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Bacsur Sándor 
 
 
 
I: Nagyon szépen köszönjük, hogy újra találkozott velünk. Legyen szíves 
bemutatkozni. 
 
BS: Bemutatkozom. Bacsur Sándor vagyok, itt Balassagyarmaton születtem, 1935. 
április 10-én. És hát az életem itt, ebbe a városba telt el. 
 
I: Sanyi bácsi, egy pillanatra megállítom- 
BS: -persze, tessék csak- 
I: -mielőtt tovább folytatnánk. Először is akkor még egyszer nagyon köszönöm, 
hogy=hogy újra leül velünk beszélgetni. Jártunk már itt néhány héttel ezelőtt és akkor 
elbeszélgettünk arról, hogy mire tetszik emlékezni a második világháborús időkből. 
Most azért jöttünk vissza, hogy Sanyi bácsi emlékeit videóra rögzítsük, fölvegyük. 
Úgyhogy most megint ezekről a témákról lesz szó- lesz majd szó. És akkor 
hallgatjuk. Tehát ugye arra vagyunk kíváncsiak, hogy volt itt az élet, 
Balassagyarmaton. Milyen volt a viszony, egészen konkrétan minket az érdekel, 
milyen volt a viszony a zsidók, nem zsidók között itt, a háborút megelőző 
időszakban. 
 
BS: Igen, hát én a Hunyadi utca nevű utcában laktam, szüleimmel. Ott is születtem, 
nem messze a Hunyadi utcától, a Hunyadi utcával szembe lévő utcában. És egy zsidó 
bábaasszony hozott a világra. És hát abba az időbe nem mentek a nők be a kórházba, 
annak ellenére, hogy volt kórház és nem volt rossz az akkori kórház sem, de valahogy 
az asszonyok megszokták azt, hogy hát bábaasszonnyal: jön a világra a kisgyerek. 
Hát én is így jöttem a világra és hát nem abba a lakásba nőttem aztán később fel, 
szüleim többször költöztek, de mindig szinte ugyanabba az utcába, tehát a Hunyadi 
utcába. Ez azért érdekes, mert az egyik olyan utca ez, ahol sok zsidó és kevés nem 
zsidó lakott. Ő: későbbiekre úgy emlékezem, illetve akkori időkre, amikor létrehozták 
a gettót, hogy hármunkat költöztett- három családot költöztettek ki a Hunyadi 
utcából- 
 
I: Sanyi bácsi, megállítom egy pillanatra. Fel tetszik idézni, még mielőtt a gettóról 
kezdenénk el beszélgetni. Fel tetszene tudni idézni neveket, családokat, akik ott 
laktak a Sanyi bácsiék környékén? 
 
BS: Hogyne. Hát egy parasztcsalád volt, akikkel nagyon jóban voltunk: szo- hordtam 
tőlük tejet, meg=meg nagyapámnak volt három helyen az Ipolyon túl ún. szőlője, de 
abba a szőlő volt a legkevesebb. Hát akkor már krumpli termett a szőlő helyén és hát 
Izsákéknak hívták ezt a- 
I: -zsidó családot- 
BS: -nem, ez=ez evangélikus volt szintén. 
 
I: Zsidó családok. Tehát ugye azt mondta itt Sanyi bácsi, hogy sok zsidó család lakott 
abban az utcában. 
 
BS: Igen. Hát én ilyenre emlékszem, mint Kohn, Schwarz, igazi zsidó nevek voltak 
ezek az én számomra. 
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I: Mivel foglalkoztak ezek a családok? 
 
BS: Ezek a családok ezek legtöbbjük kereskedelemmel foglalkozott. Mivel 
Balassagyarmat város volt, sőt, megyei város volt, hát ide nagyon sokan jöttek be, 
főleg kocsival, mert akkor még buszközlekedés nem volt, vonatközlekedés volt és a 
vonat rendesen járt, nagyon pontosan, precízen, egy percet sem késett abban az 
időben a vonat. Én még gimnazista koromban is, mikor pestre mentem a húgommal, 
mert a húgom az nagyon szeretett Pestre járni, én már aztán nem annyira, mert=mert 
hát dolgoztam vonat- vagy vasúti sínek építkezésén és akkor én kaptam olyan 
igazolványt, hogy minden=mindenre ingyen lehetett fölszállnom. Mivel MÁV-
dolgozónak számítottam annak ellenére, hogy főleg fizet hordtam a munkásoknak. 
Még nem is volt- hetedikes voltam, 7. általánosba jártam és hát Alagimajorba 
csináltunk egy olyan- 
 
I: Sanyi bácsi, kanyarodjunk vissza akkor ahhoz az időszakhoz, amikor ott laktak a 
Hunyadi utcában és arról beszélgettünk, hogy a szomszédban sok zsidó család lakott. 
BS: Igen. 
I: Róluk, ha beszélne, visszaemlékezne, hogy kik voltak ezek, hogy hívták őket, 
mivel foglalkoztak, voltak-e gyerekek, kikkel jártak esetleg össze. 
 
BS: Igen, hát amint én elmondtam már, meg el tudnám mondani, hogy főleg a 
gyerekekkel barátkoztam, meg verekedtem, meg verekedtünk, mint ahogy a gyerekek 
szokták ezt. És hát nagyon sok zsidó barátom volt, barátom, hát szóval zsidó 
gyerekkel tartottam a kapcsolatot. Fejeltünk elsősorba, tehát labdáztunk, de a 
labdajátékból is a fejelés, hát egy kis focizás, még akkor nagyon fiatal voltam, tehát 
nem fociztunk igaziból, később aztán fociztam is nagyon sokat, de hát főleg a fejelés 
volt. 
 
I: Hogy hívták ezeket a gyerekeket? 
 
BS: Hát, aki a legjobb barátom volt, és később találkoztam vele, már a háború után, 
Wolfnak hívták az illetőt és- 
 
I: Keresztneve? 
 
BS: György. És hát a:- 
I: -tehát akkor-  
BS: -úgy jött oda=úgy jött oda a városba, hogy az édesapjával tudott hazajönni 
valahonnét Lengyelországból és hát az ő édesanyja az ugye krematórium áldozatává 
lett, meg a gyerek testvérei is. És az édesapja a- ezt a zsidó nőt vette el feleségül és 
azzal jött haza és így lett aztán az én egyik legjobb barátom. 
 
I: De a háború előtt már ismerte a Wolf Györgyöt? 
 
BS: Nem=nem=nem. A háború után ismertem meg. 
 
I: A háború előtt időszakról van szó, illetve a háború alatti időszakról, ugye- 
BS: -jó, igen- 
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I: ’35-ben született, tehát kisgyerek volt igazából. 
 
BS: Igen, nagyon kis gyerek voltam és nem is nagyon emlékszem a nevekre, mert 
nem a nevek alapján ismertük meg egymást, hanem hogy nagy pajesza volt neki, 
vagy nem nagy pajesza volt, nagyokat lehetett vele verekedni, vagy kisebbeket 
lehetett. Jól lehetett-e fejelni, vagy nem lehetett jól fejelni vele. És hát ez volt mint 
gyerek. Úgyhogy a nagyoknak a dolgába nem nagyon vettünk részt, mert azok megint 
mást csináltak. Azok ugye hát fönntartották az életet. Én már kezdettől fogva 
nagyapámmal sokat jártam ki az Ipolyon túli szőlőkbe. Mi egy héten kezdetbe biztos 
egyszer kimentünk, de aztán később már majdnem mindennap. Sőt, a háború után 
már többször is ki kellett mennünk, de akkorra már megváltozott nagyon a helyzet, 
mert ugye a háború előtt az teljesen Magyarországhoz tartozó terület volt, a háború 
után pedig Szlovákia, illetve Csehszlovákia lett belőle. És hát mondjuk azok az 
emberek, akikhez mi jártunk, sok rokonhoz jártunk oda át, a hegyek alatt itt van egy 
utca, nem messze az Ipolytól, és abba az utcába laktak a Babolcsaiék, aki úgy volt 
rokon, hogy az édesanyámnak a keresztanyja volt szintén, Babolcsainé és itt laktak a 
Jókai utcában, tehát itt nem messze ettől a helytől, ahol most beszélgetünk. És hát 
hozzájuk azért jártunk sokszor, me- mert oda tejet jártam onnét hordani, de nemcsak 
tejet, hanem ők elég sok disznót, meg hát állatokat tartottak, és hát bizony akkor még 
nem volt olyan divatos a húsnak boltba való vásárlása, hanem tőlük hor- hordtuk 
ezeket a dolgokat. Sőt, otthon is volt ilyen, hogy zöldség, meg egyebek, de ha valami 
komolyan kellett, vagy vendég- vendégek jöttek, vagy ilyesmi, akkor Babolcsaiékhoz 
küldtek ki és akkor én a legjobb minőségű kaját hoztam onnét be. 
 
I: Hunyadi utcában milyen zsidó családokra emlékszik még? Kik laktak még? 
 
BS: Hát, a nevekre nem nagyon emlékszem már, az a helyzet, hogy nemcsak a 
felnőttek neveire nem emlékszem, a gyerekek neveire sem emlékszem, mert a 
gyerekeket is elvitték a felnőttekkel együtt és az én fejemben nagyon sok név már 
nincsen benne. 
 
I: Vallásos zsidók laktak ott az utcában? 
 
BS: Nagyon vallásos zsidók. Hát ugye kétféle zsidó van, a tréfli, meg a másik, és hát 
ezek igazi zsidók voltak. Tehát olyanok, akik részt vettek a zsidóságnak a=a- az 
ügyeinek az intézkedéseiben, a zsidó emberek nem is tartoztak a magyar- hogy 
mondjam, igazságszolgáltatásnak a birtokába, hanem=hanem őnekik saját maguk 
igazságszolgáltatása volt, ennek a legfőbb feje ugye az ő papjuk volt. 
 
I: De ez- ezt csak most mondja, nem tudta gyerekként. 
 
BS: Ezt akkor még nem tudtam, de azért- 
 
I: Mit látott gyerekként? Tehát látta, hogy ezek a szomszéd zsidók járnak 
rendszeresen zsinagógába? Picit- hogy=hogy zajlódott ott az élet a Hunyadi utcában? 
Egy kicsit ezt meg tudná- 
 
BS: -a Hunyadi utcába úgy zajlott- második otthonunk nekünk, egy- az első, ahonnét- 
ahol születtem, onnét egy pár házzal odébb van és ma is megvan a ház, azzal a 
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különbséggel, hogy akkor még volt egy olyan szatócsüzlet, ahol mindent lehetett 
kapni. 
 
I: Kié volt ez a szatócsüzlet? 
 
BS: Hát azé a zsidó asszonykáé, öreg zsidó nénié, aki=aki ott lakott szintén a házban. 
 
I: Hogy hívták? 
 
BS: Igen. Hát, őt is valami Schwarznak hívták és=és ez a zsidó néni, hát igyekezett 
olyan dolgokat tartani az üzletébe, amit keresnek a- hát főleg a zsidók, de hát mi 
három, az a három család, akit aztán kiköltöztettek onnét a későbbiek folyamán. Hát 
ez is odajárt, mert akkor nem=nem voltak ilyen nagy külföldi érdekeltségű üzletek, 
ahol mindent meg lehetett kapni. Ami nekünk kellett, az ott abba az üzletbe megvolt. 
Na most ez a zsidó néni, ez meg is halt a végén. Abba a házba laktam, a Hunyadi utca 
40-es számú házba és hát hogy beteg volt-e vagy nem, azt én nem tudom, mert ezt- 
ezek nem érdekeltek engem, vagy nem=nem- hát meghalt és eltemették. És akkor 
emlékszem, hogy először találkoztam zsidó temetéssel, és=és hát mind érdeklődő 
gyerek, minden érdekelt és akkor nem messze tőlünk, ma is meglévő zsidó imaház 
van. Már akkor is akkor ott volt, mostan ilyen múzeum-szerűség van berendezve és 
ott ravatalozták föl a nénit. És akkor ugye úgy volt az benn a koporsóba, hogy a testét 
azért lehetett látni, vagy hogy mondjam. Hát ugye úgy tették bele, hogy a feje 
mindenféleképpen megismerhető volt. És ahogy én visszaemlékszem, szóval 
majdnem olyan volt, mintha élne, csak ugye nem élt. És hát én többször bementem 
oda, abba a=abba a: hm: fölravatalozott helyiségbe és kíváncsi voltam, hogy hát hogy 
van ez a halál, meg minden, mi történik azután. Hát nagyon érdeklődő gyerek 
lehettem, ahogy=ahogy ez kijön és hát érdekelt is ez. És ott aztán az édesanyám az 
elmondta nekem, mert már ketten voltunk testvérek, a húgom, meg én, aztán később 
még két fiúgyerek született, úgyhogy összesen négyen voltunk testvérek. És hát 
anyám az velem nagyon sokat foglalkozott. És nagyon sok mindenem volt, mert a 
keresztapám az nagyon okos ember volt, nagyon-nagyon. Végig Balassi Bálink 
Gimnáziumba, ahova itt járt, a városba, minden évbe szép év végi ösztöndíjat kapott 
és ezeket összegyűjtve jutott annyi, hogy Budapestre fölkerült és hát először 
Budapesten végezte el az egyetemet és valami ügyes emberrel jött össze, vagy 
olyannal, aki támogatta őt. És Berlinbe került ki és hát ott kapta meg a második 
diplomáját. Ez a második diploma, ez volt a hogy mondjam, pénzkereseti forrása, 
mert hogy=mert hogy villamosmérnök lett, mégpedig nehézáramú villamosmérnök. 
 
I: Sanyi bácsi, egy kicsit elkanyarodtunk a témánktól, mert ugye a Schwarz=Schwarz 
néniről volt szó- 
 
BS: -igen, de a Schwarz nénit- hogy mondjam- 
 
I: -meg a Hunyadi utcáról.  
BS: -meg a Hunyadi utá- 
I: -mi volt még, mire emlékszik még a Hunyadi utcából, pontosabban az ott élő 
zsidókkal kapcsolatosan? 
 
BS: Hát arra emlékszem, hogy nagyon különbözött a- az egyes családoknak az élete. 
Voltak egészen gazdag zsidók és voltak nagyon szegény zsidók. Hozzánk közel lakott 
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egy nagyon nagy családdal rendelkező zsidó ember, aki tollakkal kereskedett. Már 
nem ilyen töltőtollakkal, hanem libatoll, meg kacsatoll, meg ilyesmi. És hát a sok 
gyerek az mindig fosztotta a tollakat. És hát abból csináltak párnákat, meg dunnákat, 
meg ilyesmit és akkor abból adtak el. Na most a Hunyadi utca azért is érdekes, ebből 
a szempontból, hogy=hogy az egy olyan vásárló utca volt, ma abban az utcában van a 
piac=van a piac. Nem messze a régi zsinagógától, amiből nem maradt meg semmi. Ő: 
na szóval, mivel ugye ott volt a piac, hát oda nagyon sokan jöttek és ezért hát azok az 
emberek, akik ott laktak, vagy azok a zsidók, akik ott laktak, mindent el tudtak szinte 
adni, mindent el tudtak adni. Meg hát jó kereskedők is voltak, nem akarom mondani. 
A városnak az volt a tulajdonsága ugye, hogy hát a környékbeli községekből, de 
nemcsak a környékbeli, hanem messzebb lévő községekből is jöttek ide, ha valaki 
valamit meg akart venni, azt itt megkapta, Balassagyarmaton. Szóval egy jó=jó város 
volt és ezt a jó várost a zsidó igazgatták, mondhatom, hogy teljesen, mert a: a 
bankoknak ők voltak a vezetői, meg hát nemcsak a bankoknak, hanem az összes 
üzletnek ők voltak a vezetői. Még ma is van egy olyan pár üzlet, ami=ami eredeti régi 
formájában is látható, sőt, a katolikus templomban van- templommal szemben van 
egy olyan üzlet, ami=ami hát ma üres, de úgy néz ki, a bútorozása is, mint annak 
idején kinézett. Egy-két évvel ezelőtt ilyen=ilyen ő: könyvüzletet akartak benne 
csinálni valakik, Pestről jövő valakik, de hát a könyvek jöttek, de- hogy mondjam, 
mostan egyáltalán nem volt forgalma az üzletnek. Ráadásul a mellette lévő üzlet 
eleve könyvüzlet, amit nagyon jól ismertek, meg a gyarmati, hogy mondjam, eladókat 
is jól ismerték a városiak. Tehát nem mentek oda egy olyan üzletbe, ahol majdnem 
ugyanazt lehetett kapni. 
 
I: Kié volt az az üzlet korábban? 
 
BS: Hát, az üzlet korábban szintén egy zsidóé volt, de meg nem tudom mondani a 
nevét. Jó lett volna, hogyha ő: barátom itt van, és akkor elmondja, hogy ki, de nem- 
nem tudom a neveket már.  
 
I: A toll- a tollfosztó családot hogy hívták? 
 
BS: Hát az volt az egyik=egyik- na- ő: itt a hátam mögött van egy kép és annak a 
képnek a- ugye az a címe, hogy Az öreg zsidó. És hát a nevét nem=nem tudom most 
kimondani, annak ellenére, hogy nagyon jól tudtam, és nagyon jóban voltam a 
gyerekekkel is, meg az öreg zsidóval is. 
 
I: Róla mintázta ezt a képet? 
 
BS: Igen, de őróla már nem lehetett mintázni, mert ő már nem volt akkor az élők 
sorába, hanem ahogy én emlékeztem rá. Igen, így=így nézhetett ki körülbelül, 
későbbi emlékeim alapján, teljesen, hogy mondjam, behúnyott szemmel csináltam a 
képet és mikor kinyitottam, akkor akartam, hogy hasonlítson egy kicsit az öregre. 
Nagyon rendes ör- zsidó ember volt, nagyon rendes zsidó ember volt. 
 
I: Járt náluk gyerekkorában? 
 
BS: Hogyne=hogyne! Az utcában nagyon sok zsidó házba volt bejárásom, mégpedig 
a péntek estéken volt bejárásom, mert ugye jött a sábesz és azt jelentette, hogy=hogy 
hát ugye úgy kellett fölkészülni a zsidó ünnepre, hogy=hogy ők semmihez hozzá nem 
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nyúlhattak, hanem mindent megvásároltak. Én nagyon jól kerestem, mert fillérek volt 
csak- voltak csak a=a- hogy mondjam, azok, amiket meg kellett volna venni, de hát 
én akkor nem vettem még semmit, mert olyan kicsi voltam, hanem kaptam egy ő: pár 
fillért és a pár fillér az nagyon nagy ő: hát vár- vásárlási értékkel rendelkezett. És volt 
egy olyan bolt, a másik utca felé, akkor mint afféle bolt, az is egy evangélikus ember 
volt és én hozzá jártam főleg vásárolni, mint a leg- legidősebb, később legidősebb, 
mert akkor még csak ketten voltunk testvérek a húgommal, de hát én kezdettől fogva 
úgy emlékszem, oda jártam, és mindent megkaptam ott is. De ha komolyabbat kellett 
vásárolni, akkor a szüleim elvittek egy olyan zsidó üzletbe, ahol a legjobb árut 
lehetett kapni és mindent lehetett kapni. Anyámat nagyon jól ismerték a zsidó férfiak, 
mondom, nagyon szép asszony volt az édesanyám, és=és hát nagyon jó helyünk volt 
ott a zsidók között, a Hunyadi utcában. 
 
I: Ezt a boltot hogy hívták, vagy kié volt, ahol mindent meg lehetett kapni, amit most 
említett? 
 
BS: Ez egy Kominka József nevű emberé volt, és az is nagy vallásos ember volt, de 
természetesen, hogy evangélikus volt, ott nagyon sokan laktak evangélikusok. 
 
I: De a zsidó boltot, amiről mesélt, ahol mindent meg lehetett kapni? 
 
BS: Hát ott sok=sok ilyen volt. A Weiséké volt, aztán=aztán hát ő: nagyon nehezen 
jutnak eszembe a nevet, nagyon nehezen jutnak eszembe a nevek. Már 
megöregedtem, sajnos. 
 
I: Sanyi bácsi, hogy volt az, amikor fölállították a gettót? 
 
BS: Hát aztán a gettó fölállítása. Ott is sok mindenre emlékszem és sok mindenre 
nem emlékszem. Például az, hogy amikor fölállították a gettót, akkor engem ahhoz a 
Babolcsai nevű rokonunkhoz ő: költöztettek, alvászatra, akiről már beszéltem, hogy 
a- hogy onnét származnak a hegy alól. És az egyik ((köszörüli a torkát)) 
nagybácsimnak lett a felesége. És hát ő: tessék még egyszer mondani, mert elfelej- 
 
I: Gettó. 
BS: Gettó, igen. Na, szóval- 
I: -Hunyadi utcában- 
BS: -Hunyadi utcából, de az első napokat nem nagyon tudom. Azt tudom, hogy egy 
idő után már nagyon kíváncsi voltam, hogy mi van otthon és két temető között, itt, 
ebbe az utcába, amelyikbe ez a ház is van, szóval ebbe laktak ők a Jókai utcába és hát 
én valahogy hazacsámborogtam mint kisgyerek és ott láttam a nagy fölfordulást, 
hogy mindent hurcolnak ki a: az ismerősök az udvarra és akkor jönnek kocsik, arra a 
kocsira föl és akkor elvitték. Na, hát azért érdekes ez, mert ugye akkor már szüleimet, 
meg a nagyszüleimet, először a nagyszüleimet, aztán a szüleimet kiköltöztették a 
lakásukból. Hogy hogy, hogy nem, ezt nem tudom, de olyan egyezség születhetett a 
nagyapám között és a=és a- a között a zsidó hölgyike között, aki- akiknek a lakásába, 
Óváros térre bennünket költöztettek, hogy hát ugye az egyik az egyiké, tehát a zsidó 
asszony jön a mi- nem zsidó embereknek a lakásába, mi meg mentünk oda a=az 
Óváros térre. Na akkor- 
I: Miért volt erre szükség? 
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BS: Erre azért volt szükség, hát ugye, mert teljesen lezárták a zsidókat egy bizonyos 
idő után. Nem hosszú idő, egy hétig lehetett ki-be járni, meg minden, utána meg már 
csak a zsidók mehettek csak a=a gettóba és a nem zsidókat pedig nem engedték be, 
mert hogy mondjam, ilyen=ilyen=ilyen ócska (forsnikkal) vagyis hát fa-akármivel 
kapukat, vagy kerítést raktak a- az utca végére és be is zárták őket. Tehát nem volt ki- 
meg bejövet, illetve volt nekik egy bizonyos ideig kijönni, meg bejön- bemenni, 
bevásárlási lehetőség, akkor kijöhettek, nem tudom már, hogy mikor. De hát ugye 
délután folyamán- délelőtt folyamán, mikor a bevásárlások ke- ő: szoktak lenni a 
városba, akkor a zsidók már nem jöhettek ki, hanem csak akkor már, mikor ugye 
főleg elfogyott a piacon mondjuk a friss zöldség, meg=meg hús, meg ilyesmi. De 
még akkor is nagyon sok volt a városba. Szóval akkor jöhettek ők ki. Már a 
keresztények, vagy nem zsidók, inkább így mondom, nem=nem mehettek be oda a 
Hunyadi utcába, tehát a mi utcánkba. Hadd mondjam el, hogy az úgy lett 
megcsinálva, vagy úgy csinálták meg az akkori vezetők, a város vezetői, vagy biztos 
a város vezető, hogy a Hunyadi utca a mellette lévő Thököly utca és a harmadik utca, 
a=a Kossuth Lajos utcának egyik oldalán, ami errefelé esik, a=a ő: a kórház felé, 
tehát a kórház felőli oldal, ez a három utca lett a gyarmati zsidóknak kijelölve és ide 
hurcolkodhattak be. És hát a vidéki zsidókat is behozták, de azt nem oda, ez ki- 
kifejezetten ez a három utca a gyarmati zsidóknak lett. És ahova bennünket 
költöztettek, az Óváros térre, ott van most is egy olyan kis utcácska, ami két részre 
válja- választja el az Óváros teret, mi pontosan a szélére estünk ennek a=ennek a 
résznek és a=a mostani városháza felőli oldal felé eső része, ennek az utcának, 
Óváros térnek hívták. Tehát ez a város legrégebbi tere, tehát az=az maradt a vidéki 
zsidóknak a=a gettó- gettó-része. Úgyhogy hát innét meg talán mondtam is ezt, nem 
emlékszem rá, hogy mondtam-e, de mintha mondtam volna, hogy egy fiatal zsidó 
ember, aki szerelmes volt egy zsidó lánykába, zsi- zsidó=zsidó fiatal nőbe, na nagyon 
szimpatikus pár volt. Ő esténként kilógott valahogy, mert őrizték ám a gettót, nem 
lehetett ott kijönni, meg bemenni. És akkor ő valahogy megtalálta az utcát, szóval egy 
ügyes=ügyes fiatalember volt. És akkor ez kijött, nagyapámat ismerte, nagyapám 
megvásárolta azt, amit mondott neki, adott neki pénzt, nagyapámnak, és akkor a 
nagyapám megvette, vagy valamelyik hölggyel megvetette, vagy lehet, hogy éppen 
én vettem meg azt, ami föl lett írva. És akkor, mikor másnap este jött ki, akkor 
megkapta az árut és akkor vitte be, ugye, a gettóba. Tehát amire ennyire emlékszem, 
hogy nagyon drága húsokat, nagyon drága élelmiszert vett a- vagy vetetett meg a 
nagyapámmal és hát nem élhettek rosszul ottan bent. Persze biztos voltak 
olyan=olyan zsidók, akik=akik nem voltak ilyen jól pénzzel ellátva. Nem is tudom 
azt se, hogy ez a fiatalember mi volt egyébként, milyen=milyen foglalkozása volt, 
mert ez engem akkor abszolúte nem érdekelt. Vagy=vagy nem hogy nem érdekelt, 
nem jutott el az agyamig, hogy ezt jó lenne tudni. Hát nem tudtam. 
 
I: Találkozott ezzel a fiatalemberrel? 
 
BS: Hogyne, szinte minden este=minden este találkoztam vele. A nagyapámnál, és 
hát ottan rendesen úgy ment a dolog, hogy megvette, kirakta, hogy ez jó lesz-e. Jó 
lesz. Nagyon jó anyagot vásárolt nagyapám, mert nem messze voltak ott azok az 
üzletek, ahol ezt meg lehetett vásárolni. Rengeteg üzlet volt akkor ott azon a 
környéken és hát nem volt nehéz megvenni, mert ugye a zsidók vásárlóereje az 
nagyon lecsökkent ott. Nagyon lecsökkent, tehát nem minden kinek jutott olyan, hogy 
kiugorhatott a kerítésen keresztül és bevásárolt a menyasszonyának és vitte el. 
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I: Akkor a zsidó boltok már bezártak? 
 
BS: Akkor a zsidó boltok már bezártak. Igen, a zsidó boltok, hát átkerültek 
keresztény tulajdonoshoz, vagy eladták előtte, vagy hát valami történt velük, de 
működtek tovább. Mink is ugye egy zsidó idős asszonynak a boltjába, vagy boltjába, 
hát az idős asszonynak a lakásába kerültünk és a vasboltja volt neki, illetve nem neki 
volt, hanem kezdetben a férjének volt ez a bolt. A férje, még ezt is tudom, mert ezt 
ugye nagyon beszélték a nagypapáék, meg anyám, hogy úgy halt meg, nem sokkal a 
gettó fölállítása előtt, hogy amikor a zsidó csillagot ki kellett tűzni a=a=a ruhájukra, 
ez annyira=annyira ő: hogy mondjam, rosszul érintette a zsidó vasbolt-tulajdonost, 
hogy azt hiszem szélütést kapott és meg is halt. És őt még akkor temették el, amikor 
még nem voltak bent a gettóba. Tehát ő még előtte, nem sokkal, de előtte került a 
földbe. 
 
I: Hogy hívták őket? Tetszik emlékezni? 
 
BS: Meg- meg fogom mondani, mert mondom, hogy a nevekkel hadilábon állok, de 
ezt fölírtam magamnak, hogy elmondom. Hirschfeldéknek hívták, Hirschfeldnek 
hívták őket. Mondhatom, hogy olyan választék volt ebbe a boltba, mindig, azután is, 
miután már ő: hogy mondjam, nem zsidó tulajdonban volt, nem tudom kinek a 
tulajdona- 
 
I: Melyik boltról van szó, a vasboltról? 
 
BS: A vasboltról, igen. Ez a vasbolt a város mondhatnám azt, hogy a város egyik fő 
részén van. Most ilyen ázsiai center van a helyén. Ő: egy két évvel ezelőtt épült az, 
kétemeletes, vagy háromemeletes üzletház. Na, akkor nem volt kétemeletes, csak 
földszintes volt, de az alapterülete volt jóval nagyobb. Mindent lehetett kapni. Már 
vasáru, meg vasáruhoz kapcsolódó árukat. 
 
I: Járt ott Sanyi bácsi, még amikor működött, a Hirschfeldék tulajdonában volt ez a 
bolt? 
 
BS: Hát, jártam, de az az igazság, hogy én akkor nem voltam még tíz éves, tehát 
akkor nem érdekelt az, hogy- apámnak egyébként nagyon sokszor kellett az, amit ott 
lehetett kapni, mert apám cserépkályhás-mester volt. És ugye a cserépkályha-
építéshez drótok is kellenek, annak ellenére, hogy nem látszanak ezek a drótok a 
cserépkályhába, de a két csempét ilyen drót ő: valamivel fogják össze és azt minden 
egyes csempéhez szinte más és más a méret és annak annyira pontosnak kellett lenni, 
hogy ezt csak az olyan mesteremberek, mint apám, rettenetes pontos és rettenetes 
precíz ember volt, hogy ő mindenhez- ő nagyon gyorsan meg tudta csinálni. Egy=egy 
o- fogóval készre csinálta. 
 
I: Szóval beköltöztek a- tehát Sanyi bácsi családja beköltözött a Hirschfeldéknek a 
házába- 
 
BS: Hadd mondjak még valamit a beköltözésről. Na mondtam, hogy ugye 
elszökdöstem én onnét a Babolcsai-házból is haza. És akkor azt láttam, hogy az 
Ipolyon túli rokonok, a nagymamámnak a rokonjai közül az egyik férfi, András 
bácsinak hívták, családi nevét nem tudom, hogy hogy hívják. Szóval az András 
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bácsiék, nekem nagyon tetszett az az ember, Pestre jártak egyébként dolgozni ezek. 
Az András bácsi és, akkor még nem mondták azt, hogy brigádja, tehát olyan emberei, 
akikkel együtt járt Pestre. Ácsmester volt az öreg. Na most a nagyapámnak mindig 
voltak disznói, mindig tartott két disznót, de 250 kilósnál kisebbre soha nem etette. 
Tehát mindig ilyen vastag szalonnája volt az ő disznainak, ilyen vastag, olyan 8 
centisnél vastagabb szalonna. Na és hát akkor is volt neki két disznója, hát ezt nem 
hagytuk ott a gettóba, hanem ugye az András bácsi azért lett áthívva, vagy elhozva 
onnét, hogy=hogy szétszedjék a disznóólat, ami egy=egy=egy komoly tákolmány volt 
és áthurcolják oda Óváros térre, ott összerakják és a két disznót, hogy hogy, hogy 
nem, ezt nem láttam, de azt is még aznap áthordták. Egy nap szétszedték, 
összerakták, disznókat átvitték. Ezek olyan ügyes emberek voltak, hogy nagyon. E: 
ezt láttam már, hogy hogy vitték át a disznókat. A visszahord- hurcolásnál is jobban 
már odafigyeltem, mert az András bácsiék ugyancsak megjelentek, és amikor vissza 
lehetett költözni, amikor már elvitték a zsidókat, hát ők ugyancsak szétszedték a 
disznóólat, elhozták, összerakták és visszahozták a disznókat is és folyt tovább úgy az 
élet, mintha nem is történt volna semmi. Tessék kérdezni. 
 
I: Igen. Tehát be tetszettek költözni a Hirschfeldéknek a házába. A bolttal, a 
Hirschfeldék boltjával, ami ugyanabban az épületben volt-  
 
BS: Nem=nem=nem=nem. Hát onnan két-három kis utcával odébb volt, de- 
 
I: Az kié lett, a Hirschfeldék boltja? 
 
BS: Valakié, de nem tudom, hogy kié. Tehát valakié lett, mert vagy megvette, vagy 
pedig ugye valahogyan kijelölték. Kijelöltek valakit ugye tulajdonosnak, de azt 
hiszem, hogy megvette. Tehát a Hirschfeldné eladhatta azt, annak, aki később aztán 
üzemeltette. 
 
I: Rögtön akkor, amikor- 
 
BS: Tehát amikor még=amikor még el lehetett adni. És hát azzal a jó pénzzel tudtak 
vásárolni a zsidók valamit. Mert=mert egyébként nagyon nehéz élet folyt a gettóba, 
nagyon. Hát meg lehetett mindent venni, mint már említettem az előbb, hogy ugye 
bizonyos időkbe kiengedtek olyanokat, akik vásárolhattak, na de hát pénz kellett 
hozzá. 
 
I: Honnét tudja Sanyi bácsi, hogy nehéz élet volt a gettóban? Mit látott? 
 
BS: Hát, nem is láttam, hanem hallottam. 
 
I: Mit hallott akkor? 
 
BS: Hát ugye a víz volt talán a legnehezebb, mert a rengeteg ember tömegnyomor 
volt. Hát ugye nagy mosakodásra nem volt lehetőség, meg=meg hát ezt=ezt tudom, 
hogy nagyon-nagyon nehéz feltételek voltak ugye, az élet normális viteléhez ott a 
gettóba. Nem sokáig voltak ott, talán egy hónapig voltak ott a gettóba, akkor aztán 
mikor már, hát a németek mondták meg, hogy mit- kiköltöztetik onnét az embereket. 
Akkor ugye kiküldték őket az utca közepére, ott valahányas sorokba állították és hát 
csendőrök kíséretébe mentek ki az emberek Nyírjespusztára, így hívják, hogy 

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



 11 

Nyírjespuszta, a várostól nem messze van, most ilyen hétvégi házak vannak ottan, de 
akkor ő: pajták voltak, ahol szárították a- a dohányleveleket. Tehát dohányszárító 
pajták voltak. Akkor még nem volt bennük dohány, ezért vitték oda a zsidókat, pár 
napig voltak csak ott, aztán onnét bekerültek a- a=a vasútállomásra, a vasútállomásra 
már kiálltak a szerelvények, vagy szerelvény, de több szerelvény vitte a zsidókat. És 
akkor hát ugye meghatározott időbe elindultak a szerelvények Aszód felé és 
aztán=aztán onnét Miskolc felé és aztán át a magyar határon, izébe- gyorsan akartam 
mondani, hát ugye Lengyelországba. És a krematóriumba végezték ezek a- de a 
kicsiktől kezdve a legkisebbtől kezdve a legöregebb emberig. Mind odaki- mind 
odakerültek. Még van egy olyan dolog, amit elmondtam a múltkor is, és most is el 
akarom mondani, de én megint csak előveszem, mert a név=névhez kell. Volt egy 
olyan zsidó ember, Magos Dezső, Munk=Munk Dezső, ez volt az eredeti neve neki, 
de Magosra magyarosította. És hát ő egy építészmérnök volt, aki a városban, hát több 
házzal is rendelkezett, vagy több=több házat is épített magának, vagy a városnak, de 
a városba sok házat épített, amire hát mondjuk ilyen közösségi dolog, amire én 
emlékszem és mondjuk a politikához is hozzátartozik, hogy itt Balassagyarmat, ugye 
mivel határváros lett- 
 
I: Álljunk le egy pillanatra, álljunk le egy pillanatra. 
BS: Igen. 
 
I: Leálltunk egy pici pillanatra és most akkor folytatnánk. Sanyi bácsi, én most még 
vissza szeretnék menni, sok minden elhangzott- 
BS: -jó- 
I: -sok mindenről szó volt. Vissza szeretnék menni igazából oda, amikor arról tetszett 
beszélni, hogy ugye ott volt a gettó. Két gettó is volt Balassagyarmaton. 
BS: Igen. 
I: Az egyik gettó volt- 
BS: -a városi gettó- 
I: -a városi gettó, a másik a járási, igen. 
I: -járási gettó. Járt-e benn a gettóban valaha? 
 
BS: Nem jártam, nem engedtek. Mint gyereket, kisgyerek, tíz éves nem voltam még, 
nem lehetett bemenni. A gettó: kerítésénél mindenütt kakastollas csendőrök álltak és 
nem lehetett oda bemenni nekünk. Nem akartam, hogy nagyon megpofozzanak, mert 
nagyon tudtak pofozkodni a csendőrök. 
 
I: Látott ilyet, hogy a csendőrök pofozkodtak? 
 
BS: Hát hogyne. Meg=meg=meg=meg- 
I: Kit pofoztak meg a csendőrök? 
 
BS: Hát hogy kit pofoztak meg, azt ugye én nem tudom, de aki be akart menni, azt 
elkapták. 
 
I: De azt mondta Sanyi bácsi, hogy látott ilyet, hogy megpofoztak csendőrök. 
 
BS: Igen=igen. 
 
I: Kit? 
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BS: Hát valakit=valakit. Én nem voltam nagyon köze 
 
I: De ott, a gettó környékén? 
 
BS: Ott, a gettó ajtajába, vagy kapujába, vagy hogy mondjam. Igen=igen. 
 
I: Zsidókat? 
 
BS: Hát, hogy zsidó volt-e, de azt hiszem, hogy nem zsidó volt, hanem keresztény. 
Aki valamilyen kapcsolatot akart keresni azzal a zsidóval, akivel neki lett volna 
valami dolga. Én mint kisgyerek- eze=ezek nem=nem voltak nekem, hogy mondjam, 
érdekesek, mert nekem az volt az érdekes, hogy mi nem pofozkodhattunk, gyerekek. 
Tehát mi nem bunyózhattunk a zsidó gyerekekkel, mert a zsidó gyerek se jöhetett 
onnét ki, a gettóból. Mi meg nem mehettünk be. Ilyen egyszerű volt. 
 
I: Azt viszont látta, hogy ezek szerint a csendőrök ott erőszakoskodtak. 
 
BS: Hát, hogy erőszakoskodtak-e, ami a csendőrnek a dolga, az tartotta azt a dolgot, 
amit mondtak neki, hogy ide nem szabad beengedni senkit. 
 
I: De volt ilyen jelenet, hogy akkor- 
 
BS: -volt ilyen jelenet, nem is egyszer, igen. 
 
I: De akkor ez hogy volt? El tetszik tudni mondani, mit látott? 
 
BS: Hát ugye nekünk volt egy nagy kapuk. A nagy kapun volt egy olyan=olyan 
drótos valami, hogy ne- kimenni nem lehetett tőle, de kilátni lehetett. Hát nagyon 
kilátni se lehetett, mert ugye ki kellett volna dugni a kobakomat ahhoz, hogy lássak 
valamit. De hát ezt nem láttam. Aztán ugye egy-két pofon elcsend- elcsattant és akkor 
eljött onnét a koma, aki=aki be akart menni és nem engedték be. 
 
I: De az, hogy miről- mi miatt kapta a pofont, azt nem tetszett- 
 
BS: Azt nem tudom=nem tudom. 
 
I: Hogy miről beszéltek, azt- 
 
BS: Ilyet nem tudok. Meg el is felejtettem volna már azóta, hogy ilyen is volt, már 
hogy mi miatt kapta a pofont. 
 
I: Csendőrök rendszeresen pofozkodtak? 
 
BS: Hát, nem rendszeresen, de mondjuk nem engedték ugye szabadjára folyni a 
dolgokat. Amit nekik meg kellett gátolni, azt meggátolták. 
 
I: Milyenek voltak ezek a csendőrök általában? 
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BS: Hát ezek a csendőrök jó nagydarab emberek voltak, meg erősek, meg minden. 
Volt ugyan egy kis fiatal csendőr is, aki ott állt nem messze tőlünk, és hát amikor a 
vidéki zsidókat kivitték az állomásra. 
 
I: Emlékszik a nevekre, a csendőrök nevére? 
 
BS: Nem=nem, csendőrök nevét nem. Nem gyarmati emberek voltak ezek, hanem 
valahonnét, mit tudom én, hozták őket. 
 
I: És akkor azt látta, hogy a- a vidéki gettó ott volt a Sanyi bácsiék közelében. 
 
BS: -mellett, igen. 
 
I: Tetszett-e azt látni, amikor a gettóba, a vidéki gettóba vitték be a vidéki zsidókat? 
 
BS: Hát igen, láttam, láttam. Kocsival hozták őket, kocsival. Hogy mondjam, szóval 
lovas kocsival, vagy hintóval is hozták némelyiket, vagy nem némelyiket, hanem férj-
feleséget rendszerint így, vagy esetleg ahol még gyerek volt, de ezek inkább 
idősebbek voltak már. Gyerekekkel is jött egy-kettő. Hát ott megállt valahol a 
kapunál, tehát ott a kapu előtt, vagy mellett, vagy valami és akkor ugye onnét már 
gyalog kellett bemennie arra a helyre, ahol- ami ki lett ezeknek jelölve és hát 
megmutatták gondolom nekik, hogy=hogy met- mettől-meddig az ő birtokuk. És ott 
kellett lenni addig. 
 
I: Hány ilyen lovas kocsit látott? 
 
BS: Nem tudom, sokat, sokat. És szép kocsik voltak, tehát ugye ezek=ezek=ezek 
jómódú zsidó emberek voltak, akiknek legtöbbször boltjuk volt ott abba a faluba, 
ilyen mindent áruló bolt volt ez, és hát ugye ők=ők kereskedelmet- kereskedelemmel 
foglalkoztak. 
 
I: És a kocsik ezek szerint a zsidók kocsijai voltak, ezt úgy tudja Sanyi bácsi? 
 
BS: Hát azt hiszem, hogy nem a zsidóké voltak, mert oda nem ment be zsidó kocsi, 
vagy semmilyen kocsi, a=azokkal az emberekkel, akiket hoztak, hanem ugye 
leszálltak, bementek oda, elhelyezkedtek valahogy és akkor hát ezek egészen addig, 
amíg el nem vitték őket, hát ott=ott voltak. 
 
I: Tehát akik hát odaszállították őket, azok=azok nem zsidók voltak feltételezhetően. 
BS: Azok nem zsidók voltak. 
I: Ismertet, akik- ismerte őket, hogy kik? 
 
BS: Nem, hát azok vidékiek voltak, azok ugye valamelyik faluból jöttek, megálltak, 
kiszálltak és ennyi volt. 
 
I: Ezeket a kocsikat kísérték, kísérte valaki, fegyveres őr? 
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BS: Nem kísérte fegyveres őr. Úgy=úgy jöttek, hogy csak az a zsidó volt, szóval ők 
biztos kaptak egy papírt, hogy ekkor és ekkor ide kell menni és akkor őket elhozta. 
Gondolom, hogy a faluból az, akit megkértek, vagy megfizettek, az hozta el őket. 
 
I: Tehát ezek a családok, vagy azok a szekerek egyszerre jöttek, vagy külön-külön? 
 
BS: Nem, külön-külön, de hát egy-két nap időponttal mondjuk később, vagy előbb. 
Tehát megadott időpontra kellett ugye elfoglalni a helyet, mint egy táborba, 
mondanám ezt és tábor is volt ez, valami=valami különleges tárbor volt. 
 
I: Sanyi bácsi hol- honnét látta mindezt? 
 
BS: Mondom, hát a mi kapunkból- a mi kapunkból. Hát ugye az Óváros téri kapuból, 
ahol laktunk és hát jól kidugtam az orromat és akkor kíváncsi gyerek lévén ezt láttam. 
 
I: Kb. mennyi ideig voltak ott a vidéki gettóban a zsidók? 
 
BS: Hát olyan több mint egy hétig, két hétig talán nem volta, nem voltak, mert őket 
ott összehozták, aztán mikor gondolom a városi zsidókat hát ugye a krematóriumba 
elégették, vagy ugye megszüntették az életüket, akkor kerültek sorra a vidékiek. És 
azokkal is gyorsan végezhettek ott. De ezt már későbbről tudom. 
 
I: Ezt csak tudja, vagy hallotta 
 
BS: Ezt már későbbről hallottam, igen. Ezt=ezt nem láttam, meg nem tudom, 
csak=csak ahogy- meg hát filmekből is, meg regényekből is olvastam. Ezt így, de 
csak azt mondom, amit én láttam is persze. 
 
I: Sanyi bácsiék meddig laktak a Hirschfeldék házában? 
 
BS: Hát olyan jó két hónapig, jó két hónapig laktunk ott. És akkor ugye még volt egy 
idő, ameddig ugye hát nem kaptunk rendes értesítést, mert nem lehetett oda- onnét 
csak akárhogy hazaköltözni, vagy visszaköltözni, de hát arra emlékszem, hogy még 
az év karácsonyán is olyan volt az a hely, ahova ugye zsidók- ahol zsidók laktak, 
hogy nem nagyon- a városiak nem mentek be a zsidóknak a lakásába és nem vittek el 
onnét. Ma kipusztítanák egy-két nap alatt az ilyen lakásokat, ahol nincs ugye gazda. 
Akkor nem pusztították ki. 
 
I: Visszatérve még ugye a Hirschfeldéknek a házában laktak Sanyi bácsiék, két 
hónapot, úgy kb. két hónapot. Találkozott-e azalatt az idő alatt Hirschfeld nénivel? 
 
BS: Igen, hát már nem Hirschfeld nénivel találkoztam, hanem három alkalommal 
hozták oda Hirschfeld nénit. Nagyon szép fekete ruhába volt mindig, mindig nagyon 
ápolt volt az öreg zsidó asszony. Nem is volt olyan öreg, ahogy én gondolom, csak 
akkor mint gyereknek tűnt fel, hogy idős, vagy szóval ilyen, de nagyon tiszta volt, 
nagyon rendes volt. Mondhatnám azt is, hogy szép asszony volt, még akkor is, idős 
korába. 
 
I: Kik hozták őt? 
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BS: Hát, két olyan vezető ember volt. Gondolom, hogy ezek nyilasok lehettek és- 
 
I: Egyenruhában voltak? 
 
BS: Nem=nem=nem. Az a két ember az rendes- hogy mondjam, akkori ilyen 
öltözékbe volt és volt még másik két ember biztosan, akik lapáttal, vagy ásóval jöttek. 
Ezek későbbi időben. Tehát mondom, hogy három alkalommal hozták ki a Hirschfeld 
nénit. 
 
I: Fegyver volt ezeknél az embereknél? 
 
BS: Nem volt fegyver=nem volt fegyver. Hát ugye egy öreg zsidóasszonyt ennyi 
négy ember biztosan nem engedett oda, ahova nem szabad volt mennie. Na szóval 
ezek=ezek az emberek ezek aranyat kerestek. Legalább is én ezt gondolom. Az első 
alkalommal már Hirschfeld néni fölment a padlásra, az emberek utána. Hát én nem is 
mentem akkor föl a padlásra, mert ott elállták azok az ásóval, lapáttal fölszerelkezett 
munkások az utat, tehát engem nem engedtek oda mint gyereket. Hiába laktam- 
laktunk abba a házba, felnőtteket se engedték. És akkor, hogy később tudom, hogy 
valahogy a Hirschfeld néni a: gerendák közül kivett egy olyan- olyan teás dobozt, 
olyan pléhdobozt. És hát abba volt benne egy csomó gyűrű, meg fülbevaló, meg=meg 
ilyesmik, mert hát úgy jöttek rá, hogy hozták ki és hát nyit- nyitv volt és azt már én is 
láttam, hogy ilyen=ilyen értékes ékszerek voltak benne és hát ezek az ékszerek nem 
vasból voltak, hanem aranyból, meg mit tudom én, miből, de hát láttam, hogy nagyon 
szépek és nagyon gazdagok voltak ezek. És akkor nem sokat voltak már ott és 
elmentek, elköszönt az öreg zsidó néni és akkor mentek visz- ment vissza ugye a mi 
Hunyadi utcai házunkba. 
 
I: Hirschfeld nénivel váltottak szót?  
 
BS: Hát nagyapám igen, nagyapám. 
 
I: Mit beszéltek vele? 
 
BS: Hát, hogy hogy van, meg nem-e beteg, meg ilyesmiket. De nem volt semmi baja 
neki, tényleg. Akkor- 
 
I: És a- ezek, akik kísérték a Hirschfeld nénit, ők hogy viselkedtek, ezek az emberek? 
 
BS: Hát ők- velük- velünk nem nagyon álltak szóba. Hát ugye nem tudom, hogy kik 
lehettek. Valami hivatalos emberek lehettek ezek. Hogy aztán gyarmatiak voltak-e 
vagy nem, azt se tudom. De hát biztos, egy városba sok mindenféle adódik. Akkor 
még egyszer elhozták a Hirschfeld nénit. Na akkor már mi- mint mi gyerek, már 
akkor aranykeresést játszottunk, mégpedig mindenféle fadarabra- fadarabot 
befestettünk ő: vízfestékkel, arany vízfestékkel és hát eldugtuk és akkor a másik 
gyerek barátaimnak az volt a feladatuk, hogy keressék meg. És hát meg is kerestük és 
hát az érdekessége számomra most is az, hogy mikor másodszor hozták át Hirschfeld 
nénit, az megállt mindjárt, ahogy a kapun keresztül, ott egy nagyon szép kapualj van, 
most is úgy néz ki, mint akkor---majd- több mint ötven év után, ugye. És akkor 
mutatta, hogy hát itt=itt=itt an az, amit ő valaha mondott, ugye valahol. Hogy aztán 
ezt kifacsarták-e ezt a vallomást tőle, vagy maga- magától nem mondhatta el. 
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I: Miből gondolja, hogy esetleg kikényszerítették? 
 
BS: Hát, mert már akkor, hogy mondjam, már mikor másodszor hozták, már nem volt 
olyan=olyan=olyan=olyan nyugodt arca, mit tudom én, mintha egy kis verést is 
kapott volna előzőleg. 
 
I: Ez hogy derült ki Sanyi bácsi számár? 
 
BS: Hát az én szemembe az derült ki, hogy olyan=olyan megkínzottnak nézett ki a 
néni. Tehát nem olyan volt, mint első alkalommal. És akkor- 
 
I: Látta a nyomait a verésnek esetleg? 
 
BS: Nyomait nem láttam, azt nagyon szépen eltüntették. Szóval ott azt nem=nem 
láttam. Mert ugye nemcsak mi voltunk ott, hanem mikor hozták a zsidóasszonyt, 
akkor már az utcán hát ugye többen megvárták, hogy mi van. Elterjedt és akkor kapu- 
kapun ugye nem engedték be, aki nem ott lakott, de hát- hát tudták, hogy a zsidó 
asszonyt azért hozzák, hogy megint valami=valami aranyat fog majd kikotorni 
valahonnét. 
 
I: Mondott valamit Hirschfeld néni Önöknek? 
 
BS: Nem mondott semmit. Ő odamutatott mindjárt, ahogy bejöttünk a kapun- jaj, ezt 
nem is mondtam el, úgy nézett ki, mink oda is ástunk el, ilyen izé- aranyozott 
fadarabkákat. És kb. ahová mi ástunk el, csak jóval mélyebben, hát volt egy kis 
ládikó, egy nem is olyan kicsi, hát egy ládikó volt, amit ezek az ásóval, meg 
szerszámmal fölszerelt két-három ember, már többen voltak akkor ezek, az szépen 
hát kiásták a=a=a ő: kis ládikót és hát le is emelték a tetejét, illetve kinyitották 
valahogy és hát csak úgy csillogott-villogott a sok minden. És hát ott is olyan tárgyak 
voltak, amik nagyon értékesek. És nem vasból készült, vagy=vagy rézből készült, 
hanem aranyból, ezüstből lévő tárgyak voltak és hát, hogy mondjam, szóval amennyi 
belefért abba a kis ládikóba, az tele volt. Tehát több olyan=olyan=olyan értékes 
dolog, ami miatt érdemes volt az öregasszonyt talán meg- rásegíteni arra, hogy 
mondja el, hogy még mi van. Hát ez volt a második alkalom. 
 
I: Látta ezt a ládát? 
 
BS: Hogyne! Ott már ugye, mivel az udvar- udvaron volt, nem a közepén, hanem az 
egyik szélén volt, amikor kivették levették a tetejét, én mint kisgyerek, ott tudtam 
szemtelenkedni és elég közel voltam hozzá, tehát láttam a ládást. De hogy mi volt, 
azt=azt nem tudom megmondani, mert nagyon sok minden, legalább is több minden 
volt és csak a számat tátottam, hogy ilyen is van a világon. De hát ez egy gazdag 
zsidó család volt, mondom, a megye legnagyobb vasüzletének volt a tulajdonosa a 
férje. Nem sokkal azelőtt, mielőtt ugye a gettó meg- ő: létrejött. No. És nemsokára- 
 
I: Bocsánat. Mennyi idő telt el az első ilyen látogatás, és a második látogatás között 
körülbelül? 
 
BS: Pár nap, jó pár nap. 
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I: Ugyanazok az emberek voltak a Hirschfeld nénivel? 
 
BS: Nem=nem, nem teljesen ugyanazok az emberek voltak. Talán az ásóval, lapáttal 
rendelkező emberek mint hogyha ugyanazok voltak, de többen voltak, mint első 
alkalommal biztosan tudom, hogy csak ketten voltak és nem is kellett ásniuk, mert 
ugye ott fönt a padláson- nem a földben volt. De a második az már a földbe volt, azt 
már=azt már ki kellett ásni. 
 
I: Akkor hányan voltak, második alkalommal? 
 
BS: Hát, második alkalommal olyan hatan lehettek. 
 
I: Voltak közöttük fegyveresek? 
 
BS: Nem=nem. 
 
I: Egyenruhások? 
 
BS: Egyenruhás se. Teljesen, hogy mondjam, városi ruhába. 
 
I: Ismerte esetleg valamelyikőjüket? 
 
BS: Nem, nem hát ugye Gyarmat az komoly város, mégpedig hát a megyeszékhelye 
volt, úgyhogy én felnőtteket nem nagyon emlékszem, már sokra emlékszem, csak a 
szomszédokra emlékszem, ott is így- így emlékszem, hogy látásból első sorban. 
 
I: Sanyi bácsi szülei esetleg ismerték ezeket az embereket? 
 
BS: Nem=nem. Apám nem volt otthon, apám az ő: nagyon sokszor be volt hívva 
katonának és hát itt nem messze az Ipoly másik oldalán van egy Zsély nevű község és 
a Zsély nevű községben van egy- hát ma valamilyen középiskolaként működik, ilyen 
mezőgazdasági középiskolaként működő valami, akkor ez egy emberé lehetett. Tehát 
vagy gróf, vagy báró, mit tudom én, nem tudom a rangját, tehát egy igazi gazdag 
emberé volt ez a=ez a=ez a szép épület. És hát oda hozták hát a Horthy-hadsereg 
lerendezése alatt azokat a=azokat a lengyel katonatiszteket, akiket a németek elől 
meg akartak a- menteni és ott voltak egy-két hétig. Ő nem biztos, hogy egy két hétig, 
a pilótákat, vagy repülősöket szinte azonnal vitték tovább és valahogy átjuttatták a 
déli határon, aki meg hát ugye mondjuk tankos volt, vagy más egységhez tartozott, az 
hossza- meg mondjuk felesége jött, vagy felesége és gyereke is jött, olyan is volt, hát 
azok nehezebben- azoknak nehezebben találtak helyet, de azokat is elvitték innét. És 
hát azok pedig a németek ellen harcoltak később. 
 
I: Sanyi bácsi, térjünk vissza Hirschfeld nénire. Ugye azt tetszett mondani, három 
alkalommal jött vissza- 
 
BS: Igen. Még egy alkalom volt, amit el akartam mondani, csak hát ugye kitérek 
mindig, mert hosszabb az élet, mint a=mint az idő. Na, és hát harmadik alkalommal, 
mikor hozták a Hirscfeld nénit, akkor szintén odáig vitték, vagy odáig ment, ahol a 
padlásra lehetett volna menni. De nem mentek föl a padlásra, mert a létrát így félre 
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lehetett fordítani és akkor- hát a létra alatt még volt egy=volt egy olyan hely, 
ami=ami hát ő: szintén ásni lehetett és hát ott is ásott és ugye hasonló- 
 
I: Elnézést Sanyi bácsi, tehát még egyszer, mi történt, hol volt pontosan ez a hely? 
 
BS: A padlásföljáró létrája alatt volt az a hely és akkor ott lehetett ő: vagy ott=ott 
keresték azok az emberek, akik az ásókkal, meg a szerszámokkal voltak és szintén hát 
mink oda nem mentünk, vagy nem- 
 
I: Mennyi idő telt el a második és a harmadik alkalom között? 
 
BS: Szintén egy jó pár nap. Talán egy hét nem telt el, de=de jó pár nap eltelt. 
 
I: Most kik kísérték Hirschfeld nénit? 
 
BS: Hát megint más emberek jöttek, vagy más vezetők voltak, akik kísérték. 
 
I: Volt köztük egyenruhás, fegyveres? 
 
BS: Nem, se egyenruhás, se fegyveres nem volt. 
 
I: Ismerős? 
 
BS: Hát ismerős se, mert mondom, nekem ezek mind teljesen idegen emberek voltak. 
 
I: Szüleinek se voltak- 
 
BS: Szüleimnek se voltak ismerősei. Apám ugye nem volt otthon, a nők pedig, hát 
megmondom úgy, ahogy van, féltek. Ugyanis férfi csak én voltam, meg a nagyapám. 
A többieket, hát elvitték katonának. 
 
I: Hányan voltak ezek az emberek? 
 
BS: Hát, ezek is olyan hatan-nyolcan lehettek. Már kicsit többen voltak, mint az első 
két alkalommal, és hát nem volt több a ládikóban, mint ami az előző, tehát a második 
alkalommal. 
 
I: Mi történt pontosan? Akkor megtalálták- 
 
BS: -megtalálták a ládát, kiemelték onnét és hát kinyitották a tetejét, illetve levették a 
tetejét. És hát én megint odaszemtelenkedtem közel, mert mind gyerek nagyon 
könnyen oda tud menni a fé- a felnőttek közelébe. És hát szintén csillogó-villogó 
tárgyak voltak, amit én aranynak, ezüstnek ő: gondolok, és nem kicsik, hanem 
nagyok. A harmadik- harmadik ilyen valamibe, ládikóba ilyen=ilyen=ilyen----na----
olyan=olyan eszközök voltak, amik főleg vallási tá- vallási dologhoz lehetett 
használni és- hát gyorsan akartam mondani- 
 
I: -gyertyatartó? 
BS: -gyertyatartó-félék, igen. 
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I: Tehát mik voltak benne? 
 
BS: Szép gyertyatartók=szép gyertyatartók, de gondolom, hogy nem egyszerű 
anyagból, hanem megint csak nemes anyagból lévő gyertyatartók voltak. Hát ők 
hamar elmentek, a harmadik ő: megjövetel után és több- többet nem hozták a zsidó 
nénit. És=és hát én magam ezután már nem is láttam az öreg zsidóasszonyt, nem is 
láttam. 
 
I: Köszönöm szépen, itt most álljunk meg. 
 

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




