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Kolosi Tibor 
 
 
 
K: Jó napot kívánok! Legyen szíves elmondani nekünk a nevét. 
I: Kolosi Tibornak hívnak. 
K: Mikor született? 
I: ’33. június 11. 
K: Hol született? 
I: Szécsényben. 
K: Jártunk itt egy olyan két hónappal ezelőtt, és akkor Tibor bácsi elmondta, hogy mire 
emlékszik a szécsényi zsidókkal kapcsolatosan, mi történt itt a helyi zsidókkal a második 
világháború alatt. Most újra erről szeretnénk beszélgetni, ez=ez lenne a témánk, és hadd 
kérdezzem akkor meg, hogy ugye ’33-ban született, tehát 44 környékén is még viszonylag 
fiatal fiú volt. Milyen emlékei vannak a helyi, a szécsényi zsidókkal kapcsolatosan? Kiket 
ismert, esetleg név szerint, mi volt a foglalkozásuk? 
I: Nem nehéz erre a kérdésre válaszolnom, mer ugye valahogy nemcsak a zsidóságot 
illetően, hanem egyéb témakörökbe is úgy (szeretnék) mindig keresni a régi dolgokat és hát 
emlékeim nem csalnak, mert másokkal való találkozásokban is minden átlagosak az 
emlékeink a régi- régen születettekkel, és ilyen értelemben hát hála a jó istennek, egyéb 
negatív vonás kivételével szellemileg úgy érzem, hogy=hogy rendezett vagyok, és hát 
emlékeim visszamenőleg évtizedekre is majdnem olyan, mintha tegnap hallottam volna 
dolgokat. Szóval nagyon élesen emlékszem eseményekre. 
K: Kikre emlékszi név szerint? 
I: Hát, nagyon sokra. 
K: Fel tudná őket sorolni? 
I: Hát egyrészt azért is kell, hogy emlékezzem, mert 1941-ig bezárólag abba az utcába 
laktam, ahol tömören éltek a zsidó em- családok. És ha későbbi beszélgetések alapján, 
főképp amikor elkerültem ugye Szécsényből (Szombathelyre) úgy összesenjébe úgy 
valóságba mennyi zsidó is élhetett Szécsénybe és akkor úgy kirajzolódott, hogy az egy ilyen 
háromszázas létszámú kör volt. Na most nem lehetett nem ismerni, mer ugye a zsidóságnak 
nem is azt mondanám, hogy a döntő többsége, hanem az összesenje kereskedelemmel 
foglalkozott. Ez lehet, hogy így nem egy száz százalékos dolog, amit most mondok, mer 
ugye hát iparos is volt köztük, cipészről is tudok kettőről, tehát ilyen értelemben. Tehát én, 
mint gyerek viszonylag olyan anyagi körülmények között éltünk, hát édesapám kőműves 
volt mondjuk, hát egy ilyen- (városba száguldozó) gyerekek egyike voltam, tehát én nem 
kaptam feladatot, nekem semmi dolgom odahaza nem volt, és akkor hát mindenüvé volt 
lehetőségem betekintést nyerni, jönni-menni. Hát szóval az a (…) az, hogy a Próféta utcában 
lakom, azt úgy hívták, a zsidó templom volt, egyesek így mondják, zsinagóga, meg egyéb, 
hát úgy mondom, ahogy az én emlékeimbe volt, mi azt úgy hívtuk, hogy a zsidó templom, 
ez a Próféta utca 1-es szám, ilyen értelembe. És akkor vele szembe laktak a (Davidovitsék), 
aki a sakter volt. 
K: Hogy hívták, elnézést? 
I: Davidovits Ignác és családja lakott ott, ez volt a sakter és azért tudom ennyire pontosan a 
nevüket is, meg a helyzetüket is, mert ez a két fiú nekem barátommá vált. Az utcagrund 
futballjába mi ezzel a két fiúval rendszeresen napi találkozással, ugye több órát, hát rúgtunk 
azt a szőr- meg rongylabdát, úgyhogy még akkor ugye ez volt a divat. 
K: Hogy hívták a fiúkat? 
I: (Szluli és Ári.) 
K: Vidovics Sluli? 
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I: - hát (Davidovits Sluli) hát mi az rendes név, csak úgy tudom, mer az anyja mindig 
Slulinak mondta, meg Árinak. Meg azt nem felejtem el, mondotta nékem itt most a 
megemlékezéskor, mer’ kijárok a zsidótemetőbe, az éves megemlékezésekre, hát főképp 
személyhez kötődően is (Blumberger) Kati nevezetű (…) aki ezt a közösséget összehívja. 
Nem itt él már, csak ő is idejár, és hát ugye így fel is vettek a névjegyzékbe, hogy mindig 
meghívnak meghívóval. Úgyhogy a lényeg az, hogy pont ez a Katika mondta, (…) nem igaz, 
hát én nem tudom ezeket a dolgokat, amiket mondasz, hát mondom, azt nem lehet 
elfelejteni, de ilyen fehér ő: na, minek nevezik, köténynek, kijött a da- Davidovitsné az 
utcára, és akkor lent futballoztunk, és akkor elkiáltotta magát, hogy Sluli, Ári, gyertek haza 
kakast vágni. Mert ugye ők végzeték el a (…) a sakter vágta az állatokat. Hát mondom az- 
aszongya, az nem igaz, de mondom igaz, ez mintha tegnap történt volna, erre így emlékszek, 
mer az nekem annyira mai emlékem. ((köhög)) Tehát innen kezdve aztán ugye közvetlen a 
templom mellett lakott a Stern bádogos, az a- a papa valamilyen címen mindig küldött, mert 
összhangba van ugye a kőművesmunka, meg a bádogos munka, Stern Jóska bácsi (…) 
rendszeresen beszéltem (…) mit tudom én minek, ez már tényleg régen volt, ez ki, meg az 
ki. Ez volt egy ilyen közvetlen család, akikkel még ugye ilyen élő kapcsolatom volt, aztán 
hát: ugye a kis Kleinékhöz jártunk mint gyerekek vásárolni. Hát filléres ára volt a 
Stollwerck- mit tudom én, ezt én már nem oda esik, a város másik részén van Szécsénynek, 
de mégis odajártunk, mert az egy fillérrel olcsóbb volt minden abba a boltba. És hát azt 
ismertem, hátul pékség volt nekik, elől meg az üzletrész volt. 
K: Ez a Kleinék? 
I: Klein=Klein, hát úgy is mondhatjuk, hogy Klein. Így- hát mi úgy hívtuk, hogy Klein, hát 
most ez csak kiejtés kérdése, hát persze. 
K: És a keresztnevére emlékszik- 
I: Nem már arra nem emlékszem. Ő csak egy üzletember volt, akikhez jártunk, vásárlás 
címén, hogyhíjják- és akkor hát mindenkit azon kívül az üzletbe mind tudom ismerni, 
bejártam az Ungárékhoz is a rőföshöz a sarkon, hogy hívják, hát az Ungár gyerekkel  
már (…) keresztelőjét nem tudom, mer az már későbbi időkre jellemző, már hónapokkal 
későbbi időkre, ugye a futballcsapatba minden zsidó gyerek szerepelt, habár nem is volt 
több, akkor úgy hívták, hogy a zsidó utca csapata, (…) ilyen grundfutballba, volt vagy hat 
ilyen mezítlábos csapat. És a Malom utcaiak, a zsidó utcai csapatnak neveztük. Abba egy- 
egy- 
K: (…zsidó gyerekek voltak?) 
I: Egyetlen egy barátom volt, de ez biztos nem az elkülönülés miatt volt, mer ugye a Jancsó 
Mikit bevették, a Miki tudott futballozni, ugye az is perdöntő volt. Saját (…) az egyértelmű, 
hogy tagja volt a később, mikor már aztán- hát igaz mindig nem profi, amatőr módon ugye 
futballoztunk, de akik tehetségesebbek voltak, azok bekerült a Szécsény csapatába, Jancsó is 
bekerült onnan, a Szécsény csapatába. Tehát ilyen utca-grund futballok voltak, annak nem is 
volt pályája, hanem a Malom utcába ki volt téve két nagy kő, vagy sapka letéve, vagy 
egyebek, és akkor jött a városunkba, vagy a telep, vagy a (…) így nevezték ezeket az 
összeállt csapatokat, és akkor egymással futballozgattunk, hát játszogattunk. Na most abba 
az utcába bejárt még a Müller Tomi, emlékszek rá, meg mondom, az Ungvár, meg a Láng 
gyerek, meg a két (Davidovits) gyerek, meg mit tudom én, azon kívül sokat, este bújócskát, 
meg kikopogó, meg ilyen=ilyeneket. Össze voltunk nőve, itt ilyen szétválás, mondom, 
ahogy amikor először is szóltam a dolgokról, (…) talán Önt is, vagy mit tudom én, kérdezik, 
itt nem beszél senki abba az időbe úgy zsidóságról, meg egyebekről- összenőtt- 
gyerek=gyerek, felnőttektől se- olyan értékítélet volt, hogy a zsidók azok mind kereskedők, 
azokat (nem lehet befogni a határi munkába) nem volt teljesen igaz, mer a legjobb tejelő 
tehene egy Rusznyák Béla nevezetű suszternak volt, zsidó család volt, de volt két tehene, de 
hát az nem igaz, hogy azt mindenki nézte, mint a moziba, hogy mind a (fotel, akkora tőgyei) 
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voltak annak a két tehénnek- hogy ugye milyen fajta volt, hát azt nem tudom megmondani, 
de azt mindenki mondta, hogy Béla bácsinak a tehene- honnan- ej, aszongya, biztos- mit 
tudom én, mit mondtak, hogy mennyi tej lehet. Rendszeresen ugye a legelőről jött be este, 
ment elibe, hát az egy kimondott munkásember volt egyébként, de közbe szakmája is volt 
néki, cipész volt. Úgyhogy- és akkor hát persze, hogy ismertem, hát mindent ismertem a 
Schwartz-féle nyomda, szembe volt a- a házba, ahol laktunk, jobbra kifordulás szinte de én 
minden házat tudok (hogy van a Davidovitsék) felé kifordultunk jobbra, ilyen pincelejáró, 
ami Pestre is jellemző, egy-egy meredek utcába, meg minden, ott lent a pincébe (a Fuchs) az 
órás, volt műhelye. Akkor a sarkon az Ungárék (ott a… kereszttől) jobbra lefordulva pedig 
Lángnak volt vegyeskereskedése, szembe a másik oldalon Schwartznak volt nyomdája, az 
nekem kimondott történelem, mer arra is emlékszek, hogy egy képeslap ki volt téve a 
nyomda ablakába, egy repülőgép volt felfestve, vagy kiképezve a képeslapon, és az volt 
feléje írva, hogy Széchenyi a jövőbe. Akkor még olyan, hogy repülőgép, hát az a mesébe se 
illet, hát olyat mi nem láttunk, az nem létező dolog volt. Olyannyira nem létező dolog, hogy 
nem hogy repülő, hanem Szécsénybe az utcán az egyik munkatársamnak a fia az üzletből 
kihozott 12 darab cipőkrém volt, tehát boksz volt egy dobozba, és az üzletbül az apja háta 
megett kihozta, és itt van egy ilyen part, és azon így gurigatta lefelé. Na most megmondom 
miér érdekes, mer itt autó át nem ment abba az időbe. A pesti busz elment reggel, és este 
jött, és ötven gyerek várta, hogy kik jönnek Pestről busz környékén, az akkora esemény volt, 
hogy maga a busz- és az a busz (felment Losoncig) akkor. Ugye abba az időbe, még a 
(háború előtt a határon át.) 
K: Emlékszik még nevekre, mond még nekünk neveket, hogy kik laktak Szécsénybe zsidók? 
I: Hát hogyne emlékeznék, hát a (Szücs) családnak volt az iskola mellett, na, hogy hívják, 
édesség- ilyen vegyesboltja, akkor=akkor (Pfeil) ügyvédet is ismertem, mer az 
(szegény feje süket volt, azt gyerekeknek volt nekünk) az érdekesség volt (mint a….) mit 
mondtál ((nevet)) stb. Akkor volt egy elesett ember, Márkus Imre, az ugye a gyerekeknek 
kimondott szenzációt jelentett. Megmondom, hogy miért, hát hm: hát nyersen fejezzem ki 
magamat, hát úgy gúnyoltuk őt, mer dadogott. Na most az semmi mással nem foglalkozott 
vasárnap délelőttönként egyértelműen ugye a szegénység ugye akkor még nem nagyon vitte 
el az embereket a (hentes)boltba, hát egy-két- pár család kivételével, hát itt mindenki 
háziállatot tartott, baromfit és főképp nyulat. És az Imre nyúlbőrt gyűjtött, minden vasárnap 
jött a biciklivel, és mivel dadogott, mindig mondta, jó-jó-jóó bőr van-e=vane eladó. Hát ez 
hogyne tetszett volna nekünk, gyerekeknek. Megkövettük ők, mentünk utána és mi is 
kiabáltunk, hogy nyu=nyúlbőr van-e eladó. Az meg visszaszólt mindig, hogy (kettes 
marhák). Hogy mit jelentett, olyan nagyon nem tudom, ezt mondta Imre mindig vissza 
nekünk a bicikliről, hogy (kettes marhák). 
K: Kettes? 
I: Kettes marhák ((nevet)) hát ez=ez- ennek nem volt jelentősége, de ezt mondta, azt kész. 
Mi meg mondtuk, hogy- azt mikor följebb haladt, ugye elhagytuk őt, ment ugye utcáról 
utcára, és akkor én innen kezdve--hát tkp. hát (nem is tudom) ügyvédcsaládok bejárós nem 
voltam hozzájuk, de hát ismerni ismertem, megy hogy- mondom, hogy annyira föl van 
térkép- na meg hát nem beszélve a Blumberger családról, mer az több ágazat. Ők voltak a 
szódások, Blumberger néni, és akkor aztán idős volt, mondjuk a Kati, aki még ma is él és 
szervezi itt ezt a bizonyos éves megemlékezéseket, az egy kimondott csinos hölgyike volt, 
azt sokan megnézték abba az időbe, mi is, ugye jóval fiatalabb gyerekek, de ugye=egy 
tetszett nekünk, meg minden. Már csak azér is vettünk szódát, hogy így ő- időközönként ő: 
kól- nem kóla, mi volt akkor a- minek nevezték annak idején, üdítőital, na, szóda mellett azt 
lehetett inni náluk, semmi mást, az az egy málna, vagy valami ilyen dolog volt, ott helybe 
azt is meg lehetett inni, úgyhogy- 
K: Bambi az már később volt, nem? 
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I: Az már később, az már ebbe a rendszerbe jött be a Bambi, hát akkor azt csak üdítőnek 
hívtuk, vagy mál- málna, úgy mondtuk, hogy mál- nem is volt neve talán ennek, csak idején, 
csak úgy mondtuk, hogy málna- szörp, málnaszörp, igen, ez volt a helyes kifejezés- arra az 
időre. Tehát én=én nyomon tudom követni az öt- majdnem az összes családot, akkor a (…) 
az üvegesek- hogy hívják, azzal a később élő kapcsolat lett, mert az visszajött. (Rosenberg) 
bácsi, Laci bá’. 
K: Volt-e olyan, hogy csúfolták a zsidó gyerekeket, vagy a zsidókat úgy általában a 
városban? Voltak-e ilyen csúfolódások? 
I: A Márkus kivételével senkit se, de az- de=de nem zsi- de nem a zsidó miatt csúfolták, a 
dadogása miatt csúfolták. Nem volt itt ilyen dolog. Össze volt nőve a város ilyen dol- más 
az, hogy tkp. amikor felfi- hogy is mondjam, a polgári lakosság is, amikor beindult, hogy 
elviszik a zsidókat, azok is- valahol én mintha azokra is rá lett volna írva a félelem--én=én 
úgy érzem azt az időszakot, bár mégis beszélve, hogy egyértelműek hogyhívják, sajnáltuk 
ezeket az embereket, mer azt mondani se kell, hogy a kereskedelembe annak idején 
kereskedők voltak, nem eladók, mind ma. Tkp. hogyha papírja van, hogy (hatóságilag 
rendezett) az élete, akkor meg mindenkit felvesznek, és máma a kereskedelemben, hát az én 
véleményem szerint ezt mint szakmás mondom, nem tudom, hogy van-e 3% kereskedő. 
Üzletember van közöttük, az egy más kérdés, ade maga az állomány az nem kereskedő, az 
csak elad. Munkahely kell, kenyér kell, elmegy. Ha nem köszönnek, ő se köszön, semmi, 
egyszerűen nem érzik ezt a szakmát, mert ennek azér sok csínja-bínja van. Én mikor kiestem 
az iskolai körülménynek közül annak idején, gyakorlatilag két évig én is tanuló voltam, az 
első évembe emberrel, vevővel nem találkozhattam. A környezetet kellett megtanulni, mit 
csinálni, söpörni, takarítani, kész- segédek kezére készre adni az árut, köszönni, egyebek. 
Ez=ez kiesik, ez a dolog, nem élődik bele az emberekbe, és hát tényleg úgy van, itt van két 
ember, fölveszek holnap, (…) papírját, azt már föl is van véve. Úgyhogy- 
K: Szóval nem emlékszik olyanra, hogy bántották volna a helyi zsidókat, vagy valamilyen 
módon-? 
I: Senkit=senkit- 
K: -csúfolták volna? 
I: -a tisztviselő körbe is be volt épülve a Fuchs meg a például hogy elmondjam- a Fuchs meg 
a (Süth) be volt épülve olyan emberek közé, mind a (banknál a …házi) nevezetű nem zsidó 
igazgató, meg a (Vasok) Feri bácsi, az szintén ilyen köztiszteletbe stb., azok biciklivel 
rendszeresen nyáron együtt mentek ide (….) négy kilométerre megfürödni az Ipolyba, utána 
egyet inni, ott a kocsmába aztán az éccakába jöttek énekelve haza, tolva a biciklit, mer azér 
volt bennük hogy hívják. Nem volt itt ilyen=ilyen különösebb hogyhívják. A zsidóság is 
alkalmazkodott a polgári lakossághoz, nem- komolyan mondom, egy- egyszerűen ezeket az 
ellentétek, amik mondanak, lehet, hogy most a politika, vagy a kenyér, vagy mit tudom én, a 
hatalom másképp jelentkezik ebben az időszakban ez a dolog, akkoriban én ezt se a szülői 
háznál, se sehol egyebek. Hát annyira közvetlenek voltak, hogy- merhogy van-e emlékem. 
Az este tkp. erről a szemközti, tehát a Rákóczi úttól le a patikáig az kb. olyan 5-600 méter. 
Az valamennyi zsidó üzlet volt, azt úgy tessék érteni, hogy mikor este bezártak a boltok, 
azok sose zártak be. Azok bementek, egy húsz-huszonöt percre, mer a lakásukba volt a bolt, 
utcafronton a járda mellett így a bolt ajtaja, hátul pedig a lakás. Azok este kihozták a széket 
az üzlet elé, a pincsikutyát odakötötték a széknek a lábához, és végigülték a zsidó 
kereskedők minden egyes nyári este az főutcát. És a nép meg korzóba jött lefelé, mer abba 
az időbe ez volt egy abszolút fő szórakozás, hogy a fiatalok hogyha megszabadultak a határi 
munkától, vagy valahol egy-két órát meg itt végigjöttek a- itt a korzón, hát ismerkedés, stb., 
legények, fiúk, stb. És akkor erre eljöttünk. Na most hogyha érett felnőttel találkoztak, akkor 
az biztos- tessék bejönni, egyebek, meg villany le vót oltva, de elkapta, hogy jöjjön be, ha 
volt pénze, ha nem, mivel ismerték Szécsény összetételét és a családokat, és mivel ingyen is- 
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hogy hívják, ruhanemű, bármit, hogy vigye el, majd- mer tudta, hogy az a magyar be fogja 
hozni a pénzt, egyebek. És berángatták a hogyhívjákba. Kint voltak, tíz óráig, még a korzó 
ment, addig kint ültet az üzlet előtt, villanyt gyújtottak, újra bementek, és újra kiszolgáltak, 
egyebek. Szóval itten teljesen összenőtt a- itt nem volt, hát lehet, hogy másutt ez nem így 
jelentkezett, de hogy Szécsény esetébe itt ilyen elválás nem volt. Aztán ugye más kérdés, 
hogy a társadalomnak volt egy abszolút leszakadt rétege, aki a korzóra se jutott el, egyebek, 
hogy azok ott magányukba hogy gondolkoztak, mint gondolkoztak. Hát volt kimondott 
cselédtársaság, vagy a: ő: is mondjam, volt ilyen két nagy- hát- nem=nem a földbirtokosok, 
hát (…) voltak a Gross család is, (aki bírta legutóbb … Liptaiék) előtt még a kastélyt, Gross 
János. 
K: Milyen család? 
I: -akit én ismertem- 
K: -mi a nevük? 
I: Gross János 
K: Gross János. De ők nem voltak zsidók. 
I: De, Grossék igen, Grossék zsidók voltak, ugye (autó még akkor) nem volt, volt egy 
lefátyolozott üveghintójuk, meg két kisebb hintójuk, én az üveghintón- ba, hogy mennyire 
közvetlenek voltak, na hát ez is egy nagy példa, mennyire közvetlenek voltak, én, mg még 
egy kisebb növésű barátom, aki tőlem idősebb volt, csak ő meghalt Szécsénybe, ő hol 
engem, hol a másikat Grossék a lefátyolozott üveghintóban, a (lábához oda) beültettek, és 
innen öt kilométerre a Hermina nevű pusztára kimehettünk velük a hogy hívják a Gross meg 
a felesége, a nagyságos asszony. 
K: Ők éltek ebbe a kastélyba, vagy nem? 
I: Hogyne, a Gross család, hogyne! 
K: Ebben a kastélyban. 
I: Hogyne, persze=persze. Hát én azt nem tudom megmondani, hogy hány évig lehettek a 
tulajdonosai, de tkp. majdnem úgy jelentkezik, hogy az én időmben Grosséké, (Liptai) jóval 
később kettőmillió pengőér’ vették meg a kastélyt a Grosséktól. 
K: De még a háború előtt. 
I: Háború előtt, igen, de úgy nem sokkal. 
K: És hova mentek a Grossék? 
I: Hát én a felirat alapján úgy látom, hogy őket is Auschwitzba vitték és azok is meghaltak, 
mer a feliraton mintha az lenne Gross- biztos, hogy Gross János ki van írva az emlék a zsidó 
temetőbe, de hogy az a Gross-e, én azt nem egyeztettem. 
K: De a Gross család még a háború előtt eladta a kastélyt? 
I: Úgy van. 
K: És ők hova költöztek innét? 
I: Hát én azt nem tudom megmondani=én azt nem tudom megmondani, hogy hova köl- mer 
gyerektelenek voltak, így velük nem volt kapcsolatom. 
K: De jóval a háború előtt? Harmincas évek, mikor lehetett ez? 
I: Hát gyakolratilag- hát én 
K: -nyilván hogyha- 
I: -hát olyan- 
K: -inkább negyvenes évek- 
I: -előtte vették meg, Erdélyből jöttek ide utána ezek a (Liptaiék) egy pár évvel előtte. Nem 
itt születtek. Igen, mer ugye a legfiatalabb Liptai gyerek az velem egykorú vót, mer közbe 
állítólag meghalt, Pesten élt már az utóbbi időbe, az meghalt és=és az nem- egy- szóval a 
Liptai gyerekek nem itt születtek, tehát kész emberként jöttek ide, felnőttként, és olyan 
velem egykorú volt, tehát tízéves volt a Bandika ezek szerint- 
K: -ne tessék- tessék maradni- köszönöm szépen, tessék maradni- 
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I: -hagyom is mer ez a betegségem, picit megszédülök, ha így testhelyzetet változtatok. 
 
K: Jó. Tibor bácsi, voltak-e nyilasok Szécsényben, emlékszik-e nyilasokra? 
I: Hát--egyetlen egyre emlékszem, azt azér emlékszem rá, mert gyakorlatilag a pincébe, 
amikor beindult a háború, erről is tiszta emlékem van, beindult a háború, akkor levonultunk 
a saját pincénkbe, akkor már nem laktunk a Próféta utcába, másik utcába laktunk, és akkor 
egy Székely nevezetű ember, akit én előttem van a képe, többet nem tudok róla mondani, hát 
azóta már ugye meghalt, az nyilas volt, és: hogy mondták annak idején, azokat a katonákat, 
akik leléptek? 
K: Dezertőr. 
I: Dezertőr=dezertőr címen bejöttek a pincébe, és kerestek Székely biztos is, és mondták, 
hogy ez nyilas. Székelyről és biztos, hogy dezertőr katonákat kerestek, ezt=ezt tudom, a mi 
pincénkbe és az nyilas volt. 
K: De arra emlékszik, hogy mondjuk ez a Székely akkor nyilasként valamit mondott volna a 
zsidókkal kapcsolatosan? 
I: Hát mondom, hogy egyértelműen dezertőr katonákat keresett- 
K: -de ez már akkor volt, amikor. 
I: -ez csak egy pillanatnyi dolog róla, többet nem tudok róla, se egy órával előtte, se egy- 
csak mondták, hogy ez nyilas. 
K: Amikor még itt voltak a zsidók, még amikor nem vitték el őket, akkor voltak- lehetett 
látni nyilasokat az utcán? 
I: Nem tudok a nyilasokról, így fogalmaznék, még egyről tudok, arról is azt beszélték, a 
tevékenységét nem ismertem, Verebesi László, de meghalt már (…) az otthonba. 
Magányossá vált az az ember, úgy vitték el szociális intézménybe. Tkp. itt a nyilasoknak 
valószínűnek tartom, hogy- jaj! hát milyen igaza van! Hát hogyne=hogyne ismertem volna 
nyilasokat, most ugrik be, mer azér eddig erről nem beszéltünk. Hát persze, hát az öreg 
Klement volt a nyilas pártnak a vezetője, a kereskedő, a Klement János volt a nyilas pártnak 
a vezetője, volt egy parasztember, Turcsányi, megint azt mondták, hogy vezetője a nyilas 
pártnak és a gazdaság vezetője pedig a (Varjas suszter) volt, most ugrik be, hát: mind olyan 
pártról tudok, hogy ezek léteznek. Tkp. ilyen fegyelmezést itt nem nagyon csinálhattak a 
nyilasok, azt is megmondom, hogy miért. Mert kiépült csendőrség volt, tehát nem egy 
csendőr volt, meg kettő, itt csendőr-szakasz volt, itt énszerintem Szécsénybe biztos volt 
tisztekkel egy együtt egy olyan 12-15 tagú csendőrcsapat, tehát azok elvégzték azt a munkát, 
amit kellett, tehát itt a civileket nem nagyon kellett (beótani), amikor ugye olyan jellegű 
feladatot kaptak. Tehát itt a csendőrség abba az időbe, hát azér ő- ahogy mondtam, az 
egy=egy--hát azoktól mindenki félt. Ez=ez az igazság azok akkora fegyelmet- mer ugye 
joguk volt ütni-vágni, mindent, kocsmába is, ha bármi történt, egyebek, azok abba a 
pillanatba kardlapoztak. 
K: Látott ilyet, hogy a csendőrök kardlapoztak? 
I: Hát, erre úgy nem emlékszek, de elbeszélést tudok, hogy=hogy (…) össze az embereket 
például, akik loptak, hogy egyszerűen kioktatták őket, ezt egy=egy csendőrtől tudom 
egyébként, mert utána visszajött egy ember, és akkor egy=egy Gerád Feri bácsi nevezetű 
ember, ismerem, azt mondja, mit nem lehet ezeken- mer nem akarják kivallatni őket. 
Aszongy- azt állítottuk az ezt mondta, na adj neki egy nagy pofont, azt ott helyszínen az 
őrsön adott egy nagy pofont, aszongya, hagyod magad verni, add vissza. Egymást 
összeverettették, két baráttal, meg egyebek, stb., onnantól elkezdtek vallani, meg egyebek, 
hát ilyen módszereik voltak, ilyenek, igen. 
K: Arra emlékszik esetleg, hogy ezek a csendőrök a zsidókkal szemben valahogy- hát 
másképp viselkedtek, mint a lakossággal? 
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I: Hát hogy hogy viselkedtek velük, hogy nem, mer addig még kint voltak a zsidók, addig 
ugye ilyenrül nem volt szó, amikor meg beterelték őket a templomba, ezt az időt én nem 
tudom megmondani, mennyi időt lehettek ott a templomba, az biztos, hogy odajártunk, nem 
egy napig, meg két napig voltak a zsidók összegyűjtve, hanem több időt voltak. És gyerekek 
jártunk a templom körül visszajártam én is a Próféta utcába, oda leselkedni, meg 
kíváncsiskodni. Hát én annyit láttam, hogy csendőrök őrzik a templom kertjét- templom 
kertjébe csendőr van, ugye. 
K: Ez hogy volt, Tibor bácsi, arra emlékszik, hogy ez mikor történt, és hogy történ, hogy a 
zsidókat beterelték a templom kertjébe? 
I: Hát aranyos, én erről csak annyit tudok mondani, hogy a háborút megelőző évbe én ezt a 
napját nem tudom, ez=ez- annyira azér’ emlékszem, hogy gyakorlatilag nem tél volt, nem 
ősz volt, de beosztani a tavaszt, meg a nyarat én ezt így pontosan nem tudom, jó időbe 
voltak ott, én ezt tudom mondani, tehát egyértelműen későtavasz volt, vagy koranyár volt. 
Ez volt az az időszak, de ezt én- és ez negy- negyvennégybe volt, az biztos, az évjárat. 
K: Történt-e valami más azt megelőzően, hogy őket be kellett- vagy őnekik be kellett 
vonulniuk a zsinagóga- vagy a zsinagóga kertjébe, vagy a zsidó templom kertjébe. 
I: Én csak azt tudom, ami a köznyelven volt. Azt beszélték, hogy elviszik a zsidókat. Ez 
ilyen hullámszerűen ment végig, volt nekik, hogy hát mit akarnak velük és (….) mondtak, és 
hát nincs ezekkel semmi baj, aszongya. Akkoriban vetődött fel pontosan Szécsénybe olyan 
hangulat például, hát jobbak, mint a mieink, hát fillérrel ha mész hozzá, mindent olcsóbban 
adnak. Egy ilyen=ilyen közhangulat volt a dologba. Aztán valahol--mégis megérlelték a 
hangulatot, mert alapjaiba véve, mikor meg arra került a sor, hogy elvitték, és én ezt 
egyszerűen nem tudom, hogy honnan a fenéből jött össze ez a kép, de valószínűleg ugye már 
az emlékeim olyanok, hogy ugye mint szabad gyerek voltam, én rengeteg időt töltöttem 
Szécsénybe a ligetbe. És a szécsényi ligetnek a futballpályáján nemcsak szécsényiekből álló, 
hanem környékből is, ahol nem volt megszervezve a levente, itt ilyen- hát hm: ne vigyem 
túlzásba, hát úgy is mondhatnám, hogy sok, az fogalom, hogy sok, hát nevezzük úgy, hogy--
-száz-százötven körüli fiatal lehetett leventés. Hát persze ebbe nem vagyok úgy otthon, de 
sok gyerek volt a leventébe, és ott ugye azoknak volt ilyen ülő foglalkozás, mikor dalokat, 
mi meg a tribünön, mer hát szabadon be lehetett menni a ligetbe, ezeket a dalokat így 
lefüleltük. És akkor volt az, amire már annak idején utaltam is, hogy például ugye azt a 
szöveget ugye teljesen a leventébe, ahogy énekelték, átvettük, hogy éljen a Szálasi, meg a 
Hitler, mint gyerekek, ugye- 
K: Hogy volt ez a dal? 
I: Hát az úgy volt, hogy  
éljen a Szálasi, meg a Hitler 
Mert az a zsidókkal könnyen viccel 
Egy rabbi, két rabbi- azt már nem tudom, hogy megdöglött, vagy megdöglik, ez- erre a szóra 
nem pont, de ugyanaz a lényege egyébként, hogy múlt idő, vagy- 
megdöglött a főrabbi 
Bátorság, éljen Szálasi! 
Ezt a mai napig nem felejtettem el. 
K: Emlékszik a dallamára, hogy hogy volt? 
I: Hogyne! 
K: El tudja énekelni? 
I: El. 
/Éljen a Szálasi, meg a Hitler 
Mert az a zsidókkal könnyen viccel 
Egy rabbi, két rabbi 
Megdöglött a főrabbi 
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Bátorság, éljen Szálasi/((énekel)) 
 
Ezt azért tudom, hát azért tudom, mert elmondtam, hogy honnan tudom, hogy ott a 
leventefoglalkozáson és ez így beidegződött gyerekekbe, mert hogy egy héten volt levente, 
hát nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, kétszer, de lehet, hogy háromszor volt, én nem 
tudom, meg az is lehet, hogy csak egyszer. A lényeg az, hogy sokszor. 
K: De maga még nem járt akkor a leventébe. 
I: Hogy jártam- nem. Hát akkor nem. Mondom, mi kint ültünk, gyerekek, akik ilyen 
otthonru’ hát szabadon engedett- 
K: Ki tartotta ezt a leventefoglalkozást? 
I: Azt ismertem pontosan. Aki is- hogy hívják, na----a gyakorlati oktató egyenruhába 
beöltözve, Szeles János volt, lóci születésű, majd szécsényi lakos lett belőle. És akkor közbe 
majd valószínű, hogy eszembe jut a neve, Tarjánbul került ide, énszerintem annak hivatala is 
volt, annak az illetőnek, de közbe nemcsak a leventével, hanem a tű- az amatőr tűzoltósággal 
is az az illető foglalkozott. 
K: Amikor ezt a dalt énekelték- 
I: -igen- 
K: -akkor ki volt ott, vagy ki tanította ezt a dalt a- ki énekelte velük? 
I: Hát az oktató. 
K: Ez a- ez akit mondott? 
I: Igen, hát az volt a felügyelő, hát. 
K: Még egyszer, hogy hívták? 
I: Szeles János. 
K: És a másik? Annak a nevére nem emlékszik. 
I: (…) majd mondom majd eszembe fog jutni, mert az nem szécsényi kötődésű volt, de 
annak hm:a bírói hivatalba, mostani városházán annak volt- de az se biztos, hogy ott volt, 
még az is lehet, hogy a főszolgabíróságon volt néki egy szobája, de- szóval az=szóval az 
hivatalnok volt, füzetéses hiva- persze az oktató is az volt, de ez külön irod- irodája is volt 
ennek a=ennek a főnöknek. Hát: eszembe fog jutni még azér közbe, biztos beugrik nekem a 
neve, mer azér nem=nem ismeretlen név volt az ilyen címen. Na most ugye ez megmaradt 
bennünk, na most itt jön aztán az ellentmondás. 
K: Tibor bácsi, ezt a dalt, még mielőbb elvitték volna a zsidókat, máshol is hallotta, vagy 
máshol is énekelték? 
I: Mi, mi énekeltük másutt. Ezt a dalt ott fölszívtuk, még volt egy másik dal is, de annak- az 
egyik sora maradt meg bennem- hogy (talicskázik már Rosenberg zsidó)- ez az elszállítás 
K: -még egyszer- talicskázik- 
I: -igen- talicskázik már Rosenberg zsidó. Aki hála istennek még vissza is jött. Ez volt a 
Rosenberg Herman, de az elszál- vitelük előtt rá egy ilyen sor, de volt ennek több sora, de 
akárhogy töröm a fejem, nem tudok rájönni a többi részére, meg hogy- csak ez maradt meg, 
hogy talicskázik már Rosenberg zsidó. Hogy hívják- ez volt így bennem. Na most, hogy hol 
van ennek folytatása, jó a kérdés. Ott van ennek folytatása, hogy én arra nem emlékszem, 
hogy bennünket beszerveztek, mind apró gyerekeket, de arra tökéletesen emlékszem, hogy 
amikor elviszik, amit napjára nem tudom meghatározni, csak úgy, ahogy az előbb, hogy ez 
valahogy későtavasz, koranyár, ez a=ez az időszak, amikor elviszik őköt, akkor mi gyerekek 
bandába összeverődve, itt tanyázunk, mer annak híre van, hogy viszik a zsidókat. 
Összeverődünk, és a Próféta utcából kijáratnál ott a Rákóczi szobornál csoportosulunk, és 
mikor a csendőrség beindítja az ő: menetet, annak a- mit tudom én, hát ez száz százalékig 
biztos- butaságot mondom, de azért mégis érzékelni lehet, tehát mindenkit kivezényelnek a 
zsidó templomból, ott nem maradt benn senki, hanem inkább úgy lehet érzékelni a dolgokat, 
hogy--az okot se tudom megfejteni, csak föltételezés alapon, egy pár személyt platós kocsira 
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tesznek, és feláll velük a csendőr a platóskocsinak a végére, nyitottan látni a két csendőrt, 
ahogy a platóskocsi végén van, majd pedig a tömeg gyalog indul az állomásra. Tehát ez- 
mer a múltkor ebbe még nem voltam biztos, hogy és akkor visszaemlékeztem, hogy hogy az 
istenbe is volt, hogy mondom, mer kérdezték tőlem akkoriba, hogy hán’ kocsi ment. Hát egy 
kocsi nem mehetett el annyi emberrel, ugye ezen gon- és akkor jöttem rá, hogy te, hát ez 
nem is úgy volt, most ha visszaemlékszek rá. Hát ott gyalog ment a tömeg, gyalog hajtották, 
hát mer így is mondhatom, hogy hajtották, mer nem akaratukból mentek az emberek. Ugye 
beállították őket így, hogy (…) mit tudom- megint csak részletkérdés, és gyalog ment a nép, 
és akkor volt fent a csendőrök között, ha így visszaemlékszik az ember a platóskocsin- hát 
azon biztos mozgáskorlátozottak lehettek, vagy betegek, vagy mit tudom- hát én azt nem 
tudom megmondani, hogy azok hogy kerültek a kocsira fel. És akkor a kísérő kocsi után a 
szobortól mi gyerekek többedmagunkkal, lehettünk harmincan is, hogyhívják- mentünk, és 
akkor énekeltük a leventébe tanult dalokat. 
K: Melyiket? 
I: Hát azt, amit mondtam, hogy éljen a Szálasi, meg a Hitler is. És ahogy a kocsi után 
mentünk, ez a gyerekcsapat ezt énekelte. 
K: Még egyszer, melyiket énekelte, el tudja mondani? 
I: Hát csak egyik nóta volt, ugye, éljen a Szálasi, meg Hitler/Mert az a zsidókkal könnyen 
viccel/ hogyhívják- 
Egy rabbi, két rabbi-  
és akkor valahol az is benne volt, hogy talicskázik már Rosenberg zsidó, hát az már szétesik, 
ugye, ezt ennyire precízen nem. Amit ott kint a leventétül hallottunk, azt énekeltük, ahogy 
vitték lefelé a zsidókat, gyerekek. Nem mondta senki se, magunktu’ mit tudom én, ahogy 
belénk ivódott ugye az a dolog, ezt énekeltük, és akkor egészen az állomásig, ott kullogva, 
meg minden, ugye követtük ugye a menetet, az állomáson aztán már a csendőrök, mer az 
állomásnak Szécsénybe van egy ilyen egyméteres drótkerítése, meg minden, ott 
megállították, de ott má’ volt a polgári lakosságból ki milyen alapon- ő: tiszteletbül, 
szomorúságbul, élvezetbül, honnan tudjuk, kinek milyen világa volt ebbe a dologba, ott már 
egy komoly tömeg volt, velünk együtt (…), de azok nem engedték a dróton túl a csendőrök, 
és egy az egybe akkor még ez nem volt teljesen tiszta kép előttem, most már világosan 
emlékszek rá, vagonba vitték el. Egyértelműen vagonérozva lett az emberek. 
K: Látta, amikor- 
I: -láttam, hogyne láttam volna. Hát azt má’ ahogyan láttuk, ahogy bekerültünk, ahol látni 
lehetett, de mondjuk volt közöttünk harminc méter, meg a drótfal, az a méteres- mind az 
állomásokon vannak azok a kerítések, oda onnan tovább a csendőrök nem engedték be a 
civileket, illetve hát a nem zsidókat. 
K: Hány- hányan voltak a zsidók, hány=hány zsidó embert látott a- ebben a menetben? 
I: Hát, tömeget. Azt láttam, hogy tömeget. Szécsény- nemcsak szécsényi zsidókat ölelt fel a 
templom, Szécsény környéki zsidókat is idehozták. De az Szécsényből már települések 
négy, öt, vagy hat kilométerre, azoknak a zsidóknak is itt volt a gyűjtője a szécsényi 
templomba. Több száz zsidót vittek el. 
K: Amikor ment a tömeg, és követték, felismert ismerősöket a- a: zsidó emberek között? 
I: Ezt nem- erre nem tudok válaszolni. Igen, hát biztos, hát mindenkit, majdnem minden- hát 
ahogy ismertem őket a házunkból, hát ugyanazok az emberek, hát azt úgy nem- 
K: Kire emlékszik konkrétan? 
I: A tömegbe? A tömege nem tudok így=így- most hazudnák, ha azt mondanám- minek 
mondják nevet. Azok vitték, hát azok a zsidó emberek voltak, akik hát nem maradtak a 
házukba, hát az egyszerűen a Schwartzék bezárták, vagy hát ott voltak a templomba, hát 
ezzel így nem tudok foglalkozni. 
K: De konkrétan nem emlékszik arcokra? 
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I: Hát így=így ahogy visz- hát nem, csak=csak viszik őket. 
K: Valakivel beszéltek esetleg, tudtak kommunikálni ott, vagy=vagy csak énekeltek a- 
maguk gyerekek, amikor követték a menetet? 
I: Mi le voltunk onnan szakítva, mer a gyalogosok a kocsi előtt mentek- a záró autó jött 
hátul, ugye ahogy mondom, az=az a kép van előttem, hogy a két csendőr a- itt a 
teherautónak a végébe ott van benne, így-- 
K: Csendőrök helyi csendőrök voltak? 
I: Hát vol- helyi volt egy, aki itt tkp. (Szécsényből nősült, az se) volt helyi, valahonnan- 
K: -hogy hívták? 
I: -idekerült- (Gerát) Fe- Gerát- 
K: Őrá emlékszi, aki kísérte- 
I: Hogyne, hát ő volt az egyik, aki kísérte az autót. A Gerátra úgy kell emlékeznem, hogy 
utána ugye ez az ember egy megszelídült ember, mivel nem volt tiszt, egyebek, és valahol 
elhelyezkedik, hát nem úgy, hogy be van fogadva a közösségben, de úgy előbb-utóbb 
megfeledkeznek róla, szóval létezik. Nem is tudom, hogy- nem=nem is látott- ja! gyárba 
került Salgótarjánba. Valahol mit tudom én, aztán azzal vót élő kapcsolatom, mert hogy 
hívják, mondom neki, hogy--tkp. tegezőbe is kerültem véle, ugye én korosodtam, ő pedig 
hát ugye szürkeállományú ember lett, mer hát- és akkor hát ugye volt időszak, amikor a- 
hogy is- az pedig- ja! jól van, megvan. Hát nem titok, hogy ugye nekem volt egy csapatom, 
én voltam egy csapatnak a tagja, és rendszeresen- 
K: -milyen csapat- 
I: -kártyáztunk esténként egy (…) Kakas nevezetű vendéglőbe, és ez a Gerát féle ember, ez 
pedig gibicelt. Ez egy fura dolog, de a kártyacsapatnak volt egy tíztagú gibic-társasága, akik 
nézték, mer hát mit tudom én, hogy mennyire nagy, vagy kis pénz volt abba az időbe, hát fél 
óra alatt kiment egy parti, hát abba volt olyan húszezer forint. Hát engedélyezett játék volt 
különben, römi bubit játszottunk, nem volt tiltva, ki is volt írva a vendéglőbe is, mind 
engedélyezett játékforma. És ezek ott voltak, és amelyik megnyerte az a partit, kifutott a 
parti, hogyhívják, akkor mindenkinek volt a gibice. Nekem is ez az ember is volt, nemcsak 
egy, kettő is volt belüle, az ember megint hozzá’ egy kört és akkor a gibic is beleesett ugye 
mindig abba, hogy egy pohár italhoz hozzájutott, mer ugye heten játszottuk ez a- 
K: -Gerát volt, aki kísérte a menetet, az egyik, aki fönn állt a teherautón? 
I: Nem. Gerát az a csendőr volt, aki őrként van róla tudomásom. A zsidó templomba őrizte, 
amikor őrizte, mikor szolgálatba volt. És akkor egyszer egy beszélgetéskor aszondta, most 
már elmondhatom, hogy tkp. ő nem volt rosszba- hát nem mosakodásból gondolom, 
egyebekbe nem egyet kiengedett esténként az ügyeit intézni. Ezt én őtőle tudom. Aztán hát 
én ugye szemtelen nem akartam lenni, meg egyebek, hogy hát azér’ biztos kaptál érte 
valamit, mer azér nem olyan egyszerű dolog úgy ilyen helyzetbe hogyhívják- erről úgy nem 
esett szó, ezt csak úgy feltételezem. Aszondta, hogy nem egyet kiengedett, olyat, aki tudta, 
hogy vissza is jön. Mer ugye a fejét vették volna neki a- ha nem jön vissza az illető, és hát- 
hát egyszerűen azt mondta, hogy hát esténkén- hát aztán ezek mit csináltak, mit nem, mer 
nem- hát nyilvánvaló, hogy valahol az értékeiket menteni jöttek ki ezek az emberek, mer a 
nógrádmegyeri italboltnak a falépcsője alatt, érdekes módon ott valamikor én államosítottam 
azt a Nódrád- innen 15 km-re lévő- (amikor ugye) kereskedelmi osztályvezető lettem. Akkor 
ugye valamennyi államosítás az én kezemen átfutott. Ismeretlen személyek jöttek a 
pénzügyminisztériumból, sose tudtam, hogy kicsodák, az a lényeg, hogy eljött a napja, és 
szóltak, hogy Kolosi elvtárs jöjjön föl, följöttem, lekezeltem, név szerint nem emlékszek rá, 
hogy kik voltak ezek a pénzügyesek. És akkor egyszer az ipar (…) csak így vakon 
fölütötték, na akkor ide. Huszonegy község tartozott Szécsényhez, és akkor mentünk ki 
államosítani, ezt csak ilyen epizódként dobtam be, és a Radics-féle vendéglőnek az alsó 
lépcsője alatt az a zsidó családból visz- visszatért, és a falépcső alatt felvették a (dolgot) 
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azt le volt téve (…) értékekkel, hogy hívják.- Na most erre gondoltam én. 
K: Na várjon. Amikor mentek államosítani, akkor találták meg az értékeket a lépcső alatt, 
vagy hogy volt ez? 
I: Persze. Leltár, meg egyéb, meg stb. hogyhíjják volt, és akkor abba az időbe, hogy hívják, 
visszatértek, mondom, nem=nem úgy precízen, és ott abba az időbe visszatért az a család, 
aki Nógrádmegyerbe övéké volt az a ház. És a földművek szövetkezet tulajdonába ment át 
az államosítás révén, egyebek. És abba az időbe mondják, hogy ez meg ugye nem nagy 
értéket őrzött itt az első lépcsőfok alatti rész. Az a család visszajött, vagy a család egy tagja, 
olyan mindegy, visszajött, és szépen kiszedték a lépcső alól a dolgokat, és az a Radicsék, 
akik már akkor belakták a lakást, elmentek a zsidó- ez nem tudtuk volt- (minden bajuk volt), 
nem tudták, hogy min járnak föl a lépcső alatt a hogy hívják. Na most én erre gondoltam, 
hogy ugye én Gerát amit mondott, hogy kiengedett embereket, hát biztos ilyen módon 
intézték, mindenki a maga módján, mert most is felbontottak itt egy zsidó épületet, és el volt 
falazva. Ez mostani érdekesség, egy jó éve megvette valaki, zongora volt mögötte ((nevet)) 
zongora volt elfalazva. 
K: A falban volt egy zongora? 
I: Igen. Azt nem tudom, melyik zsidó családé volt, le volt falazva a szoba, és a- benne egy 
fehér zongora- hogy hívják, ott volt benne letakarva, minden szép állapotba, jó állapotba 
hosszú évtizedek után. Ez tavaly volt, mikor ezt- hát hogy ilyen dolgok kitől- ez a család 
biztos nem jött vissza, ugye. 
K: Tibor bácsi azt látta, amikor beterelték a- be kellett menniük, vagy bevitték a 
zsinagógába, a zsidó templom kertjébe a szécsényi zsidókat, az hogy történt,azt látta? 
I: Én csak az összegyűjtött állapotot láttam, hogy ott voltak, meg olyat is láttam, hogy 
valószínűleg az előtérig kijöhettek. Mer ugye a zsidó templomnak van egy ugye ajta- ajtaja, 
amin nem lehet kilátni, ugye hát egy nagy faajtó volt, meg minden, az ugye biztos 
szellőztetés címén ki volt nyitva, és hát ott- szóval biztos vagyok benne, hogy oda a füves 
részre úgy ki lehetett jönni, hát céltalanul minek, gondolom. Néha-néha lehetett látni ott a 
kint lévő embereket, hát nem cigarettázni jöttek ki. Ott láttam embereket, a csendőr=csendőr 
meg ott volt ugye közöttük. 
K: A zsinagóga kertkapujánál is állt őrség, vagy álltak csendőrök? 
I: Hát, én két csendőrt láttam mindig kószálni ott, hát az a mozgáskörzete aztán hát ennyire 
nem lehet menn- hogy a csendőr öt méterrel arrébbment, vagy tízzel arrébb, hát az azér 
mégis ott egy keresztmetszetébe egy húsz méter lehetett, meg ki a templomkaputól a másik 
kerítésig is biztos volt egy tíz méter. Hát abból, hogy állt a csendőr jobbra, balra, előre- meg 
hát az pár embert mindig lehetett látni, akik ott- de hát így nem emlékszek rá, hogy- ha 
emlékeztem volna, na, ott (van a ….. hát úgy volt) hát ez már nem volt az érdeklődési 
körünkbe. Hát ott vannak a zsidók, kint vannak velük vagy- három-négy ott az előtérbe. 
K: Mit szóltak a szécsényiek, hogy begyűjtötték, vagy beterelték oda a zsidó templomba a 
helyi zsidó embereket? Mit szóltak a szécsényiek? 
I: Hát most mondjam azt, hogy hogy hívják- ez egy durva kifejezés zárójelbe, de tényleg 
(úgy van, be van baszva) elviszik ezeket a szerencsétleneket, komolyan mondom, így- 
mer=mer mindig csak arra tudok visszautalni, hogy- mer nem volt=nem volt ilyen-- szóval 
nem volt olyan hangulat, mind most. Ezt én komolyan mondom. Nem, mer egyértelműen 
gyakorlatilag most úgy élesen kirajzolódik ugye itt a bankok környékén, meg egyebek, a 
devizával össze vannak hozva a zsidók. Ami igaz, az igaz, hát ezt kár kerülgetni, hogy az ő 
kezükbe vannak ezek a dolgok, nemzetközileg, meg minden, itt a kormány is beszélhet, amit 
akart, húz, halaszt mindent, stb.--hát itt (…) ezt tudomásul kell venni. Hát minden 
devizahiteles érintett egy ilyen dologba, személy szerint ez fáj a személynek, a családjának, 
egyebek (…itt mondani) ennyit kell füzetni, vagy annyit kell füzetni, ez itt a kérdés. A 
duma. A duma senkit nem érdekli, már most a kormány is úgy van, (...) jobboldali ember 
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vagyok, talán most én is úgy vagyok véle, hogy bőven beszélget a bankok mellett, ez az 
időhúzás nem szép- szólhat másnak, csak azér, hogy gyakorlatilag tagadjuk, hogy úgy igaz, 
de a másik oldalon- 
K: Tibor bácsi, a menet lement az állomáshoz. Azt mondta, hogy az állomásnál is voltak 
helyiek, akik kijöttek- 
I: -tömeg- 
K: -a nem zsidók, akik a keresztény lakosság- 
I: -igen- 
K: Mit mondtak, milyen hangulat volt? 
I: Csak meg tudom ismételni az előbbi mondatomat. Olyan hangulat egyáltalán nem 
uralkodott, hogy hála istennek elviszik, mer itt nem voltak hála istennek zsidók, akik a 
másikat ki-ő: hm: hogy is mondjam, így, vagy úgy bántották volna. Itt így 
egyszerű=egyszerű kereskedő, puritán ember- zsidóság élt, aki gyakorlatilag nem 
földművelés- na ezt mo- ezt mindig mondták, hogy ugye zsidóba nehéz bányászt találni, ne 
is keresd, meg viccek is vannak belőle, meg egyebek, ez hogy- de- 
K: -milyen viccek vannak? 
I: -de ez nem élesen-  
K: -milyen viccek- 
I: -hát: aszongya, na láttad ezt a kis bányászt? Csak így poén- egy=egy azt a zsidó gye- 
gyerek. Nem. Hát ne is keresd, a zsidó nem is megy be a bányába. Hát ilyenek voltak, hát 
ez=ez jellemző volt rá. Gyakorlatilag hát ez egy kereskedő réteg volt, amit befogadott itt a 
szécsényi társadalom. Egyszerűen, hogy- és hogy is mondjam, most, amikor---kifut 
valakinek- ez a legjobb példa, kifut valakinek, úgy, hogy kiugrott az illető. És vagyonhoz 
jutott, pénze van, meg egyebek. Ez a figura most az biztos, hogy úgy van megcímkézve, 
hogy gyakorlatilag ez a személy valahol=valahol lopott, vagy a törvényt kijátszotta, 
valahogyan megcsinálta, és ezt nem lehet szembeállítani ezzel a milliós Gross Jánossal, mer 
akkor így erről senki nem beszélt. 
K: Miről nem beszélt, nem egészen értem? 
I: Hát ez Gross Jánosnak a tulajdona, ez egy gazdag ember, semmi- de a síbolás szó, meg a 
lenyúlás, meg egyebek fel nem merültek Gross János (…) a vagyonát. Se Szabadosénak, 
mer a másik nagy tulajdonos az vagyonos volt, mit tudom én, háromszáz hektár földjével. 
Hát erről nem beszélt így senki se. Hát az egy vagyonos ember, azt kész. Azt le volt zárva az 
élete. Most pedig egész más megközelítése van a dolgoknak, mer más megközelítése van, 
mer érthető dolog, hogy azt a dumát ugye elfogadni, azt, hogy örüljünk, hogy megvette, mer 
ha nem vette volna meg, akkor már most romokba lenne. Hát ez=ezt a szöveget el lehetett 
hinteni, amíg még egy tulajdonszerzés volt- 
K: Ez most mire vonatkozott, bocsánat? 
I: Hát az, hogy gyárak, mindenek úgy mentek el, hogy köszönjük meg, hogy megvette 
valaki, mer ha nem vette volna meg, akkor már a porba volna hullva- hát az egész dolog. 
K: Jó. Akkor álljunk most itt le, merthogy lejárta a kazetta, és majd folytatjuk a beszélgetést. 
 
K: Tibor bácsi, megálltunk egy picit, mert kazettát kellett cserélni a videokamerában.  
Volt egy- említette a múltkor, hogy- meg most is szóba került a zsidó focicsapat. 
Pontosabban volt=volt- voltak focicsapatok, ilyen grundfoci, és hogy volt=volt egy ilyen 
körmérkőzés a csapatok között. És mikor azt kérdeztem, hogy volt-e valami jele annak, 
hogy=hogy valami készül a zsidókkal kapcsolatosan, akkor mondott erre egy történetet a 
múltkor Tibor bácsi. Hogy=hogy- hogy=hogy a Próféta utcai csapat az nem jelent meg? 
Vagy hogy volt ez? Vagy rosszul emlékszem? 
I: Hát itt külön kell választani két dolgot. Tehát lakom a Próféta utcát, és a Próféta utcai 
utcafutballban gyakorlatilag nem csapatként, hanem csak ilyen utcai ő: grundon való szőr- 
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meg rongylabdás játékokba veszünk részt- veszek részt, ennek minden (például a két 
Davidovits) gyerek is tagja, meg a Müller Tomi is ott jön, de ez csak olyan, hogy két kő 
letéve, sapka, stb. Tehát én a zsidó utcai csapatnak, amikor kialakul ott egy csapat, annak én 
nem vagyok tagja, én akkor már felmegyek lakni a Rózsa utcába, és a város csapatának 
leszek a tagja- csapatának (meg kellett lennünk), hogy tizenegyen, mer ott se voltunk meg 
tökéletes létszámmal, szó szerint Lukács Rózsa nevezetű lányt bevettük, mer azzal voltunk 
tíz fiú, meg egy lány, úgy lett a város csapata. Onnan kezdve már ellenfélként állunk szembe 
a Malom utcába, amit mi zsidó utcai csapatnak nevezünk, abba meg egy nem zsidó gyerek 
van, szerintem az biztos, hogy az nem- hogy hívják- hogy Jancsó Misi, és időközönként, 
mikor ott is baj volt a létszámmal, egy Pápai Jancsi nevezetű még- nem zsidó gyerek beszáll 
ebbe, és ütközünk, de ennek nincs futballpályája, a Malom utcába van kitéve akkor is a két 
kő, utcafutballba van ez a két csapat, de mi ugye komolyan vesszük mint gyerekek, ezt a 
dolgot. És akkor felváltva, hogy ki kivel játszik. Mi biztos, hogy a zsidó utcai csapattal a 
város csapata többször megmérkőzünk, az tízen belül, de ötször-hatszor is találkoztunk 
egymással rivalizálva. Hát aztán hogy a zsidó utca kihívta-e a (…), meg a telepet, hát erre 
úgy nem tudok visszaemlékezni, valószínű, mer így körbe futballoztak ezek a csapatok 
egymással. Mi biztos, a város, meg a zsidó utca, az biztos. 
K: És 44 tavaszán is mentek ezek a mérkőzések?  
I: Hát még be nem gyűjtötték őköt egyértelműen- hogyhívják- hát ezek a meccsek ezek 
végig folytak egymás között, és hát utána aztán már szigorodtak a körülmények, akkor már 
egy bizonyos időben kivonulhattak, mert amikor én kimentem a ligetbe, ez megint egy 
emlékem, valamilyen címen, hát milyen címen, játék címen, de mit t’om én, hogy, és 
bementem a ligetbe, és én azon a nap futva mentem be a ligetbe. Vagy megszokásból, vagy- 
olyanom volt, és akkor láttam egy olyan dolgot, ami tkp. aztán már kombinatív módon 
összeállt, hogy félelem, meg elkülönülés, meg egyebek, hogy mikor én bemegyek a ligetbe, 
azt vettem észre, hogy bal oldalra pontosan így, ahogy emlékszem, bal oldalon úgy bok- 
bokrok megmozdult, meg minden. És benézek a bokrok közé, akkor látom, hogy a teljes 
zsidó társaság benn ezek a focista, meg minden, stb., ők így bujkálnak be a bokrok mögé 
hogy hívják- és szinte azt is lehet látni, amikor felismerik, hogy én szaladok be ott a ligetbe, 
meg minden, hogy- mint hogyha- szóval nem így igaz, de így igaz, mint hogyha nagy 
levegőt vennének, és=és úgy kiegyenesednének, egyebek, stb., mert ki tudja, mire 
gondoltak, hogy ki jön. Tehát ez már ugye filozófia részemről, de már akkor így 
megfélemlített, és a csillag már fönn volt, akkor. És ezek a gyerekek- 
K: Hol volt fönn a csillag? 
I: Hát a csillag itt=itt- én azt nem jegyeztem meg- itt a sárga csillag már volt rajtuk, a 
gyerekeknek. 
K: A gyerekeknek is kellett hordaniuk? 
I: Hát ezek szerint. Ott hogyhívják- na most ugye ez lehet megtévesztő is olyan értelemben, 
hogy lehet, hogy egy kisebb korosztályúnak nem kellett mert az iskolát úgy kell elképzelni, 
tehát én úgy fogtam fel, nem mint a futballcsapat tagjait, hanem az iskolából- mer ugye volt 
zsidó iskola. Tehát ahogy volt a templom, sarkon Sternék laktak, Sternék mellett pedig volt 
a zsidóiskola, a sarkon pedig a (…) Béla, az is zsidó család volt. Hogy hívják, na most én ezt 
úgy fogtam föl, a tanítójukkal, meg mindennel együtt ezek a gyerekek ott voltak kint. És 
most hogy- és akkor az úgy volt, mind egy tanyasi iskola más régiókba, ugye az ötödikes 
össze volt csapva a nyolc- mer nem volt annyi zsidó gyerek- egy ilyen összetett osztály volt, 
ugye egy osztály. De- de nem csak azért, mert ugye zsidóüldözés volt, hanem ez így volt az 
evangélikus iskolába is. Mer volt evangélikus iskola is, hát mit t’om én, milyen kategóriájú 
évjáratok voltak összerakva, tehát az összes gyerek ott volt, ha úgy vesszük. És most ugye 
ezeken belül a kicsikre is tettek csillagot, vagy nem csillag- de én láttam, hogy csillag volt 
rajtuk, hogy aztán mennyin volt csillag, a nagyobbakon, vagy a tanáron, egy tanáron- 
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K: -látott sárga csillagot viselő zsidó embereket Szécsényben amúgy? 
I: Hát--így nem emlékszem rá, mer szerintem ugye a megbélyegzés azzal indult el, hogy 
begyűjtötték őket. De=de ez meg érdekes, hogy a ligetbe meg hogy azokat honnan vitték ki, 
hogy a gyerekeket esetleg kivihette valami nevelő? És akkor ott már be lettek csillagozva, 
hát ez má’ most nem jön össze a képbe. Ugye, hogy=hogy hívják- ez=ez=ezen nem is 
gondolkoztam el, meg még úgy össze se tudom rakni, mer- hogy van az akkor. A begyűjtés 
előtt ezek a gyerekek kint vannak a ligetbe, ugye, és van csillagjuk, mer volt csillagjuk, erre 
emlékszem. Akkor ezek szerint a polgárokon is kellett lenni csillagnak, hogy én erre nem 
figyeltem föl---erre nem figyeltem föl, hogy begyűjtés előtt már volt rájuk- vagy pedig az 
történt, hogy bent- ezek a gyerekek is már bent voltak a templomba, és onnan valamilyen 
formába csak-csak azt mondták, hogy kimehettek levegőzni a gyerekekkel a ligetbe, mi 
tudom én, egy tanár felügyeletével. És akkor ott bent megkapták a csillagot a felnőttek is, 
csak azok nem járhattak i. Hát ez- erre nem=nem tudok így választ adni, hogy ez hogy 
történhetett, mer valahogy nem stimmel valami. Most így=így időrendbe nem stimmel, mer 
azok a gyerekek (többé nem voltak benn) a templomba, akkor a többiek is kaptak csillagot, 
csak hát arra nincs emlékem- a kintiekről- vagy pedig, még egyszer mondom, az=az a 
legvalószínűbb, hogy valamilyen címen mégis talán a gyerekeket kiengedték a nevelőjükkel. 
K: A zsidó boltokkal mi történt? Tehát ugye be kellett menniük a zsinagógába és mi lett a 
zsidó boltokkal? 
I: Szétszedte a nép. 
K: Mg akkor, amikor bent voltak? 
I: Nem=nem. Nem, hát az egyszerűen be lett zárva, (a háború meg) ezt a kérdés feloldotta, 
hát mindent elloptak az emberek. 
K: Mikor történt mindez, és- 
I: -hát a háborúba minden szabad (…) minden ugye- ennek a mennyezetnek nem voltak 
kereszt- hogy hívják, áthidalói, ottan a terem felett, hát ez el volt vive, hazavitték tüzelni. 
Jött a nép, azt szétszedte. Ez=en nem úgy- egyszer (…) hát ellopták, hát ablakokat, mindent. 
Itt a folyosóablakok, amik voltak, mind ki voltak szedve. Ezt onnan tudom, hogy mer én 
ugye mikor aztán ifjúsági vezető lettem, történelmileg Szécsénybe--két dolgot csináltam 
fiatal gyerekként az én szervezésem alatt. Itt van lent egy halastó, és annak a halastónak a 
víz- ő: vizét úgy biztosítottam, hogy egy barátom volt mérnök a pincébe lent, így 
készíthették azt a (…) féle büdös sajtot, itt egyedül Magyarországon, amit levittek Pécsre 
utána később, és ennek a vízét ez a barátom csőrendszerrel leengedte a tóra. Hogy itt 
tükörjég volt, Pesten se lehetett különb jégpálya, mind itt nálunk, persze (söpörni kellett), 
hogyha a hó esett, de kezelve volt, két ember által, és ez a DISZ időszakába volt, mikor 
Magyarországon az ifjúsági szervezet hogyhívják volt- 
K: Tibor bácsi, bocsánat, hogy megállítom, de ott tartottunk, hogy a boltokról, meg=meg 
mondjuk a zsidók ő: a szécsényi zsidó embereknek a- 
I: -igen- 
K: -tulajd- 
I: -hosszú=hosszú- 
K: -tulajdonáról beszélgettünk- 
I: -hosszúra engedtem a lét- ennek jött a vége, hogy abban az időbe ugye a kastélyt 
megkapta a DISZ, amikor ez a korcsolyapálya volt, meg egyebek, és itt az átkelő fölött nem 
volt keresztáthidaló gerenda, mer a nép széthordta innen, és a kastélyból hazavitte tüzelni, 
meg különböző- ezt akartam- 
K: De a kastélyban már akkor nem zsidó emberek laktak- 
I: Á, nem, ki volt adva, vagy négy család élte itt a kastélyt. Név szerint is tudom, kik élték, a 
bútoriparnak az igazgatója Szedlák Sándor, meg egy ilyen (…) nevezetű család építette, meg 
még azt akartam mondani, hogy a folyosón se voltak ablakok, mer azokat is kiszedte a nép, 
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vagy felhasználta, vagy tüzelőnek elvitte, mer ezekből az ablakokból meg=megoldottam a 
külső kártyaterem, ami van, ebből pedig megoldottam itt Szécsénybe, az ugye soha nem 
volt, szabadtéri vetítéssel oda ki a fákra, a mozit. Kivetítős mozit, úgyhogy itt tkp. ilyen 
ötszáz ember ült, mer az fogalom volt, hogy mozi, meg innen a nyitott ablakokbul az itt 
lakókhoz jöttek vendégek, ide még száz ember nézte a filmet- hogy hívják- hát nézték a 
filmet. 
K: Tibor bácsi, a zsinagóga kertjébe, illetve a zsinagóga épületébe beterelik a szécsényi 
zsidókat- 
I: -igen, és a környékbelieket, mer az egyértelmű- 
K: -és a környékbelieket, a- az volt a kérdés, hogy mi lett az ő holmijaikkal, mi lett az ő 
házukkal, üzletükkel, üzleteikkel, látta-e, amikor azt mondta, hogy mindent szétvittek, 
mindent széthordtak, látta-e Tibor bácsi, hogy ez megtörténik? Mármint hogy kirabolják az 
emberek ezeket a- 
I: - én csak a (tényekre) vagyok- ahogy ezt a kastélyt kiürítette a nép, úgy szedték szét a 
zsidó házakat is. 
K: -tetszett látni? 
I: Hát ezt se láttam lényegébe, ennek az eltűnését, de nem- itt ez 24 óra alatt ment, hogy a 
front- megkezdődött, ide-oda becsapott az akna, vagy a bomba, vagy valami, hát hordta szét 
a nép. Hát a Grosséknak a Hermina nevezetű kastélytelepén is a cselédlakásokkal együtt 
eltűnt máról-holnapra. Hát ez egy éccaka ment ez a  játék, itt minden szabadrablás volt, hát 
ez az igazságság. Ezt nem követte senki, hát ezt mindenki tudta, viszik világnak. 
K: Nál- Önöknél- Önök is vittek el dolgokat, az Önök családja? 
I: Hát, a mi családunk abba a pozitív helyzetbe volt, hogy- ahogy mondtam, én szabad 
gyerek voltam, nem azér’ voltam szabad gyerek, hát azér voltam, mer a körülményeim 
nekünk rendezettek voltak. (A felépülés) ugye a fater öt bejelentett emberrel dolgozott abba 
az időbe, két hold szőlő volt, száz családos méhészetünk volt, egyebek, ugye, mer mi nem 
tartoztunk a leesett emberek közé. 
K: Tud arról, hogy valaki valamiféle ingóságot, holmit vitt el zsidó családoktól? Tehát 
konkrétan ki, mit, honnét, volt-e ilyen információja? 
I: Nem tudok ebbe partner lenni, mert hát ez a helyzet, hogy hát itt=itt=itt minden házat 
loptak. Ami szabadon maradt, itt a nép hordta- 
K: Látta azt, hogy valakinek- valamelyik zsidó bútor például hol ő: odakerül valakihez, 
valamelyik szécsényihez, tehát látta mondjuk később, hogy a- 
I: Nem. Hát ebbe nem tudok. Nem=nem, ebbe nem tudok hogyhívjákolni, mer tkp. úgy is 
zajlódott le az egész dolog, hogy mindenre aszonták, hogy szétloptak mindent, eltüzelték, 
hazavitték, egyebek, így jelentkezett ez a dolog, hogy- de tulajdonították értéknek ezeket 
mondom, kiszedni itt az ablakot, hát mire kiszedte, az ott darabokba volt. Ezeket mind 
tüzelőnek vitték- hogyhívják- mer tényleg úgy volt (lakás szét van) tisztára szedve, 
ablakaival, gerendáival, meg minden, és én azt nem tudnám megmondani, ki vitte, mindenki. 
K: Tibor bácsi, de nyilván azért nem csak ablakkeretek voltak ott abban a házakban, hanem 
voltak értékek is, ruha- 
I: -hát- elvitték- az úr isten se tudja, hát az nem lett megkövetve így, hogy- így=így 
egyszerűen ez mind a háború ezen végigment, hogy ellopták, töm- tömegével jöttek a 
szegények, meg- 
K: De akkor ezeket nem látta. 
I: Tessék? 
K: Akkor annak idején Tibor bácsi, hogy ez hogy történt az, hogy nem látta. 
I: Nem figyeltem fel rá. Hát ez a része engemet nem érdekelt, mert tkp. a helyzet az, hogy 
mi mikor feljöttünk mink is a pincéből, a saját lakásunkon se volt rajta az ablak, de=de nem 
úgy, hogy ellopták, ki=kivitte a- na, micsoda--nem a légáram, hanem a légnyomás. Az akna, 
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ahogy levágott, meg minden, kiszakított mindent- mindent újra kellett- egész Szécsény, hát 
itt háromhetes háború volt, Szécsénybe, 21 napig állt a háború, hogy a Hatvantól jövő 
németek fel tudjanak menni észak felé, itt tartották ezt a vonalat és akkor hát itt akkor 
komoly problémák voltak. 
K: Tibor bácsi, amikor megálltunk az előbb, és kazettát cserétünk, akkor említette, hogy 
eszébe jutott az egyik leventeoktatónak a neve. Hogy is hívták akkor azt a leventeoktatót? 
I: Jeszenszki a parancsnokot. 
K: Jeszenszki, igen. 
I: Jeszenszki, igen, de a keresztnevét azt nem- 
K: Tehát Jeszenszki volt, a másik pedig? 
I: A Szeles János konkrét egy gyakorlati oktató, aki kint volt az emberek között, és ott 
dresszírozta őkök. 
K: És ő énekelt a leventékkel, ugye, ez a Szeles? 
I: Persze, ezt a hogyhívjákot, igen. 
K: Később kinyitottak aztán a zsidó boltok? 
I: Hát: gyakorlatilag, ha összeszámolom, az én emlékezetembe megállítja---huszonöt ember 
a háromszázat. (Én azt) nem a téma miatt, úgy magamtól ugye három- az a- az e- kimondott 
három- nekem nincs statisztikám, csak ahogy mondták, hogy háromszáz zsidó élt 
Szécsénybe, ebből huszonöt térhetett haza. Aki hazajött ide ((köhög)), azért mondtam, mert 
hazajött ide, mer aztán későbbiek során ugye a nővérem mondja, hogy azt hitt- itt volt a 
temetőbe. Ne beszélj, mondom. Mondom engem mindig érdekeltek ezek a dolgok, a 
nővérem a temető-közelbe lakott. És akkor hát kiderült, hogy a (László) is visszajött, csak 
nem Szécsénybe, ugye. És akkor hát innen-onnan azér hallottam, hogy a Schwarz Laci, pont 
az a (Blumberger) Katival összeadva izét- nagyon csinos- fogtechnikus fiatalember volt, 
úgyhogy az is létező valaki, Angliába él, de hát azért tkp. valahol- valahová valakik jöttek, 
biztos megnézték, hogy mi történt a lakásukkal, házukkal, egyebek, stb., stb., és- 
K: Volt, aki visszaköltözött a házba, illetve visszakapta a boltját? 
I: A Blumbergerek. A Blumberger családok azok vissza- a Blumberger ugyanúgy kinyitotta 
a szódaüzemét, saját házába jött vissza (Blumberger) család, apja, anyja, meg a lánya, igen, 
és a Ró- Br- Rosenberger család az a Blumberger családdal a testvér ágazata is, két család is 
még. Hogy azt ők hol laktak eredetileg, hát--nem tudnám megmondani. A szódás 
Blumberger család a házába jött vissza, az teljesen egyértelmű, azzal nincsen- azzal 
koronatanú is van rá, mer él a Kati még mindig- hogy hívják- ők igen, akkor- 
K: Rosenberget említette. A Rosenbergék visszajöttek? 
I: Rosenberg is visszajött, de azt nem tudom megmondani, hogy ahol az üzlete volt, hogy az 
háza-e volt, mert idejött lakni Rosenberg az itt (…) na mindegy- a (laktanya) mellé jött 
vissza a Rosenberg Laci, de a felesége nem jött vissza. Ő egy más zsidó lányt vett el, és 
azzal élt, család- gyerekük is született utána. Hát Herman az visszajött, az biztos. 
K: Rosenberg Herman. 
I: Hogy aztán a- hát az üzletét nem nyitotta ki, ő lett a Tüzépnek a vezetője Szécsénybe. És 
akkor ő volt az az egy személy, akivel kapcsolatosan véleményt formáltak az emberek, hogy 
rohadjon, meg, meg egyebek, stb., hozzátették a zsidó szót is, mer az kikerülhetetlen volt, de 
én nem- 
K: -ezt nem értem- 
I: -de én, aki szakmába vagyok benne- 
K: -mit- miért- mit mondtak a Rosenbergről? 
I: Hát arról minden mondtak, de nem azér’ mondták, nem a múltja miatt mondták. Hát nem 
jött, csak egy vagon szén, vagy kettő, az háromszáz mázsa szén. És a- ötkor- vagy hatkor 
nyitott a Tüzép, de éjfélkor már kígyózott a sor a=a sorbaállás a szénér, hogy jusson. Hány 
mennyinek jutott az elejéből, vagy tíznek, vagy tizenötnek, hogyhívják, szóval a vége meg 
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mondta a- ennek adja- valaki belement oldalról, pedig (valaki mindig- adtak) oldalról 
ismerősnek, egyebek, na most azt mondták, hogy a maguk (…) szegény (…) hát ő volt a 
Tüzép-vezető. 
K: Mit mondtak róla? 
I: Hát mindennek elhordták- minden- lezsidózták, nem szemtül szembe, hát a háta megett- 
rohadjon meg- á, ahogy szokott ez lenni, ahogy a pult alatt adnak árut valakinek, egyebek, 
hát kapott ukázt is, ugye, félre kell tenni, ide, meg oda, stb., hát papírok jöttek, ami 
kötelezően visszatartotta, mér nem ossza ki, egyebek, hát nem mondhatta meg, hogy felülről 
volt utasítása, hogy húsz mázsa szenet tartson vissza, meg egyebek, hát amit csak nem lehet 
szétosztani. Ő ilyen szempontból ezt nem lehet idesorolni, hogy azér lett szidva, mer zsidó 
ember. Egyszerűen a helyzeténél fogva, mer mellette például volt egy magyar ember, 
későbbiek során is (pedig azt aki élték) azt az időt, a fagyasztott francia hús, meg egyebek, 
kapott Szécsény egy fél disznót, már frisset, meg kapott az a- egy teljes egész 
szarvasmarhát, fagyasztottat, franciát, na most oszd szét a fél disznót,(Pásztor Tibi) a 
haverom volt, kapott mindent, hát őt nem zsidózták, rohadjon meg, mocsok disznó, 
szétossza a haverok között, hát nem lehet szétosztani, hogyhívjákot, száz kilót, sertéshúst 
ezerfelé. 
K: Tibor bácsi, a múltkor említette, hogy voltak olyan zsidó származásúak, akiket nem vittek 
el. 
I: Egy családról tudok, a nevit nem tudom megmondani, az öregúrnak a lába, hát majdnem 
azonos volt, csak a sarkával valahol így- így volt állva- szóval lábfeje nem volt meg néki, a 
két lábfeje. De én azt nem tudom, hogy utólag nem-e vitték el őkök, akkor nem. Úgy 
mondták, hogy azokat itthon hagyták. (Ez se személyes) meggyőződésem, de akkor azt 
mondták, hogy azokat nem vitték el. Na meg hát a kikeresztelkedetteket. 
K: Kik voltak ezek? 
I: Hát például a Bolgár család, a patikus- (mondták, hogy) bigott keresztények címmel 
nem vitték el Bolgár, meg a Vidor doktorékat se vitték el, azok megelőzték ezt a dolgot, 
évekbe nem tudom, mennyivel, de nem vitték el. Valamennyivel- hát azok, mit tudom én, 
elvi alapon keresztelkedtek ki, vagy súgást kaptak korábban. Volt a Vidor doktorék, azok 
maradtak, meg a Bolgár gyógyszerészék is maradtak. 
K: Múltkor említette, hogy látta azt, amikor a zsinagógából, a zsidó templomból ugye vitték 
ki az embereket, illetve azokat, akik a teherautóval mentek, azokat fölrakták a teherautóra. 
És ugye azt a jelenetet látta, hogy föl kellett őket- hát- terelni. 
I: Igen=igen- egy jó pár embert onnan föltettek, egyebek, fellépésnél ott tolták-nyomták őket 
a- 
K: -kik? Kik nyomták? 
I: Csendőr- egy csendőr- 
K: Hogy viselkedtek a csendőrök ebben a helyzetben? 
I: Parancsosztó szavakat lehetett hallani, mozogjon, igyekezzen, egyebek, stb. így- ilyen 
szavakat lehetett hallani. Hát (…) nem vittek senki (…) hát terelték a népet, mind az 
állatokat. Hát megmondva- hát nem- nincs erre kifejezés. Ide álljon, oda álljon. 
K: Vittek magukkal holmit a zsidó emberek, amikor mentek a menetben, illetve a 
teherautón? 
I: Mintha valami kis dolog lett volna a kezükbe, de ezt nem tudom megmondani úgy- 
hát=hát- hát csak (…) nem mentek, az biztos, hát valami kis dolog lehet, hogy volt. Ezt=ezt 
nem figyeltem. 
K: Hagytak holmikat például a zsidó templomban, a zsinagógában? 
I: Nem- én nem tudom, oda mi nem mentünk be. Kijöttek- hát mi- meg hát tkp. mi, ahogy 
mondtam, nem testközelbe voltunk, csak utána lettünk viszonylag testközelbe, mer  ahogy 
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kijönni a- nevezzük akkor zsinagógának, én nem használtam sose ezt a szót mondjuk, de 
mindegy, hát legyen zsinagóga- 
K: -zsidó templom, nyugodtan mondhatja- 
I: -hát mi úgy hívtuk, hát zsidó temp- hát mindegyik- úgy- hát katolikus templom, 
evangélikus templom, zsidó templom, hát mi így hívtuk a- hogyhívják, köznyelvbe így volt. 
Tehát ahogy onnan kijön az ember, akkor jön kb. egy ház hosszat, olyan tíz-tizenöt métert, 
és még akkor belemegyünk kb. 30 métert, és ott voltunk terelve lényegébe (visszatartva) a 
csendőrök által a Rákóczi utcába. Mikor kijön ez a gyalogos menet, meg elmegy az az autó 
is, ugye, úgy rá lehetett látni, hogy mi történik az épület előtt, de így nem voltunk ilyen 
beszélő-távolságra, olyan 30-40 méter lehetett, és mikor az elment, akkor (zárult) már a 
végére a teherautót, az is bandába megyünk mi is gyalog lefelé az állomásig. És mondjuk 
ezeket a dalokat. Hát aztán, hogy mit- hát házba meg=meg egyáltalán mi volt ott vélük, hát 
ott se lehetett velük különösebb csomag. 
K: Amikor daloltak, azon kívül, hogy daloltak, mondtak még dolgokat a- amikor kísérték 
ugye Önök mint gyerekek a menetet, vagy a teherautót? 
I: Nem: hát úgy egymás között beszél- ki tudja mit beszéltünk akkor már úgy egyebek, hát 
nem=nem=nem egyértelműen csak az volt a téma, hogy viszik a zsidókat. Hát hogy egymás 
között lehet, hogy arról beszéltünk, hogy kivel fotballozunk vasárnap, vagy mit tudom- az 
már így nem. Egy biztos, hogy tudatosan azért mentünk, mer vitték a zsidókat, hogy 
élveztünk, ezt el kell mondani, hát egyszerűen élveztük, hogy mi ott dalolunk, mint 
gyerekek, hát nincs mellébeszélés, hát ez így történt. Az má’ más kérdés, hogy én hogy 
fordítom le, hogy mondtam is, hogy ellátogattam Auschwitzba, és akkor tettem a mérleg 
serpenyőjébe mindazt, amit itt láttam, meg amit ott láttam, és elgondolkoztam az emberi 
sorsokon. Az már egy másképp- felnőttként, ugye, meglátni azt a sok szemüveget, meg 
cipőt, meg mindent oda felhalmozva abba a siralomházba, ami volt. Így van, és akkor 
visszagondolni a haverokra, meg az ismerős arcokra, az már egy más kép, az emberbe 
valahogy kialakul, hogy minden miért történik az életbe, hát az tényleg szomorú volt, mert 
itt, mai nyelven kifejezve, ilyen rafinált embereknek a körét én nem ismertem, ilyen=ilyen 
címmel, a zsidóságba, hogy- én=én- élni akar- sőt, tanítom a gyerekeimet is (…) tisztába 
vagytok ti, hogy azok az úriemberek, amire ti nem emlékezhettek rá, mer az mind a maga 
módján jólöltözött, azért valahol ugye (…) bebugyolált asszonyok voltak, meg egyebek, 
hogy ezek kereskedő társaság, meg egyebek, hogy mi gyu- mikor jutottak a saját 
tulajdonukhoz? Majdnem nyugdíjasok voltak, mikorra kiváltották az üzletházaikat. 
K: Hogy micsoda? Bocsánat 
I: Hát majdnem nyugdíjasok voltak, amikorra már az üzletházaikat kiváltották, ahol éltek. 
Hát nem övéké volt, hát hitelbe vették. Úgy nőttek fel, máról holnapra, filléreket összerakva, 
megdolgozva érte. Nem úgy van, mint ahogy ti gondoljátok, hogy öt év alatt autó, meg ház. 
Ezek csak- nem (…) ahogy mondom, jobboldali vagyok elvileg, elkötelezett ember vagyok, 
de olyan (mint Kádár idejébe) olyan tíz év a világon nem lesz, amibe én felnőttem (…) 
hogy valaki öt év alatt házat, meg kocsit vesz. Ugye egy társadalom se tudja kitermelni, 
sehol se. Ahhoz idő kell, mindenüvé. 
K: Tibor bácsi, álljunk most le, köszönöm szépen, álljunk meg, és megkérdezem a 
kollégáimat- 
 
K: Tibor bácsi, még egy kérdésem lenne. Itt a beszélgetés közben elhangzott az, hogy=hogy- 
amikor arra kérdeztem, hogy milyen hangulat volt a zsidókkal kapcsolatosan a háború- az 
elvitelüket megelőzően, akkor azt mondta, hogy ez- hogy nem lehetett igazából érezni 
Szécsényben azt, hogy ellenséges- 
I: -igen- 
K: -a hangulat. Nem úgy, mint ma, ezt mondta- 
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I: -igen=igen- 
K: -vagy valami ilyesmit mondott. Akkor nem kérdeztem rá, de most megkérdezném, hogy 
mire gondol pontosan Tibor bácsi, milyen most a hangulat a zsidókkal kapcsolatosan, mit 
érzékel? 
I: Hát az pártokban gondolkozom én ilyen szempontból, és gyakorlatilag hát a helyzet az, 
hogy ez a deviza-üggyel a bankok megetti hátteret a köznép a zsidókban látja. 
K: Még egyszer, nem hallottam, elnézést. 
I: Hát, a kialakult helyzetet, hogy a bankok javára történik tkp. ez a időben való eltolódás a 
devizának a tisztázása, meg egyebek, stb., hogy ez még egy zsidó háttérben gondolkoznak 
az emberek. Hogy a zsidók kezében vannak ennek a banki ügyeknek az intézése, mert a 
banki szektort a zsidók uralják. 
K: Ezt gondolják az emberek? 
I: Igen. Jelentős része. 
K: És ez=ez mit jelent a zsidókra nézve? 
I: Hát, hogy zsidó a tulajdonos a banki háttérbe. 
K: De és ez- ezt- ez most hogy jön ide a mi témánkhoz, vagy ez most hogyan? 
I: Hát én nem tudom- a mi témánkhoz, ezt mint állapotot jelöltem meg, hogy most így 
foglalkozik a társadalom ilyen értelembe, mivel több százezer érintett ember van a devizába. 
Hát régen ez nem foglalkoztatta az embereket, a deviza. Az a zsidó, aki akkor jelenik meg, 
’45-be, az egy ember, az egy kereskedő, aki ugye szorgoskodik, dolgozgat, meg egyebek. Ez 
a banki szférájú zsidó meg elvont figura. A háttérbe valahol ott van, nem bizonyítottan, 
valahol. 
K: És mit gondolnak, hogy milyen- mit gondolnak ma a zsidókról Magyarországon? 
I: Hát így külön nincs véve, én teljesen (ide kötöm a) jelenleg Magyarországon, hogy 
mondják, pillanatnyi helyzetbe ugye nemcsak arról van szó, hogy ennyi ember érintett a 
devizába, ennyi család érintett a devizába, hát azt le kell bontani emberekre. Most akkor mi 
(…) hármat? Mer ahol érintett egy ember, ott érintett három, vagy kettő minimum. 
K: És akkor a zsidók tehetnek arról, hogy el vannak adósodva az emberek? 
I: Hát úgy- ilyen értelembe, hogy a kormány is (…) a kormány most pillanatnyilag az én 
kormányom is, hát egyszerűen csak ígéret negyedévre, megint negyedév- több mint két éve 
semmi nem történik. Hát mit érdekli az embereket a szöveg? Ha például a vőmből indulok 
ki, aki felvette a devizát, a devizahitelét, akkor ugye onnan indulunk, hogy mit érdekel 
bennünket hónapról hónapra, hogy mit mond róla (…). Olcsóbb má’ most a törlesztő-részlet, 
vagy nem, pedig ott a vége érdekel. És akkor itt kapcsolódik be, hogy a bankoknak kedvez 
ezzel az időhúzással, na most kik a tulajdonosok? Zömével zsidó emberek, így áll össze a 
kép, ez egyszerűen így van levezetve. Mindenki gondol, amit akar, vagy gondolhat, így van 
levezetve. 
K: Így van levezetve, vagy így gondolja Tibor bácsi is? Evvel egyetért, evvel a-? 
 
I: Hát összesen véve, ha ez igaz, mer nekem nincs kimutatásom róla, akkor így igaz, nem? 
Hát ha történetesen ha tegyük fel, a kormány nem lépi meg, amit meglép Romániába (már 
túlvannak rajta) csak egy példa, ezen a deviza-dolgont, húzza-halassza, akkor nem azt kell 
mondani, hogy tkp. belátja, hogy tkp. amit először leharsogott a kormány, rendet teszünk, 
meg stb., meg stb., és a mai napig még mindig úgy van, valahogy rájött arra, hogy a 
gazdasági számítások szerint nem léphet mást. 
K: Mit gondolt a- milyen a hangulat a zsidókkal kapcsolatosan Magyarországon? 
I: Hát úgy=úgy külön nincs vele foglalkozva ezzel. Én szerintem úgy (itt megint nincs itt 
Szécsénybe most már, mer itt talán most nagyítóval kell keresni, hogy van-e zsidó ember. 
Hát itt teljesen lenullázódott ez a kérdés, itt mondom, csak ez dobja fel, ezt a kérdést, most 
ez a devizás dolog. 
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K: A politikában van szó a zsidókról? Mennyire követi a politikát, országos politikát? 
I: Hát, én követem úgy az eseményeket. Hát szavazás szempontjából nem jegyzett réteg. 
Nem=nem azér, hogy mi volt a választási eredmény, tömbben kifejezve, hát nincs 
szavazótábora. 
K: De antiszemitizmus van ma Magyarországon, mit gondol erről Tibor bácsi? 
I: Hát, gyakorlatilag ha van, nincs annak olyan értékrendje, mint korábban volt. 
K: Mikor korábban? 
I: Hát, úgy értem, amikor tkp. zsidóüldözés, meg egyebek, meg satöbbik voltak, és nagy 
események történtek=történtek, akkor például ugye a református, meg a katolikus így 
nagyságrendileg egy nagy komoly egység volt, ez tkp. má’ a szocializmus idejébe nagyon 
mérséklődött ez a tábor. Ezt ugye úgy méri az ember, hogy mennyien járnak a templomba, 
egy leegyszerűsített formája van a mi esetünkbe, és hát nyoma sincs annak az összetartásnak 
a katolikusok, vagy az evangélikusok között. 
K: Miért, a katolikusok, meg a ref- az evangélikusok, meg a reformátusok, ők voltak az 
antiszemiták, vagy ez hogy jön ide? 
I: Vallási ellentét címén. Mindenki a saját (szemétdobján érezte) az uralkodó helyzetet, 
mindig, jelen esetbe például volt erős evangélikus közösség, az is nullává vált például, de a 
katolikus is eldőlt, ez az ún. hát telt ház van a kultúrházba, mikor a Jehovák megjönnek. 
K: De annak idején, amikor gyerek volt, fiatal volt 
I: -igen- 
K: -Tibor bácsi, akkor hallott olyasmit a templomban, ami a zsidókkal kapcsolatos, vagy a 
zsidó ellen szólt? 
I: Hát akkor nem. Hát pont azt beszélem, hogy ez a téma itt nem volt téma. Tudtuk, hogy 
egy kisebb közösség, meg az evangélikus is, mondom, a katolikus dolog ide- de nem volt 
lényeg, le volt írva, mer nem volt egy nagy közösség, ellen- ellenfélként nem tekintett 
közösség volt, egyebek. Most pedig hát ez úgy kiváltotta az ellenszenvet, és mondom, hogy 
itt is, nem mondanám, hogy a zsidóságról beszél az ember, hanem hogy a zsidók kezébe 
vannak a bankok. Tehát így reformálódik meg a dolog, beszélhet itt akárki, meg azoknak a 
kezébe van, Amerikába is azok vannak, meg mindenütt azok, nemzetközi összefogást 
csinálhattok, amit akartok, na. 
K: És Tibor bácsi ezekkel egyetért ezzel a? 
I: Hát hellyel-közzel még a dolgok nincsenek rendbe, muszáj elgondolkozni rajta. Hát 
akárhogy vesszük, hát vannak já- hát tényleg úgy van, egy napi megnyilvánulásokat hát 
őneki is itt van a helyzete, egyebek. Na most ugye keresi az ember a felelőset a dologba. 
Felvesz a gyerek ötmilliót. Hát füzeti öt éven keresztül, hát hogy az úristenbe lehet 7-8 
milliós adóssága? Hát azér’ valakinek felelni, na most kinek keressem, szomszédomban, a 
(…) a hibást? Hát akik ott vannak. Hát nem? Hát valami történt, és valahogy nem stimmel 
valami, mer ha egy háborúba lehet nulláról kezdeni, mer 45 után senki nem kérdezte, hogy 
kié a Rothschild bank. Nullábul indult mindenki, aztán (átállt három év alatt) az ország, 
akkor mi az istenér’ nem lehet most megcsinálni? Hát csak személyek vannak mögötte, akik 
intézik. 
K: És ezek a személyek zsidók? 
I: Hát, hogy zsidók, így mondják. 
K: Kik mondják? 
I: Hát ki- hát így összes helyi Józsi bácsi, senki nem tud semmit bizonyítani. 
K: De hallotta itt másoktól? 
I: Hát hogy az istenbe ne. Napirenden- 
K: Hol? Szécsényben? 
I: Hát az emberek egymás között, mindenkinek fáj ez a deviza. 
K: És a zsidókat okolják akkor emiatt. 
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I: Hát főképpen. Hát így mondják, hát a zsidók kezébe vannak a bankok. Hát én nem tudok 
mást mondani, hát így van. Hát ki mondja? Hát mindenki, meg senki. Hát mindenki mondja. 
Hát így van, vagy nem így van? Most vissza is kérdezhetnék. 
K: Tibor bácsi, nagyon szépen köszönöm, akkor itt álljunk meg. Köszönöm szépen a 
beszélgetést. 
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