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Szűcs József holokauszt-kutatásai-
nak eredménye 
 
Gyüszi László 

A Kemlib előző számában Simonik Péter: Szám-

lálatlanul. Zsidó családtörténetek Tatabánya előd-

községeiből (1896-1945) című munkájának is-

mertetésében jeleztem, hogy folynak más telepü-

léseken igen komoly felkészülést, elhivatottságot 

igénylő kutatások, munkák is. Egész pontosan így 

fogalmaztam akkor: „A holokausztról évek óta 

tartó megemlékezések felhívták ugyan minden te-

lepülésen az izraelita felekezetű emberek tragikus 

sorsára a figyelmet, de átfogó munkák, mint jelen 

esetben is, még nem nagyon születtek. Van a me-

gyében egy lelkes kutató(csoport), aki/akik már 

elkezdték egy-egy település zsidó lakossága törté-

netének kutatását, feldolgozását. Pl. Mocsa, 

Kocs.” 

Ekkor már természetesen kezemben voltak Szűcs 

József könyvei. Mi több, volt szerencsém útmuta-

tást, segítséget is adni a kutatáshoz, a megíráshoz; 

valamint részt venni a könyvek bemutatóján Mo-

csán és Kocson is. 

Még néhány személyes adalék, hogy miért is vi-

selem szívemen ezeknek a könyveknek a sorsát, 

veszek részt több-kevesebb aktivitással akár Si-

monik Péter, akár Szűcs József könyveinek létre-

jöttében. Valamikor réges-régen a tatai könyvtár 

dolgozójaként kezembe került Goldberger Izidor-

nak a tata-tóvárosi zsidóság történetét összefog-

laló kis füzete. Elkezdtem olvasgatni, a jegyzetek-

nek utánajárni és így kezdett kialakulni bennem 

egy teljesebb kép egy elfeledett népcsoportról. El 

kezdett kialakulni bennem, mint történészben, 

hogy ezt a ma emberének is meg kellene ismernie. 

Így kezdődött az én „zsidóságom”, a tatai zsidó-

ság történetének megismerése és megismertetése. 

 

Később Szűcs Józseffel és Mátraházi Ferenc ta-

nár úrral néhány alkalommal diák-csoportokat 

vittünk Auschwitz-Birkenau táborok megtekinté-

sére. 

De voltak mások is, főleg Tatán, akik érdeklődtek 

a tatai zsidóság története iránt, a tatai zsidó temető 

iránt. A holokauszt évfordulóin megemlékezése-

ket tartottunk többekkel együtt, Kerti Katalin hat-

hatós és áldozatos munkájával együtt. Majd a 

zsidó temető rendbetétele volt a következő nagy 

lépés. Ezt követte az áldozatok emlékfalának el-
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készítése, a névsor összeállítása. Ebben a munka-

folyamatba már többen bekapcsolódtak. Többek 

közt Hunyadi Imre és Simonik Péter is. 

Miért ez a személyes bevezető? Mert Szűcs József 

is a holokauszt megemlékezések kapcsán kezdett 

el foglalkozni a zsidóság, és elsősorban a soá ese-

ményeivel, emléket állítani az elhurcolt polgártár-

sainknak. 

 

Talán őt is inspirálta a következő gondolat: „… 

és hol a vidék zsidósága?….” – tehetnénk fel a 

kérdést a hasonló címmel megjelent tanulmány-

kötet alapján, amely történeti, néprajzi tanulmá-

nyokat közöl a falusi, mezővárosi zsidók és nem-

zsidók együttéléséről. Valóban, hol a vidék zsi-

dósága? Számtalan tanulmányt olvashatunk a na-

gyobb zsidó közösségek életéről, de – ha nem is 

teljesen – mintha elfeledkezett volna történetírá-

sunk a vidéken élő közösségek történetéről. 

Sozan Michael kiemeli tanulmányának elején: 

„…egyetlen falu példája nem szolgálhat anyagot 

messzemenő következtetések levonására. Egy falu 

példája azonban több mint semmi. A vidéki zsidó-

ság nem részesült társadalomtudományainkban 

szerepéhez méltó figyelemben. A faluval foglal-

kozó tudósaink e hiány magyarázatakor a hivata-

los tudománypolitikára hivatkoznak, ugyanis a 

‚zsidó téma’ még mindig egy kényes kérdés Ma-

gyarországon. Tudjuk, hogy csak a legritkább 

esetben hangzik el közlés nyílt fórumon a zsidóság 

múltjáról, jelenéről.” Pedig – folytatja a szerző 

gondolatmenetét – „ a zsidóság hosszú időkön át 

a legtöbb magyar faluban kulcsfontosságú gazda-

sági szerepet töltött be. Zsidókézben volt a falusi 

kereskedelem zöme, az ital- és húskimérés és a 

kézművesség.” 

A zsidóság történetének kutatására jó alkalmat 

adnak a különböző évfordulók, megemlékezések. 

De elképzelhető, hogy valaki csak egyszerű kí-

váncsiságból, a helytörténet iránti érdeklődésből 

kezd el foglalkozni egy adott településen élő 

népcsoport történetével. 

Szűcs József is egy ilyen kutató. Hűlt helyek című 

munkájának előszavában fogalmazza meg „indí-

tékait”: „Azzal kezdődött, hogy olvasni akartam 

róluk. Aztán kiderült, hogy nem igazán van mit. 

Akkor nyomozni (mondjuk szebb szóval:  kutatni) 

kezdtem. Legelőször a hősi emlékművet kerestem 

fel; tizenhat nevet találtam rajta (mint később ki-

derült, egy részüket hibásan írva). Ez a tizenhat 

név lett kiindulópontom (mára a „lista” harminc-

három áldozat nevét tartalmazza).” 

Úgy vélem, hogy „nyomozásának”, azaz kutatá-

sainak eredményeit a lehetőségekhez képest na-

gyon jól összeszedte. Átnézte az anyakönyveket, 

levéltári forrásokat jegyzetelt. Mint írja: „könyv-

tárak polcai közt teltek a hetek, hónapok”. Köz-

ben természetesen az adott lehetőségeket kihasz-

nálva (email, telefon stb.) a folyamatos kapcsolat-

tartás során „bombázta” a kutatásokban már előtte 

járókat. 

„Kinőttem az egyszerű érdeklődő, kíváncsiskodó 

szerepköréből, célpontommá lett, hogy legalább 

egy mondatnyi emléket állítsak az 1840 és 1947 

között Mocsán élt zsidó közösség valamennyi tag-

jának. Úgy érzem, sikerrel jártam.” Nos, röviden 

el kell mondjam, hogy igen. A kitűzött célt elérte 

és sikerrel járt. Ismételhetjük magukat a beveze-

tőben idézettekkel: „…egyetlen falu példája nem 

szolgálhat anyagot messzemenő következtetések 

levonására. Egy falu példája azonban több mint 

semmi.” Az apró kis részletekből áll össze a nagy 

kerek egész. s hogy milyen sikerrel végezte mun-

káját Szűcs József, mutatja az is, hogy kiadványa 

hamar el is fogyott a helybéliek, az érdeklődők és 

a kutatók között. Megnyugtatásul: jutott a köz-

gyűjteményekbe is a kiadványból. Talán ez a si-



ker is inspirálta, no meg – most már fogalmazha-

tunk úgy is, hogy – az elhivatottság, hogy egy má-

sik település zsidó közössége történetének kutatá-

sához fogjon hozzá. 

Simon László, Kocs község polgármestere a kö-

vetkező kötet bevezetőjében így köszönti a szer-

zőt és az olvasókat: „Ön egy ’történelemkönyvet’ 

tart a kezében. Egy kicsi, de nagyhírű Komárom-

Esztergom megyei település, Kocs község törté-

nelmének egy szegmensét dolgozat fel Szűcs Jó-

zsef. … Egy-egy beszélgetésben a mai napig fel-

emlegetik a Rosenberg boltot, bár egyre keveseb-

ben tudják, hol is volt, és ki volt a tulajdonosa. 

Lassan feledésbe merül, hogy Kocson élt néhány 

család, akiket a történelem vihara elsöpört, s csak 

hűlt helyüket hagyta maga után. … Csupán né-

hány család története, mely családok teljes lét-

száma legfeljebb 52 fő volt egy háromezres lakos-

ságszámú településen. Néhány család, akik fontos 

szerepet töltöttek be a település életében. … Tör-

ténetük fontos Kocs történelmének teljesebb meg-

ismeréséhez.” 

Dicséretes a Polgármester Úr hozzáállása és tá-

mogató szándéka. Sok ilyen támogatóra lenne 

szükség még, hiszen vannak még fehér foltok a 

zsidóság helyi történetében. Talán remélhetjük 

azt is, hogy teljesebb képet, pontosabb adatokat 

kapunk a Holokauszt áldozatairól is. 

De egyet kell értenünk dr. Jakab Attilával, az 

MTA köztestületi tagjával is, aki előszavában a 

következőket írja: „Mikor történeti jellegű jelen 

munkájában a szerző folytatja a korábban meg-

kezdett feltárást, és Mocsa után Kocs község zsi-

dóságának történetét írja meg: gyakorlatilag a 

kezdetektől a Holokausztig. A levéltári kutatáso-

kat, a szakirodalmat, a korabeli sajtót és a szem-

tanúk elbeszéléseit, visszaemlékezéseit ötvöző 

munka történeti értelmezési keretbe ágyazza az 

összegyűjtött információkat. … A szerzőnek kö-

szönhetően Kocs zsidóságának történeté keresztül 

megelevenednek tehát az elpusztult/elpusztított 

emberek, és életképek villannak fel magának a 

községnek az életéből is. Emberközelbe kerül a 

történelem. A Holokauszt áldozatai nem csupán 

számként, hanem nevesítve jelennek meg a mű-

ben, mintegy visszanyerve azt az emberi méltósá-

got, amitől a korabeli jogalkotás és végrehajtó, 

államigazgatási hatalom megfosztotta őket. … Ez 

a mikrotörténeti feltáró munka akár példaként is 

szolgálhat, hogy más települések helytörténészei 

kedvet kapjanak ahhoz, hogy megírják az adott te-

lepülés zsidó közösségének a helyi és az egyete-

mes táradalom-történeti kontextusba ágyazott 

történetét.” 

Szűcs József e két kötetével - és gondolom a to-

vábbi készülő köteteivel - valóban megpróbálja az 

elfeledett múlt egy részének a felelevenítését, a 

zsidó közösségek történetére való rávilágítással 

példát adhat másoknak is a kutatáshoz. Történész-

ként, helytörténészként becsülendőnek tartom 

Szűcs József áldozatos, kitartó munkáját. Még 

sok erőt, egészséget a folytatáshoz. Rengeteg 

munkája van ebben a két kötetben, melyet mind a 

települések lakói, vezetői, de mi, helytörténészek 

is igen nagyra becsülünk, és csak köszönhetünk 

neki. Teljesebbé válik egy-egy település története, 

de ami még fontosabb, hogy egy elfeledett, sőt ki-

irtott népcsoport történetére hívja fel a figyelmet. 

Nélkülük nem lettek volna kis szatócsboltok, ki-

mérések a kistelepüléseken, gyárak, üzemek, or-

vosok, ügyvédek, vagy akár sportolók sem, akik 

az adott község, város történetéhez – mint ne 

mondjak, felemelkedéséhez – is nagyon sokkal já-

rultak hozzá. Ajánlom mindkét kötetet mindazok 

figyelmébe, aki érdeklődnek a téma, vagy egy-

egy település története iránt. 

 

Könyvbemutató Mocsán, a Községi Könyvtárban 2018. 
áprilisában. Fotó: Hörömpöli Tibor 



 

Hírek muzeális gyűjteményünkről 

Dr. Horváth Géza 

A helyismereti gyűjteményünkbe tartozó, de kü-

lön állományrészként kezelt muzeális gyűjtemé-

nyünk gondozása során újabb három kis lépést te-

hetünk, teszünk ez évben. 1996 óta néhány kisebb 

megszakítással ugyan, de évi rendszerességgel 

igyekszünk e jelentős történeti értéket képviselő-, 

ám rossz fizikai állapotú dokumentumainkat res-

tauráltatni. Idén a Nemzeti Kulturális Alap Köz-

gyűjteményi Kollégiuma támogatásával és az 

ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. kivite-

lezésében az alábbi művek restauráltatását tudjuk 

megoldani: 

1. 

m/590 (200 B 30) 

Bárány György: A mi Urunk Jézus Krisztusnak 

uj testamentoma, most görög nyelvből ujonnan 

magyarra fordíttatott és némely... magyarázatok-

kal és jegyzetekkel... kibocsáttatott. Laubánban 

1754. (Torkos András, győri ev. prédikátorral 

együtt.) 

 

 

A szerzőről: 

Bárány György (szeniczei),  (1682 – 1757) 

Evangélikus lelkész, a magyar pietizmus és az 

evangélikus egyház történetének jelentős alakja.  

A műről és kiadástörténetéről: 

„Az Újtestamentum végül „Lauban: Schíll, 1754" 

impresszummal csak posztumusz, 1758-ban látta 

meg a napvilágot…. A munka valóban Lauban-

ban kezdődött Nicolaus Schill officinájában, s 

kétharmada el is készült, ekkor azonban a hétéves 

háború kirobbanása félbeszakította. A maradék 

már a határon túl, a sziléziai Lauerben Müller be-

tűivel került a prés alá”:  Csepregi Zoltán: Magyar 

pietizmus 1700-1756 Tanulmány és forrásgyűjte-

mény a dunántúli pietizmus történetéhez. - Kiadja 

a Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest, 2000 p. 

60.  

Egyház- és művelődéstörténeti jelentősége: 

„Kiváló szolgálatot tettek a fordítók az egyház-

nak e munkájuk kiadásával. … 

Azzal, hogy Bárányék kiadtak egy magyarázatos 

újszövetséget nagy érdemet szereztek. Kár, hogy 

ma is nem tudunk híveink kezébe adni ilyen ma-

gyarázatos Bibliát. Sok tudatlanságnak és téve-

désnek venné ez az elejét, s jó fegyver volna a 

szektások bibliafacsarásai ellen.” 

„Szenice! BAIRÁINIY GYÖRGY α nagy pietista 

sárszentlőrinci lelkész és Tolna-bar anya-somo-

gyi evangélikus egyházmegye megszervezőjének 

és első esperesének ÉLETE ES MIUIIKASSAGA: 

1682-1751/.  

Irta: SCHMIDT JÁNOS györkönyi ev. lelkész.” - 

[Pakson] : [Rosenbaum I. Ny.], [1940] p. 49. 

Hely- és kutatatás történeti jelentősége: 

A példány elején és végén kéziratos bejegyzések 

találhatók 1832-1838 közötti időszakból csépi 

(akkor Komárom vármegye) köznemesi család 

http://helyismeret.jamvk.hu/


egyik tagjától. Ez család –és possessor kutatási je-

lentőségű. 

2. 

m/749 (280 T 73) 

Tóth Ferenc: Homilétika, Komáromban: Nyom-

tattatott özvegy Weinmüllerné betűivel (1802); 

155 p.. – 

Hiv.: Petrik Géza: Magyarország bibliographiája, 

1712-1860. 3/2. köt. p. 662.. -·Eredeti félbőr kö-

tésben. -·Petrik az 1802-es kiadást Győr megje-

lenésűnek, Szinnyei Magyar Írók Élete és mun-

kái is csak ezen kiadásokat említi. 

 

 

 

 A szerzőről: 

Tóth Ferenc (1768-1834) református püspök, ne-

ves egyházi szerző. „TÓTH FERENC 1808-ban 

született Homiletika című magyar nyelvű iskolás-

könyve nem a tájékoztatás, a gyönyörködtetés 

vagy a rábeszélés, hanem a szívet és az akaratot 

megindító ékesszólással foglalkozott.” 

http://www.retorika.hu/beszed_retorikai-iroda-

lom-attekintese 

A műről és kiadástörténetéről: 

Homiletika. A lelki pásztori theologiának I. da-

rabja. Győr, 1802. (2. bőv. kiadás. (U. ott, 

1844.). 

A munka egyház- és retorikatörténeti jelentő-

sége: 

 Alapvető kézikönyv, az egyházi beszéd történe-

tének és elméletének korai összefoglalója, biblio-

gráfiával kiegészítve. 

Helytörténeti, nyomdászattörténeti jelentő-

sége: 

Helyi nyomda terméke, ami nyomdászat – és 

helytörténeti jelentőségét, gyűjteményi értékét is 

meghatározza. 

3. 

m/529 (943.9 M 85) 

Monumenta Hungarica, az-az magyar emlékeze-

tes írások. 1-3. köt., Pesten: Nyomtatt. Trattner 

János Tamásnál (1816-1817); VIII, 423, XII, 353, 

VIII, 293 p.. -·Az 1. kötet: Második megjobbított, 

és Kazinczy Ferencz úrnak előbeszédjével meg-

bővített kiadás.  Kazinczy Ferenc előszavával. 

 -·1-3. köt egybekötve. -·Hiv.: Petrik Géza: Ma-

gyarország bibliographiája, 1712-1860. 2/2. köt. 

p. 783. 

 

Digitalizálva a mű, elérhető innen (többek kö-

zött). 

A szerzőről: 

„Rumi és rábadoroszlói Rumy Károly György 

bölcseleti doktor, több megye táblabírája, jogta-

nár, evangélikus lelkész, író, irodalomtörténész, 

mezőgazdász, polihisztor.  

A műről: 

A történeti forráskiadványról Kazinczy levelezé-

séből tudható meg több minden: Rumy és Döb-

rentei: Két gyűjtő és szerkesztő. Forrás  

Helytörténeti jelentőségéről: 

Rumy 1828-1847-ig Esztergomban működött. 

Helytörténeti jelentőségét ez adja. Bár e munkája 

korábbi-kiadású, mint szerzőjének esztergomi 

évei, az életmű szempontjából fontos javítani az 

állagán.  

http://www.retorika.hu/beszed_retorikai-irodalom-attekintese
http://www.retorika.hu/beszed_retorikai-irodalom-attekintese
https://books.google.hu/books?id=uX-3LtAMkG4C&pg=PP3&lpg=PP3&dq=Rumy+K%C3%A1roly+Gy%C3%B6rgy+:Monumenta+Hungari-ca&source=bl&ots=qlmH62fl0f&sig=ACfU3U0g9BX2zqKnxZZZPtl3XuxhSzy9kA&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwj5nNiyl8vkAhVyo4sKHaLYA-LE4ChDoATACegQICRAB#v=onepage&q=Rumy%20K%C3%A1roly%20Gy%C3%B6rgy%20%3AMonumenta%20Hungarica&f=false
http://deske.hu/iras/berszangabor-honlap/a-human/12-hum/h08-38-rumy-dobrentei.htm

