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Oláh Vilmos 
 
 
K: Leálltunk, Vili bácsi, egy kis technikai állítás- állítgatásra, most akkor folytatnánk a 
beszélgetést. A gettóról volt szó, hogy fölállították a gettót, kb. 3 hónapig állt a gettó. 
Emlékszik, hogy mettől meddig? 
 
I: Hát pontosan nem. 
 
K: De úgy említett egy hónapot. Talán május? ’44 májusa? 
 
I: Hát kb. akkor, mikor bejöttek a németek, utána lezárták talán ezt az utcát. Hogy mondjam, 
má’ milyen sor- nem tetszett- 
 
K: És egy ideig kijöhettek a zsidók, azt látta, hogy kijöttek vásárolni- 
I: -igen- 
K: De egy idő után már nem jöhettek ki. 
 
I: Azt hiszem, hogy nem.  
 
K: Látta- nyilván akkor látta a gettót, elment mellette. 
 
I: Hogyne. 
K: Az egész város látta. 
I: Az egész város. 
 
K: Mit szóltak hozzá az emberek? 
 
I: Hát volt, aki nem helyeselte, bőven. 
 
K: Mit mondtak? 
 
I: Hát, talán mink is sajnáltuk a dolgokat. Majd a zsidók, hogy mondjam má’ akik dolgoztak, 
azoknak behítták és minden ő: tudták, hogy dolgoznak rendesen, meg rendes emberek, 
hagyták mindent, ami kellett ő: hát nem annyira, de két-háromszáz mondjuk ebbe a (forintba) 
adtak. Például apukámat is behítták, és kérdezték, hogy mi kell a lányoknak. Hát, anyukámék 
vettek ilyen ágyneműket, mindent. 
 
K: A gettóba behívták- 
I: Nem a gettóba, hanem amikor az üzletekbe majd- ők teljesen uralták az üzleteket. 
 
K: Még a zsidó- tehát még mielőtt bementek volna a gettóba. 
 
I: Még mielőtt bementek volna. Hát- 
 
K: Behívták az édesanyját, édesapját- 
 
I: Nem- hogy mentek vásárolni apukámék, any=anyámmal együtt, behítták, hogy- 
 
K: Beírták- 
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I: Behíták az üzletbe, hogy mi kell, mire van szükség. És minden- semmi nélkül kiadták. 
Nagyon- 
 
K: Ingyen=ingyen szétosztogatták az árujukat? 
 
I: Ők tudták, hogy kinek adják ki pénz nélkül. 
 
K: És miért adták oda pénz- ezt nem egészen értem, miért adták oda pénz nélkül? 
 
I: Hát, hogy megadják nekik. 
 
K: Ja, hogy hitelbe adták? 
 
I: Hitelbe. 
 
K: De hát ez=ez így volt mindig is, hogy hitelbe adtak dolgokat az embereknek. 
 
I: Hitelbe adtak dolgokat, igen, és elég- ő: például, ha ruhát, húsvétra, meg ilyesmiket- 
 
K: De akkor ez végül is- 
 
I: -ágyneműt is- 
 
K: -ez kedves volt akkor a részükről, nem? 
 
I: Igen=igen- 
K: -szóval ingyen- hitelbe adtak az embereknek- 
I: -intelligens dolog vót- 
K: Miért volt intelligens? 
I: Hát: nem tudtuk- nem tudták volna kifizetni egyszerre. És nem is volt rá pénzük, de így- 
egy bizonyos keretek között elosztva a pénzt kifizették nekik. 
 
K: Szóval adtak hitelre árut az embereknek- 
I: -igen- 
 
K: Tehát- mit szólt akkor a város, amikor a gettó- fölállították a gettót? Mondta, hogy volt, 
akik sajnálták, volt, akik meg helyeselték? 
 
I: Voltak, akik nem helyeselték a dolgokat, majd- hát- 
 
K: És volt, akik helyeselték. 
 
I: Hát azok=azok--ezek a nyilasok. 
 
K: Mit mondtak a nyilasok? 
 
I: Hát én má’ arra nem emlékszek. 
 
K: De mi az, hogy helyeselték? mit=mit mondtak, miért helyeselték? 
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I: Hát ácsin- ácsingóztak a vagyonra, hogy itten- hogy mondjam má’-vagy harminc, vagy 
negyven üzlet vót. Ami tele vót áruval, mindennel. Itt az egész mondjuk húsz---hát nem 
hiszem, hogy húszezer élt a városba, de olyan 16 ezer körülbelül vót. És az acélgyár, az 
üveggyár, (húsgyár). Vót munkásember. Egy ilyen jó tízezer ember állt- itt dolgozott. 
Hát azok vásárolók vótak. 
 
K: Őrizték a gettót? 
 
I: Nemigen. 
 
K: Szóval tkp. ki be lehetett járni- 
I: -igen- 
K: -nem volt=nem álltak őrök. 
I: Nem álltak őrök, csak a sárga csillag az- 
 
K: És=és aztán mi történt a gettóval? 
 
I: Hát, mikor már elkezdték abba a hónapba, hogy viszik kifelé, akkor már talán őrizték őköt, 
és nagyon igazoltatták az embereket a városba. 
 
K: És kik őrizték? 
 
I: Hát itt volta a csendőrség is, majd itt csendőrlaktanya is volt. 
 
K: Szóval a helyi csendőrök őrizték a gettót? 
 
I: Azt hiszem. 
 
K: Látta? 
 
I: Hát, erre má’ én nem emlékszek. 
 
K: És csendőrök igazoltatták az embereket? 
 
I: Csendőrök, rendőrök. 
 
K: És miért igazoltatták az embereket? 
 
I: Hát abba az időbe, csókolom, ’44- má’ akkor minden vót, és közel vót a front is---akkor 
már nem volt mese. 
 
K: Féltek az emberek? 
 
I: Hát, igen. 
 
K: Mire=mire- mitől féltek, mire emlékszik? Mi volt a- milyen volt a hangulat? 
 
I: Hát nem egy kellemes volt a hangulat.---Pláne nekünk- is majd hallottunk errü’ a cigány- ő: 
hogy- Hatvanba megvót ez a- Hatvan környékin, hogy ott is ilyesmit hallottunk, hogy elvitték 
az embereket, cigány embereket is. 
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K: Mi történt velük Hatvanban? 
 
I: Hát, bevagonírozták és vitték kifele. 
 
K: Ezt hallották akkoriban? 
 
I: Hallottuk. És minket is csapás ért, mikor a- bevagonírozták a zsidókat, másnap körülfogták 
a Cigány-hegyet. 
 
K: Látta Vili bácsi, ahogy bevagonírozták a zsidókat? 
 
I: Nem, má’ nem láttam. 
 
K: Azt látta, amikor elvitték a zsidókat a- 
I: -azt hiszem, azt láttam- 
K: Az hol volt? 
I: Hát itt vót. 
K: Mi történt pontosan? 
 
I: Hát--nem figyeltem annyira rájuk. 
 
K: De azt látta, hogy el kellett hagyniuk a gettót? 
 
I: Nem hogy el kellett hagyni, hanem a csendőrök ott voltak, figyeltek rájuk és vitték őket. 
 
K: Hova? 
 
I: Hát, bevagoníroztatásra. 
 
K: Állomásra? 
 
I: Az állomás- nem- az állomáson így kívül. 
 
K: Akkor ezt látta Vili bácsi. 
 
I: Ezt láttam. 
 
K: Felismerte a helyi zsidókat? Őket vitték ki a gettóból? 
 
I: Hát csak a helyi zsidók- 
K: Szóval látott ott konkrétan ismerős arcokat is? 
 
I: Hát ismerős arcok, akik mellettünk laktak. 
 
K: Kiket? 
 
I: A Fáber pékség, vót három gyereke, fiatalok, majdnem egyidősek velünk, velem, és a 
(Laudernak) is vagy három, vagy négy, nem tudom már biztosan. És azok a gyerekek nem 
jöttek vissza, csak a Fáberék, meg a Lauder, azok visszajöttek. 
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K: És látta, amint a csendőrök kísérik őket az állomásra? 
 
I: Azt nem láttam, de: tudtuk, hogy elviszik őköt. Közvetlenül mellettünk laktak, azok nem 
kerültek be ide a gettóba. 
 
K: Akkor mi történt velük? 
 
I: Hát, be kellett gyönni- biztos- 
K: -hova? 
I: -hát- a csendőrség, azt nem- 
K: De azt nem látta, amikor elvitték őket otthonról. 
I: -nem=nem- hát otthagyták a nagy házat, mellettünk. Kétszintes ház volt, a pékség, meg a- 
ő: vegyesbolt. 
 
K: És- szóval egyik nap még ott voltak, aztán a másik nap már nem voltak? 
 
I: Igen. 
 
K: És mi történt a zsidókkal a gettóban? 
 
I: Hát, itt még nem nagy dolog történt velük. Itt még éltek. 
 
K: De azt mondta, hogy egy- elvitt- bevagonírozták őket. 
 
I: Hát- 
 
K: -és hogy ezt látta is. 
 
I: Hát igen, amikor felszálltak a vagonba. De úgy- 
 
K: Szóval akkor azt látta. És az hogy történt? El tudja azt nekünk mesélni, hogy hogy volt? 
 
I: Hát, nem igen tudom elmesélni, majd nem sokat néztük, mink gyerekek. Én akkor- hát igaz, 
hogy 16 éves voltam már akkor, ’44-be. 
 
K: Ott voltak a közelben? 
 
I: Hát elmentünk megnézni, de- 
K: -mit láttak? 
I: -apukámék mondta, hogy fiam, aszongya, ne menjél arra. Szóval intettek minket, hogy ez 
nem jó dolog. Apám meg különösen egy szociális ember ő: hajlott a szociáldemokratákra 
majd (hozzá járt) egy egyén. 
 
K: Szóval akkor hogy volt, a gettóból=a gettóból kiterelték az em- a zsidókat az állomásra. 
I: Igen, gyerekekkel együtt. 
K: -gyerekekkel együtt. Csomagokat vittek magukkal? 
I: Vót csomag, de nem sok. Csak a legszükségesebb gondolom. Majd mink- utána mink 
dolgoztunk a gettóba. 
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K: Vittek- voltak ott idősek, fiatalok, gyerekek, férfiak, nők? 
 
I: A legidősebbtől a legkisebbig, a csem- a csecsemőtü’ a vénekig. 
 
K: És amikor vitték őket, akkor ki ment velük, ki kísérte őket? 
 
I: A csendőrök. 
 
K: Hogy viselkedtek ezek a csendőrök? 
 
I: Hát, Tarjánba elég kulturálisan, de vidéken, ahogy hallottuk, a cigányokat igen- agyalták 
őköt--akik nem látták, úgyhogy- de nem vót különbség. Majd apukám- hogy mondjam már--
volt itt egy nagy bál Horthy-rendszerbe. Én akkor=akkorába születtem, mikor muzsikált 
apám, de hát ő mesélte nekem. És akkor ez egy nagyon nagy dolog vót, hogy itt egy ilyen 
Horthy-bált csináltak és apám muzsikálta. 
 
K: Horthy bál az azt jelent, hogy itt volt maga Horthy is? 
 
I: Ő: nem tudom azt már. Csak így mondta apukám. Szóval egy nagy dzsentribál volt. És nem 
tettek különbséget, pedig apukám egy, hogy mondjam má’ egy igazán kitüntetett muzsikus 
vót. És mikor összeszedték a- vagyis a csendőrség kiszállt és a cigányutcát bekerítették, 
belestünk.  
 
K: De még mindig nem szeretnék erről beszélni Vili bácsi, mert még ott tartottunk, hogy 
akkor látta, hogy=hogy az áll- a vonatra=vonatra felterelik a zsidókat. És ott csendőrök 
kísérték őket. 
I: Igen. 
K: De a csendőrök viszonylag- 
I: -elég kulturáltan viselkedtek- 
K: - kulturáltan viselkedtek. Tehát nem- 
I: -nem (mertek) a zsidók se. 
K: Tehát nem volt kiabálás, verekedés- 
I: -nem- 
K: -fizikai agresszió. 
 
I: Fizikai agresszió nem volt, mer a zsidóság, tudja fene--igen kulturáltan viselkedett velük 
szembe. Nem mert föllépni. 
 
K: Tehát nem bántották a- 
I: Legalább is én úgy tudom. 
 
K: Hány embert látott, hány zsidót látott ott abban a menetben? 
 
I: Hát, itt vót vagy két-háromezer zsidó. Majd az egész főutca az övék vót. Nagy üzletek 
vótak-----más----ilyen- hogy mondjam má’- szén=szénbe meg- szóval az összes kereskedelem 
majdnem- ők csinálták. A széneladást, a faeladást is--nemcsak a ruha, meg egyéb áru, hanem 
talán minden kereskedelem az ő kezükön ment keresztül. 
 
K: Akkor ezek a zsidók voltak ott, akik mentek a gettóból- 
I: -igen- 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



 
 

K: -az állomás felé. Azt látta, hogy a vonatra rakják őket? 
 
I: Láttam, hogy felszálltak a vagonba, föltették őket. 
 
K: Föltették, vagy fölszálltak? 
 
I: Fölszálltak, vagy valami. De nem vót akkor már olyan nagy dolog velük. 
 
K: És benn állt egy vonat, és hány=hány- emlékszik, hogy kb. hány kocsiba- vagy hány ilyen 
vagon állt a vonatszerelvényben? 
 
I: Nem. 
 
K: Mennyi ideig nézte ezt a menetet, Vili bácsi? 
 
I: Tizenöt-húsz perc, vagy egy óra. 
 
K: Egy óra. És voltak ott mások is, vagy csak Vili bácsi? 
 
I: Sokan vótak. 
 
K: Helyiek, tarjániak. 
 
I: Helyiek=helyiek. 
 
K: Mit szóltak mindehhez, amit láttak? 
 
I: Má’ nem tudom megmondani. 
 
K: De valamire emlékszik, hogy volt aki így, vagy úgy- 
 
I: Hát, vót=vót=vót, de ezér nem=ne mondjuk, hogy ő: nem segítettek az emberen. Majd 
ők=ők segítettek. 
K: Kik? 
I: -munkát nem adtak. Majd ugye vót egy szegény zsidóság is itt, akinek ők adtak munkát. 
 
K: Mit szóltak az emberek, amikor látták ezeket a zsidókat a vonatba szállni? Mit mondtak, 
mik voltak a reakciók? 
 
I: Hát, gondolom, hogy--ő: nem helyeselték. 
 
K: Ezt gondolja, vagy tudja? 
 
I: Talán tudom is, hogy nem helyeselték. 
 
K: De mit mondtak? 
 
I: Hát--ezt má’ én nem tudom megmondani. 
 
K: Volt, aki örült, hogy elviszik őket? 
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I: Nagyon kevés ember lehetett, aki nyilas volt, az örült. 
K: -és a nyilasok- 
I: -abbul neki származott dolog. Sokan vagyonosodtak meg belőle. 
 
K: Aztán, amikor- tehát látta, amint a vonatszerelvény el- elmegy, vagy kigör- kigurul az 
állomásról? 
I: Nem=nem. 
K: Nem várta azt meg. Mi történt aztán? 
I: -hát aztán- 
K: -többször mondta, hogy másnap- 
I: -másnap már mink ott voltunk- 
K: Mi volt pontosan? Mondta, hogy jöttek a csendőrök. Ez hogy volt? 
 
I: Öt órakor gyöttek, reggel, minket bevittek. 
 
K: Hova jöttek a csendőrök? 
 
I: Hát a cigány-utcába, ott lezárták a telepet, akik cigánynak hitték, mindegyiket kivétel nélkül 
bevittek minket. 
 
K: Hova? 
 
I: A városházára. És ott tartottak minket (…) és másnap má’ kellett dolgozni, itt a gettóba. 
 
K: Mit kellett csinálni? 
 
I: Vótak ezek a szemlészek, és azok írták fel, hogy mi maradt. Minden házat külön-külön--
ő:írtak meg- mink meg hát- raktuk egybe a dolgokat.  
 
K: Mik voltak ezek a dolgok? 
 
I: Hát, különraktuk a ruhákat, az élelmet, a bútort, a képeket, és:--hát pénz az nem vót, meg 
ilyesmirül nem hallottam, hogy talált volna valaki valamit, ilyen gyémánt, vagy valami arany 
dógot, ilyesmi nem vót, de sok drága dolog. Bútor, ruhahalmaz. Azután méteráru. És volt egy 
nagyon érdekes pillanat. A pa- nemzetinek a főnöke- 
K: -nemzeti minek a főnöke? 
I: Hogy mondjam má’, egy nagyon híres vendéglőnek a főnöke, oda járt a fölső tízezer, 
pezsgő, ő: tokaji bor vót neki a pincéjibe, hát mint gyerekek mink ő hogy mondják már, 
szortíroztuk, és egy-egyet felbontottunk. 
 
K: A Nemzetinek a főnöke is egy zsidó volt akkor ezek szerint. 
I: Igen. 
K: Tulajdonosa, vagy pedig a főnöke? 
I: Tulajdonosa. 
K: És őt is elvitték. 
I: Igen. 
K: És akkor az ő lakásában voltak- 
I: -vótak- 
K: -az italok? 
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I: -nem lakásába, pincéjibe. 
 
K: Pincéjében. És akkor fölbontották a- 
I: -igen- 
K: Megkóstolták? 
 
I: Megkóstoltuk, el is aludtunk tőle ((nevet)) mink gyerekek. Apámék kerestek, meg vót 
ijedve, hogy mi történt velünk. Elaludtunk úgy, hogy este ébresztettek fel. Hát egy tokaji 
hatputtonyos, az nem vót semmi. És az olyan volt, hogy ha az ember szájára vette, pláne 
akkor még ilyesmit- ez valami kuriózum volt akkor. 
 
K: És mikre emlékszik, mik voltak még ott? 
 
I: Gyönyörű cipők, gyönyörű ruhák. Én vittem haza magamnak vagy sevró cipőbü’ vagy 
hatot. Ruháim- talán egy kis grófnak néztek engem, mikor kimentem az utcára, de nem sokáig 
izéltem benne majd má’ decemberbe vittek minket. 
 
K: Akkor ott- akik ott szortírozták ezeket a holmikat- 
I: -igen- 
K: -vihettek haza? 
I: Nem, azt nem engedték, de apukámnak felajánlották, hogy ’vigyél Gábor, amit akarsz’. De 
apám olyan ember vót, a világon semmit el- se kellett- fiam, aszongya, nekem nem kell 
semmi, de én nem hallgattam rá. Énnekem az öltönyök, a cipők kellettek. De mikor 
hazajöttem fogságbu’- így maradtam. Egyáltalán semmi nem vót. Elment az élelemre nekik. 
 
K: És mások is vittek el holmikat? 
 
I: Hm: bizony=bizony meggazdagodtak- vagy két-három- 
 
K: Akik szortíroztak, vagy kik, hogy volt ez? 
 
I: Akik velem dolgoztak. 
 
K: Szóval mindenki tudott egy kicsit hazavinni. 
 
I: Aki ügyes volt, mindenki. 
 
I: Kik dolgoztak még ott? Csak cigányok? 
 
I: Csak cigányok. És a szemlészek voltak a (…)-  
 
K: És kik voltak ezek a szemlészek? 
 
I: Hát--hát kik vótak, hát na, hogy mondjam má’ mostan. A vámosok, a mostani vámosok, 
mindent írtak, minden, és hát olyasmi régi bútorok, ami faragottak, ami kuriózum. Képek. 
 
K: De ők tkp. állami alkalmazottak voltak. 
 
I: Ők állami alkalmazottak voltak. 
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K: Nyilasok voltak ott? 
 
I: Nem. De bejártak mindennap. Ott voltak az irodán. 
 
K: A nyilasok. Ők vittek haza? 
 
I: Hát, hogy vittek haza- az ő dolguk. 
 
K: És a szemészek is vittek haza, azt lehet tudni? 
 
I: Hát má’ nem kötötték az orrunkra. ((nevet)) 
 
K: Mi lett aztán mindezzel? Szóval csináltak egy leltárt- 
 
I: Hát én azt már nem tudom. 
K: És össze kellett- ezeket a holmikat össze kellett rakni valahova? 
 
I: Igen, szortíroztuk. A ruhák mentek egy helyre, a- a: darabáru, minden. 
 
K: Hova kerültek ezek? 
 
I: Hát, különféle házakba. 
 
K: Ott a gettón belül? 
 
I: A gettón belül. 
 
K: És utána mi lett, miután szétválogatták, utána mi lett velük? 
 
I: Azt má’ a szemlészek, meg a város tudja. 
 
K: De azt nem látta később, hogy 
I: -nem- 
K: -kiürítették ezeket a házakat? 
I: Nem. 
K: Bútorok hova kerültek? 
I: Azt se tudom.  
 
K: A városban csak beszéltek aztán, hogy mi lett a zsidó vagyonnal? 
 
I: Körülbelül. 
 
K: Mi az, hogy körülbelül? 
 
I: Hát, én akkor nem vótam már itthon, 45-be, 46-ba. 
 
K: Mettől meddig tartott ez a munka? 
 
I: Aszongya, hogy augusztustól----október vé- október- vagy november elejéig. 
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K: Tehát augusztusban vitték el őket? 
 
I: Igen---hát má=má’ harmadnapra dolgoztunk, másodnapra má’ ott voltunk a városházán. 
 
K: És hány cigány vett ebben részt, ebben a szortírozásba? 
 
I: Azt én nem tudom. 
 
K: De ott a cigány-utcát mondta. 
I: -igen- 
K: Mennyi az, tíz, húsz, ötven, száz? 
 
I: Olyan harminc=harminc, vagy negyven.  
 
K: A Vili bácsi családja ott volt, vagy csak az apjával kettesben mentek? 
 
I: Apukámmal kettesbe. 
 
K: Hány testvére volt Vili bácsinak? 
 
I: Hárman voltunk, két lány, meg én. 
 
K: És akkor az édesanyja otthon maradt a lányokkal? 
 
I: Igen. 
 
K: Felügyelték aztán, amikor ott dolgoztak a házaknál? Voltak ott- vagy csak a fináncok 
voltak? 
 
I: Csak a fináncok. 
 
K: Nem volt ott csendőr, vagy? 
 
I: -senki. 
 
K: És nem jártak be a gettóba a helyiek, vagy azért ezt még őrizték egy ideig. 
 
I: Őrizték egy ideig, mer hát ott vagyon vót. Olyan vagyon vót, hogy--méteráru, minden hát 
az=az=az- 
 
K: Vili bácsi, álljunk le most akkor, merthogy lejár a kazetta. Jól mondom? 
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K: Jó napot kívánok, legyen szíves elmondani a nevét. 
 
I: Oláh Vilmos. 
 
K: Melyik évben született? 
 
I: 1928. XI. hó 25. 
 
K: Hol született? 
 
I: Salgótarjánba. 
 
K: Egy hónapja, másfél hónapja jártunk itt, és akkor el=elmesélte azt, hogy mit látott a 
második világháború idején-  
I: -igen- 
K: -mi történt itt a helyi zsidókkal, minek volt szemtanúja. És azért jöttünk most- 
I: -igen- 
K: -megint, hogy ezekről a témákról beszéljünk. Gyakorlatilag ugyanezeket a kérdéseket 
járnánk körbe. 
 
I: Hát 1944 tavaszán, mikor ez a- hogy mondják má’ a németek megszállták Magyarországot, 
akkor má’ mink- hogy mondják má’ apukámék----még bejártunk egy hónapig, április végéig, 
júniusba muzsikáltunk, úgy hiszem. 
 
K: Vili bácsi, mielőtt még rátérne a történetre, megkérdezhetném azt, hogy=hogy ugye ’28-
ban született, tehát a harmincas években volt gyerek. Mesélne egy kicsit a gyerekkoráról, 
mivel foglalkoztak a szülei, milyen volt itt az élet Salgótarjánban a háborút megelőző 
időszakban? 
 
I: Hát, az a helyzet, apukám egy első osztályú muzsikus volt. Őszinte legyek- hogy mondjam 
má’---hát én ahogy meg=megítéltem- gyerek voltam, de má’ ’41-be bejártam a- abba a 
vendéglőbe tíz óráig engedtek a törvényesség szerint muzsikálni. 
 
K: Melyik vendéglőben muzsikáltak? 
 
I: Jancsovics. Ez egy magánvendéglő volt. 
 
K: Kik jártak abba a vendéglőbe? 
 
I: Hát legjobban az iparosok, ezek a mesteremberek, cipészek, szabók, mészárosok, satöbbi- 
 
K: Mindennap mentek, vagy csak hétvégén? 
 
I: Mindennap mentünk, és itt volt a rimamurányi acélgyár, az ottan nagy pénzkereset vót. 
Őszinte legyek, hogy mondjam---ez a városba is ő: hogy- elterjedt, majd kétszáz pengő, 
háromszáz pengő, négyszáz pengő, ami borzalmas nagy pénz volt akkor. 
 
K: Annyit kerestek maguk? 
 
I: Nem, a gyáriak. 
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K: Ja, értem. 
I: És azok is jártak be. Hát ő: hát mondjuk kerestünk, de hát az elég gyenge volt ahho- ahhoz 
képest, amit a gyárba kerestek. 
 
K: Ez úgy a harmincas évek végén volt? Mikor volt? 
 
I: Ez a harmincas vég- évek végén, a negyven éves- negyven évek elején. 
 
K: Mire- milyen zenére mulatoztak az iparosok? 
 
I: Hát, ez a magyar cigányzene, a magyar nóta, ami- hogy mondjam má’-hát igazán kuriózum 
vót. Majd mindenki mulatott, énekelt. És ezek- hogy mondjam má’ másnap is, az emberkbü’ 
tiszteletet áradt felén, ha jól muzsikáltunk, csak akkor. És ebbü’ éltünk, majd azt meg kell 
mondani, hogy a főnökök csak akkor jelentették be a- az illető cigányzenészt, ha beteg vót 
egy napra, vagy két napra. Úgyhogy ez egy- nem egy jó pont volt. 
 
K: Tehát nem voltak bejelentett alkalmazottak, csak- 
 
I: Nem bejelentett alkalmazott voltunk, csak kaptunk fizetést, egy pengő volt a prímás, 50 
fillér a cimbalmost, és harminc fillér a többi muzsikusnak. 
 
K: Egész nagy zenekar zenélt- 
I: -igen- 
K: -a Jancsovicséknál 
 
I: Öt-hat ember. 
 
K: Tehát iparosok jártak oda. Volt-e valami- ő:- 
 
I: De ez egy városba egy kime- kiemelkedő hely, majd katonatisztek, vagyis el vót ismerve 
apukám, hogy egy=egy kiváló zenész volt. 
 
K: Hogy hívták az édesapját? 
 
I: Oláh Gábor. 
 
K: Voltak-e a szimpla, szokásos megszokott nótákon kívül, meg mulatozásokon kívül voltak-
e bármilyen politikai jelleg összejövetelek, vagy olyan- szóba került-e a politikai ott az é- az 
étteremben? 
 
I: Szóba került, hogy mondjam, például akkor=akkor gyött be ez a nyilas párt. 
 
I: Mikor? 
 
I: Hát negyvenes évek elején. És hozzánk járt a nyilas párt vezére, Halácsi, még emlékszek a 
nevére is. 
 
K: Hogy hívták? 
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I: Halácsi. Ez volt a- ő nem tudom, Nógrád megyei, biztos, hogy Salgótarjánba- itt a 
környékbeli falunak a vezére. 
 
K: Halácsi- 
I: Halácsi- 
K: Keresztnevére emlékszik?  
I: Nem. 
K: Szóval járt ő is az étteremben. 
 
I: Járt, és hozzá jártak Olaszországbul ilyen fasiszták. Szóval el vót ismerve, mivel hogy ilyen 
kiváló szónoklatos vót. 
 
K: És mit csináltak ott az étteremben? Ott voltak a fasiszták is az étteremben? 
 
I: Hát bejöttek, hát kiszolgálták őket, minden, de úgy különben csak szórakoztak és mulattak. 
 
K: És mire mulattak, milyen zenére mulattak? 
 
I: Hát, az olaszoknak kellett az olasz dalokat muzsikálni. Őszinte legyek- a: a- ezek a jobb 
tarjáni zenészek mind tudták ezek a- európai----népeknek a zenéjit, pláne az olaszokét. Hát az 
ez vót terjedt el, az olasz emberek- operák, meg a nyitányokat, ezek muzsikáltuk. 
 
K: Voltak-e politikai dalok, vagy hát zenék, amiket kértek ezek a- ez a Halácsi, vagy a- 
 
I: A Halácsi kérte hát, a nyilas indulót, mindég, muzsikálni kellett neki. 
 
K: Arra emlékszik, hogy hogy volt ez a nyilas induló? 
 
I: ----már- föl=föl te----nem- nem jut eszembe most. 
 
K: De zenélni tudja? 
 
I: Zenélni se tudom már ezt, hogy őszinte legyek, de emlékszek rá, hogy muzsikáltuk mindig. 
 
K: Se a dallamára se emlékszik, a szövegére? 
 
I: A dallama- hogy mondjam már, ’45 után megszűnt, nem kérte senki. És ez nem is maradt 
meg bennünk. Habár a többi magyar dolgok a- az erdélyi dolgok és a magyar- szép vagy, 
Magyarország, meg ilyen- hát hatásos magyar dolgok, azokat mind kérték utána is. 
 
K: Mire emlékszik, milyen ilyen politikai témájú dalok=dalok, meg zenék voltak, amiket 
kértek ezek a Halácsiék? 
 
I: Hát- 
K: -a nyilas- 
I: -a nyilas induló- 
K: -indulón kívül? 
 
I: Ha gyöttek az olaszok, akkor az olasz dolgokat kellett muzsikálnunk, egy párat, amit 
muzsikáltunk. 
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K: Az operát- az operákból, vagy pedig valami más jellegű, politikai? 
 
I: Nyitányokat is muzsikáltunk, például a---ha jól emlékszek rá A paraszt és a költő, azután A-
trubadúr, meg még egy volt, nem jut eszembe. 
 
K: És valami politikai volt még a nyilas indulón kívül? 
 
I: Vót egy politikai, de má’ én arra nem emlékszek. Az olaszoknak volt egy ilyen fasiszta 
valami, amire nem emlékszek má’ egyáltalába. Kiment. 
 
K: Más olyan dalra, ami=ami politikai témájú és esetleg emlékszik, lenne-e? 
 
I: Nemigen, majd csak ezek jártak oda be. És ez maradt meg. 
 
K: Miről beszélgetett- vagy miről beszélgettek, ez a Halácsi, vagy voltak-e olyan 
hangoskodások, hogy szóba kerültek-e politikai dolgok? 
 
I: Nemigen, nem mondhatnám. Nem vót. 
 
K: Szóba kerültek-e a zsidók ott az étteremben? 
 
I: Hát az ő beszélgetésükbe talán igen, de én abba- 
K: -hogyan, emlékszik erre? 
I: Nem. Hát az ő beszélgetésükbe benne vót, majd hát, hogy őszinte legyek ő: akkor má’ a 
zsidók nagyon beszűkültek. 
 
K: Ez mit jelent, hogy beszűkültek? 
 
I: Hát egyáltalába zsidó vendéget nem láttunk. Csak ebbe a zsidó utcába- itt vót egy zsidó 
utca, és a templomuk is itt vót. Talán ezen a helyen körülbelül. És talán a Pannóniába vót itt 
egy=egy ilyen ő: (hotelféle) és ide jártak a- azok az egyének, akik-  
K: Zsidók? 
I: Igen. 
K: Ott játszott? 
I: Én nem játszottam ott. 
K: Tehát a- 
I: Más zenekarok vótak. 
K: A: a: ő: hogy hívták az éttermet? Jovánovics? Nem. 
I: Jancsovics. 
K: Jancsovics, bocsánat. A Jancsovics étteremben, oda nem jártak zsidók? 
 
I: Egyáltalában nem találkoztunk velük. 
 
K: Korábban sem, a harmincas években se? 
 
I: Hát akkor még nem jártam be. 
 
K: Járt-e muzsikálni esküvőkre, meg magánházakhoz? 
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I: Hát egy esküvő vót- má- mint gyerekek muzsikáltunk, 13 éves voltam, de átvágtak nagyon 
a zsidók. 
 
K: Egy zsidó esküvőn. 
 
I: Egy zsidó esküvőn. 
 
K: Hogy vágták át? 
 
I: Hát már akkor elég jó=jó- hogy mondjam má’ öt éves koromtu’ apukám- hogy mondják 
má’, nyóc pengőt fizetett egy hónapra a kottatanulásé’. Akkoriba egy=egy- majdnem egy jó 
cipőt csináltak azér’, az nem vót semmi. És elég jól haladtam. Úgyhogy--akkor má’ meg is 
feleltem valahogy, úgy gondolom. Vagy hát ő: hogy mondják eztet? milyen zene? Esztrád-
zenét muzsikáltunk, minden, ami kellett. Ami filmen megjelent például ő: nagy vót ez a Jávor 
Pál filmek, akkorába, és hát: má’ filmek hozták, nekünk ez mind megmaradt az emberekbe, 
akik moziba jártak. Kérték. És ezeket muzsikálni kellett. 
 
K: És a zsidó esküvőn mi történt? 
 
I: Hát: hál istennek jó’ megvoltak velünk, csak a lóvé vót kevés. 
 
K: Mit játszottak a zsidó esküvőn? 
 
K: Hát különbö- nem mondhatnám, hogy különböző dalokat, én akkorába nem ismertem ezt a 
klezmer-zenét--csak magyar nótát, meg ilyen általába ami Európába ment, ilyen kiváló 
dolgok. 
 
K: Tehát ugyanaz ment gyakorlatilag a zsidó esküvőn, mint más esküvőkön. 
 
I: Mint más esküvőn. 
 
K: Sokat járt így esküvőkbe zenélni annak idején? 
 
I: Hát hogyne. 
 
K: Sok zsidó volt Salgótarjánban, emlékszik zsidó családokra? 
 
I: Hát, nagyon sok=nagyon sok zsidó. 
 
K: Kikre emlékszik? 
 
I: Hát például iskolába ahogy jártam, ottan cigányutcának mondták, jó, hát ez egy=egy- hogy 
mondják má’, nagyon szegény dolgok vótak, borzalmas szegény dolgok. És oda járt át az 
egész ez a ő: ez a=ez az utca, ami vót itt, a templom körül, na nem jut eszembe. Ez teljes 
zsidó utca, akkor ő: ez volt a gettó is nekik. 
 
K: Később. 
 
I: Később. 
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K: Szóval cigány utcába jártak a zsidóutcai gyerekek- zsidó gyerekek. 
I: És hát- 
K: Ez messze volt a cigány utca, meg a zsidó utca egymástól? 
 
I: Nem. Egy ötszáz méter, innét kellett gyalogolni oda. 
 
K: És a zsidó- a zsidó gyerekek miért jártak a cigányutcába iskolába? 
 
I: Hát én azt nem tudom, majd ezek, akik jártak, ezek mind- hogy mondják má’ na, egy jó 
polgári--gyerekek vótak, akik jó’ is őtözködtek, jó’ vótak nevelve, csak egy vót, pénteken, 
meg szombaton, amikor vót az- jöttek, meg pénteken nem tudom már, szombaton gyöttünk-e, 
teljes illatot hoztak pénteken. El vótunk ájulva. 
 
K: Milyen illatot hoztak? 
 
I: Hát hogy mondják má’ na, konyhai illat. Sütemények, minden a világon, ami a 
legfinomabb, amit sose láttunk azelőtt. 
 
K: És hoztak kóstolót? 
 
I: Hát nemigen. Nemigen adtak. Ebbü’ vót is differenciánk bőven. 
 
K: A zsidó gyerekeknek nem lett volna közelebb iskola? 
 
I: Úgy látszik, hogy nem, majd ez=ez vót a legközelebb. 
 
K: És hogy voltak egymással a cigányok, meg a zsidók itt Salgótarjánban? 
 
I: Hát a zsidógyerekek nem=nem vótak agresszívak egyáltalába. Ők=ők nagyon illeszkedtek a 
dolgokhoz. Hát mink talán agresszívak vótunk abbu’ a szempontbu’, hogy hát bizony reggeli, 
meg vacsora az vót is, meg nem is. 
 
K: Sokat éheztek? 
 
I: Hát: vót=vót (dolog) majd a déli ebéd talán megvót mindenkinek, de reggeli, meg vacsora, 
az kuriózum lett vóna. 
 
K: Mi volt az ebéd általában? 
 
I: Hát---pörkölt, pacal. A pacal vót a legolcsóbb, abbul jóllaktunk ((nevet)), az majdnem 
ingyen vót. 
 
K: Az iskolában a zsidókon, meg a cigány- zsidó gyerekeken, cigány gyerekeken kívül 
voltak-e- hát, hogy nevezzem, keresztény magyar gyerekek? 
 
I: Vótak keresztény magyarok, de kevesen. Mink tettük ki, a cigánygyerekek a- hát vótunk 
bőven. 
 
K: Szóval többség cigány volt, meg zsidó, és akkor volt még néhány- 
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I: Zsidó is, olyan többsége volt, mind- 
 
K: Emlékszik konkrétan zsidó családokra, vagy zsidó osztálytársakra, 
nevük=nevüket=nevükre emlékszik? 
 
I: Hát, Röhmer gyerekek- a ----talán Röhmer--nem=nem tudom a nevüket, ilyen németes 
nevük vót. 
 
K: Volt, akikkel jóban volt- 
I: -nem- 
K: Vili bácsi? Nem barátkoztak a zsidók meg a cigányok? 
I: Nem. 
K: Miért nem? 
I: Hát, egy magasabb osztály vót. Ők=ők=ők- hogy mondjam má’--az Tarjánnak a főutcája az 
üzletekbe három magyar vót, és három magyar üzletes vót, és három ő:---gyógyszertár vót, 
ami magyar vót. Talán ez vót magyar. 
 
K: Iskolában szóba került, hogy ki a zsidó, ki a cigány? 
I: Nem, egyáltalában. Itt csak akkor volt konfliktusunk, hogy pénteken gyöttek avval az 
illattal. 
K: Mi történt? 
I: Hát, megtörtént, hogy elloptuk tőlük. 
K: Az uzsonnát? 
I: Az uzsonnát. 
K: Mit hoztak enni? 
I: Hát- fonott kalácstu’ a legfinomabb--ilyen combot, minden. Hát olyankor olyasmiket 
hoztak, hogy- ő: az embernek az é=égnek állt a haja. ((nevet)) Hát mink azt nem tudtuk, hát 
mink egyszerű ételekkel- 
K: Akkor nem is jártak össze. Szóval nem jártak egymással. 
I: Egyáltalában. 
K: És maguk annak idején a cigány gyerekek így együtt? 
I: Hát, szolidaritás vót köztünk.  
K: És a magyar gyerekek kikkel játszottak inkább, a zsidó gyerekekkel, vagy a cigány 
gyerekekkel? 
I: Nem vót probléma. Egymás- 
K: -de ők is magukban voltak? Vagy hogy volt, hárman-négyen- 
I: -együtt játszottunk- 
K: Mindenki mindenkivel? 
I: -magyar gyerekekkel. Nemigen jártak oda, nem vótak ott, jobban mondva, ő: polgári--
gazdagabb gyerekek. 
K: Ezek szegény magyar gyerekek voltak. 
I: Voltak iparos embereknek gyerekei, akik=akik mentek tovább is tanulni. De azok is- nem 
vót különbség, úgyhogy játszottunk minden. 
K: Na most az előbb azt mondta, hogy a zsidó gyerekekkel nem nagyon játszottak. 
I: Azt negyven- negyvenegy után- hogy mondjam má’ a zsidóság-----talán magukból is 
elkülönültek. Majd akkor már úgy- úgy vót, hogy ő: az újságokba is nem úgy kezelték őköt. 
Úgyhogy ő:- 
K: Hogy kezelték őket az újságokban, emlékszik még? 
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I: Hát, elkülönítés, majd ez a- hogy mondjam, sakter, má’ negy- ’40-be, ’41-be úgy 
rákiabáltunk rájuk- egy alacsony szegény ember volt, és ő is rosszul reagált miránk. 
 
K: Mit kiabáltak=mit kiabáltak rá? 
 
I: Hát, má’ nem is tudom. (…) vagy a sakterre, nem emlékszek rá már, de- 
 
K: Voltak ilyen csúfolódások a zsidók ellen? 
 
I: Igen, voltak. 
 
K: Mik voltak, emlékszik ezekre? 
 
I: Hát, nem emlékszem. De azt tudom, hogy a sakterral vót egy nagyon- az mindenütt 
megjelent, és egy érdekes figura vót. 
 
K: Mit mondtak neki? 
 
I: Hát---nem=nem emlékszek rá rendesen. De mindig zavarta a gyerekeket, má’ minket. 
 
K: Miért=miért zavarta önöket? 
 
I: Hát biztos, hogy valamit olyat mondtunk neki, ami nem---- 
 
K: Hallott-e a- Tarjánban ilyen- hát ilyen zsidóellenes szövegeket felnőttektől, zsidóellenes 
propagandát, volt-e ilyesmi? Ilyen plakátok, vagy poszterek, vagy szlogenek? 
 
I: Nem emlékszek rájuk, nem--hogy mondjam, má’ mikor bevonultak a németek, utána sokan 
pályáztak a vagyonra. ((nevet)) 
 
K: Ez miben nyilvánult meg? 
 
I: Hát: 
 
K: Mi történt aztán, hogy bejöttek a németek? 
 
I: Hát akkor megcsinálták ezt a gettót--és elkülönítették aki- és úgy tudom, hogy úgy még az 
emlékezetembe van, de a mellettem látták a Fáber és a Lauder. A Fáber, ő péks- pék, Pesten 
vót, az=az otthon maradt, és a Lauder meg ilyen üzletes. Hát ’44-ig ők kiszolgáltak minket. 
 
K: Vili bácsi, még egy kérdésem lenne mielőtt még elkezdenénk besz=beszélni a=a gettóról. 
A cigányokkal szemben milyenek- szóval voltak-e- voltak ilyen cigányellenes 
megnyilvánulások? 
I: Voltak- 
K: -a városban- 
I: -voltak. 
K: Mi volt ez pontosan? 
I: Hát minket is el akartak. 
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K: De még mielőtt bejöttek volna a németek, a harmincas évek végén, negyvenes évek elején, 
a háború alatt, voltak ilyen cigányellenes ő:- 
 
I: Nem voltak, csak munkát nem adtak, csak má’ ’35 után, akkor má’ kellett a munkaerő, 
akkor adtak is, ő: ugyanúgy elkezdődött nekünk is a- hát anélkül is megvolt a 
cigányellenesség falun is. 
 
K: Ez hogy nézett ki, miben nyilvánult meg, mit mondtak az emberek magukra? 
 
I: Hát, társadalmi egyenlőtlenség vót, hát ők---nem--nem lehetett ő: hogy mondjam, egy=egy 
cigány ember nem vehetett el magyar embernek a lányát, vagy ilyesmi, ilyesmi nem vót, majd 
a cigányokat azok a- izé alatt éltek, hogy mondják, na, hát ugye nagyon szegények vótunk, na, 
az a helyzet. 
 
K: Értem, de hogy a mindennapokban mindez hogy nézett ki? Amikor azt mondta, hogy 
egyenlőtlenség volt, meg hogy volt cigányellenesség, ezt=ezt hogyan érezte a saját bőrén akár 
Vili bácsi? 
 
I: Hát: ő: úgy nem vertek minket, hogy őszinte legyek, de nem is szerettek. 
 
K: És ez miben nyilvánult meg, hogy nem szerették magukat? Emlékszik konkrét esetre, 
amikor bántották azért, mert cigány? 
I: Arra nem emlékszek. 
K: Voltak csendőrök azon a részen, ahol laktak? 
I: Nem, de ’44- mikor megtörtént a gettó lezárása, és a bevagonírozás a zsidóknál- a 
zsidóknak, akkor minket körülfogták a cigányhegyet- 
K: -még erről- igen, tudom mire- miről szeretne beszélni, de még mielőtt arra rátérnénk, azt 
mondta, hogy fölállították a gettót Tarjánba- 
I: -igen- 
K: -azt látta, amikor a gettót kijelölték, felállították? 
I: Én azt nem láttam, de azt tudom, hogy hol volt. 
K: Látta, amikor oda bevitték a zsidókat? A gettóba? 
I: Hogyne. 
K: Látta, amikor 
I: Hát ezek itt laktak egy utcába. 
K: Szóval nem- gyakorlatilag akik ott maradtak- 
I: Azok mind gettóba kerültek. 
K: És mit jelentett ez a gettó? 
I: Hát: hogy meg vótak bélyegezve. És a-utána má’ csillagot is hordani kellett nekik. 
K: Kijöhettek a gettóból? 
I: Kijöhettek vásárolni, csak negyven- negyvennégy-- ő: májusába kezdődött ez a dolog, 
hogy----még talán akkor is vásároltak, csak az utolsó hónapba--zárt teljesen le. 
K: Mennyi ideig állt a gettó? 
I: Talán három hónapig, vagy négy hónapig, nem tudom má’. 
K: Álljunk le egy pillanatra, technikai probléma akadt. Egy pillanat, csak ki kell- 
 
 
 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



 
 

K: Leálltunk, mert ki kellett cserélni a kazettát a kamerában, és akkor folytatjuk a 
beszélgetést. Amikor ott dolgoztak gettóban a zsidó házaknál, akkor ott is aludtak, ott kellett, 
vagy azért hazajártak esténként? 
 
I: Hazajártunk esténként. 
 
K: Igazából ez egy fizetett munka volt, tehát kaptak érte-? 
 
I: Ez fizetett munka volt. 
 
K: És ki alkalmazta Önöket erre a munkára? 
 
I: Ez a városháza volt azt hiszem. 
 
K: Tehát a városháza fizetett- 
I: -igen- 
K: -Önöknek ezért a munkáért. Volt szerződés, vagy=vagy-? 
I: Hát, szerződés nem volt, de fizetett minket. 
K: Tehát városházi alkalmazásban- 
I: -igen- 
K: -szortírozták a zsidó vagyont. 
I: Igen. 
K: Erről beszéltek aztán a városban, vagy tudták, hogy mit csinálnak, vagy volt szó erről a 
városban? 
 
I: Tudták a városban, tudták. 
 
K: És mit szóltak hozzá, hogy maguk ezzel foglalatoskodnak? 
 
I: Hát, némelyik----hogy mondjam má’ szeretett vóna belőle meggazdagodni. 
 
K: Voltak, akik irigykedtek? 
 
I: Azt hitték, hogy mindent szabad. Hát nem volt szabad mindent, de apukámnak lett volna 
alkalma. 
 
K: És ki mondta ezt az ap- az édesapjának, hogy vigyem? 
 
I: A főszemlész. 
 
K: Emlékszik a nevére? 
 
I: Nem. A főszemlész nagyon szerette apukámat, és apukám egy=egy kiváló, egy (…) 
muzsikus vót, ha nem is vót olyan nagy neve, de esztrád-zenész vót, mindent muzsikált. 
Úgyhogy én büszke vagyok rája, még most is. És a városba is-- ő: el vót ismerve, és hiába 
vót=vót ő elismerve, minket csak bevittek. Úgyhogy mikor jött ez a váltás, ’90-be- 
 
K: Mi az, hogy bevitték? Hova vitték be Önöket? 
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I: Hát, a városházára, összeszedtek minket. Mikor gyött ez a váltás az országba, én féltem, 
hogy megint lesz valami a cigányokkal. 
 
K: Ezt nem egészen értem. Mikor vitték be Önöket a városházára? 
 
I: Augusztus- 1944-be, augusztusba- 
K: Ja, dolgozni, erre a munkára- 
I: -igen, de azt nem tudom, melyik nap. 
K: Értem. Volt olyan itt Sa=Salgótarjánban, tud-e olyanról, látott-e olyat, hogy a cigányokat 
bántották, vagy=vagy megverték, kínozták, megölték volna. Ilyesmiről tud-e, így a 
háború=háború alatt, háború végén? 
 
I: Ilyesmirü’ nem tudok, de ha loptak, kint volt a csendőrség, minden és általában hogy 
mondjam má’ , járőröztek nálunk. Akinél találtak valamit, azt megbüntették, és- 
K: -mit jelent- 
I: -és ha véletlenül nem úgy viselkedett, akkor megkapta az egy-két taslit. 
 
K: A csendőrök azért vertek. 
 
I: Hát- 
 
K: Csak azt, aki lopott valamit, vagy amúgy is? 
 
I: A: amúgy nem viselkedtek úgy, vagy itt nem mertek a városba, de úgy a falun, ahogy 
hallottam ((nevet)), ottan agyalták a dolgokat. 
 
K: Cigányokat vittek-e el, úgy, ahogy a zsidókat, bevagonírozták-e a cigányokat errefelé? 
 
I: Itt nem, de vót, ahol bevagoníroz- 
 
K: Volt olyan ismerőse, akit elvittek? 
I: Nekem nem. 
K: Vagy rokona? 
I: Nem. 
K: Mi lett aztán a zsidó házakkal, amiket kiürítettek ilyen módon? Üzletekkel? 
 
I: Ő: szegény=szegény melósoknak talán adtak lakást belőlük. A nem- vagy nem tudom má’--
-ez má’ nem biztos, arra má’ én nem emlékszem. 
 
K: A boltok kinyitottak, vagy azok zárva maradtak? 
 
I: Azok zárva maradtak. 
 
K: Mindegyik zsidó bolt zárva marad? Akkor nem volt bolt a városban. 
 
I: ---Ez má’ nem biztos, nem emlékszek rá. De hogy az egész kereskedelem, a ruházat, a 
méteráru, egy méteráru vót, a (Dombi), és--egy másik- nevekre nem emlékszek, vagyis három 
olyan üzlet vót, ami magyar vót. Arra emlékszek biztosan. A főutcán kettő, és a pék-
cukrászda mellett--hát má’ én úgy mondom, má’ nem tudom megmondani,  átrendeződött a 
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város. Pék-cukrászda mellett egy Dombinak vót egy méteráru- arra emlékszek. Úgyhogy- na 
meg a három gyógyszertárra. Az mind magyarok vótak. 
 
K: És akkor a többi az zárva volt. 
 
I: Igen. És mink csak a magyaroktól tudtunk- én vagy- hogy mondják má’ a zsidóság az=az 
ő:---hm:--hogy fejezzem ki má’ magam- egyáltalába nem gyött szórakozni, egyáltalába nem 
gyött. És ezek a mesteremberek, meg az acélgyári munkások, meg- ezeknek vót pénzük arra. 
És szerettek is. Hát nem szólva a katonatisztekrü’, azok meg- 
 
K: De a zsidók nem. 
 
I: A zsidók nem. Azok talán tudja fene, egy- de vót egy család, a Gáti, ezeknek- hogy 
mondjam má’ milyen üzlet vót, na, festék=festéküzlet, ez is egy nagyon gavallér vót.----Meg 
vót egy taxis, (Herselének) vót majd a: Tarjánba taxi, ’44 előtt három vót. A Herselének vót 
taxija, a Licskónak, meg egy másiknak. Majd ezt- hogy mondjam má’ mink tudtuk, úgy 
mondják, hogy a cigány, sofőr, meg a borbély, vagy nem- azok egyek. 
 
K: Hogy mi- kik egyek, ezt nem értettem? 
 
I: Hát szóval ő:------a cigány muzsikusok, a taxisok, és a- hogy mondják má’, hölgyek, a 
szerelmi hölgyek- 
K: -ja, a szerelmi hölgyek- 
I: -na, ezek- 
K: -egyek- 
I: -ilyen izét alkottak. 
K: Mit?  
I: Tudtunk róluk- 
K: -aha- 
I: -és ők is hozták az üzletet. 
K: Á, értem! De a zsidók ezeket a szolgáltatásokat nem vették igénybe- 
I: -nem, egyáltalában- 
K: -ha jól értem. 
I: Vagyis- lehet, hogy- 
K: Tehát nem jártak nyilvánosházba- 
I: -lehet, hogy azelőtt ’44- ’40 előtt ők szabadabbak vótak, lehet, hogy szórakoztak, de én már 
errü’ nem tudok, de az biztos, hogy még én bejártam hét órátu’ tízig, ’41-tü’, egyetlen egy 
kereskedőt se ismertem az egész vagy- (harmincnégyben) kereskedő, és ezek mind ő: 
majdnem mágnásoknak mondhatta az ember. Oda bement az ember a boltjukba, hát vagy száz 
öltöny volt---a mindenbül, a garmadával, hát azok nem voltak szegény=szegény emberek. 
Ezek egy se gyöttek. Ez a Gáti, ez=ez a festékes, ez gyött. 
 
K: A többiek nem=nem költöttek a szórakozásra. 
 
I: Nem. És a magyar emberek, ezek az iparosok, az isten áldja meg őköt, ott, ahol vannak 
((nevet))---na ettü- 
 
K: Kik jöttek vissza Tarjába, erre emlékszik? 
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I: Hát, az emlékezetembe a Röhmer, ez egy arany-üzlet vót, akkor a (Pokoros) jött vissza, 
akinek vót itt egy kétszintes háza fő- főutcán--a- meg a legtöbb üzletes. Ilyen fele arányba 
visszajöttek, és a- akik mellettünk laktak, a Fáber, meg a Lauder is visszajött gyerekek nélkül. 
Az asszony is visszajöttek. Majd ezek má’ ’44 u- bementek el- és kibírták a- azt a hat 
hónapot, vagy hetet végig, felszabadították őköt- de a gyerekeket- 
 
K: Visszakapták a házukat, üzletüket? 
 
I: Házukat- visszakapták az üzletet is, de- 
K: Ingóságot? 
I: Hát azt nem tudom. 
K: Merthogy ’44 decemberében elvitték Vili bácsit, hova=hova került aztán 44 
decemberében? 
I: Hát minket kivittek először lengyelbe mentünk, Poznanba, onnan vittek minket--------az 
északi részen vittek minket egész- 
K: Németországba? 
I: Németországba. 
K: És harcolni kellett? Tehát- 
I: Nem kellett harcolni, de kiképzés volt. 
K: És menetközben, amikor mentek Lengyelországba, Németországba, láttak-e zsidókat? 
I: Nem, egyáltalában. 
K: Mik- és utána hova került Németországból Vili bácsi? 
I: Hát, egy hónapig vótunk egy kikötővárosba, ez keleten- Németországba vót. 
K: És onnét hova került? 
I: Hát, má’ akkor bevettek- be akartak vetni minket (…nál). És--lefújták a dolgot és ott el is 
foglalták az oroszok minket- úgyhogy sikerült minden nélkül meg- de utána kivittek minket. 
K: Hova? 
I: Minszk mellé, Fehér-Oroszországba, egy (…) olyan hatvan ezres városba. 
K: Tehát hadifogságba került. 
I: Igen. 
K: És mikor ért haza? Mikor- 
I: ’47 augusztusba- 
K: Vili bácsi, a beszélgetésünk elején mondta, hogy=hogy hát játszott dalokat a: jaj! 
Jovánovics? Nem. 
I: Jancsovics. 
I: Jancsovics=Jancsovics- Jancsovics étteremben, és hát mondta, hogy voltak a- ugye voltak 
a- volt a nyilas vezér, Halácsi- 
I: -igen- 
K: -és hogy nekik is- neki is játszott dalokat, meg hogy voltak politikai dalok. Nem tudom, 
hogy azóta esetleg eszébe jutott-e valamelyik. Arra- a múltkor, amikor a- beszélgettek a 
kollégáimmal, akkor=akkor szóba került az a dal, ami=ami úgy kezdődik, hogy ’Éljen Szálasi, 
meg Hitler’ azt- arra emlékszik. 
 
I: Arra emlékszem, de arra má’- ez teljesen kiment a fejembül. 
 
K: És hogy van a szövege, akkor azt el tudja mondani? 
 
I: ---Nem----az teljesen kiment- ezt=ezt utána senkise kérte. 
K: És elfelejti a régi dalokat? 
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I: A memóriám! A régiekre nagyon jó- nem akarom mondani, hogy mennyit ismerek, de egy 
három-négyezer dolgot, azt biztos, hogy ismerek és ez nem kevés. És most is ő: még bennem 
van. Lehetne kérni. 
 
K: De akkor erre nem emlékszik. 
 
I: Nem, erre nem. 
 
K: És ha elkezdem kicsit dúdolni? 
 
I: Akkor lehet, hogy eszembe jönne. 
 
K: Az egy Cili, két Cilinek a dallamára emlékszik? Egy Cili, két Cili. 
 
I: Emlékszek rá. 
 
K: Annak a dallamára emlékszik? 
 
I: Hát, ez egy filmsláger volt----nem jut eszembe, de ha meghallanám. 
 
K: Vili bácsi, szóval megálltunk egy pillanatra. ((közben hegedűszó)) 
 
K: Mindjárt, csak egy rövid- megálltunk egy pillanatra, milyen régi muzsikára emlékszik, 
milyen régi dalra emlékszik. És akkor szóba került ugye az a dal, amit úgy szoktunk 
emlegetni- csak egy pillanat- úgy szoktunk emlegetni, hogy Szép vagy, gyönyörű vagy 
Magyarország- 
I: -igen 
K: -ott=ott, ahol a- 
I: Ott, ahol zúg az a négy folyó- 
K: -ott, ahol zúg az a négy folyó. Most ez egy érdekes dal, mert azt mondta, hogy- 
I: -nem engedték- 
K: -mikor játszották- nem engedték? Ki nem engedte ezt játszani? 
I: Ezt se engedték ’44-től egész 90-ig- 
K: -és miért nem engedték- 
I: -se a=se a kommunisták, se a szocialisták, se a nyilasok. 
K: A nyilasok miért nem engedték? 
I: Hát: ezek nem kellettek nekik. 
K: Azt tudja- mert én tudom erről a dalról, hogy a- ezt=ezt- ennek a szövegét zsidó szerezte, 
meg a dallamát is- 
I: -igen- 
K: Tudja, tudja, hogy kik? 
I: Hát nem emlékszek má’ rájuk úgy, de a legtöbbet- hát ennyire nem vagyok felkészülve, de 
sok mindent- van a memóriába, na. 
K: És akkor a kommunistáknak miért nem tetszett ez a dal? 
I: Hát: ők- hogy fejezzem ki má’ magam--- 
K: Tehát ’45 után, amikor a- a: kommunizmus, államszocializmus alatt ezt miért nem lehetett 
ezt játszani? 
I: Ez egy dzsentri-dal volt. 
K: Ez egy dzsentri-dal volt, igen. 
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I: Ez egy magyarországi- egy=egy magyar ember. 
K: Ez egy ilyen nagyon erősen- 
I: -kötődik- 
K: -hát nemzeti érzelmű dal- 
I: -nemzeti érzelmű- 
I: -de hát ugye az az érdekessége, hogy zsidók szerezték, úgyhogy a nyilasoknak valószínűleg 
azért nem tetszhetett. 
I: Hát a zsidók kiváló művészek, minden. Ezektü’ nem lehet elvenni, mindenbe ő: 
Magyarországon is hát- a legtöbbet ők kapták a milyen díjbul, na, ami a legnagyobb díj- 
K: A Nobel-díj? 
I: Nobel-díj- 
K: És ismert még olyan dalokat, amiket a zsidók szereztek? 
I: Hát- 
K: Vagy tud olyanról, hogy zsidó szerzeményeket játszott annak idején? 
I: A magyar nótákba nem voltak benne a zsidók. 
K: Na és akkor ez hogy van, ez a ott ahol zúg az a négy folyó? 
I: Igen. ((hegedűszó)) 
K: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Vili bácsi! 
I: -hát ez a- 
K: -akkor ez hogy volt, ki volt ez a (Kondor Ernő)? 
I: -várjon már én, vén cigány vagyok má’-((nevet)) 
K: Vili bácsi, akkor mi lesz akkor ez most? 
I: A vén cigány. 
K: Ezt ki szerezte? 
I: Kondor Ernő. 
K: És ő kicsoda volt? 
I: Zsidó. ((hegedűszó)) 
K: Köszönjük szépen=köszönjük szépen. Vili bácsi- 
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