
Oláh Józsefné Ecsédi Erzsébet 
 
 
I: Jó napot kívánok!  
OJ: És én mondjak valamit? 
I: Legyen szíves elmondani a nevét. 
OJ: (nevet) Oláh Józsefné vagyok.  
I: Leánykori neve? 
OJ: Lánykori nevem Ecsédi Erzsébet. 
I: Mikor született? 
OJ: Születtem 1927. 06. 24-én. 
I: Hol tetszett születni? 
OJ: Kállósemjénben. Kállósemjén, igen. 
I: Melyik megye ez a Kállósemjén? Melyik megye? 
OJ: Vas- Kállósemjén. Szabolcs megyéhez tartozik  És én hogy hívjákon- a 
Vasmegyer, az is Szabolcs megye. Szabolcs megye, igen. 
 
I: Bözsi néni, jártunk már itt néhány héttel ezelőtt és akkor elbeszélgettünk, elmondta 
nekünk, hogy mire emlékszik a második világháborús időkből. Elmesélte, hogy 
milyen emlékei vannak a zsidókkal kapcsolatosan. Most újra eljöttünk, újra 
elbeszélgetünk akkor ezekről a kérdésekről és elsőként azt szeretném megkérdezni, 
hogy hogyan emlékszik vissza? Mennyi- hány zsidó család élt Kállósemjénen? 
 
OJ: Itt is, itt is nem egészet mondtam. Nem Kállósemjénben, Vasmegyeren. Mert 
Kállósemjénben csak megszülettem és valameddig anyukámék ott éltek, a szüleim és 
akkor Vasmegyeren, ott ütöttünk tanyát és ott az édesapám állatorvos mellett 
dolgozott gyermekkorától. De nem diplomás volt, de a megyében ő állatorvos volt. 
Na most a Littman(?) Ferencnek ugye nagy uraságba’ állatok voltak, birkák voltak. 
Az apukám birkát nevelt és ő bent volt- az ő az ő nevelései közben. Ottan voltak arra 
juhászok, emberek, de apukám meg ott gyógyította az állatokat. 
 
I: Bözsi néni, Littman Ferenc ő zsidó volt? 
 
OJ: Littman? Hát persze. Littman Ferencé volt a zsidóbolt és az övé volt ez a nagyon 
nagy birtok. Kettő tanyája volt. Ott egy tanyavilág volt, mert ezt sem mondtam, hogy 
itt volt ugye a falu, egy gyönyörű falu. Egy annyira, mint ide, mondom, az az 
(villamosjárat). Na, ott kezdődött a tanya. Ottan cselédeket, úgy tehenészekkel, mint 
lovasokkal dolgoztak. Meg volt a szarvasmarhától a sertésig a birkáig minden. És 
cselédek- úgy hívták akkor, hogy cselédek és nagyon szépen éltek és jól megéltek a 
cselédek. 
 
I: Littmanékon kívül voltak-e még zsidó családok ott a környéken? 
 
OJ: Voltak, bizony, hát még azt is elmondom, hogyne voltak. Volt Csillagék, voltak 
Fábiánék, voltak Gáspárék, voltak Grószék, voltak Móricz- Móric bácsiék- nem 
tudom, hogy neki- tíz- összeszámoltam, tíz család lakott, akiknek szatócsüzletük volt. 
Akkor azt hiszem- 
 
I: Bözsi néni, el tetszik tudni nekünk mondani a neveket és hogy ki mivel 
foglalkozott? 
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OJ: Igen, éppen azt számolgatom. 
 
I: De hogy meg tetszik tudni mondani, hogy mondjuk a Csillagék mivel foglalkoztak? 
 
OJ: A Csillagék, a Csillagéknak volt egy nagyon szép szatócsüzlet és mellette volt 
egy kis borozó, amit akkor kocsmának hívtak. Akkor a másik, a Fábiánéknak, 
azoknak meg már elég szép kis vendéglő volt inkább. És akkor még földműves is volt 
a családból, akik nagyon- több birtokkal, több- hogy is- holddal rendelkeztek. Tíz 
hold, húsz hold föld. Úgyhogy mondhatom azt, hogy szatócsüzlete- 
 
I: Jártak abba a vendéglőbe? 
 
OJ: Jaj, hát nagyon jártunk, nagyon jártunk a vendéglőbe. Főleg az anyukámnak a 
Csillagék- volt Csillag Klárikának hívták a fiatalasszonyt és hát anyukám is egy igen 
jól szituált- közéjük tartozott, hát meg tudott köztük jelenni, mert hát azért volt 
(jelen), hogy akarom mondani, hogy őnekik olyan előkelő- na- kisegít- hát előkelőek 
voltak. És hát az én anyukám és a mi családunk, úgy a gyerekek, voltunk előkelőek. 
 
I: Jártak a- 
 
OJ: Összejártunk, összejártunk, igen, nekem meg, ahogy mondtam, ez a Csillag 
család szintén a falunak a másik oldalán úgy hívták, Kék, Kéknek hívták. Egy nagyon 
aranyos kis falu volt és az idős Csillagok azok ott maradtak azok Kéken, azok ott 
éltek, gazdálkodtak, és a fiú eljött ide. Itten Vasmegyeren nagyobb volt a lehetőség, 
nagyobb falu volt. Itten telepedtek le, itt volt nekik a szatócsüzlet, itt volt a kocsma. 
De a másik, a Fábián, nem tudom, honnan telepedtek oda, de azoknak meg nagyobb 
vendéglő volt, ahol- szóval meg lehetett, mert a tanyáról bejártak oda, a Littman 
tanyáról, azok mind innen éltek, a Csillagékból, a Fábiánékból. És az egész- az egész 
falunak munkát, kenyeret adott ez a- hogy hívják már ott a szatócsüzletben is, nem is 
munkát, hanem hát meg tudták a pénzüket- a pénzüket tudták hol forgatni. 
 
I: A falubeliek jártak a Fábiánék vendéglőjébe, a Csillagék kocsmájába. 
 
OJ: Igen, igen, igen. 
 
I: És maga is járt annak idején. 
 
OJ: Jaj, hát hogyne jártunk volta. Az apukámék kugliztak, ugye, annak idején 
kugliztak, kint szórakoztak, kártyáztak, mi meg odabent voltak ilyen kis 
teadélutánokat a gyerekeknek, mármint hát volt több család is, aki jött. Úgyhogy jól 
érzetük magunkat, zene volt, minden, úgyhogy igen. És a férfiak meg minden 
délután, az volt a dolguk, hogy szórakozni. Na, most ha nem mentek az asszonyok, 
vagy a gyerekek, hát akkor is a férfiak elmentek szórakozni, kártyázni. Volt direkt 
ilyen kártyapartik voltak, kártyatermek, egy terem, ahol csak ezeket csinálták, 
kártyáztak. És ott volt a söntés, ott tudtam meg. A lányom mindig azt kérdezte, hogy 
’anyukám, milyen volt az a söntés?’ Úgyhogy volt söntés, általában a Klárika volt a 
söntésben, na meg nóta is volt. 
 
I: A Fábián felesége? 
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OJ: A Csillagék, a Csillagéknál, igen. 
 
I: Szóval a Csillag-fiúnak a felesége volt a Klárika. 
 
OJ: Igen. A Csillag fiúnak- 
I: Hogy hívták? A keresztnevekre emlékszik?  
OJ: Mire? 
I: A Csillag keresztnevére. 
OJ: Csillag Jenő. Csillag Jenő. 
I: Csillag Jenő volt a kocsmáros. 
 
OJ: Igen, Csillag Jenő volt a kocsmáros, igen. Fábián Áron, azt hiszem, van olyan? 
Akkor az, ha van ilyen név, akkor ő, Fábián Áron. Az volt a másik. Na és akkor volt 
még- 
 
I: A vendéglős. 
 
OJ: Igen, a vendéglős, igen, az volt, igen. 
 
I: Kik voltak még a faluban? 
 
OJ: Hát még szintén szatócsüzlete volt Gáspár- hát Gáspárék. Hogy Gáspárékat hogy 
hívták? Volt olyan, hogy Grósz. 
 
I: Grósz? 
 
OJ: Igen, Grósz. Azok is igen, valami- valami- jaj, azok méteres árut mértek. 
Méteres. Ugye voltak méteres áruk. Voltak varrónők, volt, aki megvarrja, nem úgy, 
mint manapság már. Úgyhogy vettük, vittük, és varrónők voltak. Akkor volt 
postamesterné. A postamesterné. Anyukámnak még az is nagyon jó közel volt 
hozzánk, úgyhogy a- 
 
I: Őt hogy hívták, a postamesternét? 
 
OJ: Annuska, az is Annuska volt, ugyanúgy, mint ahogy ki fogok térni majd 
Annuskára, akit, akit hát imádtunk. 
 
I: Milyen Annuska volt a postamesterné 
 
OJ: Hát, milyen Annuska volt a neve neki, azt én nem tudnám, de a tiszteletes úr, aki 
feleségül vette, a református tiszteletes úr vette- Kenderesi. Kenderesiné, Kenderesi 
János volt a tiszteletes úr, na most az ő nevén, hogy Kenderesi. 
 
I: Most akkor a postamesternek volt a felesége- 
 
OJ: A postamesterné a református- a református papnak volt a felsége. Igen, ő vette 
feleségül a izét, a hogyhívjákot, a postamesternét. De zsidó volt, ő is zsidó volt, el is 
vitték őtet. Elvitték, szemünk láttára vitték el. Készített anyukám nekik nagyon szép 
kis csomatot- 
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I: Még ott nem tartunk, még ott nem tartunk, tehát még a háború előtt vagyunk, 
amikor még kugliztak a Csillagék kocsmájában- 
 
OJ: Igen, még ott nem- még nem vitték, itt még nem vitték. 
 
I: Itt még nem vitték el őket. Tehát akkor azt mondtuk, hogy volt a lelkésznő, akit 
Kenderesi Annuskának hívtak- 
 
OJ: Igen, igen. 
 
I: -és a postamesternek a felesége is- 
 
OJ: Az az ispán úrnak volt a testvére, majd a Littman Ferencnek az ispánja volt. 
Ispán, az, aki a cselédeket, úgy hívták, a cselédeket, a munkásokat ugye ő vezényelte, 
ő járt ki az izékre, a birtokra. De a számtartó, ő a pénzügyeket intézte, az izének, a 
pénzügyi- hát akárkije volt. 
 
I: Szóval Littmannak volt egy ispánja, meg egy számtartó- 
 
OJ: Egy ispánja, meg egy számtartója, igen.  
 
I: Az ispánt hogy hívták? 
 
OJ: Ispán- ispán, ispán, jó lenne egy nevet adni neki. 
 
I: Semmi gond. Volt egy ispán és egy számtartó, ők zsidók voltak, ők is? 
 
OJ: Igen, az, az.  
 
I: Tehát a Littmannak az ispánja is, meg a számtartója is zsidók voltak. 
 
OJ: Igen, igen, igen, igen. 
 
I: Értem. És kikkel volt jóban az édesanyja? 
 
OJ: Annuska. Hát jóban voltunk az egész- 
 
I: - mindenkivel- 
 
OJ: - jó- jóba’ voltunk az egész- igen, az az Annuska- 
 
I: Melyik Annuska? 
 
OJ: Hát az ispánkisasszony, úgy hívtuk, hogy ispánkisasszony, de Annuska volt. Az 
ispánnak volt a testvére. De ő István is volt, most már- István volt, de ispán volt, és 
Istvánnak a testvére volt az Annuska. Mind a kettő, a lány is izé volt, a lány is nem 
ment férjhez, öreglány volt és a Sanyi is izé volt, az is öregfiú volt. És az 
édesanyjukkal lakott. Hogy (ott) volt-e, mikor halt meg az édesapjuk, emlékszem 
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még arra gyönyörű szép kis lakosztályra, ami nekik volt építve, hogy ott laktak, 
úgyhogy- 
 
I: És kik voltak még zsidók Vasmegyeren? 
 
OJ: Hát mondom, hogy kik voltak. Még voltak Grószék, csak hát jó lenne a nevét 
tudni. Grószék, akkor Gáspár, Gáspárék. Gáspárék, akkor a Móric bácsi is volt, 
nagyon szerettük a Móric bácsit. Mindig kaptunk tőle valamit, ha mentünk, meg nem 
inkább mink, hanem voltak ott gyerekek, mondjuk hát nem olyan sorsba’ voltak. 
Abban a pillanatban kapták a medvecukrot, akkor a nápolyit- 
 
I: A Móric bácsitól. 
 
OJ: A Móric bácsitól. 
 
I: Ő mi volt? 
 
OJ: Hát ő is ilyen kis szatócs volt. Igen, igen. 
 
I: Volt-e valami ellenségeskedés Vasmegyeren? Volt-e annak jele, hogy a zsidókat 
nem szeretik Vasmegyeren? 
 
OJ: Ááá, soha! Soha ilyenre nem emlékszek, hogy valaki ne sze- se cigány, mert volt 
egy pár cigánycsalád, nem sok volt a cigányokból, na, ez nem érdekes, csak arra 
mondom, hogy nem olyan népek éltünk, hogy- azok is kötötték a kosarat, hozták, 
adtunk ezt-azt érte. Megéltek belőle. Meg vályogot vetettek, a házakat építettek, saját 
maguknak, meg volt egy nagyon-nagyon kedves őő- cigány úr, aki nekünk- állandó 
hal- na, hát ez nem ide tartozik, hogy őtőle vettük a halat. 
 
I: Értem. 
 
OJ: Mindig hozta nekünk a halat. 
 
I: Voltak-e osztálytársak, volt-e Bözsi néninek zsidó osztálytársa? 
 
OJ: Volt, voltak is, lányok voltak. Igen, mondtam is, hogy akit nagyon sirattam és 
akkor föl akartak- hát még itt nem tartottunk. 
 
I: Kik voltak a- név szerint az iskolatársak? 
 
OJ: Egyik Klárika volt, a másik a másik Zsuzsika volt, Zsuzsa, Zsuzsanna. 
 
I: De mi volt a vezetéknevük? 
 
OJ: Ő- hát milyen? Csillag. Hát Csillag Klárika, az anyja is Klárika volt, az egyik 
kislánynak, a másiknak pedig- másik Zsuzsi volt és a- hát a Teca az mit jelent, a Teca 
név? 
 
I: Teréz? 
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OJ: Teréz. A másik meg Tecának hívtuk, igen. 
 
I: Őt- bocsánat, akkor vezetéknévvel együtt kik voltak? Még egyszer? 
 
OJ: Csillag Klárika, Csillag- mit mondtam a másodiknak?  
 
I: Zsuzsi? Zsuzsit mondott? 
 
OJ: Igen, Zsuzsika, meg Teri. 
 
I: És ő is Csillag, mind a hárman Csillag. 
 
OJ: Igen, mind a három, három kislány volt a családba. És Jenő, Jenő volt, Csillag 
Jenő volt a- 
 
I: (…) Csillag Jenőnek a lányai voltak.  
 
OJ: A Klárika meg a felesége volt neki. 
 
I: Jó barátnők voltak, vagy jóban voltak Bözsi nénivel. 
 
OJ: Igen, oda jártunk vásárolni, anyukámék ilyen havonta fizettek csak, mindig 
havonta, úgy szoktuk mondani, hogy havi- már nem is tudom, hogy- szóval havonta 
fizettünk. Azt vettünk, amennyi- én emlékszem akkor, hogy mindig olyan- olyan 17 
ezer forint, addig mentünk, akkor jó, mondom, vagy 15 szá- vagy nem, de tudom, 
hogy annyit vásároltunk egy hónapban. De abban minden volt, minden volt benne. 
 
I: Csúfolták-e ezeket a kislányokat, merthogy zsidók? 
 
OJ: Ááá! Miért csúfolták volna? Gyönyörű, olyan szép frizurái- nekünk is olyan volt, 
mi is, hogy három lány volt, három lány és így föl volt vágva itten és itt egy kicsit 
leért. És akkor úgy mentünk, bubifrizurának hívtuk és anyukám svájcisapkát- csak azt 
akarom ebből kihozni, hogy mi szégyelltünk, mert minket csúfoltak, hogy az Ecsédi 
kisasszonyok megjöttek. És a testvérem, a nagyobbik mindig- anyukám szépen így 
megcsinálta szépen a sapkát a fejünkre, és a testvérem, meg a nagyobbik lány, mikor 
kimentünk, így lehúzta, hogy azért, hogy urasan, úgy mondták, hogy urasan. Szóval 
úgy jártunk. Nekik is úgy volt a hajuk lenyírva mindig, mint nekünk. 
 
I: Hallott-e olyat, hogy gúnyolódnak a zsidókkal, vagy zsidó gyerekekkel, vagy- 
 
OJ: Nem, nem, nem, nem. Mi ilyen téren- 
 
I: Hallott-e ilyen csúfolódó dalokat, rigmusokat? 
 
OJ: Ááá, ilyenek nem voltak ottan, hogy- nem, nem, nem. Ők is sokszor ott mulattak, 
ment a cigány, ugye a vendéglőbe felvitték a cimbalmot, az egész nap ott volt, este 
meg mentek muzsikálni a cigányok. Ők is jóban voltak a cigányokkal. Ők vitték a 
vendégeket, végeredményben. Ők vitték még a vendéget is. 
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I: Volt egy hely, ahol hallottunk egy olyan dalt, ami úgy kezdődött, hogy ’éljen 
Szálasi, meg a Hitler’, az mit jelentett? 
 
OJ: Volt, volt, igen. (énekel) Éljen Szálasi, meg a Hitler (dúdol)-- üssék a zsidókat-- 
igen. Igen, voltak, de- 
 
I: Hogy volt- 
 
OJ: -igen, de ez nem azér- 
 
I: Bözsi néni, hogy volt ez a dal? El tetszik tudni énekelni az elejétől a végéig? 
 
OJ: Hát, hát hogy most hirtelen eszembe jutott.  
(énekel) Éljen a Szá- Szálasi, meg a Hitler,  
üssék a zsidókat bikacsökkel. (lálálá)-  
erre nagyon keveset. Azt hiszem, hogy volt olyan, én emlékszem rá, volt, hogy 
beittak a srácok, és azokat, akiket ez- de nem azért énekelték- 
 
I: Hol hallotta ezt Bözsi néni? 
 
OJ: Hát ott a- ott hallottuk, ott, a- 
 
I: - a kocsmában? 
 
OJ: - a kocsmában, de nem volt ez- 
 
I: A zsidó kocsmárosnak a-? 
 
OJ: A zsidó kocsmárosnak a- de ez nem úgy volt, hogy most azért, mert hogy- 
hanem valahol, valami buta emberek ezt kitalálták és akkor még- még ez izéből, csak 
olyan viccből is énekelték. De nem. Nem volt belőle, hogy nahát, de mit tudom én. 
Az se volt, hogy én emlékszem rá, nem vált ez, na, most ez állandóan, hát- de volt, 
volt. Vagy hát inkább ott a (mi falunkban) hallottam. 
 
I: Ezt a kocsmában, a helyi kocsmában hallotta Bözsi néni? 
 
OJ: (nevet) Hallottam, hát ezek ott beittak, a srácok, akkor, de mondom, hogy ezek 
olyan emberek voltak, ezek a Csillagék, nem lehetett őket nem szeretni. Nem lehetett. 
Kedves, kellemes, intelligens, szép emberek voltak, szép asszony, szép férj. Ott nem 
volt, hogy na hát valakit gúnyoljanak. Hát ez benne volt akkor a- már ma szerintem 
ez az utolsó időszakban kezdett inkább ez a- de hogy elhatalmasodott volna 
valamikor, és hogy ebből lett volna baj, azt nem- nem volt. Nem emlékszem soha rá, 
még arra se, hogy mán a kint a- ja! Igen, igen. Kiköltöztünk, mi, mi kiköltöztünk, egy 
nagyon szép lakosztály kaptunk, mivel apukám ott volt állandóan és mi lezártuk a 
lakásunk évekre. Én azt hiszem, hogy több évre és akkor, mert nekünk az 
kényelmesebb volt, mert rengeteg tejet mi megkaptuk a bizonyos járadékot, nem 
tudom, harmados? A tejből, a gyapjúból, még apukám élt és akkor az külön, hogy 
amit ő- 
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OJ: -állatokkal, lékelte a fejüket, lábukat pucolta, minden. Ő ehhez lejárt a 
Hortobágyra és megint ez nem ahhoz tartozik, de hogy annyira ebbe- szóval nagyon 
értette. És akkor mi úgy csináltuk a rengeteg- az anyukám, meg volt neki segítsége, 
csináltunk ilyen nagy gomolyákat, azt úgy hívták, hogy juh- begyúrt túró. Már akkor 
jött a háború és akkor ilyen 5 kilósak voltak, volt egy helyiség, talán mint ez és tele 
voltak aggatva ilyen nagy- ilyen átlátszó szita-izéken kendőkbe bekötve és azok ott 
lecsöpögtek és akkor- akkor utána ilyen száraz helyre tették és akkor úgy hordták be a 
városba a szüleim. Meg hát volt- nem is a szüleim, hát- 
 
I: Melyik városba? 
 
OJ: Nyíregyházára. Nyíregyházára, a katonaságnak szállítottak. Nem apukám, mert 
mondom, apukám el volt foglalva, hanem volt rá kocsis, aki beszállította nekünk. 
 
I: Na, most mi volt a- tehát akkor ezeket az énekeket hallotta már háború előtt, vagy 
alatt a Bözsi néni? 
 
OJ: Már, már inkább- nem, nem, nem nem. Nem hallottam, nem, akkor még a 
kezdetben volt ez. 
 
I: De a ’40-es évek elején. 
 
OJ: Igen, igen. Hát kegyed is hallhatta ezt valakinél, hogy így ki tudta mondani? 
 
I: Mi ezt hallottuk már máshol is. 
 
OJ: Igen, igen, de--- nem volt belőle- 
 
I: - és arra emlékszik, hogy mondjuk a Csillagék, amikor ezt az éneket hallották, 
akkor mit szóltak? 
 
OJ: Aaa, semmit, semmibe nem vették, mert ők tudták, hogy olyan biztonságban 
vannak ott, hogy ott nem kellett, hogy valaki- meg sehol, még nem jött be a törvény. 
Hát valahogyan csak bejött ugye a törvény, amikor- amikor hát és akkor addig ott 
nem volt, hogy félni kell, vagy ilyen nem volt, hogy félni kell. Hát mi ott voltunk, 
tényleg egymás szájából ettünk, a gyerekek, minden. Na most, hogy mi nem 
megyünk ide, mert hát azért, mert hát ugye nem lehet, mert mi is esetleg- ilyen nem 
volt. Itt az utolsó percen volt mán az elszállításnál, amikor hát, amint mondtam is 
már, hogy nem tudom, odaért már- 
 
I: Én még azt szeretném megkérdezni, hogy mielőtt elvitték volna még a zsidókat, 
volt, hogy ilyeneket énekeltek a kocsmában. Volt-e más jele annak, hogy valami 
készül a zsidók ellen? 
 
OJ: Ott olyan spontán jött ez, hogy hallottuk, hogy hallottuk, de hogy- de hogy- hogy 
félt volna valaki, hogy- Aztán már valóban az volt, hogy a kis- csak úgy hí- az 
Annuskát úgy hívtuk, hogy az ispánkisasszony, hogy már nagyon sokat jött be 
hozzánk. Nagyon sokat jött be és akkor hát amennyire tudtuk, mindig azt mondtuk, 
hogy aludjon ottan nálunk. Szép nagy lakás volt és le is volt zárva nekünk egy lakás. 
De aztán mégis ott volt az öreg édesanyja, meg a testvére, ugye annak kinn a 
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birtokon, a tanyavilágban, hát ott volt nekik az otthonuk, úgyhogy akkor már 
próbálgattuk, hogy na, de nem mertük, azért, mert ugye ő ragaszkodott is a te- az 
édesanyja- oda megy, ahova az édesanyja, meg a testévre. De nem hallottunk úgy, 
hogy úgy különösebben, hogy bújtatgatták. Olyan- olyan- úgy szokták mondani, 
parasztosan, olyan sutyiba’ jöttek, de olyan lecsapás volt, hogy igen. Mentek és 
elővették a paksamétát, igen, XY-ék igen, igen, ennyi idő alatt készüljenek el. 
 
I: -szóval- 
 
OJ: - a leg- leg- ami hozzá- hogy akarom mondani? Csak azokat hozhatják, a 
tárgyakat, ami hát a -  
 
I: Ez hogy derült ki? Kellet-e, volt-e olyan, hogy sárga csillagot kellett viselni a 
vasmegyeri zsidóknak? 
 
OJ: Minálunk nem, nem, nem. Ott nem volt, ott nem volt, ott nem volt. 
 
I: Látott ilyet, hogy valakinek sárga--?  
 
OJ: Én? Hát hogyne. Én Kisvárdán láttam, amikor elmentem oda asszisztenslánynak, 
másfél évig voltam a Léner(?) Zoltán doktor úr mellett, a sebészorvos mellett voltam 
asszisztenslány. És akkor őket már- őket már láttam, ugye más nagyon-nagyon el 
voltunk- hát őnála megint úgy voltam én, mint családtag. Mert nagynéném az másik 
oldalba’ lakott, a patikáriusnak volt a felesége. Csak azt nem tudom, hogy a 
Kálmánnal eljöttek Pestre. És én nem tudom- 
 
I: A sebészorvos, ő is zsidó volt? 
 
OJ: Ó, hát természetesen! Igen, nagyon gyönyörű két- felesége, két gyönyörű 
kislánya is volt. 
 
I: Mikor került oda Bözsi néni? 
 
OJ: Na, ez negyven- negyvenháromban. Ahogyan- hát azt hiszem, ’44-ben volt ez a 
piszkos ügy, mán ugye 44-ben, amikor kezdték hordani. Mert én azelőtt polgáriba 
jártam, mert ő a doktor, mán engemet- hát én ott aztán voltam igazi kisasszony már 
akkor én hajlamos is voltam. Már csak úgy hívtak a családban is, hogy kisasszony, 
mert én ilyen helyzeteket (nevet) állítottam. 
 
I: Szóval ’43-ban elkerült Kisvárdára. 
 
OJ: Igen, igen, igen. 
 
I: Ott dolgozott a sebészorvossal? 
 
OJ: Hát ott voltam mellette, nála készültem asszisztenslánynak. Ugye minden- keze 
alá injekciós tűket, injekciót beadtam, azokat főztem ki, ami hát kellett egy ilyen 
izéba, én ott mindent csináltam. 
I: Hogy hívták ezt az orvost, még egyszer? 
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OJ: Léner Zoltán. Még azt is tudom, hogy milyen utca. Na, most nem (aztán amit 
akar az ember azonnal) Szent László utcában, ott volt, ott volt orvos. Szent László 
utcában. 
 
I: Léner Zoltán ő is egy zsidó sebészorvos volt. 
 
OJ: Igen, igen, mint sebész, maszek. 
 
I: És nála kiderült, hogy valami- hogy nehezedik a zsidóknak a helyzete? Hogy van 
valami jele annak-  
 
OJ: Igen, igen, már kezdte- 
 
I: Mit mondott, hogy mit csinált? 
 
OJ: Hát hogy hát ugye mán előtte is, de aztán mikor a sárga csillag felment, akkor 
aztán azt mondta, hogy hát nincs más, azt mondja, Bözsikének el kell menni, hogy- 
mert én meg sírtam, gyermekek, én játszottam velük számháborút, mert hatalmas kert 
volt, mintha itt kinézünk. Hatalmas, gyönyörű, gyönyörű nagy fás rész volt és akkor 
azokkal, emlékszem, raktunk fel- azóta sem tudom, hogy kell csinálni. Annyira 
szerettem a két gyönyörű- Gabika meg Vera, így hívták, még azt is tudom. Ezelőtt 
hány évvel volt már ez és magamon is gondolkodom, hogy hát hogy jön, mintha 
előttem lenne minden. Csak kinyílik az agyba’ is és- és amit tegnap csináltam, nem 
tudom már, hogy hogy volt. Igen, aztán akkor anyukámat értesítettük és akkor- és 
akkor lett vége. Aki már ott elvégezte ezt az asszisztensit az izé- a doktor úr mellett, a 
Rózsi.  
Akkor ő is, meg a nagynénémék is együtt jöttek el Pestre, de még akkor nem volt 
fenn a sárga csillag. Én meg ott maradtam, a kis mimóza, ugye. Aztán akkor ugye 
nem volt már senki, aki hát- ővelük mint az anyám, vagy testvérem lett volna. És 
akkor én már elgondolkodtam rajta, hogy itt már, a akárhogy fogok szeretni, meg 
szeretnek engemet, de már nincsen senkim se. És akkor bele kellett nyugodni. 
 
I: Nagynénje fölment Pestre- 
 
OJ: Igen, igen, igen és a Rózsi- 
 
I: - a patikusékkal? Ő is- ő is zsidó volt, a patikus? 
 
OJ: A patikus, hát itt volt, szembe’- 
 
I: De ő is zsidó ember volt? 
 
OJ: Ő is zsidó ember volt. 
 
I: És ők feljöttek Pestre- 
 
OJ: Igen, feljöttek Pestre és- 
 
I: Hogy hívták a patikust? 
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OJ: Hát hogy Kálmánnak- nem tudom-  
 
I: Tessék vigyázni, elnézést kérek, csak a mikrofonnal tessék vigyázni- 
 
OJ: Ja, ja, arról én már elfelejtkeztem, hogy itt van. 
 
I: - köszönöm szépen, jó. 
 
OJ: - szóljon csak bátran. 
 
I: A patikust hogy hívták?  
 
OJ: Kálmánnak, nem tudom, milyen Kálmán. Azt nem- ugye, amit nem tudok, azt 
nem tudom megmondani, hogy milyen Kálmán volt. Adjunk neki egy nevet, az 
lehetséges? (nevet) Nem tudom. 
 
I: Értem. 
 
OJ: Úgyhogy akkor a Rózsi- 
 
I: Ki volt a Rózsi? 
 
OJ: Jaj! Molnárnak hívták. Molnár. Hát a nagynéném Molnár. Molnár- Molnár 
Molnár Lászlóné. A Rózsit meg csak Rózsinak tudom. A lány- nagyon szép lány volt.  
 
I: Ő volt a lányuk. 
 
OJ: Nem a lányuk, hanem ott volt asszisztenslány, a doktor úrnál. És annak a helyére 
vittek engemet el. Az anyukámék elengedtek, mert a nagynéném, meg Rózsi is lent 
volt ott nálunk Vasmegyeren. Mert ez is kötve volt, ugye a hogy hívjákkal. 
 
I: Szóval a nagynénjének a férje volt a patikus.  
 
OJ: A nagynénémnek a patikus, igen. Molnárnak hívták. 
 
I: Akit Molnárnak hívtak és fölment- és ő is egy zsidó ember volt. És ők fölmentek 
Pestre. 
 
OJ: Igen, igen. 
 
I: Mi történt aztán ezzel a- 
 
OJ: Azt akarom mondani, hogy mégiscsak- mert aztán annyira majd- majd mi 
felkerültünk Pestre. Ugye feljöttünk, mert a férjem azonnal eljött ide, ahogy a háború, 
mert neki olyan- olyan hogy hívjákot- (köhint) olyan professziója, hogy- és ő odalent 
cipésznek tanult, úri női cipész. Na, most ő aztat sose nem szerette a cipészséget, ő 
egy nagy ember volt, úgyhogy nem szeretett- nem szerette. Na most azonnal 
beiratkozott technikumba, gépipari technikum, mert mindig a gépeknek, mert az 
édesapja a Littman úrnál gépész volt. Főgépész, mikor ott mindent ugye úgy kellett a 
meleg víz, mint itt, mint akárhol, és azokat. És ő mindig arra vágyott. Na és akkor ő 
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eljött ide azonnal. Én akkor már megvoltam, úgy hogy ki voltam nézve, már hogy én 
leszek az akármilyen- nagy tiltott szerelmem is volt, minden. Úgyhogy és akkor ő itt 
lakott Pesten és a nagynénémnél- a nagynéném, de akkor már felszabadulás volt, 
olyan, hogy szintén elment házvezetőnőnek. Azt is tudom, a Margit hídnál van az a 
hatalmas- most nem tudom, hogy azelőtt mi volt mán, hogy- 
 
I: Bözsi néni, Bözsi néniék a férjével a háború után került fel Pestre?  
 
OJ: A háború után kerültünk fel. 
 
I: Jó, akkor még kicsit térjünk vissza a háború időszakára. 
 
OJ: Jó, igen, tessék. 
 
I: Nekem volna egy rövid kérdésem azzal kapcsolatosan, hogy a nagynénjének a 
férje, a Molnár, a patikus, ővele mi lett a háború alatt? 
 
OJ: A há- azt hiszem a háború alatt el volt- el volt tüntetve, mert- 
 
I: - de túlélte a háborút? 
 
OJ: - mert túlélte a háborút. 
 
I: Értem. Bözsi néni! Akkor- tehát Kisvárdán volt ’44- meddig volt? ’44? 
 
OJ: ’44. Ahogyan, amikor hát beért a hogy hívják, a törvény, akkor. Én akkor azonnal 
eljöttem. Hogy ez milyen- a hónapot aztat tudnám, azt hiszem ősz volt, mert nagy 
szüreti bál volt és én arra érkeztem haza és egy szépségversenyt nyerettek velem. Ott 
a katonák jöttek haza, minden, abba’ a pillanatba. Az én férjem már (…mint fiatal …) 
az egész bált. Na. Úgyhogy- úgyhogy körülbelül ősz volt. 
 
I: És mi történt aztán? Mi történt aztán a sebészorvosékkal? Azt tudja-e? 
 
OJ: A doktor úr visszajött. Annyit hallottunk, hogy vissza- 
 
I: Találkozott vele aztán valaha? 
 
OJ: Soha többet, nem, nem. Az Annuska is visszajött, az Annuska is visszajött. És a 
doktor úr is visszajött.  
 
I: És látta-e azt, amikor elvitték őket? 
 
OJ: Nem, őket nem. Nem láttam, ugye én onnan- 
 
I: - a kisvárdaiakat?  
 
OJ: A kisvárdaiakat nem, de a vasmegyerieket (egyenként)- 
 
I: Látta Kisvárdán a sárga csillagot- 
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OJ: Igen, ott volt mán nekik a sárga csillag. 
 
I: Az orvosék is hordták a sárga- 
 
OJ: Igen, hogyne, hordták. 
 
I: Emlékszik arra, hogy hogy derült az ki számukra, hogy sárga csillagot kell 
hordaniuk? 
 
OJ: Hát, hát ugye ezt a hivatalos részeit ez énrám nem volt bízva, csak már az, hogy 
azt tudtam, hogy készül valami, már a nagynéném is mondta, hogy ’hát nem tudom, 
mi lesz velem, Böském, mert el kell nekünk is menni’. Nem akart teljesen engemet 
elkeseríteni, ’mert itt valami lesz’ azt mondja és hát mi is azért menjünk már, mert 
mán a Kálmánra ne kerüljön rá a hogy hívják, a sárga csillag. Úgyhogy őneki, hát 
neki nem volt. Azt hiszem, hogy az én nagynénémet, hogy vitték volna el, az 
amennyire szerette, elment volna vele. 
 
I: Szóval ott lakott még a sebészéknél, bocsánat, a nevük, mi is volt a nevük?  
 
OJ: Léner, Léner Zoltán- 
 
I: -Léner doktoréknál, ott lakott a Léner doktoréknál, amikor nekik ki kellett tűzni a 
sárga csillagot. 
 
OJ: Nagyon-nagyon elszomorodott az élet ottan, nagyon-nagyon. Csak azt nem 
tudom, meddig hordták, mikor került a sor arra, hogy a sárga csillagot- utána mennyi 
idő telt el, hogy akkor elvitték őket. 
 
I: Arra emlékszik, hogy ez hogy volt ott a családban megbeszélve? Hogy mit 
mondtak? Hogy Böske, vagy Bözsi- 
 
OJ: -igen, Bözsikének hívtak- 
 
I: - hogy nekünk most már sárga csillagot- tehát hogy volt ez, emlékszik? 
 
OJ: Igen. Nem, nem. Hanem az fog felkerülni. Az fog felkerülni és mán a Kálmán 
nem akarta, hogy ő ott sárga csillagot- 
 
I: De a családban, ahol volt, a Léner családban- 
 
OJ: Léner cs- ez a Léner család, hát ők egy család voltak szinte a patikus, meg a 
doktor úr, hát egy- úgyhogy hát ugye énnekem ők azt úgy nem mondták. Csak 
mondta a doktor úr, hogy nagyon szeretett a doktor úr engemet, hogy hát mit tudom, 
mikor hogy hívott, Bözsi, Bözsike, vagy mi, ’el kell neked most már innen menni, 
mert mivel rossz a politika’, úgy mondta, ezt mondta, a politika hozta. Megértettem 
már, ez a politika, és nekünk el fog kelleni menni. Úgyhogy hát 
 
I: Ezt honnét tudta Léner doktor úr? 
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OJ: Egy olyan nagy városban tudták. Mán olyan a levegőben benne volt mán ez. Hát 
ugye úriemberek voltak, tanult emberek, aki tudta mán a mit tudom én, az újságok 
terjesztve voltak ezek minden. Minden, úgyhogy hát innen. Ők innen már tudták, ők 
már nagyon-nagyon. És már emlékszem rá, hogy a doktor úr nem is nagyon- nem is 
nagyon fogadott betegeket, például hogy időpontot mondjon, vagy mit tudom én, 
nem. De még praktizált akkor, amikor én onnan a lábamat kitettem. Emlékszem rá, 
hogy délután indult a vonat. És akkor dé- anyukám telefonált fel, hogy várni fognak 
az állomáson, hogy nem jönnek el, hanem ott fognak Kemecsén, mert Kemecséig 
kellett nekem menni és Kemecsén kellett leszállni és onnan bizony már gyalog kellett 
hazamenni a mi falunkba. Nem volt. Akkor oszt vagy kerékpárral, nem nagyon-
talyigák voltak, meg kocsis. Egy talyiga volt, meg izé, hát az apósom meg volt a 
sofőr, egyetlen egy a faluba, aki az izének, a Littman Ferenc nagyságos úrnak volt a 
hogyhívjákja. Éppen ma nézegettem őket, a családot, csak nálam van, hogy hat 
gyerek, le van velük mind- ugye annak idején elmentek és lefényképezték- és ott 
vannak az apósom, az anyósom. És a két ludovikás tiszt is volt, kettő volt a Horthy-
rendszerben belőlük, a férjemnek a testévére. Egyik még a Horthynak volt az izéje, a 
Horthynak a testőre. Mind ilyen szép magas emberek voltak. 
 
I: Bözsi néni, visszatérve a- 
 
OJ: - igen, tessék csak. 
 
OJ: - Kisvárdára, Kisvárdán milyen volt a hangulat? Szóval amikor eljött onnét, vagy 
azelőtt, hogy eljött volna, lehetett érezni, hogy a zsidókkal szemben másképp 
viselkedtek az emberek? 
 
OJ: Megmondom őszintén, eléggé, mert még egyszer-kétszer elmentem közbe’ 
fodrászhoz, mert ottan állandó frizura, festett köröm, minden. És akkor a doktor úr 
kívánságára, és akkor ottan mindig nagyon-nagyon-nagyon és ismerték a doktor ura 
és teljesen- és maga a doktor úr- a Léneréket, a családot, ugye két gyönyörű gyerek, 
minden, de nagyon lent volt. Nagyon, nagyon, nagyon. Szinte mintha kihalt volna a 
város. Ott a falun, szinte mintha kihalt volna a falu, olyan- 
 
I: -miután elvitték őket. 
 
OJ: Mikor elvitték őket. 
 
I: De mielőtt elvitték volna- 
 
OJ: -de mielőtt hát ugye akkor csak rettegett a nép szinte. Rettegett. Rettegtek a 
magyarok, meg mindenki rettegett. 
 
I: Mitől rettegtek? 
 
OJ: Hát attól, hogy mi fog itten lenni, hogy az egész falut, vagy aki éppen szerette 
őket, vagy aki éppen szóba állt velük, hogy nem-e fognak a csendőrök ránk, mint 
ahogyan engemet is, szépen a ’kislyány, gyere csak’ megfogta a karomat. Csak azért 
nem dobott be, mert az Kósa Lajos volt, aki- aki csendőr törzsőrmester volt és jöttek 
Kemecséről- 
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I: Várjon egy picit, még ott nem, de még ott nem tartunk. Szóval Kisvárdán látott már 
sárga csillagot viselő zsidókat. 
 
OJ: Igen, igen, igen. 
 
I: Mennyi- mennyi, hány zsidó élt Kisvárdán?  
 
OJ: Aaa, hát azt nem tudnám megmondani. 
 
I: Körülbelül. 
 
OJ: Ááá- 
 
I: Sokat voltak? 
 
OJ: Áá, hát ott körülbelül ezer is lehetett. Ilyen nagyságrendben, hogyne. Hát az egy 
gyönyörű nagy város, nagyon szép, mint Nyíregyháza. 
 
I: Milyen volt a hangulat velük kapcsolatosan? 
 
OJ: Olyan volt, hogy- 
 
I: Volt, aki örült annak, hogy nekik sárga csillagot kellett viselni? 
 
OJ: Ezt érez- ha máson nem, a Léner családon láttam, hogy teljesen- láttam, hát ott 
éltem közöttük és- 
 
I: Voltak nyilasok Kisvárdán? 
 
OJ: Voltak, voltak nyilasok. Voltak, még a falunkban is voltak nyilasok, amiről még 
nem beszéltem. Volt egy pár, de csak olyan titokban voltak, hogy ők nem mertek 
odaállni, hogy na, most nyilasok vagyunk, hanem ugye--- 
 
OJ: -ilyen- ilyen- ilyen gazemberség dúlt, de- 
 
I: Hogy derült ki, hogy ők nyilasok? 
 
OJ: Hát azért csak elmondogatták, hogy egyik-másik- 
 
I: Hogy hívták őket? 
 
OJ: (nevet) Jaj, hát mondjam, hogy Bajkó János? Mondjam azt, hogy a Balla- Balla- 
Balla Tibor? Akkor- nem, nem- 
 
I: Ezek voltak a nyilasok? 
 
OJ: -nem volt több tíz embernél- 
 
I: -itt Vasmegyeren- 
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OJ: Itt Vasmegyeren. Nem volt több. Szóval nem volt olyan nyilas izé, nyilas, hogy 
na, hát van egy ilyen közeg, aki- 
 
I: Miket mondtak ezek a nyilasok? 
 
OJ: Hát, ha mondták, csak egymásnak. Nem mertek ők. Nem, mert többségben volt 
ugye a hogyhívják. Úgyhogy ezeket (fődig) verték volna, ha tudták volna, hogy na, 
hát ilyen ellenségek a másik. Ezeknek elég volt egy pohár bor. Nem mondom, mert 
nem primitív- olyan primitív emberek éltek, hogy mert éltek jó gazdagok, éltek 
tisztességes munkásemberek, úgyhogy aki abból élt, amit a Littman nagyságos úrnál 
fogtak nem tudom, hogy földet, meg aratni mentek és akkor negyed- harmados- 
harmados. Megvolt a föld, megvolt a- a kenyérnek való, minden. Úgyhogy ők csak 
sírni tudtak, ezek az emberek. Majd azt is mondom mikor- 
 
I: És Kisvárdán is látott nyilasokat? 
 
OJ: Hát, ott olyan nagy város volt, hogy én azt nem tudtam volna fel- 
 
I: -utcán voltak- 
 
OJ: -hát 15 évesen, hogy ottan- hogy az a- 
 
I: De utcán voltak nyilasok egyenruhában? 
 
OJ: Igen, igen. Ja, hogy egyenruhában jár- igen, mondták, hogy ezek- csak nem 
tudtam még teljesen, hogy kik ezek a- úgyhogy nem mondták, engem nem 
szomorítottak avval, hogy még ez is van. Hogy még terád is rád kerüljön, hogy itt 
vannak ezek a nyilasok, de aztán majd mindent megtudtam. 
 
I: Tehát látott nyilasokat Kisvárdán. 
 
OJ: Igen, igen, igen. Ilyen- ilyen- ilyen szürke, vagy zöld ruha, vagy mi, azok voltak. 
 
I: Volt rajtuk valami karszalag? 
 
OJ: Igen, igen, pontosan, karszalaggal. Pontosan, karszalaggal. 
 
I: Milyen volt a karszalag? 
 
OJ: Hát az is inkább ilyen zöld színű volt, vagy szürke? Szürkés-zöld, az volt nekik 
és valamilyen horog is volt ott nekik. Horogkereszt? Valami- annak idején arra 
mondták, hogy az volt nekik. 
 
I: Ilyenek voltak Kisvárdán. 
 
OJ: Igen, igen. 
 
I: És Vasmegyerben? 
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OJ: Á, nem, hát azok attól butábbak is voltak, (nevet) hogy ilyeneket. Meg féltek 
azok jobban. 
 
I: És beszélt nyilasokkal annak idején? 
 
OJ: Hogy én? Á, nem, nem! Hát ha beszélt valaha drága édesapám, egyedül ő volt 
fent a kocsmában, felmentek utána, megszűnt ez a nagy (…) mikor ugye már azt se 
tudom, hogy- ja, és szövetkezet lett a Csillagék- 
 
I: Egy pillanat, még mindig az van, hogy- 
 
OJ: -igen, tessék, tessék- 
 
I: -nem vitték el őket, még erre vagyok kíváncsi, hogy előtte mi volt, szóval előtte 
Kisvárdán látott nyilasokat. És azok a nyilasok fegyverrel jártak például, amikor látta 
őket? Volt náluk fegyver? 
 
OJ: Nem, nem, nem, nem. 
 
I: És ez mikor volt, mielőtt elvitték volna, ugye? 
 
OJ: Mielőtt el- mán utána nem. Mielőtt elvitték őket. 
 
I: És mondtak valamit az utcán? Hangoskodtak? 
 
OJ: Igen. Hát ugye én olyan hatalmas épületben éltem, én csak így kuksoltam az 
ablakokat, nem tudom. Gyönyörű iz- az utcára nyíltak, a járdára, aztán csak úgy 
mertünk, volt két cselédlány, szobalány, szakácsnő, még házvezetőnő is na és ezekkel 
én hogyha mentem, szobalány külön volt, de még takarító. Négyen voltak. És akkor 
oda mentünk. Aztán onnan kuksoltunk, úgy mondtuk, nézegettük, nem mertünk, 
ugye, nem is mertünk, hát ugye tudták, hogy ugye még a tábla is kint volt. 
Emlékszem rá, ugye ki volt írva, hogy Léner doktor. Nem László, Lászlót mo-, nem 
Léner Zoltán, így hívták, Léner Zoltánnak hívták a doktor urat. Hát szóval féltünk, 
úgy féltünk és én mán annyira- emlékszem rá, kis bőrönd meg volt nekem rakva és 
akkor még azt is tudom, hogy 10 pengőt, vagy húszat adott a doktor úr, hogy a jegyet 
vegyem meg és akkor adtak volna azok, mindent, hát minek, nem kellett, annyi 
kellett. Akkor a kis táskámban beleraktam a kis holmijaimat és akkor- meg még nem 
is vittem mindet, nem is akartam, hogy engem lássanak avval a nagy táskákkal. És 
úgy féltem az állomáson. 
 
I: Mitől félt? 
 
OJ: Hát attól féltem már, hogy ez annyira ő izélt annyira, hogy el kell menni Bözsike, 
nem szabad neked már itt maradni és majd vissza fogunk még, azt mondta, vissza 
fogunk mink még jönni. Mi csak elmegyünk mostan és- és de nem is biztos, hogy 
nekünk el kell menni, csak ez a világ hozta, hogy nekünk, hát hogy minek az ottan a 
Zoli bácsinak, én úgy mondtam neki, Zoli bácsinak, minek ottan? Azért, aszondja, 
mert ez kell, mostan ez a rendszer van, ezt kell csinálni. Nagyon-nagyon szomorú, 
nagyon-nagyon- 
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I: Bözsi néni, nagyon fontos volna, ha vissza tetszik- visszaemlékezett Bözsi néni 
arra, hogy volt-e ott Kisvárdán ott a- amikor kint volt esetleg az utcán, amikor 
beszélgetett másokkal, elhangozott-e valami azzal kapcsolatosan,k hogy a zsidókkal 
mi lesz, vagy=vagy hogy mit gondolnak a zsidókkal? Volt-e valami- 
 
OJ: Nagyon keveset jártam ugye én az utcán és engem elvittek az- szobalány, vagy 
ki, elvittek a fodrászhoz, elvittek, leültettek és után értem is jöttek, de annyit 
észrevettem, hogy az emberek, ahol kettő-három beszélgetett, már nem is szerettem, 
olyan gondűzöttek voltak, mind olyan- olyan- érezni volt belőle, hogy ezek- ezek 
mind lelki beteg, lelki sérült emberek. 
 
I: A zsidók? 
 
OJ: A nem zsidók. A nem zsidók. Mert ugye azért olyan feltűnők, hogy na, mostan- 
hanem az emberek, egyáltalán, az utcán, akik- akik hát- akik sajnálták, akik nem ezt a 
rendszert. Hát volt bizony ugye, aki a Horthy-rendszert ugye azt nagyon-nagyon 
imádta és nagyon- hát egyetértett velük. 
 
I: És ők mit szóltak ahhoz, hogy a zsidóknak ki kellett tűzni a sárga csillagot? 
 
OJ: Hát ennyit tudok mondatni. Az azt jelentette, hogy ők olyan lelki betegen, hogy 
szinte szánalommal, szinte hát hogy mi ez, hogy egy ilyen gondolattal- 
 
I: Bözsi néni, és senki nem volt, aki azt mondta, hogy ezek megérdemlik, és hogy jó 
ez? 
 
OJ: Nem, ááá, ilyen nem, senki, soha! 
 
I: Hát de voltak nyilasok akkor. 
 
 
OJ: Hát ha csak azok nem. Hát a nyilassal én szóba álltam? Vagy a nyilas énvelem 
szóba állt, a kis töpörtyű járkált ottan az utcán. Hanem így, amit hallottunk, amit 
hallottunk, hogy na  hát ha azt mondom, én nem hallottam, de én feltételezem azt, 
hogy ő- ők- ők, akik így együtt beszélgettek, vagy egymás között, természetesen 
hogy elhangzott, hogy hát- de nem az, hogy megér- hát az, hogy- 
 
I: Mi hangzott el? 
 
OJ: Hát az, hogy miért kellett ez, hiszen mindig arról van szó, most is azt hallani, 
hogy Horthy volt- a politikát tették akkor is felelőssé, hogy ez hogy lehetett idáig, 
hogy ezt meg merik tenni. Meg azért hallottam a doktor úrtól is, hogy ha jöttek ugye 
őhozzá barátok, jöttek nem magyar- nem zsidó barát, hanem barátok, és akkor én 
mentem, vittem be nekik a mit tudom én, hát éppen terítéket, meg- úgyhogy azért- 
 
I: És mit hallott? 
 
OJ: Hát ezt, amit mondtam, hogy csak a politikáról beszéltek, hogy ezt nem szabad 
lett volna- hát hogy ezt kimondottan politikai dologról van szó és ezt nem szabad 
lenne ennyi emberrel így elbánni, hát ki tudja, hogy mi lesz a sorsuk. Igen, ilyen 
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beszéd, igen, de hát ezek mind olyan emberek, akik tisztában voltak, intelligens 
emberek, akik hát- na, hogyan mondja, ezt tudom csak mondani, akik tanult emberek 
voltak és tudták, hogy miről van itt szó.  
 
I: Bözsi néni visszament Vasmegyerbe.  
 
OJ: Igen. 
 
I: És akkor ott mi történt, Vasmegyerben. Vasmegyerben, vagy Vasmegyeren? 
 
OJ: Hát a- Vasmegyeren, Vasmegyeren. Már nem történt sok, hanem állandóan 
kupaktanácsok voltak, akik nem bírtak belenyugodni ebbe, akik hogy nem bírtak- 
 
I: Még ott voltak a zsidók, amikor visszatért Vasmegyerre? 
 
OJ: Én? Hát persze. 
 
I: Még ott voltak. 
 
OJ: Hát én ott voltak még, ott maradtak a sárga csillaggal Kisvárdán. Akkor én 
hazamentem, akkor már benne volt a levegőben, ott nem volt izé, nem volt 
sárgacsillag, ott nem volt senkinek a világon sárga csillag. Hanem benne volt, hogy 
má- 
 
I: Még nyitva volt a kocsma, meg a vendéglő? 
 
OJ: Még nyitva volt, még nyitva volt. Talán az utolsó percig. Úgy csaptak le oda, 
mint a ménkűcsapás lett volna. Jöttek a kocsik, senki se tudta. Ugye mi is mint 
gyerekek megtudtuk, hogy jaj, hát a Csillagéktól és akkor-  
 
I: -ez hogy volt? 
 
OJ: -gyönyörű nagy kapu volt és én felmásztam a kapura meg a testvéreim is, és 
akkor sírtunk. És akkor látni volt, hogy ők teszik kifelé a gangra, úgy hívták, hogy 
gangos lakás, a bőröndöt, meg hát amiben tudtak pakolni és a csendőrök meg mán- és 
egymás után álltak be- 
 
I: Ez mikor lehetett? 
 
OJ: Ez- ez, hogy így időben? Hogy hányas- hát ez ’44-45, ’44-45-ben lehetett. Azt 
kellene tényleg tudni, hogy aki okosabb éntőlem, hogy hányban volt az, végül is a 
zsidó törvény, mikor valósították meg ezt az aljasságot, amit csináltak? 
 
I: Szóval hogy emlékszik, melyik évszak lehetett? 
 
OJ: ’44. Hát ’44-ben. 
 
I: Megyik- ’44 melyik évszakában? 
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OJ: ’44- hát- hát ilyen- mégis csak ilyen- mert emlékszem kis nyári ruhákban, ilyen a 
tavasz és az izé között volt, mert nem volt se hideg, se annyira meleg, de inkább már 
a melegbe’ mentünk, igen. Igen, mert még azt is láttam- 
 
I: És tudták, hogy aznap elviszik a zsidókat, vagy váratlanul- 
 
OJ: Hát=hát, hogy ők tudták-e szegények- 
 
I: Bözsi néniék tudták? 
 
OJ: -de mi akkor pillanat- nem tudtuk, csak mondták, hogy jaj, hát hogy a tiszteletes 
úrék is ott állnak kint a kapuba, ki van rakva az izé, a cucc nekik, hát mán az 
összekészített holmi, ami hát az volt mondva, hogy csak egy napi élelmet, meg majd 
itt fogunk enni, meg itt fogunk enni. Tehát azér’ Kemecsére vitték, mert- hogyhí- azt 
kérdezte az úr, hogy ott nem volt állomás, nem, mert Kemecse, Vasmegyerről vitték 
Kemecsére vitték, onnan, mert ott vagonérozták. Hát hogy onnan merre kellett nekik 
menni- 
 
I: Mit látott pontosan Bözsi néni? Tehát kint voltak a kapuban és mit látott? 
 
OJ: Hát kint voltak a kapuban- 
 
I: -de Bözsi néni a kapuban- 
 
OJ: Én nem, én ott voltam, ott szaladgáltam az izé, mert én kis biztonság volt 
bennem, a Kósa izé, hogy hívják, csendőr, tiszthelyettes úr, vagy mi, őrmester volt, 
mert azok meg jöttek Kemecséről járőrözni éjjel sokszor. Na most mi olyan helyen 
laktunk, inkább falu végén és mindig oda jöttek be, megpihenni, egy teát meginni, 
apukám készített nekik, és akkor még elkártyáztak apukámmal is. Hát ugye ki 
gondolt rá, hát ők=ők ki voltak rendelve. Na most engemet úgyse fog engemet, 
mondom, a Kósa izé- bácsi betenni oda, mondom, mert ebbe- és én meg csak sír és 
akkor a testvérem, meg a másik: (sírósan) ’gyere, Böske, gyere vissza, mert tégedet 
is- te is el fogol menni, Böske, elvisznek’. Ordítottak, visítottak. Úgyhogy úgy kellett 
el- 
 
I: Ez hol volt? 
 
OJ: Ez Vasmegyeren, amikor a Csillag- 
 
I: -de hol Vasmegyeren? A Csillagéknál? 
 
OJ: A Csillag=a Csillag- fent a főtéren ott volt a templom, itt vannak az iskolák, úgy 
laktak a- ott voltak a hogy hívják, kettő is, ilyen vendéglő, ahogy mentünk kicsit 
arrébb. Három iskola volt egymás- majdnem egymás mögött, ami- 
 
I: Szóval Csillagék előtt állt a Bözsi néni- 
 
OJ: Onnan kezdték, mert a Csillagék voltak, meg a Fábiánék a- és akkor oda, mi meg 
egy másik utcának a végén laktunk, és akkor onnan jöttünk fel már, onnan és ezen a 
főutcán meg már akkor meg szaladtunk, mert mondták, hogy a=hogy a 
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postamesterék, meg a tiszteletes úr is ott van lent, azt el fogják vinni a tiszteletes urat. 
És akkor meg mentünk, még anyukám is kijött, apukám, mindnyájan, mindnyájan 
mentünk. Akinek keze-lába volt, itt két oldalt kísértük. Komolyan, ez így igaz. 
 
I: És mi történt pontosan? Ki kellett jönniük a házból- 
 
OJ: Ki kellett. Meg volt mondva, hogy mit hozhatnak ki és csak a legszükségesebb 
holmit kell- 
 
I: -gyalog jöttek, vagy szekérre kellett pakolni? 
 
OJ: És akkor nem a szekérre, hanem autó volt, teherautó. Teherautó volt. Öt vagy hat 
teherautó volt, amire rá és akkor egymást- mint a- nem is tudom elmondani, még 
tényleg ha most rá gondolok, még most is reszketek tőle, hogy a siralom, hogy ez 
hogy volt, mert az ember magát gondolja bele. És hogy hogy sírt az a pár, gyönyörű 
pár volt, a tiszteletes úr, meg a postamesterné,  és nem volt gyerekük se és úgy- és 
onnan csak szépen elválasztani őket, hát ott kellett volna őket, aki vitte. Csak én is 
mindig azt mondom, hogy nekik parancs, parancs. 
 
I: Szóval a Csillagéknál látta, hogy elviszik a Csillag családot. Ők- fel kellett- mit 
látott pontosan, le tudná írni nekünk, hogy volt? 
 
OJ: Még azt nem is mondtam, hogy nagymama is volt. Nagymama is volt. És hogy a 
nagymama- most jut eszembe, a nagymama azt karolta a Klárika, karolta, mind a 
ketten karolták, a kislányok meg összefogva- szaladgáltak. Nekünk is, a lányoknak, 
mondom,  az Ecsédi lányok, hogy mi ott ölelgettük, ugye annyira nem tudtuk 
felfogni, hogy tényleg mit jelent az, hogy hát nem lehet. És akkor csak sírtuk, meg 
sírtuk. És akkor ők is. Emlékszem rá, a Jenő úr is, ilyen szép derék- és akkor 
tessékelte, hogy menjetek, köszönjetek el szépen. És még meg is csókolgattuk 
egymást. Megcsókoltuk és akkor a Kósa úr, meg ette a fene. 
 
I: Az ki az, a Kósa úr? 
OJ: A Kósa csendőr őrmester volt. Aki Kemecs- 
 
I: És mit csinált? 
 
OJ: Hát nem csinált semmit, mivel=mivel annyira jó emberünk volt szintén ő. Hát 
hogy jó ember-e, hát járták a- Kemecsén volt csak őrség és akkor átjöttek 
Vasmegyerre őrjáratozni. Ugye hát jártak, annak idején- 
 
I: De amikor- bocsánat, Bözsi néni, amikor kijöttek a- amikor a Csillagékkal 
búcsúzkodtak, vagy búcsúzkodott Bözsi néni, akkor mit csinált ez a Kósa csendőr? 
 
OJ: A Kósa csendőr azt csinálta, hogy menjek már és hagyjam már, mert ő is 
engemet is be fog rakni oda. Megfogta a karomat, megfogta a karomat, hogy be fog 
tenni oda az izébe. Mondtam nem, nem azt mondtam, hogy nem, nem azt mondtam, 
hogy én is megyek, én is megyek. Azt mondja, hát Menni akarsz? Menni akarsz? 
Mondom, már azért se csinálta velem, mert esküszöm, berakott volna, ha én 
erőszakoskodtam volna, csak hát anyuékra való nézve, mert olyan jó emberek, mert 
tényleg jó emberek voltak. Hát ugye minden faluba kellett akkor is csendőr ugyanis, 
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vagy rendőr, mint manapság, ilyen piszokság nem volt, mint most van ilyen. Jó, hát--
- úgyhogy hát ezek voltak ottan, ami- ami sírdogáltunk, nem tehettünk semmit se. Ja, 
és akkor anyukám készített ilyen kis izét a hogy hívjáknak, az Annuskának- azt 
hiszem Annuskát, hogy hogy kerültek onnan el, mert majd ha tetszik kérdezni, majd 
az utóbbi. Úgyhogy anyu készített és oda- izé- Csillagéknak, meg a tiszteletes úrnak a 
felségének. 
 
I: Mit adott nekik? 
 
OJ: Csinált süteményt csinált, csinált süteményt anyu. Csinált- bejglit sütött nekik, 
aztán finom- jaj, mit is szeretett? Pozsonyi kiflit, Annuska mindig süteményezett 
velünk. Úgyhogy- igen, nagyon szerette a- szerették a süteményt és akkor ezt csinálta 
az anyu. Ide is egy dobozzal, oda is egy dobozzal. Hát ugye mán akkor tudtuk, mán 
azt előtte való nap mán=mán. Ugye nagyon nehéz ezeket vissza- hogy aztán csak 
akkor, mikor ránk pattantak, de hát benne volt a levegőben. Nem úgy intézték mán, 
hogy előtt való nap már- mán azért csak valaminek kellett lenni. 
 
I: Bözsi néni, pontosan kiket látott, hogy kiket vittek el a teherautóval? Hány 
teherautó volt összesen? 
 
OJ: Hat darab. 
 
I: És kiket vittek el a teherautóval? 
 
OJ: Hát mind az összes családokat, mindet. Érdekes, ezeket a Grószék, meg a 
Gáspárék, ezek nagyon messzire a másik falu vége felé- jó volt, mert oda is jártunk a 
boltba, meg fúrt kút volt. Oda mentünk a lányok, mindig kiöntöttük a vizet, meg ott 
találkozunk. Meg mindig a másik kiöntötte és akkor mentünk vízért és sokat jártunk a 
Gáspáréknál. Őneki- de ők=ők nincsenek a képbe’ nekem,  nincsenek, mert ahogy 
mentek, az már a falu vége felé volt az ő boltjuk, már oda nem volt erő. Ugye azt nem 
is tehettük, csak itt, a kiket közvetlenül, csak tudom, hogy se a Grószékat, se a Grósz, 
se a=a hogy híjják, a Gáspárékat, ezt=ezt nem tudom úgy emlékezni. Csak annyira, 
hogy azt tudom, hogy ki volt rakva ott a kút körül, ott voltak nekik ott voltak nekik a 
holmijuk, ami ki volt rakva és akkor a Gró- a Móric úrék=Móric úrék, Malvinka, még 
azt is tudom, hogy a lányát úgy hívták, hogy Mal- 
 
OJ: Annyit törtem már a fejemet rajta, aranyos kis nő volt. Hogy a Malvinka, az meg 
így integetett nekünk, már akkor fent voltak, amire mi odaértünk. Tehát ez rettenetes 
siralmas, nagyon nagy nyomot- komolyan mondom- 
 
I: Falubeliek mit szóltak, amikor ezt látták? 
 
OJ: Mindenki sírt és mindenki zsebkendővel állt és mindenki=mindenki 
zsebkendővel integetett. Amíg csak ők- ugyan ők nem integethettek. A jó isten soha 
ne adjon nyugalmat nekik. 
 
I: Kiknek? 
 
OJ: Hát azoknak akik- hogy még nem is integethettek a zsebkendővel. Azoknak, 
azoknak, azoknak. Mert azt mondják, hogy azért voltak- voltak azért olyanok akik, 
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szóval nem úgy bánt velük, ahogyan- ahogy azt elrendelte valahol valaki, úgyhogy- 
úgyhogy azért- 
 
I: Hogy bántak velük? 
 
OJ: Hát csak arra mondom, hogy=hogy ott nem=nem hogy verték volna, meg 
minden, hanem csak inkább csitították, hogy igen, hogy hát ide tessenek ülni, meg 
minden, ilyen lócák voltak. Mindezekre, mindre emlékszem. Ugye mikor már oda 
felmentek, hát azt mán többet az ember, ugye ott volt a sofőr, ott volt a hogyhívják- 
 
I: Kik voltak a sofőrök? 
 
OJ: Hát akiktől kapták a teherautókat. Hát azt ki tudja. 
 
I: Nem helyiek voltak. 
 
OJ: Nem, nem. Jöttek ezek. 
 
I: Honnét? 
 
OJ: Jöhettek valahonnan. Ott nem is volt a faluban ilyen teherautója. Hát valahol 
voltak, gyárakból, vagy ezt nem tudja az ember. 
 
I: Hány csendőr volt összesen? 
 
OJ: Hát, minden kocsin volt, minden kocsin volt. 
 
I: Egy? 
 
OJ: Kettő, kettő, kettő volt. És egy azt hiszem fent ült köztük, a másik meg a sofőr 
mellett ült. A sofőr mellett ült, a másik meg ott ült a (…) azt is tudom, arra is 
emlékszem, hogy így volt, ahogyan mondom. 
 
I: Köszönöm szépen, álljunk le, mert kazettacsere lesz. Köszönjük szépen. 
 
I: Kazettát kellett cserélni, új kazettával folytatjuk most a beszélgetést. 
 
OJ: Hát az természetes. Igen, igen. (nevet) Új bekezdés. 
 
I: Új bekezdés. Ott tartottunk, hogy arról mesélt, hogy hogyan vitték el a vasmegyeri 
zsidókat. Vasmegyeren nem volt zsinagóga, ugye? 
 
OJ: Nem, nem, nem.  
 
I: Nem volt. 
 
OJ: Nem=nem=nem. Én nem is tudom- 
 
I: Kisvárdán volt? 
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OJ: Ó, hát Kisvá- hogyne- 
 
I: Járt ott valaha? 
 
OJ: Igen, igen, elvoltunk a családdal. Mikor ők mentek, akkor- mondom, olyan 
voltam- izé- mint a családtag és akkor engem elvittek. 
 
I: Járt velük zsinagógába? 
 
OJ: Igen, elmentünk, vittek engem is, igen, vittek engemet is. 
 
I: És milyen volt ott bent ülni a zsinagógában? 
 
OJ: Hát nagyon-nagyon nagyszerű, nagyon. Úgy szeretnék egyszer itt is elmenni, 
még nem- ja hát arról nem beszéltem- 
 
I: És hányan voltak a zsinagógában, amikor- ez egy szombatvolt, egy szombati ünnep 
volt? 
 
OJ: Szombati, szombati ünnep. Ó, hát ottan nagyon sokan voltak, eszméletlen sokan. 
Azt hiszem valahol oldalt, mert kicsik voltak a gyerekek, és olyan szép kis helyen 
meg tudtunk telepedni, olyan családiasan. Úgyhogy megvolt a helyünk. Igen. Ó, hát 
én nagyon=nagyon- arról nem beszéltem, mert a férjemnek testi-lelki barátja volt- 
izé- jaj, milyen András, na mindegy, mindegy. Úgyhogy voltak, voltak a- a férjemnek 
kimondottan nagyon sok. 
 
I: De járt a kisvárdai zsinagógában annak idején Bözsi néni. 
 
OJ: Igen, igen, igen, igen. Már azért is elvittek megmutatni nekem. Elvittek 
megmutatni. Hát tényleg, hát most=most fogom csak fel, hogy így beszélgetünk, 
éjjel, ha nem alszom, mondom, istenem, de jót lett volna, ha ez nem jön be. Hogy 
akkor én=én mi lettem volna akkor (nevet) nagyzás volt bennem mindig és hát az a 
gyönyörű gyerekeket meg tudtam volna, hogy hát mi lett belőlük, azt nagyon 
sajnáltam, mondom, hogy ilyen pici gyerek- hát ilyen 3 éves, 4 évesek voltak. De 
amilyen szépek, hát az eszméletlen, az anyjuk volt. Az ember olyan igazi férfi volt, 
sármos volt, pasi, manapság így mondom, még így öregesen is. De az=az mindig az 
járt az eszemben, mi lett volna belőlem. Jó így is, nagyon szép életünk volt a- 
minden, ami létezett, az operától a mindent bejártam. 
 
I: Bözsi néni, visszatérve a háború előtti időkre- 
 
OJ:-visszatérünk most már, igen- 
 
I: -mondta, hogy jártak rendszeresen a Csillagék kocsmájába, Fábiánék vendéglőjébe- 
 
OJ: -igen=igen=igen=igen=igen- 
 
I: -hogy ott- és hát ott hallotta például azt az éneket, azt az ’éljen- 
 
OJ: Ott=ott hallottam, ott hallottam, igen, ott hallottam. 
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I: És azt kik játszották? A cigányok játszották? 
 
OJ: Hát a cigányok. Hát ők nem csináltak- nem rosszindulattal. 
 
I: De kik énekelték azt? Lehet tudni, tetszik emlékezni, hogy kik énekeltek ilyen 
dalokat? 
 
OJ: Hát ezek énekelték, ezek, akik többször ugye kicsit (bementek) és lehajtottak 
ottan és akik jókedvből, de most is azt mondom, hogy nem. Nem azért mondom 
most, hogy- hanem nem, mert ilyen nem volt, hogy cigány, meg zsidó. Kevés volt a 
zsidó és kevés volt a cigány is, de annyira=annyira összetartás volt és annyira 
mindenki szerette- 
 
I: De volt még ilyen dal, mint amilyen ez volt? Volt ehhez hasonló dal? 
 
OJ: Hát- hát ha felemlítene valamit, hátha jobban tud belőle, akkor én is biztosan, de 
ezt- határozottan emlékszem erre a- és majd még én ezt magamnak fel fogom 
göngyölíteni az agyamban, amikor nem tudok aludni, hogy hogy is volt az, vagy 
hogy is. Mert többek között az unok- vagy a sógorom, a férjemnek az öccse, azok ott 
maradtak, ott- ott a szülei a férjemnek, azok is ott haltak meg. Az is nagy 
vendéglősök voltak. Hát nem is olyan régen, talán még a=a=a fiatal Lajos, a fiatalabb, 
még most is megvan, azok vendéglősök máma is és hát ott annyi minden lezajlott, ott 
abban a- 
 
I: Mi lett aztán, amikor elvitték- mi lett a Csillagék kocsmájával, meg a Fábiánék 
vendéglőjével? 
 
OJ: Jaj, az szövetkezet lett, szövetkezet lett, igen, az szövetkezet lett. És akkor éppen 
ezen is gondolkodtam, hogy=hogy apukám- azt mondták, nincs só. Nem volt semmi 
az üzletben és hát kezdték feltölteni, de állítólag volt- nem hogy állítólag, hanem 
apukám volt olyan kis karakán ember, hogy bement és azt mondta, hogy igen is a só 
itt van és kidobálta apukám a sót. Így, zsákkal, az 50 kilós zsákokkal. Sajnos hívták a 
rendőrséget rá, apukámat nagyon megverték és nagyon- 
 
I: Ez melyik boltból volt? 
 
OJ: Ez akkor volt, amikor már elmentek- vagy vége lett ugye a- mán akkor vége lett a 
háborúnak. Akkor már vége lett a háborúnak és akkor ezek az épületek ott voltak 
ugye lezárva, zárolva és akkor alakították izének, nagy szövetkezeti, tészcsé, a 
tészcsé alapította. Hallotta biztos, hogy volt a- úgy hívták, hogy tszcs. A téeszcsé, hát 
mást nem is tudok, hogy hogy is volt ez. És akkor hát jött a- na- hát a kommunizmus 
jött ugye és akkor- 
 
I: De bocsánat, miért kellett- nem egészen értettem ezt a történetet. Szóval kellett só 
és- 
 
OJ: Mentek sóért az emberek, sót venni. Ugye hát ki volt fogyva minden a háború 
után és azt mondták- de már kezdték akkor feltölteni az üzleteket és akkor azt 
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mondták, nincsen, nincsen és apukám, meg honnan tudta, honnan nem tudta és akkor 
bement és az ajtót kivágta- 
 
I: Melyik üzletet, vagy melyik boltot- 
 
OJ: Ez a Csillagék üzletük volt, a Csillagéknak az a része, ami hogy hívják volt, kis 
szatócsbolt, nem kis szatócs, hát egy nagy- ilyen L alakú izé, ilyen L-alak volt. Az 
egyik oldala volt korcsma, a másik meg üzlet volt. Persze minden volt a világon 
benne. És apukámat elvitték Kemecsére, mert csak ott volt a csendőrség és akkor 
ugye- 
 
I: Az édesapja feltörte gyakorlatilag a boltot és bement? 
 
OJ: Hát nem, ott voltak, vártak a sóra. Vártak az emberek, elmentek az üzlet elé és ott 
vártak sóra. Hogy sóért mennek, mert ugye ki voltak a háztartások izélve, ki voltak 
kopva, hát mán úgy fogyva, és akkor mentek, hogy só kell. És akkor el volt már az ott 
tárolva, hogy volt, hogy nem volt és akkor az apukám meg kidobálta. És akkor 
apukámat elvitték azért, hogy piszkos kommunista. Na, még ez is aztán volt és agyba-
főbe verték apukámat. 
 
I: De miért mondták azt, hogy kommunista? 
 
OJ: Hát azért, hogy kommunisták- jött a kommunista világ- akkor meg azokat 
üldözték, a kommunistákat. Apukám nem volt sose kommunista, nagyon haragudott a 
kommunistákra különben. Nem olyan tudatosan, csak úgy voltak neki sérelmei, aki- 
aki hát mit tudom én, nem bírta. És nem- az, hogy ott volt és nem adnak az em- 
igazságot akart. Igazságot. Semmi kommunista, se ilyen, se olyan, hanem azt akarta, 
aztán- 
 
I: De ez a- a só az nem a Csillagék tulajdona volt? 
 
OJ: Nem, már akkor vége volt mindennek, romok között, azokat meg kellett a háború 
alatt a sok mindenen keresztül ment az az üzlet. Azt se tudom, hogy ott állatokat is 
tartottak benne. Ugye jöttek a- a románok jöttek, jöttek, meg az oroszok. Oroszok- az 
oroszokból nem sok jött, hanem jöttek lefelé az orosz határszélről- arról, hogy 
hívjákról--- 
 
I: Kárpátaljáról? 
 
OJ: Kárpátaljáról. Csak hogy megvoltak azok mái napig is ott vannak. Ezek a 
városok, aminek- ahol átmentek a határon a- mán a határ széle volt. Jaj, kettőt is, 
hármat is tudok, mindegy. És akkor jöttek, jöttek már a románok, ugye mikor 
egyesültek a románokkal, akkor a magyarokkal- elől jöttek a magyarok, akkor jöttek 
utánuk a németek és úgy elől a magyarok, a németek és utána jöttek a románok. Mert 
a románok teljesen ellepték a falut. Ugye azok lovat, mindent, amit- lovakat, 
állatokat, hát állatok nem voltak más, mert ugye lovak voltak és elhelyezték ugye, 
birka- szóval összeroncsolt, rombolt- 
 
I: Mielőtt minden történt volna, mi történt az ingósággal, ami bent maradt az 
üzletben? Mi lett az áruval? 
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OJ: Azt széthúzták, azt széthúzták, azt szétvitték. Rögtön abba a- 
 
I: Kik? 
 
OJ: Az emberek, aztat az emberek a háború alatt. 
 
I: A falubeliek? 
 
OJ: A falubeli emberek, azok, igen. 
 
I: Ezt látta Bözsi néni? 
 
OJ: Hát látni úgy nem láttam szemtől-szemben, csak mondták, hogy hát ki mert 
akkor- olyan nagyon nem mertük ugye menni, úgyhogy bizony-bizony nagyon-
nagyon nagy események voltak még azután. Apukámnak volt két gyönyörű pej lova- 
 
I: De rögtön, miután elvitték a zsidókat, utána 
 
OJ: Ez nem rögtön volt, akkor tartott még a háború egy ideig. 
 
I: És akkor föltörték a boltot? 
 
OJ: Hát akkor a boltok ugye le voltak- vagy már előtte elhordták belőle, én már- ugye 
az emberiség, mán a falu, aki hát olyan volt, hát én nem emlékszem, hogy az én 
szüleim elment volna oda, hogy elviszi belőle a maradékot. Mert ott volt a Fábiánnak 
is, meg minden üzletben. Hát ugye, hogy volt-e olyan, hogy ottan ugye lett volna 
rovancsolva, hogy na, most ebbe a boltba az volt, vagy az volt. Hát akkor ugye 
megalakultak ezek a szövetkezetek. Szövetkezetek ala- a téesz, a téesz- 
 
I: Miután elvitték a zsidókat, igazából az az érdekes, miután elvitték a zsidókat, utána 
nem sokkal a falubeliek széthordták- 
 
OJ: -szét- 
 
I: -erről honnét tud Bözsi néni, ezt hogy tudja? 
 
OJ: Azt onnan tudom, akkor még nem volt rend, nem volt még aki ugye- nem volt 
egy törvény megalapítva utána, még nem volt felállítva a törvény. És akkor még 
mindenki ment. Nem tudott vásárolni menni a boltba, hanem ami ott volt érték, 
vitték. Aztán majd mondom, hogy akkor- 
 
I: De nem látott ilyesmit annak idején Bözsi néni, hogy? 
 
OJ: Hát olyasmit láttam bizony, hogy ottan, amit tudtak, vödörrel hoztak, meg 
minden, csak nem tudtuk még- 
 
I: Mit, mit? 
 
OJ:Hát az üzletből a dolgokat, mindent. 
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I: Mit? 
 
OJ: A sót, a lisztet, meg ami minden volt, meg ami mindenféle fűszer- 
 
I: Látta Bözsi néni? 
 
OJ: Hát persze. Azért=azért még volt olyan hely, ahol hoztak a gyerekeknek sok 
mindent, mondom az én szüleim ők bejártak Nyíregyházára, mert apukámnak dolga 
volt mindig és akkor volt két szép kis pej lova és volt neki egy kocsisa, aki vitte őtet 
és akkor=akkor ők onnan hoztak nekünk mindig. Aki más gyerek azt se tudta, mi a 
banán, mi akkor is- 
 
I: Mit hoztak Bözsi néniéknek Nyíregyházáról? 
 
OJ: Nyíregyházáról a szüleim hozta, mondom, hogy a kis- 
 
I: -de az ottani zsidó boltokból? 
 
OJ: Onnan mindig, mindig hozták a lókolbászt, már akkor is. Hozták a kiflit, amit 
még gyerekek még ott nem láttak, kiflit, meg zsemlét, hozták a szappant, hoztak 
mindenféle- 
 
I: De azt megvásárolták, vagy- 
 
OJ: Vásárolták, vásárolták.  
 
I: De mi lett- engem még mindig a vasmegyeri zsidó boltok- 
 
OJ: A vasmegyeriek, igen azok. Azoknak a- azoknak a hogyhívjákja, az üzleteiket 
teljesen kifosztották. 
 
I: Ezek szerint látta azt Bözsi néni- 
 
OJ: Hát vitték, vitték, vitték vödörszám, meg zsákszámra. 
 
I: De kik vitték és mit? 
 
OJ: Hát az emberek, vitték az emberek. 
 
I: Konkrétan emlékszik, hogy kik voltak? 
 
OJ: Hát pontosan egyszerű emberek. Hát voltak azért ilyen gazdag emberek ott, azok 
is, nem igen, hanem ilyen egyszerű, akit úgy hívtak, hogy kepések. Azok a kepések a 
Littman nagyságos úrnál dolgoztak, harmados földeken. Ezek az emberek. Mert 
akkor már sehova- 
 
I: Emlékszik név szerint, hogy kik voltak ezek? 
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OJ: (nevet) Hát Szikszaiék, akkor Kovács Ferkóék, akkor=akkor ilyen=ilyen=ilyen 
nevek, akik- akik hát én tudom, hogy ezek- Székelyék, Nagy Sanyiék- 
 
I: Konkrétan őket látta, akik vitték a- 
 
OJ: Konkrétan, konkrétan hozták- és az én szüleim- 
 
I: Mit vittek? 
 
OJ: Hát mondom, hogy mit vittek. A zsírtól- hát a zsír- nem igen voltak, mert 
általában vágták a sertéseket, minden háznál általában volt. Hát mit=mit, szappant, 
sót, cukrot. Az élelmiszereket, amit- meg amit tudtak, gondolom, mindent-  
 
I: De mit látott? 
 
OJ: Az=azt láttam, hogy még izét is hoztak, partvist, meg söprűt, meg olyan 
dolgokat, amit hát el tudtak hozni a karjuk között. Azt ki tudja, hogy éjjel meg mit 
hoztak. Ami egy üzletben volt, azt mindent. Csak úgy hallottuk, hogy majd hogy hát 
teljesen a Fábiánék boltjuk is szét van hordva. Mán a Csillagék boltjuk is szét van 
hordva, meg a Móric bácsinak is a kis méterese, meg minden, ruhaanyagok voltak. 
Szóval széthordták. Akkor meglapítottak egy törvényt, akkor aztán akkor már volt, 
aki vigyázott rá. Voltak- istenem, már hogy hívtak őket, voltak, akik vigyáztak mán 
akkor. 
 
I: Ez mikor volt? 
 
OJ: Ez mán ’45-46, hát akkor lett vége a háborúnak, ’46-ba. Mindig ahhoz megyek, 
hogy mikor mentem férjhez. Ahhoz igazítom, hogy mert ’46-ban, úgyhogy akkor már 
vége volt a háborúnak és én már=már ide Pestre és hát ugye Pesten is láttam mindent, 
a világon, ami hát itt össze volt roncsolva mán. 
 
I: Most visszatérve még mindig Vasmegyerre.  
 
OJ: Igen, igen. 
 
I: Tehát elvitték a boltokból a holmit. Mi volt a- mi lett a személyes dolgokkal, 
mondjuk a lakásokból, a zsidók személyes holmijaival? 
 
OJ: Na most tessék megkérdezni, hát aztat, na zsákokba, zsákokba- hát minden- 
mindent vittek, ami mozdítani való volt, mindent kiürítettek. Nem volt zárolva, hogy 
szokták? Hogy ilyenkor, mit tudom, mikor, ott marad, akkor elzárolják, le van 
blombálva valahová, ugye, és aztán majd hivatalosan, de ennek lesz egy sorsa. Ilyen 
nem volt. Ilyen nem volt, hanem ugye szanaszét a falu a háború után, szanaszéjjel- 
 
I: Ezt látta Bözsi néni, ahogy vitték? 
 
OJ: Láttuk bizony. 
 
I: És mit láttak? 
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OJ: És kiabáltuk is nekik: ’hé, (nevetve) hova viszitek?’. Gúnyt űztünk, már hogy 
emlékszem rá, úgy hívták, hogy Kovács Feri. ’Hova viszed Ferike? Viszed árulni a 
kis anyagot Kemecsére? Meg viszed-’ 
Fenyegetett bennünket. Mutatta, hogy nem láttatok tik semmit sem. Egymást nem 
izé- nem róttak semmit egymás szemére. Aki tudta, amíg lehetett, addig vitték. És 
ugye akkor megalakult a község- községháza- 
 
I: De még mielőtt megalakult volna, szóval Kovács Ferit látta elvinni az anyagot.  
 
OJ: (nevetve) Hát láttam.  
 
I: Még kit látott még és mit vittek? Ez érdekel, hogy ez hogy volt. 
 
OJ: (nevet) Hát mert csak úgy hogy a zsákokban benne voltak a liszt, a cukor, az 
ennivaló- 
 
I: De a személyes holmik. 
 
OJ: A személyes meg benne volt az izében, benne volt a- azok voltak a zsákban. A 
ruhák- 
 
I: -de az ingóságok- 
 
OJ: -még láttam is rajtuk. Még láttam is rajtuk, amit, ami hát akire jó volt, még a 
gyerekekre is,  a kislányoknak a gyönyörű szép ruhájuk, minden. Mondtam is, 
emlékszem rá, nem is tudom, mellettünk laktak, mondom, a kislány, mondom a 
Csillag Klárikának a ruhája volt. Persze még (…) kellett, hogy gyerekek voltunk, 
hogy ottan hát a szüleink nem biztos- hogy mi a gyerekek egymásra kiabáltuk. Majd 
még megvernek bennünket, úgyhogy- 
 
I: Kik voltak ezek a szomszédok? Kik vitték el a Csillag lányoknak a ruháit? 
 
OJ: A Csillag lányoknak a ruháit? 
 
I: Bözsi néni, tessék vigyázni a mikrofonnal, ne tessék hozzáérni. 
 
OJ: Jaj, megint=megint. 
 
I: Semmi baj. 
 
I: Kik vitték el a Csillag-lányoknak a ruhácskáit, vagy ruháit? 
 
OJ: Ó: hát aszondja, hogy Kovács Feriék, Kovács Feriék- 
 
I: Kik voltak a szomszédban? 
 
OJ: -szomszédok voltak. Akkor Borbély Gyuriék, Borbély Gyuriék, Borbélyék. 
 
I: Ők vitték el a gyerekruhákat? 
 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 31

OJ: Hát a zsákokkal csak azt- 
 
I: De akin látta- 
 
OJ: Hát az, hogy onnan a Csillag- 
 
I: -látta a- 
 
OJ: Láttuk, láttuk rajtuk is a ruhákat. 
 
I: Bözsi néni, kin? 
 
OJ: Kin. 
 
I: Kin? Melyik gyereken látta ruhát, a Csillag-kislány ruháját? 
 
OJ: Hát láttam a Csillag kislány ruháját, azt pontosan=pontosan a Nagy Sanyinak- 
úgy hívták az apjukat, Nagy Sanyi kislányain voltak a kis ruhák. Így laktunk mi, így 
az út- ilyen domb volt és ők fent laktak a dombon, és ott mosogatták, mosták kifelé a 
ruhákat. Szétszedegették és én láttam, hogy az onnan vannak a- igen. Aztán mondtuk, 
hogy honnan vannak- 
 
I: Tessék vigyáznia mikrofon- 
 
OJ: Már megint! 
 
I: Bútorok hova kerültek? 
 
OJ: Na, hát az az amit, nem, meg annyira tőlünk messzire esett- ugye azt vitték- 
éjszaka vitték. Azt aztán sose hozták nyilvánosságra. 
 
I: Másokon még látott ilyen ruhákat? Látott máshol? 
 
OJ: Hát voltak=voltak, amit én tudtam, hogy őnekik sose lesz olyan, hogy ott én azt a 
kellett volna, hogy lássam mondjuk ők rajtuk azt a ruhát. Akár a Fábiánékon- akár, de 
azon meglátszott, hogy az mind onnan van, ami úgy mondtuk aztán azt, nem tudom, 
hogy a (Joint-tól) van, onnan. Én nem tudom mit jelent az. Hogy a (Joint-tól). 
 
OJ: Van olyan, hogy a (Joint-tól)? kapták. 
 
I: Ezt mire mondták? 
 
OJ: Hát a zsidóknak a küldeménye volt a (Joint). Igen, azoknak az élel- izéje volt, a- 
csináltak ők ilyen izéket és azokat a ruhacsomagokat is úgy mondták, hogy a (Joint) 
ilyen is volt. 
 
I: És akkor ezt mire- Bözsi néni, tehát az ellopott, elvett ruhákra mondták azt, hogy a 
(Joint-tól) van? 
 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 32

OJ: Nem, nem. Ezt csak ha mondták, akkor csak annyira buták voltak, hogy nem is 
tudják, mi volt az a (Joint) én már most tudom, hogy mi az a (Joint), de valahol 
hallották, hogy a (Joint-tól) vették. Vették, vették. Ugye ezek az emberek nem is 
gondoltak arra, hogy ott nyitva voltak ezek a lakások, már feltörve, minden, hogy 
avval bűnt követnek esetleg el, hogy- meg sose kereste senki sajnos. Nem kereste. 
Ilyen- ilyet nem hallottunk, pedig a csendőrökkel voltunk olyan viszonyban, hogy na, 
hát mostan azt keresik, amit akkor elvittek. Nem=nem keresték, sose keresték ezeket. 
Mert ha elvitte, olyan vitte el, aki kellett és aki gondját is viselte. És talán=talán még 
emlékeket is fűzött hozzájuk. Úgyhogy nem olyan=olyan őrült ilyen- olyan emberek 
voltak, hogy na, most jaj, hát menjünk, aztán- hát mindenki rá volt szorulva. Akkor 
mán, meg éheztek, ruhák elkoptak, minden elkopott. Énnekem volt vászonruhám. 
Vászonruhám, befestettük sötétkékre, feketére és akkor a varrónő szépen csinált, mert 
nem volt=nem volt ruhánk már. De én arra nem emlékszem, hogy valahonnan, meg 
valakitől, nem, nem emlékszek rá. Hát szóval ez a része. 
 
I: Kik jöttek vissza a faluból? Jöttek-e vissza zsidók? 
 
OJ: Csak az Annuska jött vissza. Annuska, az ispánkisasszony. Úgy hívták, úgy 
mondtuk, hogy az ispánkisasszony, aztán úgy mondtuk, hogy Annuska, Annuska. 
 
I: Annuskát végül is sikerült bújtatni? 
 
OJ: Nem, nem sikerült. Nem, nem is bújtattuk. Akkor már nem kellett, mikor 
hazajött. 
 
I: Tudom, de még mielőtt elment volna. 
 
OJ: Akkor igen, próbáltuk bújtatgatni, de egyre jobban fájt neki, hogy az édesanyját, 
akkor az ott marad, meg a testvére ott marad, mit ér, ha ő megszabadul. De nem 
gondolt erre senkik, hogy ilyen aljas bűncselekmény lesz, hogy így mindenki hova 
fog jutni. Erre nem gondolt azért ő se, hanem hát megyen oda, ahova az édesanyja, 
meg a testvére megyen. Nem, nem jött haza  a Sanyi se, az ispán Sanyi, nem jött, se a 
nagymama nem jött vissza, úgyhogy- de én azon kívül tudok, aki visszajött. Azok is 
mindig eszembe van, hogy mindig azt mondta nekem, hogy ’Bözsike, nem baj semmi 
se, csak az élet- csak élet a fontos, mert az a legfontosabb a világon’ és annak, aki 
meg tudott szabadulni.  Mert ő megszabadult, Bruckné, úgy hívták, Bruckék, bent a 
VIII- vagy a- nem a VIII kerület- IX kerületbe- 
 
I: De ők nem vasmegyeriek. 
 
OJ: Nem, nem itteni ismerős, mán pesti ismerős és akkor nagyon jó ismerős volt. Hát 
akárhonnan jó ismerős volt még az orvos-család is, még a férjének a rokonságából. 
Úgyhogy- tehát ezek olyan dolgok voltak, hogy tényleg- 
 
I: És csak az Annuska jött vissza- 
 
OJ: Csak az Annuska, egy éjjel=egy éjjel két bőrönddel. Hogy aztán azt már valahol 
még talán járt is, úgyhogy nálunk lakott majdnem egy évig, és majd igen, 
Nyíregyházán összetalálkozott, aki szintén ismerősével és akkor majd elkerült tőlünk 
és akkor már többet nem is találkozunk, nem találkoztunk. Nem is tudom, hogy hogy 
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is alakult a mi- mi életünk is. Hát ugye én is már akkor férjhez mentem, majd 
anyukámék is Pestre kerültek végül is. Szüleim is itt Pesten haltak meg mind a ketten. 
Úgyhogy hát ez nagyon nagy öröm volt a számunkra, nagyon nagy öröm volt. És hát 
csak beszélgetni. És akkor utána pediglen- utána, hova lett a kastélyból, az a sok 
minden- 
 
I: Littman- a Littman-kastélyból? 
 
OJ: A Littman kastélyból, mert aztán fel lett számolva az egész izé. Mert egy 
hatalmas gyümölcsös volt benne, akkor csodálatos nagy kastély, meg hát azok a 
rengeteg épületek, amik voltak, a cselédeknek, az állatoknak, minden. Ja, hát az oda- 
na, most úgy hívták, hogy Klausz József, aki- mikor ugye megszűnt az egész 
mindenség élni, hát ugye nem tudni, a hogyhívjákék hova kerültek, a Littmanék. De 
mikor már az teljesen vége volt, ők már arra soha nem jöttek, akkor ez a Klausz 
József, az vette meg és teljesen újjáépíttette, teljesen újjáépíttette a cselédházakat is, 
és akkor- szóval újjá- sok minden újat csinált benne. A kastélyt is teljesen újjá tette, 
hát anélkül is csodálatos volt. És akkor egy új=új birtokot hozott létre ottan. Egy új 
birtokot és akkor közbe- közbe volt- de volt=volt egy hát nem voltak zsidók, úgy 
hívtak, hogy vasmegyeri Megyeri Pál. Hatalmas szeszgyárat épített, itt volt a Littman 
birtokja, kicsit kelletett menni, egy olyan kilométert, még annyit se. Ott volt a nagy 
szeszgyár, a másik oldalon a hatalmas kastély, úgyhogy a férjem ezeknek az útján 
tudott- nem ide tartozik feljönni, nem ide tartozik, a háború után és ő el tudott 
helyezkedni itten munkába, mint gépészsegéd, a Hunyadi téren volt egy- arra is 
emlékszem, hát emlékszem, mert jöttem és- vagyis--- de igen mán én is vele 
albérletbe- albérletbe, rokonságnál. És úgy mentünk, az én kislányom ott született 
meg és a lány, vagy a drága férjem pediglen el- le- közgazdasági technikumot végzett 
el és akkor élte az életét, ahogy akarta. Már a 2. számú építőiparnál volt- volt 
milyen=milyen osztályvezető, munkaügyi- nem munkaügyi, hanem mindegy. 
Úgyhogy aztán úgy vitte, sajnos 64 évesen, a nyaralóba, a balatoni nyaralóba’ ott 
hagyott mindent. Meghalt. Meghalt. Rosszul lett és mire kihívtam a mentőt, akkorára, 
de hát inkább ilyen legyen, (mint ami itt belehaltam) én 62 évesen, ő 64 évesen és 
azóta egyedül élek a két gyermekemmel. A lányom az egy éve szintén, egy nagyon 
kicsi kis baj, Juditka. Juditka haza fog jönni, Juditka 10 napra megy, és Juditka soha 
többet nem ébredt fel, egy évig feküdt kómában. Addig ott voltam. Hát 
tönkrementem, 14 kilót híztam, 10 centit mentem össze. Na, nem idevaló. Köszönöm 
szépen, hogy meg tetszett hallgatni. 
 
I: Bözsi néni, részvétem és köszönjük szépen, hogy elmondta mindezt nekünk.  
 
OJ: Ugye ebben élek a mai napig is, a bánatban, de közben egyik szemem sír- hát ez 
van, nincs mit tenni. Tessék kérdezni. 
 
I: Bözsi néni, köszönjük szépen, köszönjük szépen, itt le is állunk. Itt le is állunk, itt a 
vége. 
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