem nem ők hozták a rendeletet. Ők 
végrehajtók voltak. A rendőr most végrehajtó, a csendőr akkor is végrehajtó volt, 
csak az, hogy én, mostani eszemmel is, és már ahogy végiggondolom, hogy nem volt, 
aki ezt megállítsa. Ez egy isteni rendelés volt és ezt ember nem tudta megállítani. 
 
K: Mármint micsodát? 
 
I: Hát hogy ennek- hogy ennek vége szakadjon, és nem legyen ember embernek 
ellensége, farkasa. Ember embernek ne legyen farkas. Minden vallásra, nemre való 
tekintet nélkül. 
 
K: Most mire tetszik konkrétan gondolni? 
 
I: Arra, hogy ezek a csendőrök, tehát nem- ő: bántottak senkit, ők maguktól nem- ők 
amit csináltak, azt utasításra csinálták. 
 
K: És mi volt az isteni elrendelés? Most ezt nem értettem az előbb, amikor azt 
mondta Aranka néni, hogy ez isteni elrendelés volt. 
 
I: Hát: aki a Bibliát ismeri, az tudja, hogy a történelem az forog, és- tehát mint most 
is, békétlenség mindig van, még az olajfák alatt sincs béke, ugye, és ezt tudjuk, az 
emberi gyarlóság és a hatalmi harcok, ezek ma is élnek, úgyhogy- tehát én arra 
gondolok, hogy- 
 
K: A zsidók deportálására tetszik gondolni, hogy az volt isteni elrendelés? 
 
I: Hát: énszerintem nem tudom, aki hisz benne, az azt mondja, hogy isten akaratából 
történik, de a mustármag megmarad és isten ezt nem engedi. Mint ahogy most is 
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hiába mondják azt, hogy már a maszkot fel kell venni újból mindenkinek Izraelbe is, 
úgyhogy ez nem azt jelenti, mert Izrael nem fog elpusztulni soha, meg Jeruzsálem 
nem fog elpusztulni soha, isten ezt nem hagyja, úgyhogy. 
 
K: Visszatérve akkor a ’44-es eseményekre, ugye azt=azt- ott tartottunk, hogy kijárási 
tilalom volt és elmentek Goldsteinékhez, elvinni a kenyeret- 
I: -igen=igen- 
K: Mit szóltak, vagy tudtak akkor beszélni a Goldsteinékkel? 
 
I: Ablakon keresztül csak. Beadtuk, kinyitották, bevették a kenyeret, köszönték és 
mondták, kérdeztük, van-e valamire szükségük. Nem, azt mondták, mert még tart, 
ami a háztartásba volt nekik. Hát ugye nem egy napra vásároltak nyilván ők se, meg 
mi se, meg ma se, senki se, de lehet, hogy valaki csak egy napra, vagy egy napra se 
tud, de: úgyhogy volt tartalékuk még, de kenyeret, azt ugye nem tudtak sütni, nem 
tudtak lisztet venni, úgyhogy ez volt a gond. 
 
K: Miért nem jöhettek ki a házból? 
 
I: Ezt nem tudom megmondani, hogy miért nem. Nyilván már volt olyan parancs, 
hogy a fokozatokat betartjuk, sárga csillag, nem jönnek ki a házból, mert tervbe volt, 
valahol az agyakba, ugye, hogy: ez folytatódni fog tovább és jön a begyűjtés, a 
lágerezés. 
 
K: Mit szóltak ehhez a falubeliek, hogy akkor a zsidók nem jöhetnek ki a házból? 
 
I: Hát ugye mindenki csak csodálkozott, hát azok az egyszerű falusi emberek, akik 
dolgoznak, éjt nappallal eggyé tesznek, és: hát csodálkoznak. Mit nem tud- nem tud 
egy egyszerű falusi ember, egy hatosztályos, mit tud csinálni, mint- na, törvény, nem 
engedik ki őket, mi lesz ennek a folytatása. Hát, működött az emberek fantáziája, de 
azér arra nem nagyon gondoltak, meg hát ugye a hírek sem úgy mentek, mint ma, és 
arra nem gondoltak, hogy a vége az lesz, hogy összegyűjtik őket. És pláne arra nem, 
hogy amit én is láttam Auschwitzba, hogy ilyen módon- 
 
K: De volt megint csak olyan, aki erre azt mondta, hogy=hogy ez így jó, vagy? 
 
I: Nem=nem=nem, senki, ezt senki nem helyeselte. Senki nem, mert valahogy nálunk 
az volt, hogy vallásos emberek voltak, a falu vallásos volt nagyon, sőt, baptisták is 
volt, azok nagyon vallásosak voltak, katolikusok is, reformátusok is, zsidók is, és ezt 
úgy mindenki elítélte, hogy az életet nem szabad, ez a legborzalmasabb, hogy az 
életet kioltani, a másik életét. 
 
K: De itt még nem volt szó az élet kioltásáról, hanem még csak arról volt szó- 
I: -nem, csak hogy begyűjtik- 
K: -hogy nem jöhettek ki a házból. 
 
I: Igen, nem jöhettek ki a házból és hát már ez is jele annak, hogy valamiért, mint ma 
is elrendelik a házi fogság- fogdát, nem szabad elhagyni a házat. Szóval nem 
gondoltak arra=nem gondoltak arra akkor, hogy ennek ilyen súlyos következménye 
lesz, vagy hogy ez ide fog fajulni és ez így fog befejeződni. Hát gondolták, 
összeszedik őket, még akkor sem, mikor behozták őket, el kellett hagyni a lakásukat.  
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K: De- de ugye voltak ott- tehát zsidó családokról volt szó, gyerekek, idősek, nők, 
egyszer csak jön egy ilyen rendelet, hogy nem jöhetnek ki a házból. Erre a falubeliek 
nem mondják azt, hogy- szóval erre hogyan reagáltak, engem ez érdekelne. Ha még 
tetszik rá emlékezni.  
I: Igen. 
K: A felnőttek mondjuk, miket mondtak erről, szülei például? 
 
I: Hát=hát ugye erre- ezen csak csodálkozni lehetett, a miértet keresték, de választ 
nem lehetett kapni. Hát az annyira titokzatos volt, hogy nem kap- nem- senki nem 
válaszolt rá, hogy miért van. Na, ugyan miért nem lehet a zsidóknak kijönni a házból, 
miért kell nekik sárga csillagot viselni- nem. Hírközlőeszközök nem voltak, tehát 
csak keresték a választ, de erre választ úgy isten igazából nem tudott- nem adott 
senki. 
 
K: Esetleg volt, aki azt gondolta, hogy megérdemlik? 
I: -nem- 
K: mert hogy nekik úgyis jobban megy, meg üzleteik vannak, meg gazdagabbak? 
 
I: Nem=nem=nem- 
K: -ilyen hangok nem voltak? 
I: Nem, mert ők segítettek, még az az utolsó (Gebéczné) is ő: akinek a férje cipész 
volt, az is, meg Kopolovitsék is, azok is segítettek, mert mint akkor is elmondtam, 
hogy honnan-honnan nem, ők kaptak, vagy szereztek édesítőt is. Ugye akkor nehéz 
volt, mert jegyre adták a cukrot is, és akkor édesanyámnak is elhoztak kis papírba 
becsomagolva fényes, ma édesítőnek hívjuk, akkor úgy hívták, hogy (süssli), ilyen 
átlátszó kis kerek, mint- hát: nem volt olyan, mint egy inggomb, mint egy 
férfiinggomb. És akkor nagyon édes volt, tényleg, és akkor azzal foglalkoztak, hogy 
kapta valahonnan, árulta, tehát csak jót tettek. Még ezek is, úgyhogy. 
 
K: Mennyi ideig voltak hát ilyen házi fogságban, házi őrizetben? 
 
I: Nem sokáig. Talán két hét, nem volt több. Nem volt több, mikor jött az, hogy 
akinek lovas szekere van, forspontba, az azt jelenti, hogy a községháza elé kellett 
menni és ott gyülekezzenek és akkor őket (kiürítették) a házból, mindenkinek 
pakoljon össze, ennyi meg ennyi idő van rá, amit akar, azt hozza magával, mert 
megyünk egy gyűjtőhelyre. 
 
K: Ezt látta Aranka néni? 
 
I: Hát igen, mert 12 éves voltam, vagy mennyi és akkor ugye hát felmentünk, hogy 
na, kimentünk az utcára és néztük, hogy mi lesz. Hát felpakolták a szekérre őket. 
 
K: Hova mentek ki az utcára? Melyik- hol voltak pontosan Gyürében? 
 
I: Hát, Gyürébe? A templomnál és akkor a tanács a- háza hozzánk egy olyan hm: 
négy- háromszáz-négyszáz méterre volt? 
 
K: Fölmentek a tanácsra? 
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I: Nem=nem=nem=nem. Mi csak a- mi házunk előtt álltunk. 
 
K: És a ház előtt mit láttak? 
 
I: Hát csak azt, hogy a szekerek mennek és pakolnak a szekerekről fel. 
 
K: Kik? 
 
I: Hát maguk- maguk a zsidó családok. Ők pakoltak. 
 
K: De a szomszédban lakó zsidó családok? 
 
I: Hát, szomszédban lakó zsidó család is felment és felvitte a kis motyóját, hát volt 
olyan, hogy kis éjjeli, kis daráló, mákdaráló, vagy hát amit ő értéknek tartott. 
 
K: Kimentek a ház elé, ahol laktak- 
I: -igen, és akkor- 
K: -és akkor belátták az utcának egy szakaszát, gondolom- 
I: -igen=igen- 
K: -mert nem voltam Gyürében, azért kérdezem- 
I: -igen- 
K: -mert nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan néz ki. Ott rálátott néhány zsidó házra 
ezek szerint, vagy többre. 
 
I: Igen=igen=igen. 
 
K: És hány ilyen családot látott pakolni? 
 
I: Hát a szomszédunk- 
K: -kiket? 
I: -a (Marmorsteinék) voltak, azok a Jolánkáék, aztán Fülöpék mentek el előttünk. És: 
inkább ők, tőlünk északra és a Tisza felé húzódó ő: utcákba laktak. Erre fel, feljebb, 
balra, Vásárosnamény felé a nyári gróf, az egyik Goldstein család lakott, akinek a 
hm: az asszonyt, a feleséget és a két gyereket a Varjútelepre vitték, tehát azok már 
kiestek, na meg azon az udvaron lakott Gebécék, a cipészék, és- 
 
K: Őket mind látta ezek szerint. 
 
I: Igen=igen=igen. 
 
K: Mindegyik egy szekéren- külön szekérre pakolt föl? Mindegyik családnak- 
I: -nem: nem=nem=nem. Nem volt annyi szekér a faluba, hát a falu egy kétezer lelkes 
és ott voltak szekeresek is, meg (köszörüli a torkát) 
 
K: Hány zsidó család volt a faluban körülbelül? 
 
I: Én ezt a múltkor mondtam, de nem tudok hazudni, nem: nem a- le van nekem írva, 
hogy hány, összeszámoltam. Hát sok, hát tizen- tizentől több. 
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K: Értem. 
 
I: Goldstein, Kopolivics, Hartmann, Blum, Grósz, hm: másik Goldstein, aztán Filler, 
Neumann, Gebécz, hát sok=sok=sok, Róth, mondom, több mint tíz=több mint tíz 
család, sokan voltak. 
 
K: Szóval pakoltak föl a szekérre- 
I: -igen- 
K: -ez egy reggel volt? 
 
I: Igen, reggel, reggeli órába. És mondták, hogy- kérdeztük, hogy hova viszik őket, és 
mondták, hogy a gyűjtőbe hozzák be, Kisvárdára. Kell a lovas embereknek úgy 
beállni, hogy ők Kisvárdára ho- Kisvárdáig hozzák az embereket.  
 
K: Miket pakoltak föl a szekérre? Az előbb elkezdte mondani. 
 
I: Igen, hát volt, akinek kisgyereke volt, egy kis éjjelit, egy kis zománcos éjjeli, aztán 
kávéfőző, aztán mi volt? Hát olyan ruhanemű, hát értéket nem nagyon vittek, 
próbáltak- ők nem gondoltak erre, próbáltak ők arra gondolni, hogy talán otthol, ha 
elrejtem, jobb lesz, mert hátha isten megkönyörül és visszajövünk. 
 
K: Ezt honnét tudja, Aranka néni? 
 
I: Ezt onnan tudom, hogy már én asszony voltam, amikor itt Kisvárdán laktunk és a 
mi utcánkba volt zsidó iskola, fürdő a végibe, és hát több zsidó lakások voltak. És az 
egyik zsidó lakást is megvette egy szabó, és már én asszony voltam, már hatvanas 
évek után volt, visszatért egy zsidó, akinek az a ház volt. Na hát ő feltatarozta azt a 
házat, az a szabó, Szilágyi nevű szabó, és az ember hazajött, az az ő háza volt, és azt 
mondta, hogy adjon mán egy kalapácsot, vagy egy baltát. Hát az adott neki, ő 
kimérte, erről is, arról is, lépéssel, és akkor mondta, hogy ő visszacsinálja, csak itt 
meg akarja ütni a falat. És ott volt eltéve neki valami. Hogy mi, én azt nem tudom, de 
ezt már én asszony voltam, mikor megtörtént. 
 
K: Ezt hallotta, vagy pedig látta? 
 
I: Látni nem láttam, de a mi utcánkba megtörtént és ez=ez tuti, hogy így volt. 
 
K: Beszélték az utcában. 
 
I: Igen, meg a férjem mint építész volt, és- mert Pesten a József Nádor Egyetemen 
végzett és ő itt dolgozott az építési osztálynál, és aztán persze ott elterjedt a hír, hogy 
na, Szilágyi szabónak a házát megbontotta ez meg ez, aki benne lakott és ő azt be kell 
javítani, hát menjenek helyszínelni és aztán csinálják meg, úgyhogy. 
 
K: Na most ilyen Gyürében ilyen történt, vagy- vagy ezt csak sejti, hogy ott is történt 
ilyesmi? 
 
I: Hát, nem tudnám, hogy azoknak volt-e ehhez--lehet, hogy magá- magával inkább 
talán elvitte=magával elvitte. Ott nem- ott semmit nem találtak meg, legalább is, akik 
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beköltöztek, vagy megvették, vagy nevükre ment, vagy nem jöttek vissza, 
tulajdonukba került, lebontották, vagy- 
K: -legalább is nem- 
I: -nem mondták, vagy nem mondták, hogy mit találtak, mert volt olyan kőműves, aki 
meghalt az is már, hogy vállalt ilyen lakásoknak az elbontását és aztán hát volt, hogy 
hozott még hozzánk is ő: aranypénz- aranyláncon, hogy vegyük meg. Hát mondtuk, 
hogy köszönjük szépen, nekünk erre se pénzünk, se szükségünk nincs. 
 
K: Gyürében? 
 
I: Nem. Ez itt volt már Kisvárdán. 
 
K: És ezt a kőműves hozta önöknek? 
 
I: Igen. 
 
K: És hol találta azt az arany- 
 
I: Na azt nem mondja, azt nem mondta meg, de szóval hogy őneki ilyene nem volt, 
egy fia, egy lánya volt, és- tehát ismertük. Különben a házunkat is ő építette, Kovács 
Sándornak hívják- hívták, úgyhogy meghalt és ő kínált nekünk ilyen dolgokat. 
K: -és ezt- 
I: Sokan vállaltak ilyent kőművesek akkor, azzal az örömmel, annak a reményében, 
hogy hátha találnak valamit. 
 
K: Ez Kisvárdán megint csak főleg, ugye? Kisvárdáról van főleg szó. 
 
I: Főleg Kisvárdán=főleg Kisvárdán volt, igen, mer=mer faluról azért inkább ha volt- 
még nem nagyon volt nekik, meg ha volt, volt egy kis gyűrűjük, azt felhúzták, 
elvitték, szóval a lányoknak egy kis- úgy hívták, hogy szeder- szemes kis fülbevaló, 
fülükbe volt, elvitték, úgyhogy azt nem. Viszont ő:- 
 
K: Bocsánat. Kisvárdán ez a kőműves ezt=ezt az aranyat egy zsidó házból hozta? 
 
I: Azt nem tudnám megmondani, de feltételeztük, hogy igen, mert ahogy ismertük az 
ő életvitelüket, ők nemigen adtak arra, hogy ilyenbe befektessenek. 
 
K: Mármint a kőműves. 
 
I: Igen=igen. 
 
K: Visszatérve megint csak Gyürébe. Ugye azt- ott tartottunk, hogy Aranka néni az 
utcán látja, hogy pakolják föl a szekereket. 
 
I: Igen. Ők saját maguk pakolták. 
 
K: Tehát négy, vagy öt család, ez egy időben zajlott. Pakolják a szekereket. Beszéltek 
akkor ott ezekkel a családokkal, zsidó családokkal? 
 
I: Nem, nem lehetett. 
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K: Őrizte valaki őket? 
 
I: Nem. Hát ki voltak a: csendőrségből felügyelők, ugye. 
 
K: Hányan? 
 
I: Hát: nálunk azt hiszem nyolc, vagy tíz rendőr volt, vagy tíz csendőr volt, és hát az 
úgy meg volt osztva, hogy nem szekerekhez, hanem ahogy jönnek fel az utcákból, 
hogy jöjjenek és lakaton minden biztonságba van, minden ajtót bezártak, nyugodtan 
lehetnek, úgyhogy ők jelenlétükben lepecsételték, lezárták az ajtókat és- és ők így 
nyugodtan felültek a szekérre és- 
 
K: De a pakolást=de a pakolást a csendőrök felügyelték? 
 
I: Nem. Hát igen=igen. 
 
K: Mert azt mondta Aranka néni, hogy nem lehetett velük beszélgetni. Miért nem 
lehetett velük beszélgetni? 
 
I: Hát már akkor nem engedtek oda bennünket, nem engedtek oda embereket. 
 
K: Kik? 
 
I: Hát a csendőrök. Nem engedték oda. Meg volt tiltva, hogy most ők elmennek, 
Kisvárdára viszik őket, gyűjtőbe, és nem lehet odamenni. Már akkor nem lehetett 
velük beszélni. Mán akkor nekik pakolni kellett, de az olyan nagyon hamar, mert 
előző este megmondták nekik, hogy pakoljanak össze, reggel jön a forspont, a szekér, 
a lovas szekér hozza be őket Kisvárdára, ennyi volt. Itt nem volt apelláció.  
 
K: És egymás között beszéltek a zsidók valamit, azt hallotta, a szomszédok, a zsidó 
szomszédok? 
 
I: Nem mert ott senki szólni egy szót se. Tehát az akkori zsidók is, meg a magyarok is 
törvénytisztelők és betartók voltak, ha a vágóhídra vitték volna azt a magyar embert 
is, oda is elment volna, mert akkor nem volt ellenvetés. Szóval nem- nem is tudta az 
akkori ember, hogy hogy kell ellenállnom, vagy mit kell csinálnom, vagy mit lehet 
csinálnom, hogy én ne kerüljek ilyen helyzetbe.  
 
K: És a csendőrök ott mondtak valamit? 
 
I: Nem. 
 
K: Hogyan viselkedtek? 
 
I: Nagyon-nagyon kegyesek voltak, szóval ők nem voltak durvák. Nagyon- nem volt 
szurony kihúzva nekik, nem=nem=nem=nem, így nem. 
 
K: A falubeliek, akik látták mindezt, gondolom mások is voltak kint az utcán.  
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I: Hát ugye milyen az emberiség, kíváncsiak, meg- tehát részvéttel voltak a falusiak 
azért, mert tényleg ott nem volt harag zsidó meg magyar család között, ott mindenki 
békésen élt és hát sajnálattal, hogy na most, hova viszik. na meg voltunk nyugodva, 
hogy csak Kisvárdára hozzák őket.  
 
K: És akkor a csendőrök pecsételték le a lakások ajtaját? 
 
I: Meg hatóságtól is volt ember, mert akkor olyan volt, hogy még bíró volt, főbíró, 
tehát hatósági emberrel mentek, lepecsételték, lakatolták, és mondták, hogy 
nyugodtan legyenek, látták, lezárták és ők ebbe megnyugodva azzal a reménnyel, 
hogy még ők visszajönnek a fészkükbe, felszálltak a szekérre és elmentek.  
 
K: Tehát akkor minden szó nélkül=szó nélkül- 
 
I: Békésen, nem úgy mind most, hogy forrongnak az emberek és az utcára nem lehet 
kimenni. Ott mindent tudomásul vettek, úgyhogy nem volt ilyen. 
 
K: Valamire emlékszik, hogy a helybeli=helybeliek hogyan kommentálták mindezt, 
akik ott álltak az utcán? Miket mondtak? 
 
I: Hát részvéttel és azzal a reménnyel, hogy- 
 
K: De konkrétan miket mondtak? 
 
I: Hát- 
K: Miről beszélgettek, mikor látták mindezt? 
 
I: Hát ez egy csoda volt, hogy miért viszik el, hova viszik, mi lesz, hogy lesz? Hát 
beszéltek az emberek, de mondom, annyira nem volt semmiféle kommunikációs 
eszköz, a faluba két helyen volt rádió, hogy semmi tájékozódási- 
 
K: Ezt értem. Ezért vagyok kíváncsi, miket mondtak akkor vajon. 
 
I: Hát se- az, hogy ámultak, csodálkoztak, és elvitték őket és hova viszik. Hát 
egyelőre meg voltak nyugodva, hogy Kisvárdára hozzák őket, és annak a reményébe, 
hogy- 
 
K: És amikor később elmentek, utána volt valami evvel kapcsolatosan, hogy? 
Mondtak- tehát hogy miről beszéltek. Engem az érdekel, hogy nyilván Aranka néni 
beszélt egyrészt a szüleivel otthon, másrészt a barátnőivel, szomszédokkal. Hogyan 
tárgyalta meg ezt a falu, hogy elvittek egy csomó zsidó családot Gyüréből? 
 
I: Hát, beszéltünk róla, hogy elvitték, vagy hogy látjuk-e még őket, de aztán nagyon 
hamar, három hét múlva már a Varjútelepről azt a hírt kaptuk, hogy a: az a Goldstein-
asszony, aki a két lányával elment, az már nem él. Hogy hogy történt, hogy nem, nem 
tudom, ennyit hallottunk és akkor kezdtünk úgy csodálkozni, hogy jaj, hát vajon 
visszajönnek, nem jönnek, mi lesz a sorsuk. És itt vannak a lakások üresen, de akkor 
nem volt olyan, hogy betörik a lakást, vagy valaki egyáltalán hozzá is nyúl a 
lakáshoz, semmi. Vártuk vissza őket. 
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K: A Goldsteinékről honnét tudja, hogy a Varjútelepre- Varjútelep? 
 
I: Varjútelep, Nyíregyháza, Varjútelep. 
 
K: Honnét tudta, hogy oda kerültek? Ezt csak mondták, vagy látta? 
 
I: Nem- nem, ezt konkrétan tudtuk, hogy őket odavitték. 
 
K: Kitől tudta? 
 
I: Hát ezt a faluba az elöljáróság az tudta, vagy mondta, hogy ők nem ide a szekérre 
kell, hogy jöjjenek, hanem ők (bocsánat), hogy őknekik Nyíregyházára kell menni, 
Varjútelepre. 
 
K: És miért kerültek a Goldstein-lányok Varjútelepre? 
 
I: Ezt nem tudnám megmondani, hogy miért, ezt nem tudom megmondani.  
K: Ott maradt- 
I: Nyíregyháza mellett azt hiszem ott volt több ilyen. Talán azért, mert=mert 
földbirtokosok voltak, vagy=vagy nem tudom, miért. 
 
K: Ők voltak a nyári grófék. 
 
I: Igen=igen=igen. 
 
K: Mi lett aztán- elmentek aztán- elmentek szekéren a- 
I: -családok- 
K: -még azt hadd kérdezzem meg, hogy mennyi ideig álltak a ház előtt. Tehát mennyi 
ideig nézték ezt a szekérre pakolást? 
 
I: Hát nagyon=nagyon hamar- mindenki este összecsomagolt, ez volt a parancs. Este 
csomagoljanak össze, reggel jön a szekér és csak a szekérre kell felpakolni. Ez 
nagyon hamar ment, egy órán belül elment a szekér. 
 
K: Követték aztán Aranka néniék a szekereket? 
 
I: Hát nem. Hát ahogy elmentek a szekerek, ott van egy kanyar és utána tovább nem 
lehet látni. A községházától húsz méterre van egy kanyar, tovább nem lehet látni. 
Ami erre jön, Kisvárda felé. 
 
K: Szóval akkor elmentek szekéren a gyürei zsidók és ott maradtak a lepecsételt 
házak, benne az ingósággal- 
I: -igen=igen- 
K: -holmival. Mi lett ezeknek az épületeknek, illetve a benne levő holminak a sorsa? 
 
I: Hát én nem tudnám megmondani, mert én ide jártam iskolába, de nem is nagyon 
érdeklődtem a szüleimtől se. Hogy aztán ezeket mikor nyitották meg, vagy ki nyitotta 
fel, vagy ki adott arra engedélyt, hogy most már a lakások felszabaduljanak, és 
bemehessenek, és a holmit esetleg elvihesse valaki. Ezt nem tudom, mert ugye 
mihozzánk ilyen dolog nem tapad semmi, úgyhogy ezt nem tudom, hogy ki. Hogy ki 
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adta az engedélyt arra, hogy most már fel lehet nyitni a zárakat, és aki boldog-
boldogtalan viheti, mer nekünk nem volt semmire szükségünk, úgyhogy- meg akkor 
nem is voltak- tényleg még a gróféknál sem, meg a gazdagabb zsidóknál sem volt, 
nem volt olyan luxus, mint most. És nem voltak olyan berendezések, és bútorok és 
egyebek, szóval akkor egyszerűbben éltek ők is. 
 
K: Tehát ennek a- az épületeknek, illetve a benne levő holminak a sorsáról Aranka 
néni nem tud semmit. 
 
I: Nem tudok semmit. Semmit. 
 
K: Nem is hallotta később? 
 
I: Nem. 
 
K: Mikor visszament- csak visszament Gyürébe? 
 
I: Hát hazamenni hazamentem én a szüleimhez, haza, hát persze. 
 
K: Akkor látta, hogy most már lakik valaki ezekben az épületekben? 
 
I: Hát aztán ezeket megállamosították, ugye. Jött az államosítás és megállamosították 
és eladták a lakásokat, és akik tanyán laktak, vagy olyanok voltak, hogy 
cselédlakásokban laktak, akkor azok iparkodtak és megvették. Vagy lerombolták, 
vagy felújították, de most már a- azokból a lakásokból eredeti állapotba nincs is meg 
egy se.  
 
K: Boltokkal mi lett, a zsidó boltokkal? 
 
I: Hát a mészárszéket is bezárták, azt is lerombolták. Na, oda hazajött egy- a: 
bádogosnak a lánya, a Goldstein Sári, és ő- nekik a házuk a Tiszavégen összedőlt és 
ebbe a Róth-féle házba költözött be. Úgyhogy ő ott élt, aztán majd kapott egy állami 
lakást fenn a templom mellett, a falu központjába, mert az is összedőlt ugye. És hát 
aztán, mikor meg a Kopolovits-lány jött vissza, Gyürébe Marmonstein Ármin jött 
vissza, de ő fennmaradt Pesten és fel- a nagyvásárterületen felvásároló lett, ilyen 
burgonya-felvásároló. Még akkor is nagyon ragaszkodott a faluhoz, mert nagyon sok 
embert felvitt krumplit válogatni. Tehát pénzkereseti lehetőséget adott a falubeli 
embereknek. 
 
K: Tehát akkor így négyen jöttek vissza, jól számolom? 
 
I: Igen. Én tudomásom szerint igen=igen=igen. Sári jött vissza, Goldstein Sári, 
Marmonstein Ármin, Kopolovits Etelka, és én mást nem is mondtam. Mondtam? 
 
K: És ők elvileg visszakapták az ingatlanjukat, csak összedőlt és kaptak helyette 
másikat? Vagy hogy volt ez? 
 
I: Hát ők- nekik az ingatlanuk, Sáriéknak- Goldstein- a bádogoséknak azoknak 
összedőlt, mert azoknak elég kicsi volt szóval és összedőlt, nyolc gyermek volt. És 
hát tönkrement. És ő költözött be a Róth-féle lakásba, a hentes lakásába. Aztán 
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Kopolovits Etelka, aki visszajött, az már csak látogatóba jött, mert közbe férjhez 
ment és ők Pesten laktak. De hazajött látogatóba, mert magyar barátnője, (Minda) 
Irénke volt és ő ellátogatott a faluba gyakran. Aztán kit mondtam még? Marmonstein 
Ármint. Ő hazajött, de nem: ők bérelt lakásban laktak, tehát árendás lakásba, akkor 
úgy hívták, egy szobába, és Jolánka, az anyja, Jóska, egy beteg testvére volt, és 
Ármin. Ármin ő kereskedéssel foglalkozott mindig, na- ő sikerült- visszajött, és ő, 
mondom, Pesten maradt, a nagy vásártérben. (köszörüli a torkát) 
 
K: Később látta esetleg azt, hogy zsidók holmija itt-ott fölbukkantak, szomszédoknál, 
valahol a faluban, Gyürében? 
 
I: Nem, hát általában aki ezt csinálta, az változtatott rajta, vagy hm: úgy adott túl 
rajta, hogy ne tudja senki. Tehát azt megoldották ügyesebben, úgyhogy senki nem 
vette- 
K: -ezt honnét tudja Aranka néni? 
 
I: Hát onnan, hogy nem láttam senkit se, hogy na, ezt mondjuk Goldstein Erzsin 
láttam volna, vagy erre a bútorra emlékeznék Hartmannéknál, mert a lányok kötöttek, 
kötödéjük volt. Hogy ezt valakinél megláttam volna. Nem, nem láttam, hogy ho- 
hova tették, nyilván pénzzé. 
 
K: A boltok bezártak gondolom, amikor- 
I: -igen- 
K: -a kijárási tilalom lett- 
I: -igen- 
K: -meg a sárgacsillagos időszak. 
I: -igen 
 
K: Aztán kinyitottak valaha a zsidó boltok? 
 
I: Nem=nem=nem. Mint zsidó bolt, nem nyitott ki már egy se. 
 
K: Ön elment akkor Kisvárdára tanulni- 
I: -igen- 
K: -és akkor utána már nem is költözött vissza Gyürébe? 
 
I: Nem, mert csak nyáron mentem haza, meg esetleg egy hónapban egyszer, 
hétvégén. 
 
K: De a szülei ott maradtak. 
 
I: Szüleim ott maradtak, igen. Ők ott is haltak meg.  
 
K: Szóval összesen, amikor a- elmentek a ő: elvitték a szekereken a zsidókat, 
összesen hány szekeret látott körülbelül? 
 
I: Hát a faluban nem volt több mint tíz-tizenkét lovas szekér. Mert a több- volt több 
szekér, de mondom, ökrösszekér, vagy tehénszekér volt, úgyhogy lovas szekér nem 
volt több. 
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K: De ennyit is látott, amikor elvitték a zsidókat? 
 
I: Minden lovas szekér kint volt, igen. Igen=igen. Tudom, ka- hogy kiknek volt lo- 
Ádáméknak, Kajdiéknak, Széleséknek, tehát tudom, hogy kiknek, igen.  
 
K: De amikor kinn álltak a ház előtt, és nézték a: a zsidók elvitelét, tehát a szekérre- 
I: -igen=igen- 
K: -pakolást, akkor hány szekeret, akkor csak három-négy szekeret látott- vagy? 
 
I: Nem, minden szekér=minden szekér kint volt. Hát a faluba minden szekérnek ki 
kellett állni- 
K: -de ezt látta is? 
I: Igen, nem volt több mint tíz szekér, nem=nem volt több, mint tíz embernek lovas 
szekere. 
 
K: De rálátott a házból a? 
 
I: Rá lehet, egyenes az út, igen. Egyenes az út ott a taná- községházáig és ott végig 
láttunk, igen. Ott álltak. Mikor egy szekér meg az előrébb állt és ment a másik, 
pakoltak, és amennyi arra fért, és így- így mentek.  
 
K: És akkor, amikor elvonultak, akkor kísérte őket a- kísérték őket a csendőrök. 
 
I: Ezt- erre nem emlékszem, ezt nem tudnám megmondani, mert hogy aztán ki kísérte 
őket, vagy ők önkéntesen betartva, szót fogadva, nem tudom, hogy mennyire voltak 
megfélemlítve, tehát ők békésen tűrték és nem kellett őket őrizni, szóval nem- nem 
volt úgy, hogy- 
 
K: De Kisvárdára csendőri kísérettel mentek, nem? 
 
I: Nem tudnám megmondani. 
 
K: Ezt már nem látta. 
 
I: Nem láttam. Nem láttam. 
 
K: Tehát csak a pakolást látta. 
 
I: Igen, azt, hogy szekérre pakoltak. Ők, saját maguk pakolták. 
 
K: És akkor utána- tehát a szekereket, amikor megpakolták, akkor oda kellett menni a 
községháza elé és onnét indultak együtt? 
 
I: Onnan, a szekerek igen=igen. Nem úgy, hogy elment a szekér a házhoz, nem. 
Mindenkinek fel kellett pakolni a kis holmiját, meg volt határozva, hogy mennyit 
vihet, és akkor azt felvitték oda a tanácsháza elé- 
 
K: Ja! Kézbe kellett elvinni. 
 
I: Persze=persze. 
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K: Ja! Értem, tehát a szekerek- 
I: -persze=persze- 
K: -nem voltak a ház előtt- 
I: nem=nem=nem=nem- 
K: Én ezt értettem félre, bocsánat.  
I: Nem=nem=nem=nem. A szekerek ki voltak forspontba vezényelve a tanácsháza 
elibe, ekkor, meg ekkorra. És akkor ott gyülekezzenek, mindenki- én egy számot 
mondok, nem tudom, öt kiló, vagy tíz kilóig, amit akar, azt hozzon magával, és ott 
szálltak be a szekérbe. 
 
K: Gyalog mentek el- 
I: -gyalog, igen=igen- 
K: -a községházára. Mit látott még, ami a zsidókkal kapcsolatos, így ’44-ben. Volt-e 
még emléke, vagy van-e még emléke ezzel kapcsolatosan? 
 
I: Hát:---őszintén szólva (sóhajt) szép emlékem nincs, fájó az van, különösképp- 
 
K: -milyen fájó emlékei vannak? 
I: -különösképpen van, mert én, aki Auschwitzban is jártam, úgyhogy az emberirtást, 
ezt végképp bűnnek és elítélendőnek tartom. Úgyhogy- 
 
K: Volt-e még olyan dolog, amit látott annak idején, amikor a zsidókat elvitték? 
 
I: Bántalmazni senkit nem bántalmaztak, ez biztos igaz, a csendőrök, tehát nem úgy, 
mint ma esetleg, hogy hallja az ember, hogy na, leveszi a gumibotot a rendőr, és 
esetleg odacsap, nem tudom, annak a cigánynak, vagy annak a- jó, mindegy, annak a 
valakinek, akit éppen elfognak, és: akkor nem=nem. Szóval fegyelmezettek voltak, 
ők megkapták az utasítást, azt végrehajtották, de bántalmazni senkit nem 
bántalmaztak. 
 
K: Látott-e vonatokat? 
 
I: Na igen, ezt mondtam akkor is, hogy igen, mert ugye fővonal volt akkor Mátész- 
Zajta, Mátészalka, Vásárosnamény, Záhony. És akkor a szatmári részről is rajtunk 
keresztül vitték el az összegyűjtötteket, vagonokba, marhavagonokba, és egy részét, a 
svábokat pedig onnan, mer volt osztálytársam, azokat pedig Ukrajna felé vitték, 
(…..),erről a részről, ott svábok éltek, és azokat pedig- tehát azt is mint kisebbség, 
azokat pedig elvitték Szovjetunióba. 
K: -de ez már háború után volt- 
I: -volt osztálytársam- 
 
K: -ugye? 
 
I: Nem, akkor, amikor a zsidókat hurcolták onnan. Azokat arra vitték, és- mer háború 
után azok közül is, akik visszajöttek, volt olyan, aki nekem csoport- osztálytársam 
volt. Visszajött, sikerült neki visszajönni, fiatal lány volt és sikerült visszajönni, és 
mondom, vele jár- velem egy osztályba járt, de idősebb volt. 
 
K: Hogy volt az, amikor látta a vonatokat, amin a zsidók voltak? 
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I: Hát ugye ez- ment a hír, mert akkor- morze-jel volt, ugye és nálunk vasútállomás 
volt, és ott Vásárosnaménytól nem volt- Nagyvarsány, Kisvarsány, Kisvarsányba egy 
megálló volt, csak Gyürébe volt csak állomás, meg Aranyosapátiba, Tornyospálca, 
Mándok, és ezek és Záhony. És akkor ugye hát azok- édesapám meg kereskedő volt, 
termény- és burgonyafelvásárló, és hát ő megtudta, mer jött a jel, hogy most fog 
haladni vonat. És akkor megtudtuk. Na és akkor a szomszéd kislány, meg ott ketten-
hárman összegyűltünk, szaladtunk le, hogy nézzük a vonatot, hát milyen a gyerek, 
ugye. És nyitott vagonajtók voltak, és vödrök voltak ott, ahogy elsuhant- nem ment 
gyorsan a vonat, de láttuk, ahogy beláttunk az egyikbe is, a másikba is, mert 
szerelvény volt, hosszú szerelvény, és tele volt mind emberrel, gyerekkel. Gondolom 
ivóvíz volt nekik benne, úgy, mint Auschwitzba is a lágerbe. 
 
K: Hány ilyen vonatot látott? 
 
I: Hát szinte naponként azt hiszem, hogy vagy két hétig. Naponként jöttek a vonatok, 
mindennap elment egy vonat, biztos, egy szerelvény- 
 
K: -keletről nyugatra. 
 
I: Igen=igen=igen. 
 
K: És azt mondta, hogy nyitottak voltak a vagonok. 
 
I: Igen, és mint mondtam akkor, mi gyerekek nem követ, vagy kavicsot, hanem 
kenyeret próbáltunk dobni be, kenyérdarabokat. Levittük a kenyeret, egy karéj 
kenyeret és akkor tördeltük és dobtuk be. Hát vagy beesett, vagy nem esett. És hát 
édesanyám is olyan volt, hogy ugye szerette őket, és hát vigyétek, hátha sikerül 
bedobni, mert nem áll meg. Vagy mellé esett, vagy beesett, úgyhogy- 
 
K: De nem teljesen volt nyitva. Ha teljesen nyitva lett volna, akkor leugro- 
leugorhattak volna. 
 
I: Nem, rács volt ott=rács volt ott. Úgyhogy ott nem. És gondolom, hogy belül azért 
vagy a vagon végin, voltak fegyveres őrök, azért gondolom. Látni nem láttam, de a 
marhavagonoknál a peronon, mind a két végin van olyan zárt rész, ahol----vasutasok 
most is ül- ott ülnek, vagy ott vigyázzák a szerelvényeket. Tehát akkor is gondolom, 
hogy biztos voltak, akik ha nem is minden vagon után, de volt. 
 
K: Tehát naponta mentek el és tíz-tizenkét kocsi volt. 
 
I: Biztos volt, egy szerelvénynél. 
 
K: Egy szerelvényen. 
 
I: Igen=igen. 
 
K: Mondtak- sikerült kommunikálni ezekkel az emberekkel? 
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I: Á, nem=nem. Nem, mert a vasút az magasabban van, tehát úgy hívtuk, hogy 
rámpa, tehát oda fel kellett jól menni, meg szaladni, úgyhogy az elég nagy volt a 
távolság, hát egy húsz-huszonöt méter, hát annyira közel a vonathoz, sorompó se volt, 
nem mertünk menni, de úgy félig felmentünk a rámpáig, vagy a rámpán, és akkor hát 
láttuk őket, ugye. Voltak idősek, voltak, akik sírtak, voltak gyermekek, hát, szóval, 
látványnak sem volt egy csodálatos és még emlékezni is rossz rá. 
 
K: Volt, hogy kiabáltak, vagy mondtak valamit? 
I: -nem=nem- 
K: -vagy látták magukat? 
 
I: Látni láttak bennünket, integetni integettek, de nagyon fegyelmezetten viselték--a 
sorsukat.--Biztos, hogy a magyar ember ezt nem tudná- nem bírná elviselni. 
 
K: Miért? 
 
I: Hát: a magyar ember lázongóbb, abba nincs olyan hit, abba nincs olyan türelem, 
nincs olyan békesség. Az, ha ütnek, az visszaüt, az nem tartja oda a másik oldalát. 
Ezek, ezek olyan békésen, mint ahogy olyan békésen mennek, hogy mennek fürödni, 
hát ezen csodálkozunk ugye Auschwitzba. 
 
K: Volt náluk valamiféle csomag? Vagy ilyesmi, ott a vagonban? Azt látta? 
 
I: Nem=nem. 
 
K: Fegyveres őrök voltak akkor a- azt látta, hogy esetleg valahol- 
 
I: Nem=nem=nem. Nem=nem. Vagonokba nem hiszem, hogy a vagonokba őrizték 
őket. A vagon- a peremen lehet, de vagonokba nem. 
 
K: De látta? 
 
I: Nem láttam, de feltételezem, mert hát kísérni kísérték, és hát egyedül nem ment a 
szerelvény, úgy, hogy ne kísérjék. Hát most egy üres szerelvénybe is kísérik a 
vasutasok, akkor meg pláne. 
 
K: Arcokra, ruhákra emlékszik? A vagonba levők arcára, ruházatára? 
 
I: Hát: idősebbek voltak, kis fázósabbak, kis kendő volt rajtuk, aztán hát gyerekekre, 
olyan nagyon- olyan velem egyidős, 12-13 éves gyerekekre nem is emlékszem, hogy 
láttam volna. Azok=azok talán nem is mertek kijönni a rácsig se. Vagy esetleg nem 
engedték a szülők, mert féltették, hogy kiesel. De inkább felnőttek. 
 
K: Honnét tudta, hogy zsidók voltak? 
 
I: Hát ez közölve volt, hogy most megy egy zsidó szerelvény, most indították Zajtától 
Záhony felé. Ezt- 
 
K: Záhony felé? Tehát az nem- nyugatra mentek? 
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I: Keletre. 
 
K: A zsidó szerelvények keletre mentek? 
 
I: Igen, hát jöttek keletről és mentek tovább Záhony felé. Záhony a határ. 
 
K: És volt rajtuk sárga csillag? 
 
I: Nem. Nem, már amikor zárlat volt, már utána nekik nem volt kötelező a sárga 
csillag, nem sárga csillaggal szálltak föl a szekérre. Nem. 
 
K: Szóval semmire nem emlékszik, hogy mondtak volna valamit a vonatban levők? 
Kikiabáltak volna? 
 
I: Nem, hát egyáltalán, zakatolt a vonat, hát az, hogy hangot adtak, hogy jajgattak, 
hogy sírtak, hogy mennek, és hát- ilyen volt, de konkrétan hallani zajba ezt- erre nem 
komoly- olyat, amit nem hallottam konkrétan, azt nem tudom mondani. 
 
K: Falubeliek látták, hogy mennek el ezek a vonatok, vagy csak maguk, gyerekek? 
 
I: Nem, hát volt aki- hát ugye az állomáson rakodómunkások voltak, mert volt 
lerakva áru, ami a raktárba nem fért, és hát voltak munkások, meg azért a szállítás is 
ment közbe, de- 
K: -és ők mondtak valamit? 
I: Hát nem tudtak semmit, mer ők szinte- ők pakoltak, szekérről le, ugye, ott volt a 
mérleg és ők pakolták le a szekeret, öntötték rá, mentek, a másik fuvarra és ez úgy 
közbe, napközbe, mondom, egy szerelvény elment, amikor csend volt és nem volt 
vonatjárat, ugye akkor nem volt ilyen sűrű, mint most, és különben- 
 
K: Ők kommentálták, mondtak valami kommentálást azzal kapcsolatosan, hogy 
elmennek ezek a zsidó szerelvények? 
 
I: Nem=nem, ezt csak úgy, hogy mert hát édesapám lent volt, nem tudta ezt a falu, 
úgy nagyon kevesen tudták, csak hát esetleg akinek a főnöke elmondta, vasúti fő- 
állomásfőnök elmondta, hogy na, jön most is egy szerelvény, jelezték és- 
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