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Pálinkás Elemér 
 
 
 
I: Jó napot kívánok! 
 
PE: Kezit csókolom.  
 
I: Legyen szíves elmondani a nevét. 
 
PE: Pálinkás Elemér. 
 
I: Mikor született? 
 
PE: 1917. július 30. 
 
I: Hol született? 
 
PE: Nagylóc. 
 
I: Elemér bácsi, jártunk már itt néhány héttel ezelőtt, akkor elmondta, hogy mire 
emlékszik a második világháborús időkből. 
 
PE: Igen. 
 
I: Most azért jöttünk vissza, hogy mindezt videóra rögzítsük- 
PE: -igen- 
I: -mindezt filmre vegyük. Most megint ezekről az emlékekről lesz szó. Legyen 
szíves egy kicsit visszaemlékezni, milyen volt itt, Gyarmaton, ugye Gyarmaton élt a 
háborút megelőző időkben. Milyen volt itt, Gyarmaton a viszony zsidókkal, zsidók és 
nem zsidó között. 
 
PE: Kezdem- kezdjem ott, hogy hát Balassagyarmat város egy olyan kis polgári 
város, a: lakosságnak hát úgy százalékra nem tudnám megmondani, hogy körülbelül 
mennyi zsidó lakosa volt, de elég nagy számú zsidó lakosság élt Balassagyarmaton. 
Egy nyugodt, kis csendes város volt, így- ilyen kisiparosok, kiskereskedők, hát ilyen 
nagyobb üzem nem létezett még, kivéve egy, ami ilyen manufakturális- 
 
I: Egy pillanat, Elemér bácsi, egy pillanat türelmet kérek- 
Elemér bácsi, meg kellett állunk egy pillanatra, egy kis technikai- 
PE: -igen- 
I: -igazításért és akkor tessék szíves lenni folytatni. Tehát Gyarmaton a helyi 
zsidókról volt szó. 
 
PE: Talán ott hagytam abba, hogy olyan kis- kisiparosok, kiskereskedők éltek itten. 
Egy olyan- hogy mondjam, egy ilyen manufakturális üzem létezett, egy söprűgyár. 
Ennek a tulajdonosa, ennek a manufakturális kis söprűgyárnak, zsidó tulajdonosai 
voltak. A Nikolsburger és a Lázár nevezetű. Hát ebbe a kis üzembe, hát dolgoztak 
egy olyan 25-30-an körülbelül. Egyébként a város csendes, mondhatnám azért mint 
megyeszékhely volt és ilyen tisztviselő város is. Úgy nyugodt város, szélsőségekre 
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nem volt hajlamos, ebből kifolyólag (mondjuk) a kapcsolat a zsidó és a keresztény 
lakosság között ő: jaj, most ő: jó volt, kimondottan jó volt. Teljes megértésbe, nem 
volt szélsőséges ő: csoportosulás, úgyhogy én, mint magam, hát mint fiatalember, hát 
a zsidó fiatalokkal hát mint ahogy a kötelező leventefoglalkozás, ugyanúgy a zsidó 
fiúk is hát ugye kötelesek voltak leventébe járni, már onnan adódóan baráti szellem is 
kialakult, hiszen mondjuk sportjátékokba részt vettünk. És barátok voltunk. Sőt- 
 
I: Elemér bácsi kire emlékszik, tud-e neveket mondani? 
 
PE: Hát, mondjuk, mint ahogy említettem, cserkész is voltam, létezett egy 
cserkészcsapat. A cserkészcsapatunkba is volt egy zsidó fiú, Gerő Zoli. Sajnos, hogy 
mondjam, nagyon- esetleg majd kitérek rá, szomorú vége lett. És- de úgy a 
leventefoglalkozáson Elfer Gazsiék, a Büchler Bandiék, Szőgyi Gézáék, ezek, hát 
mind így fiatal barátok. Sőt, hát ugye tánciskola létezett és a tánciskolába is jártak 
zsidófiúk, zsidólányok és hát- jaj- és hát barátkoztunk. De kitérve erre a cserkész-
barátomra, Gerő Zoli, szerencsétlent, ezt itt Balassagyarmaton 44 decem- december 
elején elkapták a nyilasok és a Rákóczi úton ő: egy kapualjba annyira összeverték, 
hogy meghalt szerencsétlen. Úgyhogy- pedig hogy mondjam, mint cserkész is, és 
barát is nagyon sajnáltuk. 
 
I: Elemér bácsi ezt látta esetleg? 
 
PE: Hát látni nem, nem, csak ugye ezt tudta az egész város, meg hát- 
 
I: Kik voltak ezek a nyilasok? 
 
KE: Hát, hogy mondjam- ha megnevezném a fő-izét- hogy is Havai- Havai János 
nevű volt, hát persze, hogy háború után elítélték. 
 
I: Ő volt az, aki megverte a Gerő Zolit? 
 
PE: Hát, ő volt a fő-indítványozó. De szerencsétlent annyira megverték, hogy a 
helyszínen meghalt. 
 
I: Voltak még ilyen esetek Gyarmaton? 
 
PE: Ilyen=ilyen- ilyen nem, ilyen nem volt. Ez az egy, ez mondjuk elég megrázó volt. 
Különösen azért, mert mint barát is volt. 
 
I: Visszatérve még a háború előtt, még a háború előtti időszakba, a leventében is 
voltak ugye zsidó fiúk- 
PE: -igen- 
I: Ők ugyanúgy együtt voltak a nem-zsidókkal, vagy külön foglalkozás volt nekik? 
 
PE: Nem, nem. A leventefoglalkozáson ottan együtt=együtt, hát ugyanúgy ugye- mert 
ugye céllövészet, meg minden, meg ilyen sportjátékokba, hát nagyon sok zsidófiú is 
ügyes srácok is voltak. Mondhatnám azt, különösen a Büchler Bandi, meg az Elfer 
Gazsi, ügyes gyerekek, jó sportolók voltak. Meg mondom, baráti, nem volt az, hogy 
te ilyen vallású, te olyan. Barátok voltunk. 
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I: Emlékszik olyanra Elemér bácsi, hogy ezeket a zsidó fiúkat úgy bántották volna, 
vagy csúfolták volna? 
 
PE: Ezeken a foglalkozásokon nem. 
 
I: Máshol? 
 
PE: Máshol se. Nem- de ahogy említettem, mondjuk elég kiegyensúlyozott volt a 
lakosság közötti kapcsolat. Nagyon jó barátságba éltek a zsidók a keresztényekkel. 
Úgyhogy nem volt egy szélsőséges társaság Gyarmaton. Egy ilyen kiegyensúlyozott 
polgárok. Ilyen szélsőséges dolog, ez, ami, ez a szomorú eset, amit elmondtam, ezen 
kívül nem tudok. 
 
I: Voltak nyilasok? 
 
PE: Voltak, voltak, hát azért tetszik tudni, hogy azért szélsőséges akadt, de nem- 
nem- 
 
I: Emlékszik konkrétan nevekre, emberekre, akik nyilasok voltak Gyarmaton? 
 
PE: Igen. Volt itt gyógyszerész, Kőhalmi nevű gyógyszerész, Bolgár nevű szabó, 
Kiss nevű bognár. Ezek a fejesebb nyilasok, akik- Fényes múzeumigazgató. Másra- 
 
I: Voltak nekik összejöveteleik? Lehettek- 
 
PE: Igen, hát volt ugye a nyilas pártnak azt hiszem a Kossuth Lajos utcába egy 
párthelyisége, hát igen, de nem=nem nagyszámú. 
 
I: Mennyien lehettek? 
 
PE: Nem tudom, vagy 50-100 körül esetleg, ha- ha volt. 
 
I: Járt, járt arra valaha Elemér bácsi? 
 
PE: Hát, igen. Kíváncsiságból egy vasárnapi nap Szálasit jelezték, hogy jön 
Balassagyarmatra és ebéd után mondtam a feleségemnek, te, gyere, nézzük már meg, 
hogy hogy néz ki ez a Szálasi, mert hát ugye nem láttam. És hát kíváncsiság az sodort 
azért. És a- említettem, hogy a Kossuth Lajos utcába volt a párszékház, ott volt a- 
fogadták a vezért és hát hat ilyen nyilas pártszolgálatos adott őrséget a kapun és még 
hadd mondjam, ha húsz, vagy harminc kíváncsi ember volt a Szálasinak a 
érkezésénél. Hát ott láttam a Szálasit én is a feleségemmel. Vasárnap délutáni séta, 
mondom, nézzük meg, hogy hogy néz ki. 
 
I: Tartott ott beszédet? 
 
PE: Igen, hát ment a párthelyiségbe, de az az izé- talán be se engedtek volna, vagy 
mit tudom én. 
 
I: Akkor csak azt látta, hogy ott a párthelyiség előtt ott álltak a- 
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PE: Amikor bevonult a párthelyiségbe, ugye a kapu alatt meg a nyilas 
pártszolgálatosok között, ahogy bevonult. 
 
I: Mikor volt ez, melyik évben? 
 
PE: 1944- hát még a Horthy-proklamáció előtt, mert ugye ez októberben volt az még, 
ez kb. olyan augusztus végén, körülbelül. 
 
I: Mondtak ott az emberek valamit a Szálasival kapcsolatosan, amikor látták? 
 
PE: Hát nemigen. Hát őt: ez a=ez a húsz-harminc ember, tetszik tudni, aki ott 
ácsorgott, az ugye hasonló kíváncsiságú, mint én is, úgyhogy- 
 
I: Megtapsolták? 
 
PE: Nem nagyon=nem nagyon. Nem, mert ilyen kis létszámú, hát nincs- ő: nem- 
 
I: Szálasi se szólt a néphez? Mondott valamit a Szálasi? 
 
PE: Előzőleg már ahogy említettem, Balassagyarmat ez egy, hogy mondjam, egy 
ilyen elég higgadt, nem voltak szélsőségesek, nem volt terepe itt a nyilas pártnak. 
Úgy nem=nem volt tömeg. 
 
I: Kik voltak, akik ott a nyilas székházat őrizték, vagy akik ott álltak? Azokat 
ismerte? 
 
PE: Hát, ismertem is talán kettőt-hármat. Egy Mészáros nevű festő, meg sajnos egy 
kollega is, egy fodrász, Vámos nevű. De már a másik- mert hatan voltak, azt hiszem 
ilyen portaszolgálatos, de már a másik négynek a nevére- nem tudnám megmondani. 
 
I: Ezekkel az emberekkel beszélt-e Elemér bácsi, a Szálasiról, meg a nyilasokról, 
hogy azok mit akarnak, meg mit hirdetnek? 
 
PE: Őszinte legyek? Nagy barátságba én nem voltak ezekkel. Ez a kollega, ez hadd 
mondjam, hát beszélő viszonyba voltunk, de aztán, mint fodrászsegéd fölkerült 
Pestre, Pesten dolgozott és csak abba az időbe, ’44 vége fele jött vissza 
Balassagyarmatra, úgyhogy úgy különös baráti beszélgetés, mint kollegával nem igen 
volt. Nem voltunk. 
 
I: Arról tud valamit Elemér bácsi, mit akartak ezek a nyilasok? Mit- mi volt az ő 
programjuk? 
 
PE: Hogy mit akartak- 
 
I: Mit akartak a nyilasok? 
 
PE: Hát elsősorba azt, hogy ugye a zsidókat teljesen megsemmisíteni, minden 
vagyonukból kifosztani, az üzleteiket elvenni és hát mondjuk teljesen a zsidóság 
lehetetlenné tételét. Ugye ilyen- hogy mondjam, politikai beszélgetések nekem- de 
nem volt, mert egyáltalán, őszintén megmondom, mint fiatalember, engem, minket, 
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mondhatnám többünket, nem is nagyon érdekelt úgy a politika. Fiatalember volt, az 
inkább szórakozás, sport, tánc, udvarlás néha, ez kötötte le. Nem foglalkoztunk. 
Mondom, különösen így, ilyen nyilas pártszolgálatosokkal, meg- 
 
I: Honnét tudta akkor Elemér bácsi, hogy a nyilasok ezt akarják, amit az előbb 
elmondott? Honnét tudta, hol hallotta? 
 
PE: Hát ez=ez=ez sajtóból, meg azért hát mondjuk jó, hogy azér a- még ugye akkor 
nem volt tévé, nem is létezett, de rádió már ugyan volt, de azér a rádió is nem volt 
egy olyan szélsőséges. Különösen a Sztójay hatalomátvételéig egyáltalán a rádió sem 
nagyon foglalkozott, sőt, nem nagyon támogatta a szélsőjobboldalt. Mikor ’44 
márciusába hatalomra került a Sztójay kormány, hát onnantól egy kicsit erősebb lett. 
Ugye akkor szigorodtak a zsidótörvények, meg egyéb. 
 
I: Arra emlékszik, hogy hogyan szigorodtak a zsidótörvények ’44 tavaszán? Mi volt 
ez pontosan? 
 
PE: Hát, ugye akkor kötelezővé tették a sárga csillag viselését. 
 
I: Látta ezt Elemér bácsi? 
 
PE: Hogyne, mert az első időbe, mondjuk hát abba a fodrászüzletbe, a 
vendégkörünknek- hogy mondjam, így jó fodrászüzlet volt, nívós, 70%-a zsidó 
vendég volt. Zsidó orvosok, ügyvédek, kereskedők voltak a kuncsaftjaink. És nagyon 
sokan, hát maga a zsidó hitközség elnöke, Jónás Emil, szintén kuncsaftunk volt. 
 
I: Kik voltak így még név szerint a kuncsaftok? Vissza tetszik emlékezni? 
 
PE: Hó, nagyon sokan. A (Siltzer) bankár, annak a fia, (Siltzer) ügyvéd, Hajdú 
ügyvéd, Feledi ügyvéd, (Hecks) ügyvéd, ő: akkor hogy mondja, ugye Grünbaum 
ügyvéd, nagyon sok, mondhatnám kereskedők, Ungárék, ő: Elferék, nagyon sok, 
mondhatnám az üzleti vendégkörünk hetven százaléka zsidó. Nagyon jó 
kuncsaftjaink, igen, voltak. És igen jó- na most, csak azt akarom mondani, hogy a 
zsidó csillag viselése ugye kötelezővé lett téve, de eleinte a zsidók még nem kellett 
gettóba vonulni, nem vitték be, addig szabadon sárga csillagot viselni kellett a 
kabáton, de szabadon mozoghattak a városba, úgyhogy hát ha jöttek ugye a 
fodrászhoz, borotválkozni, általába azér sok volt, aki naponta borotválkozott és 
naponta- de=de a sárga csillaggal. Azt utána egy ilyen- 
 
I: Elemér bácsi, tehát sárga csillaggal jöttek a fodrászüzletbe? 
 
PE: Igen. 
 
I: Mondtak valamit- tessék vigyázni a mikrofonra. Mondtak valamit a csillaggal 
kapcsolatosan, szóba került? 
 
PE: Nem, nem. Hát ugye azért azt az ember igyekezett is elkerülni, hogy nehogy ő a 
zsidóságra nézve is mondjuk (esetleg) hátrányos lett volna az, hogyha- mondjuk, 
hogy a maga a fodrász, ha rendszerellenes kijelentést tesznek esetleg. Nem, maguk a 
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zsidók is, hát hisz intelligens emberek voltak, tudta magát a zsidó is, meg a 
keresztény bor- fodrász is, ahhoz tartani magát, hogy hát nem provokálunk, ugye. 
 
I: Azt én értem, de ők mondtak valamit, panaszkodtak, vagy? 
PE: -nemigen- 
I: -vagy bármilyen módon- 
PE: -tetszik tudni, ilyen nyílt, nyilvános helyen ez azért nem olyan egyszerű dolog 
volt, mert azért ugye ez- na most ugye a zsidó- zsidó vendég odabent volt a 
keresztény is. Most ugye egy másról azért senki se tudta azt, hogy hát milyen érzés. 
 
I: Tehát ez nem került szóba. Egyáltalán- 
 
PE: Nem, egyáltalán, ilyen=ilyen politikai dolog nem. Azt nem is, mondom, azt nem 
is provokálta az ember. 
 
I: Pillanatra álljunk meg. 
Elemér bácsi, egy kis technikai szünet volt, megálltunk megigazítani a mikrofont. És 
akkor most folytassuk. Tehát az volt a kérdés, hogy a zsidó vendégek, a zsidó 
kuncsaftok- 
PE: -igen- 
I: -szóba hozták-e azt, hogy őket ugye milyen megkülönböztetés éri? Vagy szóba 
került-e egyáltalán az, hogy zsidótörvények, meg ilyenek, ezek a kérdések? 
 
PE: Hogy mondjam, csak nagyon óvatosan. 
 
I: Hogyan? 
 
PE: Nem- nem: hogy mondjam? Nem nagyon lehetett arról nyíltan nyilatkozni, igen. 
Csak- 
I: Miért nem? 
 
PE: Hát azért mondjuk maga a zsidók is féltek attól, hogy esetleg hogyha olyat 
nyilatkoznak esetleg, hát ezt hogy mondjam, az természetes, hogy akit üldöznek, az 
nem lehet elégedett a sorsával. Az világos, tehát ők tudták azt, ha ők az őszinte 
nyilatkozatuk esetleg könnyen elkapják és még időnek előtt esetleg reto- retorzióval 
élnek ellene, úgyhogy- 
 
I: Tehát szó volt valamilyen szinten, mert azt mondta, hogy esetleg időnként szóba 
került, ha nem is nagyon nyíltan. Szóba kerültek ezek a kérdések ott a 
fodrászüzletben? 
 
PE: Nagyon enyhén, megmondom őszintén, nagyon enyhén. Azér mégis, tetszik 
tudni, hogy egy=egy üzlet, mondom, ahol azért megfordult, mert abba a- jaj- 
megfordulhatott még maguk a fodrászok sem tudtuk, nyilas érzelmű esetleg. És ha 
olyat nyilatkozik, akkor könnyen a következő órába esetleg már- 
 
I: Volt erre példa? Volt ilyen? 
 
PE: Nem, nem, mondom, nem azért. Hát általába mint ahogy említettem, a vendégkör 
foglalkoz- hát intelligens emberek voltak, és tudták, hogy mit lehet, mit nem. 
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I: Elemér bácsi, ezeket a zsidókat, akik odajártak, őket is ugyanúgy borotválták, mint 
a keresztényeket? 
 
PE: Ugyanúgy, hát ez természetes. Hát=hát hogy mondjam, nagyon jó vendégek 
voltak. 
 
I: De meg- tudja, hogy vagy nem tudom, hogy tud-e erről, vagy hallott-e erről, hogy 
az ortodox zsidókat másképp borotválják. 
 
PE: Igen=igen, hogyne. Hát volt itt egy-két zsidó fodrász is, de általába azért az 
ortodox zsidók ezek ilyen Razol nevű krém volt, azt rá kellett az arcra kenni és az öt-
hat perc múlva ő: lemarta a szőrt. Úgyhogy az ortodox zsidók késsel nem 
borotválkoztak, csak a neológok, de hát általába ha azért ezek a: na, ahogy neveztem 
a foglalkozásukat, ezek az ügyvédek, orvosok, nevesebb kereskedők, ezek neológ 
zsidók volt- ezek késsel borotválkoztak. 
 
I: Mi történt aztán, hogy el kellett kezdeniük hordani a sárga csillagot? Mi volt aztán? 
Mi történt a zsidókkal? 
 
PE: Hát ezt én nem is tudom, hogy kb. 2-3 hétig a sárgacsillag-viselés kötelező volt, 
szabadon mozoghattak úgy a város minden területén. Akkor aztán utána egy olyan 
pontosan két-három hét múlva rendelték azt, hogy zsidókat be kell telepíteni egy 
gettóba zárt területre, úgyhogy a Balassagyarmaton a Kossuth Lajos utcának az egyik 
oldala a Teleki utca felé részét és a Thököly utca, Hunyadi utca részt deszkakerítéssel 
elválasztották és akkor oda a zsidóságnak be kellett vonulni. Az az- én nem tudom, 
egy nap alatt, vagy mindent föl kellett pakolni és ugye az ottani keresztényeket, akik 
ebbe az utcába, azt kitelepítették a gettó és a zsidókat viszont oda. 
 
I: Elemér bácsi, az, hogy be kell vonulniuk a gettóba- 
PE: -igen- 
I: -erről honnét tudott például Elemér bácsi? 
 
PE: Hát azt a- izé, hogy mondjam, újságok, meg minden, rendelet, kormányrendelet 
jött, hogy (nem is tudom) a zsidóságot ettől az időpontig gettóba kellett- az egész 
országba telepíteni. Ez egy általános rendelkezés volt, úgyhogy ezt=ezt a napilapok, 
meg ugye akkor már rádió létezett, a rádióba is közölték, hogy a zsidóságnak be kell 
a gettóba vonulni. 
 
I: Látta amint bevonulnak a gettóba a zsidók? Tetszett ezt látni? 
 
PE: Igen, igen. Hát ugye amit sebtibe- hát ugye akkor még kevés volt az autó, hát 
ilyen szekérfuvarok, arra pakoltak föl a legszükségesebb, mert a teljes bútorzatát nem 
tudta elhozni, mert hiszen ezek=ezek jómódú emberek, ugye többszobás lakásba 
laktak, az összeset nem tudta- a gettóba esetleg kapott egy szobát, vagy egy konyhát, 
hát oda nem tudta bevinni az összes berendezését, csak a legszükségesebbet. 
 
I: Tehát mit látott pontosan Elemér bácsi? 
 
PE: Hát mit tudom én, székeket, ágyneműt, ruhaneműt. Hát, ami=ami a mindennapi 
szükséglete volt, azt esetleg, mondom, asztalt, széket esetleg, ami- 
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I: Tehát látott konkrét személyeket, akik vonultak be a gettóba? Látott Elemér bácsi 
zsidó családokat, akik bevonultak a gettóba ezekkel a holmikkal? 
PE: Igen, hát a- 
I: -kiket látott konkrétan? 
 
PE: Hát a kocsi- kocsit azér mondjuk kísérték, meg az ő holmicskájukat, amit vittek, 
ugye azt azért bekísérte abba a házba, ahova a gettóba ki volt jelölve részére. 
 
I: De emlékszik nevekre, kiket látott? 
 
PE: Jaj, hát ez- ezt rengeteg, el se tudnám így sorozni, mert mondjuk elég nagy 
létszámú zsidóság élt Gyarmaton.--Sok. 
 
I: Például. 
 
PE: Róthék, Benedekék, Siltzerék, Elferék, (Franklék), Szőgyiék, Hirschfeldék, 
Kondorék, Kalmárék, ő: rengeteg=rengeteg ismerős. 
 
I: Őket látta Elemér bácsi, hogy szekérrel mennek be a gettóba? Tehát ezeket=ezeket 
az embereket látta, ahogy bemennek a gettóba? 
 
PE: Igen=igen, hát ugye nem mindenkit, mer ugye hát csak azt, akit épp oda, a: fő- 
Rákóczi úton volt a fodrászüzletünk, ugye a fodrászüzletből amit az utcán lezajlott, 
meg esetleg mikor ráért az ember, kiment az üzlet elé és amit látott, de úgy külön 
mondjuk ezt nem járt az ember nézgelődni, csak amit az üzletből, vagy az üzlet előtti 
részen látott. 
 
I: Hány napig tartott a gettóba való bevonulás? 
 
PE: Én azt hiszem, hogy záros határidő volt, egy nap alatt, azt hiszem, hogy 24 óra 
alatt be kellett vonulni a zsidóságnak. 
 
I: Ezek a zsidók maguktól mentek, vagy kísérték őket? 
 
PE: Hát általába úgy talán nem sűrűn, de rendőri, meg ilyen- azt hiszem, rendőri 
kísérettel. Ugye rendőr ment a járdán és ott. 
 
I: Tehát családonként vonultak be, vagy együtt, egy menetben? 
 
PE: Családonként, mert azért, tetszik tudni, hogy van. A legszükségesebb holmiját 
azért bevihette és annyi fuvarozó eszköz, kocsi nem volt, hogy ezt=ezt mind 
egyszerre be tudják, hanem hát csak sorba tudták lebonyolítani, úgyhogy várni kellett 
még az egyik lepakolta a cuccát, azt ment a másikért. 
 
I: És ezek szerint volt velük rendőr, vagy csendőr? 
 
PE: Rendőrök, csendőrök, igen. Általába igen. Hát a belső- a gettóba általába a 
csendőrség, de így utcai kíséretet, azt a rendőrség adta. 
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I: Ezek a rendőrök hogyan viselkedtek ezekkel a zsidókkal? 
 
PE: Így- tessék nézni, így, mint utcai ember, amit lát, így én a belső körülményeket, 
úgy annyira nem ismerhettem, mert hiszen keresztény ember mondjuk nem mehetett 
be, mert a gettó bejáratánál ott őrség volt, oda nem lehetett bemenni. 
 
I: Amikor bekísérték=amikor bekísérték a rendőrök a zsidókat, hogyan bántak, mit 
mondtak, hogyan viselkedtek a zsidókkal? 
 
PE: Az utcán nem volt semmi különösebb, úgyhogy ezt nem=ezt nem mondhatnám, 
hogy bántalmazás, vagy durvaságot látott volna az ember, nem. Egyszerűen csak a 
hatósági kíséret? Ugye mint- 
 
I: Miért kellett őket kísérni? 
 
PE: Hát szökni- elszökés, hát gondolom, hogy a szökés miatt, na de semmi értelme 
nem lett volna annak, hogy próbáljon valaki is megszökni. Hát minek, hát előbb-
utóbb úgyis elkapják, akkor még nehezebb sor vár. 
 
I: Próbált valaki elszökni? 
 
PE: Nem. Nem=nem. 
 
I: Tessék nyugodtan inni. 
Járt-e bent a gettóban? 
 
PE: Igen, egy alkalommal, igen, mert keresztény borbélyokat is berend- berendeltek, 
úgyhogy egy alkalommal voltam bent, igen. Bár mondom, volt két zsidó fodrász, de 
ugye ez nem volt elég, hát azért a hajuk, meg a szakálluk azért csak nőtt, hát kellett 
segíteni is. Hárman voltunk bent keresztény borbélyok, igen. 
 
I: Hogy történt? Hogy-hogy be kellett menniük? 
 
PE: Hát a rendőrségtől kaptunk egy értesítést, hogy ekkor a naptól reggel, nem tudom 
én, 8 órakor be kell menni, mert másképp a gettó kapuján be se engedett volna a 
rendőr- az őrség, csak az engedéllyel. 
 
I: És kik őrizték a gettót? Kik őrizték a gettót? 
 
PE: Hát a kapuőrség, az rendőr volt, de a belső rendet a csendőrség fölügyelte, a 
gettón belüli. 
 
I: Ismerte ezeket a rendőröket? 
 
PE: Igen. 
 
I: Kik voltak ők, hogy hívták őket? 
 
PE: Hát, ó, hogy mondjam? Ő: Jónás nevű rendőr, Csaba rendőr, Maglódi---Kókai- 
ő:----azér nehéz már úgy- 
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I: És a csendőröket- ezek szerint bent járt a gettóba, ott látta bent a csendőröket. Őket 
is ismerte? 
 
PE: Hát a csendőröket nem nagyon. Ugyanis a- hogy mondjam, a csendőrség az főleg 
a szolgálatát inkább ilyen falusi körzetekbe teljesítették, míg a városba a rendőrség 
tartott szolgálatot, úgyhogy mi gyarmatiak inkább a rendőröket ismertük, mert azt 
személyesen, ugye utcán teljesítettek a rendőrök szolgálatot, megadva a kerületet, 
hogy melyik kerületbe ki is, úgyhogy négyórás váltásba, úgyhogy a rendőröket 
személyesen úgy ismerte az ember. De=de a csendőrség az általába vidéken teljesített 
szolgálatot, körzetekbe, azokat úgy személyesen nemigen ismertük.  
 
I: A rendőrök, akik ott álltak a gettó kapujában, ők hogyan viselkedtek? 
 
PE: Hát, tessék nézni, őnekik úgy különösebb, csak az, hogy tiltott egyén, mondjuk 
azon a részen, azon az oldalon, ahol a gettó le volt zárva, azon, mondjuk a külső 
keresztények nem is nagyon közlekedhettek, csak a másik oldalon. Úgyhogy ők csak 
arra ügyeltek, hogy a kapun se ki, se be, be csak az mehetett, akinek engedélye volt, a 
gettóba- gettóból sem jöhetett ki a zsidó, csak akkor esetleg, hogyha külső hatóság 
berendelte mondjuk a zsidót a közhivatalba, mit tudom én, valami- 
 
I: Ki volt valami írva a gettóra? 
 
PE: Hogyan? 
 
I: Ki volt valami írva a gettóra? 
 
PE: Úgy kiírva nem volt semmi, csak deszkakerítéssel lezárva. Nem tudom, mennyire 
tetszik ismerni a helyi viszonyokat, úgy mondom, hogy a Kossuth Lajos utcának ez a 
része, ami a Thököly utca felé- az volt ugye gettósítva, a másik fele az már szabad 
terület volt. 
 
I: Elemér bácsi, amikor bementek a gettóba, bent mit láttak? 
 
PE: Hát tessék nézni, mi fodrászok talán említettem már, hogy gyönyörű szép 
zsinagóga volt itt Gyarmaton, de az Európa-híres volt, a zsinagóga. Mindentől 
eltekintve akárhogy, nagyon sajnáltuk, mert egy nagyon szép épület volt. Mint a 
vasútállomás. Akkor robbantották föl a vasútállomást is, meg a gettót is. Vagyis izé- a 
zsidó ő: imaházat. És volt egy rész, ahova székek voltak nekünk, keresztény 
borbélyoknak letéve, meg három asztalka, ahol a szerszámokat kipakoltuk és ott 
fogadtuk a gettóbeli zsidókat, ott nyírtuk, borotváltuk, aki jött. Úgyhogy én úgy a 
gettóba- mi nem nagyon mászkálhattunk, ugye. Megvolt, hogy kirendeltek a 
rendőrségtől három keresztény borbélyt és akkor nekünk ott azon a részen kellett a 
fodrászmunkát elvégezni. 
 
I: Mettől meddig voltak ott? 
 
PE: 8 órától 2 óráig, délután két óráig. 
 
I: És hány=hány kuncsaftjuk volt, hány embernek nyírták meg a haját, szakállát? 
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PE: Hát, elég=elég=elég tetemes, mert azért tetszik tudni, az ismerősök azér’ hogy 
mondjam, akit megnyírt az ember, vagy megborotvált, azért ugye ismertük egymást 
és hát itt van ez, vagy az. Jaj, aszongya, akkor megyek én is. Hát jöttek az ismerősök, 
akiket már mind a civil még a szabad életbül ismertük egymást. Jöttek, jaj, Pálinkás 
úr, itt van, jó, legyen szíves akkor. Volt egy Hajdú nevű ügyvéd, két lánya volt és az 
egyik lányának ilyen a- fiús frizurát nyírtunk, azelőtt is még, kint. És akkor: jaj, 
Pálinkás úr, de jó, hogy- 
 
I: Hogy hívták a lányt? 
 
PE: Judit, Hajdú Judit. Jaj, de jó, hogy itt van, legyen szíves akkor nyírja meg. Hát 
úgy, mint ahogy szoktuk. És azt már a múltkor is említettem, lehet, hogy szegény- jaj, 
Pálinkás úr, akit úgy szeretnek a zsidót, aszongya, mint magát, az szerencsés ember. 
Hát hogy mondjam, a szerencse talán abba nyilvánult meg az életbe, hogy 
különösebb szerencsém nem volt, az, hogy 95 éves koromba még így vagyok, ahogy 
vagyok. 
 
I: Ezt ki mondta? Ezt ki mondta Elemér bácsinak? 
 
PE: Ez a zsidó ügyvédnek a lánya, ez olyan fiús frizurát hordott és ún. abba az időbe 
Eton-frizura, fiúsra kellett nyírni is. 
 
I: Kiket nyírt még meg ott a zsinagógában? 
 
PE: Hát aztán jöttek ugye ismerősök, a Róthék, a Rétiék, Strasszerék. A- akik 
ismerősök, akik jöttek, jaj, de jó, hogy a régi- 
 
I: Kapott ezért fizetséget Elemér bácsi? 
 
PE: Hogyne, hát ez megvolt a tarifa, igen=igen. 
 
I: És kik fizettek ezért? 
 
PE: Ők. Hát azért pénzüket úgy nem vették el azért a- 
 
I: Mondtak valamit, hogy milyen ott az élet a gettóban? Szó volt erről? 
 
PE: Hm: hát hogy mondjam? Amit=amit így közöltünk egymással, hogy van, mi 
újság kint? Ez. Mert ugye ismeretség volt, hát végső soron ez egy kisváros azért, 
majdnem az emberek úgy személyesen ismerték. Ez hogy van, az hogy van, mi újság. 
Szóval köznapi dolgokat közöltünk egymással, ők is tudták, hogy hát politika kizárva. 
 
I: Miért? 
 
PE: Ó, hát azér azt- tessék nézni, miről tudtunk volna beszélni, politika. Ami fájt 
nekik, az mondjuk talán, ha az emberiség nagy részének, a lakosságnak is fájt, mert 
azért- 
 
I: Micsoda? Mire gondol Elemér bácsi? 
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PE: Azért, hogy nehogy azt tessék hinni, hogy örömmel nézte ezt a lakosság nagy 
része, amit=amit látott. Nem volt az emberi. 
 
I: Mi nem volt emberi? 
 
PE: Az a viselkedés, az a szerencsétlen öregembereket, gyerekeket hajtani. A 
cuccaikkal. Az egyik helyről a másikra, azt itt is- itt maradt egy csomag, mer már 
nem bírta vinni, mer itt ők először gettóból elvitték. Itt az Ipolyon túl van Illéspuszta, 
akkor ugye magyar terület volt, akkor először odavitték őket, a batyuikkal, akkor ott 
voltak, mit tudom én, bizonyos ideig, akkor elvit- behozták őket Nyírjespusztára, 
dohánypajtákba és hát szerencsétlenek, azért sok öreg ember, gyerek, mindig azért 
már cipel. Tényleg csak azt a kis batyut, amit még el tudott hozni magával, azt vitte 
magával. Mert örült, ha bírt gyalogolni. 
 
I: Elemér bácsi, azt, hogy milyen körülmények között élnek a gettóban, ott, amikor 
bent járt Elemér bácsi- 
PE: -igen- 
I: -megborotválni a zsidókat, akkor szóba került, hogy milyen körülmények között 
élnek? 
 
PE: Nem. 
 
I: Látott valamit ezzel kapcsolatosan? 
 
PE: Nem, az ilyesmit, tetszik tudni, az ilyesmit, az ilyen politikai dolgot, azt 
kölcsönösen kerültük. 
 
I: Ez nem politika, hogy milyen körülmények között élnek. 
 
PE: Lehet, hát szerencsétlen kezdjen el panaszkodni? Mit tudja ő, hogy azt nem-e 
hallja az illetékes hatóság. Úgyhogy ők is féltek, meg mi se provokáltuk.-----Az 
kényes=kényes dolog, tetszik tudni, aki=aki üldözött, a bajáról hát, merjen 
nyilatkozni? 
 
I: Látott bármilyen jelet, vagy utalást- arra vonat- arra utaló jelet, hogy ezeket az 
embereket bántották ott a gettóban? 
 
PE: Tessék nézni, bántásról azt hallottam, mert ezt csak hallottam, hogy ugye az 
ékszereiket, hát azér természetes, mikor be kellett vonulni a gettóba, hát valószínűleg 
valamit vitték magukkal, hát az természetes, ugye, ha- mer azért, hát mit tudom én, az 
élet azért nem úgy mentek a gettóba, hogy én most már biztos meghalok. Hát 
természetes, hogy ugye értékeket azt vitték magukkal. Na most azt- ezt hallomásból 
csak, és mondom a- a: a izének, a hatóságnak, a Kossuth Lajos utca másik része az 
szabad volt, ott nem volt gettó, csak ez a rész. És ugye hallomásbul az emberek, hogy 
má- már az őrsre bevitték a (Ganselt). Már hol a kincs, az ékszer? 
 
I: Miért vitték be? Miért vitték be a (Ganslt)? 
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PE: Ezt csak úgy=ezt csak úgy példának mondom. Hát ugye ott esetleg lehet, hogy 
testileg is fe- bántalmazták, de ugye ez- ez kívülállók mi nem tudtuk, ezt csak úgy 
föltételezzük, hogy hát vallatták, na. 
 
I: Ez milyen hatóság volt ott a Kossuth Lajos utca- 
 
PE: Csendőrök, meg azt hiszem, lehet, hogy a németek, SS, vagy mit tudom én, a 
németeknél milyen izé volt. 
 
I: De milyen hatóság volt a Kossuth Lajos utcában, arra tetszik emlékezni? 
 
PE: Hát csak a- csak a- izé, csendőrség, a németek részéről én nem tudom, hogy az 
SS, vagy voltak itt még ilyen hivatalos- nem tudom, azt minek nevezték náluk és az- 
 
I: Voltak németek a városban? 
 
PE: Igen, voltak, igen, voltak, ezek a---hát a=a német belügyi szervek, meg a izé- 
német- 
 
I: Gestapo? 
 
PE: Volt ilyen őrs, vagy nem tudom én, igen. 
 
I: Gestapo? Nem. Nem volt Gestapo? 
 
PE: Tessék? 
 
I: Gestapo. Nem volt. SS. 
 
PE: Gestapo, lehet, hogy ez is, de én nem tudom, SA, vagy minek hítták ezt- SA, SA, 
vagy mi, belső karhatalmi szerv a németeknél. Valami. 
 
I: De ezt csak hallotta. 
 
PE: Ezt csak hallottuk, hogy szóbeszéd volt, hogy ezt láttuk, hogy az izé- a Ganslt is 
kísérték be, meg az Elfert, csak így a- ide erre a vallatóhelyre.  
 
I: Tudja, hogy melyik épület lehetett ez? Melyik épület volt ez? Tehát a csendőrség 
épülete volt? 
 
PE: A csendőrség, meg mondom, ez a- ezek a német belügyi szervek, mit tudom én, 
Gestapo, vagy SA, vagy mi. 
 
I: Mi történ aztán a zsidókkal? 
 
PE: Hát ugye- mer=mer ugye az is hallomás, hogy mit tudom én, egy ládába, vagy 
mibe gyűjtötték a ékszert, tetszik tudni, ugye, mert volt, aki állítólag testi fenyítésre, 
verésre bevallotta, hogy hol van, volt, aki önként bevitte, aztán leadta a kincsét aztán 
ott gyűjtötték az ékszert. De mondom, ez csak hallomás. 
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I: És mit hallott, hogy mi lett ezekkel az ékszerekkel? 
 
PE: Hogy milyen? 
 
I: Mi lett- mi lett ezekkel az ékszerekkel? 
 
PE: Hát ugye azt aztán német hatóságok---elvitték, hát begyűjtötték már mondom, 
ezek már tetszik tudni, hogy ide illetéktelen nem kerülhetett, ezek már csak hallomás. 
 
I: Mi lett aztán a zsidókkal? 
 
PE: Hát aztán, mikor már három-négy helyen, Nyírjespusztán, ott a dohány- 
 
I: Tehát a városi gettóból hova vitték őket? 
 
PE: A városi gettóból kivitték, mondom, először Illéspusztára, itt az Ipolyon túl. 
 
I: Azt látta Elemér bácsi? 
 
PE: Azt nem láttam. Nem, hát tetszik tudni, hogy van ez. Csoportosították a gettóba, 
föltételezem, csoportosították és a rendőri, vagy csendőri kísérettel, csoportosan 
vitték Illéspusztára, és Illéspusztára- 
 
I: De Elemér bácsi ezt csak hallotta, ugye, tehát ezt nem látta. 
 
PE: Ezt nem láttam. Csak azt láttam, csak azt is csak elég távolról, mikor 
Illéspusztáról kísérték aztán, mert Illéspuszta az Ipolyon túl, az jelenleg Szlovákia, 
Nyírjespuszta az még itt, Balassagyarmattól egy olyan kis üdülő-rész, ott ilyen 
dohánypajtákba kísérték Illéspusztáról őket. Azt így csoportosan láttam, mikor 
kísérték őket. 
 
I: Pontosan mit látott Elemér bácsi? 
 
PE: Hát ahogy a batyuikkal mentek és rendőri- vagy csendőri kísérettel, ugye. 
 
I: Rendőrök voltak, vagy csendőrök? 
 
PE: Azt hiszem rendőr is volt, meg csendőr is.  
 
I: És felismerte azokat, akik ott mennek, akiket kísértek? 
 
PE: Hogy? 
 
I: Tehát ugye azt mondta, hogy=hogy zsidókat kísértek. Felismerte ezeket a zsidókat? 
 
PE: Én is- 
 
I: Felismerte őket, ismerősök voltak? 
 
PE: Hogyne. 
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I: Kiket látott ott? 
 
PE: Hó, hát ott láttam a Náderéket, hát a Hirschfeldéket, Elferéket, Ganselékat, 
Róthékat, igen.  
 
I: Mennyien voltak ebben a menetben körülbelül? 
 
PE: Körülbelül? Hát: olyan százon fölül lehettek, fölül, mer- a falusi zsidóságot is 
mikor gettósították, akkor a falusi zsidókat mondjuk Berzel, vagy mindegy, azokat is 
behozták ide, balassagyarmati gettóba. Úgyhogy olyan száz-százötven körül lehettek 
gondolom. Mer aztán volt olyan is, akiket behíttak, ilyen fiatalabb generációt, 
munkaszolgálatra. Hát azokat aztán a gettóból ugye elvitték, hát az nem tudom. 
 
I: Me- milyen messziről látta ezt a menetet? 
 
PE: Egy olyan ötszáz méterről. 
 
I: Hol volt akkor Elemér bácsi, hol látta ezt a menetet? 
 
PE: Az utcán, a: izé- ugye jöttek a Rákóczi úton és akkor a Kossuth Lajos utcán 
fölfele mentek, Nyírjes fele és én a Rákóczi út, mondjuk a katolikus templom 
környékén lehettem és onnan láttam. 
 
I: Hogy=hogy néztek ki ezek az emberek? 
 
PE: Hát hogy néz- megtört, fáradt, megviselt. 
 
I: Voltak ott- tehát idősek voltak, fiatalok, vagy kik voltak még a menetben? 
 
PE: Hát hogy mondjam, sok volt az idős, sok volt az idős, mer azér’ mondom, a 
fiatalabb generációt, azt behítták munkaszolgálatra. 
 
I: Voltak gyerekek is? 
 
PE: Voltak gyerekek is, voltak=voltak szerencsétlenek. Voltak, igen.  
 
I: A rendőrök és csendőrök, akik kísérték ezt a menetet, hogyan viselkedtek? 
 
PE: Hát: hangtalanul, némán, semmi- semmilyen ilyen, hogy mondjam, atrocitás, 
vagy valami. Ezt nyílt utcán azért ilyen nem történt. Az, hogy a zárt helyen milyen 
volt, én azt- fogalmam sincs. 
 
I: Mennyi ideig vonult ez a menet, mennyi ideig látta őket? 
 
PE: Hát egy olyan 15-20 percig körülbelül.  
 
I: Aztán látta még őket Elemér bácsi? 
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PE: Nem. Aztán én már nem. Nem, mert aztán onnan a- ez volt az utolsó állomás a 
Nyírjespuszta, mert onnan már bekísérték, de akkor már az állomásra, akkor már 
bevagonírozták is. 
 
I: Elemér bácsi, mi történt aztán a gettóval, a városi gettóval? 
 
PE: Hát, mikor a zsidóságot kitelepítették, akkor lebontották a deszkakerítést és a- 
eredeti- akik keresztények azelőtt laktak, visszamentek az eredeti lakásaikba.  
 
I: Mi lett a zsidó lakásokkal? 
 
PE: Hát a zsidó lakásokat meg ugye, azt a városi házán kiigényelték, akinek nem volt 
lakása, ugye, a város kiutalta lakásigénylőknek. 
 
I: Tud ilyenről? Ismer ilyeneket, akik kiigényeltek zsidó lakások? 
 
PE: Hogy mondjam, hát úgy- hát kívülről ugye tudtam, hogy vagy tudtuk, hogy hát 
ez is zsidó lakás volt. Hát ugye aztán jöttek idehelyezett tisztviselők, lakás nélkül, hát 
mondjuk a zsidó lakás üresen volt, és ha ugye a városházán megnézték, hogy az illető 
rászorul-e a lakásra, vagy nem. Ha megillette a lakás, akkor kiadták, és- na most, 
amikor vége lett a háborúnak, mert ugye ez már ’44-es év és ugye 44 decemberébe 
jöttek be az oroszok Gyarmatra. Hát utána azok a zsidók, akik életbe maradtak és 
hazajöttek valamilyen körülmények között, hát ugye természetesen ők, jogosan, hát 
tulajdon lakásaikat visszaigényelték és hát beköltöztek. 
 
I: Mi lett a házakban levő ingóságokkal, tárgyakkal, bútorokkal, ruhaneművel? 
 
PE: Hát, tetszik tudni, az a: a bútorzat, ami- amit ugye nem vihettek be, nem tudtak, 
hát az, hogy mondjam, hogy- ebek harmincadjára került. Aki érte, vitte, vagy- 
 
I: Látta ezt Elemér bácsi? 
 
PE: Hát én nem láttam, de hát egyszerűen tovatűnt. Na persze, akik hazajöttek és 
sikerült mondjuk életbe maradni, hazajött és vissza tudta esetleg a- 
 
I: Elemér bácsi, még visszatérve arra, hogy még mielőtt visszajöttek a zsidók, mielőtt 
’44-ben, amikor kiürítették a gettót, akkor hogy volt ez? Ott maradtak benn, ugye a 
vagyontárgyak, vagy hát az ingóságok. 
 
PE: Hogy=hogy- 
 
I: A zsidó házakban ott maradtak az ingóságok- 
PE: -igen- 
I: -azt el lehetett vinni ezek szerint? Elvihette bárki a házakban levő ingóságokat? 
 
PE: Mit- fogalmam sincs. Csak egyszerűen, hogy mondjam, nem is nagyon tudta az 
ember, hogy mondjuk a- hát mert biztos azér ő: egy ilyen jó polgári házba biztos volt 
értékes bútor, szőnyeg is lehetett, mer ugye ezt nem tudták bevinni a gettóba. Hát, 
hogy hova lett, errül én nem tudok, fogalmam nincs. 
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I: Nem látott ilyen jelenetet, hogy valaki elvisz valamit? 
 
PE: Nem. Nem. Ezt- ebbül én nem tudok- nem tudnák- hogy az hova lettek a 
berendezések. Esetleg lehet, hogy voltak értékes képek is, vagy mi. 
 
I: Akkor miből gondolja, hogy szétvitték? 
 
PE: Hogy? 
 
I: Miért gondolja Elemér bácsi, hogy szét=széthordták? 
 
PE: Mer hogy mondjam, tessék nézni, én mint illetéktelen ember, mondjuk annyira a 
kulisszák mögé nem is láthattam, meg nem is engedtek esetleg, csak egyszerűen hát- 
 
I: Kik jöttek aztán vissza, Elemér bácsi, a zsidók közül? 
 
PE: Hát egy páran vissza. Az Elferék, azok visszajöttek, igen, a Náderékból is. A 
Siltzerékből is. 
 
 I: Ők visszakapták a- 
 
PE: A Benedekékből is. Azért jöttek egy páran haza. Hát aztán=aztán, hogy ők az ő 
holmijukat, mer mondjuk a Benedekék is elég jómódú polgárok voltak, a Siltzer 
ügyvéd is. 
 
I: Visszakapták a házukat? 
 
PE: Igen=igen. Meg hát ugye a ház a- azt nem lehetett elvinni, a bútort esetleg, meg 
szőnyeget azt esetleg el lehetett, de a házat nem. Igen. 
 
I: Elemér bácsi, akkor itt most álljunk meg. Köszönöm szépen! 
Elemér bácsi, a beszélgetésünk elején említette a Gerő Zolit- 
 
PE: -igen- 
I: -akit a nyilasok agyonvertek. 
PE: Igen. 
 
I: Meg tetszik tudni azt mondani, hogy miért verték őt meg? 
 
PE: Na, ez- ez az, hogy én nem tudom, hogy talán---hogy hogy is volt ez, hogy 
miér=miér kapták el, elszökött, vagy szökevénynek gondolták, ugyanis már ez a ő: 
’44 november végén, vagy december elején lehetett. Tudom, hogy egy nagyon ronda 
télies idő volt. Hogy ez megszökött volna valahogy, és mint szökevényt a nyilasok 
elkapták, megismerték, mer helyi nyilasok voltak ugye, ismerték személyesen is, és 
megszökött a Zoli, vagy- és az utcán elkapták, és tudom, hogy ott a Rákóczi úton egy 
kapualjba szerencsétlent ott verték agyon.  
 
I: De nem tudja pontosan. 
 
PE: Pontosan nem tudom, hogy szökevénynek gondolták, vagy megszökött. 
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