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Borsiczky Iván főszolgabíró visszaemlékezése 1944 tamási eseményeire 

 

E hasábokon többször esett már szó Borsitzky János 1848-as honvéd 
hadnagyról, akiről talán kevesen tudják, hogy unokája, Borsiczky Iván volt 
Tamási utolsó főszolgabírája. Ő 1905-ben született Tamásiban, apja halála után 
fizikai munkás volt a tamási tejüzemben, az érettségit magánúton tette le. A jogi 
diplomát munkája mellett szerezte – egy tamási ügyvédi irodában írnokként 
dolgozott. Előbb a tamási főszolgabírói hivatalban megyei közigazgatási 
gyakornok lett, majd 1935-től tamási szolgabíró; 1941-ben Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter innen rendelte a minisztérium megyei községi osztályára 
miniszteri titkárnak. A tamási szolgabíróságra 1944-ben tért vissza, 1949-ig 
helyén maradhatott, előbb főszolgabíróként, majd járási főjegyzőként. Ezután 
megyei árvaszéki elnök, később pedig a szekszárdi kórház jogtanácsosa volt. 
Tamási éveiről 1969-ben Puskás Attila akkori levéltár-igazgató beszélgetett 
vele. A visszaemlékezés címe: „Az élet megindulásával kapcsolatban” (Tolna 
Megyei Önkormányzat Levéltárának Könyvtára, jelzete: K 43). A kézirat 
párbeszédes formában tartalmazza Borsiczky Iván életének, pályájának 
fontosabb állomásait, helytörténeti érdekessége azonban városunk 1944-45-ös 
eseményeinek megörökítése – egy adott nézőpontból. Az alábbiakban a 
Tamásira vonatkozó két hosszabb idézetet közlöm, kommentár nélkül. 
 
„A zsidók elleni intézkedések közül a gazdasági tevékenység visszaszorítására 
tett intézkedéseket a lakosság még majdnem érdektelenül, némi malíciával 
fogadta. A hírhedt sárga csillag viselési kényszer azonban már sajnálkozó 
együttérzést váltott ki. Mondhatom, csak igen kevesen használták fel ezt az 
érdekeltek megalázására. A miatta kapott figyelmeztetés eredménytelensége után 
– úgy csendőri, mint pártvonalon – éreztették a tartózkodás fokozódását, láttuk a 
hírközlési zárlatot. Az történt ugyanis, hogy a három helyi orvos közül véletlenül 
a zsidó orvos volt édesanyám háziorvosa. Ő a 80 éves betegéhez hetenként 
háromszor a lakásunkra jött, persze változatlanul jött, és vártuk a sárga 
csillaggal a mellén is. Ez a körülmény és a vele való sétáim, azt hiszem, hogy 
sokban nehezítették később jól értesültségem biztosítását. A következő 
legfontosabb lépésről: hát 1944 májusában 3 heti nősülési szabadságon voltam. 
Mire visszajöttem, készen állt a betelepített gettó. Azt tudom, hogy az alispánon 
át jött a belügyminiszteri rendelkezés. A közigazgatás feladata volt a gettó 
területének kijelölés, bekerítése, kiürítése, a gettóba való be- és az onnan való 
elszállítást azonban teljes egészében a csendőrségi vonal bonyolította le. Meg 
kell mondanom, hogy sem a gettózással, sem az elszállításokkal a lakosság zöme 
nem értett egyet. A szórványosan jelentkező egyéni bosszú, vagy anyagi 
differenciák által okozott kirívó esetektől eltekintve, sajnálták őket. A lakosság a 
gettózott zsidókat élelmiszerekkel és kért egyéb holmikkal szívesen segítette. 
Tamási családi házunk utcájának másik oldalán már gettóházak voltak. Esti 
sötétedés után rendszeresen több látogató várakozott kertünkben a kedvező 
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pillanatra várva, amikor érintkezést találhat azzal, akit keresett.” (…) „A hivatal 
dolgozói között a szellem jó, nyílt és őszinte volt. Jellemzésül talán annyit, hogy 
amikor Szálasi került uralomra, és megérkezett a szokásos főispáni rendelet – 
felhívás az eskütételre – teljesen formalista módon aláírtuk az ellenőrző űrlapot, 
visszaküldtük, de még különös megbeszélés nélkül is mindeni természetesnek 
tartotta, hogy nem teszünk esküt Szálasira. A nekem nagyon kedves akkori 
hivataltársaim közül szeretném sok szeretettel megemlíteni néhai járási 
főorvosunkat [dr. Kiss Lajost – a szerző kiegészítése]. Nyugodt, bölcs, 
határozott magatartásával mindig ő volt emberséges, humánus életszemléletünk 
kialakítója, ébren tartója, és amikor elfáradtunk, annak erősítője. A hitleri 
terjeszkedés észérvekkel alátámasztott éles ellenzője. Mi pedig örültünk, ha 
kicsit is eligazítást adott magatartásunk a járás községi elöljáróságainak. Az 
már önként adódott, hogy 1944. november 20-án a főszolgabírói hivatal egész 
személyzete talán országosan egyedülállóan megtagadta a kiürítési parancs 
végrehajtását, mindenki a helyén maradt, és napok múlva nemcsak az új hivatal, 
de az árván maradt községháza munkáit is megkezdtük, már a szovjet csapatok 
bevonulása után.” 
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