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Hrapán Mihály 
 
 
 
K: Jó napot kívánunk! 
 
I: Csókolom, jó napot kívánok. 
 
K: Legyen szíves elmondani a nevét. 
 
I: Hrapán Mihály. 
 
K: Melyik évben született? 
 
I: 1931. IV. hó 25. Érsekvadkert. 
 
K: Érsekvadkerten. Miska bácsi, jártunk itt ezelőtt néhány héttel, és akkor elmesélte nekünk, 
hogy mire emlékszik a szügyi zsidókkal kapcsolatosan, egyáltalán a második világháborús 
időszakkal kapcsolatosan, most újra visszajöttünk és gyakorlatilag erről lesz szó megint. 
Tehát azt szeretném kérdezni, hogy ha teheti, akkor- ha megtenné nekünk, akkor legyen 
szíves erről beszéljen. Elsőként az volna a kérésem, hogy mondja el, hogy kik=kik éltek 
Szügyön zsidók a háború előtt. 
 
I: Hát ugye tizenkét éves voltam ebbe az időszakba, mikor a zsidókérdés úgymond fölmerült, 
és ismereteim szerint három család élt Szügybe. Akiről én tudok. Hát, már azóta tudom, hogy 
ennél többen, hát még egy család volt, lélekszámba nem sok, a Lebovics család, a legnagyobb 
létszám- akkor a Frenk család, és az Elfer család. Ezt a hármat ismertem. 
 
K: Személyesen is volt kapcsolatuk az ő családjukkal? 
 
I: A Lebovicsékkal igen, nekem már a családnak a szüleimnek nem, de énnekem mint 
gyereknek a legfiatalabb, úgy tudom, hogy a legfiatalabb, Lebovics fiúval vót kapcsolatom, 
többé-kevésbé baráti. 
 
K: Egy iskolába jártak? 
 
I: Nem hiszem, mer erre nem emlékszem, tudniillik Gyarmatra járatták a gyerekeket, ahol 
sok- több gyerek volt, a: vagy- ő: tanítót fogadtak, ilyen is volt elképzelhető. Úgyhogy ő:- 
 
K: Miska bácsi hova járt iskolába? 
 
I: Én Szügy- Szügybe, az evangélikus iskolába, mer akkor már külön vallási tagozat volt. 
 
K: Külön voltak a katolikusoknak és külön az evangélikusoknak? 
 
I: Külön az evangélikusoknak ő: iskolai tantermekben, a katolikusoknak pedig hát a 
kistemplomban. Nem volt külön iskolájuk. 
 
K: Ez volt Szügyben. 
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I: Ez volt Szügyben.  
 
K: De a többség evangélikus volt. 
 
I: Kérem? 
 
K: A többség evangélikus volt Szügyben. 
 
I: Persze. Nagy lélekszámuk volt, később fejlődött föl a jelenlegire a katolikusok (…). 
 
K: Nem Szügyben született Miska bácsi- hol született- Érsekújvár- Érsekvadkerten született. 
 
I: Az se igaz. Érsekvadkert környékén lévő majorokba, amely hát közigazgatásilag 
Érsekvadkerthez tartozott. 
 
K: Mikor költöztek Szügybe? 
 
I: 1938.--március, vagy április, arra emlékszem, hogy az Ipoly ki volt öntve, és ahogy 
Ipolyszögtől jöttünk lovas kocsikkal hoztak minket, ahol jó fél lábszárig érő vízbe gázoltak a 
lovak. Mint gyereknek ez érdekes volt, soha nem láttam ilyet. 
 
K: És Érsekvadkerten- Érsekvadkertre emlékszik, ott voltak zsidók? 
 
I: Mi volt? 
 
K: Érsekvadkerten. Ott voltak- éltek zsidók? 
 
I: Igen. Az én nem tudtam, ugye mert én a pusztárul jártam be iskolába Érsekvadkertről, 
Jánosipusztán laktunk akkor, az száz százalékos primacia birtok volt. 
 
K: Privacia? 
 
I: Primacia- vallási- egy katolikus pap, ez érsekségnek a=a birtoka. Tkp. mind az vót, csak 
bérlőkkel. Tehát Göröcpuszta, Szentlőrincpuszta, ez is, a föld, az a=a- primaciáé vót, csak a- 
 
K: És Érsekvadkert faluban ezek szerint éltek zsidók. És őróla- róluk- 
I: -éltek, de ezt a szüleimtől hallottam. 
K: Értem. 
I: Nagyon meg voltunk szorulva. Ugye fiatalon összekerültek a szülők, és semmi nélkül. 
Nagycsalád volt mind a két helyen, nagyon szegények voltak mind a két szü- nagyszülők- 
szülők. Egyszerre jöttek a gyerekek szinte, pár=pár hónap különbséggel, akkor a férjhez 
menés is és a nősülés is úgy történt, hogy egy évbe három is volt. Mert mindenkinek nem 
jutott, nem jussolt mindenki. Nem volt óljuk és ahol a ga- megengedte a földesúr, vagy a 
tulajdonos, hogy állatot is tarthat a cseléd, disznót, tyúkot, egyéb, hát ahhoz ól kellett. Ezt 
némelyik család úgy oldotta meg, ha nem volt pénze, mer ezt ki kellett használni, e nélkül, hát 
nem volt élet szinte. Nem lehet a húsboltba elmenni a pusztán, ugye. Hogy kar- tűzifát, 
gallyfát szállítottak, ami kommenciónak- ból járt, hát a fizetésből tkp., a cselédi bérből. Abból 
kiválogatták a husángfát, és összefonták, meg drótozták, meg mit csináltak, és abból csinálták 
a sertésólat, meg a tyúkólat. Nem volt pénz deszkára. 
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K: Ott a majorságban is főleg szlovákok, tótok éltek, vagy pedig- 
I: -nem- 
K: -magyarok voltak? 
I: Nem. 
K: És akkor ezek szerint Szügyben főleg tótok, ugye a vallás szerint- 
I: -igen 
K: -lehet azt mondani, hogy=hogy a többség evangélikus volt, akkor feltételezem azért, mert- 
I: -az én apám, az én anyám, az tudott szlovákul, tótul. Anyám úgy, hogy ott is laktak, tehát a 
a: 38 előtti Szlovákiába, Tótországba, és apám révén pedig úgy, hogy: az a zsidó bérlő, aki 
Szentlőrincpusztát bérelte, az Szlovákiából jött. És hozta magával a nagyapámat, mint gazdát. 
K: -ebből- 
I: -nem volt agronómus akkor. Gazda vót, aki szervezni tudott, és ez apámnak az édesapja 
volt. 
 
K: Miska bácsi, ez a Szentlőrincpuszta ez Szlovákia- a mai Szlovákiában van? 
 
I: Nem. Érsekvadkert előtt, ahogy megyünk Budapestre, Szentlőrincpuszta, most már csak az 
a kastély van, ami a bérlőé volt. 
 
K: Hogy hívták ezt a zsidó ő: bérlőt? 
 
I: Kérem? 
 
K: Zsidó bérlője volt akkor ennek a- 
I: Annak igen, de én arra nem=nem- 
K: Nem emlékszik rá. 
I: Nem emlékszem arra. Mi nem laktunk ott. 
K: Értem. 
I: Édesapám eljött a családból, és akkor így a környéki- de Göröcpuszta szintén, az is a 
szomszéd puszta, (…) (Róthpuszta), na Róthpuszta az volt saját tulajdonú. Az zsidó személy 
volt- 
K: Róth? 
I: Róth=Róth. 
 
K: Róthé volt a Róthpuszta? 
 
I: Róthé vót a Róthpuszta, és annak volt apám elmondása szerint Érsekvadkerten egy depója, 
fa-lerakata, tehát deszka, meg fenyő fűrészáru, meg egyéb, és ő segítette ki az ólkészítésbe. 
Hát úgy mondjam, hitelezett. Mert különben nagy baj lett volna. Mer aki kiválogatta a még 
használható, ilyen célra használható fát, a: gallyfából, az nem tudott tüzelni télen. Mert csak a 
járandóságot kapta meg, többet nem. 
 
K: Átköltöztek Szügybe, akkor most már térjünk vissza. 
 
K: Azért költöztünk át Szügybe, mert evangélikusok lévén mind a kettő- két szülőm, de a 
nagyapámék is evagélikusok voltak, illetve apám testvérei is, lány- és fiútestvérei is, csak 
azok úgy nősültek, hogy át kellett keresztelkedni. Onnan a környékből nősültek, de Vadkert 
az szinte száz szá- száz százalékosan katolikus, jelenleg is. És így történt, hogy Szügybe 
kellett költözni, mert nőttek a gyerekek, a nővérem- én voltam a második ő: a családtagba- 
gyerek a családtagba, nővérem volt, én, aztán az öcsém és a húgom. És jött a konfirmáció. Az: 
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evangélikusoknál a gyónást nevezik így, nem tudom, a katolikusoknál hogy van, ott is valami 
ilyesmire, tehát 12 éves kor körül van, a gyereket mikor konfirmálni kell. És a szügyi pap, az 
akkori szügyi pap úgy járt át hozzánk, kéthetenként, hát nem rendszeresen, hogy hintóval, 
Szügyből hintóval Vadkertre, hogy körül nem, Ipolyszög felé az országúton, hanem a 
hegyeken, a dűlőutakon, ugye. És hát ez se volt tartható, azér’ kellett költözni, ebbe a pap is 
besegített, szerzett helyet, hogy úgy mondjam, apámnak, mert cselédként is nagyon nehéz volt 
elhelyezkedni megfelelő helyre. Hát ahol a kommenciók kívül=kommención kívül az új- az 
egyéb juttatások is voltak, mert volt ám olyan hely, ahol úgy a disznótartást, mind az 
apróbaromfi-tartást megtiltották. 
 
K: Szóval akkor úgy döntöttek, hogy átköltöznek Szügybe. 
 
I: Igen. 
 
K: Hogy ott evangélikus környezetben nőjenek fel. 
 
I: Hát nagyon evangélikus környezet volt Szügy, igen. 
 
K: Visszatérve ugye említette, hogy három zsidócsaládra emlékszik- 
I: -igen 
K: -Szügyben. Milyen volt velük a kapcsolatuk Önöknek, illetve a többi falubelinek? 
 
I: Én úgy emlékszem, hogy nagyon jó kapcsolat volt. Az: az idősek ugye a: ő: zsidó szülők, 
illetve a: az egyéb vallású és=és felnőtt emberek, szülők, azok az öregekkel elsősorban ugye, 
mert=mert hát ővelük gyerekeskedtek, vagy ő- ők egymás között nőttek föl, ott azon a 
településen. Hát a hasonló korú fiúk, lányok azok pedig egymást. 
 
K: De a szülei, Miska bácsinak a szülei összejártak a többi- Lebovics szülőkkel, vagy a-? 
 
I: Nem=nem. Egyébként nagyon zárkózott volt ez a három család ilyen szempontból, 
zárkózott volt. 
 
K: Ez mit jelent, hogy zárkózott volt? 
 
I: Hát azt, hogy nem széles körbe barátkozott. A Frenkék például, akik hogy úgy mondjam, 
meghatározóak voltak, mert azok voltak a legmódosabbak véleményem szerint, és mint 
családot lehet említeni, mert az Elferék, azok három férfiből állt a család, hogy úgy mondjam, 
és testvérből. Nem volt egy se nős közülük. 
 
K: Milyen korúak voltak az Elferék? 
 
I: Az én társaim. 
 
K: Az Elferék azt mondja, három- az Elferék három testvér volt, három férfi? 
 
I: Három férfitestvér volt, igen. 
 
K: Milyen korúak voltak? 
 
I: Fogalmam sincs, hogy mi. 
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K: De körülbelül. 
 
I: Hát, én a=a legidősebbre emlékszem, mert=mert azt láttam legtöbbször. Hát láttam, mert 
minden reggel mentem az iskolába és ott mentem el a házuk előtt, ugye. Hát, az már 
olyan=olyan ötven-hatvan éves lehetett, biztos. 
 
K: Tehát mind a három ilyen ötven körüli lehetett? 
 
I: Hát igen, azok olyan egyforma. 
K: Egyik se volt nős. 
I: Nem. 
K: Akkor a Frankék, azt mondta, ők voltak a legmódosabbak. 
 
I: Ők voltak a legmódosabbak, és a Frenk gyerekek, fiúk és lányok, a legbarátkozóbbak voltak 
a: a falusi lakossággal. Hát de elsősorban azokkal, akitől mondjuk kapcsolatba álltak, vagy 
élelmiszert szereztek be, tejet, libát, kacsát, vagy szárnyasokat, stb., stb., de egyébként is a: a: 
Frenk, legidősebb fiú, az=az nem vetette meg a magyar lányokat se. 
K: Vagyis? 
I: Hát vagyis. ((nevet)) 
K: Még mire gondol itt, Miska bácsi, hogy hm: a legidősebb Frenk gyerek nem vetette meg a 
magyar lányokat. 
 
I: Lacinak hívták, hát úgyhogy született is neki egy=egy lánya. 
K: Egy magyar lánytól. 
I: Nem zsidó=nem zsidó lánytól. 
K: Falubeli lánytól? 
I: Ő el is vállalta, azt hiszem, most is él, mer ez arra- a háború alatt körül volt. A többiről nem 
tudok. A legfiatalabb volt a Feri=Feri- 
K: De nem vette el ezt a lányt aztán? 
I: Nem: hát ez nem is olyan lány volt egyébként. Ugye de- 
K: Milyen lány volt? 
I: Olyan. 
K: Milyen olyan? 
I: Hát olyan. ((nevet))--Olyan szabad préda. 
K: De szügyi, helybeli volt, szügyi lány volt. 
I: Szügyi lány volt. 
K: És ismerte. 
I: Igen, a postai kézbesítőnek a lánya volt. 
K: Akkor azt mondta, hogy zárkózottak voltak ezek a családok. Miben nyilvánult ez meg? 
Nem úgy tűnt, hogy olyan nagyon zárkózottak lettek volna ezek a Frankék. 
 
I: Énnekem ugye, aki együtt nőtt föl velük, korba is hasonló korúak voltak és egymás mellett 
dolgoztak, éltek, szórakoztak, iskolába jártak- járatták, az evangélikus iskolába a szülők, a: a 
gyerekeket, azok másképp, mint én, aki ’38-ban mentem oda. Szóval az=az- nekem idő kellett 
esetleg, hogy kialakult volna egy barátság, vagy baráti kapcsolat valamelyik zsidó gyerekkel. 
 
K: Szóval inkább Miska bácsi érezte úgy, hogy nem volt még kapcsolata velük. 
 
I: Inkább én úgy éreztem, igen. 
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K: Szóval nem azért, hogy a zsidó családok voltak olyanok. 
 
I: Egyáltalán nem, sőt, nem. Az én szüleim is állandóan dicsérték a: úgy mondjam 
összehasonlítás tette a zsidó földbirtokos, illetve bérlő, és a más vallású között, emberségbe, 
és segítőkészségbe és egyéb területen. 
 
K: Hallott olyat, hogy a faluban szidták volna ezeket a zsidó családokat valamilyen módon, 
vagy irigykedtek volna rájuk? 
 
I: Én akkor nem. Azt viszont- 
K: Mikor igen? 
I: Azt viszont- a háború alatt. Már akkor igen jól benne voltunk a háborúban. 
 
K: És akkor mit hallott? 
 
I: Hát ugye a: akkor keletkezett, vagy előbbről keletkezett magyar nótákat, vagy nótákat, vagy 
dalokat, ugye, átfordították olyan nyelvezetre, aki- ami a zsidókat szapulta, és hogy mondjam, 
hangulatot keltett ellenük. 
 
K: Például? 
 
I: Hát mondtam a múltkor a- ezt a erdélyi bevonulást, ugye, amikor a hazafiasság az 
tetőfokára hágott. Hohó, nagy dolog volt. Úgy emlékszem én vissza, te (…), ugye.  
/Édes Erdély itt vagyunk/Érted élünk és halunk/Győz a szittya fergeteg/A rohanó sereg/Már 
sehol sincs átkozott bilincs/Énekeljetek völgyek és hegyek/ 
És itt volt a harmadik versnek a szövege és tovább folytatódott, (arra emlékezök) azt- az a 
lényeg, hogy az volt, hogy minden másképp lesz, már sehol sincs átkozott bilincs- 
 
K: Énekelje nyugodtan. 
 
I: Le se- /Nincs arra remény, hogy leszerelnénk/ Minden másképp lesz/Ritkul a 
pajesz/((énekel))És ilyen és hasonló- 
 
K: Ez hogy volt a- ezt el tudja énekelni akkor ezt a versszakot, hogy hogy volt? 
 
I: Nem. Folyamatosan, szóval összefüggően nem tudom. Szóval az volt, hogy édes Erdély itt 
vagyunk, fenn a Hargitán. Én arra gondolok most már utólag és nagyon felnőtt fejjel, hogy: 
munkásszázadok, ugye, hogy nincs arra remény, hogy leszerelnénk. Minden másképp lesz, 
ritkul a pajesz. Ott a hargitai, meg a védőárkokat a front közeledtével ezekkel ásatták ki és 
sokan voltak, sok, és ott keletkeztek ezek a nóták. 
 
K: De ezeket a zsidó munkaszolgálatosok énekelték saját magukról? 
 
I: Persze, hát nem a (…) ugye? 
 
K: De akkor ez=ez végül is nem ellenük, hanem=hanem hát ugye akkor ezek szerint- 
olyan=olyan dalról tud, vagy nótáról, amit átírtak a zsidók ellen, amiről az előbb beszélt? 
Olyan- olyanra emlékszik, hogy? 
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I: Arra én nem nagyon emlékszem. Nem nagyon emlékszem. 
 
K: Azt ismeri, azt a dalt, hogy éjen Szálasi, meg a Hitler? 
 
I: Igen. 
 
K: Az hogy van, azt el tudja mondani? 
 
I: Éljen a Szálasi, meg a Hitler/Üssük a zsidókat bikacsökkel/Egy rabbi, két rabbi 
Megdöglött a főrabbi/Bátorság, éljen Szálasi 
 
K: Ennek van dallama? 
 
I: Van. 
 
K: És el tudja énekelni? 
 
I: El. És őszintén, hát gyerek voltam, ugye, (…nem ugyan, de) mit csinálhattunk. Többen 
voltunk együtt, az ugye akkor sláger volt az a dal, mer abba az időbe keletkezett, amikor mán 
nagyon-nagyon szélsőséges dolgok történtek. 
 
K: Ezek szerint énekelték ezt a dalt? 
 
I: Én- mi is a gyerekek énekeltük bandába. 
 
K: És akkor hogy szól ez az ének? 
 
I: Éljen a Szálasi, meg a Hitler- dallamára? Arra nem tudok biztos, hogy tudok 
/Éljen a Szálasi, meg a Hitler/Üssük a zsidókat bikacsökkel/Egy rabbi, két rabbi- ((énekel)) 
stb. /Megdöglött a főrabbi/Bátorság, éljen Szálasi./((ének))  
Ez a- de ugye utána jött, hogy- 
K: Kik- kik énekelték ezt akkor? 
 
I: Nem volt ez úgy- hogy mondjam-- nyilvántartva az énekek sorába, hanem ez ilyen 
úgymond spontán jött. Lehet, hogy két hét múlva más volt valamit. 
 
K: Kik énekelték ezt maguk közül? Ezek szerint Miska bácsi is énekelte ezt a dalt? De kikkel 
énekelte? 
 
I: Főleg a gyerekek. Hát a felnőttek azok nem merték. 
 
K: Ott, a falubeli gyerekek? 
 
I: Igen. Falubeli gyerekek. 
 
K: És hol énekelték ezt, Miska bácsi? 
 
I: Mikor kijöttek az iskolából és játszottak.  
 
K: De Miska bácsi is énekelte ezek szerint. 
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I: Hát én is ének- hát én is gyerek voltam. 
 
K: És mit szóltak ehhez a felnőttek, amikor hallották?  
 
I: Hát, én nem hiszem, hogy----vala- biztos, hogy--figyelmeztették a gyerekeket. 
 
K: De nem emlékszik ilyenre, hogy megszidták volna ezért. 
 
I: De nem is előttük hangzott el ez mindig. Én se voltam különb, mint a többi, abba az időbe. 
 
K: És a Lebovics gyerek hallotta ezt a dalt? 
 
I: Nem hiszem. Mer akkor már, mikor én ővele úgy barátkoztam, akkor már egy más ő: nóta 
járta, de abba mán hogy mondjam, mán zsidók nem voltak úgy belekeverve, ugye, hogy 
Szálasi, megy Imrédynek helyébe, Imrédy meg elmehet a fenébe. Ugyanerre a dallamra. 
 
K: Még egyszer, hogy Szálasi lép? 
 
I: Most nem tudom, vagy fordítva, hogy Imrédy megy Szálasi-vagy Szálasi megy Imrédynek 
helyére. Ugye akkor Szálasi hatalomátvétel következett, Imrédy meg elmehet a fenébe. Erre, 
ugyanerre a dallamra. Akkor azt fújtuk. 
 
K: És volt még más ilyen- ilyesmi dal, ilyen zsidók- zsidókról szóló dal, vagy rigmus annak 
idején? 
 
I: Hát:- 
 
K: Amit énekeltek? Emlékszik ilyenre? 
 
I: Nem=nem, én nem emlékszem másra. Hát ilyesfélék voltak. Pedig gondolkodtam rajta, 
hogy tudok-e olyanfélét, ugye az első beszélgetés után. Nem, ez=ez volt. Na de ez országosan 
dívott=ez országosan dívott, hogy úgy mondjam. 
 
K: Hol tanulták ezt a dalt? Tehát ki- kitől- nem emlékszik, hogy kitől=kitől hallotta ezt az 
éljen Szálasi, meg a Hitler kezdetű dalt kitől hallotta először? 
 
I: Fogalmam sincs=fogalmam sincs. Másik gyerektől. Lehet, hogy abból a családból 
származott, akinek az édesapja belépett a nyilas pártba. 
 
K: Voltak ilyenek Szügyben? 
 
I: Hogyne, voltak. 
K: Emlékszik ilyenre? 
I: -a háború végéig mán=mán negyven fő volt, és elég sok, a lélekszámhoz viszonyítva az 
elég nagy párttagság- számú párttagság volt szügyi viszonylatba. 
 
K: Szóval negyven tagja volt a nyilas pártnak Szügyön. 
 
I: A nyilas pártnak Szügybe. 
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K: Hányan volt- hányan éltek akkoriban Szügyön? 
 
I: Ezer-százan, ezerkettőszázan? Így körülbelül, nem- pontosan nem tudom. 
 
K: És miben nyilvánult meg, vagy hogyan tudta, hogy kik a nyilasok? 
 
I: Hát: hát ezt inkább csak utólag, de közbe is ismertem a- egypár embert. 
 
K: Kiket? 
 
I: Ezek főleg=ezek főleg hát hogy úgy mondjam, a föltörekvő középos- középosztály voltak. 
Kisiparos, kőműves, ács, bognár- 
 
K: Emlékszik név szerint is, hogy ki voltak a nyilasok? 
 
I: Hát, kettő-háromra emlékszem, de negyvenre nem. 
 
K: Hogy hívták őket? 
 
I: Hát a fő-nyilas, akik 56-ba vissza is jöttek Szügybe, mer közbe Gyarmatra költözött, 
Szeverényi Dezső.---Arra emlékszem, mer arra a front eléggé közeledett, és ott, ahol mi 
lakunk, ahol be kell fordulni felénk, most, ugye akkor nem ott laktunk. Van egy pince, azon 
hosszú sor- a: ami jobbra van a befordulás után mindjárt, ott elől van az út mellett egy pince, a 
kerítéstől nem látni, és ott, a pince tetején, a boltíven két német katonának a--ott lakott ez a 
Szeverényi, illetve a szülők laktak ott. Nem a szülők laktak, hanem az anyósáék, apósáék. 
Német katona holttestét hozták föl valahonnan innen (…) környékéről, Szanda környékéről, 
és--ott le voltak terítve sátorlappal. És ennek a Szeverényi- ezt a Szeverényi Dezsőt keresték, 
hát akkor nem volt ott. Ott hagyták, oda letették, hogy ő gondoskodjon az elhantolásukról, 
valószínű azért volt. Akkor volt egy kőmű- 
 
K: És miért pont a Szeverényi Dezsőnek kellett erről gondoskodni? 
 
I: Kérem? 
 
K: Miért pont a Szeverényi Dezsőnek? 
 
I: Mer ő volt a nyilas fővezér a faluba. 
 
K: És ezt ki mondta, hogy akkor ő gondoskodjon? Tehát ki- 
 
I: Fogalmam sincs, hogy hogy volt az, ki volt az. Oda tették le, az apósáék, meg az anyósáék 
udvarába. 
 
K: És miben nyilvánult még meg az, hogy Szeverényi Dezső nyilas? Honnét lehetett ezt tudni, 
tehát miért volt ő a főnyilas? 
 
I: Hát mert ő szervezte a többieket be. Elsősorba ebbe nyilvánult meg. 
 

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



 
 

K: Ezt hallotta annak idején Miska bácsi, hogy- vagy tudott róla? Hogy tudott erről, hogy 
szervezi? 
 
I: Ó, nem, hát én gyerek voltam, nem tudott ilyen belső dolgokba ne- 
 
K: De honnét tudta, vagy honnét lehetett tudni, hogy ő a főnyilas és ő szervezi be a többieket? 
 
I: Hát úgy gondolom, hogy elégg tekintélye volt neki a faluba, és ő nem volt nehéz- nem 
ütközött nehézségbe, hogy szö- ilyen létszámra felduzzassza a pártot. 
 
K: És mivel foglalkozott ez a Szeverényi Dezső? 
 
I: Ez az útkarbantartóknál volt, akkor nem tudom, hogy hívták a céget, ilyen 
gépkezelő=gépkezelő. 
 
K: Egyenruhába járt? 
 
I: Nem. Nem járt, ő dolgozott. 
 
K: De volt valami- mármint a nyilas egyenruháját fölvette néha? 
 
I: Azt én nem tudom, nem láttam őt=nem láttam- 
K: -csak hallott róla- 
I: -Gyarmaton- csak hallottam róla, én nem láttam. 
 
K: És kiről hallott még, hogy nyilas? 
 
I: -----Nem tudom=nem tudom=nem tudom, nem emlékszem vissza már. 
 
K: Azt tudja, hogy ezek a nyilasok valamilyen módon konfliktusba kerültek volna a helyi 
zsidókkal? Bántották volna valamilyen módon a-? 
 
I: Nem, erről nem hallottam. Magam én nem tudom- tudok róla=nem tudok róla. Hát ezek 
egy=egy- majdnem egykorúak voltak, a- például a Frenk Laciékkal. 
 
K: Akkor ilyen huszonévesek voltak, vagy? 
 
I: Egykorúak voltak, esetleg közöttük konfliktus, fogalmam sincs. 
 
K: Tehát volt-e olyan, bármilyen atrocitás, szerveztek volna, vagy valamilyen in- tehát hogy 
valamilyen bármilyen módon- 
I: -provokáció- 
K: -például- 
I: -igen. Nem=nem hallottam én, nem. Az az igazság, hogy előzőleg is, utólag is a szülők, 
legalább is az én szüleim, hát ha általába meg lettek félemlítve az emberek. Annyira meg 
lettek félemlítve, legalább annyira, mint most (valakik) által. És a gyerekek előtt nem 
beszéltek erről, csak suttogva beszéltek, ha beszéltek valamiről, hogy a gyerek ne hallja, a 
gyerek ne tudja, mer a gyerek belekeveredhet, vagy belekeverhet minket is olyan dolog- az én 
apámat például mibe? 1904-es születésű volt az én apám, messze- katonakora- ezt a 
korosztályt vitték be előre, ki a frontra, de őneki felmentése volt, Jánosipusztán a primacia-
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birtok révén. Nem hívták be újoncnak, újonckiképzésre se, tehát képzetlen személy volt, na de 
hát egy gyors kiképzésbe, vagy egy munkásszázadba már akkor, ebbe a kritikus időszakba 
belefért volna, ha valamilyen hírt hallottak volna e tevékenységéről, vagy=vagy ő: 
viselkedéséről, valahogy nagyon-nagyon meggondolandó volt, hogy=hogy ezeket a dolgokat 
valahogy izé. Hát nem is nagyon szivárogtatták, megmondom, ilyen helyzet volt, erről=erről 
meg vagyok győződve, hogy így volt. 
 
K: Látott nyilas egyenruhát, vagy nyilas egyenruhás személyeket valaha? 
 
I: Nem. Akkor nem, most látok. 
 
K: Az más gondolom, az nem nyilas egyenruha, amit most lát. Vagy valami hasonlót lát? 
Majd erről beszéljünk később. Jó. Az lenne a kérdésem, hogy Balassagyarmaton jár- 
Gyarmatra járt be annak idején? Tehát itt ismert gyarmati zsidókat? 
 
I: Hát nézze, mikor átköltöztünk Vadkertről Szügybe, az én jó anyámnak az első tévedése, 
volt egy kis pénze, akkor Szlovákia- határ megnyílt, ő rögtön irány vásárolni. A szlovákiai 
falukba. Illetve hát Zsélybe, Nagykürtösre, és ezeken a helyeken hát a nagyobb településeken, 
mert olcsóbban lehetett és talán jobb minőséget. Hát mindig magával vitt, ha vihetett, ha nem 
mentem iskolába, vagy nem kellett iskolába mennem. Úgyhogy Gyarmatra így jutottam el, de 
Gyarmaton nem nagyon vásárolt, ugye, abba az időbe. Igen. 
 
K: Szóval a gyarmati zsidókat nem ismerte. 
 
I: Gyarmati zsidókat háború előtt, vagy alatt nem=nem.  
 
K: Mi történt aztán akkor a szügyi zsidókra visszatérve, mi történt velük? Tehát miből 
lehetett- emlékszik-e arra, hogy volt-e valami előjele annak, hogy valami lesz velük, vagy 
valami készülődik ellenük? 
 
I: Na pontosan ez az, amiről az előbb beszéltem, hogy gyerekek nem nagyon hallottak elő, hát 
a hangulatot érzékeltük, az előbb elzengett nóták kapcsán, ugye, hogy itt mi van a levegőbe, 
de én nem- hogy szereztünk tudomást róla, vagy nem tudtunk róla=nem tudtunk róla. A 
felnőttek meg ennél többet tudtak. Nem kötötték az orrunkra. 
 
K: Szóval mi volt az első, Miska bácsi által is látható jele annak, hogy valami készülődik a 
zsidók ellen? 
 
I: Az elvitelük.  
 
K: Előtte nem kellett sárga csillagot viselniük? 
 
I: De igen. De én annak nem tulajdonítottam olyan jelenséget, meg őszintén megmondom--
annyira- hogy mondjam, zárkózottak lettek utána, szégyellték, blamálták a sárga csillagot, 
hogy nem nagyon mutatkoztak a járdán, az utcán. Például Lebovicsék, de én például a 
Helferéket nem is láttam sárga csillagba, mer nem vett- nem viselték akkor még. 
 
K: Látott sárga csillaggal közlekedő zsidókat akkor? 
 
I: A faluba nem. 

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



 
 

 
K: A faluba nem volt- nem is vették föl, vagy nem jöttek ki az utcára? 
 
I: Nem=nem viselték szerintem, nem mindig viselték, hát bent a házba nem kellett. 
 
K: És akkor hol látták? Vagy hol látta Miska bácsi a- hol látott zsidókat sárga csillaggal? 
 
I: Balassagyarmaton=Balassagyarmaton. 
 
K: Szóval akkor mi történt Szügyben a zsidókkal? 
 
I: Hát elvitték őket. Elhurcolták. 
 
K: Ez hogy történt, ezt látta? 
 
I: Ezt láttam. 
 
K: Mit látott pontosan? 
 
I: Akkoriba- azt tudni kell, hogy ahol Lebovicsék laktak, az egy fél utca.--Frenkékkel szembe- 
Frenk- épületével szembe volt az utca, ún. orgonás utca. Tizenkettő ház van abba a fél utcába 
jobb oldalon, jelenleg is. Másik fele nem épült ki, ott van a fő- (Hanzély) földbirtokosnak a 
parkja, mindjárt Fő ut- fő úttól, és utána volt a park után a Hanzély kertészete=kertészete. És 
én mán a kertészettel szembe- mi a kertészettel szembe laktunk, volt egy háromcsaládos ún. 
(Balszár) udvar, három fő cseléd lakott ott, Simonyitól, mi is ott laktunk az első részbe, amely 
tető: ő: szalmás tető volt. Nem is zsúp volt, hanem csak szalma, ledobálva- rádobálva, 
lekötve. És még két család lakott rajtunk kívül. És volt egy kőfal, ugye ez a Balszár udvar 
azért lett, hogy mondjam, azért lett ilyen neve, mert valamikori Balszár-féle tulajdon volt. 
Hogy ki volt az a Balszár, nekem fogalmam sincs, szüleim-- és hogy mi- édesanyámnak is, 
szügyi, innen vittel el apám. Az- mint kislány, az ő szüleivel, illetve hm: ő: nagyanyámmal. 
Ott lakott, és oda=oda ment vissza. Ha elmegyünk Simonyiékhoz szolgálni, mondta ő, akkor a 
Balszár-udvarba kellene menni, mert hát valami nosztalgia=nosztalgia fűzte őt oda. 
 
K: Visszatérve arra, hogy ugye arról kezdtünk el beszélni, hogy látta Miska bácsi, hogy 
hogyan viszik el a zsidókat. 
 
I: Igen. 
 
K: Hogyan látta, mit látott, mikor volt mindez? Ha emlékszik rá. 
 
I: Nagy csend- egy reggel, hát hogy hányadikán, meg milyen hónapban, nem tudom. 
 
K: Melyik évben volt, arra emlékszik? 
 
I: ’44. 
 
K: Melyik időszakában volt 44-nek? 
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I: Nyáron volt, már iskolai szünet volt, tehát otthon volt- nem kellett iskolába menni. 
Kiléptem a Balszár-udvarból, mert ott kapu nem volt, csak kőfal, kerítés.--És akkor 
megpillantottam a lovas kocsit. 
 
K: Milyen lovas kocsit? 
 
I: Aki vitte őket a- aki jött értük, Lebovicsékért. Mer a tizenkét épületes soron ők voltak a 
hatodikok. Az ő épületük volt a Frenkéktől számolva, az országúttól számolva a hatodik 
épület. Mind keskeny paraszti házhoz hasonló, de sokkal keskenyebb telken épült házak volt, 
a: Lebovicséké is. Egy kivételével, úgynevezett (Jaszovszky) épület, ahol szélesebb telek, kert 
és nagyobb épület tartozott, az pedig a Balszár udvar szomszédságába. 
 
K: Látta a lovas kocsit, amin rajta voltak már a Lebovicsék, vagy? 
 
I: Még nem=még nem voltak. Éppen akkor léptek ki az utcára, amikor indultak kifelé a 
kapun. Két csendőr és a lovas kocsi, az volt a feltűnő. Az út, vagyis az utca közepén állt meg. 
Tehát nem közvetlenül az a: ház elé, tehát a járda szélére, hanem az út közepére állt be, hogy 
senki, se kocsi, se ló, se személy nem közlekedhetett. A személy az igen, egy személy, de a 
járdán nem. Nem volt egy szem, egy fia lélek se az utcán, csak ők. Szálltak föl a batyukkal a 
kocsira. 
 
K: Milyen batyukkal? 
 
I: Hát, az ugye- párnák, dunyhák, takarók, és nem tudom, hogy valamilyen élelmi csomag- 
élelmiszercsomag elő-e volt írva, hány kiló, meg mennyi, meg hogy, azt nem tudom, mer azt 
így nem figyeltem. Én csak a felszállást, ugye sorba szálltak fel, és akkor én már szaladtam 
lefelé. Ugye a nagy felszállás közepette a csendőrök engem nem vettek észre, és egész 
közelről- re megközelítettem a kocsit. És hát gesztikulálva / Hova mentek?/ ((suttog)) 
Mondtam az ismert Lebovics fiúnak. Az meg mintha kilépett volna a sorából, mert ő 
következett volna a felszállással, és jött felém, és a csendőr akkor rászólt és rám is egybe, 
hogy azonnal pusztuljak innen el, mer különben bedob engem is a kocsira. Ezt szó szerint így 
mondta. Hát én ugye csendőröktül általába mindenki félt akkor, én is. Hát úgy, mint egy 
kutyát megdobnak, elszaladtam, húsz, harminc, negyven métert, fogalmam sincs, hogy mi, és 
ott leálltam, ugye. Mind a kutya. ((sóhajt)) Akkor fölszálltak, a két csendőr is fölszállt, és 
akkor elmentek. Fogalmam nem volt, hogy hova mennek, hát azér kérdeztem a gyerek- a fiút, 
fogalmam nem volt. Hát én nem tudtam akkor elképzelni, lehet, hogy a fölnőttek tudták mán, 
de egy fia fölnőtt nem volt az utcán, ha nem kétoldalú utca, egy sor, de hát akkor is voltak 
szomszédok. A Rohóczkiék voltak az első szomszédok, és a (Petorék), akiknek a fia 
evangélikus pap volt már akkor. Azok is ott laktak, mellettük közvetlenül, de nem volt kint 
egy se. Szóval és búcsúzást nem=nem láttam. Lehet, hogy előbb megtörtént, de én nem 
láttam. És féltek. Ez a megfélemlítésnek a következménye. Ezt már felnőtt fejjel gondoltam 
hozzá. Ez biztos, hogy így volt, száz százalékos. Megbillentették ugyan a függönyt, kinéztek, 
sírtak, biztos, hogy sírtak- 
K: De nem látta, hogy sírtak. 
I: Én azt nem láttam, csak feltételezem 
K: Ki volt az utcán akkoriban? Kit látott az utcán? 
 
I: Senkit nem láttam az utcán, csak az Lebovics családot, fölszállni a kocsira. 
 
K: A Lebovics családnak minden tagja ott volt? 
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I: Minden tagja. Ott láttam=én ott láttam mindent, ami a- 
K: Ugye ők heten voltak, a gyerekek. 
I: Heten. 
K: Igen. 
I: Heten voltak, meg a két szülő. Én úgy tudtam, hogy a Lebovics bácsi se jött vissza, de én 
voltam is náluk egy ízbe, a cipőm nagyon rossz állapotba volt. Egy pár cipőm volt- 
 
K: Mikor volt náluk? 
 
I: Hát, ez még=még ’44 ugyan a- 44-be volt, de a tél közepén, elején, februárba valahogy így. 
Nem tudtam ugye a- befolyt a hólé a cipőbe, és akkor ez a fiú behívott engem a Lebovics fiú, 
és az apját kérte, hogy csinálja meg a cipőmet. Megcsinálta, nem kért semmit. Ők már lehet, 
hogy tudták, hát már akkor a csillagokat kellett volna viselni. 
 
K: Mit- miért nem kért semmit a Lebovics apja? 
 
I: Nem tudom. Azér, mert biz- tudta, hogy mi még szegényebbek vagyunk, mind--tudta. Nem 
is tudtam volna kifizetni, csak hitelbe esetleg, a szülők, de- biztos. De nem kért semmit. Én 
meg nagyon örültem neki. 
 
K: És akkor járt bent a Lebovicséknál? Többször is? 
 
I: Többször nem voltam=nem voltam, ekkor egyszer voltam=egyszer voltam már ugye. 
 
K: Mekkora lakásba éltek Lebovicsék? 
 
I: Lebovicsék? Hát mondom, ilyen egyszerű hosszú parasztházszerű volt, de azért tükrözte, 
hogy akié volt eredetileg, vagy nem tudom, kié az az épület, az egy ilyen középosztálybeli 
személy lehetett, kisiparos, vagy szóval valami ilyesféle. Hosszú ház, három szoba, elől volt 
egy, aztán volt egy ilyen előszoba, megint egy, akkor egy másik bejárat volt, ahol volt nekik a 
harmadik szoba, a konyha és a műhely, ilyen műhelyszerű dolog, ahol dolgozott az öreg 
bácsi. Erre emlékszem akkor. 
 
K: Otthon voltak akkor a többi Lebovics is, a testvérek, meg az édesanyja a Lebovicsnak? 
 
I: Én azt nem tudom.  
K: Amikor bent javított- 
I: -vitték- 
K: Nem, amikor a cipőt vitte javítani. 
I: Otthon=otthon voltak. Otthon voltak. 
 
K: Beszéltek valamit, hogy mi van? 
 
I: Semmit. Én a fiúval voltam elfoglalva, meg ő is velem, úgyhogy nem nagyon. 
 
K: És a Lebovics fiú mondott valamit, hogy=hogy valami lesz velük, el kell menniük, vagy? 
 
I: Nem, még akkor nem. Az az úgy februárban volt. Március? 
 
K: És csillag nem volt még rajtuk. 
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I: Nem, nem volt. Ekkor láttam utoljára. Hát azóta- most már legalább egy könnycseppet 
megérdemelt volna ez az állapot, ez a helyzet, de hát el voltam ámulva. És utána az háborított 
föl, hogy ugye amikor megtudtam, hogy- hogy hova vitték őket, hogy ez tkp. ezen kívül még 
ez a siralomház. 
 
K: Hogy micsoda? 
 
I: Siralomház. A kivégzés előtti személyeknek a gettó a siralomház volt. 
 
K: Ezt nem egészen értem, hogy- tehát hogy meghallotta, hogy oda vitték őket és elment oda? 
 
I: Én akkor, mikor ott voltak nem mentem- nem voltam ott, mikor elmen- elvitték őköt, akkor 
voltam ott. 
 
K: De- szóval kiderült számára, Miska bácsi számára, hogy hova viszik a Lebovicsékat? 
 
I: Nem, előtte nem, mások tudták, a szüleim is biztos tudták. De egy szóval nem merték 
mondani, mer féltek. Hát letagadták akkor ugyanúgy, mint most, letagadták, hogy=hogy nem 
gettóba, hanem majd onnan munkatáborokba viszik. És bevette nekik a nép, de mindenki, hát 
ott kétéves gyereket milyen munkatáborba visznek? Ki? De hát még ettől kicsit idősebbet is. 
 
K: Ezt hallotta akkor Miska bácsi, hogy azt mondják, hogy munkatáborokba viszik? 
 
I: Igen=igen. Hát lehet, hogy a munkaképeseket odavitték, vagy munkaszázadokba, oda 
sorozták be, és a munkaszázadok is, azér mondtam a múltkor is, hogy feltételezem a szügyi 
munkásszázad ő: vegyes ő: volt, tehát zsidó és baloldali személyekből. 
 
K: Milyen munkaszázad, bocsánat, milyen szügyi munkaszázad? 
 
I: Van egy- volt egy- 
K: -erről nem beszéltünk még. Mindjárt rátérünk, csak még akkor a Lebovicsékról szeretném 
kérdezni, hogy visszajött valaki a Lebovicsék közül? 
 
I: Énszerintem nem. A szomszédasszony közül többször beszéltem vele, hogy visszajött az 
öreg bácsi. És hogyan jött vissza, gondol- gondolom én. Én nem tudom, ő lehet, hogy 
kérdezte tőle. Munkásszázadokba sorolták a munkaképes embereket. Hogy mikor választották 
le őkök a családról, azt nem tudom, és azt nem tud- nem tudja senki. 
 
K: De Miska bácsi nem találkozott a Lebovics- 
I: -nem találkoztam, hát én már akkor nem- 
K: -bácsival. 
I: -nem voltam otthon, mikor ez az üzlet a=a ház eladásra került, ugye. Én=én velük nem 
találkoztam, eggyel se. 
 
K: Meddig élt még Szügyben Miska bácsi, hányig maradt Szügyben? 
 
I: Hát még aztán a háború után olyan négy-öt évig. Négy-öt évig? Igen, körülbelül. 
 
K: Azt mondta, hogy látott egy munkaszázadot Szügyben. Munkás- munkaszolgálatos 
századot Szügyben.  
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I: Igen. 
 
K: Ez mikor volt? 
 
I: Hát ez is már a- a---elvitel után, vagy előtt, alatt, mindegy, még iskolába kellett járni. Tehát 
mer úgy láttam, szinte majdnem minden reggel, hogy az evangélikus nagytemplom mellett 
volt az iskolánk, oda jártam le, ugye a falunak a felső végéről. És akkor legtöbbször úgy 
alakult, hogy akkor vonultak ki a hídon, a járdán meg kellett állni, vagy nem tudom mi. 
(Akkor … ki.) Hát voltak olyan keretlegények, erről már olvastam utána. 
 
K: De mit látott inkább? Ne azt mondja, amit olvasott, minket csak az érdekel, amit látott. 
 
I: Nótát=nótára zendítették- zendítették őköt. 
 
K: Milyen nótára? 
 
I: Ásó, kapa vállamon. Ez volt az ő nótájuk. 
 
K: Ez hogy volt ez a dal? El tudja énekelni? 
 
I: Igen. /Ásó, kapa vállamon/ Szívemben a bánaton/Ha veszélyben a határ/Munkásszázad 
készen áll/Tettre készen áll/Szívből---dolgozunk/ ((énekel)) valami ilyesféle- /Nemsokára 
indulunk/Nemsokára riadót fúj a kürtös/Honvédek, előre, indulunk/ ((énekelve)) 
 
K: De ez akkor nemcsak a zsidó munkaszolgálatosok dala volt, ugye? Vagy ez csak a zsidóké 
volt? 
 
I: Munkaszolgálatosoknak a dala volt, nemcsak a zsidóké. 
 
K: De ezt énekelték ott a szügyi munkaszolgálatosok. 
I: Igen. 
K: Ők zsidók voltak? 
I: Én már- zömmel. 
K: Honnét tudja, Miska bácsi? 
I: Hát akkor is válaszoltam. 
K: Hogy? 
I: Arcvonásukról, ő: sapkaviseletükről. 
 
K: Milyen volt az arcvonásuk? 
 
I: Hosszúkás, szakállas. Legtöbbször, de munkásszázadba sem lehetett, mindig ugye, 
feltételezve, borotválkozni, egyéb. Csak ki volt velük? Hát egy keretlegény! 
 
K: De volt rajtuk csillag, vagy valamilyen megkülönböztető? 
 
I: Csillag vót, igen. 
 
K: Volt rajtuk sárga csillag? 
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I: Volt. Hát kötelező volt viselni. 
 
K: A munkaszolgálatosokon?  
I: -igen- 
K: Ezen a századon- 
I: -igen- 
K: -aki ott énekelt? 
I: Ezen a századon. 
 
K: Bocsánat. Szóval még egyszer. Ezen a század- ezen a- vagy ebben a században voltak ugye 
a munkaszolgálatosok, akikről azt mondja, hogy zsidók voltak- 
I: -igen- 
K: -mert hordták a sárga csillagot. 
I: Igen. És- 
K: Ez hol- ki volt tűzve a- 
I: -igen=igen- 
K: -kabátjukra? 
I: Igen. 
K: És karszalag volt rajtuk? 
I: Nem. 
K: És mindegyiken volt sárga csillag? 
I: Hát nem volt mindegyiken. 
K: Nem volt mindegyiken.  
I: Nem volt mindegyiken.--És a- egy talán egy személy vezényelt ott, ment elől, jártak 
cukorrépát kapálni, (kukoricára, meg patvarci laposra), meg építeni egy- hát katonailag 
fontos, mer ott a lőtér, egy hidat, betonhidat a fahíd helyett. De hát azzal gyorsan végeztek, 
akkor ráfog- ő: kapott- irányították őket a cukorrépa-kapálásra. Én erről nem tudtam, hogy 
cukorrépát is kapálnak, csak háború után a szomszéduk, a lány mondta, hogy ő is járt oda 
velük. Ők ugyan pénzt kaptak, napszámba, de odajárt a század. És ismertem, mert 
szomszédunk volt, mikor a majorba járunk Simonyinál, úgy hívták, hogy Péter. A 
vezetékneve volt Péter bácsi. Az járt a summásokkal, a kapásokkal, akik a cukorrépát és 
egyéb növényeket kapáltak, szak- mint szakember, hogy hogy kell egyelni, mennyit kell 
hagyni, ugye, egy-egy sorban, és stb., stb. Hogy az- az is kijárt oda velük, a magyarokkal, és 
közbe=közbe ugye, mint szakember, a munkásszázadba is irányított szakmailag. 
 
K: Ez milyen- tehát felügyelték őket, vagy őrizték ezt a munkaszolgálatos századot? 
 
I: Én csak egy embert láttam, aki az élen járt, ő: katonai egyenruhába, hát az érdekes, mer a 
munkásszázad az fölesküdött, akármilyen vallásúak voltak. Az fölesküdött, ugyanúgy, mind a 
rendes, fronton lévő honvédek. Tehát tkp. ugyanúgy büntethetők voltak, mind a honvédek. 
Tehát elég volt, hogyha egy- tehát nem őrség van közöttük- köröttük, hanem egy-két személy. 
Egy-két személy, aki ott aludt velük. Hogy honnan étkeztek, nem tudom. Gyarmaton a 
laktanyából hordták? Fogalmam sincs. 
 
K: De akkor ezeknél az embereknél nem volt nyilván fegyver. Tehát a munkaszolgálatosoknál 
nem volt fegyver. 
I: Nem. Szerszám volt.  
K: Viszont aki volt velük, aki őrizte őket, őnála volt. 
I: Valószínű volt. 
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K: Látta ezt esetleg Miska bácsi? 
 
I: Fegyvert én nem láttam. Hát lehet, hogy pisztoly volt nála, nem gépfegyver, vagy puska. 
 
K: Hogy néztek- beszélt- tudott beszélni ezekkel az emberekkel? 
 
I: Á, nem=nem! 
 
K: Hogy néztek ki? Mennyire- milyen állapotban voltak, mennyire voltak rossz állapotban, 
vagy? 
 
I: Még nem. Kezdeti szakasz volt azt hiszem, az=az a szervezés és a megalakulás. Tehát nem 
voltak még nagyon rossz állapotba. Azt úgy értem, hogy olvastam utána- 
K: Kap- tehát hogy kaptak ennivalót. Tudta azt, hogy hol vannak megszállva, hol szállásolták 
el őket? 
 
I: Az Elferéknek a- tehát a rezidenciájába. 
 
K: Elferék házában? 
 
I: Házába, ott volt három szoba, az L-alakba vót egy konyha, meg egy kisszoba, ott volt hely, 
mondjuk olyan száz fő elszállására, szobánként harminc, szalmán, hát nem olyan- 
 
K: És a- tehát az Elferék házában voltak elszállásolva. Az Elferék akkor ezek szerint már nem 
voltak ott. 
 
I: Az már biztos, hogy nem. 
 
K: Tehát ez azután történhetett, hogy az Elferéket elvitték. 
I: Igen. 
K: A szügyi zsidókat elvitték. 
I: Valahova a szügyi zsidókat elvitték, de az Elferéket is valahol munkásszázadba sorolták. 
Olvastam hat hónapja, vagy hét hónapja, hogy milyen bajba vót a Hitler. Olyan, hogy a bori 
szén- ércbányába munkás kellett volna. Mer leszállították és a környékről odavezé- 
odahurcoltak zsidó munkaszázadok- századokat, és egyéb munkaszázadokat, azok elkoptak. 
Éhen haltak, vagy agyonverték, ugye, azonkívül nagyon sürgős lett volna, több utánpótlás 
részükre, és már fölszólították az északi- az ország északi területeit, hogy innen vigyék le, 
tehát arra is szervezhettek, csak nem bírták levinni, ti. Tito partizánjai, ugye, mer ez nagyon 
messzi vót, Ausztria is, vagy hát a jelenlegi Szlovénia környékén volt ez az ércbánya- 
 
K: Igen, Miska bácsi, bocsánat, hogy megállítom, csak ezek mind olyan információk, amikről 
olvasott, minket most mind- most olyanok érdekelnek, amit ugye látott még akkor gyerekként, 
vagy fiatalként, de most le kell állnunk szerintem, mert lejárt a kazetta, és mindjárt folytatjuk, 
megállunk egy pillanatra. 
 
K: ---Miska bácsi, ez mi- 
I: -az volt az eredeti, ugye- 
K: -és annak a dallamára- 
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K: -szöveget egy kicsit átvariálva 
I: -szöveget átvariálva- 
K: -még egyszer, akkor ismételjük át, hogy is volt ez a dal? 
I: Nincs arra remény, hogy leszerelnénk, minden más- 
 
K: Kazettát cseréltünk és akkor folytatjuk a beszélgetést. Vissza szeretnék térni arra, hogy- 
hogy mondott nekünk, vagy énekelt nekünk egy nótát, aminek csak egy sorára emlékezett az 
előbb, de most itt, amikor leálltunk az előbb egy picit, megpróbáltunk felidézni, és több sor is 
eszébe jutott Miska bácsinak, úgyhogy ezt elénekelné újra nekünk? 
 
I: Ezt a talpaink alatt? 
 
K: Így van. 
 
I: De én a- elhangzott a szó- 
 
K: Igen, ahogy emlékszik- 
I: -… emlékszem, ugye.  
/Elhangzott a szó 
Zeng az induló 
Győztesek megint/ ((énekel))- nem tudom, hogy hogy van. Én úgy énekeltem mindig, hogy 
régi bérceink. ((sóhajt)) 
/Már sehol se nincs 
Átkozott bilincs 
Énekeljetek völgyek és hegyek 
Lépteink nyomán 
Fenn a Hargitán 
Talpaink alatt 
Van egy daganat 
Nincs arra remény 
Hogy leszerelnénk 
Minden másképp lesz 
Ritkul a pajesz/ ((ének)) 
És akkor édes Erdély, itt vagyunk. És akkor ezt nem tudom, hogy amit ide mondtam, a 
második vót ez, és kenyeret is, fél kilót és azt is (néhakor)- 
 
K: Szóval ezt kik énekelték akkor, Miska bácsi? 
 
I: Ezt a munkásszázadok, szerintem. 
 
K: Ezt ott hallotta Szügyben, vagy máshol? 
 
I: Én a munkásszázadtól nem hallottam, nem voltam közelébe. 
 
K: Akkor ezt hol hallotta? 
 
I: Hát a köztudatba vót ez, így, ilyen szöveggel. Hát úgy, mint Szálasi megy Imrédynek 
helyébe, úgy fújták, a gyereksereg. 
 
K: Miket fújtak még, van még esetleg más valami nóta, vagy rigmus? 
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I: Nagyon nincsen más=nincs. 
 
K: Jó. Akkor említette a múltkor, hogy járt a balassagyarmati gettó közelében. Most is 
megemlítette. Ezt elmesélné, hogy ez hogy történt? 
 
I: Ez úgy történt, hogy olyan 13 éves- tizenkettő elmúltam jóval, gyerek voltam, ugye abba az 
időbe nagy szükség volt még a gyerekmunkára is. Hát el ti- ha el tetszenek hinni, ha nem, 
négy ökörrel szántottam, annyira nem volt munkaerő. Négy ökörrel, gyerekként. 
Paksipusztán, hát a Paksipuszta azér Paksipuszta, mer Paksi Péter volt a tulajdonos, ottani 
földbirtokos. És a Dezsőpusztát is megvette Szügy és Gyarmat között, pontosan fél távolságra 
van--az úttól jobbra, ha Gyarmatra jövünk. És ugye jöttek a kritikus időszakok, nem fizetett. 
Egyébként leventeparancsnok volt Szügybe, és az egyik pedagógus, tanár, vagy tanítónő vót a 
nője, ennek a Paksinak. Itt lakott a Dezsőpusztán, amit megvásárolt ebbe az időbe, és hát 
innen füzetett, mer két terület vót neki. És elmaradt a füzetéssel, a béremmel. Nem kevéssel, 
már akkor nem nagyon jártunk iskolába. Onnan néztem, hogy a balassagyarmati 
vasútállomás, mer az egy dombon van fönt, ahol szántottunk, bombázzák fényes nappal. 
Lebombázták, repülőgép, és akkor hát több pénzzel tartozott. Anyám az pedig számított rá. 
Elküldött minket a Paksi Péterhez. Jöttek a német kocsik, teherkocsik, 10-12, és ott a Frenk-
ház előtt és bolt előtt, a kanyarba lelassítottak. Mint gyerekek, öcsémmel, azért mondom a 
többes számot, megvártuk, még az utolsó eljön és annak a hátuljára, ugye a vontatókötél így 
volt hátul fölfüggesztve mindegyiken, fölléptünk és fogtuk ugye a hátsó részét és úgy 
mentünk Paksi pusztára, mer nem akartunk gyalog menni. És akkor Paksi puszta oldala- 
irányába leszálltunk, elég hülyén, mer meg is sebesültünk, ti. nem futottunk két-három lépést 
a- utána, hanem lépett, ledobbantottunk a kocsiról, elcsúsztunk és makadámút lévén teljesen 
véres kéz, arc, minden. Nagyot hasaltunk az öcsémmel. Ez az eset, ugye, öcsém nem volt- ő 
csak kísért engem, eljött velem. Nem találtuk Paksit. Ott azt mondta a cseléd, vót neki olyan 
három tagú, négytagú cseléd, ott laktak a pusztán, hogy nézze- nézzük meg Gyarmaton. Már 
akkor a gettó működött állítólag. És mikor oda mentünk a címet megkaptam- kaptuk, 
hogy=hogy nem találtuk. És bementünk- be lehetett menni a Rákóczi útra, a fő útra, a piac 
ahol van most, ugye, hát mindig le volt zárva az utca a gettóknál. Szabad vót, hát akkor már 
elvitték őköt. Hogy mikor, nem tudni. És akkor pár lépésre, azt lehet mondani, hogy az első 
épület, vagy a második lakóház, a második épület vót a zsinagóga, a gyarmati zsinagóga, ahol 
most a téesz van. A standok ahol vannak, az a=az a rész vót, pontosan jól emlékszem. És 
tárva-nyitva minden, az utca is kihalt volt, síri csend, semmi. Tollu- tollu-hegy. Nem kevés, a 
zsinagóga teljes területén. Hogy ez mitől volt, de nagyon-nagyon sok tollu, hogy kiüríttették 
velük a takarókat, a párnákat, a dunyhát, az egyéb dolgot, nem tudom, de nagyon sok tollu 
vót. És azt se, hogy mi történt vele azután, a tolluval. Tehát Paksit nem találtuk, még egyszer 
megkíséreltük, de akkor már nem jöttünk be Gyarmatra, a pusztára mentünk csak. A pénz 
nem került elő sehonnan, nem füzetett, de már ő is pucolt, mer vót neki miér. Úgy tudom, 
utólag, már felnőtt emberként itt dolgoztam, nem voltam katona, akkor járási tanácselnök 
helyettese. Egyszer csak mit ad úristen, valaminek kapcsán, a rétsági járással kapcsolatosan 
olvastak adatokat, és a termelőszövetkezet főagromónusa rétségi Paksi Péter, mezőgazdász. A 
Péter. Rögtön ez jutott eszembe, hogy tartozik nekem. Nem tudom, hogy mennyi pengővel, de 
elég jelentőssel. Tehát így kerültem a gettóba. 
 
K: Látta a zsinagógát. A zsinagógán kívül látott még mást ott a gettó- az üres gettóban? 
 
I: Tovább nem is mentünk. De olyan félelmetes látvány volt az üres- semmi közlekedés, 
semmi, az egész utcasor. 
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K: Aznap ürítették ki, vagy már korábban? 
 
I: Fogalmam sincs, hogy mikor. Nem tudom. Nem tudom, hogy mikor üríthették. Ennyit 
tudok róla. 
 
K: A- nyitva voltak az épületek, vagy zárva voltak az épületek? A gettóban az épületek. 
 
I: Mi nem mentünk tovább. Addig mentünk, csak a főutcán mentünk az öcsémmel és amikor a 
Béla először ott volt, öcsém meglátogatott engem, Pestről jött le, és egymás mellett ültünk, 
mondtam a Bélának, hogy Béla, tudom mennyit tollut láttam? Amikor először hívott engem. 
Rengeteg tollut. És akkor utána elmondom a- öcsémnek is rémlett. Tollu=tollu, Gyarmat, 
gettó. Igen, ott arról van szó, most ebbe a témába. Hát nem hagyták elvinni a vagonokba, 
valószínű, feltételezés, a takarókba a tollut. És lehet, hogy csak az üres cihákat vitték el. Mi 
tovább nem mentünk.  
 
K: Voltak más gyarmatiak is, akik ott az utcákon jártak, vagy keresgéltek valamit? 
 
I: Az volt a riasztó, hogy nem volt senki. Tehát nem régen ürülhetett ki. Nem tudom=nem 
tudom. 
 
K: Tehát a házakban esetleg azt látták-e, hogy a házakban vannak még ingóságok, vagy=vagy 
üresek voltak a házak? 
 
I: Nem tudom. Nem tudom, hogy mi lett velük, hogy azt a falusi házakba is, a falurul vitték a 
gettóba, vagy a: elöljáróság, a helyi jegyzőség leplombálta, vagy lera- nem tudom, hogy ez 
megtörtént-e ott is. Hát valószínű, hogy valami történt, mer utána ők rendelkeztek az üres 
lakásokkal. 
 
K: Ezt tudja, vagy csak később tudta meg? 
 
I: Ezt tudom, mer a keresztanyám is odakerült, a Lebovicsék házba, úgy, mint fronton lévő 
asszony, három gyerek- két gyerekkel. 
 
K: Kiutalták neki? 
 
I: Kiutalta neki a jegyzőség a hátsó részt. Az első részt nem tudom, hogy aztán összehordták-e 
a bútorokat, azt valamelyik helyiségbe, vagy valami más történt, fogalmam sincs, mer a 
harmadik ház a Frenkéktől, az ott istálló volt, ott is laktak a háború alatt a keresztanyámék. 
Odaköltöztek a (Dervadelin)-féle vásár- ő: megvásárlás után, mer ezt föl köllött szabadítani. 
 
K: Mi lett akkor Szügyön a szügyiek házaival mi lett? A Frenkéknek a kocsmájával, meg a 
házával, boltjával mi lett? 
 
I: Mozi. 
 
K: De rögtön, miután elvitték őket, arra emlékszik? 
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I: Amikor elvitték őket, nem tudom, hogy mi- mit=mit tettek, fogalmam sincs, nem jártam 
Frenkéknél soha, csak ha arra mentem, ugye, mint gyerek, italboltba se mentem be, meg 
pénzem se volt. ((köhint)) 
 
K: Elferék=Elferék- 
 
I: De utána azt tudom, hogy mi történt vele, a lakással, hogy a bútorokat hova vitték, meg 
nem- szóval azt nem tudom. Kultúrház volt, de akkor már elment a front. Hát elment 
nemsokára már jöttek december 8-án itt volt a front, Szügybe. December 8-án este. Pékség 
lett az italbolt, meg a bolt, pékség, az orosz hadseregnek sütötték a kenyeret. 
 
K: Szóval akkor azt nem látta, hogy mondjuk a falubeliek esetleg elvitték volna az 
ingóságokat. 
 
I: Fogalmam sincs, legalább is a mi fajtánk, az nem tudta volna elvinni. 
 
K: És kik voltak nem a maguk fajták? 
 
I: Nem volt hova rakni, nem is a miénk volt a lakás, amibe a cselédek laktak. Az nem a miénk 
vót.--Hát nem tudtuk eltenni. 
 
K: És a maguk fa- nem a maguk fajtája, az- ők vittel el? 
 
I: Hogy? 
 
K: Azt mondta, hogy a maguk fajtája nem vittel. Akkor kik vittek, vagy kik vihettek esetleg? 
 
I: Hát akinek vót hova tenni és lakása volt neki. Akinek volt hova tenni. 
 
K: Ilyenről tud? 
 
I: Nem tudok. Fogalmam- nem is foglalkoztatott minket ez. Hát, ha egy takaróval, dunnával, 
vagy párnával, meg nem tudom mennyi csomaggal vitték a zsidókat el, naivitás volna 
fölnőttekről is azt elképzelni, hogy ebből a gettóba, vagy akárhol, vagyonok lehettek. Csak ezt 
vitték el. Hát ebből- ezt=ezt nem lehet, hogy mondjam, ha ott is hagyják, ebből semmit nem 
lehet. Azok, akik ott laktak, zsidók, ugye, azokba az utcákba és elég sokan, ahol a gettó 
létesült, ott előfordulhatott, ugye, hogy=hogy a bútorzatot meg egyebet hát el- szomszédok, 
vagy a közeli lakosok széthurcolták. Ugye? Az orosz hadsereg is hogyha elfoglalta- izé a 
falut, és akkor a pékséget létrehozta ott, ha ott bútorzat volt, hát ott állványzat lehetett, ugye a 
bolt- az italboltnál, azt kirakta az utcára, kidobálta, sőt, a Simonyi kastélynál kiszórta az 
emeletről, mindent kiszórt. Ott volt az a földön, az ablakok alatt. Úgy foglalták el és úgy lett 
belőle kórház, addig senki nem nyúlt hozzá a berendezéshöz. Elment Simonyi, lepecsételték, 
kész. 
 
K: Említette az interjú alatt, hogy akkor is meg voltak félemlítve az emberek, mint ahogy 
most is. Mit ért ezalatt, most is meg vannak félemlítve az emberek? 
 
I: Hát még a háború után is meg voltak. 
 
K: De most is, ma is meg vannak félemlítve az emberek? 
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I: Nagyon.  
 
K: Mire gondol ezalatt? 
 
I: Nagyon. Volt egy- 
K: Hogy vannak megfélemlítve ma az emberek? 
I: Kérem? 
K: Hogy vannak megfélemlítve ma az emberek, mire tetszik gondolni? 
 
I: Nem kap munkát, kirúgják a családtagot, hozzátartozót, akinek devizahitele van. Akkor 
nem tudja füzetni. 
 
K: De nem arra gondol, hogy mondjuk annak idején, amikor üldözték a zsidókat, ahhoz 
hasonló helyzet van most is. 
 
I: Szerintem rosszabb. 
 
K: Mert? 
 
I: Mert most kor- most is kormányszintről, és a kormány letagad olyan dolgokat, ami nem 
igaz, nem tesz semmit ellene, hogy egyáltalán a zsidók békében, nyugodtan élhessenek. Akik 
itt maradtak, vagy megmaradtak. És aki- 
 
K: Félniük kell a zsidóknak ma Magyarországon? Úgy, mint mondjuk 44-ben? 
 
I: Hogy? 
 
K: Félniük kell a zsidóknak ma Magyarországon, úgy, ahogy 1944-ben? 
 
I: Ha én volnák a helyükbe, és ismerném a negyven- mind ő: ugye a negyvenes évek 
körülményeit, ő: zsidókkal összefüggésben, akkor félnék.  
 
K: Mitől kéne- mitől féljenek, vagy mitől félhetnek most a zsidók? 
 
I: Kérem, hogyha futballmeccseken szinte ismétlődően és egyre több helyen már- költö- 
ugyanúgy, mint 44-ben, vagy 42-be, nótákat írnak. 
 
K: Milyen nótákat? 
 
I: Amelyik a zsidók helyzetét, vagyis további sorsát illeti. 
 
K: Milyen nótákra tetszik gondolni? 
 
I: Hát hogy megy a vonat Auschwitzba. Igaz? Van rajta? Vagy most tüntettek ki ((sóhajt)) 
valamilyen miniszter. A! a: állami erőforrások minisztere, egy zenekart, aki sorozatosan írta 
az antiszemita, gyűlölködő nótákat. És különböző fasiszta rendezvényeken eljátszották, 
játsszák, tanítják. Akkor azzal a fejjel, amit én, mint gyerek ’44-be szereztem a 
zsidóüldözéssel kapcsolatosan, akkor nagyon-nagyon félnék a zsidók helyébe. 
 

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



 
 

K: Hasonlít a? 
 
I: Nagyon hasonlít, és- 
 
K: Miben másban hasonlít akkor ezek szerint az akkori világ a mostanihoz? 
 
I: Az, hogy egész hivatalossá, fokozatosan hivatalossá teszik, még egyszer ismétlem, a 
várható zsidó a: várható sorsát a zsidóknak. 
 
K: Ezt nem értem. 
 
I: A várható sorsát a zsidóknak. Hogy megy a vonat Auschwitzba. 
 
K: Ezt teszik hivatalossá? Mit tetszik ez alatt érteni? 
 
I: Hogy még egyszer megy a zsid- a vonat majd Auschwitzba.  
 
K: De ezt tessék- ezt tessék megmondani, ezt nem egészen értem. 
 
I: A különbség annyi, hogy Horthy nem tette le a voksot a parlamentbe, abban, amibe Orbán 
ötvenszer mond, de többet nem mond, hogy megvédünk minden honfitársunkat, zsidókat is. 
És az ő védelme, Horthy az nem védte meg, nem deklarálta, hogy megvédik, ugye, hanem 
üldözték. Hivatalosan a csendőrséget ezért hozták- a csendőrségnek már ’44-be más feladat 
járt, mondták ők akkor, hogy kiválóan végezték a zsidók deportálását. Elvégezték, deportál- el 
is küldték a csomagot, és most letagadják= letagadják, hogy gyilkoltak volna, hogy nem volt 
Auschwitz, semmi nem volt. 
 
K: Kik tagadják le? 
 
I: Hát a szélsőjobboldaliak, de ne=ne mondjuk ilyen hosszan. Fasisz- újfasiszták. 
 
K: Konkrétan kik ezek Magyarországon? 
 
I: Hát ez konkrétan szerintem elsősorban a Jobbik és a körülötte levő kisebb-nagyobb 
hazafias, idézőjelbe, de fasiszta jellegű szervezetek. Ezek a- vagy megint kakastoll van már, 
ugye, a nem tudom milyen ő: őrség sapkája mellett, elsősorban ott északon, és soroljuk. Ma 
hallottam, hogy valamelyik jobbikos, fasiszta azt (…) hogy nem a Horthy írta alá a zsidók 
deportálásáról szóló rendeletet. Hát ki? Hát nem ő írta alá, mert neki nem volt joga, mert az a 
miniszterelnök joga volt esetleg, de a felelőssége az övé, most is, akkor is. És nincs-  
K: -Miska bácsi- 
I: -és az, hogy abba az időbe más országokba, a körülöttünk lévő országokba milyen helyzet 
volt a zsidók megítélését illetően, nem tudom, de a magyart tudom, és a magyart ismerem, 
akkor is, most is ismerem, most már felnőtt fejjel össze tudom- 
K: És milyen volt a=milyen volt a zsidók megítélése annak idején? Hogyha azt ismeri Miska 
bácsi, milyen volt a zsidók megítélése? 
I: A régi? 
K: Igen. Azt mondta, hogy azt- 
I: A háború alatt? 
K: Így van. 
I: Hát olyan, amit csináltak, olyan volt, aminek következménye- 
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K: -milyen volt=milyen volt? 
I: -a deportálás. Hát ilyen, hogy deportálás, megkülönböztetés, csillagviselés, stb. és a 
csillagviseléshez a mostani nem hasonlít? Amikor azt mondja a parlamentbe, hivatalos 
helyen, az országgyűlésbe, hogy nemzetbiztonsági ügy, hogy névsort csináljunk a zsidókról. 
Arról, hogy ((sóhajt)) ki a zsidó, ki nem a zsidó. Hát kettőt, hármat még a kormányba is, ezek 
zsidók, a Deutsch Tamás? Ezek zsidók, a mi a fene, vasutas miniszter, vagy ki? Azt mondja, 
hogy szégyellje a pofáját, hogy ott van. 
 
K: Miska bácsi, köszönöm szépen, itt álljunk le, azt hiszem, hogy ez egy jó végszó. 
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