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Guth Józsefné Schneider Róza 
 
 
 
K: Jó napot kívánok 
I: Jó napot kívánok. 
K: Legyen szíves elmondani nekünk a nevét. 
I: Schneider Róza, Guth Józsefné.  
K: Melyik évben született? 
I: 1927. november 15-én. 
K: És hol született? 
I: Itt, Bólyban. 
K: Rózi néni, jártunk már itt néhány héttel, talán hónappal ezelőtt, és akkor elbeszélgettünk 
arról, hogy mire emlékszik a második világháborús időszakból. 
I: Igen. 
K: Most azért jöttünk vissza, hogy ezt újra- hát fölvegyük ezt a- ezeket az emlékeket. 
I: Igen. 
K: És most is erről lenne szó, ezekről az eseményekről. Elsőként szeretném megkérdezni, 
hogy mondjon néhány szót Rózi néni a családjáról. Mi- gondolom itt éltek Bólyban, Rózi néni 
családja. Szülei mivel foglalkoztak? 
 
I: Hát mindig csak parasztemberek voltak, amennyire tudom. Kezdettől fogva, betelepüléstől 
fogva földművelő emberek, és szőlővel is foglalkoztak. És hát a családtagok, a gyerekek be 
lettek fogva mindig, ugye úgy, ahogy elhaltak, újak születtek, és hát a mi családunk az egy 
földművelő család volt. 
 
K: Mesélt arról, hogy Bólyban sok német származású volt. Hogy kell ezt elképzelni? 
 
I: Német támadás? 
 
K: Német származás, sváb. 
 
I: Hát: minket nem érintett az, mer mi magyar érzelműek voltunk. Sőt, az én nagy=nagyapám 
az képviselő-jelölt volt, de valahogy megcsúszott és nem került be az egy=egy ilyen úri 
paraszt volt, úgy mondjam, és mi nem=nem volt semmi bántódásunk a németekkel. 
 
K: A: a falu- ez egy sváb falu volt. 
 
I: Tiszta sváb falu volt. 
 
K: Ez mit jelentett, tehát hogy visszatérve arra az időszakra, amikor Rózi néni kislány volt, 
tehát mondjuk a harmincas években- 
I: -igen- 
K: -ez=ezt hogy kell elképzelni, mit jelent az, hogy sváb falu volt? 
I: Hogyan? 
K: Mit jelentett az, hogy sváb falu volt? Mindenki svábul beszélt például? 
I: -igen=igen, még az orvosok is sváb=svábok voltak, a pap is. Hát, egy tiszta sváb község 
volt, de hát ez nem tartott olyan sokáig, akkor mindig jöttek betelepülők, újak, és akkor már 
elmagyarosodtunk mi is. Már- de hát az én gyerekeim hála istennek, tudnak német- de nem 
svábul már nem beszélnek, csak mi, öregek, de német iskolát végeztek, még angolt is 
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tanultak, úgyhogy az én gyerekeim azok már tanult emberek. Mer mivel a földünket elvették, 
akkor hát ugye mi meg hát így, ahogy mondtam, itt dolgoztunk a csillagszóróba, ahol munka 
adódott, de a gyerekeink azok már mind tanultak, azok már mind diplomás emberek. 
 
K: Rózi néni szüleinek mekkora földje volt? 
 
I: Negyven kataszteri hold föld, és hát a szőlőt nem tudom, de nagyon jó bort termeltünk, 
nagyon jó fekvésű volt a szőlőnk, hát olyan finom bor volt, és min- mindig el is tudtuk adni a 
bort. 
 
K: Rózi néniék=Rózi néniék a faluban gazdagnak számítottak, vagy inkább szegénynek? 
 
I: Hát, mi gazdagnak. Hát- hm hogy mondjam. Hát 40 hol földünk volt és mellette szőlő volt. 
Nem=nem kellett napszámba menni, hanem mi fogadtunk még napszám=napszámosokat, ha 
úgy adódott, hogy sok volt a munka. De mi hárman voltunk testvérek, a- akkor még később 
született egy kislány, mi hárman olyan jól összedolgoztunk, apám nagyon örült nekünk, már 
nem kellett szolgalegényt fogadni, meg cselédlányt, amíg kicsik voltunk, kellett segítséget 
hívni. De akkor annak vége volt és nagyon jó gazda volt az én apám. 
 
K: A faluban milyen- a svábokon kívül, meg néhány- elnézést.  
A svábokon kívül, meg a néhány betelepült magyaron kívül voltak-e más felekezetűek, más- 
 
I: Nem voltak, de tiszta katolikus község volt, és amikor Csehszlovákiából 
áttelepült=áttelepítették ezeket a magyarokat- 
 
K: De ez már a háború után volt- 
I: -háború után- 
K: -de a háború előtt- 
I: -háború előtt tiszta katolikus volt. 
K: Voltak-e zsidók a faluban? 
 
I: Hát három-négy-öt família. 
 
K: Emlékszik rájuk? 
 
I: Persze, hogyne, együtt jártunk iskolába. 
 
I: Kik voltak ők? 
 
I: Müller Herman volt az apjuk, de hát ezek inkább ilyen szegényebb ő: zsidók voltak, volt 
egy lányuk, az velem járt iskolába, volt egy nagyfiúk, az a férjemmel, meg a bátyámmal járt 
iskolába. Hát nem volt semmi ilyen harag, meg semmi nem volt, csak amikor kezdték ezt a 
Volksbundot. 
 
K: Hogy hívták a kislányt, aki osztálytársa volt Rózi néninek? 
 
I: Müller Magdi=Müller Magdolna. Nagyon szép kislány volt, fekete haja volt, és hát jóba 
voltunk, hát együtt jártunk iskolába. 
 
K: Rózi néni átjárt hozzájuk, összejárt a két család? 
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I: Hát én az apjának volt egy ilyen kis szatócsüzlete és odajártam bevásárolni sokszor. 
 
K: Milyen viszonyban volt Müller Herman a többi bólyi svábbal? 
 
I: Hogy? 
 
K: Milyen viszony volt Müllerék és a többi bólyi ember között? 
 
I: Hát az egyik Müller-fiú, aki az én urammal járt iskolába, az valahogyan átvészelte, 
elbujdosott Budapesten és nem került ki Dachauba, de a családja sajnos, az egész családja 
kikerült, hát és el lettek gázosítva. 
 
K: A háború előtti időszakról beszélve, amikor még nem vitték el a bólyi zsidókat, akkor 
milyen volt a viszony itt a helyi zsidók és a bólyiak között? 
 
I: Jó=jók voltak, itt nem volt semmi különbség, abszolúte semmi. A=a Mohácsról jártak ide 
két- ilyen--tagbaszakadt zsidó terményt fölvásárolni. És messziről kiabálta mind, szerbusz, 
Elek barátom! Elek volt a- az édesapám. Szerbusz Elek barátom=szerbusz! Hát pertuba voltak 
és hát jóba voltunk, na. Semmi izé nem volt. 
 
K: Emlékszik a nevükre, a mohácsi terményfelvásárlókra? 
 
I: Nem=nem, arra nem emlékszem, azt már nem tudom, ahhoz túl kicsi voltam, de azt tudom, 
hogy mindig jöttek kocsival, és hát úgy fölvásárolták a terményt, mázsánként, amennyi a 
kocsira fölfért. 
 
K: Járt- tehát a Müllerékhez Rózi néni a Müller Magdához járt-e át, például játszani, együtt a 
Magdával, vagy? 
 
I: Nem. Azt nem=azt nem. Nem=nem. Nem. 
 
K: Annyira nem voltak azért jó barátok. 
 
I: Hát barátok- én nem voltam- hát jóba voltunk az iskolába, beszélgettünk, de játszótársam 
nem volt a Magdi. De hát a fiúk azok jobban kötődtek egymáshoz, futballoztak, meg- 
 
K: Említette, hogy a=hogy a Mária Társaság? 
I: Mária Társulat. 
 
K: Mária Társulatnak volt tagja Magdi néni. 
 
I: A Magdi néni? 
K: Nem, bocsánat, a Rózi néni. Kérdezem, hogy a Magdi tagja volt-e ennek a Mária 
társulatnak? 
I: Nem=nem=nem=nem=nem. 
K: Mi volt ez a Mária társulat? 
I: Hát, apácák vezették ezt, összefogták az ifjúságot, a lányifjúságot, összefogták, 
összetömörítették, és hát vallásos nevelést kaptunk, énekeltünk, szavaltunk, színdarabot 
játszottunk, nagyon jó- nagy- én nagyon szerettem oda járni. Hát ezek az apácák, ezek 
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függetlenek voltak, ezek csak az ifjúsággal törődtek, nem volt családjuk, semmijük, és hát 
mindenfélét rendeztek. Bálokat, farsangi bál, de oda csak lányok mentek. 
 
K: És akkor gyakorlatilag ebbe az iskolába járt Rózi néni, és ide járt a Magdi is, aki=aki zsidó 
származású volt. 
 
I: Igen, de a zárdába a Magdi nem járt. 
 
K: Tehát a- de az iskola, ahova járt Rózi néni, az katolikus iskola volt. 
I: Igen=igen=igen. 
K: És akkor- ja, és akkor a zárdában volt egy extra foglalkozás- 
I: -igen- 
K: -ahova eljárt Rózi néni és ahova a Magda nem járt el, ha jól értem. 
I: Igen=igen=igen. 
K: Volt szó- volt-e szó ezeken a foglalkozásokon politikáról például? 
I: Soha. 
K: Történelemről. 
I: Soha. Soha nem foglalkoztak politikával a nővérek, ugye hát azok szent életűek voltak, 
kalap- ilyen kornettnak mondták, ilyen nagy fehér kalapjuk volt, és hát jóba voltunk nagyon. 
Színdarabot játszottunk, aztán annak idején volt még az a lemezes gramofon, tudja, az a 
tölcsére. Hát volt egy pár lemezük, hát mi úgy táncoltunk és volt egy-két fiatal apáca is, hát 
azok is velünk táncoltak. Örültünk az életnek, na. 
 
K: Kik éltek még zsidók Bólyon, zsidó családok? Emlékszik-e még nevekre? 
 
I: Itt fönt volt szintén egy Müller, de azt nem tudom, milyen- milyen volt a keresztneve, 
Müller, de az egy gazdag=gazdag, sok földje volt. Aztán volt a Forró Zoltán állatorvos, aztán 
volt a ((köhint)) Müller Dezső, hát az szintén nagybirtokos volt. Ezek=ezek jómódúak voltak, 
csak a- ezek voltak kicsit szegényebbek, a Magdiék. 
 
K: Nekik nem voltak gyerekeik, a Forróéknak, a Mülleréknek? 
 
I: A=a Forróéknak nem volt gyerekük, nem=nem, arról nem tudok. És a Müller Dezső- 
ennek=ennek se tudom, hát lehet, hogy ezek már nagyobbak voltak, nem voltak, csak ezek 
voltak a Müllerék, akik még ezek ((köhint)) a Müller Dezső, ez=ez is elbujdokolt, nem került 
ki Auschwitzba, és a háború után az is hazajött, és egy cipőboltot nyitott és akkor oda jártunk 
cipőt vásárolni. De később ez elment Amerikába, és most- mostanába halt meg kilencven- 
nem tudom, hány éves korába, de kint=kint Amerikába megnősül. Ezt onnan tudom, mer a 
földje a=a a: földjeiket ugye parasztok művelték. És azok nagyon jóba voltak- hát minden 
évbe ha hazajött Amerikából és Rebényékhez mentek, azok=azok voltak a béresük, vagy hogy 
is mondjam.  
 
K: Itt Bólyon? 
 
I: Igen=igen, itt Bólyon. 
 
K: Ezek a családok mennyire vettek rész, ha még emlékszik erre, Rózi néni, mennyire vettek 
részt a falu életében? Tehát hogyha voltak valami- nem tudom, volt-e szüreti mulatság 
például, vagy voltak ilyen események- 
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I: Hát: ilyen események- nem=nem emlékszem. 
K: De voltak ilyenek? 
I: Nem. 
K: Milyen=milyen faluesemények voltak annak idején? 
I: Hú, hát- 
K: Búcsú? 
I: Búcsú, aztán húsvét után fehérvasárnap volt nagy mulatság, bál, aztán nyáron szüreti 
mulatság. 
 
K: És ezeken az eseményeken mind ott voltak a- minden bólyi ott volt, ugye? Gondolom. 
 
I: Persze, de külön voltak a ifjúsági egyletnek a=a paraszt-ifjúság, külön volt egy egyletük, és 
az iparos ifjúságnak is volt, mert a- ennek Bólynak a fele iparos volt a lakossága, nagyon sok 
iparos volt itten. És hát közbe cserélgettek a fiúk, átjöttek oda, amazok meg ide, úgy- hát- jó 
volt. 
K: Ismerkedtek. 
I: Ja=ja, ismerkedtek. 
K: Ezek a zsidó családok, vagy a zsidó családok tagjai megjelentek ezeken a bálokon? 
I: Nem=nem. 
K: Miért nem vajon? 
I: Nem tudom. Hát nem voltak olyan sokan fiatalok. 
K: Ez csak fiataloknak szólt, ez a mulatság? 
I: Persze, fiataloknak. 
K: Idősebbeknek nem voltak ilyen rendezvényeik? 
I: Hát, volt=volt egy-két ilyen ő: hogy is mondjam, (…)bál, a- ahol a fér- férfiak, az idősek, a 
házasok mentek bálba, csak a házasok, de hát zsidók nem voltak ottan. Semmi zsidó nem volt. 
 
K: Vajon miért, ezt- erre emlékszik? 
 
I: Hát nem tudom, hová jártak, nem tudom. Hát azok már idősebbek is voltak, meg hát a- 
Pécsre jártak, biztos jobb helyekre. 
K: Tehát azt lehet mondani, hogy nem nagyon vettek részt a falu életében a zsidók? 
I: Hogyan? 
K: Hogy nem nagyon vettek részt a falu életében. 
I: Hát nem, nem nagyon, mert hát nem voltak olyan sokan, de viszont Mohácson, ott többen 
voltak, és néha mi, egy nagyobb bevásárlást- bevásárlást csináltunk, akkor Mohácsra 
mentünk. Egy zsidó kerekedőhöz, már megszokott- hogy is hívták--nem tudom má’. Egy zsi- 
egy zsidóhoz mentünk vásárolni, mer Mohácson sok nagy- nagyon sok zsidó volt Mohácson. 
Hát itt nem nagyon. 
 
K: Emlékszik mohácsi zsidókra név szerint? 
 
I: Hát, ahova mentünk vásárolni. Weisz meg Grün, meg- 
K: Mivel foglalkoztak Weiszék? 
I: Ke=ke- kereskedők, nagykereskedők voltak. Oda mentünk fé- (fityulákat) venni, de hát 
csak szövetet, mert régen volt itt Bólyba öt férfiszabó és azokkal varrattuk a ruhákat. Nem 
úgy volt, mint most. 
 
K: Mik voltak az első jelei itt Bólyon, vagy akár Mohácson, hogy a zsidókkal szemben 
valamiféle- hát ő: ellenszenv mutatkozik, vagy valami készül ellenük? 
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I: Hát az első jele az volt, hogy föl kellett rakni a sárga csillagot. 
 
K: Emlékszik erre? 
 
I: Én emlékszem erre, hát a lányok, akik iskolába jártak, azoknak föl volt tűzve a sárga 
csillag. Úgy sajnáltuk őket, de hát kénytelenek voltak, mert hát voltak megfigyelők, hogyha 
nem tették föl, hát biztos megfenyegették. 
 
K: Kik voltak ezek a megfigyelők? 
 
I: Hát, németpártiak, volksbundisták. 
 
K: Rózi néni, azt mondta, hogy lányok. Tehát akkor a Magdin kívül voltak más lányok is? 
 
I: Hát egy=egy kis húga volt még, a Magdi az olyan idős, mind én, a kishúga meg a hú- az én 
húgommal járt iskolába. Gyönyörű- ilyen gyönyörű szép fekete haja volt, göndör haja, 
mindenki szerette. Még- 
 
K: Hogy hívták a kislányt? 
 
I: Ő: ott azt nem tudom. A nagy az Magdi volt, a kicsit, hát azt nem tudom, hogy hívták. 
Zsuzsi? talán Zsuzsi. 
 
K: Müller Zsuzsi volt akkor. 
I: Igen, már igen, Zsuzsi, én azt hiszem, Zsuzsi volt, Zsuzsika. 
 
K: Rózi néni említette a volksbundistákat, ők kik voltak, ezek a volksbundisták? 
 
I: Hát akiket megagitáltak itt, nagyon sok volksbundista volt. 
 
K: Mi ez a volksbund? 
 
I: A=a- mi az a volksbund? Hát a németajkúakat ő: összeszedték, tömörítették és hát a=a 
hitleri politikára nevelték őket. Külön=külön volt nekik egy heim, otthon, ahová jártak, 
táncolni, meg művelődni- 
 
K: Itt, Bólyon? 
 
I: Itt Bólyon, igen. 
 
K: Mit jelent az, hogy művelődni, mit=mit és mi az, hogy hitleri politika? Tehát mit=miről 
szólt ez a volksbund, mit hirdetett? 
 
I: Hát, én nem tudom, nem jártam oda, de hát a Heil Hitler=heil Hitler=heil- aki azt mondta, 
hogy heil Hitler, azt tudtuk, hogy az volksbundista. Mi=mi nem, mi soha nem=nem olyan 
nem volt, hogy hm--de hát voltak olyanok, akik rokonok voltak és ezért összevesztek ezér a 
pártér, hogy az egyik testvér párttag volt, a másik nem. Hát nálunk ilyesmi nem volt, de sokan 
voltak így. Meg voltak- gazdag parasztokat is rászedték. Még hát inkább a szegény népet, 
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pláne, hát azoknak ígértek ezt-azt, és a szegény napszámosokat is, azt- aztán egyszer volt egy 
nagy- 
K: Rózi néni, bocsánat, sváb=sváb parasztokat, vagy a magyar ajkú parasztokat is? 
 
I: A sváb parasztokat. 
K: Csak svábok voltak volksbund- 
I: Csak svábok voltak, nem voltak magyar ajkúak. Hanem akkor mi itt- 
K: -Rózi néni- 
I: -itt (Németbólyba) egy német polgári iskola. És hát vidékről jártak ide a polgári iskolába, és 
aztán nagygyűléseket tartottak fönt a vásártéren. Mi meg messziről hallgattuk. 
K: Mi- kik=kik tartották ezt a nagygyűlést? 
I: Hát német politikáról, egy=egy (Bas)?=(Vas)? nevű férfi, más- nem tudom a másik nevét, 
hát politikáról, persze. 
 
K: Rózi néni, Bas nem volt bólyi, ugye? 
I: Nem=nem- 
K: -őt honnét jött ez a Bas? 
I: A: ki tudja! 
K: És mit mondott? 
 
I: Hát politizáltak csak, hogy Hitler németek vagyunk és valljuk meg a- ne hazudjunk, mert 
németek vagyunk és tartsunk a németekkel össze. Meg hát ilyeneket. Tömörítették a- mer 
előkészítették az embereket már a háborúra. 
 
K: Zsidókról volt szó? A Bas beszélt a zsidókról? 
 
I: Zsidókról- zsidók- hát azt nem tudom, hogy a zsidókról is szó volt, hát biztos. Én nem 
voltam ott, de gondolom, hát azt tudom, hogy- 
K: De amikor hallotta- hallgatta Rózi néni- 
I: -falvakról jöttek zászlóval, és énekeltek, vitték a zászlót is. 
 
K: Milyen zászlóval? 
 
I: Hát egy német horogkeresztes zászló. És hát mi meg messziről=messziről- nem mertünk 
közel menni, messziről néztük őket. És a=a nagygyűlést is messziről azér megfigyeltük, hát 
érteni azért nem nagyon értettük, de rengetegen volta, Szajk, Töttös, Borjád, Versend, hát a 
kis faluk itten, azok mind=mind jöttek. 
 
K: Ezek mind sváb falvak itt a környéken? 
 
I: Igen=igen=igen=igen. 
 
K: Mit énekeltek, amikor jöttek a zászlóval? 
 
I: Mozgalmi énekeket.  
 
K: El tudja é- emlékszik még? 
 
I: Persze.-----Énekeljem? Hát csak részletekre emlékszem. 
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K: Amire emlékszik. 
 
I: /Wir werden weit marschieren wen alles in scherben fellt 
sieg heil 
den heute gehört in der jugend und morgen ganzen welt 
heute gehört uns 
Deutschland und morgen die ganze welt 
sieg heil/????? ((németül énekel)) 
 
Hát erre- hát meg volt több is, az már kiment a fejemből már. 
 
K: Ez miről szól? Mi nem beszélünk németül, miről szól ez a dal pontosan, vagy körülbelül? 
 
I: Hát az, hogy a=hogy a németekhez tartozunk, és Németország el fogja foglalni az egész 
világot. Hát ki is kezdtek mindenkivel, nem? 
 
K: És akkor ezt hallotta ott Rózi néni, akkor mit szólt mindehhez? Ez=ez tetszett, szimpatikus 
volt, hogy ahogy ott menetelnek, vagy volt benne valami lelkesítő, vagy? 
 
I: Hát lelkesítő volt, mi is=mi is akkor danolásztuk csak úgy magunkba, hogy ezt énekelték, 
ezt, tudjátok, ezt énekelték. Hát: sok ilyen volt, de most hát nem- már nem tudom. 
 
K: Voltak osztálytársai Rózi néninek, akik ott voltak a? 
 
I: Hát a barátnőim? Hát barátnőim voltak négyen-öten-hatan. 
 
K: És ők is énekelték? 
 
I: Á nem , hát csak utánoztuk=utánoztuk, hát nem- komolyan nem énekeltük, csak hát 
eltanultuk őket, utánoztuk, mer jó ritmusosak voltak, és hát megnyerték a nép tetszését ezáltal, 
és én énekes voltam egész életemben, én a templomban annyit énekeltem, meg=meg 
temetéseken is énekeltünk, még ilyen község ünnepeken, ilyen szent ünnepeken, mi=mi a 
zárdába tanultunk énekelni, imádkozni, énekelni, imádkozni. De közbe nagyon jó volt, volt 
táncmulatság, volt minden. 
 
K: Emlékszik még más énekekre Rózi néni? 
 
I: Énekekre? 
 
K: Ilyen volksbundista énekre. 
 
I: Hát, ha volna valami füzetem, vagy mi---volt nekem- mert a németek nálunk be is voltak 
szállásolva egy=egy helyiséget át kellett adni, az irodások voltak amíg a német megszállás 
tartott és azoknak volt ilyen énekeskönyvük. Hát én elcsentem és hát- hát énekeltünk, de hát 
úgy minden otthon maradt, mikor ki lettünk telepítve, meg el is égettük, mikor jöttek az 
oroszok, ne- nehogy valami baj legyen. Hát most hirtelen- mi is=mi is volt----hát nem tudom. 
 
K: Volt olyan ének, amiben a zsidókról volt szó? 
 
I: Hogy? 
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K: A zsidókról, volt olyan ének? 
 
I: A zsidókról--nem=nem volt szó, hát csak hogy=hogy elfoglaljuk az egész országot és 
Németország lesz a- Németország lesz minden. A zsidókról nem=nem énekeltek, nem=nem, 
itt nem. 
 
K: Volt olyan=volt olyan nagygyűlés, vagy bármilyen volksbundista esemény- egy pillanat, 
álljunk le egy pillanatra--- 
 
I: -emlékszem egy- 
 
K: Egy pillanat. Jó, akkor kezdjük. Leálltunk egy pillanatra, mert volt egy kis technikai 
probléma és akkor folytatjuk Rózi nénivel. Szóval mire tetszik emlékezni? 
 
I: Egy=egy énekre, de nem is tudom, ki volt az a Chamberlain. Ki tudja? 
 
K: Angol politikus, igen. 
 
I: Politikus volt ((köhint)) 
/auf der heute blüte ein kleines blumen ein 
und das heißt Chemberlain 
von der juden borgen sich das Geld 
und verschmieren damm mit ganze welt 
auf der heute blüte ein kleines blumen ein 
und das heißt Chamberlain/????? ((németül énekel)) 
 
K: Ez miről szólt, Rózi néni? 
 
I: Hát a: a- kint a határban nyílik egy kis virág. És úgy hívják, hogy Chamberlain, hát valami 
vezető lehetett. És von der juden borgen sich das Geld a zsidóktól kölcsönözte a pénzt, és 
elkente az egész világon. Hát ezt énekelték mindig. Hát én nem is tudom jóformán, 
hogy=hogy mit, de hát énekeltük mi is. 
 
K: Volksbundisták énekelték ezt is. 
I: Igen. 
K: Személyesen ismert volksbundistákat? 
I: Hogyan?  
K: Személyesen ismert volksbundistákat? Személyesen ismert bólyi volksbundistákat, Rózi 
néni? 
I: Nem=nem=nem=nem volt- hát nem tudom- nem=nem- én nem jártam a heimbe, csak amit 
kívülről hallottunk. 
K: De tudott- tudta azt, hogy a faluban ki a volksbundista és ki nem az. 
 
I: Hát persze, mindent- ezt mindenki tudta és végül=végül mégis csak- hát megszálltak minket 
a németek és akkor ő: toborozták az ifjúságot, katonának, SS-katonának, és nekem is volt két 
nagy bátyám, már húsz évesek voltak, meg a vőlegényem is, és akkor ezek jöttek sorozásra, 
ide Bólyba. És ezek a fiatalok összebeszéltek, és bementek Pécsre és jelentkeztek a 
honvédségnél, honvéd katonának, mer nem akartak a német SS-társaságba lépni.  
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K: Kik voltak ezek, akik nem akartak az SS-be- 
 
I: Hát az ifjúsági egyletből nagyon sokan. 
 
K: Az iparos egyletből, vagy a paraszt-egyletből? 
 
I: Onnan is, a szegényebbeket, tudja, a szegényebbeknek ígértek ezt-azt, jólétet, minden jó 
lesz, és azok is a=a- hát sokat soroztak német katonának, de sok- sok fiatal beszélt össze és 
bementek Pécsre és akkor elmentek. 
 
K: Kik voltak többen? Azok, akik beléptek a Volksbundba, vagy azok, akik aztán nem léptek 
be a Volksbundba? 
 
I: Hát, akik beléptek a- SS-ekhez. 
 
K: De=de a faluban nyilván nemcsak a fiatal férfiak voltak volksbundisták, hanem=hanem 
családok gondolom, vagy hogy működött ez? Ez a=ez a- 
I: -hát persze=persze. 
K: Lányok is lehettek volksbundisták. 
I: Persze, hát nagy mulatságokat rendeztek, bálokat külön. Akkor- 
K: Volksbundista bál? 
I: Persze. És a- 
K: Mi történt ezeken a bálokon, volt ilyen bálon Rózi néni? 
I: Nem, én nem voltam, dehogy is, én messze voltam tőlük, nem, hát mi- bennünk=bennünket 
úgy csúfoltak, hogy ti hős magyarok. Mi hős magyarok és a végen- a végin kitelepítettek, 
mert német anyanyelvet vallottunk, tudja? Csúnya politika volt, de hát- 
K: Szóval azok, akik nem léptek be a Volksbundba, azokat úgy csúfolták, hogy hős 
magyarok.  
I: Igen.  
K: Tehát akkor gyakorlatilag a faluban voltak, akik- 
I: -vagy=vagy=vagy=vagy ti angolok. Angoloknak- englande- németül mondták ezek- 
Engländer- angolok vagytok. Nem volksbundisták. 
 
K: Tehát voltak a volksbundisták, és voltak az angolok a faluban. 
 
I: Igen=igen=igen. 
 
K: Kik voltak többen? Hát a volksbundisták, szegény ember, szegényebbek. De voltak 
nagyparasztok is, akiket be- összetereltek, voltak olyanok is, de nem olyan sokan. 
 
K: Akik nem léptek be, ők miért nem léptek be a volksbundba? Akik nem lép- mint például 
Rózi néniék?  
 
I: Hát mi nem akartunk, nem akartuk a Hitlert, hát mi itt Magyarországon éltünk, ide 
telepítettek annak idején, mi ezt az országot fölépítettük a háború után, és most=most 
menjünk a németbe? Mi magyaroknak éreztük magunkat, ha nem baj, ha a gyökereink 
német=németek voltak, de akkor is, hát már mikor- mi a zárdába is csupa magyarok ő: 
magyarul énekel- de németül is, németet- játszottunk német színdarabot, magyar színdarabot, 
de a lényeg mégis a magyar volt, magyarul imádkoztunk, énekeltünk, hát. 
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K: Szóval nem volt az jellemző, hogy inkább a gazdagabbak lettek a volksbundisták, a 
szegények meg a magyarok, vagy a szegényebbek a volk- szóval nem volt így társadalmilag 
ő: hát meghatározó az, hogy ki lett volksbundista és ki nem. 
 
I: Nem=nem=nem volt itt- nem volt összetűzés. Hát a volksbundista legyen volksbundista, az 
meg Englende volt, ő angol, hát mi azok voltunk, de azért nem volt veszekedés, meg ilyesmi- 
K: -de csúfolták egymást- 
I: -itt nem, hát máshol voltak nagy viták, meg mit tudom én, mi. 
K: Verekedések? 
I: Verekedések, persze. 
K: És a volksbundisták gyűléseken, vagy bárhol, amikor jártak-keltek a faluba, bántották-e, 
szidták-e a zsidókat? 
I: Nem, nem bántottak senkit, nem. 
K: Szóba kerültek-e a zsidók úgy általában? A volksbundisták részéről, a volksbundisták 
körében? Szó volt-e a zsidókról, hogy a zsidó- 
I: Nem=nem, hát-  
K: -az énekben volt szó, igen. 
I: Hát azt nem tudom, nem jártam oda, én ezt nem tudom, hogy- hát biztos uszítottak a zsidók 
ellen, egész biztos, hát innen is kivitték a zsidókat. 
 
K: Miből gondolja Rózi néni, hogy a volksbundisták uszítottak a zsidók ellen?  
 
I: Hát mer innen is kitelepítették a zsidókat. 
 
K: De még mielőtt elvitték volna, honnét gondolja, hogy ezek a volksbundisták uszítottak a 
zsidók ellen? 
 
I: Hát mert ezt a politikát mondták, meg a fejünkbe verték, hogy a- 
K: -hol hallotta- 
I: -zsidókat ki kell irtani. Ki kell őket irtani, a zsidókat. Hát- 
K: Ezt hallotta Rózi néni? Ezt tetszett hallani, ezt hallotta Rózi néni? 
I: Hát persze=hát persze- 
K: Hol hallotta? 
I: Hát énekelték is, meg- 
K: Mit énekeltek? 
I: Hát a- a német katonák itt el voltak szállásolva, nem tudom mennyi ideig, és ezek csak ilyen 
mozgalmi énekeket énekeltek, és abba benn volt a zsidó is. 
 
K: Tetszik ilyenre emlékezni? 
 
I: Nem=nem, hát amit itt most énekeltem, ez, de úgy nem- nem emlékszem zsidóellenes 
énekekre. 
 
K: Svábok- a volksbundista svábok, tehát nem a német katonák, ők beszéltek a zsidókról, 
elhangzott valahol? 
 
I: Nem=nem- itt=itt nem- itt Bólyban nem volt zsidógyűlölet, ezt merem állítani. Itt=itt nem 
volt zsidógyűlölet, hát--nem volt, jóba voltunk a zsidókkal. 
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K: Mi történt akkor, amikor el kellett kezdeni viselni a sárga csillagot, ezt- kit látott sárga 
csillaggal, Rózi néni? 
 
I: Hát az is- az iskolások, aki a Müller gyerekek, csak a Müller gyerekek. 
 
K: Mit szólt hozzá a falu? 
 
I: Hát, föl volt háborodva=föl volt háborodva. A- hát hogy most ennek sárga csillagot kell 
viselni, hát és a gyerekek, azok is szégyellték, ugye, hogy őnekik sárga csillagot kellett 
viselni. 
 
K: Hogy szégyellték? Hogyan, ez hogyan nyilvánult meg, emlékszik erre? 
 
I: A, hát sehogyan se, hát hm: bántotta biztos a lelkiismeret, hát kénytelen voltak, hát--
nem=nem=nem- itt nem volt olyan nagy zsidógyűlölet, itt a faluba nem. Nem is voltak olyan 
sokan, úgyhogy- 
 
K: A: azon- tehát emlékszik arra, hogy a felnőttek is sárga csillaggal jártak? A felnőtt zsidók, 
a Müllerék? 
 
I: Hát azok is=azok is, de hát azokat nemigen láttam, de hát a gyerekekkel mindennap 
találkoztam az iskolába. 
 
K: Olyan eset lehetett, hogy például a volksbundisták bementek zsidó boltba és ott mondjuk 
megjegyzéseket tettek a: a zsidó tulajdonosoknak, vagy- szóval ilyen jellegű- 
 
I: Nem=nem nem emlékszem ilyesmire- 
K: -bántások- 
I: -nem: itt nem volt ilyesmi=itt nem volt, de a múltkor is meséltem ((köszörüli a torkát)) 
mikor a zsidókat összeszedték teherautóval--ez egy va- vasárnap volt- 
K: -igen- 
I: -ezt mondtam- 
K: Ez hogy volt akkor? Hogy vitték el a zsidókat Bólyról? 
 
I: Teherautóra tették őket és elvitték azt nem tudom hová, Mohácsra talán, és a vonatba tették, 
hát minket is így- így vittek el annak idején. De mi akkor- ez pont vasárnap volt, és akkor 
jöttünk ki a templomból és hallottátok? hallottátok? összeszedik a zsidókat. Hát mi ugye 
lányok kíváncsiak voltunk és akkor állt be a Müller Dezső házába, kapualjába egy nagy 
teherautó. Hát mi odamentünk, de mi=mi- nem az, hogy örültünk volna, mi sajnáltuk, de az ö- 
öreg Kohn mama ((nevet)) az olyan indulatos volt és úgy megfenyegetett minket, lányokat 
ottan. Várjatok csak, a ti keresztény fejetekkel ki lesz még rakva a piactér. Na hát akkor 
nekünk nem kellett több, mi elmentünk. Mi nem azért mentünk oda, hogy=hogy mit tudom 
én, még=még szidjuk őket, mi sajnálat- mi sajnáltuk őket, sajnálatból mentünk. Később mi is 
erre a sorsra jutottunk, de akkor el is mentünk és többet nem=nem tudok. 
 
K: Ez- tehát akkor jöttek ki a templomból, odamentek a Müller Dezsőék házához- 
I: -igen- 
K: -és a teherautó- ez egy nyitott teherautó volt, vagy zárt, ponyvás? 
 
I: Nyitott=nyitott teherautó, nyitott. 
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K: És kik ültek a teherautóban? Kik voltak a teherautóban? 
 
I: Azt nem láttuk, mert mi- ez rükverc ment be, és mi csak az autó elejét láttuk. Hát biztos ott 
ültek már, de az öreg Kohn mama, az olyan- hát nem- ez=ez- hát el lehet=el lehet képzelni, 
olyan indulatos volt, hát hogy őket most kitelep- és ő azt hitte, mi ennek örülünk. Mi 
nem=nem azért mentünk oda, el is mentünk akkor mindjárt. 
 
K: Az öreg Kohnné ő hol ült a teherautón? 
 
I: Ő fölállt és végignézett és akkor mondta azt, szidta az átkokat ránk, hogy mi=mi=mi 
örülünk, hogy most a zsidókat kitelepítjük, és- de még meg fogjuk bánni. Hát, amit már 
mondtam. 
 
K: Tehát csak ő=csak őt- 
I: -az nem volt igaz, az nem=nem. Mondtam, hogy itt zsidógyűlölet Bólyban nem volt. 
 
K: Csak Kohnnét látta a teherautón Rózi néni? 
 
I: A teherautót már nem láttuk akkor. 
K: De ott, amikor benn állt a Müllerék udvarán a teherautó, vagy kapujában a teherautó. 
I: Igen, azt láttuk. 
K: Akkor csak a Kohnnét látta? 
 
I: Csak a Kohnnét, a többi valószínűleg padokon ültek. Hát de nem vihettek sokat, nem volt 
sok. A Kohn-  
K: -hányan lehettek? 
I: -a Kohnék ((köszörüli a torkát)) a Müller Hermanék, a Müllerék, ez a Zsuzsi, meg ez=ezek 
is, ennek a Dezsőnek a szülei, Kohn Dezsőnek a szülei, és hát nem tudom, kit vittek még be. 
Nem láttuk őket, csak azt a Kohn mamát, az szidta az átkokat ránk. 
 
K: És azt látta, hogy a Müller Dezsőt rakják föl a teherautóra, hogy föl kell szállnia? 
 
I: Nem=nem=nem láttunk semmit se, nem, csak a Kohn mamát és akkor az olyan nagyon 
kiabált velünk, akkor menjünk el=menjünk el- nem- el is mentünk. Hát akkor csak- 
K: -és csak a Rózi- 
I: -elterjedt a- hát összeszedték és elvitték őket. 
 
K: Csak a Rózi néni volt ott, meg a barátnője, vagy mások is voltak ott? 
I: Hát ott voltunk többen is=voltunk többen is. Hát mi elmentünk akkor mi nem- mondom, 
menjünk el innen, ezek- 
 
K: És magyarul kiabált a Kohnné, vagy németül? 
 
I: Németül mondta, németül- 
K: Hogy volt németül, emlékszik? 
I: Ja, mit ihren christlichen Köpfen wir der Bauerplatz ausgebreitet ((?????németül mondja)) 
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Hát tudja- a keresztény fejekkel ki lesz rakva a piactér, mer itt=itt piactér volt, nagy piactér 
volt. Hát akkor mondtam, menjünk=menjünk=menjünk. 
 
K: Rózi néni ugye akkor volt olyan 17 éves, ’44-ben. 17, igen. 
 
I: Hány éves- mikor, hány? 
 
K: Tizen- negyven- ez mikor volt, melyik évbe volt? 
 
I: Hát mikor vitték el a zsidókat? Negyven--kettőbe? háromba? És=és a bólyi zsidókat- azok 
mindenhova kerültek, nem került haza egy se, egy- kettő kivételével, akik hát bujdostak, 
akiket nem tudták elkapni. A többiek mind, de nagyon sajnáltuk őket. 
 
K: Ezt a teherautót ki vezette, ami ott állt a-? 
 
I: Hát azt én nem tudom. 
 
K: De volt valaki sofőr, azt látta, hogy valaki sofőr-? 
 
I: Hát azt nem=nem tudjuk, hogy ki volt. Hát sofőr=sofőr volt, persze. 
 
K: De nem bólyi. 
 
I: Nem=nem=nem, hát valahonnan fölvettek egy teherautót és- 
 
K: Őrizték a teherautót, voltak ott őrök a- rendőrök, vagy bárki? Csendőrök? 
 
I:Nem, nem láttam se- hát esetleg benn az udvarba, tudja, az lehet, hogy volt, itt kint nem 
láttunk senkit, csak az öreg Kohn mamát, az elmondta a ((nevet)) a litániát, akkor mondom, 
gyertek, menjünk=menjünk. Mi nem azér mentünk oda, hogy még örüljünk, vagy tapsoljunk, 
mi sajnálatból mentünk oda. 
 
K: És aztán mit szóltak a bólyiak, hogy elvitték a zsidókat? Mi=mi- hogyan beszéltek erről az 
egész esetről a bólyiak? 
 
I: Hát van- volt, aki sajnálta, és volt, aki azt mondat, hogy úgy van, vigyék el=vigyék el a 
zsidókat. 
 
K: Mert? 
 
I: Hát mer nem tudom. Nagy- legnagyobb gazemberek is, és csak a vagyonra vadásznak, meg 
nyerészkednek, meg hát mit tudom én, a volksbundisták miket mondtak a zsidókra, mi nem 
mondtunk semmit, hát- 
 
K: Emlékszik, hogy ez hol hangzott el, ki mondta? 
 
I: Ki mondta? Hát, azt nem tudom. 
 
K: Ott még aznap, amikor elvitték őket, vagy később? 
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I: Hát=hát később volt ez a- később mondták, hogy- hogy jó, hogy elvitték, odavalók, meg hát 
nagy gazemberek a zsidók, meg hát a volksbundisták, azok=azok mondták, mi=mi nem, mi 
szerények voltunk, mi a zárdába jártunk és ott az apácák is sajnálták, azok se mondtak egy 
szót se hát. 
 
K: Szó volt róla aztán az iskolában, vagy akkor már nem járt iskolába Rózi néni. 
 
I: Nem az iskolába nem volt szó róla. 
 
K: De a zárdában mondtak valamit? 
 
I: Nem=nem=nem volt szó róla, hát nem volt politika, semmi se. Hát azt, hogy mi is sajnáltuk 
őket, meg ők is. Hát tényleg az embertelenség volt, nem? amit csináltak. 
 
K: De akkor már amikor ez történt, már nem járt iskolába Rózi néni, ugye? 
 
I: Nem=nem=nem. Már nem jártunk iskolába. 
 
K: Tehát a lányokat, a Magdit, meg a=meg a Zsuzsit- 
I: -Zsuzsikát- 
K: -sárga csillaggal csak az utcán látta. 
I: Csak az iskolába láttuk. 
K: Sárga csillaggal? 
I: Igen. 
K: De az akkor volt, amikor még iskolába jártak? 
I: Hát--persze. 
K: Akkor kellett-? 
I: Mikor lehetett ez? 40-be, vagy mikor? 
 
K: Hát ez- nem, 44-be vitték el a zsidókat. 
 
I: Na jó, de addig tartott még, mikor kezdődött, 38-ba kezdődött, nem? ez a- 
 
K: Sárga csillagot, nem tudom, hogy emlékszik Rózi néni. 
 
I: Nem emlékszem rá, nem=nem tudom. Hát az, hogy láttuk a sárga csillagot a kabátjukon és- 
 
K: De nem az iskolában akkor, vagy az iskolában? 
 
I: De az iskolába. Mi jártunk akkor még ilyen mezőgazdasági iskolába, tudja, minden héten 
két napot. És akkor ott láttuk a Zsuzsikát, hát azt láttuk, a húgommal járt az iskolába. 
 
K: Ez már nem az elemi iskola volt, hanem a mezőgazdasági iskola, amit akkor járt a Rózi 
néni- 
I: -igen=igen- 
K: -stimmel, igen- 
I: -igen=igen. 
 
K: Mi lett a zsidóknak a házával, vagyonával, ingóságokkal? Emlékszik-e? 
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I: Hát, a fölső zsidó Dezsőnek a házából boltot csinált az ÁFÉSZ- 
 
K: De közvetlenül azután, hogy elmentek, elvitték őket? 
 
I: Hát az nem tudom, be lett zárva? Én=én nem mentem oda, az biztos. Le lett zárva--a- ennek 
a Müller Dezsőnek egyik- nem tudom, távoli roko- vagy ismerőse, az=az került ide, de hogy 
hogy került- 
K: De rögtön, ami után elvitték őket. 
I: Akkor le lettek zárva a házak. 
K: És ami még bent volt, bútorok, ruhanemű, ilyesmi? 
I: Azt nem=nem=nem. Hát ha csak éjjel nem vitték, hát én=én- 
K: -tud ilyenről, hogy elvittek dolgokat? 
I: Kérem? 
K: Tud ilyenről, hogy elvittek dolgokat ezekből a zsidó házakból? 
I: Nem=nem=nem=nem tudok. Nem=nem tudok- 
K: Boltokból? 
I: Nem=nem=nem--nem. Itt nem, hát itt- hát nem tudom mi lett a dolgokból, én ezt igazán 
nem tudom. Hát csak egy=egy=egy ilyen gazdag zsidó volt, akinek volt ilyen 
ruha=ruhanemű-félesége, hát hogy az hová lett, azt nem tudom. A másik, az földbirtokos volt, 
és a harmadik az meg állatorvos. Hát, hogy hová lettek a dolgaik, nem tudom. Minket is 
elvittek és minden ott kellett hagyni. A mie- a mi dolgainkat is szétszedték, de hogy ki, azt 
nem lehetett tudni. 
 
K: Akkor a zsidókét is szétszedték? 
 
I: Egy kicsit nehezen- 
 
K: A zsidók=zsidók holmijait is szétszedték? 
 
I: Hát nem tudom. Hát biztos, hát mit gondol, mennyi- hát a Hitlernek honnan volt ennyi 
pénze háborút viselni? Hát a zsidó vagyonból. 
 
K: És a- de a helyiek. 
 
I: A helyiek nem, ott az semmi nem voltak nagyon gazdagok, azok hát- nem tudom. A: az, aki 
bérelte a földjét, az rendelkezett talán a föl- izével- nem=nem tudom. 
 
K: Azt mondta, hogy a volksbundista fiatalokat besorozták SS-nek. 
 
I: Igen. 
 
K: Mit csináltak aztán ezek az SS- volksbundista fiatal fiúk? 
 
I: Hát kivitték a háborúba, az első vonalba! Ott=ott kellett nekik meghalni. Nem egy, sok.  
 
K: Bólyiak. 
 
I: Bólyiak. És az én=én egyik bátyám, hát azok a honvédséghez kerültek, de azok is kis 
Kőszegnél jöttek át a ruszkik és azokat is odavitték, és lövészárokba voltak és egyik gránát 
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elvitte az ujját. De ott nem=nem- hát a magyarokat is bevetették, nemcsak az izé, de 
Budapesten nagyon sok fiatal esett el, bólyi fiatal, akik az SS- SS-eknél volt. 
 
K: Mármint Budapest ostrománál- 
I: -igen, Budapest ostrománál- 
K: -védték Budapestet 
I: -igen. Fiatal=fiatal fiúk, fiatal, 18 évesek, 16-18 évesek, hát- mindenkit vittek, gyerekeket 
is, meg hát- borzasztó volt. 
 
K: Voltak-e nyilasok Bólyon? 
 
I: Hát volt egypár, de ez nem- nem=nem volt- nem jutottak--izéra, úgyhogy nem--- 
K: Pillanat- 
I: Nekiértem. 
 
K: Mit csináltak a nyilasok, akik itt voltak Bólyon? Emlékszik rá? 
 
I: Hát azok is szidták a zsidókat. 
 
K: Hogyan szidták a zsidókat, mit mondtak? 
 
I: Várjunk csak, volt=volt egy nyilas nó=nóta is---------Éljen Szálasi--- 
((énekel))/Éljen a Szálasi, meg a Hitler 
Mert a zsidónak itt helye nincsen 
Egy rabbi, két rabbi, megdöglött a főrabbi 
Bátorság, éljen Szálasi!/((nevet)) Ennyire emlékszem. 
 
K: Ezt kik énekelték? 
 
I: Hogy? 
 
K: Ezt a dalt kik énekelték? 
 
I: Hát a- nagyon kevés nyilas volt, á, egypár lelkes nyilas volt. Nem=nem volt- nem jutottak 
semmire. 
K: És hogy derült ki- 
I: -hát inkább a németek, ugye azok=azokat vitték, azok mentek. 
 
K: Hogy derült ki, hogy ők nyilasok voltak? Kik voltak ezek a nyilasok? 
 
I: Hú, Elm Dezső, Szilas---ő: Szilas János, vagy hogy is hívták? Nem tudom én, Szilas--hát 
nem volt sok. Nem=nem=nem volt sok. Fiatalok pláne, egyáltalán, nem is voltak itthon a 
fiatalok, hát mind elvitték őket. 
 
K: Ez mikor volt, mikor voltak ezek a nyilasok? Mikor voltak aktívak ezek a nyilasok? 
 
I: Hát még a háború alatt. 
 
K: Akkor már elvitték a zsidókat, vagy még azelőtt? 
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I: Hát, mikor már talán elvitték. Azt hiszem. 
 
K: Mikor hallotta ezt a dalt, emlékszik arra? Akkor még itt voltak a zsidók, vagy azután, hogy 
elvitték? 
 
I: Várjon, gondolkodnom kell.---Hát azt hiszem, hogy akkor még itt voltak a zsidók, mer az 
Elm Dezsőnek volt egy boltja, és voltak ilyen kis kitűzők, ilyen nyilas- nyilaskeresztes 
kitűzők, és az nekünk nagyon tetszett. És mi megvettük ezt. De csak azért, mert tetszett 
nekünk. Hát nem tűztük ki, hát- 
K: Elnézést, egy pillanatra álljunk le. 
Tehát megálltunk egy kis rövid technikai szünetre. 
I: Igen. 
K: Meg kellett valamit igazítani. Most folytatjuk, ott tartottunk, hogy arról mesélt Rózi néni, 
hogy volt a nyilas Elm, akinek volt egy boltja. Hogy hívták, még egyszer? Akinek a- akinek 
volt egy boltja és nyilas jelvényeket árult. 
 
I: Ja, igen. Ő: akkor Elm=Elm Dezső volt. Hát most már magyarosított, Élő Dezső, az árulta 
ezeket a- az öreg az nyilas volt, de hát a családja az nem, ott az öreg. Egy-két öreg iparos, 
azok nyilaskodtak, de nem jellemző. 
 
K: Miben nyilvánult meg a nyilaskodás? Amire azt mondta, hogy nyilaskodtak, az mit 
jelentett? 
 
I: Hát mit! Hát kitűzték az izék és hát él- éljen Szálasi=éljen Szálasi, hát másba nem, mit 
tudtak itt mást csinálni. 
 
K: Azt mondta, hogy mindez még akkor volt, amikor még nem vitték el a zsidókat. 
 
I: Hát én azt hiszem ez akkor volt még. 
 
K: Honnét emlékszik erre? 
 
I: H- hát- nem tudom, hogy honnan. Hát----hát- mer hát még árulták a- ezeket a jelvényeket, 
ugye? Akkor még=még=még németuralom volt, nem? Mi- vagy akkor még nem volt 
németuralom, mert amikor bejöttek a- az oroszok, akkor- 
K: -németek- 
I: -a németek előbb, de ezek nem voltak itt sokáig. Ezek- ezek József napkor, március 19-én 
jöttek, és ősszel már mentek is, mer itt voltak az oroszok, Kiskőszegnél már, akkor ezeknek 
már pucolni kellett. 
 
K: Szóval mikor ál- mikor- 
I: -ez előbb- előbb volt akkor, előbb volt. 
 
K: Tehát akkor még itt voltak a zsidók, amikor ezek elkezdtek nyilaskodni. 
I: Persze=persze=persze- 
K: És provokálták a zsidókat? Ezek a nyilasok provokálták a zsidókat? 
 
I: Á, hát nem- hát nem tudom, még fiatal lány voltam, hát csak azt tudtam, na, hát ez is egy 
nyilas=ez is egy nyilas. És ilyen szép kitűzőjük volt, hát mi is vettünk egy ilyet, de otthon 
nem mertük megmutatni. 
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K: -otthon- 
I: -csak hülyeségből csináltuk. 
K: Otthon mit szóltak a nyilasokhoz a szülei? 
I: Nem=nem volt politikáról szó, nem=nem- apám nem volt semmilyen párti. 
K: Volksbundról mit szóltak? Miért nem léptek be a volksbundba a szülei? 
I: Nem=nem, szó sincs róla. Mi voltunk az angolok. Nem=nem voltunk volksbundisták. 
Semmi esetre, nem. 
K: Mit szóltak Hitlerhez? 
I: Hát Hitlert, azt szidták, hát mi, magyarok, magyar érzelműek, mi szidtuk Hitlert. Hát 
elvitte az összes fiatalt, nem? és mennyi nem tért vissza.  
K: Nem volt szimpatikus az a Nagy-Németország-gondolat? 
I: Nem volt szimpatikus, nem=nem. Hát az eleinte egy-két SS-ista került haza, gyönyörű 
egyenruhába, tányérsapka, és akkor hát összesúgtuk: láttátok, a Glück Feri=Glück Feri, 
láttátok, milyen csinos egyenruha volt rajta? Olyan csinos volt, mint egy baba! ((nevet)) 
Szegény meg is halt. Hát és akkor ez=ez volt az első, aki jött. Na, milyen szép ruhába volt! És 
akkor már mindig többen jöttek haza, de=de hát nagyon sokan ott is maradtak, mer nem jöttek 
haza. Ki van- ki vannak írva a hősök táblájánál. Ki vannak írva külön a zsidók is, ott is meg 
lehet nézni, mennyi zsidót vittel. 
 
K: Kik: ő: tehát aznap, amikor azt látta Rózi néni, hogy elviszik a zsidókat 
I: -ja- 
K: -a teherautóval, akkor aznap maradt- tehát minden zsidót elvittek, vagy maradtak még 
zsidók? 
 
I: Hát nem hiszem, hogy maradtak, nem=nem maradtak, á, hát- nem maradtak. Elvitték őket 
és kész, vége. 
 
K: Kik jöttek vissza aztán? 
 
I: Csak a Müller Imre és a Müller Dezső. És a Müller Imre az volt a férjemnek az iskolatársa, 
24-es születésű, az- hát barátkoztak a Jóskával, a férjemmel, és az elvett egy bólyi lányt, a=a 
Fehérdi- nem tudom, hogy hívják. Fehérdi- nem tudom már. Egy bólyi lányt vett el, és előbb 
itt volt egy ilyen kis boltja, de akkor bementek Pécsre, és ennek született két fia. Hát biztos 
tudja, nem? Nem? Két fia született, és Pécsen megtelepedtek és ott dolgozott, mint kereskedő. 
Hát nem tudom, akkor már államosítás volt, de hát kereskedő volt végig. És én ismertem a 
feleségét jól, az is itt járt iskolába, és most hallottam, de nem állítom biztosan, hogy a Müller 
Imre meghalt. Hát most már nyolcvanhat-hét éves volt, biztos. 
 
K: Hát ha ’24-es születésű, akkor már 90 is. 
I: Hát igen. 
K: Említette a múltkor, amikor itt jártunk, hogy a volksbundisták házára volt valami kiírva. 
I: Igen. 
K: Mi volt kiírva a volksbundisták házára? 
I: --Hát azt nem tudom, mi volt kiírva. 
K: De jelek voltak-e esetleg a házon? 
I: Heim=heim=heim volt otthon, a heim az otthont jelent. 
K: De a saját házukra, az ő magánházukra. 
I: Magánházukra ráfestették a- a: Deutsche Sieg- egy ilyen- na, hogy is mondják.----Nem 
(Deutsche Sieg) egy ilyen babérlevéles izé és közepén egy horogkereszt és alája, vagy köréje, 
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nem tudom, der deutsche sieg. És a volksbund is, akik volksbundisták voltak, azoknak a 
házukra ráfestették. A mi házunkra nem, apám az- 
K: De ők maguk festették? 
I: Hát ezt nem tudja senki, éjjel csinálták propagandisták. 
K: Ez az ellenpropaganda, vagy pedig maguk-? 
I: Nem, a német volksbundisták csinálták, azok, persze, azok büszkék voltak, ha ott volt a 
deutsche sieg. Az volt ráírva, hogy Deutsche Sieg. Hát hol volt akkor még a Deutsche sieg? 
 
K: Rózi néni, a háború után voltak-e itt népbírósági perek? Került-e valaki Bólyból 
népbíróságra? 
 
I: Nem. Nem=nem. Nem=nem. Nem, nem kerültek bíróságra, nem emlékszem. 
 
K: Ért-e valakit retorzió amiatt, hogy volksbundista volt, vagy nyilas volt? 
 
I: Nem=nem=nem. Nem=nem--nem tudok róla. Nem emlékszem=nem emlékszem. 
Azt=azt=azt lehetett hallani, hogy a Solymosi Sándor fölakasztotta magát, mer ő sokat elárult 
a németeknek. Ez a községházán volt irodavezető, és ismerte egész- nagyon okos ember volt, 
ismerte egész Bólyt, és a végén hát besúgó lett, vagy mit tudom én, azt hiszem besúgó lett, és 
ezt a lelkiismerete nem bírta elviselni és fölakasztotta magát. 
 
K: És ő volksbundista volt, vagy nyilas? 
 
I: Nem volt se volksbundista, se nyilas, hanem besúgó volt. Hát most úgy- nem=nem tudom, 
hogy milyen párthoz tartozott. Ő ismerte egész Bólyt és minden ember ismert, és hát biztos ő 
mondta, hogy ezt is el lehet vinni, ezt is- tudom én, micsoda, de a végén fölakasztotta magát 
és akkor egy pár--ellensége odament a sírjához és odacsináltak neki. Hát ezt nem kell venni- 
 
K: Ez a háború után volt már. 
 
I: Persze, ez a háború után volt már.  
 
K: Amikor az oroszok bejöttek, erőszakoskodtak-e a civil lakossággal az oroszok? 
 
I: Hát hogyne. Nők- nőket megerőszakoltak, hát hármat-négyet, amit én tudok, de hát 
mindenki elmenekült akkor már, már tudtuk, hogy a nőkre vadásznak, és hát én=én átmentem 
másik utcába, a tántimhoz, mer mi a főutcán laktunk, és ott vezetett keresztül az útjuk, ugye, 
Pécs felé. De mielőtt bejöttek, vasárnap délután az oroszok, vasárnap délbe ránk törtek a né- 
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