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Lovas Istvánné Varga Sára 
 
 
 
K: Jó napot kívánok. 
 
I: Jó napot kívánok. 
 
K: Legyen szíves elmondani a nevét. 
 
I: Varga- Lovas Istvánné Varga Sára vagyok. 
 
K: Mikor született? 
 
I: 1929. március 13-án. 
 
K: Hol született? 
 
I: Őcsénybe születtem. 
 
K: Sárika néni, voltunk itt ezelőtt néhány héttel, akkor elmondta nekünk, hogy mire 
emlékszik máso- a második világháború időszakából, hogyan éltek itt Őcsényben 
zsidók, nem zsidók, hogyan zajlott a zsidóknak a deportálása. Most azért jöttünk 
vissza, hogy ezeket az emlékeket videokamerára rögzítsük. És akkor elsőként arra 
szeretném megkérni, hogy mondja el, mire emlékszik, hogy kikre emlékszik, kik 
voltak itt zsidók Őcsényben. Úgy a háború előtt, háború környékén. 
 
I: Hát, az elhurcolásuk előtt el tudom mondani, vót a Fillér Dezső bácsi, vót Deutsch, 
annak már nem tudom, hogy mi volt a keresztneve, Deutsch, akkor vót a Lőbli Ignác 
bácsi, vót a Fleisch Pista bácsi, vót a Vigiser Berci bácsi, vót a Frankfurter Mari néni. 
 
K: Mivel foglalkoztak ezek az emberek, azt=azt meg tudja mondani? 
 
I: Keresködők. Mind keresködő vót, a Mari néni vót a kocsmáros. Az vót a 
kocsmáros, de a többi mind keresködő vót. 
 
K: Mivel kereskedtek? 
 
I: Bótosok vótak. A- a Náci bácsi, az sokoldalú vót. Mer azoknak bótjuk is vót, a 
Náci bácsi hentös is vót, sőt, még koporsóraktáruk is vót. Meg hát a Fleisch Pista 
bácsi vót a leggazdagabb zsidó, Őcsénybe, az hát ilyen gabonakeresködő vót. Még a 
Donát Jenő bácsi, hát ezök. Talán nem hagytam ki senkit.  
 
K: Voltak-e zsidó osztálytársai? 
 
I: Nem osztálytársaim, utánam való osztályba jártak, a Vigiserek, Vigiser Erzsi, a 
Lőbli Márta, a Donát Gyuszi-----mög a Schwartz Zsuzsi- akiket a fényképön meg is 
mutattam akko’. 
 
K: Milyen volt a viszony, itt, Őcsényben a zsidók és a nem zsidók között? 
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I: Nagyon jó, nagyon jó. A zsidó szomszédokkal is, mindönki nagyon jóba vót, 
szóval hát csak ez tudom mondani, hogy nagyon jó=nagyon jó. 
 
K: Emlékszik-e arra, hogy volt valamiféle- bármilyen konfliktus, összetűzés zsidók és 
nem zsidók között? 
 
I: Itt én ilyenre nem emlékszök, itt ilyen nem volt. 
 
K: Voltak-e a faluban olyan hangok, akik mondjuk irigykedtek a zsidókra, 
vagy=vagy rosszat mondtak róluk? 
 
I: Hát olyan nem vót, mer történetösen ha a másik bótba nem adtak hitel, de a zsidók 
adtak hitel is, aki arra rá vót szorulva. Úgyhogy én itt ilyenre nem emlékszök, hogy 
ilyen lött vóna. 
 
K: Voltak=voltak-e olyan hát ilyen- hogy a háború alatt, előtt olyan csúfolódások, 
énekek, versek, amiket a=amiket a zsidók ellenében mondtak, zsidók ellen találtak ki, 
és úgy mondták a faluban esetleg? 
 
I: Hát olyanra emlékszök csak, hogy a katonák, ugye mikor vonútak ki, mer itt 
Őcsény ha itt gyakorlatra Szekszárdon vót, hát ugye laktanya. És akko’ a katonák ha 
mög möntek ki, hát miko’ má’ ez elkezdődött, de ez szinte az utolsó előtti évekbe vót. 
Akko=akko ilyen csúnya nótákat- 
 
K: Milyen=milyen nótákat? 
 
I: -köllött hát a katonáknak danolni. 
 
K: Milyen kato- milyen nótákat, bocsánat? Milyen nótákat? 
 
I: Próbálok rá visszaemléközni.--Például- na, egy eszömbe jutott. Hogy ha én zsidót 
foghatnék, kalickába zárnám/Mennél jobban ugrálna, annál jobban ráznám. 
Erre menetűtek a katonák és ezt, hát a falun végig danúták, de hát ezt köllött 
nekik=ezt köllött nekik csinálni. 
 
K: Hogy volt ennek a dallama, emlékszik még, hogy énekelték ezt? 
 
I: Arra már nem emlékszök=arra már nem emlékszök. Nem=nem=nem, csak így a 
szövege, ez eszömbe jutott. 
 
K: Volt-e esetleg más hasonló? 
 
I: E- ezt nem tudom=ezt nem tudom. 
 
K: Volt-e Szálasiról egy ilyen dal? 
 
I: Arra- arra=arra azt se mondhatom, hogy emlékszök, mer=mer ilyenre nem. 
 
K: Kik- 
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I: Na=na=na! Eszömbe jut, hogy az vót, hogy Éljen a Szálasi, meg a- na ez is a 
zsidókkal kapcsolatba vót. Éljen a Szálasi, meg a Hitler, mert a zsidónak csak 
gumibot kell. 
Na, még e’ is a katonák nótájába tartozott, miko=miko hát má ugye megvót a 
németek felé a kapituláció. 
 
K: Volt dal- volt dallama, énekelték? 
 
I: Persze, hát énekűve möntek, de- 
 
K: Hogy volt? 
 
I: Úgy nem=nem=nem tudnám elmondani. 
 
K: Volt tovább esetleg ez a dal? Volt tovább szöveg? 
 
I: Csak ennyi- szerintem löhet, hogy tovább is vót, de én- az én emléközetömbe ennyi 
maradt meg. 
 
K: Hogy volt még egyszer? 
 
I: Éljen a Szálasi, meg a Hitler/Mert a zsidóknak csak gumibot kell. 
 
K: És akkor ezt a katonák énekelték. 
 
I: A katonák. Hát ezt köllött nekik énekölni=ezt köllött nekik énekölni. Hát azoknak 
is parancsoltak. 
 
K: Azt látta, hogy énekel- éneklik, amikor mennek keresztül a falun, vagy hogy volt 
ez? 
 
I: Hát lá- hát persze, hát ugye mentek körösztül a katonák a falunk, akkor ki- 
különösen gyerökféle hát- jaj- ki- kimöntünk az utcára. A fölnőtteket nem érdökűte, 
meg hát nem is vót- azok dógoztak, de a gyerökféle otthon vót, aztán kimöntünk az 
utcára, kíváncsiskodni. 
 
K: Ez mikor volt körülbelül, ha még emlékszik, hogy a katonák így vonultak, és 
ilyeneket énekeltek? 
 
I: Hát, olyan 43-ba=43-ba. Szóval hát az üldözés előtt=az üldözés előtt. 
 
K: Falubeliek, gyerekek énekelgettek ilyen dalokat? 
 
I: Hát e- ezt=ezt se mondhatom, mer mink ezt nem töttük magunkévá, csak hát megh- 
hát hallottuk=hallottuk. 
 
K: És utána elkezdték a gyerekek is ismételni, amit hallottak a katonáktól? 
 
I: Hát, talán különösen a fiúgyerökök, de mi lá- mink lánygyerökök, minket nem 
érdekölt. A fiúgyerökök biztos kaptak ilyenön, hát ugye a fiúkhoz közelebb állt a 
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katonaság. Azok biztos kaptak ilyenön. De ettül eltekintve szó- viszály, vagy ellentét 
nem vót zsidó, meg magyar gyerök között. 
 
K: Arra emlékszik, hogy mondjuk a zsidók, az őcsényi zsidók, vagy zsidó gyerekek 
mit szóltak ehhez, amikor ezek a dalok itt- ezeket a dalokat énekelték a katonák? 
 
I: Hát biztos, hogy nem jól esett nekik, biztos, hogy nem jól esett nekik. 
Arrul hát így szó nem volt, csak hát biztos, hogy nem jól esett. Se a gyerököknek, se 
a szülőknek. 
 
K: Amikor ott kint voltak az utcán és hallgatták ezeket a dalokat, akkor esetleg ott 
volt velük a- ott volt Sárika néniékkel a- valamelyik barátnő, vagy iskolatárs, a 
Schwartz Zsuzsi, vagy a- 
 
I: Nem:! Nem=nem=nem=nem=nem. Nem. Hát a Zsuzsiék nem is közel laktak. 
 
K: Ki lakott közelbe? 
 
I: A Márta, a Lőbli Márta, a’ vót legközelebb=a’ vót legközelebb. 
 
K: És jóban volt vele Sárika néni? 
 
I: Hogyne=hogyne, persze, nagyon jóba voltunk velük. 
 
K: Mire emlékszik vele kapcsolatosan? 
 
I: Hát aranyos vót, kedves vót mindegyik, hát egyformán szerettük egymást, hát nem- 
 
K: Mivel foglalkozott a Lőbli család, a Lőbli szülők mivel foglalkoztak? 
 
I: Hát azok vótak, mondom- hát a nagypapa, a Mártának az apja vót a bótba. Hát 
akkor már a Náci bácsi idős vót, vót mészáros-segédjük, de hát mondom, 
mészárszékjük, meg még koporsóraktárjuk is vót. Ezek. 
 
K: Mondta Sárika néni, valóban. Összejártak, tehát voltak közös programok, egymást 
látogatták Sári- Sárika néniék? 
 
I: Hát így já- ne- hát így játszottunk, gyerökök játszottunk együtt, mer aki közvetlen 
szomszédjuk vót, a Köncző Vici, hát azokkal nagyon jó- azokkal vótak hát a 
legjobban, átellenbeli szomszédok vótak. Akkor én is átjártam a Köncző Viciho’ 
játszani, akkor ott a Mártával együtt játszottunk. 
 
K: És a Köncző Vici, ő is zsidó kislány volt? 
 
I: Nem! Nem=nem=nem=nem. Az hát református, mind én, de mondom, szomszédok 
vótak. Sőt, mikor vitték üket, a Köncző Vicinak az apja vitte a Mártáékat. 
 
K: Ő volt a kocsis. 
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I: Ő volt a kocsis. Hát a saját kocsijukkal, lovukkal. Meg hát azt az előbb- az előbbeni 
beszélgetésnél is, a múltkori beszélgetésnél is ugye hát elmondtam, átmentünk hát a 
Mártátul elköszönni- 
 
K: De még mielőtt- bocsánat, még mielőtt elvitték volna, még arra vagyok kíváncsi, 
hogy például amikor voltak ünnepek, zsidó ünnepek, keresztény ünnepek, akkor ezt- 
olyankor átjártak-e egymáshoz, vagy- 
 
I: Úgy nem=nem, úgy nem szoktunk. Jóba=jóba vótunk, de úgy ne- hát mondjuk 
közvetlen ezekkel a Könczőékkel, ezökkel össze, de nem így ünnepnapokon. Ugye 
azt tudtuk, hogy őnekik a szombat az ünnep, szombaton a zsidó bótok mind zárva 
vótak, de tiszteletbe tartották a református, katolikus ünnepöt is, a vasárnapot, mer 
nem nyitottak ki akkor se. Olyan nem vót, hogy vasárnap bót nyitva lött volna. 
 
K: És volt ilyen, hogy családi ünnepekre meghívták egymást? 
 
I: Hát azt én tudom, hogy a nénémnek a lakodalmába, mer így a Náci bácsiékkal 
álltunk legközelebb egymásho’ ott a néném lakodalmára nem emlékszök, mer akkor 
három éves vótam, mer így nagy különbség van testvérek között, hárman vótunk, 
de a bátyám lakodalmába hát ott vótak. Erre emlékszök. 
 
K: Meg voltak hívva vendégségbe. 
 
I: Persze=persze=persze, meg. Meg o’an is vót, hogy az én édösanyámnak az anyai 
nagyszüleive’ a Náci bácsiék akko’ még nem itt laktak a főutcán, hanem aho- a 
Fleischék, ahogy laktak, azon az utcán, a bal oldalon, ott laktak valamikor a Náci 
bácsiék. És az én anyai n- nagyanyámnak a szüleivel szomszédok voltak, úgyhogy 
még így körösztölőbe is meghítták egymást, úgyhogy még az én édösa- mer aki így 
hát ugye nagy körösztölőket tartottak, aki ott vót, az mind körösztanyám, mög 
körösztapám vót. Úgyhogy édösanyám még úgy hítta a Náci bácsit, hogy Náci 
körösztapám, az öreg Náci bácsi meg engöm még úgy hívott, hogy kis körösztleán. 
Szóval itt=itt=itt=itt hát a Sárközbe ez ennyire dominált. Erre hát így- erre 
határozottan- hát az előzményöket hát édösanyám mondta el, de mondom, még 
szögény Náci bácsi, még neköm is azt mondta, hogy kis körösztleány. 
 
K: Milyen jelei voltak annak, hogy valami készül a zsidók ellen? 
 
I: Hát, erre mindönre akko’ derült fényt, vagy akkor derült ki, amikor kötelező lött a 
sárga csillag hordása. 
 
K: Ez hogy volt, Sárika néni? 
 
I: Hát, ki köllött nekik tűzni a sárga csillagot. 
 
K: Egyik napról a másikra? 
 
I: Egyik napról- hát ahogy- ezt törvénybe hozták. 
 
K: Hogy derült ki ez a törvény? 
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I: Ezt már nem tudom=ezt már nem tudom, ezt már csak úgy tudom, hogy kötelező 
lött nekik a sárga csillag hordása, körülbelül egy évvel előbb, mind mikor elhurcolták 
üket. Mert hát ugye akikkel jártunk iskolába, hát azoknak is mindegyiknek fönn vót a 
sárga csillag. 
 
K: Tehát az iskolába=az iskolába hordták a sárga csillagot a gyerekek? 
 
I: Igen=igen=igen. Anélkül nem möhettek az utcára se. Hát az azt jelentette, hogy az 
iskolába is hordani köllött. 
 
K: A Márta is, meg a? 
 
I: Mind=mind=mind=mind=mind. 
 
K: És mit szóltak maguk, amikor meglátták, hogy ott van ezeken a gyerekeken a 
sárga csillag? 
 
I: Hát, úgy=úgy=úgy mi gyerökök különösebbet nem tulajdonítottunk neki, de ugye a 
fölnőttek, azok má’ rosszra követköztettek, hogy ennek rossz vége lösz. 
 
K: Mit mondtak a felnőttek? 
 
I: Hát azt, hogy ennek=ennek nem jó vége lösz- 
K: -emlékszik- 
I: -hogy ilyen=ilyen megkülönböztetés van. 
 
K: Emlékszik Sárika néni, hogy pontosan mi hangzott el? 
 
I: Hát úgy=úgy arra nem, csak=csak hogy ilyen rosszallás, hogy=hogy=hogy 
ez=ez=ez=ez nem. Ugye azér még egy tizenhárom-tizennégy-tizenöt éves gyerök, 
ugye ilyenre, hát nem emlékszik, csak a sajnálat, meg ahogy hát az öregök mondták, 
hogy hát ennek nem jó vége lösz. 
 
K: A gyerekek, amikor meg- hát ugye volt ennek- tehát nem tudtak arról, hogy 
másnaptól kezdve a Mártának, vagy valakinek sárga csillagot kell hordani. Tehát 
erről nem tudtak, egyszer csak azt látták, hogy megjelentek sárga csillaggal. 
 
I: Így=így=így=így=így=így, ez így volt, hogy nem. 
 
K: Akkor azért csak meglepődtek, nem? 
 
I: Hát meglepődtünk, hát hogyne lepőd- persze, hogy meg, csak gyerökfejjel azér’ 
erre még- vagy ilyen értelömbe mégse gondoltunk ilyen rosszra, mégse gondoltunk 
ilyen rosszra. 
 
K: De megkérdezték a Mártát például megkérdezte, hogy hát ez mi, ez a sárga csillag, 
vagy mit jelent? Vagy tudta, hogy ez mit jelent, Sárika néni? Emlékszik, hogy ez 
hogy történt, amikor meglátta a csillagot mondjuk a Mártán? 
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I: Hát, mondták, hogy őnekik ez kötelező, a zsidóknak, hát ennyi=ennyi vót ott. Hát 
kérdöztük, hogy mér, aszonták, hogy ez kötelező. 
 
K: És hogy mondta a Márta? Még emlékszik rá? 
 
I: Nem tulajdonított neki még akko’ ez esetleg veszélyt, életveszélyt, így mondom. 
Hogy=hogy az a sárga csillag oda vezethet, nem=nem. Hát ugye gyerökök vótak, 
mégis, hát milyen egy gyerök? Ha még talán tudván tudja is, akkor se fogja úgy föl, 
vagy nem gondolja, hogy ennek ennyire szomorú vége lösz. 
 
K: Mi történ aztán, hogy ki kellett tűzni a sárga csillagot? Mi történt aztán az őcsényi 
zsidókkal, hogy ki kellett tűzni a sárga csillagot? 
 
I: Hát hordták a sárga csillagot. 
 
K: De utána mi történt velük? 
 
I: Nem tört- mindjá’ nem történt semmi=mindjá’ nem történt semmi, ez körülbelül 
mondom, egy olyan év, másfél év múlva követközött be, amiko’ mög hát ugye hogy 
viszik őket. 
 
K: És ez hogy volt? 
 
I: És akko’ ha jól emlékszök-- hát előtte má’ pár hétte’ vagy egy-két héttel így pontos 
időpontot nem- akkor már nem gyühettek ki se=akkor már nem gyühettek ki se az 
utcára. 
 
K: A házukból. 
 
I: A házukból=a házukból. Nem. Meg akkor már gyerökök se gyühettek iskolába, 
akko’ már mindenki tudta, hogy ennek rossz vége lösz. Meg hát akko már a fölnőttek 
meg hát akkor már mondták, hogy itt nem jó követközik be. 
 
K: És ez hogy volt, hogy bent kellett lenniük a házukba? 
I: Persze. 
K: Őrizték őket? 
 
I: Hát így különösebbképpen nappal nem, de éjjel, akko’ hát én azt látni nem láttam, 
csak ugye a fölnőttek, ahogy mondták, hogy a csendőrök járőröztek. Hogy nem-e 
valaki kigyün, vagy=vagy bemén, vagy élelmet visz nekik. Én ezt látni nem láttam. 
Én ezt csak a fölnőttektü hallottam, hogy így járőröztek a csendőrök éjjel az utcán. 
 
K: Élelmet se lehetett nekik bevinni? Élelmet se lehetett nekik bevinni, nem=nem 
lehetett- 
 
I: Nem=nem=nem=nem. Hát, idefigyeljen, abba az időbe mindenkinek nem egy 
napra való élelme vót, úgy őnekik se=őnekik se. Ugye ők hát ősszel hozzákészültek 
mindég hát vágták a kövér baromfiakat, és akko’ hát ugye azt=azt fogyasztották, úgy 
mind mink ugye a disznót, hogy van sonka, szalonna, meg kolbász, meg még ünekik 
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hát éppúgy a baromfihús vót, senki se úgy vót, hogy- mind most, hogy zacskószámra 
van a liszt, vagy zacskóba van a liszt. 
 
K: És akkor mikor látta Mártát utoljára? 
 
I: Miko’ elvitték= miko’ elvitték, akkor a Köncző Vicival hát átmöntünk elköszönni a 
Mártátu, mind el is mondtam, hogy má’ fönnvolt a család a kocsin, a Márta meg a 
kapi- a kapu mögé bújt, ott sírt, ott búcsúzkodtunk tüle, és akkor má’ a csendőr nevire 
se emlékszök, hogy mondta neki, hogy Márta, légy szíves ülj föl a kocsira. De így, 
szépen. Nem=nem durván, hogy rákiabált vóna, nem, szépen. Márta, légy szíves, ülj 
föl a kocsira. És akkor hát sírva elgyüttünk. Ez így mönt, ahol=ahonnan zsidó 
családokat vittek el, ott a szomszédok kinn álltak az utcán sírtak. 
 
K: Akkor Mártáék közel laktak Sárika néniékhez. 
 
I: Közel=közel=közel=közel. 
 
K: És honnét tudták, hogy aznap viszik el őket? 
 
I: Hát az tudva vót. Hogy má’ szóval hát ki vót az időpont- jaj=jaj! bocsánat- 
 
K: Sárika néni, megálltunk egy kis technikai szünet miatt, úgyhogy most folytatjuk. 
Volt-e annak valami előjele, hogy akkor elviszik őket, elviszik, a zsidókat? Kaptak-e 
valami értesítést? 
 
I: Hát, hogy űk kaptak-e, ezt nem tudom=ezt nem tudom=ezt nem tudom. Hát ugye a 
fölnőttek nem tudom. Csak=csak mondom, hát- 
K: -honnét- 
I: -ro- a fölnőtteknek ez rossz sejtés vót. Nekünk gyerököknek ez nem mondott olyan 
komolyan semmit, a zsidó gyerököknek se. 
 
K: Honnét tudták, hogy aznap elviszik a zsidókat? 
 
I: Hát- hát ezt mondták. Hát ez ugye a községházátu’ gyütt ki, hát=hát én így 
gondolom, hogy- és akkor hát ugye szájrul-szájra mönt, hogy ekkor, meg ekkor 
viszik a zsidókat. És akkor hát ez ugye így teljesödött=így teljesödött valóba. 
 
K: És akkor, amikor megtudták ezt, akkor a- a Vica? Vica volt a másik kislány, Vici? 
 
I: Hogy? 
 
K: Bocsánat. Amikor megtudták, hogy aznap viszik- 
 
I: Persze! 
 
K: akkor mentek a Mártához. 
I: akkor mentünk a Mártáho’=akkor mentünk a Mártáho’ elköszönni. 
 
K: És mit láttak ott a Mártáéknál? Tessék elmesélni. 
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I: Szörnyű, siralmas állapotot. Az az öreg nagypapája, a Náci bácsi, aki akko’ má alig 
tudott mocorogni, meg akkor’ vót itt egy nagybácsi náluk, egy családtalan nagybácsi, 
hát az is idős vót má’, meg hát a Mártának apja, anyja, meg hát a Márta, meg a 
Sanyika, az öccse. Hát sírtak, hát- el lehet gondolni. Akik hontalanná váltak. Meg 
mindön rosszra gondolhattak, vagy gondoltak. Hát arra éppen nem, hogy elégetik 
üket=arra éppen nem gondoltak. Hát szóval az szívszorító vót. Olant ne lásson 
senki=olant ne lásson senki, mer’ az borzalmas vót. 
 
K: Kint állt akkor a szekér, ami elvitte őket? 
 
I: Benn álltak=benn állt az udvarba, benn állt az udvarba, ott köllött fölpakolni nekik. 
 
K: Mit pakoltak föl a szekérre? 
 
I: Hát, ágyneműt, meg a legszükségösebb ruhaneműt, hát mit tudott egy család, ugye. 
Meg hát gondolom élelmet is=gondolom élelmet is. Hát ezt már csak én így 
gondolom, de hát arra emlékszök pontosan, hogy így ágynemű vót, batyuba kötve, 
meg hát akko’ biztos, hogy ruhaneműt is, hát am=am- amit tudtak, de hát- meg hát 
mondom, hát biztos, hogy élelmet is. És akkor Tolnán vót a gettó. 
 
K: És ott a szekéren volt a kocsis, és a szekér mellett? Ki volt a kocsis? 
 
I: Ennek a Köncző Vicinak az apja, az=az=az=az. 
 
K: És őt- miért ő volt ott éppen? Miért ő volt a kocsis? 
 
I: Ezt=ezt nem tudom, erre nem emlékszök, hogy úgy röndülték-e ki a községházátu, 
vagy mind jó szomszéd=vagy mind jó szomszéd, hogy ü fölajánlta, hogy elviszi üket. 
 
K: Az ő kocsija volt? 
 
I: Persze=persze. Az ő kocsija, lova. 
 
K: És akkor ott volt még a csendőr is, ugye ezt mondja? 
 
I: Ott=ott=ott=ott=ott. 
 
K: Fegyverrel- fegyveres volt? 
 
I: Persze=persze=persze=persze, fegyverösen=fegyverösen. Szurony föltűzve, mer’ 
azokra még nagyon jól emlékszök, hogy hogyan szoktak a csendőrök, hát járőrözni. 
 
K: És hogy viselkedett ez a csendőr? 
 
I: Ott a Mártákkal nagy- mondom, hogy a Mártának is szépen mondta, hogy Márta, 
légy szíves, ülj föl a kocsira. Mer akkor a család már fönn ült. Hát persze, sírtak, hát- 
hát ki ne sírna, mikor el köll az otthonát hagyni. 
 
K: Mit mondtak Mártáék, ha még emlékszik rá? 
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I: Hát=hát mondani így nem mondtak semmit. Sírtak, meg köszöngettünk egymástu, 
ennyi. Hát annak- Köncző Vicinak a szülei is, nagyszülei is kinn álltak az utcán, mög 
akik arra szomszédok vótak, mindönki sírt. 
 
K: És ők mit mondtak ezek az emberek, akik kint álltak az utcán? 
 
I: Hát sajnálták. Sajnálták üket=sajnálták. Mindönki beleélte magát abba, hogy mi 
vóna, ha én vónák a helyzetükbe. 
 
K: Meddig álltak ott, meddig nézték a felpakolást? 
 
I: Hát a fölpakolást azt=azt=azt=azt nem láttam, azt nem mondhatom. Én már csak 
azt láttam, mikor a fölpakolt szekéren fönn ült a család a Márta kivételével. Én=én 
emléközni erre tudok emléközni. 
 
K: És akkor a Márta? 
 
I: És akkor hát a Márta is a fölszólításra fölszállt szépen a kocsira és elindultak. 
 
K: Elkísérték a szekeret Sárika néniék? 
 
I: Nem! Nem=nem=nem=nem. Hát kísérni nem- nem löhetett vóna. Épp úgy, mind 
mikor nem gyühettek ki a házaikbul, vagy a lakásaikbu, hogy nem- szóval hát arra 
figyeltek, hogy nem-e valaki mégis hát éjjel élelmet ad be nekik, nem, ott már kísérni 
nem löhetött. 
 
K: Mi lett aztán Márti- Mártáék házával? Boltjával? 
 
I: Katonákat telepítöttek bele. 
 
K: Milyen katonákat? 
 
I: Hát, ha jól emlékszök, némöt katonákat. Mer azok is- hát a háborús évek alatt 
Őcsénybe mindég vót kihelyözött katonaság, mer ugye akkor többet híttak be, ugye 
lovak be vótak hívva, ő: és akkor a katonák hát- akinek a lova be vót hívva, akko’ 
kocsit, mindönt hát vinni köllött. Szóval az má’ nekünk nem vót újság, hogy a faluba 
a háborús évek alatt katonák vótak, de ekko’ már némöt katonák vótak, miko’ ezöket 
elvitték. Aszonták, hogy ezek vótak az SS-katonák. 
 
K: Találkozott ilyenekkel a faluba? 
 
I: Hogyne=hogyne, hát vótak. Azok is be vótak szállásolva házakho’. 
 
K: Hogy viselkedtek? 
 
I: Azt nem mondhatom- az én szüleimnél is, hát nagy ház volt, ott ilyen fordításos 
ház volt, utcára vót három szoba, és akkor a középső szobába úgy magyar katonák, 
mind akkor német katonák, hogy be voltak szállásolva. Két némöt tiszt vót 
beszállásolva, de így mondani, én nem mondhatok rájuk semmit, semmi közünk nem 
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vót egymásho’ ugye. Űk csináltak- szóval így=így=így=így azokkal konfliktusunk 
nem volt. 
 
K: Mielőtt elvitték volna a zsidókat, Mártáékat, előtte ugye azt mondta, hogy két 
hétig- már egy-két hétig már nem is jöhettek ki a házukból. 
 
I: Nem=nem=nem. 
 
K: A boltjukat előbb be kellett akkor zárniuk? 
 
I: Be=be=be=be be köllött a bótot. Szóval azt hiszöm, hogy avval egyidőbe, miko’ 
nem szabad vót nekik kigyünni, akkor a bótot is be köllött zárni, mer nem szabad vót 
bemönni, ugye. 
 
K: Boltokkal mi lett és a benne levő árukkal? 
 
I: Hát, hogy avval a háború során mi lött, így állítólag a holmijaikat már így értve, 
hogy ágynemű, ami itthon maradt, meg ruhanemű, így ugye a szekrényökbe, hogy a 
községházáho’ hordták össze, de hogy ott mi lött a sorsa, erre- ezt- erre már nem 
emlékszök. 
 
K: Azt látta Sárika néni, hogy elvitték a községházára ezeket a holmikat? 
 
I: Látni én nem láttam. Csak ahogy mondták, hogy a községházáho’ hordták össze. 
 
K: Sárika néni, az lehet, hogy ezek közül a holmik közül azért a falubelieknek is 
jutott ez-az? 
 
I: Erre se tudok válaszolni, csak hát egész biztos, hogy egész biztos, hogy vót uan, aki 
hát vitte. Meg=meg a némöt had- ezök az SS-katonák, ezök is oanok vótak, hogy 
magyarországiak, és akkor gyüttek- gyütt hozzájuk a család, látogatni. És akkor lehet, 
hogy azok is ami=ami olyan, hogy ott marad, ugye azok is vitték, de ez=ez csak ilyen 
elgondolás, vagy hát ahogyan az öregök is mondták, hogy biztos széjjelhordták. 
 
K: De látott esetleg holmit így a faluban, ami valószínűleg valamelyik zsidó családé 
volt? 
 
I: Nem=nem=nem=nem=nem. Csak arra emlékszök, hogy az anyósomék mesélték, 
hogy mikor a Dezső bácsi hazagyütt, hát ők a túlsó utcán laktak, a Dezső bácsiék- 
 
K: Milyen Dezső? 
 
I: Fillér Dezső. Hogy hát mikor hazakerült a Dezső bácsi, há- a- házaikba lakókat 
töttek. A Dezső bácsiná’ is hát lakók vótak, hát ilyen- úgy mondom, hogy ilyen 
szegényebb sorsú családokat=családoknak adták oda, csak mikor hazakerült a Dezső 
bácsi, átgyütt hozzájuk. Az anyósom mondta, hogy kérdöztem tüle, hogy Dezső, köll-
e valami esetleg alsónemű, ing, vagy alsónadrág. Aszonta, köszönöm Örzse néni, 
csak zsebkendőm nincs, zsebkendőt adjon, hát aszongya=mer aszongya, másom van. 
Csak zsebkendőm nincs. Azt akkor szokta mondani, hogy akkor aszongya zsebkendőt 
adtam neki. 
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K: Akkor ezek szerint a többi ruhája az megmaradt Dezső bácsinak? 
 
I: Biztos, hogy azt már közbe kapta, közbe. Biztos, hogy nem maradt meg, hát 
mondom, hogy ugye minden zsidó házba hát betelepítötték a- 
 
K: Kik telepítették be a lakókat? 
 
I: Hát a község. Hát mondom, úgy, hogy az elöljáróság, mer az hát abba az időbe 
ugye úgy mondták, hogy ilyen. 
 
K: Kik jöttek még vissza a háború után zsidók? 
 
I: Hát nem gyütt más vissza, mind a Dezső bácsi, a Donát Jenő bácsi, a Deutsch 
Sándor bácsi, na de hát ugye a Deutsch Sándor bácsi az munkaszolgálatos volt, mer 
annak katolikus felesége vót. Annak a gyerökeit se vitték el, a Sándor bácsinak a 
családját. Mer annak is vót egy ilyen idős lánya, mind én, úgyhogy azokat hát- 
 
K: -miért- 
I: -meg- meg a Schöpfer Sári, akit mutattam, meg a Cserkinszki Ibolya. 
 
K: A Deutsch bácsiék gyerekeit miért nem vitték el, a Deutsch bácsi gyerekeit miért 
nem vitték el? 
 
I: Azér, mer annak keresztyén felesége vót.  
 
K: Ki volt a felesége? 
 
I: Boros Rozália, az. Vót azt hiszem öt- öt vagy hat családja. 
 
K: A Donát Jenő bácsinak volt gyermeke? 
 
I: Vót, hogyne. Az: első házasságából a Gyuszi, aki mondom, eggyel vót fiatalobb, 
mind én, aki csont-tbc-be meghalt, úgyhogy azt már nem vihették el, mer az első 
felesége is a Jenő bácsinak fiatalon meghalt. És akkor megnősült, akko’ az nevelte a 
Gyuszit, és lött egy közös gyerökük, az Iván. Az hát ugye- anyjával együtt 
odaveszett. 
 
K: És a Gyuszi még itt halt meg, Őcsényben? 
 
I: Itt=itt=itt, annak még vótunk is a temetésin. Mer azt talán=talán egy héttel, vagy 
két héttel előbb temették, mind elhurcolták üket, most ebbe nem vagyok biztos, hogy 
egy héttel, vagy két héttel előbb, de annak még vótunk a temetésén, sőt, hát előre 
olyan hangok vótak, hogy nem szabad elmönni a Gyuszi temetésire, de hát így akik- 
K: -ki mondta ezt? 
I: Hát ilyent mondtak, hogy hát a községházátu’ gyütt vóna ez ki, hogy nem szabad 
elmönni a Gyuszi temetésire- 
K: Miért nem? 
I: Mer hát=mer hát hogy zsidó. De elgyüttünk a rektor úrho’ többen, aki hát tanított 
bennünket, hát ugye a Gyuszit is, aszonta a rektor úr, hogy gyerökök, minden további 
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nélkül, nyugodtan gyühettök a temetésre, sőt, én is elmegyek. Úgyhogy nyugodtan 
möntünk, semmi- hát ez=ez olyan=olyan fölröppentött kósza hír volt, mert ugye 
rosszakarók mindég vannak. 
 
K: Akkor már kellett hordani a zsidóknak a sárga csillagot? 
 
I: Ó, hát hogyne, hát mondom, ez előtte vót=ez előtt- 
 
K: De akkor még kijárhattak a zsidók? 
 
I: Akko még ki=akko még ki, miko’ a Gyuszi temetése vót. Akko’ még ki. Akko’ 
vótam e- akko láttam zsidó temetést először. Hogy hát ilyen egyszerű- festetlen lapos 
se- hát szóval nem olyan vót, mind a- szóval mink gyerökök meglepődtünk rajta, mer 
ilyent nem láttunk. Az öregjeink láttak ugye, de mink gyerökök hát zsidó temetést 
nem láttunk, csak a Gyusziét. 
 
K: Azóta volt zsidó temetésen? 
 
I: Vótam=vótam a Jenő bácsi feleségén, aki a második felesége vót, meg a Jenő bácsi 
temetésin is, hát ezön löhettem, mer ezöket temették itt, mer a Dezső bácsit már nem 
itt temették. Úgyhogy en- ezön a két temetésön vótam, még arra is emlékszök, hogy a 
Jenő bácsit a Schweitzer rabbi temette, mög még a prédikációján- má én így 
mondom, hogy prédi- mer ugye mink hát így mondjuk a mi vallásunk szerint, hogy 
sokat kértük Jenő bácsit, hogy Pécsön van hát ez a zsidó szeretetotthon, hogy jöjjön el 
hozzánk. De Jenő bácsi azt mondta, hogy engöm idekötnek az élők és a holtak. Erre a 
pár mondatára nagyon emlékszök. 
 
K: A Schweitzer rabbinak a mondata volt, ugye? 
 
I: Igen=igen=igen. 
 
K: Aki Pestről jött le temetni Jenő bácsit? 
 
I: Én nem tudom, hogy Pestrü gyütt-e, vagy nem-e Pécsen vót.  
 
K: Mikor volt ez? 
 
I: Hát, aranyos, azt nem tudnám megmondani, hogy- 
K: -de ez már a háború után jóval- 
I: -ó! hát hogyne, bőven=bőven=bőven a háború után, hogyne. Ez=ezen a két 
temetésen vótam. 
 
K: Vannak még zsidók a faluban Őcsényen- Őcsényben? 
 
I: Nincs=nincs=nincs. Csak a Deutsch Sándor bácsinak a leszármazottjai, a fiának 
vagy a fiainak a családja. Mer már csak egy fia él a Sándor bácsinak, de annak a 
leszármazottjai még élnek. 
 
K: Akik visszajöttek, azok visszakapták a tulajdonukat, házukat? 
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I: A házuk- vissza=vissza! Mindegyik visszakapta, mindegyik. Hát ugye a Lőbliékbül 
már így mondom, a Náci bácsiékbul ugye senki nem gyütt vissza, azt, hát eladták. 
 
K: Ki adta el? 
 
I: Hát a község- vagy az önkormányzat, vagy- hát akko’ még tanács vót. A tanács 
adta el- 
K: -kinek adta- 
I: -még a Mari néninek a házát is. Na, a Fleischék házuk, hát azok valahogy 
rokonságba vótak a Deutschékkal, és akkor a Deutschék kapták meg. De a Mari 
néniét is, hát eladták, akik úgy mondom, akik így beköltöztek a faluba. 
 
K: Kellett nekik fizetni érte? 
 
I: Hogyne=hogyne, hát ugye az a község tulajdonába került, vagy a tanácshoz- tanács 
tulajdonába és azt a tanács adta má’ el. A Berci bácsiékét is, aki itt volt az utcába, 
akkor az öreg Deutschékét is, aki a Jókai utcába vót, ez=ez hát mi- a Schwartzékét is, 
mög akkor mondom, hát a Mari néniét is. 
 
K: A boltokkal mi lett aztán? 
 
I: Hát bezárt- hát megszűntek=megszűntek. 
 
K: Más nem vette át, nem nyitottak ki? 
 
I: Hát, átvött egyet, a Donát Jenő bácsi bótját egy, aki hadiözvegy lött és annak 
utalták ki a bótot. 
 
K: Az ki volt? 
 
I: Bátorné=Bátorné, de hát már az is meghalt. 
 
K: A boltokban levő holmik, áruk sorsa mi lett? 
 
I: Hát ezt má’ nem tudom, ezt=ezt=ezt nem mondhatom, mer’ ezt nem tudom. Ugye 
gyerökfélét már ilyen nem érdökölt, hogy=hogy hát biztos, hogy azt is széthúzták. 
 
K: Tud erről valamit, látott- 
 
I: Nem: csak így gondolom=csak így gondolom, hogy azt is. Mer biztos nem vótak 
üresek azok a boltok. 
 
K: Ő- 
I: -jaj- 
 
K: Voltak-e nyilasok a faluban? 
 
I: Hát egyet tudok, mer azt úgy is hítták, hogy nyilas Balogh. De hát az is=az is má’ 
régön meghalt. 
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K: Mit csinált ez a nyilas Balogh? 
 
I: Hát úgy=úgy különösképpen nem tudom, hogy mit csinált, csak hát azt tudtuk, 
hogy nyilas volt, meg hát úgy is- mivel több Balogh vót, így különböztették meg, 
hogy a nyilas Balogh. De aztán hogy hova lött, merre lött, ezt má’ nem tudom. 
 
K: De mitől volt ő nyilas? Mit csinált, mint nyilas? 
 
I: Itt semmit, itt azt nem lehet mondani, hogy valamit csinált vóna. 
 
K: Egyenruhája volt? 
 
I: Nem=nem=nem=nem, az nem vót. Civilbe járt. 
 
K: Karszalagja? 
 
I: Nem, arra se emlékszök=arra se emlékszök, hogy az lött volna neki, nem=nem. 
Csak hát tudta mindönki, hogy nyilas. 
 
K: De mondott valamit, hogy miket- miben hisz, vagy mik az ő meggyőződése, mi az 
ő politikai meggyőződése? 
 
I: Hát ugye ezt én nem tudom, ugye engöm mint gyerökök ilyen nem érdökölt. 
 
K: Szidta a zsidókat? 
 
I: Azt se mondhatom, vagy- szóval amit nem tudok, azt nem mondhatom. 
 
K: Álljunk meg, Sárika néni, köszönöm szépen, most álljunk meg. 
Sárika néni, megálltunk egy rövid szünetre, és akkor itt próbáltuk tisztázni azt, hogy 
hogy is volt ez, mikor kellett elkezdeni a zsidóknak a sárga csillag viselését. Ugye 
akkor az volt a kérdés, hogy=hogy vajon amikor bejöttek a németek, arra tetszik-e 
emlékezni, hogy mikor jöttek be a németek? 
 
I: Mondom, úgy emlékszök, hogy ’44 április- nem tudom hányadikán. 
 
K: És vajon azelőtt már kellett a zsidóknak sárga csillagot viselniük? Vagy csak 
azután, amikor bejöttek a németek? 
 
I: Hát szörintem=szörintem azután=azután=azután. 
 
K: Vagyis akkor körülbelül mielőtt elvitték volna, milyen hosszan kellett nekik sárga 
csillagot hordaniuk? Milyen hosszú lehetett ez? Ez azért nem lehetett több egy-két 
hónapnál, ha jól sejtem. 
 
I: Nem=nem=nem=nem=nem. Mer=mer 44-be gyüttek be a némötök, és akko’ 
szigorodott ez=ez=ez a bizonyos megkülönböztetés. 
 
K: És mikor vitték el? Tehát ’44 áprilisában jöttek be a németek, mikor vitték el a 
zsidókat Őcsényből? 
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I: Hát aranyoskám, itt most megkeverödök- nem-e 44-be vitték el üket. 44- 
K: -tavasszal valamikor- 
I: -44-be vitték el üket, erre már pontosan emlékszök, hogy 44-be. De-----de i=itt 
most megakadok. 
 
K: Mi a- miben akadt meg Sárika néni? 
 
I: Az évszámokon. Hogy=hogy=hogy valóba---mer mondom, hát arra emlékszök, 
hogy hát az elhurcolásuk előtt lényegösen előbb köllött nekik hordani a sárga 
csillagot, de így évszámra már nem=nem- nem emlékszök, hogy=hogy- 
 
K: De most azt mondja, hogy valószínűleg akkor kellett a sárga csillagot csak 
hordani, amikor a németek bejöttek, a németek pedig ’44 áprilisában. 
 
I: ’44 áprilisában. Akko=akkor biz- ez az emléközetem akko’ nem jó=ez az 
emléközetem akko’ nem jó. 
 
K: Tehát akkor valószínűleg nem sokat- tehát mégse olyan hosszan kellett hordani a 
sárga csillagot az elhurcolásuk előtti időszakban. Tehát olyan egy-két hónap 
maximum? Ez igaz lehet? 
 
I: Hát- most=most mondom, enné’=enné’ az évszámoknál megakadok egy kicsit, 
hogy=hogy=hogy ezt=ezt annyira biztosan, határozottan- mer az emléközetömbe így 
van, hogy előbb. 
 
K: Sárika néni, és kb. mikor vitték el a zsidókat, arra tetszik-e emlékezni? 
 
I: Hát hogyne, hát ’44-be. 
 
K: De hány- de melyik hónapban kb.? 
 
I: Azt hiszöm, májusba=májusba=májusba=májusba. Mer’ a Kurdiné, meg hát arra 
emlékszik nagyon ugye, hogy ük má’ kukoricát kapáltak, miko’ vitték a zsidókat, 
aztán aszonta azt apja, hogy no, kislányom, most viszik a zsidókat, azután meg 
minket. 
 
K: Kukoricát mikor kapálnak, melyik hónapba? 
 
I: Hát má- májusba- májusba, júniusba=májusba, júniusba. Hát ezt a részit tudom=ezt 
a részit tudom, ((nevet)) hogy májusba, júniusba. És itt=itt=itt=itt=itt akadok meg. 
 
K: Jó, akkor köszönöm szépen, Sárika néni, akkor álljunk le. 
Sárika néni, leálltunk és itt próbáltunk újra végigbeszélni dolgokat. Tehát az a lényeg, 
amit mondott, ugye az alapján- és nyilván ez így is van, tehát mások is, amit 
elmondtak, meg hát tudjuk, hogy a- a zsidókat ugye valamikor májusban vitték el- 
I: -igen- 
K: -a németek áprilisban jöttek be- 
I: -igen- 
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K: -tehát akkoriban kellett nekik a sárga csillagot kitűzniük, amikor- akkoriban jött ez 
a rendelet, hogy a zsidóknak sárga csillagot kell viselniük. Tehát ez azt jelenti, hogy 
valóban nem- tehát néhány hónappal, néhány héttel, maximum egy hónappal azelőtt, 
hogy=hogy őket elvitték, kellett nekik a sárga csillagot hordaniuk. Úgyhogy ez így 
lehet=így lehet valójában. 
 
I: Hát csak így löhetött, csak valahogy neköm az vót a- van az emléközetömbe, hogy 
előbb=hogy előbb. 
 
K: Hát van ez így, hogy az ember így- 
 
I: -hát ja=ja- 
K: -összekeveri. De az akkor úgy volt. Tehát akkor az ott- 
 
I: Ja, hát az=az biztos, hogy- 
 
K: Hogy akikor ott nem egy évről van szó, hanem csak néhány hétről, maximum egy 
hónapról valahogy így lehetett. Sárika néni- 
 
I: Hát valószínű, hogy így vót, csak akko’ csal az emléközetöm, mer mondom, 
énneköm az van az emléközetömbe, hogy előbb. 
 
K: Csak amit mondott Sárika néni, hogy azt hitte, hogy az elhangzottak után, amikor 
beszélgettünk erről, mikor megálltunk a kamerával, hogy=hogy ugye iskolába- azt 
mondta, hogy ’43-ig jár iskolába- 
I: -igen=igen=igen- 
K: -és úgy emlékezett, hogy az iskolába is látta a sárga csillagot- 
I: -úgy=úgy=úgy=úgy=úgy=úgy=úgy=úgy- hogy má’ iskolába is sárga csillaggal 
jártak. Ezér’ mondtam, akko’ miko’ beszélgettünk, hogy=hogy én úgy emlékszök, 
hogy még akko’ én is iskolába jártam, miko’ ezöknek a sárga csillagot köllött viselni. 
Erre nem mernék megesküdni, hogy- na akkor, mikor a némötök begyüttek, mer ez 
nagyon rövid idő vót, ez mo- mondom, neköm az emléközetömbe úgy van, hogy- 
 
K: -és ’44-ben már nem járt iskolába Sárika néni- 
 
I: Nem=nem=nem=nem- 
K: -de ez valószínűleg így lehetett- 
I: -43-ba- 
K: -valószínűleg így- 
I: -és=és=és neköm az van az emléközetömbe, hogy ők már akkor sárga csillagot 
hordtak. Csak a megszo- szóval én így emlékszök, hogy a megszorítás, vagy ez a 
tragédia, ahogy a németök begyüttek, akko’ erősödött föl. Akko’ erősödött föl. 
 
K: A sárga csillagról szóló rendelet az ’44 tavaszán jött ki, tehát nekik biztos, hogy 
nem kellett 43-ban már sárga csillagot hordani. Tehát akkor ezt valószínűleg 
összekeveredik kicsit Sárika néni emlékezetében, de köszönjük szépen akkor, és 
akkor- 
I: Hát nagyon szívesen, ha valami- 
K: -mindenképpen, igen. Jó volt és sokat segített. Köszönjük szépen. 
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