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Szarvas Teréz 
 
 
 
K: Jó. Akkor arra szeretném megkérni, hogy legyen szíves elmondani a nevét. 
 
I: Mit? 
 
K: A nevét legyen szíves elmondani. 
 
I: Még egyszer! 
 
K: Hogy hogy hívják. Legyen szíves bemutatkozni. 
 
I: Ja! Szarvas Teréz vagyok. 
 
K: Melyik évben született? 
 
I: 1932. február 6. és Sükösdön. 
 
K: Teréz néni, voltunk itt néhány- hát egy-két hónappal ezelőtt, ha jól emlékszem- 
I: -igen- 
K: -akkor elbeszélgettünk arról, hogy Teréz néninek milyen emlékei vannak a második 
világháborúról, egészen pontosan azzal kapcsolatosan, mi történt a sükösdi, bajai zsidókkal. 
Ez- azért jöttünk vissza, hogy most akkor erről újra beszélgessünk, és hogy rögzítsük ezeket 
az emlékek, úgyhogy megint erről lesz szó, megint erről kérdezném. Legyen szíves- ugye ’32-
ben született- 
I: -igen- 
K: -tehát a negyvenes évek elején--tehát gyerekként milyen emlékei vannak, hány zsidó 
család élt Sükösdön, milyen kapcsolat volt a zsidók és a nem zsidók, keresztények között? 
 
I: Jó. Tehát ’42-be és ’43-ba vitték el a zsidókat ő: Sükösdről, meg a svábokat is. És a zsidók- 
nyolc család volt Sükösdön akkor, és hát az egyik textiles volt, a másik gabonakereskedő, stb., 
stb., a falu népe szerette a zsidókat. 
 
K: Teréz néni, tetszik konkrét nevekre is emlékezni, hogy ki volt a textilkereskedő, ki volt a 
gabonakereskedő? 
 
I: Na most akkor mondom, hogy a=a gabonakereskedőt úgy hívták, hogy ő: Lőwy Vilmos, 
akkor ahol ruhafélét, meg ilyesmit lehetett venni, azt úgy hívták, hogy Stein Márton. És 
akinek vegyeskereskedési kis boltja volt, az pedig hm: a- hú! a Sanyikának a nevét- hogy 
hívták. Ó=ó=ó- a tizenhárom aradi vértanú közül is van egy ilyen név, ahogy a Sanyikáékat 
hívták, de az előző nevük az (Miczki) Sándor volt, és akkor magyarosítottak valamire, nem 
tudom, hogy mire. De tudom, hogy az egyik vértanúnak a neve ez volt, és múltkor se jutott 
eszembe, csak az Évike mondta. Én legtöbbet a Sanyikáról tudok, mert az nekem iskolatársam 
volt, és nagyon jó tanuló volt, és mi a családdal is úgy elég közeli viszonyban voltunk. 
 
K: Mivel foglalkoztak a Miczkiék? 
 
I: Vegyeskereskedésük volt. 
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K: És mit jelent az, hogy jóban voltak a Miczki családdal? Összejártak, vagy hogy voltak 
jóban? 
 
I: Nem. A Sanyika abba az iskolába járt, ahova én, és nagyon jó tanuló volt, és abba az időbe 
is má’ lehetett szerepelni ilyen versmondással, meg énekkel, meg minden, és tudom, 
hogy=hogy legtöbbször ő is akkor volt beosztva énekversenyre, meg versmondásra, amikor 
én. És az apukám mindig előkészítette, és akkor vagy az anyukája, vagy az apukája mindig 
eljött és megköszönték külön is, hogy az apukám tanította, és emlékszem rá, hogy egyszer 
ilyen bádogdobozba, de szép színes volt, és abba hoztak nekem különböző cukorkákat. De 
hogy az milyen finom volt! Az valamiség. Még most is őrzöm a dobozt. Ha most Sükösdről 
jöttünk volna, mer a lányom, meg a vejem ott voltak egyik nap, akkor elhoztuk volna 
megmutatni, hogy megvan még a kis doboz. 
 
K: Édesapja mivel fog- Teréz néni édesapja mivel foglalkozott? 
 
I: Kántortanító volt Sükösdön. 
 
K: Ez mit jelentett, a kántortanító? 
 
I: Azt, hogy két fizetést kapott, amiért kántor volt, azért földeket kapott, harminc hold földet, 
amit meg kellett neki munkálni, vagy munkáltatni, és annak a földnek a termése a miénk volt. 
Reggel hét órakor már ment a templomba, és ott, amilyen misét szolgáltattak, vagy halottér’, 
vagy élőér’, vagy nem tudom én, akkor ott muzsikált, meg énekelt, és háromnegyed 8-kor jött 
ki a templomból. A templomnak szembe volt az iskola, és akkor oda vitte az öreg dajkám, egy 
ilyen két decis bögrébe kakaót, meg mellé kenyeret és leborította szép szalvétával és má’ ott 
bent várta az osztályába, hogy jöjjön, hogy meg bírja inni a kakaót, meg a kenyeret, mielőtt 
becsöngetnek. És akkor- hát ez volt az egyik állása, hogy ha valaki meghalt, akkor azt 
elbúcsúztatta, nagyon szépen, sokszor ő maga írta az éneket, meg minden, nagyon szerették a 
sükösdiek, de volt egy háttere, a nagypapám ő: ötven éven keresztül ugyanezt csinálta, mint 
az apukám, és ugye az apukám- 
 
K: Elnézést, Teréz néni, álljunk le egy pillanatra, mert kint nagyon nagy a hangzavar. 
Szóval leálltunk egy pillanatra, Teréz néni, mindenféle hang-problémáink voltak, de most 
akkor folytatjuk. Tehát az édesapjáról mesélt, aki kántortanító volt. És akkor ezek szerint az 
iskolába jártak a helyi zsidók gyerekei is. 
 
I: Igen, együtt jártunk iskolába, igen. 
 
K: Volt valami különbségtétel a zsidó és nem zsidó gyerekek között? 
 
I: Hát, kezdetben nem, csak akkor, amikor már ugye kezdték mondogatni, hogy a zsidókat 
elviszik, meg a svábokat, meg a cigányokat. És akkor=akkor már voltak különbségek. A 
zsidóknak- 
 
K: Teréz néni, ezt ki mondta, hogy elviszik a zsidókat, svábokat, meg a cigányokat? Ez=ez ki 
mondta? 
I: Hát, nézz- 
K: -hol hall- hol hallatszott, vagy hol=hol hallott ilyesmiről Teréz néni annak idején? 
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I: Én az apukámtól hallottam, mikor hazajött az iskolából és mondta az öreg dajkámnak, hogy 
amitől tartottunk, bekövetkezett. És nagyon szomorú volt, és könnyes volt a szeme. És akkor 
az öreg dajkám kérdezte tőle, hogy mi baj van tanító úr? És akkor azt mondja, mondta, hogy 
kiket visznek el majd táborba, meg málenkij robotra, meg erre, meg arra, mer ő a főjegyzővel 
is jóba volt, ugye. Meg a tanácsná’ a=amit most úgy mondjuk, hogy tanácselnök, meg=meg 
ilyesmi, azokkal ő nagyon jóba volt, az édesapám. És akkor hát onnan kiszivárogtak a dógok, 
hogy majd elviszi őket, és akkor soha nem felejtem el, mikor azt mondta, hogy sok mindent 
megoldottam, amiről azt gondoltam, hogy nem tudom megoldani és mégis megoldottam, és 
akkor odafordult az öreg dajkám felé, meg énfelém, és azt mondja, hogy hogy fogom 
megmondani a Sanyika szüleinek? 
 
K: Mit? 
 
I: Hát ezt, hogy elviszik őket. 
 
K: Szóval az édesapja mit=mit mondott pontosan, hogy mi=mi várható, vagy mit=mi fog 
történni a Miczkiékkel? 
 
I: Hát, ezt mondta, hogy ezt hallotta, hogy elviszik őket munkatáborba, vagy elviszik őket 
kőfejtőbe. Vagy- 
K: Ezt mondta, hogy kőfejtő, meg munkatábor? 
I: igen- 
K: -erre emékszik, hogy- 
I: -igen, azt mondta az apukám, mer ő is így hallotta, és akkor ez volt a legnagyobb 
problémája, hogy hogy mondja ezt meg a Sanyika szüleinek. És akkor mondtam neki, hogy 
aludjál rá egyet és akkor majd reggel megbeszéljük, hogy hogy mint. De én hallottam, hogy 
egész éjjel le-föl mászkált az udvarba, és sokáig nem feküdt le és az öreg dajkám éjjel már 
nem volt ott velünk. És én akkor kimentem, emlékszem rá, hogy még papucsot se húztam, 
csak mezítláb, és mondtam neki, hogy apa, te minden meg tudtál oldani. Ezt is meg fogod 
oldani, mert előbb-utóbb kiszivárognak a dolgok, és akkor majd, ha a Sanyika szülei csak egy 
picit is mondanak abból, hogy ők mit tudnak, akkor te rákapcsolhatsz, mert tudod, hogy mind 
a ketten, a néni is, meg a bácsi is megbízhatóak. És sokára kell majd megmondani a 
Sanyikának, mikor már valóban menni kell.  
K: -volt-e még- Teréz néni- 
I: -és különböztették meg őket, képzelje el, hogy a kihajtós kabátukon, vagy ha nem is volt 
kihajtós, sárga csillagot kellett nekik viselni. 
 
K: Látta ezt Teréz néni, hogy viselik a sárga csillagot? 
 
I: Persze! Aki nem viselte, és iskolás volt, azt nem bántották, mer ott azér az igazgató 
közbeszólt, hogy így, meg úgy. Meg az apukám megmondta a Sanyikának, hogy ide tegye ki, 
ahova mondják, hogy bal oldalt és körülbelül, de tegye belülre, ha csúfolják a gyerekek. Mer 
milyen egy gyerek. És akkor- 
 
K: Csúfolták a gyerekek Sanyikát? 
 
I: Meg a többi zsidót is, igen. 
 
K: Hogy csúfolták? 
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I: Na, hát- elmondjam? Azt mondták nekik, hogy zsidó-bilidó, kertek alatt döglött ló. Na, hát 
mi köll egy ilyen fiatal kisgyereknek? Sanyika érzékeny volt és sírt. És mondtam, hogy várd 
meg az apukámat, mer ha éngem meglát, akkor úgyis idejön. Mert ha többen beszélnek a 
tanítótársaival, akkor nem szereti, ha odamegyek. És akkor pár perc múlva jött oda, és 
kérdezte Sanyikától, hogy miér sír. És mondta neki, és azt mondta, hogy tudod mit, kisfiam? 
amikor becsöngetnek, és együtt lesznek az összes diákok, akkor én kihirdetem, hogy vannak, 
akiknek sárga csillagot kell viselni, van olyan osztálytársatok, aki sánta, vagy ehhöz hasonló 
és szegény azt is hallottam már, hogy csúfoljátok. És akkor így összekötötte mással is, hogy 
ne csak a zsidókra vonatkozzon valami és még jobban csúfolják esetleg, mikor apa nincs ott. 
És akkor hát mondta az apukám, hogy tedd ide a gallérodon belül, és ha kérdezi valamelyik 
diák, akkor mondd meg neki, hogy semmi közöd hozzá. Elmondta már a kántor úr, hogy miről 
szól az eset, hogy kinek mit kell viselnie, és semmi közötök hozzá, különben itt van, tessék, 
nézzétek meg. És akkor visszahajtod a kabátgallért és megmutatod nekik és akkor már 
lecsillapodnak. 
 
K: Teréz néni, hány zsidó gyerek járt oda az iskolába? 
 
I: Hát, azt nem tudom. 
 
K: Sanyikán kívül? Sok=sok zsidó gyerek volt az iskolában? 
 
I: Hát általában a zsidóknak nem volt sok gyerekük, nem. Nem is tudom, tán a legnagyobb 
család volt, ahol hatan voltak, de általába kettő, meg egy, egy, meg két gyerek volt és azok 
ugyanabba az iskolába jártak, ahova én jártam, csak amikor már tíz, meg tizenegy évesek 
voltak, akkor még az ötödik osztályt Sükösdön végezték el, hogy jobban menjen nekik a 
gimnáziumba, vagy a polgári iskolába a tanulás, és akkor ott még egyszer járták, tehát 
ötödiket járták Sükösdön, ami megfelelt a bajai első gimnáziumnak, vagy az első polgári 
iskolának, és akkor azt még egyszer járták, és akkor mindenki csodálkozott rajta, hogy a 
zsidók milyen okosak. És akkor sokan a magyarok is átvették, mert Kalocsán volt egy jezsuita 
gimnázium, és akkor nagyon sokan kijárták Sükösdön az öt osztály és aztán mentek Kalocsára 
ebbe az erős gimnáziumba. De különben a zsidóknak volt külön iskolája, ahova mehettek, 
tehát nem muszáj volt nekik a magyarokkal járni, hanem volt külön iskolájuk. Azt hiszem azt 
a zsidó közösség építette, vagy mi. 
 
K: Sükösdön? 
 
I: Baján. És bejártak Sükösdről Bajára. Már a polgári iskolába is járhattak, meg a 
gimnáziumba is, mer az mind a kettő volt a zsidóknak. 
 
K: A sükösdi iskolába, egyáltalán Sükösdön hány zsidó család volt, kikre tetszik emlékezni? 
Említett három- két-három nevet, volt-e még? Miczkiéket említette- 
I: Lőwyéket 
K: Lőwyéket mondta, igen. Kik voltak- 
I: -meg a Stein Márton bácsi. Hát ugye nekem Márton bácsi volt, ha akármilyen fiatal is volt. 
Az is jószívű volt, meg tudom, hogy a szomszédba volt két lány, és ugye azok ilyen bő 
szoknyába jártak, ilyen parasztosan, és hát ott vásároltak legtöbbször ilyen méterárut, és 
sokszor nem volt ki a pénzük, és akkor ez a Stein Márton bácsi adott nekik kölcsön, hogy 
amég beterem a búza, vagy valami és lesz nekik első termésük- meg Dusnokról is odajártak, 
az egy szomszéd község volt, és tudvalevő, hogy a dusnokiak nagyon szegények voltak. 
Nagycsaládosok voltak, de nagyon szegények, és azok a fokhagymájukról voltak híresek, 
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hogy Péter-Pálkor már megpucolva, gyönyörű, tisztán biciklire rakták, és hozták át, mer a 
zsidók átvették tőlük. És akkor- meg volt, aki Bajára is vitte, mer az első pénzt ebből kapták a 
magyarok. Aztán jött a búza, rozs, árpa, zab, gabonafélék, és így tovább. 
 
K: Teréz néni, mi volt még a- említette, hogy csúfolták a gyerekeket. Szóval voltak ilyen ő: az 
iskolában a zsidó gyerekeket- volt ilyen csúfolkodós vers, vagy ilyen kis rigmus. Volt-e 
esetleg más hasonló ilyen rigmus, amit a zsidókra mondtak? 
 
I: Igen, volt, olyan is, hogy--ami nem az iskolásokra vonatkozott, de ugye az ember elment 
néha moziba, mer Sükösdön már=már ’40-ben- ’42-ben volt mozi, meg villany is, és akkor ott 
csináltak ilyen csasztuskákat. Énekeljem? 
 
K: Tessék, persze! 
 
I: Elhangzott a szó 
Jött a behívó 
Talicskázik már az öreg zsidó 
Nézd a (…) törik a köveket 
Hajlik derekuk nehéz rög felett 
Édes csákány itt vagyunk 
Tajga, el nem hagyhatunk 
Izzadunk és görnyedünk 
Bele kell döglenünk 
Túrásunk nyomán, már fenn a lábikrán 
Bokáink alatt van egy daganat 
Nem bírjuk ki, ó 
Ez nem nekünk való 
Pénzzel pedig ez meg nem válható 
Ásó, kapa, itt vagyunk 
Taliga, el nem hagyhatunk 
Izzadunk és görnyedünk 
Bele kell döglenünk ((énekel)) 
 
Ezt én úgy tanultam meg, hogy mentünk moziba és akkor ott voltak már ilyen KISZ-esek, 
meg a csuda tudja, micsodák- 
 
K: KISZ-esek? Biztos, hogy KISZ-esek voltak? 
 
I: Hát, ha nem is KISZ-esek- 
K: -MUSZ? 
I: -de hasonlítottak ilyen valami ifjúsági szövetséghöz, mer az apjuk mondjuk párttag volt, 
vagy valami és a gyerekeket mind beíratták ilyen táborba, meg később aztán az úttörőtáborba, 
meg a kisdobostáborba. Ez már később volt- 
 
K: Teréz néni, ezt kik énekelték, ezt a dal? 
 
I: Tessék? 
 
K: Kik énekelték ezt a dal, amit most Teréz néni énekelt? Ezt kitől tanulta Teréz néni? 
 

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



I: Aki=akik utálták a zsidókat. 
 
K: És ezek kik voltak? 
 
I: Hát--volt ott mindenki, magyar kommunista is, meg hát a svábok nem annyira, mer azok 
kevesen voltak. 
 
K: Kitől hallotta ezt a dalt? Kik énekelték ezt a dalt, Teréz néni? 
 
I: Hát, cigányok is voltak köztük, és akkor mielőtt a moziba becsöngettek volna, akkor ott 
csoportosultak és ott énekeltek- 
K: De fiatalok voltak, vagy idősek? 
I: Fiatalok. 
K: Volt egyenruhájuk? 
I: Nem: nem=nem. Rendes egyenruhába voltak, öltönybe, vagy kinek mi volt. 
 
K: Volt valami karszalagjuk, vagy zászlójuk, akik ezeket énekelték? 
 
I: Én egész közel mentem hozzájuk és megkérdeztem, hogy kitől tanulták ezt. És akkor 
mondták, volt, aki azt mondta, hogy semmi közöd hozzá, volt, aki azt mondta, hogy Baján 
tanultuk a gyülekezetbe, de hogy milyen gyülekezet volt, azt én nem tudom. És ilyeneket, 
meg ehhez hasonló- 
 
K: Voltak- látott nyilasokat Baján? Vagy Sükösdön? 
 
I: Én nem láttam, csak mondták, hogy voltak. 
 
K: Ismert nyilasokat Teréz néni? Ismert nyilasokat- ismert- voltak nyilasok, akiket ismert 
Teréz néni?  
 
I: Nem, én nem, az apukám inkább, mer oda má’ nem vettek be gyerekeket, hanem hát ugye 
csak inkább ilyen fiatalokat, meg öregeket. Én ezeket nem ismertem. 
 
K: De hallott valakiről, aki nyilas volt, a környezetében? 
 
I: Hát, hallottam, és azt mondták, hogy azok nagyon rosszul bántak a zsidókkal. 
 
K: Nevekre emlékszik, nyilasokra, konkrétan? 
 
I: Tessék? 
 
K: Konkrét nyilas személyek neveire emlékszik? Tehát olyanokra, akik nyilasok voltak? 
 
I: Nem, nem emlékszem, nem, csak tudom, hogy a- 
K: Szóval ezt a dalt, amit az előbb énekelt Teréz néni- 
I: -igen- 
K: -ezt fiatalok énekelték a mozi mellett- 
I: -igen- 
K: -amikor ment Sükösdön a moziba. 
I: Igen. 
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K: Kiknek énekelték ezek a fiatalok? Kiknek- csak úgy álltak, és énekelték az utcán, vagy 
hogy? 
 
I: Nem, nem, ott a mozi előtt csoportosultak nyolcan-tízen, akkor megint egy csoport volt, 
öten-hatan, és akkor az egyik csoport megtanulta, akkor a többiek odamentek hozzájuk, azok 
is megtanulták, és így ment tovább. 
 
K: De ezt csak úgy álltak és csoportosan énekelték? 
I: Persze! 
K: De ezt miért énekelhették vajon? 
I: hát- 
K: -csúfolják a zsidókat? 
I: Én nem tudom, úgy látszik ez szokás volt, mert ugye nem is olyan régen, mikor 
Magyarországon a rendszerváltás volt, akkor is kitaláltak ilyen ő: csasztuskákat, csak ennyit 
mondok el, hogy=hogy ilyen volt, mint a zsidókkal kapcsolatban is, hogy tudja már a Dunán 
minden sirály/Tildy Zoltán lesz itten a király/Politizál neje, veje, fia/Éljen a legújabb 
dinasztia/(Tak tak davaj pasli szlusaj komendatura/nye ponyemáj) ((énekel)) 
 
Tovább nem éneklem, mer hosszú. Szóval akkor meg- 
 
K: Ez már később volt, ez a háború után volt, ugye? 
 
I: Igen=igen=igen. Szóval minden időszakba megvolt ilyen csasztuska. Lehet, hogy ezek a 
fiatalok is Baján hallották nagyobbaktól, vagy nem tudom én, mikor összegyűltek udvaron, 
nagy udvaruk volt a zsidó iskolának, a zsidók templomának is ott, Baján egy külön tere van. 
Olyan gyönyörű kovácsoltvas templom van, két bejárat az utcáról, nem kovácsolt templom, 
hanem kovácsolt nagykapu. Egyszer Baján járnak, nézzék meg. 
 
K: Teréz néni, Sükösdön mi- mire emlékszik még, hogyan bántak ott a zsidókkal? Milyen volt 
a zsidók és a nem zsidók között ott az együttlét még a háború előtt? 
 
I: Az jó volt=az jó. Lehet, hogy az volt a háttere, hogy szegény zsidó nem nagyon volt. 
Mindig közepesek, vagy gazdagok voltak. És akkor akárki megszorult ugye, akkor már 
szaladt hozzájuk, hogy adjanak kölcsön pénzt, vagy bármit, de ugye én nem tudom a többi 
hat, vagy nyolc család, aki még ott volt, hogy mivel foglalkozott, konkrétan csak ezt a hármat, 
de- a=a zsidók soha ő: nem jártak olyanba, hogy be lett volna foltozva a nadrágjuk, mind a 
magyarok. Velem is járt két cigány, annak mindig meg volt foltozva a nadrágja, mer a 
nagyobb testvértől megörökölte azt a nadrágot. És akkor, ha kikopott, akkor befoltozták a 
térdinél. Tehát a zsidók ilyenbe nem jártak, azok mindig rendesek, tiszták voltak, stb., és 
mikor középiskolások is voltak, vagy polgári iskolás, azok nem jártak be mindennap busszal 
Sükösdről Bajára, mind a magyarok, hanem ott volt nekik rokonuk, zsidó, vagy ha nem is 
rokon, akkor vettek ki nekik szobát, és onnan jártak be. Úgyhogy ők nem voltak szegények, a 
zsidók. Én nem is emlékszem arra, hogy valaki a zsidók közül szegény lett volna. Olyan 
síremlékeik voltak a sükösdi temetőbe, hogy--fekete carrarai márványból volt. Tudja mi az a 
carrarai márvány? Az nagyon drága, és mit tudom én, egy méter magas, és másfél méter 
hosszú, vagy kicsit kisebb és gyönyörű aranyozott betűkkel rá volt írva a nevük, meg mikor 
haltak meg, ha kinyitottam a temetőkaput, mer én balra mentem az anyukám sírjához, a 
zsidósírok meg jobbra voltak, az már messziről, ha nap sütött, az az arany úgy sziporkázott, 
hogy maguk még olyat nem láttak. És voltak olyan gonoszok, akik ezt a temetőből ellopták, 
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és szépen elvitték egy sírköveshöz, és akkor ugye lecsiszoltatták azt a betűt és akkor vártak 
egy fél évet, vagy mit tudom én, és akkor ráíratták az ő nevüket. Mondta is- 
 
K: Ez mikor volt? Ez még a háború előtt volt, vagy a háború után? 
 
I: Háború után, sokkal a háború után. Az egyiknek mondta is az apukám, hogy egyszer 
jöttünk a temetőből és találkoztunk, hát (voltam itt a lányaival), és azt mondta, hogy hát, ti 
nem tehettek róla, mert a szüleitek vitték el ezeket a síremlékeket. Nem bánom, ha otthon meg 
is mondjátok, de csalódtam bennetek. Hogy még erre is rászorultok, hát, erre már nem találok 
szavakat, pedig a magyar szótárba van bőven - mondta az apa. 
 
K: Teréz néni, még visszatérve a háború előtti időszakra, ekkor- tehát a sükösdi zsidóknak 
sárga csillagot kellett viselniük. 
I: Igen. 
K: Látott még másokat is Sanyikán kívül is sárga csillaggal? 
 
I: Hogyne, hát minden gyerek, aki odajárta sükösdi iskolába, annak mindenkinek kellett 
viselni, mer mondom, az iskolába nem csúfolták őket, vagy nem kérdezték, hogy mért kell ezt 
hordani, mert az első legelső alkalommal az igazgató, meg az apukám leszippantották őket. 
De ha kimentek az iskolából, mindig volt olyan, ugye, aki heccből, vagy rosszindulatból, vagy 
a manó tudja miért, de csúfolták őket, hogy zsidók, sárga csillagot hordanak. 
 
K: Mi történt még aztán a zsidókkal? Tehát az idő tájt, amikor el kellett kezdeni sárga 
csillagot hordaniuk? Mi történt még velük, tetszik-e emlékezni?  
 
I: De ez csak azoknak kellett hordani, akik zsidónak vallották magukat. Akik ki voltak 
keresztelkedve, azoknak nem kellett hordani. Úgy könyörgött az apukám a Sanyikának, meg a 
szüleinek, mikor már megkapták a papírt, hogy nem tudom én, egy héten belül, vagy=vagy 
négy-öt napon belül el kell hagyniuk a házat, az nem volt beleírva, hogy hova viszik őket, 
csak hogy el kell hagyniuk, és hogy személyenként hány kiló holmit vihetnek magukkal. 
 
K: Ezt látta Teréz néni, ezt a papírt, amit kaptak Sanyikáék, vagy erről csak az édesapja 
beszélt? 
 
I: Nem: ezt az apukám mondta, hogy a néni olyan sírógörcsöt kapott, hogy majdnem úgy 
köllött fölmosni. Hát gondolja meg, még ha fejenként vihettek volna tíz kilót is mondjuk rá, 
de nem vihettek, csak ötöt, vagy nyolcat, vagy nem tudom én, mer mondta az apukám, és mi 
volna- éppen mikor már felnőtt voltam, elgondolkodtam rajta, hogy az én szobámból mi lett 
volna az, ami nagyon fontos, hogy ami belefér ötkilós csomagba. Hát maga a kabátom volt 
talán három kiló. És ki tudja, hogy hova visznek, ugye, majd fázok, vagy nem tudom én, 
szóval, na--éppen elég volt ez az élet, akit onnan elvittek. 
 
K: Mi történt aztán, Teréz néni, tetszett látni, amikor elvitték őket? 
 
I: Hát hogyne láttam volna. Vittünk nekik- 
K: -ez hogy zajlott? 
I: -vittünk nekik enni Bajára, biciglivel. 
 
K: De amikor Sükösdről elvitték Sanyikáékat, azt tetszett látni? 
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I: Azt nem. Éjjel vitték őket=éjjel- gonosz disznók. 
 
K: És ez hogy derült ki? Egyik napról a másikra, vagy hogy- másnap reggel- hogy volt az 
pontosan, Teréz néni? 
 
I: Az úgy volt, hogy éjjel elvitték őket, és akkor ugye egyik szomszéd mondta a másiknak, 
akkor ugye nem jöttek ki utcát söpörni, nem mentek tejér’ a szomszédba, ahol volt tehén, 
onnan vitték a tejet, hogy nem vitték, a kutyájuk vonyított, mit tudom én. És akkor ugye 
bementek a házukba, és akkor látták, hogy sehol semmi. És a szekrényajtójuk már nyitva volt, 
mindenütt gondolom, hogy a- a--magyar gonoszok onnan elvitték a dolgokat. És akkor, mikor 
már majdnem minden üres volt, akkor volt az, hogy a- az apukám lement, két olyan 
szomszédjukkal, aki Sanyikáéknak a szomszédja volt, meg egy tanító is ment velük. És akkor 
mondta=mondta az apukám, hogy itt van a papír, nézzék meg, éngem ezért ne hurcoljanak 
meg, én nem lopok, énrám hagyták a konyhabútorukat, és a konyhához tartozó tűzhelyet, és 
mikor a Sanyika hazajött a lágerból, és eljött hozzánk, akkor az apukám mondta, hogy nézd 
meg Sanyika, a legszélső szobába, amibe már öreg bútorok vannak, oda raktuk a ti 
konyhabútorotokat és így kihúzta- soha el nem felejtem az apukámat, kihúzta a kis ládát a 
sparhelt alól, és azt mondja, nézd meg, ahogy a szüleid berakták ebbe a ládába az aprófát, a 
gyújtós, a csutkát, a nagyobb fát, minden, hogy majd másnap, meg harmadnap ugye 
begyújtanak vele, és aztán teszik rá a vastagabb fát, azt mondja, ennyi ideig még azt is 
megőriztem nektek. És akkor visszacsukta, és láttam, hogy elfordult és akkor törülte a 
könnyeit. De azt mondja, tudod mit, te itt vagy nekünk, itt lakik még a faluba három 
nagynénéd, egy az iskola körül, azok átiratkoztak, átkeresztelkedtek katolikusnak. Mondom 
az apám nagyon könyörgött, hogy Sanyika egy éjszaka, mikor senki nem látja, elviszlek a 
plébános bácsihoz, előtte megbeszélem vele, hogy keresztelkedjél át, mer ki tudja, hogy mi 
vár rád. Nem lehet tudni sohase, hogy mi vár rád, meg a szüleidre, és akkor ránézett a 
szüleire, és azt mondta, hogy ne haragudjon a tanító bácsi, de az anyuval, meg az apuval 
akarok menni. És akkor, mikor hazajött a lágerból, akkor mondta, hogy bár hallgattam volna a 
tanító bácsira=bár hallgattam volna. Az a szörnyűség, mikor elválasztottak a- az anyukámtól, 
meg az apukámtól, és külön vagonba rakták csak a gyerekeket, és az volt a vécé, hogy a 
vagonba minden sarokba lehetett kakilni, pisilni, és abba a bűzbe voltunk, abba aludtunk, még 
oda nem értünk a lágerba. 
 
K: Teréz néni, még mielőtt erről beszélnénk, azt mondta, hogy nem látta, amikor elvitték a 
sükösdi zsidókat, illetve Sanyikáékat. Említette azt, hogy=hogy=hogy akkor az édesapjának 
adták oda a Sanyikáék szülei a konyhabútort, meg a tűzhelyet.  
 
I: Igen, már mielőtt még elvitték volna, csak híre volt, hogy elviszik és akkor az anyukája 
nagyon sírt és azt mondta, hogy mennyit dolgoztunk az ebédlőszekrényér, meg minden és 
most itt kell hagyni. Drága tanító úr, vigye el magukhoz, majd egy emlék lesz a mi 
családunkról, ha nem=ha nem térnénk vissza, vagy ha rokkantan jövünk haza, vagy valami és 
akkor az apukám azt mondta, hogy nagyon jól tudják, hogy minden szobámba van hála 
istennek bútor, de a konyhámba csak ilyen stelázsi van, tudja, ilyen polcos. És azt mondja, 
nem fogom használni, de elviszem a konyhabútorukat, meg a sparheltot, meg hát a hozzá való 
asztalt, meg hokedlikat, és akkor így, hogy több személy is hallotta, több személy látta az 
írást, hogy aláírták a szülei, hogy az apukámnak adja megőrzésre. És- 
 
K: Akkor vitte el az édesapja, amikor még itt voltak a Sanyika szülei? Ez akkor- a Miczkiék 
még itt voltak, akkor vitte el az édesapja a konyhabútort- 
I: -nem=nem- 
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K: -Miczkiéktől? Amikor már elvitték őket 
I: Mikor éjjel elvitték őket, akkor volt a- egy tanító arra lakott, és akkor mondta, hogy Jóska, 
gyere, és akkor segítek fölrakni a lovas kocsira a konyhabútort és hozzuk el- 
K: És akkor előtte adtak a Miczkiék egy papírt az édesapjának, hogy akkor ezt elviheti, vagy 
hogy- 
I: -persze=persze és az apukám mielőtt hozzáfogott volna ahhoz, hogy na, megnézi, hogy mi 
maradt a szekrénybe, nehogy aztán baj legyen, vagy valami, és akkor fölolvasta ott, még egy 
tanító ott volt, abból az iskolából, ahonnan az apukám. 
K: Akkor ott volt Teréz néni, amikor mindez történt? 
I: Nem=nem- 
K: -csak mesélte az édesapja- 
I: -nem, csak az apukám mesélte. 
K: Teréz néni, mást nem adott a=nem adtak a Miczkiék az édesapjának? 
I: Dehogynem. Aranyat egy ilyen kerek dobozzal- elfelejtettem elhozni, pedig itt van most a 
szekrényembe, egy ilyenféle cukorkás, csak az azt hiszem fából volt, vagy- de bádogból, nem 
is tudom már, egy ilyen kerek doboz volt, és abba benne voltak az aranyak. És akkor 
meséltem, ugye, hogy egy fába belerakta. Nem meséltem? 
 
K: És hogy volt ez? Ezt=ezt a dobozt- 
I: -úgy, hogy- 
K: -aranyakkal teli dobozt, ezt a Miczkiék adták az édesapjának? 
I: Igen=igen. 
K: Mikor? 
I: Hát- 
K: Tehát mielőtt még elvitték őket? 
I: Mielőtt még elvitték őket, akkor én nem voltam ott, és akkor becsomagolták és egy olyan 
szatyorba tették bele, ami piszkos is volt, meg csúnya is, és egy-két krumplit tettek a tetejére, 
hogyha valaki belenéz, akkor ne kutakodjon, hogy mi van abba a szatyorba. 
 
K: És úgy hozta el az édesapja a Miczkiéktől ezt a szatyrot, ezek szerint? 
 
I: Tessék? 
 
K: A Miczkiéktől hozta el a dobozt ebben a szatyorban az édesapja. 
 
I: Persze, ők odaadták a Miczkiék neki és mondták, hogy tanító úr, legyen szíves megőrizni, 
nem tudjuk, hogy mi vár ránk, csak találgatások vannak. 
 
K: És mit csinált evvel a szatyorral az édesapja, mit csinált evvel a dobozzal, bocsánat? 
 
I: Hazahozta a mi házunkhoz, és mikor már mindenki elcsendesedett, mer előtte egy nagy 
vihar volt, és nem csapott fele=bele az eperfánkba, mert szembe volt egy nagy fészerünk, és 
az tele volt fecskefészekkel. És biztos tudják maguk is, hogy amelyik házba fecskék vannak, 
oda nem csap be a villám. És mért nem csap bele a villám? Mert az szárnyaikba, meg a 
farkukba elektromosság van, ami levezeti a villámot. Csak rettenetesen össze- hát nem zúzták, 
hanem össze-vissza törték azt az öreg eperfát, amin az én hintám volt. És akkor az apa ezt 
elgondolta, hogy sötét van, én is vele voltam, pedig 12 éves voltam, és odamentünk nappal, 
már mikor világos volt, akkor bekeverte egy vödörbe a=a cementet, és mikor mindenki már 
elaludt, meg a béresek hazamentek, akkor odahívott engem és én voltam a segéd. És mindig 
egy-egy lapáttal teljesen, ahogy a vihar összetörte majdnem derékon a nagy vastag eperfát, azt 
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szépen kipucolta, ki is söpörte és bebetonozta. És annak a közepébe rakta bele a dobozt, de azt 
először ilyen cirádéval- hogy is mondjam, olyan, mint egy zsák, csak vastagabb, olyanok 
voltak ilyen maradékok, amivel zsákokat foltoztak ott, rossz zsákokat, és azokból el- először 
papírba, selyempapírba, azután újságpapírba, akkor cirádéba, jó becsavarta és 
mindenféleképpen becsomagolta, közepére tette ennek a betonozásnak és fogta és=és 
bebetonozta ezt az ékszerös dobozt az eperfába. 
 
K: Mi lett aztán evvel a dobozzal később? 
 
I: Mikor a Sanyika megjött, akkor- ja, még képzelje el, hogy mind a két dolgozónk, a 
béreseink, ugye hát annyi földhöz, amit kapott az apukám kántorságbu’, kellett, aki meg is 
munkálja, amikor utána ő tanítani ment. És azt mondta, hogy tanító úr, mondja meg őszintén, 
hogy mi indította magát arra, hogy bebetonozza ezt a részt, amit a vihar össze-vissza cibált. 
Azt mondja, azért, mert azt még az apám ültette és ameddig a beton, meg a bebetonozás bírja, 
és nézzenek oda, mennyi fecske van, tehát ebbe a fába nem fog belecsapni a villám, azt 
mondja. Ezt azért tettem, mert az édesapám emléke. És akkor az apu látta, így félig oldalra 
nézett, hogy az egyik béres azt mondta a=a másiknak, így csinált, hogy a tanító (becicult) így. 
És akkor azt monda az apukám magába, hogy nem baj, csak hadd mondják azt is, hogy 
bolond vagyok, éngem az nem érdekel, de ettül jobb helyet nem tudok elképzelni. Mer ha 
még a szél össze-vissza cimbálná, úgy hogy darabokra az eperfát, vagy valami, akkor is, 
amibe bele van pakolva, meg betonba, meg minden, azt nem egykönnyen lehet szétdarabolni. 
És úgy is volt. 
 
K: Na most említette, hogy Miczkiéket ugye elvitték aztán. Azt nem látták, mert éjszaka 
történt, csak másnap vették észre, hogy már nincsenek ott a Miczkiék. 
I: Igen. 
K: És úgy- említette a múltkor, meg most is volt erről szó, hogy Bajára vitték a Miczkiéket, 
illetve a sükösdi zsidókat. 
I: Igen. 
K: Járt-e- látta-e őket Baján?  
I: Persze, hogy láttam. Biciglire ültünk, az apukám rárakott egy kispárnát a csomagtartóra, 
éngem ráültetett és amikor meghallottuk, mer ugye a hír az lóháton terjed, hogy azokat a 
zsidókat, akik Sükösdről lettek elvíve, meg Érsekcsanád a szomszéd község volt, meg hát 
gondolom, hogy bajaiak is voltak ott, mert ő: négy-öt vagon volt egymásba kapcsolva és ott 
álltak a vasútállomáson. És az apukám na- ilyen Bambit, nem tudom, ismerték-e azt a szörpöt, 
hogy kis bambis üvegbe, úgy hívtuk, hogy bambis üveg, és benne ilyen márc-szerű, finom 
folyadék volt, hát most talán úgy mondanánk, hogy szörp. És akkor azzal megrakott egy ilyen 
szatyrot, rátette a kormányra, akkor kenyeret vajaztunk, ezt már a többiek is, szomszédok is 
jöttek, ők is hoztak kenyeret. Megvajazták, megzsírozták, kinek milye volt, és akkor akinek 
volt kolbásza, az még azt is rakott a közepibe, és indultunk Bajára. De akkor már sok sükösdi 
ott volt. És le-föl sétáltak a=a vonat mellett, balról két csendőr volt, ilyen darutollas sapkába. 
Hát tudja, amilyenek voltak a csendőrök, milyen ruhába. 
K: Elnézést, Teréz néni, akkor ezek szerint az állomásra mentek Baján? 
I: Igen. 
K: Tudták, hogy az állomásra kell menni? 
I: Mi a vasútállomásra mentünk, igen. 
K: Honnét tudták, hogy oda kell menni? 
I: Hát mer mondták a népek, akik jöttek már vissza, hogy=hogy először azt mondták, hogy a 
zsidó iskolába vannak ő: berakva, és akkor egy másik mondta, hogy nem, mer már a 
vasútállomáson voltak. És akkor a zsidó iskolának szembe volt egy nagy élelmiszerbolt és az 
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a vezető is mondta, hogy a vasútállomásra menjenek, mert tudjuk, hogy odavitték őket, mer a 
mi szomszédaink már mentek és az állomáson volt, tudja, ilyen nyomós kút, és onnan vittek 
nekik vizet, mikor a két csendőr előrement, ezen az oldalon, nem csendőrök voltak, de ilyen 
fölbérelt emberek, hogy vigyázzanak, hogy senki le ne szálljon a vonatról, meg=meg ha vala- 
K: Kik voltak ezek a fölbérelt emberek, milyen fölbérelt emberek? 
I: Hát, olyan, akik most azt mondunk, hogy kommunisták. 
K: De ők kik voltak, tehát fegyveresek voltak? 
I: Magyarok voltak, és én nem emlékszem, hogy lett volna náluk fegyver. Nem emlékszem, 
lehet, hogy volt. 
K: Egyenruhájuk volt, egyenruhában voltak? 
I: Nem, rendes ruhában voltak, mind a magyarok. Csak hát ugye jó pénzért megcsinálták. A 
községházán fizettek nekik, meg a rendőrségen is, hogy- 
K: Ezt honnét tudja, Teréz néni? 
I: Tessék? 
K: Honnét tudja, hogy fizettek nekik? 
I: Hát minden=minden kiderül. Volt olyan ember, akik a- 
K: Ismert ezek közül valakit? 
I: Hát, meghaltak. 
K: De ismerte őket annak idején? 
I: Hát, egypárat ismertem. 
K: Sükösdiek voltak, vagy bajaiak? 
I: Sükösdiek=sükösdiek. 
K: Kik voltak ezek név szerint? 
I: Nem tudom én a nevüket, az apukámmal tárgyaltak, hogy tanító úr, nem jöjjön közelebb, 
mer nekünk ki van adva. Látja ezt a gumibotot itten, meg látja ezt a ő: az ostort? Tudja, ilyen 
szíjostor. Azt mondja, ki van adva parancsba, hogy aki a zsidókkal beszél, vagy valamit átad 
nekik a vonatnál, vagy valami, arra húzzunk rá egy jó nagyon és többet nem lesz kedve 
idejönni. 
 
K: Tehát ezeknél a felbérelt embereknél volt gumibot, meg ostor? 
 
I: Ostor, szíjas ostor. Emlékszem rá, hogy egy elég idős bácsi benyújtott, tudja 
marhavagonokba voltak bevagonírozva sokan, és ott van ilyen kicsi ablak. És ott dobálta be 
az ilyen kis üvegekbe a vizet, meg a bambit, meg ilyesmit, és nem vette észre, hogy az őr 
megfordult és jött oda. Akkorát ráhúzott a gumibottal, hogy alig bírt onnan eljönni. 
 
K: És ez, aki ráhúzott, ez egy ilyen civil volt, vagy pedig csendőr? 
 
I:Nem csendőr volt, a csendőrök a bal oldalon, vonatnak a bal oldalán mentek, le-föl, a jobb 
oldalán, az állomás felé pedig ilyen- 
K: -civilek- 
I: -pribékek, vagy nem tudom, minek nevezzem. 
 
K: És akkor mit=mit csináltak? Tehát ott voltak az édesapjával, mi történt, odamentek a 
vonathoz, megpróbáltak beszélni valakivel? 
I: Odamentek, igen, és- 
K: De Teréz néni, illetve az édesapja. Maguk mit csináltak ott akkor a vonatnál? 
 
I: Az édesapám mondta nekem, hogy mikor elindult ez a pribék, hogy elindul- ugye ketten 
voltak és ketten mentek mindig fölfelé, és lefelé is, és az édesapám mondta, hogy menjek 
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velük és kérdezzem meg, hogy mikor hozzák a svábokat, mer akkor már az egyik őr beszélt 
az apukámmal, mer az apu kérdezte, hogy ebbe mindegyikbe zsidók vannak? Azt mondja, 
igen. És akkor azt mondja, tarts föl őket és menjél velük jó darabig, téged úgyse vernek meg, 
mert te nem mondasz semmit, se a zsidókról, senkiről, csak mondd, hogy hányadikos vagy, 
hogy tanulsz, stb., és hogy mikor jönnek majd Bácskából föl, Bácsalmás, Bácsbokod, 
Bácsborsod, innen is, hát ha a svábokat hozzák, hogy mikor hozzák azokat ide. És akkor 
mondta nekem, hogy pontos időt nem tudunk, de azokat nem ilyen teherkocsikkal, meg nem 
tudom, mivel szállítják, hanem az ő bácskai lovas kocsijukkal jönnek be. Azt már nem 
mondta, hogy mikor megérkeznek oda, arra a helyre Bajára, vagy Kalocsára, hogy oda kell 
nekik menni, hogy ott elveszik tőlük a kocsijukat, meg a lovukat és mehetnek a fenébe, illetve 
hát valószínű ott is már vonatba, vagy valahova vitték őket, mer itt már nagyon tele voltak a 
vagonok. 
 
K: Teréz néni ezeket- tehát most akkor a vonatokban zsidók voltak, ugye azt mondja? A 
vonatokban, a vagonokban- 
I: -igen- 
K: -zsidók voltak- 
I: -zsidók voltak. 
K: Ez honnét tudja Teréz néni, hogy- honnét derült ki Teréz néni számára, hogy zsidók voltak 
a vagonokban? 
 
I: Hát azért, mert a Sanyika kinézett a kisablakon, és azt mondta, hogy drága tanító úr, fusson, 
menjen, mer hátha lelövik. Képzelje el, ordította torkaszakadtából, de akkor már ezek az őrök 
előrébb mentek énvelem, és akkor én ugye egyszer visszanéztem, hogy=hogy apa adogatja-e 
még be, tudja a bambis üvegbe a bambit, azt a sok kenyeret, meg minden, azon a kis ablakon, 
nem lehetett szatyrostul beadni, mer ezek marhavagonok voltak. És mikor már félig volt a 
szatyor, akkor félig bedobta apa és=és távolabb ment a vonattól és mondta, hogy Sanyika, 
oszd majd szét. De ő nem kiabált, hogy meghallják az őrök, csak mondta, és akkor bement a 
vasútállomásra, a vasútállomás főnöke kikísérte és így nem vették észre az őrök, hogy apa 
beadja a sok szendvicset, meg az innivalókat. És akkor mikor jöttünk volna haza- 
 
K: Teréz néni, bocsánat, mielőbb még- még ottmaradva az állomáson. Tehát hogy derült az 
ki, hogy=hogy derült az ki, hogy ők zsidók voltak. Sanyika ott volt, és az nyilvánvaló volt, 
hogy ott mindenki zsidó? 
I: -persze- 
K: -hogy derült az ki? 
I: -persze! Rá is volt írva a vagonra, hogy zsidó. Zsidó tábor, vagy zsidó- nem is tudom, mi- 
vagonírozás, vagy ilyen valami. Nagy, fehér, meg piros krétával rá volt írva, úgyhogy mikor 
mi mentünk- 
K: -mi volt ráírva, Teréz néni? Tetszik emlékezni pontosan, hogy mi volt ráírva a vagonra? 
I: Valami ilyen, hogy=hogy zsidó társaság, vagy ilyen valami, nem emlékszem pontosan, hát 
tudja, most már- 
K: -semmi baj- 
I: -nagyon régen volt ez, és nem emlékszem rá. 
K: Csendőrök fel voltak fegyverkezve? 
I: Igen, azoknál volt puska. 
K: Hogy viselkedtek a csendőrök? 
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I: Hát azt én nem nagyon tudom, mer ők a vagonok túlsó felén voltak, és ott le-föl 
mászkáltak, úgy, hogy vigyázzanak a rendre. Mi inkább itt voltunk, mert nekünk itt volt 
feladatunk, hogy adjunk nekik enni. És akkor még- 
K: -és kire- azt az előbb mondta, hogy az egyik ilyen pribék a gumibotját használta. Azt látta 
Teréz néni? 
 
I: Én láttam saját két szememmel. 
 
K: És kit vert- vagy kire ütött rá az a pribék a gumibotjával? 
 
I: Az nem a botjával ütött, hanem a- 
K: -az ostorral? 
I: -az ostorával, szíjas ostorával. Hát most ezt ne írják be, amit mondok, de amikor láttam, 
hogy azon a szegény bácsin, hát öreg is volt, és ugye háttal jött onnan a vagontu’, vagy 
valami, és végighúzott rajta azzal az ostorral. /Képzelje el, hogy kicsit bepisiltam./ 
((suttogva)) Akkor gondolhatja, hogy mit éreztem. 
 
K: Az a bácsi az- ő azért volt ott, mert ő is adott valamit=hozott valamit a vagonban 
levőknek? Vagy miért volt ott a bácsi? 
I: Igen. 
K: Ki volt az a bácsi? 
I: Az sükösdi volt, egy magyar.--Igen. 
K: És mit csinált pontosan a bácsi? 
I: Hát, ő is egy szatyorba amit gondolt, azt beadta, és az volt a szerencse, hogy akinek adta 
oda, az rögtön elment a vé- elment, mintha vécére ment volna, mer rendes vécé is volt, csak 
ugye nem volt elég negyven embert bevagoníroznak, vagy még ha húszat is, az az egy vécé 
nem elég. És gyorsan bement a vécébe, mer aztán a Sanyika mikor megjött a táborból, akko- 
vagy a meghurcolásból, akkor elmesélte nekünk, hogy okos volt a bácsi, mert- illetve az, 
akinek adta oda, mert bement a vécébe, és így hiába nézett be az a pribék, aki ráhúzott az 
öregre, nem látott ott senkit, se csomagot, se ennivalót, semmit. 
 
K: Teréz néni, ne haragudjon, ez nem egészen világos. Tehát hogy ez a bácsi, aki=aki=aki- 
akire rácsapott a=a pribék ostorral- 
I: -igen- 
K: -ő beadott a vagonba csomagot? Egy vagonba adta be azt a csomagot? 
I: Nem. Hát két lépcső van a- a vagonnál, hogy föl lehet menni, nem? vagy három. És ő 
odament egészen és beadta a szatyrot annak, aki ott- 
 
K: -az ajtón, a vagon ajtaján, vagy az ablakán? 
 
I: Tessék? 
 
K: A vagon ajtaján, vagy ablakán adta be a csomagot? 
 
I: Nem, az ajtóná- a- 
 
K: Az nyitva volt, az ajtó? 
 
I: Hátul, ilyen volt hátul ajtó, ugye mer ezekbe a vag- vagonokba szállítottak máskor 
cukorrépát, meg nem t’om mit és akkor léptek egy lépcsőt, két lépcsőt, és aki fönn volt, az 
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elvette a kosarat, továbböntötte, akkor meg hát kellett oda lépcső. És ez a bácsi oda lépett, és 
leadta a csomagot, ez volt a szerencséje neki, mer ha csak egy, vagy két percet késik, akko’ 
azt hiszem, hogy az is, aki átvette a csomagot, meg ő is már rég nincsenek a földön fölül. 
Akkor kaptak=kaptak volna- 
 
K: Teréz néni, nem egészen világos, tehát ott a=ott ez a szerelvény, amiben ugye sok vagon 
van egy- egymásra kötve. Hány ilyen vagon, hány ilyen vasúti kocsiból állt ez a szerelvény 
körülbelül? 
 
I: Hát, én azt nem tudom, de három, vagy négy, vagy öt biztos, mer én olyan sokáig kísértem 
azt a két pribéket, hogy már el is fáradtam, meg a szandálom föltörte a kisujjamat. 
 
K: És azokba=és azokba a vagonokba emberek voltak végig, ugye az összes kocsiban? 
 
I: Emberek. Hát azt hiszem, hogy az első vagonokba voltak a férfiak, és akkor utána voltak a 
nők és utána a gyerekek. 
 
K: És az egyikben volta a Sanyika. Azt- ugye vele tudott beszélni. 
 
I: Majdnem a legutolsóba. 
 
K: És amiben ez az idős bácsi, akit=akit megostoroztak, azt- ő is beadott egy- ő egy nyitott 
vagonba adott be egy csomagot, ha jól értem. Egy olyan vagonba, ami nem volt bezárva, 
aminek az ajtaja nyitva volt, vagy a többinek is nyitva volt az ajtaja? 
 
I: Persze, hát különben megfulladtak volna. 
 
K: Aha. Tehát mindegyik vagon ajtaja nyitva volt ezek szerint. 
 
I: Mindegyik. És állítólag azért kellett le-föl mászkálni a csendőröknek is, meg a pribékeknek, 
is, hogy ugye- aki elszánt volt, vagy valami, akkor leugorhatott, miko’ fölfelé mentek a 
csendőrök, akkor kileste volna és ott leugrott volna. De erejük nem volt már, mer akkor már 
nem t’om én, egy napig, vagy kettőig semmit se ettek. 
 
K: Tehát akkor Teréz néni igazából belátott ezekbe a vagonokba, hiszen mindegyik nyitva 
volt, jól mondom? 
 
I: Igen. 
 
K: És akkor mit látott ezekben a vagonokban? Kik=kik voltak, hogy néztek ki, emberek 
voltak a- sokan voltak, kevesen, fiatalok, idősek, férfiak, nők? 
 
I: Nem, mindenki, mondom, külön vagonba voltak a férfiak, külön a nők és külön a gyerekek. 
És hogy mikor nyírták meg őket, azt én nem tudom, de a Sanyika is má’ akkor kopasz volt. 
 
K: Jó, itt most leállunk, Teréz néni, merthogy lejárt a- 
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K: Teréz néni, megálltunk azért, hogy kazettát cseréljünk a- 
I: -jó=jó- 
K: -a kamerában, és akkor most folytatjuk a beszélgetést. Tehát ott vagyunk a bajai 
állomáson, ezt mesélte el nekünk viszonylag hosszan Teréz néni, hogy mit látott ott az 
állomáson az édesapjával, és hogy=hogy ha jól emlékszem, megemlítette azt is, hogy egy 
adott ponton megjelentek lovas szekerek az állomáson. 
 
I: Igen, két helyen lehetett behajtani az állomásra, ahol autóval és lovas kocsival is be lehetett 
jönni, és akkor a: az egyik csendőr hátulról, a vagonok közül kijött, meg egy pribék is volt 
vele, és az mondta, hogy menjenek vissza, mer ezek a vagonok már tele vannak.  
 
K: És kiket hoztak azokon a lovas szekereken? 
 
I: Ezek ilyen dél-bácskai svábok voltak. 
 
K: Ezt honnét tudja, Teréz néni? 
 
I: Hát onnan, hogy azok bő szoknyába jártak, meg minden, és=és többen elmentek ott vécére, 
mer ugye várakozniuk kellett, hogy mit mond a parancsnok, hogy itt mennek a vagonba, vagy 
hol mennek a vagonba. A pliszírozott bő szoknyájuk volt, meg különben is mondta az egyik 
őr a másiknak, hogy na, megérkeztek a bácskai svábok. És akkor innen tudom, mer a- a- az 
újság is írt róluk már korábban, hogy=hogy Bácsalmás, Bácsbokod ő: Bácsborsod, ezek a 
bácskai falvakból nagyon sok svábot elhurcoltak. 
 
K: Őket hova vitték? Ez nem egészen világos, hogy őket- őket is a vonatra akarták fölterelni? 
 
I: Persze, csak már nem volt hely, és akkor irányították őket Kalocsára. És ottan, aki visszajött 
ilyen- hát, aki a lovas kocsit irányította ilyen béres, vagy nem t’om én, akinek muszáj volt 
jönni onnan, mer különben agyonverték volna. Szép két lova volt valakinek, szép kocsija, 
ugye ilyen szép parasztkocsi, vagy konflis-kocsi és akkor azoknak muszáj volt vinni őket 
Kalocsára. Ott aztán, hát akik így visszajöttek, akik a lovakat hajtották, tudja, azok minden 
faluba itatták a lovaikat, mer hát azér Bácsalmás az Kalocsához legalább kétszáz kilométer. 
És szegény lovak ugye éhen-szomjan- 
 
K: Teréz néni, ugye erre emlékszik, hogy ők svábok voltak ott, a szekereken? 
 
I: Hát hogyne emlékeznék, mikor a csendőr, meg az a másik pribék mondta, hogy itt vannak a 
bácskai svábok, és meg kell mondani nekik, hogy forduljanak vissza a főútra, és irány 
Kalocsa. Világosan megmondták, hogy Kalocsára viszik őket. 
 
K: És a- ezeket lovas kocsikat kísérték csendőrök, vagy ezek=ezek csak úgy jöttek? 
 
I: Nem=nem ilyen pribék-félék voltak ott. Mondjuk volt tíz ilyen lovas kocsis, akkor az 
elsőbe volt egy pribék, meg középen egy, meg hátul egy. De ezek mindent elmeséltek, ahogy 
jöttek hazafelé. Hogy mit kellett nekik ott csinálni, meg hogy, és emlékszem rá, hogy 
Sükösdön is mesélte a apukám, én akkor már nem voltam ott, hogy úgy körbefogták ezeket, 
leállították a lovas kocsisokat, és úgy körbefogták, hogy na, hova vittétek őket, meg merre 
mentetek, meg minden. És azoknak is hoztak ilyen zsíros kenyeret, meg vizet, meg minden, 
mer némelyik már olyan kókadt volt, mind egy hulla. 
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K: De ezek kik voltak=ezek kik voltak, ezek a-? 
 
I: Akik hajtották a lovakat és vitték a svábokat Kalocsára. 
 
K: És miért- na jó. 
 
I: Saját lovuk volt, meg minden, és ha nem mentek volna, akkor lepuffantják, vagy akármit 
csináltak volna. 
 
K: Mi történt Kalocsán a svábokkal? 
 
I: Hát, ezt má’ én nem tudom, csak a mendemonda szerint, hogy Kalocsára és vagonba 
kerültek, azér vitték el őket Bajáról, mer ide már nem fértek. És akkor Kalocsán bevagoné- 
bevagonírozták őket. 
 
K: Teréz néni az állomáson hallott-e lövéseket? 
 
I: Nem, nem. 
 
K: Meddig maradtak ott az állomáson Teréz néniék? 
 
I: Hát, nem sokáig, mikor má ugye sikerült az ennivalót beadni az ablakon, meg ki hol, és 
akko’ egyre jobban mentek el a népek onnan, miután az öreg bácsit megverték, ugye. És 
akkor mi is biciklire ültünk. Elmentünk az apukám testvéreihöz, ott három apáca-testvére volt, 
és oda elmentünk és ott elmondtuk, hogy mit láttunk, hogy láttunk, és én má akkor olyan éhös 
voltam, hogy éhségemben nem tudtam, hogy mit csináljak. És mondom a tántinak, hogy 
valamelyik tanti véletlenül nem kérdezné meg, hogy éhesek vagyunk-e. ((nevet)) Aszondta az 
apukám, ezt soha nem felejti el. És akko’ mondták, hogy hát, zsíros kenyérrel lekváros 
kenyérrel, mézes kenyérrel szolgálhatunk, de ebédre nem tudom én, mit főztek, valamilyen 
töklevest, tökmagokból, meg=meg tökfőzeléket, meg minden és én azt meg nem ettem volna. 
Az apukám evett egy kicsit belőle, mer az szerette, és én meg kedvemre ehettem lekváros 
kenyeret. Úgyhogy- és akkor onnan megpihentünk egy kicsit és akkor mentünk vissza 
Sükösdre. 
 
K: Az állomáson- tehát a vonatról leszállhattak azok az emberek, akik ott voltak? A zsidók 
leszállhattak a vonatról? Vízért, ezért-azért? 
 
I: Dehogy szállhattak le! Hát két kislányt leküldtek a szülei. Ikrek voltak, hogy hozzanak 
nekik üvegbe vizet, és mind a kettőnek a kezibü’ kicsavarták az üveget és eldobták, és azt 
mondták, hogy még egyszer ne próbálkozzatok, mert itt ütünk agyon. Meg ehhez hasonló. 
 
K: Ez ki volt, aki kiverte a kezükből? 
 
I: Ez a pribék=ez a pribék. 
 
K: És ezek a pribékek, tehát nekik ostor volt a kezükben, meg gumibot, vagy csak ostor? 
 
I: Gumibot is volt náluk, meg ostor is. 
 
K: Hány ilyen pribéket látott körülbelül?  
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I: Hát, olyan négyet-ötöt biztos. 
 
K: És ők nem viseltek ő: egyenruhát- 
I: -nem=nem- 
K: -se karszalagjuk se volt, és magyarul beszéltek. 
I: Hát lehet, hogy=lehet, hogy volt karszalag, de én arra nem emlékszem. Én csak arra 
emlékszem, mikor a bácsira ráhúztak, mer mondom, akkor úgy éreztem, hogy összedőlt a 
világ. Hát azér egy 12 éves gyereknek nem mindegy, hogy mit lát. Éjszakánként arról 
álmodtam, még azt is álmodtam, hogy megpatkolták a lábukat, olyan patkóval, mind a lovak. 
És akkor fölijedtem és szaladtam az apu szobájába, hogy mit álmodtam. Aszondta nyugodjál 
meg, és ha nem akarsz a másik szobába aludni, akkor aludjál itt a sezlonon, és tudod, hogy 
mindentől megvédlek, hogyha valami rossz van, és próbáljál elaludni. És ilyet nem mernek 
csinálni, hogy megpatkolják őket. És ugye amit az apu mondott, az szent volt. Hát először is 
nem volt buta ember, másodszor ő volt az én menedékem. 
 
K: Teréz néni, akik a vagonban voltak, ő: ők- velük a Sanyikán kívül, tudtak beszélni? 
Mondtak ők valamit, hogy? 
 
I: Nem=nem. Hát féltünk, ugye én is többször hátranéztem, hogy hátha nincs már ott az 
apukám, akkor az azt jelent, hogy vagy bement az állomásra, vagy ráhúztak egyet, vagy 
minden. Dehogy lehetett ott beszélni, semmit. 
 
K: Hány ember lehetett egy-egy=egy-egy ilyen vagonban? 
 
I: Hát, nem tudom, de=de elmondások szerint, hogy ahol a gyerekek voltak, ott voltak még 
harmincan, vagy negyvenen is, ahol felnőttek voltak, ott meg húszan. Most gondolja meg, egy 
vagonba húszan! És egy ilyen kis vagonírozott ablakon ment be a levegő, meg az, hogy hátul 
nyitva volt az ajtójuk. Az szörnyű lehetett=szörnyű! 
 
K: Megvárták azt, amíg elmegy a vonat, vagy előbb eljöttek? 
 
I: Nem. Nem=nem=nem, mer akkor én már annyira éhes voltam, hogy szédültem. És akkor 
elmentünk, mondom, a nagynénéimhöz, azok közel laktak az állomáshoz. Ott ittunk is, meg 
ettünk is, meg vécére is mentünk, megpihentünk, és aztán jöttünk haza az apuval biciglivel, 
tíz kilométert. 
 
K: Szóval Sanyika visszajött aztán a háború- vagy a=a táborból- 
I: Vissza=vissza. 
K: -a háború után. Mások jöttek vissza Sükösdre? 
 
I: Kevesen, nagyon kevesen. A Lőwyéktől jöttek vissza ketten, a Stein Márton bácsitól senki 
nem jött vissza, hát akiket így közelebb laktak hozzánk, és ismertem, azok közül kevesen 
jöttek haza, a többiek meg nem jöttek vissza. 
 
K: Teréz néni, amikor elvitték a sükösdi zsidókat- 
I: -igen- 
K: -utána mi történt a házukkal, meg az ingóságaikkal? 
 
I: Hát a magyar kommunisták beköltöztek. 

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



 
K: A kommunisták? 
 
I: Persze, azok beköltöztek. 
 
K: De rögtön a=rögtön miután elvitték őket a kommunisták? 
 
I: Nem=nem, hát egy évet is vártak, vagy nem tudom én. És akkor beköltöztek és úgy vették, 
mintha az ő házuk lett volna. Tudom, a Stein Marci bácsinak így sarokra, meg így volt valami 
hat, meg hat ablak, az egy nagyon gazdag zsidó volt. És annak a házába nem tudom én, három 
lakó is beköltözött. És akkor- 
 
K: Mi lett az ingóságokkal, amik benne voltak, bútorok, meg ruhaneműk? 
I: Széthordták a- a:- 
K: -falubeliek? 
I: Igen. 
K: Ezt látta Teréz néni? 
I: Én nem láttam, csak az apu mesélte. Voltak olyan tanítók, akik elvitték például az 
ebédlőbútorukat a Sanyikáéktól, de mikor a Sanyika visszajött, akkor visszavitték volna, de a 
Sanyikának a nagynénéi nem engedték, azt mondták, hogy majd ha már minden csendes lesz, 
és rendbe lesz, akkor ők, a saját házuk melletti házat megveszik, és a Sanyikáéknak a házát 
meg eladják, és akkor majd eljövünk az ebédlőbútorér’. Tehát a tanítók nem loptak. Amit 
elvittek, azt ők vissza is adták, vagy egy-két éven belül, vagy amikor ment a Sanyika 
jelentkezni, hogy most már nem ott lakunk, hanem a tántik mellett lakunk- lakom. És akkor 
odavitték kocsival a bútorokat és szépen berendezték. 
 
K: Szóval amikor vi- visszajött a Sanyika, akkor=akkor vissza tudott menni- 
visszaköltözhetett- visszakapta a házát, a szüleinek a házát? 
 
I: Bement a saját házába úgy, hogy tőlünk elvitte ugye a konyhabútort, hogy be tudjon 
gyújtani, mer a kamrájukba mondta, hogy ott még van sok fa, és ha hideg van, akkor be tud 
gyújtani. És ott volt egy régi, nem tudom én, rökamé, vagy sezlon, vagy micsoda, meg egy 
öreg szekrény volt a kamrába, azt szépen lemosta, letakarította és behozta és oda tette a ruháit. 
Apa elment megnézni. És akkor tudom, odavitt egy ilyen rongypokrócot, amit a faluba ugye 
csináltak rongyból, és nekünk is volt olyan, és odavitte és mondta is, Sanyika, azér hoztam 
ide, hogy mikor lelépsz az ágyadról, akkor ne a kőre lépjél rá, hanem erre a szőnyegre. És 
mikor Kecskemétre került egy nagyobb állásba, akkor eljött hozzánk és azt mondta, hogy 
bármikor bármire szükség lesz, akkor megadja a címét majd, és azt mondja, képzelje el, tanító 
bácsi, viszem magammal a rongypokrócot. ((nevet)) Olyan jót nevettünk rajta. 
 
K: Teréz néni, említette azt, hogy a háború előtt, a múlt alkalommal, amikor itt jártunk, 
említette, hogy még a- mielőtt még elvitték volna a zsidókat, édesapjának ilyen éjjeliőr-
szolgálatba kellett mennie. 
 
I: Kellett, igen, minden tanítónak. 
 
K: Ez mi volt pontosan? 
 
I: Ez olyan volt, hogy Sükösd, az olyan hosszú falu volt már akkor, hogy legalább négy 
kilométer hosszú volt és=és négy utcája volt csak összesen. S aztán már temető jött, meg 
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minden, és ilyen rövid kis utcák azér’ voltak, de a főbb utcák azok mondom, két és fél, három, 
meg négy kilométeres hosszú utcák voltak. És akkor ott be voltak osztva a tanítók, hogy éjjel 
le-föl mászkáljanak, még mielőtt a zsidókat elvitték, akkor is, hogy esetleg ha azok szökni 
akarnak, vagy valami. Dehogy akartak szegények, má’ azt hiszem, hogy mondta apa, hogy 
olyan sötét volt a legtöbb házba, hogy még világítani se nagyon mertek. És akkor hát így le-
föl köllött mászkálni, de ők se kaptak fegyvert, csak--hát ilyen karszalagot, hogy nemzetőrök, 
vagy nem t’om mi. 
 
K: Azt kellett nézni, hogy ne szökjenek el a zsidók? 
 
I: Tessék? 
 
K: Azt kellett nézniük, hogy ő: ne szökjenek el a zsidók, azt kellett felügyelni? Pontosan mire 
szolgált, vagy mire volt jó ez a=ez az őrjárat? 
 
I: Hát arra, hogyha szöknek a zsidók, akkor azonnal jelentsék. És akkor bevitték volna 
börtönbe. Ez volt a céljuk, hogy nehogy valamit- hogy elszökjenek, vagy- 
 
K: Ez mikor volt, ez akkor volt, amikor már sárga csillagot kellett viselniük? 
 
I: Hát, akkor is meg, később is. Később is, mikor meg visszajöttek a zsidók közül egy-egy, 
akkor meg azér kellett nekik sétálni le-föl, hogy tényleg akkor azok a nemzetőrök, ugye, 
tanítókból álltak, meg az egyik aljegyző is volt. Azok kérdezték, hogy--hogy miben tudunk 
segíteni? Főleg az apukám, ugye, akinek volt földje, meg minden, hogy főznek-e babot, vagy 
bablevest, vagy valamit, és akkor volt, aki mondta, hogy igen, és akkor mondta, hogy 
nyugodtan jöjjön el, most már nyugodtan lehet mászkálni az utcán is, nyugodtan jöjjön el, és 
adunk babot, meg krumplit, meg minden, hogy legyen mivel kezdeni. 
 
K: Teréz néni, látott-e munkaszolgálatosokat? 
 
I: Nem: nem láttam. Nem láttam, csak akkor má, mikor teljesen vége volt a háborúnak, mert 
az én egyik apáca nagynénimet is éjjel összefogdosták őket Baján, teherkocsira rakták 
ők=őket is elvitték a Harta melletti Állampusztára. És ott kellett nekik dolgozni. És=és akkor 
fordultunk először a Sanyikához, hogy legyen szíves, és=és írja meg, hogy tudna-e segíteni, 
hogy hogyan váltsuk ki a nagynénimet onnan. És akkor a- a Sanyika az iskolába telefonált, és 
akkor az igazgató az apukámnak a sógora volt, és mondta, hogy gyere Jóska, téged hívnak a 
telefonhoz, és akkor az telefonálta, hogy megérdeklődtem, hogy Harta-Állampusztán van, és 
mézet, meg törött paprikát vigyenek. És akkor két nap múlva az apukám, meg a testévre, egy 
férfitestvére lakott még Sükösdön, azok befogták a lovakat kocsiba, minden, és akkor 
elmentek Állampusztára és akkor- 
 
K: Teréz néni, zsidó munkaszolgálatosokat látott-e? Mert említette az egyik alkalommal, 
amikor itt jártunk, hogy=hogy látott zsidó munkaszolgálatosokat. Emlékszik-e ilyenre? 
 
I: Nem=nem=nem. Azt beszélték, hogy a Dávid zsidónak a gyára, ami posztógyárból- ból állt, 
végig a Duna, meg a: város között volt, hát mit mondjak, legalább egy kilométer hosszan az 
üzlete, és ott gyapjút vásárolt föl, mindig ez a Dávid zsidó, és hogy ott a töltésnél zsidókat 
foglalkoztattak, hogy ott kellett nekik ásni, nem t’om mit. Valamit ott végig ásni kellett, meg 
ott volt nem messze a Duna-híd, és=és nagyon sok akna el volt ottan ásva, meg temetve, hogy 
ott kellett nekik bizony tűző napon mindenhol ásni, meg kapálni, meg minden. 
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K: De ezt nem látta Teréz néni, csak hallotta. 
 
I: Én nem, nem láttam, csak úgy hallottam. 
K: -de- 
I: -egy szerencséjük volt, hogy nem csalánlevest kaptak, meg ilyen vackokat, hanem hát a 
három napig egy=egymás után is bablevest kaptak, hosszútésztával, és ehettek, ahány 
tányérral csak akartak. Ez egy olyan mondta, aki onnan kiszabadult. 
 
K: Teréz néni, amikor bejöttek az oroszok, erőszakoskodtak-e a civilekkel? 
 
I: Hát, aki ővelük szembeszállt, azt bizony kinyírták. 
 
K: Látott-e ilyet Teréz néni? 
 
I: Hát hogyne! Mikor bejöttek- na most így mondom, a templom, meg a plébánia, és a mi 
házunknak rézsút állt a sarkon, magyar katonák voltak fönn a padláson. És azok mondták, 
mindenkinek híresztelték, hogy Baján vannak má’ az oroszok, és majd ők megállítják az 
oroszokat. Hiába mondták nekik okos emberek, hogy az a 8-10 ember, aki összefogott, akit 
nem vittel el katonának és most mégis van puskájuk, meg minden, nem állítanak meg még tíz 
oroszt se, mer tankokkal, mindennel föl vannak szerelve és stb. És akkor hogy jöttek be Baja 
felől, az Sükösdnek mondjuk a déli oldala, és ott jöttek be és ezek, mondom, így rézsút 
szembe laktak nekünk, és onnan a padlásról rálőttek az oroszokra és egy- így mondták aztán, 
hogy egy nagy- nacsalnik volt egy ilyen nagy- nem tudom én, na, Magyarországon azt 
mondjuk, hogy=hogy százados, vagy ilyen valaki, főnök volt. És a kiskapujuknál érte a golyó, 
a kiskapu nyitva volt, és hát, mind afféle gyerek, másnap mi elmentünk megnézni, hogy=hogy 
mi volt ott, meg hogy volt. És a feje, meg a fölső része befelé volt a kiskapun belül, a lába, 
meg a többi része az meg kívül volt. És a- aki fő-főparancsnok volt, hogy rálőnek az 
oroszokra, az is fönn volt a padláson, és mikor látták, hogy nem mennek semmire, akkor a 
kinti vécé mögött ilyen szárkúpba belebújtak az apjával, és képzelje el, hogy láttuk a 
szomszédokkal, meg mindenkivel, szitává lőtték ezt a két embert, az asszonyt meg 
bepaterolták a plébániára, mer ott tudták a szomszédok, hogy a plébános az horvát, és horvát 
nyelvet az oroszok nagyjából megértették. És oda letoloncolták az asszonyt, a plébános 
kérésére, hogy ne öljék meg, és ott volt a pincébe, nem t’om hány napig, és az utcáról voltak, 
ugye ilyen kisebb ablakok, és akkor adtak be a népek nekik enni. Mer aztán azt nem vigyáz- 
 
K: De ez- ha jól értem, itt tkp. az történt, hogy az orosz katonák, meg a magyar katonák 
között volt egy konfliktust. De civilekkel akkor az orosz katonák ő: volt-e, hogy a civilekkel 
szemben? 
 
I: Nem, mer a civilek mindent odaadtak nekik. Minálunk ő:--pisztollyal- mer ugye akkor még 
fán ültek a tyúkok, meg minden, nem mindegyik ment be az ólba, holdvilágos éjszaka volt, és 
piff-puff, pisztollyal rálőttek aluru’, úgy lepotyogtak, mint a legyek, és a többit meg 
összefogdosták és kényszerítették a mostohaanyámat, meg a szomszédasszonyt, meg mindent, 
hogy segítsen nekik kopasztani. Nagy bográcsunkat előhozták, amibe zsírt szoktunk kisütni 
régen, begyújtották, megfőzték, ne féljen, krumplit nem ettek. Mikor mondta a 
mostohaanyám, hogy itt van a krumpli is, és hát vágjuk bele, és akkor mondta, hogy ne 
karasó=ne karasó, tehát az nem jó. És akkor az öcsém négy éves volt, azt hiszem, vagy öt, és 
annak- az- odament a kistányérjával és kért tőlük a csibehúsból. És annak csak azér adtak, és 
mondták, hogy álljon meg ott, ahogy osztották ki a többieknek a kaját, hogy az öcsém megette 
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kistányérjába a csirkehúst, és nem lett neki tőle semmi baja, és az egyik szomszéd néninek 
meg csak csirkelevet adtak és húst nem, és az is megette és az se fordult föl, akkor tudták, 
hogy nincs megmérgezve, és mindent fölzabáltak. 
 
K: Teréz néni, köszönöm szépen, akkor itt állunk meg. 
I: Jó. 
K: Álljunk meg. 
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