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Kelló Györgyné Kolakovszky Erzsébet 
 
 
 
K: Legyen szíves elmondani a nevét. 
 
I: Kelló Györgyné született Kolakovszky Erzsébet. 
 
K: Mikor született? 
 
I: 1922. április 16. 
 
K: Hol született? 
 
I: Salgóbánya. Salgótarján. 
 
K: Erzsi néni, jártunk itt néhány héttel ezelőtt, és akkor elbeszélgettünk arról, hogy mire 
tetszik emlékezni a második világháborús időszakból. 
I: Igen. 
K: Egészen pontosan minket ugye az érdekel, hogy mi történt itt a magyarországi zsidókkal. 
Most azért jöttünk vissza, hogy újra erről beszélgessünk, ezekről az emlékekről. Elsőként 
tessék visszaemlékezni, hogy ugye a háború előtti időszakban voltak-e Salgóbányán, vagy 
Salgótarjánban zsidók. Találkozott-e velük, emlékszik-e rájuk? 
 
I: Hát, én mind gyerekkoromba, akkor a legutóbbi izén nem beszélgettünk, azután jutott 
eszembe, hogy második osztályba, elemibe akkor ott Eresztvénynek hívják, Salgótarján és 
Salgóbánya között egy kőbányát. És ott volt egy kőbánya, ennek a kőbányának volt egy 
vezetője, voltak ott lakóházak is, ugye akik dolgozók, és akkor oda került egy fiatal pár, és 
azoknak volt egy lányuk, másodikos elemista. Azzal jártam, az velünk járt, és a (Schleicher) 
Icának hívták, és azzal olyan nagyon jól összejöttünk, úgyhogy én voltam náluk többször, ő is 
volt egy párszor, de például vasárnap nem jött, például mi ott ugye az iskolaudvaron 
bementünk a evangélikus istentiszteletre, ami mondjuk nem volt megengedve a 
katolikusoknak, de ő nem jött vasárnap ki soha. Mer ugye több eresztvényiek voltak 
gyerekek, az mind Salgóra járt dolgozni. Ezek szerint az is oda tartozhatott, Salgótarjánhoz, 
nem Somoshoz, mer az közelebb volt. 
 
K: Na most akkor nem egészen értem. Erzsi néniék Salgóbányán éltek. 
I: Igen. Salgóbányán laktunk. 
K: -ami Salgótartján- 
I: -az Salgótarján így- mindent úgy- ez ilyen- 
K: Salgótarjántól nem messze, tehát a várostól nem messze volt- 
I: -igen=igen- 
I: -bányatelepülés. 
I: Igen, ugye Salgótarjánnak ugye nagyon sok bányája volt. Volt, nem tudom, hét, vagy nyolc 
is. Salgón volt a legnagyobb. Úgy ma ott úgy értem, hogy telepek voltak Tarján környékén, de 
Tar- Salgóbányán volt vagy hét bánya is. Szóval sok bánya volt, és ugye szanaszét ott a- 
egész Becsekőig haladtak, a föld alatt így, ahogy az ember hallotta. És ez Eresztvény, ott meg 
egy kőbánya volt. 
K: És Eresztvény- 
I: -és ott- csak ez egy zsidó volt, hogy most arról beszéljünk. 
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K: Eresztvény is egy telep volt, ahol laktak? 
I: Igen. 
K: Tehát ez egy ilyen- 
I: -igen- 
K: És egy lány azt ismertem, mert nagyon rendesek, a férfit nem ismertem. 
 
K: Hova járt iskolába? 
 
I: Hát oda velem, Salgóra. Salgóra mind az eresztvényiek (köhint), ő is egyedül volt csak, és 
mindig matrózruhába járt. Fényképem is van nekem egy osztály vé- második osztályt mikor 
vé- elemi. Mi voltunk nyolc évesek ugye, és aztán egyszerre úgy eltűntek, ugye gyerekfejjel 
nem is tudja az ember azt, hogy hova, aztán nem=nem létezett. Azt nagyon szép kis épület 
volt nekik, még megvan a helye most is, gesztenye, diófa, még létezik benne, de már csak 
romok, alul. Már ugye lehet, hogy az sincs. Nem tudom, hogy mi lett. De úgy nem volt 
testvére, azt tudom, hogy ugye lehet, hogy a férjének van- vagyis az édesapjának lehetett 
(Schleihernek) hívták őket. 
 
K: Mivel foglalkozott az édesapja? 
 
I: Ő a kővel. Ő a kőnek- ő lehetett a- (útvezér), vagyis az övé lehetett, nem tudom (köhint), 
mert csak ő volt, meg hát a munkások. 
 
K: Tehát ő lehetett a bánya tulajdonosa? 
 
I: Igen, ő lehetett- övé lehetett a kőbánya úgy gondolom most már vissza, ugye gyerek-ésszel 
ugye nem izélt az ember arra. Arra, hogy ő a salgói bányászattal a- ottan való vezetőkkel jól 
voltak, azt lehetett látni, meg mi volt, de nem jártak különben ugye annyit Salgóra, ők 
valahova máshova jártak, mert másfelé is voltak kőbányák. 
 
K: Erzsi néni szülei mivel foglalkoztak egyébként? 
 
I: Mi? 
 
K: Igen, az édesapja. 
 
I: Hát, édesapám ő Selmecbányáról került oda, ő cipész volt volna tkp., de aztán a bányához 
került, mint cipész, mert ott is volt, de aztán ott iskolába járt és akkor ilyen bánya- most 
mondják azt, hogy bányamester, vagy valami ilyesmi volt akkor. Szóval végül ő is a bányánál 
kötött ki. 
 
K: Szóval a Schleicherék pedig a kőbánya- eresztvényi kőbánya-tulajdonos- 
 
I: -azt, kimondottan, igen. Salgói onnan nem is dolgozott ugye, mert azok a szénbányánál 
voltak. Ott, Eresztvény, meg ott a faluk, Somoskő, azok ugye dolgoztak. 
 
K: Hogy hívták a kislányt? Schleicher? 
I: Ica.  
K: Schleicher Ica. 
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I: Ica. Barna, fekete haja volt, mindig szép masni volt, és mindig matrózruha volt. Nagyon- 
aztán jutott eszembe, hogy hogy-hogy én ezt elfelejtöttem, mert nagyon szerettük egymást, 
szóval jó kis lány volt. És szerette a gyerekeket, a többit is, minden- szóval szerette az osztály. 
Nem különcködött, nem izélt, hogy na most, őneki jobban megy mondjuk, mint a többi 
gyereknek, vagy valami olyasmi. Mondom, én még többször voltam náluk. Meg ő is nálunk. 
Az édesanyját jól ismertem, már így ugye, mert mindig otthon volt, de édesapját nem is 
láttam. Az valószínű mindig szolgálatba, meg munkája után volt. 
 
K: Emlékszik, hogy hogy éltek a Schleicherék, milyen volt a házuk? Hogy éltek? 
 
I: Házuk nagyon szép volt. Mind egy kis kastély. Nem volt nagy ház ugye, de nagyon szép 
volt. Ott játszottunk mindig kint, ha odamentem, csak ugye azér elég nem- messze volt, nem 
olyan messze, de gyereknek egy-két- másodikos gyereknek, nyolc-kilenc évesnek az őneki- őt 
is ritkán engedték el, meg engem is. Úgyhogy- 
 
K: Hogy derült ki Erzsi néni számára, hogy Scleicherék zsidók? 
 
I: Hát, én megmondom őszintén, arra nem emlékszem már, csak ott iskolában hallottuk ugye, 
mer úgy nem volt róla szó, hogy mit tudom én. Vagy a tanító néni mondta-e meg második 
osztályba, még az ember gyerek, csak ugye azt  tudtuk, hogy zsidó, de úgy semmi 
különbséget mink az iskolába, azon kívül nem éreztünk, hogy na most vele, csak láttuk rajta, 
hogy más volt, szóval okosabb, műveltebb, sok tekintetbe. Szóval ilyesmit lehetett rajta látni, 
mer mondjuk hát okosság az volt azért a többi gyerekekbe is. Mondjuk. Vele ültem egy 
padba, meg még volt, aki üzletes volt, annak volt kettő, de az nem=nem zsidó volt, csak úgy- 
így hárman összetartottunk. Szóval jó volt. 
 
K: Iskolában zsidó osztálytárs csak a Schleicher Ica volt. 
 
I: Csak az az egy. De egész, amíg iskolába jártam, még szóval Salgón nem volt több. 
 
K: És Schleicer Icáékkal mi történt? Tehát ugye a néni a harmincas években- a harmincas 
évek elején járt iskolába, ugye, Erzsi néni? 
 
I: Ez=ez lehetett ’28-29-be. Mer ugye hatévesen elmentünk és már csak nem tudom, a képen 
rajta van, de el ke- elő kellett volna keresni. Gabi tette el, megvan rajta, hogy más- hogy 
második osztályba voltak, csak egy évet volt itt. És akkor elmentek. 
 
K: Hova mentek? 
 
I: Nem tudom. Ezt- ez talán egyszerre úgy elmentek, úgyhogy a házat le is bont- nem 
mindjárta, de tönkrement, lement- csak mán mondom, barackfa, vagy mi, dió, meg 
gesztenyefa van még ott. Ha állna. Hát most már nem tudom. 
 
K: Később hallott a Schleicherékről valamit? 
 
I: Semmit. Azt se, hogy hova mentek el. 
 
K: Más zsidókra emlékszik Salgótarjánból? 
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I: Hát úgy név szerint nem. Ugye sok vót, de mondjuk még abba az időbe én is fiatalabb 
voltam, vásárolni se annyira nem jártam még, nem kellett, otthonról mindent megkaptam, 
mint ahogy akkor is mondtam, hogy volt két nővérem, gyerek nem volt nekik, nem, hát én 
voltam a kedvenc, aztán meg mindig én. Szóval nem mentem, csak akkor. 
 
K: Tehát nem járt be Salgótarjánba? 
 
I: Tessék? 
 
K: Salgótarjánba nem járt be ezek szerint? 
 
I: De, jártam= de jártam. Csak ugye még úgy volt, hogy mi akkor nekem vásárolni nem 
nagyon kellett, hogy na, most- mer ott vót mindenféle ruhás, ékszerész, minden ilyen zsidó 
bót- minden=minden hát őbelőlük állt az üzletsoron minden. 
 
K: Emlékszik név szerint- 
I: -nem- 
K: -valakire? 
I: Nem. 
K: Mivel foglalkoztak, milyen boltok voltak? 
 
I: Minden. Azt mondom, hogy olyan nincs- terménybolt, üzlet, ruhabolt, edény, akkor élelem, 
minden. De viszont azt ugye az ember hallotta mindig, mer a vonaton is mentünk, hogy 
hitelbe mindig adtak. Mindig adták a népnek a hitelt, úgyhogy fizetéskor mentek, azt fizetni. 
K: -milyen- 
I: Egy névre emlékszek, Baumann. Amit nagyon sokat emlegettek mindig, mer azoknak 
többfajta üzletük vót. De úgy nem, mer mondom, még én akkor abba az időbe fiatal vótam, 
még volt minden, hogy nem vót szükségem úgy még olyan nagy vásárlásokra. 
 
K: Hogyan beszéltek a zsidókról úgy általában, amikor így hallotta, hogy szóba kerülnek a 
zsidó boltok? 
 
I: Rendesen. Szerették azér a népet. Kiszolgálásba is, ahogy mondták, mindig, szóval 
szerették. 
 
K: Tehát övék volt minden bolt, akkor nem volt egy kis irigység az emberek részéről, hogy ők 
a kereskedők? 
I: Nem. 
K: Meg hogy jobban megy nekik? 
I: Nem, ilyet nem hallottam. Meg ők maguk is nagyon összetartottak. Úgyhogy nem. Meg 
mondom, ezt- 
K: Ők összetartottak? 
I: Igen. 
K: Ez miben nyilvánult meg? 
I: Tessék? 
K: Ez miben nyilvánult meg? Ez hogy derült ki? 
I: Hát úgy, ahogy beszélték a népe, hogy na hát olyan szépen, hát ha nincsen ott, menjen ide 
vásárolni, ha mondjuk már egyik boltba nem kapott, azt akkor majd megmondták a másiknak 
a nevét, hogy ott biztos fog kapni, mert nekünk most kifogyott. Ugye ez már akkor csak arra 
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vall, úgy gondolom. Mer hogy- de így névre, erre a Baumann névre, azt hiszem, ha jól ejtem 
ki, nem tudom, hogy az sok volt. És sokan voltak. 
 
K: Hallott olyanról, hogy hát nem túl pozitívan beszélnek ezekről a salgótarjáni zsidókról a 
keresztények? Hogy=hogy azt mondják, hogy valamiféle negatív módon beszélnek róluk? 
 
I: Nem=nem, azt nem lehetett hallani. Én legalább is nem hallottam úgy senkitől, hogy 
beszélték volna. Úgy nem- sőt, azt mondták, hogyha nem volt pénzem, cukrot kaptam hitelbe. 
Adtak.  
 
K: Látta, hogy ezeknek a salgótarjáni zsidóknak sárga csillagot kell viselniük? Volt ilyen, 
hogy mikor járt bent Salgótartjánban? 
 
I: Hát voltam Tarjánba, mert hát persze, hogy voltam, az ember ment. Volt, amikor látta az 
ember, hogy vót, de nem mindig. Szóval nem mindegyiken vót mindig, de láttam. De nagyon 
keveset. 
 
K: Tehát emlékszik arra, hogy ilyen is volt már. És mi történt aztán ezekkel a salgótarjáni 
zsidókkal azután, hogy- vagy abban az időben, hogy sárga csillagot kellett viselniük? 
 
I: Hát ugye azt én nem tudom. Azt amikor meséltem a múltkor is, hogy én gondolom, hogy 
hétfői nap volt, mert annak idején Salgótarjánba ugye nem volt még piac, hát, mint most már, 
és mindig- minden hétfőn volt ilyen kirakodóvásár, de akkor nemcsak hogy zöldféle, meg 
ilyesmi, hanem ruha, szóval minden, cipők, szóval minden volt. És akkor is egy hétfői nap én 
is lementem, de nem hallottunk semmit Salgón, hogy na, esetleg valami. Hogy most azért 
megyünk Tarjánba, legalább is én nem. Két nővéremmel mentem, meg hát többen mentünk, 
de hát ugye mi együtt mentünk. És akkor volt az, amikor vagonírozták őket. Már ugye mi nem 
azt láttuk, hogy vagonírozták, hanem benne voltak. Két vagonba. 
 
K: Ez hogy történt? Hogy=hogy látták ezt? 
 
I: Azt nem tudom. Ahogy mentünk, ugye mi kisvasúttal megyünk, acélgyárig. Acélgyártól 
egy jó darabon kell gyalog menni, az ún. akkoriba épült, hát előtte egy kóduspalota, az vót 
Tarjánnak az első emeletes épülete, és azér nevezték el akkor kolduspalotának. Na addig, 
ahogy mentünk ott annak a végéhöz értünk vóna, láttuk, hogy a városhoz ott van olyan sorok- 
nem vasút, ami az acélgyárba szállította a szenet, és sok nép volt má’, mindig többen voltak. 
Mi lehet ott az ember ott egymásul kérdezte, nem tudtuk. Na ahogy haladtunk, akik már 
lejjebb voltak, meg álltak mán kérdezte ott valaki ugye közülünk, hogy mi van ott, mi van 
ottan? És akkor mondja ott valaki ugye a nép közül, hogy a zsidókat most viszik, ott vannak a 
kocsikba. A szerelvény milyen hosszú volt, azt nem tudom, csak amikor mentünk nemzeti- 
ugye ott van most is, azt mondják, azt se tudtam, azt se tudtam, és ott van egy sorompó, ami 
ott keresztút van a rendőrséghez vitt, meg mi. És meg ugye ott megy el a vasút. És ott állt a 
hogyhívják, a szerelvény má. Két=két vagont láttunk, a többit nem, mer a kerítésektü nem 
lehetett, ahogy végighaladt a kerítés. Kettőt láttam, hát az tele volt emberekkel. Fölnőttek, 
gyerekek, nők, férfiak. Azok vótak ott. Ott integettek, kiabáltak. 
 
K: Mit kiabáltak? 
 
I: Ne féljetek, visszajövünk innen. Errül az oldalrul kiáltották, akik- mert voltak ott ugye 
sokan, hát biztos hozzátartozók, nem tudom, mer egész a sorompóig odaengedték a népet, 
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csak ugye azon féltem, jött még egy hely, aztán úgy a vasút. És akkor mondták, hogy ne 
féljetek, visszajöttök, aztán volt, aki azt mondta, majd mi is megyünk, meg ilyen=ilyen félét. 
Ne sírjatok. Ilyen izék voltak. Volt, aki gyereket fogott ölébe, valószínű, hogy vagy innen, 
vagy onnan, ismerős volt ugye, és annak mutathatták a gyereket a kezükbe. Ez- ezt láttam. 
Aztán, hogy mikor indult, meg merre ment a szerelvény, azt már nem láttam, mer azt ugye 
mink bementünk a városba, akartunk, el is indultunk, de aztán lejjebb így egy jó darabon 
megfordultunk, azt visszamentünk, azt nem mentünk akkor máshova. Mentünk vissza a 
kisvasúthoz, hát az még messze volt. 
 
K: Miért nem mentek? 
 
I: Tessék? 
 
K: Miért nem mentek a piacra? 
 
I: Hát már nem- mit csináljunk? Sajnáltunk, féltünk, sírtunk, hát mit csináljon az ember ott, 
mit nézzen már rajtuk akkor. Mer még akkor nem indult ugye a szerelvény, hát nem álltunk 
ott. 
 
K: Erzsi néni, hogyan lehetett őket látni? Nyitva voltak a vagon ajtajai, azért látták az 
embereket a vagonba? Vagy hogy-hogy látták a vagonban levőket? 
 
I: Nem, azt nem mondhatom, nem (zavartak)- 
K: Erzsi néni, amikor látta ezt a két vagon- 
I: -csendőrök őrt álltak a vagonok mellett. 
 
K: Hány csendőrt látott? 
 
I: Hát, azt nem tudnám megmondani, mer így egymás után- nem olyan sokat, de olyan kettő- 
három egymás izé- mentek. Meg vótak civilek is, ugye lent, hogy azok mit csi- milyenek vó- 
kik voltak, nem tudom. De ugye ezek egyenruhába vótak, csak azt nem tudtam már, hogy 
rendőrség volt-e má akkor, vagy izébe, ci- csendőrségvolt akkor. 
 
K: Fegyveres csendőrök voltak? 
 
I: Igen=igen.  
 
K: És azt mondta, hogy voltak a vonaton, vagy a vagonba voltak idősebbek, nők, gyerekek. 
Azt hogy láthatta, hogy látta? A vagon be volt zárva, vagy nyitva volt a vagon? 
 
I: Nyitva volt a vagon ajtaja teljesen ak- ott, ahol én láttam, mind a kettőnek. De ugye a kis 
ablakokon, ami voltak, azokon is csak nézegettek kifelé. Ki hol érte, de nyitva volt az ablak és 
ott álltak a csendőrök. 
 
K: Azt látta, hogy hányan voltak így egy vagonban? 
 
I: Hát azt nem lehetett látni. Ugye sokan voltak. 
 
K: De álltak, vagy ültek, vagy hogy voltak? 
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I: Hát állhatta=állhattak, mer egymás hegyén-hátán voltak, sokan meg ugye nyújtózkodtak ott 
kifelé, hogy lássanak gondolom. Hát ott maradtakat, vagy ismerősök voltak, nem tudom. Mer 
ugye én nem ismertem egyet se. Közülük se lenn, akik vótak, se fönt. Ez olyan véletlen vót, 
hogy ak- azér gondolom, hogy hétfő volt, mert általába hétfőn mentünk mindig a piacra és a 
zöldféléér, nem úgy, mint most van. Akkor hogy azt se mo- biztosan mondom, hogy hétfői 
nap, ezt csak én elképzelem, hogy mindig hétfőn szoktak kirakodóvásárt rendezni, és az akkor 
vót. 
 
K: Szóval akkor nem volt ismerős. 
 
I: Nem. 
 
K: A boltosok közül, akiket ismert, a Baumannék? 
 
I: Nem. Nem, ez csak a nevet tudom, hogy izélték. Még ahogy említettem, hogy a sógorom az 
cipész volt és őneki is volt ott a- ott a kóduspalotába, mer ő velünk, mamáékkal lakott- laktak 
a nővéremék. És akkor ő is ugye mindig árult, kint volt, mindenkinek ott sátor, vagy mi. És 
vót neki, de nem tudom, hogy hogy hívják őt, akkor nem izéltem- ismeri hát őneki sok 
ismerőse lehetett, de szegény ő meghalt hamar. És mindig hozott- mikor kará- nem tudom 
milyen ünnepet ünnepeltek ők akkor, ilyen macesznak mondták, azt mindig szépen 
becsomagolva, és akkor mindig hozta már akkor szinte vártuk azt a napot, akkor mikor úgy 
közeledett, de mindig küldtek neki. 
 
K: Ki volt az, aki küldte? Emlékszik? 
 
I: Tessék? 
 
K: Ki volt, aki küldte a maceszt? 
 
I:Nem tud- azt mondom, én ugye nem tudtam, én örültem, hogy mikor hozta a sógorom, 
nekünk is adott belőle, ő nem- ő jó volt úgy velünk, mer ő olyan jó üzletember vót, 
Jászberénybül került ő is ide, és szóval jó cipész volt. Hát azér mondom, ő biztos ismerte, de 
sajnos felesége, senki nincs neki, hogy ismerős volt. 
 
K: És arra emlékszik, hogy a sógora miután elvitték a zsidókat, beszélt arról, hogy mi történt a 
salgótarjáni zsidókkal? Szóba került ez otthon? 
 
I: Nem=nem=nem. Hát csak az, mind annyi, hogy hát sajnálta, hogy otthon (…) hogyha 
elmentek, meg minden, hogy milyen jó volt, hogy ilyen minden- 
 
K: Visszatérve ott az állomásra, amit látott, honnét lehetett azt tudni, hogy ők zsidók, akik a 
vonatban vannak, a vagonban vannak? 
 
I: Hát azt má’ mi lentrü’ népektül, akik már ott voltak, mikor mi mentünk. Meg ugye azér’ 
azok között is voltak zsidók, akik lent vótak, biztosan. Nem mentek, vagy nem vitték el. 
 
K: Honnét tudja ezt Erzsi néni, vagy honnét gondolja, hogy azok között is voltak zsidók? 
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I: Hát onnan, hogy majd mikor kiabáltak egymásnak, ugye onnan lehet, vagy innen föl, hogy 
majd megyünk, innen mondták, onnan mondták, majd visszajövünk, ne féljetek. Hát akkor- 
csak nem tudom. Hát azt nem mondták, ezt csak az ember úgy gondolta. 
 
K: Volt rajtuk valamilyen jel a zsidókon, akik fönt voltak a vagonban? 
 
I: Nem=nem volt, akkor megtudtuk vóna, hogy ezek zsidók. Akkor az ember azér csak- mer 
ugye voltak ott idősebbek éntőlem, akik jól ismerték, üzletekbe jártak vásárolni is, meg 
minden, meg akkor csak megkérdezte volna, vagy valami. 
 
K: Mit? Bocsánat, ezt nem értem. 
 
I: Hát hogy mégis, hogy hova viszik, vagy mér mennek, vagy valami. Ezt már csak úgy 
elgondolom. Ha ilyen vót, vagy ha is- 
 
K: -de a vagonba levő zsidókon, vagy a vagonba levő embereken volt sárga csillag esetleg? 
 
I: Nem. Azt nem láttam semelyiken egyáltalán. 
 
K: És a- tehát akik ott voltak a vagonban, azok közül voltak- tehát idősek, fiatalok, gyerekek, 
nők? A vagonban levő emberek között. 
 
I: A vagonba- hát volt idősebb, fiatalabb, olyan középkorú gyerek. Gyerek kevés vót, 
mondom ezt láttam jobban, gyereket fölemeltek. 
 
K: De azok lent voltak, nézelődtek, azok között voltak. 
 
I: Igen azokat lehet a fölnőttek közül, ugye előttünk is álltak már ott, mikor összecsoportosult 
a nép, nem látott annyira, de ezt a gyereket láttam, mer azt fölemelték, de biztos lehetett 
nemcsak az az egy. Mer ha most magasabb gyerek- fölnőtt áll, a gyereket nem lássa. Azt nem 
láttam. Csak ezt=ezt a gyereket. Ez úgy törülte a szemét, úgy emlékszem, hogy itt=itt- majd 
én is. Úgyhogy- 
 
K: Volt, aki azt mondta, hogy- vagy örült annak, amit látott, hogy elviszik a zsidókat? 
 
I: Hát, ott ilyet nem hallottam, azon a csoportba, ahol mink voltunk. Szóval mondhatom, hogy 
mink, ugye ahogy a vonatról leszálltunk, ahogy mentünk, az a csoport majdnem úgy is maradt 
ott, mer már mindig többen voltak. Ha el is mentek közülünk, nem izé- má’ azt nem vettük 
észre, de ilyet nem mondtak. Csak szegények, mi lesz velük. Ilyen szavakat mondtak ott azok. 
 
K: Azt látta, hogy a csendőrök a- mit csináltak ott a vagonok mellett? 
 
I: Azok csak álltak, sétáltak. Vót, amelyik állt, kettő úgy mindig az ajtóná’ és akkor úgy 
járkáltak. Meg mondom, civilek vótak a hátuk mögött. És azok is csak sétáltak. De hát ez csak 
két vagon izé- szóval két ajtót tulajdonképpen láttam ugye két vagonnak az ajtaját. Mer 
eltakarta aztán ilyen zöld ösvény- kerítés, és akkor erre meg a nemzeti előtt is végig. És ott 
meg, ahogy tovább a vasútig nem lehetett menni, ott volt pont a sorompó nekünk. Lehet, hogy 
akik lejjebb voltak, vagy följebb jutottak, azok többet láttak ugye, vagy hallottak, nem tudom, 
de nekünk ott volt a sorompó, ami keresztül oda vezetett a rendőrséghöz, arra- az útra. Nem 
tudom leírni, keresztút volt. És nekünk pont oda. Nem mentünk, mer aztán ugye sokan 
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összejöttek az utcán nagyon. Azér mondom, hogy úgy Salgón egyáltalán híre se- szóval 
nem=nem is gondoltuk, hogy mi van. 
 
K: A később amikor visszamentek a kisvasúthoz, akkor beszéltek arról, hogy mi láttak, tehát 
ott a többiek? 
I: Hazafelé? 
K: Igen. 
I: Hát persze. Csak úgy izé- mit csinálnak ezekkel? Mér vitték el őket? Ez volt a jelszó. 
Szegények, hát nem- mást nem tudott az ember mondani. Pláne az idősebbek, csak hát 
mondjuk jó, én is, még én fiatal voltam ahhoz, hogy jobban fölfogjam, jó, hogy már 
megvoltam, mégis, hát mink csak sí- nekem már akkor is- akkor eszembe jutott, jaj ugyan az 
az Ica hol lehet. Érte-e őt ilyen valami, vagy mi. Úgy=úgy gond- izé- vót ott egy másik, velem 
egyidős, egy évvel fiatalabb vót, aztán aszongya én már nem is emlékszek rá, hát ugye kisebb 
vót, az egy gyerekné’ egy év nem is olyan kicsi, még akkor az nem emlékszik. Azt úgy 
izétem. Utána otthon lehet, azóta se tudtam, mikor elmentek, hogy hol lehet, nem tudom. 
Szóval azt nem mondhatom, hogy ott a- meg otthon, Salgón is, ott nem izéltek, hogy jó az 
nekik, vagy ilyesmit, nem, semmit. Inkább szegények, ugye, jaj, most valamelyik a gyerekit 
hagyta itt, vagy ilyesmiket mondtak. 
 
K: És később bement Salgótarjánba, látta, hogy mi lett az üzletekkel, meg a lakásokkal, amit 
otthagytak a zsidók? 
 
I: Azt nem tudom. 
 
K: Mi lett a boltokkal? Járt be aztán később vásárolni, gondolom? 
 
I: Hát jártam. Hát államosították azokat, azt hiszem mindet. Államosították. 
 
K: De rögtön- ami után elvitték a salgótarjáni zsidókat, utána mi lett a boltokkal, azt tudja, 
Erzsike néni? 
 
K: Hát, azt nem nagyon tudom, arról nem- hát én gondolom, hogy elállamosították, vagy nem 
tudom. Erről nem tudok. Mer mondom, nem volt szükségem nekem arra, most ezt nem azért 
mondom, nem hogy ki tudja, hogy (…), de fiatal vótam, mint ahogy mondtam, két nővérem 
vót, két bátyám vót, egyedüli gyerek vótam, megvolt mindenem, nem kellett mindjárt 
vásárolni, ugye, mer akkor más mind- keresni kellett vóna, és nem tu- nem tudom. 
 
K: Akkor már dolgozott Erzsi néni? Akkoriban már dolgozott valami? 
 
I: Nem: én nem dolgoztam, csak ötven éves koromba mentem, má a lányom férjhö’ adtam, 
már meglett a Gábor, és akkor ugye- akkor hát má’ adták a gyes-t, má’ én akkor nál- hozzájuk 
jártam mindig, mindennap. Be Salgóbányárul Tarjánba, a gyerekhez. 
 
K: Járt fönt Pesten? 
 
I: Volt, amikor igen. Volt, az még lánykoromban volt. 
 
K: Akkor- igen. 
 
I: Tudom, mit akar, ugye? 
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K: Említette, hogy volt egy- 
 
I: Mentünk az Erzsébet hídon 
K: -így van, igen. 
I: -az nagyon érdekes vót, az pedig azt is meg tudom mondani, hogy mikor volt, ’38-ba. 38-ba 
vót, és a sógorom, mer akkor még akit mondok, a cipész, az mindenhová vitt engem, ugye ő 
tehette, jobban ment, igaz, hogy mindig sokat- vót neki három-négy segédje, hogy 
hozzátegyem, a nővéremnek fölsőrész-készítő volt, és akkor ugye ők úgy csinálták a cipőket, 
hogy és úgy adták el. És akkor mentünk az Erzsébet-hídon és a zeneszó ütötte meg a fülemet, 
(úgy oldalt). És én meg kezdtem az é- az izét, azt, ahogyan hallottam. És akkor már sógorom 
aszongya, hagyd abba, te! 
 
K: Mi történt? 
 
I: Az éneket. De csak úgy dúdoltam, nem énekeltem én is, mind a izé. És akkor aszongya, 
nem tudom, ki idegen ki tudja, ment két, mondjam azt, suhanc, egy fiatalember volt, de többet 
nem hallottam. 
 
K: De mit énekelt? Ezt nem egészen értem. 
 
I: Hm--hát egy- szóval két szó volt verjük a zsidókat bikacsökkel. Ennyi=ennyi vót, amit én 
hallottam, csak ugye a zene ütötte meg elő a fülemet, mer úgy nem messze, ahogy a hídon 
elfér az ember, azt úgy mentek el pont mellettünk. Aztán én meg úgy dúdoltam, mondtam. 
Hát ugye hallotta az ember. 
 
K: Szóval kik énekelték ezt a dal? 
 
I: Nem- nem is- 
 
K: Kik? Kik voltak ezek? 
 
I: Idegen valakik, olyan suhanc pesti gyerekek lehettek ugye akkor. 
 
K: És mit énekeltek? 
 
I: Verjük a zsidókat bikacsökkel. 
 
K: Ez egy dal? 
 
I: Többet nem- többet nem hallottam, semmit, mer mondom, a izé- sógorom- 
K: -van dallama? Ez egy dal? 
I: -sógorom mindjár- hogy megfogta a kezem. Hallgass- én nem tudtam, hogy nem szabad, 
úgy izéltem, hát mondom, fiatal lány voltam ottan, azt hittem, hogy- csak úgy lehetett hallani 
akkor már azt az éneket, nem is tudtam tovább, most se tudnám, ha agyonütnének se, hogy 
hogy kezdődött. És akkor- akkor csak úgy, ahogy elmentek mellettem, nem is, hogy elmentek, 
egy darabig úgy együtt, és a zene ütötte meg a fülemet, hogy mit izé- zenélnek, és akkor ők 
meg ketten énekelték utána. De azt akkor mink elmentünk. 
 
K: Tehát valaki zenélt és ezek a fiúk meg, vagy ezek a suhancok meg énekeltek? 
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I: Volt valami izé- zene, na. 
K: Hangszer? 
I: -magnó valami. Lehetett náluk. Nem tudom, mi. Mer nem ők ének- nem zené- izé- csak 
valami lehetett náluk. 
 
K: Hát magnó akkoriban nem volt, úgyhogy biztos, hogy nem magnó. Magnó nem volt 
akkoriban. 
I: Hát valami vót. 
K: De hangszer volt náluk esetleg? 
 
I: Ugye nem tudom, mer azért tudja, hogy hogy van, egy vidéki lány- pe- az félti a sógora is, 
meg minden, nem lehetett ide-oda nézegetni, meg mit, csak megütötte a fülem és azt én- hát 
akkor magnó nem volt, az igaz, de valami mégis, valami zene vót, vagy mit tudom én. Azt 
nem tudom. 
 
K: Lehet, hogy valaki hangszeren játszott? Az lehetséges? 
 
I: Az is lehet. Mer azér’ ugye- 
K: -harmonika? 
I: -többen mentek a hídon, meg=meg jött-ment a nép, és némelyik meg nem izélt semmi. 
  
K: Tehát az lehetséges, hogy az a két suhanc zenélt és énekelte ezt a dalt? 
 
I: Ők- igen=igen, énekelték. 
 
K: Hangosan énekeltek? 
 
I: Hát úgy hangosan, hogy mellette mentünk, azt meghallottuk. Lehet, aki előtte ment, az is 
hallotta, azt nem tudom. Mert gondolja el, Pesten idegen emberek, akit sose láttam, azt- 
 
K: Hogy néztek ki? Tehát volt rajtuk valamilyen egyenruha, ezeken a suhancokon? 
 
I: Nem, nem. Csak olyan- 
K: Civilek voltak? 
 
I: Hogy mondjam, ahogy szokták mondani, olyan jöttment, olyan semmilyen emberek voltak. 
Nem illő ilyet mondani, de szóval- 
K: Fiatalok. 
I: Hát igen, olyan suhanc gyerekek, olyan húsz év körüli, mit tudom én má’. 
K: De ők nem féltek ezt énekelni. 
I: Nem=nem, csak ketten voltak. 
K: De hogy ők ezt bátran énekelték, olyan büszkén, vagy hogy énekelték ezt? 
I: Ők maguknak rendesen, nem ordítva, csak mint mikor úgy--izé de amikor mink haladtunk, 
a sógorom kilépett ugye jó, meg minden, szóval nem szólt neki senki addig, még ott ugye 
semmit. 
 
K: És mások is hallották ezt? 
 
I: Hát: ha mi hallottuk, aki előtte, vagy utána ment, hát az is hallotta, gondolom. 
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K: De nem volt valamilyen megütközés- 
I: -nem=nem volt- 
K: -botrány? 
I: Nem. Hát úgy ne- az idegen emberek voltak, de nem tudom=nem tudom. Mer ha ma 
mondjuk ismerősök, akkor esetleg ha ma van kettő, vagy három, akkor szól nekik, hogy bácsi, 
miért csinálod, vagy ne csináld, vagy ezt, vagy azt, de egy idegen ember, pláne egy vidéki, 
Pesten. Gondolom én akkor még mi voltam. 
 
K: Erzsi néni, itt álljunk meg egy pillanatra. Volt akkor ez a dal, amit ott a suhancok 
énekeltek az Erzsébet hídon. Akkor ez egy dal volt, tehát volt neki dallama, ugye, ezt 
énekelték. 
 
I: Igen. Hát ugye a mi- ugye- hogy mondjam, a szöveget hallottam nem most, már úgy máskor 
is, ugye, nem így itt, hanem ahogy mondták úgy fiatalok valahogy ott a- 
K: -hol? 
I: Keletinél volt, de ez olyan- 
K: Már a Keletinél is hallotta ugyanakkor? 
I: Már amikor mentünk hazafelé, igen. Na, mondom ezt énekelték a hídon. 
K: Tehát a Keletinél is hallotta. 
I: Igen. 
K: És ott is énekelték? 
I: Csak így- úgy. 
K: És hogy van ez a dallam, hogy szólalt meg? 
I: Tovább nem- 
K: Ez a=ez a sor hogy van? 
I: Igen=igen, és erre mondta, hogy na ez=ez volt, amit a- Erzsébet hídon hallottunk. A só- a 
sógorom azt leintett. Hallgass már, te mindig beszélsz! Hát mondom, hallottam. 
K: Na és hogy van a maga a dal? Hogy szól a dallam? 
I: Nem tudom. 
K: De hogy- az előbb itt, amikor leálltunk, akkor el tudta énekelni. Hogy- hogy? 
 
I: Nem tudom én, ezt nem tudom. 
 
K: Az előbb elénekelte nekünk Erzsi néni. Hogy van a dallama? 
 
I: Énekelni nem- ezt nem tudom, azt nem. 
 
K: De ez egy dal, nem? 
I: Azt csak úgy akkor ott hallottam. Azt nem. Nem megy az, nem megy. 
K: De a: hogy volt a szöveg, még egyszer? 
I: Tessék? 
K: A szöveg maga hogy volt? 
 
I: Verjük a zsidókat bikacsökkel. Ennyi=ennyi volt, semmi több szöveget nem tudok, pedig ez 
biztos van eleje, van háta, vagy mit tudom én, nem tudom. 
K: És akkor ez- 
I: Soha nem is hallottam. 
K: Énekelve ez hogy szól? 
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I: Mer ott nálunk egyáltalán Tarján felé, szóval nem hallottam soha. 
 
K: És énekelve ez hogy hangzik? 
I: Na de ha nem tudom! 
K: Az előbb itt elénekelte nekünk Erzsi néni. 
I: Az sikerült.---Nem tudom=nem tudom. Azt ne is haragudjon, nem tudom. 
K: Az előbb volt valami dallama, előbb el tetszett dúdolni ne 
 
I: Lehet, hogy az véletlen volt, hogy sikerült, de iskolába se tudtam énekelni.--Mer ott is, 
mikor meghallottam, nem a izé, hanem- ők már mondták rá a szöveget, ugye az a két mit 
tudom én, ki volt, vagy mi volt, nem tudom. Úgyhogy- nem, azt nem tudom. Majd fogja azt 
tudni valaki. 
K: Szóval akkor ugyanezt a- bocsánat- 
I: -tudom- 
K: -ugyanezt a dallamot, ugyanezt a dalt hallotta a Keletinél is. 
I: Igen. Azt mikor már jöttünk hazafelé és akkor ott is és erre én mint kotnyeles fiatal, 
mondom, na, ezt hallottuk a Erzsébet hídon. 
 
K: A Keletinél ki énekelte? 
 
I: Tessék? 
 
K: A Keletinél ki énekelte? A Keleti pályaudvarnál, ott ki énekelte? 
 
I: Hát ott is- ilyen két fiatalok- nem- nem- 
 
K: Férfiak, vagy nők? 
 
I: Igen- maga fiatal még azt nem tudja, most ha egy vidéki lány elmegy Pestre, és azt őrzik, 
valaki viszi, hát minden lépés-nézésre figyelnek. Azt akkor ugye énrám is. 
K: -hát az lehet- 
I: Ha tudom, hogy a szám, amit hallani kellett, de ezt látni is kellett volna. 
 
K: De látta- nem látta, csak hallotta. 
 
I: A Keletinél má’ csak lát- hallottam. Nem is olyan=olyan izé vót. Nem tudok okosabbat 
mondani. 
 
K: Nem emlékszik, hogy honnét hallotta, vagy ki énekelte. 
 
I: Mer ott a izén hallottam, ezt meg is mondtam. 
 
K: De azt, hogy hol hallotta, kinél-, kitől hallotta. 
 
I: Nem=nem, hát ugye Pesten nem is volt ott ismerősöm nekem, ott Pesten. 
 
K: Jó, de a Keletinél, amikor el- ott szálltak föl a vonatra ezek szerint, hogy visszamenjenek 
Salgóba, ugye? Salgótarjánba. 
I: Tessék? 
K: Ott szálltak föl a vonatra, a Keletiben. 
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I: Azok nem tudom. 
K: Nem, Erzsi néniék=Erzsi néniék. 
I: Mi igen=mi igen. Igen. 
K: És akkor ott=ott megütötte a fülét ez a dal. 
I: Igen=igen. 
K: De arra már nem emlékszik, hogy ki énekelte. 
I: Nem=nem. 
K: De férfihang volt, vagy női hang? 
I: Nem. Nem. 
K: Látott, amikor itt Pesten járt, ’38-ban, látott egyenruhásokat? 
 
I: Nem=nem=nem. Ott akkor nem láttam egyál- szóval az olyan volt, hogy akkor nekünk 
találkánk volt az unokabátyám jött fel Kaposvárró’ és akkor láttuk először- másodszor az 
életbe egymást, nem tudtuk, és így a sógorom vitt föl, mer ők már ismerték egymást. 
Úgyhogy úgy voltunk elfoglalva velük, nem. Nem voltunk sehol. 
 
K: Megpróbálja még egyszer elénekelni nekünk ezt a- nem próbálja meg elénekelni még 
egyszer ezt a dalt? 
 
I: Ezt nem tudom=nem tudom.----Nem megy=nem megy. 
 
K: Akkor mondja el még egyszer a szövegét, hogy akkor emlékezzünk erre, hogy is volt? 
 
I: Verjük a zsidókat bi- bikacsökkel. Csekkel, vagy csökkel, mer persze, hogy nem csikkel. 
 
K: Köszönjük szépen Erzsi néni, köszönjük szépen, akkor álljunk. le.  
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