
 
 

 
 
 
 
 
 
 

United States Holocaust Memorial Museum 
Oral History Interview 

Hungarian Witnesses Documentation 
Project 

  

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



 
 

Sulyokné Bellus Mária 
 
 
 
K: Jó napot kívánok. 
I: Jó napot kívánok. 
K: Legyen szíves elmondani a nevét. 
I: Sulyokné Bellus Mária. 
K: Melyik évben született? 
I: 1932. december 22.  
K: És hol született? 
I: Nyíregyházán. Ez Szabolcs-Szatmár megyé- egyik- a központja. 
K: Mária néni, jártunk itt néhány héttel ezelőtt- 
I: -igen- 
K: -talán egy hosszabb ideje, és akkor arról beszélgettünk, hogy mire tetszik emlékezni a 
második világháború idején, milyen=milyen emlékei vannak arról, hogy mi történt a 
zsidókkal, pontosan Nyíregyházán- 
I: -igen- 
K: -ahol ugye a gyerekkorában, vagy fiatal korában élt. Most megint erről beszélgetnénk, és 
erről kérdezném akkor, hogy=hogy ’32-ben született, tehát igazából a háborús időszakból- 
I: -hát- 9-10 éves- 
K: -már vannak emlékei- 
I: -és aztán ugye ’44-be, amikor már Nyíregyházára bejöttek az oroszok, akkor már 12 éves 
voltam. 
 
K: Mik az emlékei, hogyan éltek Nyíregyházán a zsidók és nem zsidók együtt? 
 
I: Nem volt ott ő: addig, amíg nem jött ez a tulajdonképpeni zsidóüldözés, addig nagyon 
szépen együtt=együttműködtek, mer a zsidók nagyrészt kereskedelmet és a=a bankokat, és 
ezeket birtokolták. Ugye ő: egy- Nyíregyháza egy mezőgazdasági város volt, /abba nem 
dolgoztak/ ((nevet)), úgyhogy inkább mondom, a kereskedelembe, meg a médiába, volt 
Szabolcs megyei Hírlap, abba írtak. Nekem volt- én az angolkisasszonyokhoz jártam első 
elemitől, mer akkor még nem volt népiskola, csak elemi iskola, és nekem volt egy 
osztálytársam, illetve kettő, az egyik volt a Grósz Márta, a másik meg a Róth Mari. Ezek 
nagyon helyes kislányok voltak, velem-korúak, rengeteget voltak nálunk, mert nekünk volt 
egy nagy kertünk, meg nagy udvarunk, mert ugye mezőgazdasággal foglalkozott édesapám, 
és akkor oda szabad volt jönni, ott lehetett jönni-menni szabadon, meg mezítláb, meg fára 
mászni, meg minden, úgyhogy ott nagyon sz=nagyon szívesen voltak. Na most ennek 
következtében, amikor őket a gettóba vitték, akkor én bejártam nekik enni adni. 
Vittem=vittem a kis kajákat, mert beengedtek, mert én gyerek voltam. 
 
K: Mária néni, bocsánat, még az időben ne szaladjunk ennyire előre, most még arról az 
időszakról- szóval még a=még a gettó felállítása előtti időszakról beszéljünk. 
I: Ott gyerekek nem hordtak sárga csillagot. 
 
K: Kire emlékszik még a? 
 
I: Ezt- erre a kettőre- és név szerint már nem emlékszem, de volt Nyíregyházán, ahol az én 
nővérem dolgozott, egy szabol- nyíregyházi fűszer- és gyarmatáru részvénytársaság, és a 
nővérem ott volt főkönyvelő. Na most az egy zsidó tulajdonba volt az a részvénytársaság. Én 
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meg nagyon szerettem oda bejárogatni, mer megcsinálták a matematikapéldáimat, mert azt 
én- ahhoz én nem értettem, meg ezeket a mértani testeket, úgyhogy nekem annyi dolgom volt, 
hogy tanuljak, úgyhogy- nem=nem- addig, amíg ez az egész gettózás nem- nem volt a- semmi 
baj- hát a mi utcánkban is volt egy kis szatócsbolt, ahogy hívtuk annak idején, és ott is a- hm--
ott a Kohn bácsi volt. Mindig kaptunk tőle cukorkát, szerettünk menni vásárolni hozzá. És 
nagyon rendes ember volt, mert ahol csak hé=hét- hó végén volt ugye jövedelem, akkor adta a 
kiskönyvre a kis- aztán év- hó végén elszámoltak. Úgyhogy ott nem volt- és amikor jött ez az 
egész- hogy úgy mondjam, cirkusz, mert az volt, kijelölték Nyíregyházának egy részét, azt 
mondták, hogy Szarvas utca, Síp utca, Dob utca, és ott- odaköltöztették el tkp. a zsidókat. 
Tehát ott nem gett- ilyen barakk, vagy ilyesmi volt, rendes házakba. Hát ott laktak, csak ott be 
volt kerítve, és akkor őnekik ott kellett lakni, el kellett hagyni a házaikat és ott kellett lakni. 
De nem volt az olyan rettenetes, mint valószínű Pesten. 
 
K: Mária néni emlékszik, hogy a gettó felállítását megelőzte bármi? Egyrészt voltak-e más 
rendeletek, amik a zsidókat érintették, vagy- illetve volt-e a gettó felállításának valami 
előzménye? Mert ez- 
 
I: Akkor, amikor kezdték, mondom, először a sárga csillagot hordták, aztán kezdtek- tkp. 
kezdték elvenni az üzleteket. Az üzleteket elvették- 
K: -az hogy volt? 
I: -bezárták. Meg kirabolták, meg- 
K: Hogy volt az üzleteknek az elvétele, erre tetszik emlékezni? 
I: Azt én annyira nem tudom, mer mi a város másik végén laktunk, és engem nem engedtek 
oda belvárosba egyedül. 
 
K: De mondjuk a Kohn bácsinak a szatócsboltját? 
 
I: Azt semmit- azt egyszerűen bezárták. És akkor az áruját meg kiárusították. 
 
K: Azt látta? 
 
I: Azt láttam. Hát meg a=a fűszer- és gyarmatárut is a nővéremnek a- ahol dolgozott, azt is 
kiárusították. 
 
K: Az hogy volt, hogy egyik nap bezárták, a másik nap megnyitották és kiár- 
I: -megnyitották, és azt mondták, hogy mit tudom én, áron alul lehet vinni. Mert abba voltak 
romlandó áruk is, és hát- 
K: És maguk is voltak vásárolnak, amikor kiárusították? 
I: Hát persze, mi kaptunk belőle. Nem is- nem vásároltunk, hanem mi kaptunk belőle. 
Úgyhogy- 
K: Hogy kaptak belőle, kitől? 
I: Hát, meg volt bízva ezzel az egész- volt egy- gondolom- nem is- volt egy valami, nem 
társaság volt az, hanem akiket kijelölt a városháza, ezek fogják ezeket végrehajtani. És ez a 
végrehajtó szervezet ez hozzájárult ahhoz, hogy kinek mennyit, még ingyen is- amíg volt áru. 
 
K: És akkor maguk kaptak ingyen. 
I: Mi kaptunk ingyen, igen- 
K: -és milyen alapon- 
I: -a nővéremre való tekintettel, mert ő csinálta még annak is az adminisztrációját utána is, 
amíg be nem zárt teljesen. Ott nullára kitelepítették, vagy kiárusították az egészet. 
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K: Mit árult ez a fűszer- és gyarmatáru? 
I: Hát aszongya, hogy liszt, cukor, ((nevet)) gyufa, tudja milyen érték volt a gyufa a háború 
után? Ilyeneket, déli gyümölcs--csokoládé, ilyeneket. Mindenféle fűszert. Úgyhogy- 
 
K: És maguk mit kaptak, emlékszik? 
 
I: Én cukrot azt tudom, meg sót kaptunk nagyon sokat, és aztán abból volt a cserebere, a 
sóból, mert az sokat ért----csokoládét is kaptunk, narancsot, de hát azt meg kellett enni, 
úgyhogy---de nekünk volt mind- szóval ennivalónk volt nekünk, mindent termeltünk, 
úgyhogy annyira nem, inkább csak a nyalánkságokra fájt a fogunk. Szóval- és utána- akkor 
kezdődtek ezek a üzleteknek a betörése, meg kifosztása, mikor éjszaka aztán elvitték a- 
K: Most- tehát először az a gettóba terelés- 
I: -igen- 
K: -után volt, hogy a kiárusították az üzletet? 
I: Igen=igen=igen. Már oda ugye nem mehettek, akkor már ők nem dolgozhattak ott. 
K: És már akkor a gettóban voltak? 
I: Igen=igen. 
K: És mikor volt aztán a: a fosztogatás? 
 
I: Hát olyan- mikor lehetett az, amikor elvitték őket, negyvenhárom évvégén, vagy 
negyvennégy legelején, azt- arra már hajszálpontosan nem emlékszem, és mikor őket éjszaka 
elvitték, nem tudtunk róla, éjszaka elvitték, akkor utána kezdődött ez, hogy beverték a 
kirakatokat, kifosztottak minden boltot, akkor már a tömeg már---nem ismert határokat. 
 
K: Ezt- ilyeneket látott, ilyen=ilyen-? 
 
I: Egyetlen egyet, mert mondom, nem engedtek engem. 
K: Ez hol volt? 
I: Az, Nyíregyháza kellős közepén volt, egy nagyon szép nőidivatáru-bolt és azt aztán- 
K: Mi történt, hogy-hogy ott arra járt? Fel tudja idézni, hogy? 
 
I: El- direkt elvittek a nővéremék, hogy nézzem meg, ((nevet)) mert nekem volt nyolc 
testvérem, és én voltam a- nem az utolsó, de az utolsó előtti, úgyhogy- hát a gyereknek látni 
kellett. 
K: De mit? 
I: Hát hogy milyen borzasztó ez, hogy miket csinál a tömeg. 
 
K: Tehát a nővére- 
 
I: - hogy megijesszenek engem, hogy a tömeggel sose szabad menni. És most is félek a 
tömegbe. 
 
K: Mit mondott- mit mondtak a nővérei, miért kell odamenni? 
 
I: Csak megnézni, őnekik- ők semmihez nem- hogy ez egy=ez egy borzasztó. 
 
K: Ez az a nővére volt, aki ott dolgozott a- 
I: -igen=igen. 
K: Mi volt a nevük a=a fűszerboltnak- fűszer- 
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I: Nyíregyházi Fűszer- és Gyarmatáru Részvénytársaság. 
K: De ki volt a tulajdonosa? Ki volt a tulajdonos? 
 
I: Azt=azt nem tudom már. Hát a részvénytársaságnak több tulajdonosa van. 
 
K: De ott zsidók voltak a tulajdonosok. 
 
I: Persze=persze teljesen. 
 
K: És akkor ez a nővére, akik hogy hívtak? 
I: Az volt Bellus Aranka. 
K: Aranka- 
I: Aranka- 
K: Ő mondta, hogy Mária, menjünk? 
I: Igen, gyere=gyere, aszongya, menjünk, megmutatom neked, hogy mire képes egy tömeg. 
 
K: És akkor odamentek és akkor mi történt, mit láttak? 
 
I: Hát az, hogy mondom, a boltokat verik be, a kirakatokat, másztak be rajta, és mindent 
visznek. Nyíregyházán nagyon sok volt a kisebbség, idézőjelbe mondom a kisebbséget, és 
azok aztán fosztogattak. 
K: Milyen kisebb- mire gondol? 
I: A cigányokra ((nevet)) nem akartam szépen- szebben mondani. Nagy sok cigány van 
Nyíregyháza környékén most is. 
 
K: És a cigányok törtek be? 
 
I: Igen, nagyrészt azok. Hát aztán utána meg teljesen mindegy volt, hogy ki. 
 
K: És- 
I: -nem a=nem a--viszonylag képzettebb emberek, azok nem. 
K: És hol volt a rend- ez nappal volt, vagy éjszaka? 
I: Nappal, de a rendőrség már nem avatkozott közbe- 
K: Miért nem? 
 
I: A rendőr úgy félt tőlük, a cigányoktól, mint ahogy most is félnek. 
 
K: Szóval ezt a cigányok=cigányok fosztották ki a zsidó boltokat. 
 
I: Persze=persze, a legnagyobb részt azok. 
 
K: És voltak akkor nyilasok? 
 
I: Ott nem. Lehet, hogy volt olyan, akit=akit rámondták, hogy nyi- inkább leventék, azok 
levente volt Nyíregyházán, fiatal fiúk, tizen- tizenhéttől húszéves korig. 
 
K: Emlékszik, hogy kié volt ez a divatárubolt? 
 
I: Nem=nem=nem, én nem- ezeket én- ezeket én nem tudom. 
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K Arra emlékszik, hogy hol volt ez a bolt? 
 
I: Arra emlékszem, persze. 
 
K: Mi volt a címe akkor a boltnak? Vagy hol volt pontosan? 
 
I: A Nyíregyházán van egy nagyon szép műemlék városháza és akkor annak, ha 
szembefordulunk, a bal oldalán volt a Bethlen Gábor utca, ment lefele, messze, és ott voltak 
ezek az üzletek végig. 
 
K: Ott a Bethlen Gábor utcában volt ez a divatárubolt. 
 
I: Igen=igen=igen. És a főutca így ment ki egészen a vasútállomásig, az most is sétálóutca, és 
ott volt a többi nagyon sok üzlet, egymás mellett, ott nem is volt más, csak üzletek, meg bank, 
úgyhogy- 
 
K: És a: tehát ott fosztogatták- föltörték a boltokat, elvitték az árut, az emberek egymás 
között- 
I: -csencseltek vele, persze- 
K: -vitatkoztak? Aha- de nem volt verekedés, hogy ki mit? 
I: Nem=nem, azér arra- egymást ők nem bántják. Akkor nem. Hát most aztán mit tudom én. 
((nevet)) Engem hagyjanak békén. 
K: De nemcsak cigányok voltak ott. 
I: Nem=nem=nem. Na most nagyon csúnyán fejezem ki magam, de azért, hát volt egy ilyen 
proli népség is, hát az mindig--együtt üvölt a farkasokkal. Kell egy vezérürü, vezéregyéniség, 
és azután mennek. 
 
K: De ez a: ő: tehát voltak a prolik, akik viszont nem cigányok voltak. 
 
I: Azok nem, azok rendes fehér emberek- azok is mentek- szóval hát, háború volt, mondták. 
Úgyhogy- 
K: És vittek valamit Mária néniék? 
 
I: Mi nem, mi semmit a világon. Énnekem a szüleim nem engedték- agyonvernek bennünket, 
hogy másnak a nyomorúságán majd abból mi- na, nem. Nekünk volt, ami kellett, mindenünk 
volt. Szerényen, de minden volt. 
 
K: És akkor már nem voltak a zsidók a városban. 
 
 
I: Nem=nem, akkor már nem, éjszaka vitték el őket, úgyhogy akkor már nem. Akkor már 
jöttek a másik oldalról--a felszabadítók. ’44-ben nálunk már október 23-án már bejöttek az 
oroszok. Már akkor megláttuk az első orosz katonát. 
 
K: És arra emlékszik, hogy hogyan vitték be a gettóba a nyíregyházi zsidókat? 
 
I: Hát arra rá---kis motyóval, ami a személyes holmijuk volt, azzal be kellett költözni a 
kijelölt házba. Azok házak voltak, úgyhogy- 
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K: De ezt látta Mária néni? 
I: Nem, azt is éjszaka csinálták, nem. Nem, ezeket mind éjszaka, mer Nyíregyháza nem volt 
olyan nagy, hatszáz zsidó család volt ott, és azér mindenkinek volt valami kötődése hozzájuk, 
úgyhogy- vagy munkát adtak neki, vagy=vagy valami, szóval nem=nem akarták, hogy itt 
ebből ilyen nagy cirkusz legyen. Úgyhogy--Nyíregyháza csendes kisváros volt, aztán háború 
alatt nem volt csendes, de- 
 
K: Sok=sok tót volt Nyíregyházán, ugye? 
 
I: Igen, annak idején betelepítettek oda. Azok lettek a tirpákok, így hívják őket, és vallásilag 
meg evangélikusok voltak a tótok, meg most is, hát Nyíregyháza legnagyobb temploma 
evangélikus, mert az volt a többség. Szép lett a város. 
 
K: És: tehát még akkor mi- miről- 
I: -igen- 
K: -a gettó-történetről beszélnénk. Tapasztalt-e- hát még nyilván nagyon kislány volt, de 
tapasztalt-e bármilyen antiszemitizmust a hétköznapokban, mielőtt még elvitték volna a 
zsidókat? Volt-e valami? 
 
I: Mi nem, mert ne- azért nem tapasztaltunk, mer nekünk- velünk éltek, szóval a=a Kohn 
bácsi ott az utcánkba az ugyanolyan volt, mint mi, a- nekem ugye az osztálytársaim azok 
ugy=ugyanaz volt, mint a másik, szóval nekem úgy nem=nem- gyerek=gyerekként nem tűnt 
fel. 
 
K: Iskolában a tanárok? 
 
I: Semmit a világon. Apácák tanítottak bennünket, őket is- ott szabad volt- az=az mindegy 
volt, hogy ő- legfeljebb a hittanórákra nem jött a két kislány, de egyébként- 
K: -nem- 
I: -ugyanúgy bántak vele, mint a többivel. Ha jól tanult, akkor rendes volt, jól viselkedett, 
nem volt semmi gond vele- 
K: -volt- 
I: -egyikkel se. Nem jött vissza egyik se. 
K: Voltak zsidó tanárok esetleg? 
 
I: Nem. Nem=nem. Mondom, apácák voltak ez az angolkisasszonyoknak volt a zárdája, és a- 
ők tanítottak bennünket. 
 
K: Mi lett a- jó, akkor kiderült az- hogy derült ki Mária néni számára, hogy a barátnői 
bekerültek a gettóba? Hogyan tudta ezt meg? 
 
I: Azt úgy, hogy nekem azért voltak nagyobb testvéreim, és ugye a nővérem, aki kiárusította 
ezt a fűszer- és gyarmatárut, ez hozta a híreket. És akkor ő hozta a híreket, hogy milyen 
cirkusz volt éjjel, mer mindenkinek be kellett menni oda, annak a hatszáz léleknek, és így 
tudtam meg. És akkor miután ott az őrzők tkp. az egyik a nővéremnek volt az udvarlója, a 
másik a mit tudom én, osztálytársa a testvéremnek, azok őrizték ezt a gettót, hát engem úgy 
beengedtek engem, mintha hazamennék- 
K: -kik voltak ezek- 
I: - jártam be- nem tudom a nevüket. 
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K: De csendőrök, vagy leventék? 
I: -nem csendőrök- civil=civil emberek voltak, ilyen meg- megbízott- ellenőrző- mit- mint a 
mostani őrző-védő lenne, de inkább levente. Na hát azokat- 
K: Emlékszik a nevükre, hogy kik voltak? 
I: Nem. 
K: De a nővérének volt az udvarlója az egyik. 
I: Igen=igen- hát azokat se- hát ugye én, mondom, gyerek voltam, nem közöltek velem 
ilyeneket. Nekem csak a moziba kellett velük menni, hogy közéjük üljek, anyukám rám bízta 
a nővéremet, mer ugye nem lehet, hogy fiúkkal menjen moziba. ((nevet)) Úgyhogy- és innen 
is kaptam pénzt, meg onnan is, amiért velük mentem a sarokig, aztán ((nevet))- 
 
K: Szóval a gettóba- megtudta, hogy a gettóban vannak a barátnői- 
I: -én=én men- 
K: -és akkor oda bement- 
I: -mentem és vittem a kis motyót, vittem kaját. Hát ugye nálunk mindenféle volt, úgyhogy ott 
ennivalóval nem volt gond. Felpakoltam, aztán mentünk=mentem, édesanyám mondta, hogy 
melyiknek mit, mert az egyik, a Grósz Márta az izé volt, az ortodox volt, ő nem evett 
disznóhúst, csak nálunk, /még a szalonnát is, nagyon szerette/ ((nevet)) édesanyám mindig 
mondta neki, hogy el ne áruld otthon, mert akkor nincs tovább idejövetel, nem engednek. És 
vittem nekik, és-  
K: Mi történt akkor? Odament a gettóba, ismerte az őröket- 
I: -persze, és akkor mondtam, hogy kihez jövök- 
K: -volt fegyverük ezeknek az őröknek, akik ott- 
I: -valami volt talán, de nem em- nem rémlik. De volt fegyverük azér. 
 
K: Tehát ezek a föl- ezek a fiúk- 
I: Hát ezek kaptak valami kis kiképzést, ilyen leventék, kiképzést, és aztán ezek őrizték, 
 
K: Volt valami karszalag, egyenruhájuk? 
 
I: Igen=igen, egyenruha nem nagyon volt akkor, de karszalag az volt. 
 
K: Milyen karszalaguk volt? Mi volt ráírva? 
 
I: Fogalmam sincs. Most hazudhatnék, hogy- de minek. Nem tudom. 
 
K: Szóval ők szó nélkül beengedték, hogy menjél Mari- 
I: -beengetek- gyere csak Marica, mondták, akkor menjél, erre meg arra menj oda, ott vannak. 
Ugye nekik volt egy ilyen térképük, hogy ki hol lakik, mert azért más is ment, nemcsak én. 
Úgyhogy ezek nem- szóval másképp ér- élték meg ezt a helyzetet vidéken, mint Pesten. 
 
K: És azt, hogy miért kellett nekik bemenni a gettóba, erről volt szó? 
 
I: Azt nem tudtuk, azt=azt felnőttek beszélték meg, azt mi gyerekként fogalmunk se volt róla, 
hogy az hogy- hogy miért, és hogy, azt tudtuk, hogy politika, aztán annyit. Nem- 
 
K: De nem volt ez kérdés, nem volt ez téma? 
 
I: Nem=nem, hát én voltam 9-10 éves, hát tízéves gyereknek csak az- annyi volt, hogy ugye a 
barátnőim nincsenek, hanem ide vannak bezárva. Hát én azonkívül- 
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K: Mit látott a gettóba, amikor bement? 
 
I: Hát hogy ugyanúgy éltek, mint mi kint, csak sokkal szerényebben, mert hát ezek házak 
voltak. Onnan kimenni nem lehetett, de az életüket, amíg el nem vitték őket, élték normálisan. 
Szóval nem=nem=nem éheztek, nem izé, de- 
K: -mennyire- 
I: -kijönni nem lehetett. 
K: Elnézést kérek ((köhög)). Sokan voltak? Zsúfolt volt? 
 
I: Nem. Nem, mert három-négy utcát teljesen lezártak, hát azért abba a négy utcába hatszáz 
ember elfért. Úgyhogy egy-egy ilyen kis- mer ott ilyen földszintes házak voltak, egy szoba, 
konyha, két szoba, konyha, és azokat így- a családokat így rakták be, hogy elférjenek. 
 
K: És akkor az ott lakó keresztényeket, nem zsidókat kiköltöztették? 
 
I: Ki=ki. Megcserélték a lakásokat, ők mentek a zsidó lakásokba. 
 
K: Amikor bement, találkozott a barátnőivel, kikkel találkozott akkor ezek szerint? 
 
I: Az volt az egyik volt a Grósz Márta, a másik meg a Róth Mari. 
 
K: És Grósz Márta, Róth Mari miket mondtak? Vagy mit beszéltek, amikor találkoztak? 
 
I: Ó, hülyéskedtünk, mint a gyerekek. Meg hogy visszajönnek, most=most elmennek egy 
kicsit, de majd jönnek, meg stb. Soha többet nem láttam őket. Nem jött vissza egy se 
Nyíregyházára. Mikor már tkp. az a bizonyos május 9. is eljött, ők akkor se jöttek vissza. 
Nagyon- akik utána odatelepültek, azok odatelepültek később, családok, de- senki- senkit nem 
tudtunk, hogy visszajött volna. Úgyhogy- 
 
K: Mit mondtak az állapotokról, ott a gettóbeli állapotokról a Márta, meg a Mari? 
 
I: Hát, azt mondták, hogy ki lehet bírni, ((nevet)) úgyhogy- de különösebben nem. 
Bementünk, játszottunk, én volt, hogy egész nap ott voltam velük. Aztán- 
 
K: Mennyi ideig voltak ők ott? 
 
I: Nem volt az egy év se, egy=egy jó fél év. És aztán elvitték őket 
 
K: És azt mondták, hogy el fog- tudták a lányok, hogy el fogják őket vinni? 
 
I: Nem=nem=nem, azt éjszaka vitték, nem tudtunk semmit. Egyik nap még együtt voltunk, 
másnap már nem voltak, nyomokba se volt a gettó. 
K: -de azt- 
I: -üres volt, üres volt az egész gettó- 
K: -mondták, hogy el fogják majd őket vinni, el fognak utazni. 
I: Hát azt inkább így a felnőttektől hallottuk, hogy=hogy mi vár rájuk, én legalább is otthon, 
de úgy ott bent nem volt ez téma. Meg voltak izé- gyerekeket lehet, hogy nem is érdekelte, 
csak az, hogy együtt legyenek a szülőkkel, meg hát viszonylag- úgyhogy- 
 
K: De ilyen erőszakról, vagy bármilyen brutalitásról- 
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I: -ott nem volt=ott nem volt- 
K: -nem volt- 
I: -nem- azért mondom, hogy egész más volt egy vidéki, azok egy- együtt éltünk, hát- (én is 
mikor) bankos volt a világon mindenkit ismertem a környezetembe, a- aki koromnak 
megfelelt. Szóval nem- az más, csendesebb és normálisabb élet van vidéken. Akkor is, most 
is. 
 
K: Tehát egyik napról a másikra aztán elvitték őket. 
 
I: Igen. Azt én- mondom egyik délelőtt még bent voltam, és másnap mentem, és semmi, még 
nyomokba se volt. Már nem volt őrzés, nem volt senki, és aztán mondták a szüleim, hogy 
éjszaka bevagonírozták őket és elvitték.  
 
K: És mit szóltak ehhez a szülei? 
 
I: Hát a szüleim nagyon meg voltak rettenve- vagy lepődve, mert ugye- de hát ők azért jobban 
ismerték már ezeket a dolgokat, meg különösen a nővérem, aki hát ott dolgozott, hát ő már 
azért többet tudott erről. 
 
K: Emlékszik, hogy mit mondtak, hogyan reagáltak, vagy hogyan mondták ezt? 
 
I: Hát hogy az egy borzasztó, hogy az egy népirtás. Ez volt a szó. 
 
K: Tehát akkor még nem tudták, hogy- 
 
I: -nem- 
K: -hogy- 
I: -hát nem tudtuk, még akkor senki nem tudta- 
K: mondták ezt, hogy népirtás? vagy akkor ezt még nem- 
I: -nem így- nem ezzel a szóval biztos, de hogy nem az biztos, hogy nem tetszett nekik, mert 
az én szüleim tisztességes emberek voltak. 
 
K: Mi lett aztán ott ezekkel a házakkal, a gettóbeli házakkal? 
 
I: Hát ezeket rendbe hozták, aztán a szegényebbek jöttek megint. Nagyrészt elfoglalták a 
cigányok. Itt=itt kezdődött, hogy betelepítették őket a városba. A pere=peremvidékről, hogy 
úgy mondjam, ahol ilyen összedőlve- készülni kis izékbe laktak, akkor ezt az egész területet 
benépesítették. 
 
K: És holmikat hoztak, vagy a zsidók holmijait? 
 
I: Azok az isten tudja, szerte-szét vitték, hogy aztán ki merre meddig? 
 
K: Nem látta. 
 
I: Nem, nem tudom, de biztos, hogy=hogy azér azokat nem tüzelték el, úgyhogy- csak aztán 
mi már nem tudtuk. 
 
K: Jöttek vissza, tetszik azt tudni, hogy jöttek vissza? 
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I: Oda senki nem jött vissza, Nyíregyházára vissza. Nem. Úgyhogy- 
 
K: A városban aztán elég sok család volt akkor azért Nyíregyházán zsidó család azért volt- 
I: -persze=persze, volt- 
K: -sok üzlet, zsidó üzlet volt- 
I: -egy- nem jöttek vissza- 
K: -háború- 
I: -háború után se. 
K: És aztán mi lett később a zsidó boltokkal? 
I: Hát azokat megpróbálták rendbe hozni, úgy, ahol háború után hát lehetett rendbe hozni, és 
akkor megnyíltak a különböző ugye- szocialista boltok ((nevet))- úgyhogy 
 
K: És háború után azért szó volt erről, hogy mi lett a zsidókkal, hogy hova vitték? 
I: Igen=igen- 
K: Hogy emlékszik erre vissza, akkor már nagy lány lett, biztos- 
I: Akkor már nagyobb voltam- akkor már azt- mondták, hogy ugye amikor ’45. május 9-én azt 
hiszem 8, vagy 9, ezt sose tudják eldönteni, akkor ugye megnyíltak a koncentrációs táborok, 
hát akkor vártuk, hogy valaki jött. Hogy majd=majd visszajönnek, de nem jöttek. És akkor hát 
ugye akkor tudtuk meg tkp., hogy=hogy hányat, mer ugye nem volt média se, hát nálunk már 
akkor megszállás volt, úgyhogy nem nagyon tudtunk mi semmit ott, de akkor már megtudtuk, 
hogy végeredménybe hiába nyíltak ki a koncentrációs táborok, nem jöttek, ide nem--úgyhogy- 
 
K: De aztán mikor derült ki az Önök számára, hogy=hogy=hogy mi történt a nyíregyházi 
zsidókkal? 
 
I: Hát az úgy 45-46 körül már akkor aztán teljesen- én is akkor már voltam 13-14 éves, akkor 
már azért felfogtam, hogy=hogy mi történt. 
 
K: És ez téma volt Nyíregyházán, hogy mi lett a zsidókkal? 
 
I: Hát azért volt=volt, mert azért volt mindenkinek kötődése hozzájuk, nem voltunk mi velük 
haragba ((nevet)), úgyhogy- de hát- az volt, hogy nálunk ugye előbb volt a megszállás, és 
utána azér nagyon szegények voltunk és a puszta megélhetés számított, nem az, hogy mi 
politizáljunk ((nevet)) úgyhogy- 
 
K: De ez nem feltétlenül politika, hogy mi történt a- 
I: -hát igen- 
K: -zsidó szomszédokkal, vagy a- 
I: -igen, de közbe nekem is a nővéremet agyonlőtték az oroszok, úgyhogy mi nagyon kedves- 
azzal törődtünk, meg átvészeltük- 
K: Mi történt, ez hogy=hogy történt, mi történt a nővérével? 
 
I: Ő: Nyíregyházán volt egy nagyon szép szálloda, a Korona szálló, most is megvan, 
mindenütt volt egy Korona szálló kisvárosban, és mögötte lakott, ott volt nekik egy lakásuk, 
és tűz ütött ki a lakáshoz nem messze, és kimentek oltani, mert hát segítő- mindenkin segít, és 
akkor- 
K: -ő volt az Aranka? 
I: Aranka, igen- és akkor kihúzták az orosz katonák, a férje meg nem engedte, mind a 
kettőjüket agyonlőtték, úgyhogy---bizony--úgyhogy-nehéz=nehéz időszak volt, de én azt 
hiszem, hogy mindenkinek. 
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K: Ez 45-ben volt. 
I: 45-ben. Illetve ez a izé negyven=negyvennégyben még, ’44, mer Nyíregyháza úgy volt a 
fronton, hogy a Tisza ugye elválasztott bennünket a- felrobbantották a németek a hidakat, és 
akkor a Tiszán- a Tisza megállította őket. És akkor a- a: jöttek, és málenkij robot, ugye 
kivitték a még meglévő férfiakat az erdőbe- fát vágni, hogy építsenek egy új Tisza-hidat, és 
ővelük ugyanazt csinálták, mint a zsidókkal, hogy éjszaka málenkij robot után soha többet 
nem láttuk őket--bizony. Úgyhogy- 
 
K: Ezt valaki hozzátartozó- ismerőse- ki- kivel? 
 
I: Az az én bátyám volt az egyik. Úgyhogy az édesanyám, aki két gyerekét elvesztette, ő 
nem=nem- különösebben nem azzal törődött, hogy mi van körülötte, hanem nehezen 
engedtük ki még az utcára is, mert szidta állandóan őket, az oroszokat. Úgyhogy--nehéz 
napok voltak, de hát aztán szépen rendbe jöttünk. Én most is azt mondom, hogy nem volt az 
egy rossz időszak, mert fiatalok voltunk, jókat rötyögtünk mindig, azt is=azt is úgy kellett 
fog- most ez van, hát most itt volt egy kasa szoknya, meg egy blúz, de másnak se volt több. 
((nevet)) Úgyhogy- nem izgatott bennünket, neh- nekünk is nehéz életünk volt, úgyhogy- 
 
K: Mária néni, és később volt szó Nyíregyházán arról, hogy mi lett a zsidókkal? 
 
I: Hát úgy beszélgettünk- 
K: -téma volt 
I: Persze, azért beszéltek róla, hogy=hogy bezzeg akkor, amikor még itt ez a bolt volt, meg az 
a bolt volt. Talán két---öreglány--hogy a csudába hívták őket? Ezen a Bethlen utcán volt 
egy=egy nagyon jó papírbolt. És odajártunk mindig ugye ceruzát, füzetet venni, az iskola is 
ott volt közel. És én már- ó, hát persze, régen felnőtt voltam. Svájcba megyünk fel egy ilyen 
(magasvasúton), aszongya nekem a férjem, remélem itt már nincs nyíregyházi. Erre 
megfordul az egyik idős hölgy, rám néz, aszongya, hogy hát, te a kis Bellus lány vagy. 
Mondom, Jézus Mária, nem is tudom, milyen kisasszonynak- két öreglány volt. Hát azok azt 
hiszem, hogy valahogy kézen-közön visszajöttek Nyíregyházára. Mondom két nő volt, nem 
voltak fiatalok már akkor se, de volt egy papírboltjuk és nagyon jól elvoltak ott, utána is, meg 
abba a papírboltba. 
 
K: És akkor Svájcban találkoztak? 
 
I: Svájcba találkoztunk, háború után soha többet nem láttam, de ott találkoztunk. 
 
K: De akkor ők visszajöttek Nyíregyházára? 
 
I: Vissza=vissza. 
 
K: És ők is éppen kirándultak Svájcban. 
 
I: Igen=igen- hát- meg- 
 
K: Szóval igazából olyan sok szó nem esett már azt, hogy mi történt a zsidókkal? 
I: Nem=nem, már akkor mindenki- 
K: -ezekkel az emberekkel- 
I: -mindenki azzal törődött, hogy hogy tudja a maga megélhetését, meg a továbblépését 
biztosítani. 
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K: És később, az ötvenes-hatvanas években volt erről szó- 
I: -nem=nem- 
K: -hogy mi lett a nyíregyházi zsidókkal? Emlékszik- 
I: -nem=nem. Hát ugye akkor már felnőtt voltam, egymás közt se beszéltünk róla. Akkor már 
szocialista brigád volt, meg ilyenek voltak, úgyhogy- ((nevet)) 
 
K: És később, amikor feljött Pestre, a Nemzeti Bankban dolgozott, szóba került, hogy ki 
zsidó, ki nem zsidó? 
 
I: Ó, hát, az- a főosztályvezető is az volt, a- ott a hitel-főosztályon, nem volt nekünk azzal a 
világon semmi bajunk. 
 
K: De honnét tudták, hogy ki a zsidó? 
 
I: Hát ők meg is mondták, ő is- ő=ő maga is megmondta. 
 
K: Magáról, hogy ő zsidó? 
 
I: Igen=igen. 
 
K: Hogy mondta meg? 
 
I: Azt mondta, hogy én hithű zsidó vagyok, és mindig azért imádkozom a jóistenhez, hogy 
fájjon a lábom, a kezem, akármi, csak ez maradjon meg. Nagyon helyes volt, szerettük. Nem 
volt vele semmi baj. Úgyhogy- 
 
K: És később hallott olyan történeteket akár a bankban, akár máshol is, ismerősöknél, hogy mi 
történt a zsidókkal a háború alatt? Mondták például ez a zsidó, hogy mi történt? 
 
I: Persze, mondta, de inkább ő is csak úgy a szüleitől, amit annak idején- ő visszajött, a szülei 
meg nem, úgyhogy ezt elmesélte. 
 
K: És azt mondta, hogy ez a visszajött- hogy honnét jött vissza, hogy hol volt? 
 
I: Auschwitzba volt. 
 
K: És az mikor derült ki Mária néni számára, hogy mi történt Auschwitzban, tehát hogy mi 
volt Auschwitzban? 
 
I: Hát: az tkp. már mikor én már réges-régen dolgoztam, akkor=akkor. Nem volt ez egyébként 
téma, de nem nagyon beszéltek róla, úgyhogy- de akkor már, mikor ugye felnőtt emberek 
között dolgoztam, akkor már igen. Olyan ötvenes évek közepén, akk- abba az időszakba. 
 
K: Mi derült ki akkor számára? 
 
I: Hát akkor mondták el, hogy ez is eltűnt, az is eltűnt, akkor már használták ezt a szót, hogy 
népirtás, azt én tudom. 
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K: De mit mondtak még Auschwitzról, meg a népirtásról, hogy=hogy- csak mert ez olyan 
érdekes, hogy ez hogy került ez szóba az ötvenes években? 
 
I: Hát főképp a kereskedelem terén, meg a=meg a bankosok terén, hogy jobban csinálták ők, 
mint mi. Ők arra termettek, a kereskedelemre. 
 
K: Ezt ki mondta? 
 
I: Ezt mondták a szüleim is. 
 
K: A zsidókról. 
 
I: Igen=igen- az- akkor az- igen- hm: mondom, nekünk nem volt a világon semmi bajunk 
velük. 
 
K: De Mária néni, az, hogy pontosan mi történt a zsidókkal Auschwitzban a háború alatt- 
 
I: -azt én csak utána- utána már mikor én felnőtt nő voltam, és akkor hozzáolvastam, meg 
ugye én voltam Lengyelországban, meg össze-vissza, már akkor, amikor a szocialistába 
lehetett utazni, akkor utaztunk, és akkor szépen. 
 
K: De nem volt szó erről a- 
I: -nem, megint nekem van egy kedvenc könyvem, azt=azt Izraelbe adták ki magyarul, az 
Exodus, most már itt is kiadták, és akkor azt nekem elhozta az egyik kolléganőm, onnan, mert 
ő volt kint, és abba nagyon szépen le van minden írva. Az egy nagyon érdekes és nagyon szép 
könyv. És--hát meg az embernek az érdeklődése, hogy alakult, hát azér azt nem- 
K: -tehát- 
I: -nem volt mindegy, hogy mi történt, meg mi- úgyhogy nemcsak a- 
K: -túlélőktől nem hallott- 
I: -nem=nem- 
K: -elbeszélést? 
I: Hát annyit hallottam, mert nekem a főnököm Nyíregyházán a bankban az zsidó volt, ő nem 
volt, ő munkaszolgálatos volt, ő nem volt, de a felesége volt kint. És ő visszajött, ő se mesélt 
róla, csak azt mondta, hogy borzasztó volt és azt, hogy a két gyerekét elvesztette ott, úgyhogy 
rettenetesen félt, én csak ez- innen tudom, hogy milyen borzalmakat élhetett át, mert 
borzasztóan fél. 
 
K: Hogy félt, hogy derült ki, hogy fél? 
 
I: Úgy félt, hogy én bent laktam a banképületben, én ott kaptam lakást, és őket odahelyezték 
Szombathelyről, és nem volt a bankban üres lakás. És akkor felajánlottak nekem a város 
közepén egy két szoba összkomfortot, ha kimegyek innen. És akkor mondta a főnököm, hogy 
annyira fél a Magdi, hogy neki muszáj azt a tudatot, hogy a férje felette dolgozik- mert ő 
például nem nyitott ajtót, hogyha csengettek, semmit=semmit- de nem mondta el, hogy- sose 
mondta, hogy mi történt vele. Úgyhogy--aranyos volt, helyes nő volt, de a főnököm is az meg 
borzasztó kulturált, nagyon művelt, kulturált, úgyhogy jókat lehetett vele beszélgetni, amikor 
nem dolgoztunk persze. 
 
K: Mária néni, köszönöm szépen, most akkor álljunk le. 
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