
Kátai Szilveszter 
 
 
 
I: Szilveszter bácsi, köszönjük szépen, hogy találkozott velünk. Elsőként arra szeretném 
megkérni, hogy mondja el, legyen szíves a nevét. Hogy hívják, mutatkozzon be, legyen szíves. 
 
KSZ: Igen. Jó. A nevem Kátai Szilveszter. 
 
I: Mikor született, Szilveszter bácsi? 
 
KSZ: 1926. december 30-án születtem, Jászalsószentgyörgyön, ahol négy éves koromig éltem a 
szüleimmel, egy Alsószentgyörgy és Alattyán közötti tanyán. 
 
I: Szilveszter bácsi, még mielőtt továbbmennénk, minderről majd beszélünk nemsokára. 
Legelőször azt szeretném ugye elmondani, hogy- hogy beszél- találkoztunk már kb. egy hónapja, 
elbeszélgettünk akkor, hogy mire tetszik emlékezni a második világháborús időszakból. Mesélt 
arról, hogy milyen élményei voltak, miket látott. Most azért jöttünk vissza, hogy mindezt filmre 
vegyük, videóra vegyünk. Most megint erről lesz szó. És akkor talán elsőként azt szeretném 
megkérdezni, hogyha ez megfelel Szilveszter bácsinak, hogy hogyan emlékszik vissza, 
Nagykátán milyen volt a viszony zsidók, nem zsidók között. Ugye Nagykátán élt a ’30-as évek 
végén, a ’40-es évek elején. Tetszik hallani engem, jó ez a (…)? 
 
KSZ: Igen, igen.---- 
 
I: Körülbelül hány zsidó család élt Nagykátán? 
 
KSZ: A családok számára nem emlékszem, de azt tudom, hogy az összes izraelita vallású 
nagykátai lakos száma 215 volt. Hát úgy néhány=néhány ifjú ezek közül iskolatársam is volt a 
polgári iskolában, mert polgári iskolát itt jártam, Nagykátán, ’39-től ’43-ig, pont ebben az 
időben, ebben a vészterhes időben. És több- a fiúk között is volt néhány, mert én ugye a fiú-
részlegben jártam, de a lányiskolában is volt néhány izraelita ilyen leányzó. Hát- 
 
I: Nevükre emlékszik? Hogy hívták ezeket az osztálytársakat? Zsidó osztálytársakat? 
 
KSZ: Nem osztálytársaim voltak, hanem iskolatársak- 
I: Iskolatársak. 
KSZ: -iskolatársak.--- Spitzer névre emlékszem. Spitzer, ha jól emlékszem, Endre volt a fiúnak a 
neve. Alattam lévő osztályban járt, tehát nem- nem osztálytársam volt. Az egész iskolában, fiú és 
leányok között körülbelül hét-nyolc izraelita volt. A velük való kapcsolat nem mondható 
egyoldalúnak, vagy egységesnek, mert sokféle nézet uralkodott a felnőttek között is, meg az ifjak 
között is, fiatalok között is. 
 
I: Ez mit jelent, hogy sokféle nézet? 
 
KSZ: Hát baráti is, meg ellenséges is. A két véglet között azután sokféle árnyalat meghúzódott. 

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

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



A polgári iskolában, nem a mi osztályunkban- 
 
I: Ne haragudjon, megszakítom. Állunk le egy pillanatra. Álljunk le egy pillanatra. Egy kis rövid 
technikai szünetre megálltunk, itt állítgatnunk kellett a fényeket. És akkor most folytatnánk 
Szilveszter bácsival. Ugye arról beszélt Szilveszter bácsi, hogy az iskolában voltak zsidó 
iskolatársak és velük szemben voltak, akik kifejezetten ellenségesek voltak. Erről beszélne-e 
nekünk akkor Szilveszter bácsi most? 
 
KSZ: Nem voltam tanúja, de hallani hallottam arról, hogy egy alattam lévő osztályban, ahol a 
Spitzer-gyerek járt, kétszínűen megközelítették az osztálytársak, egy néhány- néhányan, hogy 
beugrassák. Valami szendvics-félével kínálták meg az Endrét, aki nem akarta elfogadni, de addig 
beszéltek neki, míg rábeszélték, hogy fogyassza el. És miután elfogyasztotta, akkor előjöttek 
azzal, hogy most nagy bűnt követtél el, mert ebben a szendvicsben disznóhús volt, és azt neked 
nem lett volna szabad megenni. És erre az Endre sírva fakadt, és elhárította magáról a 
bűnösséget. Ti vagytok a vétkesek és nem én, mert aljasul beugrattatok. 
 
I: Ezt- 
 
KSZ: Ezt hallottam a többiektől. Ő:- 
 
I: Tehát nem volt ott, amikor ez történt. 
 
KSZ: Nem voltam ott=nem voltam ott. Akkor sem voltam ott, amikor- amikor később- amikor 
már a: ő: Dávid-csillag viselésére kötelezték az izraelitákat, akkor egy néhányan a Dávid-
csillaggal mentek be az iskolába és az egyik tanárnő, Aranka néninek hívták, az=az sajnálattal 
vette tudomásul, és hát mentegette a többiek előtt, hogy nem jó szándékkal, kényszer hatására 
kell ezt viselniük és ez nem helyes. Ő:- 
 
I: Tehát ezt nem egészen értem, mit is mondott az Aranka néni? Hogy megjelentek ugye ezek a 
zsidó gyereket a Dávid-csillaggal, a sárga csillaggal, és akkor Aranka néni erre hogyan reagált? 
 
KSZ: Barátian reagált rá. Volt olyan eset, hogy a- 
 
I: Mit mondott ezek szerint? 
 
KSZ: - a Dávid-csillagosok nem mertek bemenni az osztályba, kint ácsorogtak, hogy=hogy ők 
most mit csináljanak, bemenjenek, vagy ne menjenek, amikor odaérkezett órára Aranka néni és 
rájuk förmedt, hogy ti miért ácsorogtok itt. És azok mondták, hogy hát tanárnő, nem tudjuk, hogy 
jogunk van-e nekünk bemenni ide, mert minket zsidónak minősítettek. És erre Aranka néni úgy 
reagált, hogy mars be, itt nincsenek zsidók, meg nem zsidók, itt csak diákok vannak. És 
bekergette az osztályba. 
 
I: Ezt- akkor ott volt Szilveszter bácsi, vagy csak hallotta? 
 
KSZ: Nem, nem, én már akkor Baján tanítóképzőbe jártam, amikor ez történt, de hallottam róla. 
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I: Esetleg maga Szilveszter bácsi tanúja volt olyan esetnek, amikor a zsidókkal másként bántak, a 
saját szemével látott-e ilyeneket? 
 
KSZ: Egyetlen egy ilyen dolog volt, ez ’42 áprilisában, amikor rövid ideig Nagykátán 
munkaszolgálatos tábor volt és dolgozni vitték ki a munkaszolgálatosokat, hosszú nyelű 
vaslapáttal a kezükben vízelvezető csatorna tisztítására vitték őket. Ma is megvan ez a csatorna, 
csak most kevesebb víz van benne, mint akkor, mert ’42 tavaszán rendkívül sok víz volt. És 
fegyveres katonai őrizet mellett dolgoztak, nem volt szabad elhagyni a munkahelyüket, ő: 
egyáltalán, tilos volt üzletbe bemenniük, még akkor is, ha üzlet mellett haladtak el, mert hisz 
kivonuláskor, bevonuláskor üzlet mellett haladtak el, de nem mehettek be. És így adódott, hogy 
amikor mi egy szomszéd fiúval, aki fölöttem lévő osztályba járt, de szomszédok voltunk, jöttünk 
az iskolába Nagykátára, ott a csatornán keresztül kellett átjönni a hídon és a munkaszolgálatosok 
egyike-másika megszólított bennünket, hogy fiúk, lennétek kedvesek venni nekünk cigarettát a 
nagykátai boltban. És a társam vállalkozott rá, az egy évvel fiatalabb tőlem, de a fölöttem lévő 
osztályba járt, Molnár Istvánnak hívták, beceneve, ragadványneve, mert Nagykátán ilyen is van, 
ragadványneve Bede Molnár volt.  
 
I: Beteg Monár? 
 
KSZ: Bede.  
I: Bede. 
KSZ: Bede Molnár. Ma is él ez a kifejezés Nagykátán, hogy Bede Molnár. No, ebből a családból 
származott a Pista, ő vállalta, átvette a pénzt, megvette a dohányt, cigarettát, visszavitte, 
elszámolt a pénzzel. Ennek szemtanúja voltam, tehát hitelesen tanúsíthatom. A- 
 
I: Na most- 
 
KSZ: -a katonáról annyi mondható, hogy úgy csinált, mint aki nem lát semmit, mert valójában 
ezt sem lett volna szabad megengednie. Amikor őt felügyelték, akkor ragaszkodott a 
szabályokhoz, de ilyen esetben, amikor nem volt ott felügyelő, akkor szemet hunyt. 
 
I: Szilveszter bácsi honnan tudja, hogy ezek zsidók voltak? 
 
KSZ: Hát, mondták. Mondták. 
 
I: Viseltek- 
 
KSZ: -utólag=utólag hallottam róla, hogy nem mind zsidó volt, akadt közöttük baloldali is, 
például ő: gyorsan akartam mondani, mert a könyvet elolvastam, a Dunától a Donig című 
könyvet. Ki írta azt? 
 
I: Semmi gond. Szilveszter bácsi, volt valami megkülönböztető jelzés ezeken a 
munkaszolgálatosokon? 
 
KSZ: Őrajtuk nem volt. 
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I: Hányan voltak körülbelül? 
 
KSZ: Hát, nem számoltam meg, de több mint harmincan voltak biztos, ott, abban a csapatban. 
 
I: És akkor a Szilveszter bácsi csak azt látta, hogy ott vonulnak.  
KSZ: Hogy? 
KSZ: Azt látta Szilveszter bácsi, hogy vonulnak, vagy mit látott még, mit csináltak? 
 
KSZ: Ők ott dolgoztak. 
 
I: Mit dolgoztak? 
 
KSZ: Kotorták a csatornát, lapáttal. Lapáttal. Hát nem munkaismeretükhöz nem tartozott, ezek 
nem- életükben először volt lapát életükben, gondolom, ezek többnyire kereskedők, meg 
iparosok, meg értelmiségiek voltak. Utólag tudtam meg, hogy nemcsak zsidók voltak, hanem 
szakszervezeti funkcionáriusok is akadtak közöttük. Ezt már a könyvből tudtam meg.  
 
I: És akkor ott azt mondta Szilveszter bácsi, hogy mondták, hogy ők zsidók. De kik mondták, 
hogy ők zsidók? 
 
KSZ: A lakosság. A lakosság mondta. 
 
I: Hány- hányan voltak ott a katonák, ugye említett, hogy voltak ott katonák. Hányan voltak? 
 
KSZ: Egy katona volt ott, ezzel a csapattal egy volt. 
 
I: És katonai egyenruhában volt ez a katona? 
 
KSZ: Magyar katonai egyenruhában és fegyverrel. 
 
I: Hogyan bánt, hogy ezt látta-e Szilveszter bácsi, hogyan bánt a munkaszolgálatosokkal ez a 
katona? 
 
KSZ: Én azt hiszem, hogy ebből, amit eddig elmondtam, kiderül, hogyha- ha nem ellenőrizték, 
akkor szemet hunyt kisebb dolgok fölött, de általában megtartotta a kötelező szabályzatot, tehát 
nem engedte szétszéledni, nem engedte el, nem=nem hagyhatták el a csapatot. 
 
I: Azt látta Szilveszter bácsi, hogy mondjuk, hogy erőszakosabb esetleg a 
munkaszolgálatosokkal, vagy hát ő: milyen- tehát hogyan kommunikált, vagy hogyan beszélt a 
munkaszolgálatosokhoz ez a katona? 
 
KSZ: Nem figyeltem föl ilyenre. 
 
I: Erőszak nyilván- vagy látott olyat, hogy- 
 
KSZ: Nem láttam, nem láttam. Nem láttam. 
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I: És egy alkalommal látta őket?  
 
KSZ: Hát, erre nem emlékszem, de erre az egy alkalomra biztos emlékszem, meg arra is 
emlékszem, hogy egy alkalommal egy hölgy jött be a lakásunkba, Szentmártonkáta határában 
tanyán laktunk, egy hölgy jött be a lakásunkba, hogy tudnánk-e szállást adni neki, mert a férjét 
jött meglátogatni, és ő valahol szállást keres. És egy éjszakára kapott szállást. 
 
I: Önöknél. 
 
KSZ: Igen. 
 
I: És elmondta ez a hölgy, hogy kicsoda? 
 
KSZ: Csak annyit, hogy a munkaszolgálatosok között van a férje. 
 
I: Nevére emlékszik esetleg? 
 
KSZ: Nem, akkor sem emlékeztem. Azt hiszem, nem is kérdeztük. Itt a pénz volt a lényeges, 
ugye, hogy mit fizet. 
 
I: Mondott magáról valamit, amire esetleg emlékszik? 
 
KSZ: Nem. Úgy emlékszem, hogy Budapestről jött.  
 
I: Hol laktak ezek a munkaszolgálatosok? 
 
KSZ: Ott Nagykátán iskolatermekben, és a- az egreskátai grófi uradalomnak az istállójában, meg 
pajtájában. 
 
I: Ezt látta, vagy csak hallotta? 
 
KSZ: Nem, csak hallottam. 
 
I: Ott akkoriban nem járt ezek szerint. 
 
KSZ: Nem jártam ott. Be se mehettem volna. Más alkalommal, amikor nem voltak ott 
munkaszolgálatosok, megpróbáltam megnézni a kastélyt, de be sem léphettem az udvarra. Nem 
engedték meg. 
 
I: Említette korábban még, hadd kérdezzem meg azt, hogy voltak-e nyilas érzelműek Nagykátán? 
 
KSZ: Igen, voltak. Voltak. Ő: érdekesség, hogy a közvetlen szomszédunk is nyilas érzelmű férfi 
volt. 
 
I: Hogy hívták? 
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KSZ: Hát hadd hallgassam el a nevét. Nem él már. 
 
I: Hát akkor meg? 
 
KSZ: Nem él már. 
 
I: Akkor meg miért akarja elhallgatni a nevét? 
 
KSZ: Én azt hiszem, hogy- hogy ez csak a- ez csak a politikai nézeteihez tartozott akkor és evvel 
nem volt egyedül. Nagykátán olyan- 
 
I: Miért fontos, hogy nem mondja el a nevét? 
 
KSZ: -csoportosulás volt. Hát mer- mert a lánya még él. És nem akarom, hogy közhírré tegyék. 
 
I: Nem- nem tudják a helybeliek, hogy ő annak idején nyilas volt? Vagy nyilván tudták. 
 
KSZ: Én nem állítom, hogy tagja volt a nyilas pártnak, csak a nézete volt az. 
 
I: Értem. 
 
KSZ: De Nagykátán volt nyilas párt. 
 
I: Most akkor a szomszédról, akinek nem mondja el a nevét, akkor őróla mit szeretett volna 
mondani? 
 
KSZ: Hogyan? 
 
I: A szomszéd, akinek a nevét nem árulja el, róla mit szeretett- elkezdett valamit mondani róla 
Szilveszter bácsi. 
 
KSZ: Az érzelmeiben volt zsidóellenes és ezt hangoztatta is. 
 
I: Mit mondott? 
 
KSZ: -----Ő a zsidó birtokokra volt féltékeny, és=és a zsidó birtokokat szerette volna a magyar 
parasztságnak átadatni. Tehát nem a- nem az üzletekről, meg az iparosokról beszélt, hanem zsidó 
birtokokról. Hát őszintén szólva itt Nagykátán nem is emlékszem ilyenre, de az országban 
voltak. Szentmártonkátán is volt. 
 
I: És Szilveszter bácsi hallotta, vagy csak- vagy honnét tudj, hogy ezt gondolta a szomszéd? 
 
KSZ: Mert mondta. 
 
I: Beszélgetett vele Szilveszter bácsi? 
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KSZ: Hát akivel beszélt, annak mondta. Én meg hallottam. Én még gyerek voltam akkor, 
énvelem nem nagyon vitázott, nem beszélt, de másokkal beszélt és én hallottam azt, hogy mi a 
véleménye. Szentmártonkáta határában volt olyan- 
 
I: Erre emlékszik, bocsánat, hogy pontosan mit mondott evvel kapcsolatosan? 
 
KSZ: Már idéztem az előbb, hogy nem a zsidóknak kell a föld, úgysem ők művelik meg, hanem 
mással műveltetik meg. Adják azt oda a magyar parasztoknak. Ez volt a véleménye.  
 
I: Más egyebet a zsidókkal kapcsolatosan mondott ez a szomszéd? 
 
KSZ: Nem hallottam mást, vagy legalább is nem emlékszem. Ő- arról nem tudok, hogy tagja 
volt-e a nyilas pártnak, de véleményében egyetértett a nyilasokkal. Nagykátán még pártjuk is 
volt, itt bent a községben.  
 
I: Tud olyanról, aki nyilas- nyilas pártnak tagja volt? 
 
KSZ: Kicsoda? 
 
I: Tud olyanról, olyan emberről itt, Nagykátán, aki a nyilas pártnak tagja volt? Ismert olyat annak 
idején? 
 
KSZ: Hallani hallottam, de már elfelejtettem a- nem jut eszembe az illetőnek a neve, aki vezető 
beosztásban volt. Az érdekesség az, hogy a gyerekei nem követték ezt az elvet. 
 
I: Kinek a gyerekei? 
 
KSZ: Aki itt Nagykátán a nyilasok vezetője volt. 
 
I: Nevére nem emlékszik? 
 
KSZ: -----Ő: most nem jut eszembe, nem jut eszembe, de ő- az helyi lakos volt, és úgy 
emlékszem, hogy földműves. 
 
I: A múltkor említett egy ilyen nevet, hogy Matolcsy, az lehet? 
 
KSZ: Matolcsy nem nagykátai volt, ő farmosi középnemes kisbirtokos, és=és két egyetemet 
végzett. Ő kúriában lakott Farmoson, Farmos szélén, még lehet, hogy áll is az a kúria, a 
Matolcsy kúria és körülbelül kettőszáz holdas birtokuk volt a családnak. Az öccse sebész főorvos 
volt Budapesten, az egyik klinikán. Az hiszem (…) klinikán, ha jól emlékszem. 
 
I: És ki volt ez a Matolcsy, miért volt ez érdekes? Ki volt ez a Matolcsy? 
 
KSZ: Azért érdekes, mert a nagykátai választókörzet körülbelül a járással azonos volt ez, tehát 
több község tartozott hozzá, 1935-ben országgyűlési képviselővé választották, akkor még 
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kisgazdapárt tagjaként, később belépett a nyilas pártba, és akkor is megválasztották újra. ’39-ben 
is újraválasztották és így a képviselőháznak a tagja lett. 
 
I: Találkozott vele annak idején Szilveszter bácsi? Látta őt? 
 
KSZ: Hát úgy távolról, távolról láttam.  
 
I: És hallotta őt? 
 
KSZ: Nem, nem hallottam, de az újságját többször láttam a szomszédnál, mert a szomszédon 
járatta az újságját. 
 
I: És milyen újság volt ez? 
 
KSZ: Hát nem- nem jut eszembe, hogy valami Magyarság, vagy valami hasonló neve volt. Ez 
kimondottan Matolcsynak a lapja volt. 
 
I: És milyen ideológiájú, vagy miről írt ez az újság? 
 
KSZ: Nyilas ideológiájú. 
 
I: Volt szó benne a zsidókról? 
 
KSZ: Hogyan? 
 
I: A zsidókról volt szó abban az újságban? 
 
KSZ: Igen, igen.  
 
I: Milyen volt a- mit írt az újság a zsidókról? 
 
KSZ: Nem emlékszem már rá. Nem emlékszem, de gondolom, hogy Budapesten valamelyik 
múzeumban meg lehet=meg lehet találni. 
 
I: Emlékszik még arra, hogy a nyilas párt milyen aktivitást fejtett ki itt Nagykátán? Látni lehetett 
nyilasokat az utcán például? 
 
KSZ: ---Nem, nem emlékszem rá. Nem emlékszem rá.--- Valójában ők önállóan nem kezdtek 
semmit, ahogy tapasztaltam, csak amit súgtak nekik.  
 
I: Ezt nem egészen értem. Mi az, hogy- kik súgtak nekik és mit súgtak nekik? 
 
KSZ: Hát például Matolcsy Mátyás.  
 
I: Súgott a nyilasoknak? És mit súgott? Mire emlékszik, inkább arra vagyok kíváncsi, emlékszik-
e valamiféle olyan propagandára, ami bárki ellen szólt, például a zsidók ellen szólt. Volt-e erre 
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példa? 
 
KSZ: Volt olyan, mert azt sugallták az embereknek, hogy ne menjenek zsidó üzletbe vásárolni.  
 
I: Hogy sugallták az embereknek? 
 
KSZ: Hát javasolták nekik. 
 
I: De milyen módon javasolták? Volt erre valami szabály? 
 
KSZ: Nem em- nem fűztek hozzá mást, csak annyit, hogy vannak magyar üzletek és keresztény 
üzletek, oda menjenek, és ne zsidó üzletbe. Ilyen- ilyen rémlik. 
 
I: De ezt hallotta Szilveszter bácsi, vagy hogy=hogy tud erről? 
 
KSZ: Hát például a szomszéd mondta anyámnak, például.  
 
I: És mit mondott, hogy miért ne menjen a zsidó üzletbe? 
 
KSZ: Hogyan? 
 
I: Mit mondott a szomszéd az édesanyjának, miért ne menjen a zsidó üzletbe vásárolni? 
 
KSZ: Azzal indokolta, hogy van keresztény üzlet is. Ez volt az indoka. 
 
I: Mit szólt ehhez édesanyja? 
 
KSZ: Elhallgatta. Elengedte a füle mellett. 
 
I: És végül hova jártak vásárolni Szilveszter bácsiék? 
 
KSZ: Hát mikor Szentmártonkátára, az újtelepre, mikor Nagykátára. 
 
I: De zsidó boltba, vagy keresztény boltba? 
 
KSZ: Amelyik éppen útba esett. Újtelepen nem volt zsidó üzlet, Szentmártonkáta-Újtelepen, 
Nagykátán több is volt. Na, most Nagykátán is attól függött, ugye, hogy mire volt szükség, hogy 
hova ment az ember. Mert ha iskolaszerért ment, akkor nem kellett zsidó üzletbe menni, mert 
volt külön keresztény bolt, egy füzeteket, írószereket árusító bolt, a Kálló-féle bolt. De hogyha 
cukrot, vagy sót, vagy petróleumot kellett venni, akkor oda ment, amelyik közelebb volt. 
 
I: De előfordult az, hogy inkább, ha volt egy zsidó bolt és egy keresztény bolt, és akkor inkább a 
kereszténybe ment az édesanyja? 
 
KSZ: Nem tudom, nem tudom, ez- 
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I: Ez elhangzott a családban, hogy keresztény boltba megyünk? 
 
KSZ: Nem emlékszem rá, hogy lett volna ilyen=ilyen beszédtéma.  
 
I: Emlékszik-e más zsidóellenes bármilyen megjegyzésre, propagandára? 
 
KSZ: Hallottam például énekelni ő: zsidóellenes szövegű dalt, amely úgy szólt, érdekes módon 
éppen a székely himnusznak a dallamára énekelte az illető, hogy 
’Nézd a vén zsidót, hogy űzi a melót/Talicskázik már Kohn és Grün apó.’ 
 
I: Ez hogy van ez a- el tudja énekelni dallal, vagy dallammal? 
 
KSZ: Valahogy így, hogy (énekel) 
Nézd a vén zsidót, hogy űzi a melót 
Talicskázik már Kohn és Grün apó. 
 
A dallama a székely himnusz dallama. 
 
I: Van folytatása is esetleg, emlékszik- 
 
KSZ: Fogalmam sincs, nem tudom.  
 
I: Más egyéb ilyen rigmusra emlékszik-e még abból az időből? 
 
KSZ: Mire? 
 
I: Más egyéb ilyen dalra, vagy rigmusra emlékszik-e abból az időből? 
 
KSZ: Zsidóellenesre? Nem, nem emlékszem. Nem emlékszem. 
 
I: Emlékszik-e arra, hogy aztán mi történt a boltokkal, ugye ’43-ig volt Nagykátán. ’43-ban- ’43-
ig- 
 
KSZ: ’43 szeptemberében én Bajára kerültem, ahol kollégiumban, internátusban laktam, zárt 
körülmények között, úgyhogy nem volt kapcsolatom a várossal, úgyhogy nem tudom, hogy mi 
történt. ’44-ben a német megszállás után viszont megszűnt a tanítás, és akkor hazajöttem a 
tanyára, és akkor- 
 
I: Mikor ’44-ben? 
 
KSZ: ’44 áprilisában. ’44 áprilisában, és a tanyán éltem, meg dolgoztam, mezőgazdasági 
munkát, úgyhogy nem volt kapcsolatom a községgel, de azt tudom, hogy a községben itt, akkor 
létesült a gettó, ’44 folyamán. Más községből is hoztak a nagykátai gettóba, férfiak, nőket, 
gyerekeket. A férfiak közül csak az öregek voltak, mert aki 60 év alatti volt, az ugye 
munkaszolgálaton volt. 
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I: Látta azt- látta a gettót? 
 
KSZ: Nem, nem láttam. 
 
I: Tud arról, hogy mi történt ’44 tavaszán a nagykátai zsidókkal? Bizonyára tud róla, mert 
bizonyára olvasott róla, de hogy látott-e ebből valamit annak idején Szilveszter bácsi? Mi lett 
például a boltokkal? 
 
KSZ: Nem volt Nagykátával ilyen kapcsolatom, úgyhogy nem- nem tudom, hogy mi volt, ezt 
csak másoktól hallottam, hogy gettóba tömörítették, tehát saját lakásukból elköltöztették, és egy 
bizonyos körzetet jelöltek ki. Másoktól hallottam, hogy merre volt a gettó. Tehát hogy a jelenlegi 
Szentmártonkátai út, az Ady Endre út, meg a Damjanich utca egy része volt a gettó, 
ahonnan=ahonnan én úgy hallottam, hogy ősszel, vagy úgy olvastam, hogy ősszel vitték el, 
vagonírozták be a magyar csendőrség felügyeletével és vitték Auschwitzba a lakókat. 
 
I: Találkozott ’44 tavaszán zsidókkal? Akár Baján, akár itt, Nagykátán? 
 
KSZ: Nem. 
 
I: Látta azt például, hogy sárga csillagot kell viselniük? Erre emlékszik? 
 
KSZ: Nem láttam. 
 
I: Nyilasokat látott-e ebben az időszakban, tehát ’44-ben? Nagykátán, vagy Baján? 
 
KSZ: -----Nem=nem=nem jut eszembe, hogy láttam volna. Lehet, hogy láttam, de nem hagyott 
bennem olyan nyomot, hogy megemlékeznék rá, vagy emlékeznék rá. 
 
I: Mi történt aztán a háború után? Visszatért ugye Bajára. 
 
KSZ: Igen, a háború után visszatértem Bajára és ’48-ig ott voltam, amíg meg nem szereztem az 
ok- a tanítói oklevelet. 
 
I: Tehát akkor azt, hogy mi történt a nagykátai zsidókkal a háború után, arról van-e tudomása? 
Vagy látott-e- látta-e azt, hogy kik jöttek vissza? Tud-e arról, hogy kik jöttek vissza? 
 
KSZ: Néhánnyal beszélgettem is, például elsősorban például a Braun Ilonkára emlékszem. 
Hogy? 
 
I: Rám tessék nézni. Igen, Braun Ilonka. 
 
KSZ: Braun Ilonkára, aki visszatért, és ha jól emlékszem, könyvtárban dolgozott. Úgyhogy ővele 
beszélgettem.  
 
I: Ő mit mondott, miről beszélgettek? 
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KSZ: Arra nem emlékszem. 
 
I: Mesélt az Ilonka arról, mi történt vele, hol volt ő a háború alatt? 
 
KSZ: Elmondta, hogy valahol táborban volt, de már elfelejtettem, hogy hol. 
 
I: És azt, hogy milyen körülmények között volt, arról beszélt? 
 
KSZ: Azt is elfelejtettem. 
 
I: Másról esetleg, aki kátai zsidó volt és visszatért, találkozott-e Szilveszter bácsi? 
 
KSZ: Hát nem sokan tértek vissza, talán húszan, kb. húszan jöttek vissza. Az Ilonkára 
emlékszem. Volt más ismerősöm is, de már elfelejtettem a nevüket. 
 
I: Azt tudja, hogy mi lett aztán az Ilonkával, meg másokkal, a családi vagyont visszakapták-e a 
tulajdont, tehát ingatlant, ingóságot? 
 
KSZ: Nem tudom. Nem tudok válaszolni.  
 
I: Arról- bocsánat, arról ugye nem volt szó, de most akkor hadd kérdezzem meg, hogy azt tudja 
egyáltalán, miután őket gettóba terelték, vagy mielőtt őket gettóba terelték, mi lett az ő 
vagyonukkal? 
 
KSZ: Hogy? 
 
I: Hogy mielőtt gettóba terelték a nagykátai zsidókat, mi lett az ő vagyonukkal, vagy miután, 
bocsánat, miután, mi lett a házukkal, az üzletekkel, ingóságaikkal? 
 
KSZ: Nem tudom, nem tudom. 
 
I: Volt-e valaki, akit a háború után, azokat, akik mondjuk részt vettek a háború környéki 
atrocitásokban, felelősségre vontak? Tud-e erről? 
 
KSZ: Olvastam róla, olvastam róla, így tudom, hogy egy embert halálra ítéltek és kivégeztek, de 
őt nem ismertem. 
 
I: Hogy hívták? 
 
KSZ: Nem tudom megmondani a nevét, de a tanulmányokban benne van, úgyhogy ott=ott benne 
van, a tanulmányban. A képviselővé lett Matolcsy Mátyást is bíróság elé állították, tíz évet 
kapott és a börtönben halt meg. 
 
I: Erről volt szó itt Nagykátán, erre emlékszik, hogy mi lett a Matolcsyval? 
 
KSZ: Beszéltek róla, beszéltek róla. Jelzem, úgy látszik, hogy a bíróság sem találta olyan 
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súlyosan vétkesnek, hogy halálra ítélte volna, megúszta tíz évvel. 
 
I: Mit beszéltek itt a helyiek Matolcsyról? 
 
KSZ: Sajnálták. Sajnálták. 
 
I: Miért sajnálták? 
 
KSZ: Hogyan? 
 
I: Miért sajnálták a Matolcsyt? 
 
KSZ: Hát, hogy nem követett el olyan vétket, hogy börtönbe kelljen zárni.-- Ez volt az érv. Mint 
embert.  
 
I: Mást esetleg, másról volt-e szó, aki így a háború után ő: aki adott esetben részt vett valamiben 
és emiatt mondjuk felelősségre vonták. Tud-e ilyenről, tud-e ilyen esetről? 
 
KSZ: Nem tudom, nem tudok. 
 
I: Itt most álljunk le egy pillanatra. 
Szilveszter bácsi, egy kis rövid szünet után akkor most folytatjuk a beszélgetést. Egy kis 
technikai leállás volt, egy technikai szünet. Arra szeretnék visszatérni, hogy említette Szilveszter 
bácsi a nyilasokat. Tehát hogy voltak nyilasok ugye Nagykátán. Arról is volt szó, hogy a 
nyilasoknak mindenféle propagandatevékenysége volt. Próbálták a lakosságot ilyen, vagy olyan 
módon befolyásolni. Arra emlékszik-e, hogy a- volt-e szó a nyilasok részéről a zsidó tulajdonról? 
A zsidó vagyonról. 
 
KSZ: --------------Konkrétat nem tudok mondani. 
 
I: A múltkor, amikor beszélgettünk, amikor itt jártunk, akkor említette, hogy hát hallott valami 
ilyesmiről. A nyilasoknak volt-e erről elképzelése, hogy mi legyen a zsidó vagyonnal, a zsidó 
tulajdonnal. Nem tudom, hogy esetleg erről- evvel kapcsolatosan vissza tetszik tudni emlékezni, 
hogy=hogy mi volt? Mi hangzott el a nyilasok részéről?  
 
KSZ: ----Ami emlékemben maradt, az, hogy ők a versenytársat szerették volna megszüntetni, 
kiszűrni, de az, hogy=hogy konkrétan mondjuk bútornak, vagyontárgynak, háznak--- 
ékszereknek a tulajdonáról szó lett volna, ilyenre nem emlékszem. 
 
I: És ezt hogy képzelték a nyilasok, hogy a versenytársakat megszüntetni, vagy a 
versenytársaktól megszabadulni, ez hogy merült fölt? 
 
KSZ: Hát egy példát említettem erre, ugye hogy=hogy ne menj vásárolni a Braunhoz, ne menj 
vásárolni a Preishez, hanem menj a Bartához, például. 
 
I: Arról vajon beszéltek a nyilasok, hogy a zsidók vagyonát el kell venni? 
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KSZ: Én csak a=a nagybirtokra emlékszem, hogy a zsidó nagybirtokot kell elvenni, de 
Nagykátán ilyen nem volt. Szentmártonkátán volt.  
 
I: És ez hol hangzott el, hogy a nagybirtokot el kell venni? Hol hallotta, hol hallott erről, 
Szilveszter bácsi? 
 
KSZ: Mikor- amikor fölnőtt férfiak találkoztak, beszélgettek, akkor került szóba közöttük. 
 
I: De ezek kik voltak, ezek a felnőtt férfiak? 
 
KSZ: Földművesek. 
 
I: Földművesek. De ők nyilasok voltak? 
 
KSZ: Nem. Egyről tudok, hogy nyilas volt, nyilas érzelmű volt. 
 
I: És ők beszéltek erről. 
 
KSZ: Igen. 
 
I: És miért kell elvenni a zsidó nagybirtokot? 
 
KSZ: Hát a fő érv az volt, hogy úgysem ők művelik meg, csak a hasznát vágják zsebre, akkor 
már aki megműveli, azé legyen a föld és a haszna.  
 
I: Más- és akkor mi lett volna a- ezeknek az elvett zsidó nagybirtokoknak a sorsa? Arról volt-e 
szó? 
 
KSZ: Szétosztani akarták. Szétosztani. 
 
I: Kik között? 
 
KSZ: Földművesek között. 
 
I: Más zsidó tulajdon sorsáról volt-e szó, hogy mi legyen? Erre tetszik-e emlékezni? Én értem, 
hogy annak idején Szilveszter bácsi még gyerek volt, fiatal, de hátha elcsípett ilyen 
beszélgetéseket, vagy ilyen gondolatokat. 
 
KSZ: ---Nem=nem- nem beszéltek a többiről. Legalább is nem emlékszem rá. Ez egy konkrét 
dolog volt, azt birtokot ismertem is, mert annak volt nagy szántója, nagy szőlője, több mint ötven 
holdas szőlő. 
 
I: Melyik birtokról van most szó? 
 
KSZ: Szentmártonkátáról, Szentmártonkáta határában- 
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I: -ez egy- 
 
KSZ: -a vasúton túl, a vasúton túl, egészen a Tápióig terjedő- a legnagyobb része erdő volt. 
 
I: Kié volt ez a birtok? 
 
KSZ: A Polgár-családé. 
 
I: És ez egy zsidó család volt? 
 
KSZ: Hát akkor már a katolikus templomba jártak, de eredetileg izraelita szüleik voltak. Tehát 
őket- őket azt hiszem, hogy végül is kötelezték a sárga csillag viselésére, és el is vitték, el is 
hurcolták, és oda is vesztek. Nem tértek vissza. 
 
I: Látta őket sárga csillagot viselni ezek szerint? 
 
KSZ: Nem, nem láttam. 
 
I: Akkor ezt csak hallotta, hogy nekik kellett viselni a sárga csillagot. 
 
KSZ: Nem, mert ők Szentmártonkáta belterületén laktak, aztán hogy ott maradtak-e, vagy 
gettóba vitték, ezt nem tudom, de én Szentmártonkáta belterületén nem jártam, mert az vagy hat 
kilométerre volt hozzánk. Szentmártonkátáról én csak az Újtelepet ismertem, ami a vasút mellett, 
a vasútállomásnál van. 
 
I: Tehát amikor a földművesek ott beszélgettek, akkor a Polgárék- Polgárék birtokáról volt- 
beszélgettek? 
 
KSZ: Igen. Úgy emlékszem, hogy arról volt szó. Igen. 
 
I: Tehát hogy azt kéne elvenni. 
 
KSZ: Igen. 
 
I: Hogy volt ez pontosan? Ez érdekes történet, el tudná ezt mondani, hogy hogy volt ez 
pontosan? Hogy volt ez pontosan, hogy hogy- gyerekként nyilván meghallotta ezt a beszélgetést, 
vagy hogy történt? 
 
KSZ: Ez szóbeszéd közben jött elő, és=és szó volt róla. De itt végül is nem került rá sor. A 
Polgárok halála után sem került rá sor, ma is állami tulajdon, tudomásom szerint. Mert ő: ’45 
után állami tulajdon lett és úgy tudom, hogy ma is az. Csak már nincsen szőlő. Erdő van a 
helyén. 
 
I: Tehát nem osztották szét a Polgár-birtokot. 
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KSZ: Nem, nem osztották szét. Nem osztották szét. 
 
I: Arról tud, hogy mondjuk a Polgárék, ha nem is birtoka, de bármilyen vagyontárgya valakihez 
került volna, miután a Polgárékat elvitték? 
 
KSZ: Nem tudok róla. Nem=nem tudom.  
 
I: Arról hallott, hogy Nagykátán valakinek a tulajdonába került egykori zsidó tulajdon, egykori 
zsidó vagyontárgy, vagy bármilyen használati tárgy? 
 
KSZ: Ilyent hallottam, hogy került, de hogy kinek a birtokába, és mi, azt nem tudom. Olyanról is 
hallottam, hogy volt, aki- aki a visszatérőnek adott vissza valamit. Ilyenről is, de hogy konkrétan 
mit adott vissza, kinek, erről- és ki volt, aki visszaadta, erről nem tudok konkrét dolgot. 
 
I: Nem is volt igazából Nagykátán, ugye, Szilveszter bácsi? Akkoriban Baján volt, tehát. 
 
KSZ: Akkoriban még Baján voltam, igen. Amikor=amikor gettósítottak, akkor a tanyán laktam, 
itt, akkor iskolaszünet volt. Negyven- negyvennégy tavaszától negyvenöt tavaszáig iskolaszünet 
volt, hosszú iskolaszünet volt.  
 
I: Lenne-e még egyéb valami, amire emlékszik Szilveszter bácsi, és elmondaná nekünk? 
 
KSZ: Ezzel kapcsolatban? 
 
I: Igen, ami saját emléke Szilveszter bácsinak. Lenne-e még olyan? Így a háború és a zsidókkal 
kapcsolatosan. 
 
KSZ: --------’44. november 13-án, ahogy kimentem a kapunkon, ott állt két idegen katona, az 
egyenruhájuk ismeretlen volt előttem és magyarul szólaltak meg. Kérdezték, hogy mikor láttam 
utoljára németeket. Kiderült, hogy ezek román katonák voltak, de magyarul tudtak. Cegléd 
irányából jöttek és mutatták, hogy merre tartanak, északi irányba tartottak. Hát ugye közöltem 
velük, hogy tegnap láttam, tehát 12-én láttam még németeket, és errefelé mentek. Mutattam, 
hogy merre mentek. És erre megfordult a két román katona, fölemelték a kezüket, integettek, és 
meglepetésemre a szőlősorok közül fölemelkedtek az ott hasaló román katonák, gyalogosok, és 
közelítettek északi irányba. Északi irányba haladtak el. Aztán jöttek tüzérek is, román tüzérek, 
ágyúval. Nem sok idő múlva szovjet gyalogosokkal is találkoztam így. Tehát így=így ért 
számomra véget a háború. 
 
I: ’45 no- ’44 novemberében. 
 
KSZ: ’44. november 13-án, igen. De hát még háborús helyzet még sokáig tartott. 
 
I: Szilveszter bácsi, nagyon szépen köszönjük, akkor itt most leállunk. Köszönjük szépen.  
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