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Bolyós Lászlóné Tahon Rozália 
 
 
 
K: Jó napot kívánok! 
I: Jó napot kívánok. 
K: Legyen szíves elmondani nekünk a nevét. 
I: Bolyós Lászlóné Tahon Rozália. 
K: Melyik évben született? 
I: 1931. 
K: Hol született? 
I: Hódmezővásárhelyen. 
K: Rózsika néni, voltunk itt egy olyan hónappal ezelőtt és akkor elmesélte nekünk, hogy mire 
emlékszik, mi történt itt Salgótarjánban a második világháború idején a zsidókkal. Most 
megint erről lesz szó, erről szeretnénk kérdezni. Em- ha vannak emlékei így a harmincas évek 
végéről, negyvenes évek elejéről, tehát a háborút közvetlenül megelőző, illetve a háború alatti 
időszakról- volt- hány zsidó család volt, kik éltek itt, milyen volt a kapcsolat a zsidók és nem 
zsidók között. 
 
I: Hát, nagyon őszintén, erről túl sokat nem tudok, mert hisz gyerek voltam még akkor, de a- 
ide jártam a polgári leányiskolába, ahová a kereskedők, meg iparosok gyerekei jártak zömmel, 
én munkásgyerek voltam és sajnos munkásgyerek nagyon kevesen voltunk, ketten-hárman 
voltunk az osztályba. Általában hát úgy is volt, hogy polgári iskola, hogy a polgárok, a 
kereskedők, a=a vállalko- hát nem vállalkozóknak hívták akkor, hanem hát iparosok, azoknak 
a gyerekei, kislányai jártak zömmel a- ebbe az iskolába. És én így kerültem egyáltalán 
kapcsolatba zsidókkal, mert hiszen nálunk a- abba a munkás-környezetbe nem=nem volt 
jellemző, nem is- nem tudom, nem ismertem egy zsidót se, itt viszont a polgári iskolába zsidó 
kislányokkal jártam egy osztályba, olyanokkal, akiket azután elvittek a holokauszt idején, és 
közülük, akik velem jártak akkor csak egy jött vissza. 
 
K: Emlékszik a nevükre ezeknek a kislányoknak? 
 
I: Hát, igen- föl van irkálva, hogy ne- jól mondjam őket. (Szaffner) Zsuzsa, Czink Magda, 
Sonnenschein Kató, Schwartz Kati, Schwartz Ágnes, Friedmann Lívia, Kohn Lívia, Steiner 
Lili. Ezek közül az egyetlen túlélő Schwartz Ágnes volt, és nekem padtársam volt a Steiner 
Lili. Ővele voltunk közelebbi barátságba, hát épp a padtársság révén. 
 
K: Ezt- a neveket mikor írta föl? 
 
I: Hát ezt beszéltem volt osztálytársakkal is, mert- hát hetven év, ugye elég régen volt, és 
egyeztettük a neveket, hogy melyikünk mire emlékszik. És így jött össze a név- névsor. 
 
K: Kikkel volt jóban Rózsika néni? 
 
I: Hát, ezzel a Lilivel közülük, vele volt baráti kapcsolatom. És a többiekkel pedig hát mint 
osztálytársak, nem=nem volt se jó, se rossz, egy osztálytársi kapcsolat. 
 
K: Megmutatja nekünk a fényképet, amit hozott? 
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I: Igen, ez második osztályos korunkban készült, 1942-ben ennyien jártunk egy osztályba, 
ugyanis a polgári iskolának csak egy leány-osztálya indult minden évbe, és hát nem húszfős 
csoport volt, hanem több mint ötvenen vagyunk rajta. 
 
K: Igen. És akkor itt voltak a zsidó lányok is, akiket felsorolt- 
 
I: -itt- ezen azért hoztam el, mert ezen rajta vannak ezek a kislányok is. Hát nem tudom, hogy 
látni-e úgy innen--egy, kettő--három- 
 
K: A neveket tudja? 
 
I: Nem tudom már, nem tudnám- majd a Stein- a Steiner Lilit azt tudom, ezek=ezek, akkor 
itt=itt egyik kislány, ez=ez a kislány, akkor ez a kislány, és ez volt a Steiner Lili, az én kis 
barátnőm. És ez a=ez a kislány--ez a Schwartz Ági, aki túlélte. Egyébként a tanárnőnk, ő is 
eltűnt abba az időszakba. 
 
K: Ő is zsidó volt? 
 
I: Nem tudtam róla, hogy zsidó, nem=nem tudatosult akkor, nem tudtuk, de akkor, abba az 
időbe eltűnt. Tehát úgy minden valószínűség szerint az volt. 
 
K: Hogy hívták a tanítónőt? 
 
I: Haug Lucia. 
 
K: Haug Lucia. 
I: Igen. 
K: Köszönöm szépen. 
I: Eltehetem? 
 
K: Tehát a Steiner Lilivel jóban volt- 
I: -igen- 
K: -ez azt jelenti, hogy összejártak? 
I: Nem=nem=nem=nem, ez csak iskolai barátság volt, más világ voltunk=más világ voltunk. 
 
K: Hogy volt más világ a két család? 
 
I: Hát úgy volt más világ, hogy=hogy mi munkás- munkások voltunk, az apukám acélgyári 
szakmunkás volt, és a mi- nekünk nagyon zárt világunk volt, az egy nagy gyár volt a=a 
salgótarjáni acélgyár, nagy gyár volt, és megvolt a maga teljesen zárt kolónia-világa, amiben 
mi éltünk. Tehát nem é- nem érintkeztünk tkp. hát ők jobb módúak voltak, mi ahhoz sokkal 
szegényebbek voltunk, merthogy nekünk nem volt arra módunk, hogy gyerekzsúrt adjunk, 
vagy ilyen pajtási összejövetelek lehessenek. 
 
K: A Steiner Lili szervezett gyerekzsúrt? 
 
I: Nem tudom, nem emlékszem már rá, nem tudom=nem tudom. Valószínű, mert azér ez úgy 
divat volt akkor, hogy úgy összejöttek, de hát mi nem tartoztunk azér’ ebbe a körbe. 
 
K: És voltak gyerekzsúrok amúgy? 
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I: Nálunk nem=nálunk nem. Nálunk nem. 
 
K: És akkor az, hogy jóban voltak, akkor az azt jelentette, hogy beszélgettek a szünetekben, 
iskolai szünetekben? 
 
I: Azt, hogy egymás mellett ültünk, hát az apró kis titkainkat megbeszéltük, meg hát a 
puskázásokat, akármit, hát ami a diákélethez hozzátartozik. Tehát jó viszonyba voltunk 
egymással. 
 
K: Lili mesélt valamit arról, hogy ő zsidó, meg hogy ez mit jelent? 
 
I: Nem volt téma, egyáltalán, mi akkor arról nem=nem=nem vettünk tudomást, hogy=hogy 
ezek zsidók, vagy nem zsidók, csak egyszerre eltűntek=eltűntek. A harmadik osztályt még 
végigjártuk együtt, de a harmadik osztály vége felé pontos időt nem tudnák, de tudom, hogy 
már nem sokkal a- az iskola-zárás előtt, ’44-ben, akkor--igen, akkor volt, 44-ben, akkor már 
sárga csillaguk volt, és akkor tudatosult űgy, hogy na zsidó, vagy nem zsidók, mert addig nem 
volt érdekes számunkra. 
 
K: Sárga csillaggal jöttek iskolába a gyerekek? 
 
I: Igen=igen, de az egy egészen rövid idő volt, mert a következő évet, a negyedik osztályt, 
ami ’44 szeptemberébe kezdődött, azt már ők el sem kezdték, akkor már nem jártak velünk. 
Akkor már- hát a- már akkor elég zűrös volt a=a háborús helyzet.  
 
K: Tehát ’44 tavaszán, vagy 44 elején- 
 
I: ’44- úgy=úgy inkább nyár eleje volt az, amikor nem sok ideig volt azon ki- három-négy hét 
lehetett már csak az iskolából, amikor a sárga csillaggal jöttek. 
 
K: Mit szólt ehhez Rózsika néni, amikor meglátta Lilit sárga csillaggal? 
 
I: Tkp. nem tudtuk mi ezt fölfogni akkor, hogy ezt- ennek milyen súlya van, nem=nem volt 
érdekes, nem volt érdekes, mert hát egy=egy csapat voltunk, hát éveken keresztül egy=együtt 
jártunk. Csak=csak úgy volt érdekes, hogy nekik=nekik van, nekem nincs.  
 
K: De szóba került, azért egymással, amikor beszélgettek? 
 
I: Nem, nem emlékszem rá, hogy=hogy téma lett volna, nem. 
 
K: Tehát többeknek volt sárga csillaga az osztályban. 
 
I: Ezeknek mindenek=ezeknek mindenek. 
 
K: És nem került szóba, nem volt ez téma, hogy mit jelent ez, miért kellett fölrakniuk? 
 
I: Nem emlékszem rá, hogy úgy ez- lehet, hogy megkérdeztük egymástól, ezt most nem 
mondom, hogy nem, mert biztos megkérdeztük, hogy miért van neked olyan, miért kell, 
de=de úgy=úgy nem volt esemény, vagy=vagy=vagy atrocitás, tehát ilyesmi nem volt belőle, 
hogy na, ez most=most mi akkor kicsúfoljuk, vagy kigúnyoljuk. Hát még kislányok voltunk, 
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ugye, lehet, hogy a fiúknál ez másképp jelentkezett, de én az osztályba nem emlékszem rá, 
hogy bárkit is hm: frocliztak volna azért, hogy- 
 
K: Rózsika néni számára ho- mikor derült ki az, hogy a Steiner Lili egy zsidó kislány? 
 
I: Hát tkp. ekkor=ekkor tudatosult. Ekkor tudtuk- nem volt érdekes. Nem volt érdekes. Az 
volt, hogy amikor hittanóra volt, akkor ők kimentek. Ennyi. Ennyi volt. Ezért tudtuk, hogy ők 
más vallásúak, mert amikor hittanóra volt, akkor kimentek az osztályból.  
 
K: Amikor el kellett kezdeniük a zsidóknak sárga csillagot hordani, akkor ez=ez téma volt a 
városban, felnőttek körében? 
 
I: Hát biztos, de én mondjuk olyat nem mondok, amit nem tudok. Nem tudom. 
 
K: Otthon a szüleivel erről beszélt, vagy ez szóba került? 
 
I: Nem=nem, nálunk- azért mondom, hogy nagyon zárt világ voltunk, nem volt téma, lehet, 
hogy a szüleim között téma volt, de nekünk talán akkor érdekességként elmondhattam otthon 
bizonyára, egész biztos, hogy jöttek gyerekek, akik=akiknek jel- jelvényük volt, jelvényük, 
hát akkor azt úgy gondoltuk, de aztán ez ott- otthon nem volt nálunk ez téma. 
 
K: Cigánygyerekek jártak az iskolába? 
 
I: A- a mi iskolánkba nem. Nem. 
 
K: Mi történt aztán? 
 
I: Aztán, mint ahogy mondtam már, hogy a negyedik osztályt, amikor megkezdtük, akkor már 
nem jelentkeztek. És akkor hallottuk, hogy összeterelték a zsidókat, hogy ki kellett menniük a 
lakásukból, az aztán már téma volt, érdekesség volt, hogy el kellett hagyniuk a lakásukat, és 
itt a- egy--bizonyos- ja, úgy emlékszem, hogy Jankovich kúriának hívták, az egy zsidó- ilyen 
földbirtokos volt, itt a környéken, és ott- itt volt egy ilyen szép nagy épület, és volt egy nagy 
udvara. Éppen itt a múzeummal szembeni részen, ahol az ú- itt úgy nevezik, hogy csillag-ház 
van, azon a területen volt ez a múzeum, vagy kúria, azért mondom múzeum, mert a háború 
után aztán az lett a munkásmozgalmi múzeum. És annak az udvarában, meg hát gondolom 
bent az épületben voltak összeterelve a zsidók. És akkor hallottuk egyszer- 
 
K: Látta Rózsika néni, hogy ott vannak? 
 
I: Azt rögtön elmesélem. Hallottuk, hogy elviszik őket. És én arra gondoltam, hogy- hát volt 
egy ilyen filléres, vásárba vett kis gyűrűcském, kis köves gyűrű, és bennem volt az, hogy én 
azt elviszem Lilinek. Tehát úgy kerültem egyáltalán erre a területre, mert egyébként nem 
járkáltam volna erre, hogy elviszem Lilinek, ugyanis ’44. október 15-ével, mikor volt a 
Horthy proklamációja, akkor utána már nem jártunk iskolába, megszűnt az iskola. Amikor a 
Szálasi átvette a hatalmat, megszűnt az iskola, tehát a tanítás, nem az iskola, csak a tanítás, és 
otthon voltunk, és hallottuk azt, hogy a zsidókat összeterelték, és hogy elviszik őket. És akkor 
bennem az volt, hogy én odaadom ezt a gyűrűt Lilinek, hogy=hogy tudja, mikor ránéz, akkor 
tudja, hogy én szeretem őt. De erre nem gondoltunk, hogy a halálba viszik, ezt senki nem 
gondolta itt, csak azt, hogy el- elviszik valahová őket=elviszik. És akkor jöttem én le ide, 
hogy megkeresem úgy gondoltam, hogy oda tudok menni, és majd megkeresem, hogy 
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keresem Steiner Lilit, odaadom neki a gyűrűt, és egy puszit, hogy=hogy tudja mindig, hogy 
szeretem őt. És itt a templomnál, szembe ahol most vagyunk, itt vagyunk, itt van a templom, a 
templom előtt, azon az oldalon jöttem lefelé a városból, ott álltak a csendőrök, és már a másik 
oldalra, szemben oldalra, ahol a gettó volt tkp., nem engedett át. Itt a templomnál megállított, 
és mond- mondtam, hogy szeretnék odamenni a kis barátnőmmel beszélni szeretnék, és azt 
mondta, hogy hát, ha oda akarsz menni, akkor ott is maradsz, úgy menjél oda, hogy akkor ott 
is maradsz. És- hát persze, hogy nagyon megijedtem, ugye kiabált rám, meg egy=egy 
egyenruhás ember, gyerek=gyereklány- ugye szaladtam haza, mentem haza, de nagyon fájt a 
szívem, hogyhogy nem tudtam. Akkor láttam azt, hogy álltak, mer egy drótkerítéssel volt 
körbehúzva az=az a terület és rengetegen álltak kinn ott. És ez már ősz volt, ugye, ősz volt, de 
ott álltak kint, tehát azt láttam szemből odaláttam, de odamenni nem lehetett. 
 
K: Felismert valakit azok közül az emberek közül? 
 
I: Nem=nem=nem. Nem is nagyon ismertem én a felnőtteket, ugye gyerekeket ismertem 
jobban, nem. Úgyhogy ez nagyon fájó volt. 
K: -és kik őrizték azt a ter- a gettót? 
I: A=a csendőrök=csendőrök. 
K: Hány csendőr lehetett ott? 
I: Nem tudom. Az, aki- én eggyel találkoztam konkrét- ezt tudom, de nem- hát nyilvánvalóan, 
mert egész a vasútig kiért, tehát elég nagy terület volt. 
K: Így lezárva? 
I: A lezárt terület, igen, odáig lá- látszott, hogy odáig tart a kerítés, hát vol- elég sokan voltak. 
K: Ez több épület volt, vagy? 
I: Egy épület volt, az udvar volt lezárva, körülkerítve. 
K: És ez a zsidó utcától ez hol- volt egy zsidó utca- 
 
I: Igen, az pont oda torkollott ki, ahol aztán a gettót kialakították. Ahol most vagyunk tkp. ez 
volt itt a zsidó utca valamikor, itt jött ki, itt ért ki éppen a főutcára. Egy egész picike utca volt 
ez, Régi posta utcának is hívták, az- aztán zsidóutcának, mert abban volt a zsinagóga, abban 
az utcában volt a zsinagóga, de ezt a részt, ahogy Salgótarján fejlődött, azt a részt lebontották 
teljesen, ez megszűnt teljesen ez az utca. 
 
K: És azt-amikor- tehát a zsidók a: ebbe a Jankovich kúriában voltak- 
I: Igen- 
K: -vagy annak az udvarában- 
I: -igen 
K: -és nem a zsidó utcában. 
 
I: Nem=nem=nem=nem, ott csak a- abba- hát az egy kis utca volt, ott csak a zsinagóga volt, 
az viszont egy nagy=nagy- gyönyörű szép nagy épület volt, szép épület volt. 
 
K: Hány ember volt ott a kúria udvarában körülbelül? 
 
I: Sokan voltak, nem tudom, sokan, ez egy- tömeget láttam. 
 
K: Mit csináltak az emberek ott? 
 
I: Álltak, kiabáltak- 
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K: Mit kiabáltak? 
I: -kiabáltak ki, hogy hm: szóljanak ennek, annak, neveket kiabáltak. Álltak, né=néztek, 
gondolom, hogy vár- figyelték, hogy ismerőst látnak, vagy valakit akivel esetleg tudnak 
kommun- 
K: A kerítés körül voltak=voltak nem zsidók? Tehát tarjániak? 
 
I: Nem engedtek arra az oldalra oda, nem lehetett odamenni az utcának arra a részére nem 
lehetett menni. Tehát csak az utca másik oldalán volt a közlekedés, azon a részen nem=nem 
lehetett odamenni. Ott- azt őrizték, ott álltak a csendőrök. Azt őrizték. 
 
K: Meddig- vagy ezt- tehát hogy odament és azt tudja, hogy meddig voltak ott a Jankovich 
kúriának a kertjében a zsidók? 
 
I: Hát ez olyan=ez olyan jó hónapig kb. vagy hetek=hetek lehettek, mert nem rögtön vitték el 
október kö- vé- közepe után nem azonnal, ez valamikor úgy azt hiszem, hogy novemberbe 
mehet- vihették el őket. 
 
K: Miből gondolja, hogy zsidók voltak, miután nem látta azt, hogy=hogy nem ismerte fel 
őket? 
 
I: Akkor már sárga csillagosak voltak, meg hát mondták, hogy a zsidók oda vannak zárva. Ez 
beszédtéma volt már akkor, meg hát arra is emlékszem, hogy ugye akkor azokat a lakásokat, 
ahonnan kitelepítették a zsidókat, azokat- hát ugye kifosztották. 
 
K: Ki fosztotta ki? 
 
I: Hát nyilasok elvitték azokat a dolgokat, amiket érdemleges volt, azt lehetett hallani, 
hogy=hogy összeszedték az értékesebb dolgokat, nekünk is volt olyan szomszédunk, aki=aki 
nyilas volt, és festményeket, bundát- 
K: -hogy hívták- 
I: -porcelánokat- 
K: -hogy hívták ezt a szomszédot? 
 
I: Ezt Farkas Ferencnek hívták. 
 
K: És látta, hogy ő elhozza ezeket a- 
 
I: Hát mondták, beszédtéma volt ott, nem- nem azt láttam, hogy most így vitte, de ott a 
környék- környezetünkben beszédtéma volt, hogy=hogy hozzák a zsidóktól a cuccot, na úgy 
mondták. 
 
K: És azt látta, hogy ezeket a házakat kipakolják? 
 
I: Nem, hát nem láttam, látni nem láttam, csak tud- beszélte mindenki, hogy ez téma 
volt=téma volt. Azt viszont utána, mikor már az értékeket elhordták, ami már értéktelen volt, 
és nem volt érdekes, azokat a dolgokat összegyűjtötték, itt volt a--nem messze innen, ennek az 
utcának a másik oldalán volt egy ún. szeszgyár, és annak a szeszgyárnak a tulajdonosa is 
zsidó volt, és--a- hát a- őket is elvitték ugye, és annak a szeszgyárnak a termeibe voltak 
összerakva olyan holmik, amik már nem kellettek, és azokat meg lehetett venni. Úgy 
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emlékszem rá, hogy onn=onnan a mi közegünkből is szaladtak az asszonyok, hogy na most 
olcsón lehet venni valamit, dunnákat, párnákat, ilyen dolgokat. 
 
K: Ki árulta ezeket a holmikat? 
 
I: Hát: nem=nem=nem=nem tudom=nem tudom, de gondolom, hogy a nyilasok árulták, 
mert=mert hát ők jutottak ahhoz hozzá, hogy kiválogassák az értéket, és ami nem volt 
érdekes, azt pedig hát összepakolták egy- meg kiürítették a lakásokat, és összepakolták ezeket 
egy helyre, és akkor oda lehetett menni, és aki venni akart, akkor még ugye abból bejött nekik 
egy kis pénz. 
 
K: Rózsika néni ott volt, járt arra? 
 
I: Hát én azért jártam arra, mert úgy mondták, hogy könyveket is raktak ki, könyveket is lehet 
venni. Azt mondták, hogy egy kiló könyv 1 pengő, és én elmentem oda, ahol ezek a könyvek 
voltak. Hát úgy voltak--mivel könyvtáros voltam valamikor, tehát most visszagondolva, akkor 
talán nem tudtam úgy felfogni, de úgy voltak fölpakolva a köny- fölrakva a könyvek, így 
halomba, mint ahogy a krumplit szokták a verembe fölrakni, hogy egymás hegyén hátán, 
semmi sorrend, hanem fölhalmozva, ahogy hozták valami- dobozokba, vagy valami és 
kiöntötték, és úgy volt, úgyhogy rá lehetett menni a=a könyv-halomra, és úgy lehetett 
válogatni a könyvekből. Hát én odamentem és én választottam 17 darab könyvet, 
annyi=annyira volt idő, mert aztán légiriadó lett, és akkor ugye mindenki szaladt az 
óvóhelyre, hát én is szaladtam a könyveimmel együtt. És így megúsztam a nyilasoknak való 
fizetést is, mert már akkor ugye már mindenki ment az óvóhelyre, légiriadó az ugye ijedelem 
volt, és akkor én pedig a könyveimmel iszkoltam haza. 
 
K: Megvannak még ezek a könyvek? 
 
I: Hát, már nem találtam úgy konkrétan, sok könyvem van, bepakolva, el is ment belőle sok, 
mert a gyerekek is vittel el, meg- meg hát--nagyon őszintén, én nagyon szerettem odaadni a 
könyvet, magamnak is nagyon szerettem a könyvet, de úgy is voltam vele, hogy boldog 
voltam, ha ami nekem tetszett, oda tudtam adni és elolvasta a másik is és annak is tetszett. 
Aztán sokszor nem kerültek vissza ezek a kölcsönadott könyvek, hát- 
 
K: Emlékszik címekre? 
 
I: Emlékszem például konkrétan a Walter Scottnak az Ivanhoe-ra, akkor George Sandtól volt 
a Mauprat, akkor volt Karinthy Frigyestől a Színház címmel ilyen kis rövid történ- előa- 
színdarab- jelenetek=jelenetek, mer nem=nem hosszú szín- hosszú lélegzetű, de ilyen 
összeállítás volt. Az volt a címe, hogy Színház. Akkor egy Móricz-könyv, a 
Sárarany=Sárarany című Mó- erre a négyre konkrétan emlékszem. Aztán verseskötetek 
voltak, mert én nagyon szerettem mindig a verseket, verseskötet, nekünk otthon nem volt 
könyvünk, nekünk arra nem volt pénzünk, hogy- három gyerek volt, apukám dolgozott 
egyedül, a- nekünk arra nem volt pénzünk, hogy könyvet vegyünk, tehát ez nekem nagyon-
nagy boldogság volt, hogy=hogy könyveim vannak--és hát így ingyen voltak. 
 
K: Amikor hazavitte, szülei mit szóltak? 
 
I: Hát, tudták, hogy oda megyek, tudták, hát ismertek. 
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K: Mi lett aztán? Látta-ez azt, amikor kiürítették a gettót? 
 
I: Nem=nem=nem. Hát nem nagy- dolog volt, mert itt van közvetlenül a vasút, ugye, odáig ért 
ki a gettó, tehát odatették a vagonokat, és ott be- berakták a vagonokba őket. Tehát nem volt 
ez úgy látványba, mert nem kellett őket végighurcolni mondjuk a városon, hogy 
bevagonírozzák, mert pont a gettó mögött, ott volt a gettónak a vége, ahol a vasút volt. Tehát 
a vasút mögé oda tudtak állni a vagonok és akkor be tudták őket rakni, úgyhogy- 
 
K: De ezt nem látta Rózsika néni. 
 
I: Én nem=nem=nem, hát oda nem engedtek oda senkit. 
 
K: Emlegette a nyilasokat, hogy a nyilasok voltak azok, akik- hát elvittek onnét holmikat, volt 
egy nyilas szomszéd. A nyilasok láthatóak voltak a városban, Salgótarjánban? 
 
I: Persze, hát karszalaggal jártak, meg fegyverük is volt, tehát már akkor tudtuk=tudtuk, hogy 
ki azok- azt lehetett- 
K: Sok nyilas volt? 
I: Elég sok- viszonlag sok. 
K: és- 
I: -sok- 
K: -mit csináltak azon túl, amiket elmondott, a nyilasok? 
 
I: Hát ugye mindenki félt, pláne ott a mi közegünkbe, az egy munkás-közeg volt, és azt 
tartották, hogy=hogy kommunisták, munkások, meg- tehát a nyilasok nem nagyon szerették 
azt a=azt a területet. Hát Salgótarjánt úgy emlegették, mint kis-Moszkvát, mert itt a 
munkásmozgalom nagyon erős volt, már a 19-es- tehát az első világháború után is, és azt 
mondták, hogy tkp. azért nem is nagyon bombázták Salgótarjánt, nagyon kevés bombázást 
kapott, merthogy az oroszok nem hagyták, mert úgy tartották, hogy ez egy kis-Moszkva. 
Tehát itt a nyilasok azér’ haragudtak azokra, akik=akik azér- tehát a munkásrétegre, mert ott 
érezték a másik oldalt. De őközöttük is volt, tehát a munkások között is voltak nyilasok. 
 
K: Név szerint, ezen a Farkas Ferencen kívül emlékszik-e valakire? 
 
I: Nem=nem, ezt azért tudom ezt, mer közvetlen szomszéd volt. Azért. 
 
K: Beszélgettek ezzel a Farkas Ferenccel? Ismerte- 
 
I: Persze, hát barátságba voltunk, egymás mellett laktunk hosszú éveken keresztül, tehát- 
rendes népek voltak, addig nem=nem- és semmi jele ennek nem volt, hogy ez hová fog 
fajulni. 
 
K: Farkas Ferenc mesélt arról, hogy milyen ez a nyilas-dolog, tehát hogy ez mit jelent-? 
I: -hát nyilván a felnőttekkel, gondolom, hogy próbáltak ott agitálni, de hát azért nem=nem 
nagyon hallottak=nem nagyon hajlottak rá, de utána ő ’45 után, tehát a háború után le is volt 
egy időre zárva. 
 
K: Tehát volt pere, és-? 
I: Volt=volt valami, igen=igen. 
K: Ő egyenruhában járkált különben? 
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I:Nem=nem, csak benne volt a pártba, tehát nem volt egy i- nem olyan jellegű nyilas volt, 
akik handabandáztak, és=és terrorizálták az embereket, de benne volt a nyilas pártba, és hát 
nyilas a=a hite az volt. 
 
K: Tehát hallott annak idején, emlékszik-e, hogy hallott ilyen nyilas ideológiai szöveget, hogy 
ők mit akartak, a nyilasok. Meg mit=mit hirdettek? 
 
I: Inkább azt- hallottunk- olyanok- hallottam, vagy- igen- ilyen csúfolódó énekeket például. 
 
K: Mit? 
 
I: Hát olyan töredékbe van meg bennem, két- kettő, egyik sem végig, egyiket se tudom végig, 
csak részletet tudok. Az egyik az- mikor visszakaptuk Erdélyt, akkor volt egy ún. Erdélyi 
induló, ami hogy mennyire örülünk, hogy édes Erdély itt vagyunk, érted élünk, és halunk. 
Tehát egy ilyen jellegű ének volt, és ennek a dallamára volt egy ilyen csúfolódó ének, mikor 
már itt dolgoztak a zsidók és akkor volt az, hogy- hát ahogy tudom, ének- elénekelem, de- 
((énekel)) 
Elhangzott a szó/Zeng az induló 
Talicskázik már Kohn és Grün Izsó 
Nézd a vén zsidót/Hogy űzi a melót 
Hogy jajgatnak mind/Ősi zsidaink 
 
És volt tovább, de nem tudom to- ennyi jött vissza belőle, hogy törtem a fejem, a másik pedig 
egy- 
K: -bocsánat, még mielőtt rátérnénk a másikra, ezt hol hallotta Rózsika néni? 
I: Hát énekelték az utcákon, énekelték- 
K: -ki? 
I: énekelték- összeve- összeverődött emberek, érdekes volt, hogy dolgoznak a zsidók, hogy 
most dolgoznak a zsidók. 
K: De a nem zsidók énekelték ezt- 
I: -persze=persze- 
K: -és kik- és a zsidók- tehát milyen zsidók dolgoztak itt az utcákban, vagy ez hogy volt? 
 
I: Hát=hát az volt, hogy=hogy- gondolom, hogy ez nem salgótarjáni ének volt, ez általános 
volt, hogy talicskáztak, hogy=hogy építkezésen dolg- vagy nem- hát munkaszolgálatosok 
voltak. 
 
K: Voltak itt munkaszolgálatosok Salgótarjánban? 
I: Nyilván voltak, igen. 
K: De látott ilyet Rózsika néni? 
I: Nem=nem. 
K :De akkor- de nem a munkaszolgálatosoknak énekelték a=a- ezt a dalt. 
I: Munkaszolgálatosokról énekeltek. 
K: De nem- akkor éppen nem voltak munkaszolgálatosok, amikor ezt a dalt énekelték ezek 
szerint. Akkor csak úgy énekelték a salgótarjániak- 
I: -nemcsak a salgótarjániak, ez egy- a- egy nyilas ének volt. 
K: De Rózsika néni hol hallotta, arra vissza tud-e- tetszik-e tudni emlékezni. 
I: Hát biztos ott a gyerekek is énekelték, érde- érdekes volt=érdekes volt. 
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K: Rózsika néni is énekelte? 
 
I: Biztos, mert hát tudom. ((nevet)) Nyilván előfordulhat, hogy nem- nem csúfolkodásból, de- 
benne=benne ragadt a fülembe, tehát nyilván--valószínű. Nem tudom. 
 
K: Iskolában? 
 
I: Á, nem=nem, má’ akkor nem is jártunk iskolába. 
 
K: Csak az utcán. 
I: -nem jártunk- csak- már mi a városba se nagyon jártunk, mi ott egy=egy körbe voltunk csak 
a kolóniákban a zárt munkástelepen. 
 
K: Szóval gyerekek énekelték, a felnőttek is énekelték ezt a dalt? 
 
I: Hát felnőttek, elsődlegesen felnőttek, hát a- ezt a nyilasok kezdték énekelni, aztán ugye ez 
olyan ragadós volt, mert a dallam megvolt az Erdélyi indulóból megvolt a dallam, úgyhogy 
már csak a szöveget kellett hozzá- és hát pláne a fiúk, ugye azok harciasabbak voltak, és ők 
énekeltek jobban, de hát én is megtanultam, mert tudom. ((nevet)) 
 
K: És mi volt a másik dal? 
 
I: A másiknak is csak így az elejét tudom, nem=nem jutott eszembe a befejezés sehogy sem. 
Úgy kezdődött, hogy 
/Egy rabbi, két rabbi, megdöglött a főrabbi 
Bátorság, éljen Szálasi! 
Éljen a Szálasi, meg a Hitler 
Verjük a zsidókat bikacsekkel/ ((énekel)) Eddig- eddig tudom. 
 
K: És ezt hol hallotta Rózsika néni? 
 
I: Ezt is otthon=otthon a környezetünkbe. 
 
K: Emlék- nem emlékszik, hogy pontosan kitől hallotta ezt. 
 
I: Nem=nem=nem. 
 
K: Ez a Farkas Ferenc ő ilyeneket énekelt, vagy? 
 
I: Hát: sokan énekeltek=sokan énekelték, meg nem tudom miért. 
 
K: És otthon is énekelte ezt? Nem volt- mit szóltak a szülei? 
 
I: Munkások- nem- nem=nem nyilasok. 
 
K: Értem, de mit szóltak ehhez a szülők, amikor ezt énekelte? 
 
I: Ja! Én azt nem tudom, hogy én ezt otthon énekeltem volna, nem, az nem valószínű- nem 
való- biztos, hogy az apukámtól kaptam volna egy-két pofont, pedig nemigen volt verekedős 
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ember, de nem hiszem, hogy tűrte volna, nem hiszem. Az én szüleim eléggé baloldali 
beállítottságúak voltak. 
 
K: Arra emlékszik, hogy zsidókat- tehát ez énekelgették magukban- 
I: -igen 
K: -de hogy a zsidókkal szemben voltak-e ilyen gúnyolódó versek, amit mondjuk akár így 
mondogattak maguk között? 
 
I: Nem tudok többet, nem tudok, de hát ez egy- ez már egy nagyon rövid időszak volt 
végeredménybe, ez a ’45- mer itt már karácsonykor itt voltak az oroszok. Tehát ez itt 
gyakorlatilag két hónap, két és fél hónapos időszak volt, és akkor már tkp. a lényeg az volt, 
hogy szerelték le a gyárat, és nekünk az volt a legfontosabb, hogy az a világunk megszűnik, 
ami- amibe éltünk. Az volt a fő témánk, mert a kenyerünk minden- tehát az volt, hogy 
leszerelték a gyárat, bevagonírozták, és elvitték Németországba az értékesebb gépeket. Sőt, 
családok is mehettek, akik el akartak menni, akkor úgy mondták, hogy menekülnek, 
elmenekülnek. Mi nem mentünk sehová, mer az én apukám azt mondta, hogy nem akarja, 
hogy az útszélen haljon meg va- valahol. Ha meg kell halni, itt, együtt a család maradjon 
együtt. Hát mi így éltük végig, bántódás nélkül a=a háborút, meg a front-helyzetet. 
 
K: Olyat látott, hogy zsidókat gúnyoltak volna ilyen gúnyversekkel, vagy dalokkal? Tehát 
hogy közvetlenül nekik énekelték volna, vagy mondták volna ezeket a? 
 
I: Biztos, de nem láttam=nem láttam. Nem=nem jöttünk már mi errefelé, nem=nem. Hát ugye 
iskolába nem jártunk, mert a polgári iskola meg itt volt mögötte, vagy két=két épülettel 
arrébb, mint ahol volt ez a kúria. Tehát ide jártam én tkp. iskolába, de már akkor nem volt 
tanítás. Úgyhogy csak otthon voltunk.  
 
K: De azt látta, hogy ki voltak fosztva a zsidó házak. 
 
I: Hát, azt láttuk, hogy hordják a- széjjel a holmikat, meg hát ez beszédtéma volt, hogy 
kirabolják a zsidókat. 
 
K: De utána látta, hogy- 
I: -ez beszédtéma volt, látni én nem láttam. Én gyerek voltam, én nem láttam, nem=nem 
engedtek minket ilyenek közelébe. 
 
K: Említett egy=egy Kölkei? vagy Külkei? 
 
I: Igen, azoknak volt a szeszgyáruk-- 
K: -igen. Ott volt a- 
I: -ott volt a bizonyos könyv-halom, amiből én válogattam. Ott voltak- például ott azt 
csinálták, mert ők is zsidók voltak, hogy a- a hordókat, amibe a szeszt tartották, hatalmas nagy 
hordóknak kiütötték az oldalát, mer én emlékszem, mikor mentem a könyvér’, hogy egész 
pálinka-folyón kellett keresztülmenni, ahogy kiütötték az oldalát, hogy a=a nagy hordóknak, 
hogy ment világba, folyt világba az utcán a szesz. 
 
K: És miért? 
 
I: Csak. ((nevet)) Indok nem- ész-indok nem volt, csak az, hogy tönkretenni azt, ami az övék 
volt. Ugye annyit meginni nem lehetett, mer ott sok volt, akkor azt elpusztították. Azt láttam. 
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K: Sokan voltak ott a- 
I: -azt láttam- voltak- 
K: -amikor a könyvválogatás volt, de ott nemcsak könyvek- 
I: -a könyveknél=a könyveknél nem sokan voltak, de már máshova mentek elég sokan, 
mentek, mer azér’ olyan- mi szegények voltunk. És az volt érdekes, hogy most valamit 
lehetett- egy edényt, vagy valamit fillérekér’ megvenni, ami másképp meg probléma lett 
volna. Vagy nem volt egyáltalán. 
 
K: Látott-e bármilyen- hát ilyen propagandaanyagot, plakátot? 
 
I: Hát persze, ki- ott végig ki volt írva, hogy győzelem, vagy Szibéria, például ez volt egy 
ilyen hm: és akkor meg- meg hát a zsidókról plakátok, hogy ő: mm: halál a zsidókra- 
ilyen=ilyen plakátok voltak kirakva, igen- 
K: -hol? 
I: Hát a falakon, a házak falain, meg kerítés- nagy- nagyobb kerítéseken kitéve, de ez=ez 
mindenhova ki volt írva, hogy Győzelem vagy Szibéria. Ez=ez a nyilasok jelszava volt akkor. 
 
K: Ez a Halál a zsidókra, ez akkor volt, amikor még itthon voltak a zsidók, vagy amikor már 
elvitték? 
 
I: A- már- a: nyilas éra alatt, tehát az alatt a jó két- bő két hónap alatt lehetett ezt látni, igen. 
 
K: Akkor még itt voltak a zsidók, vagy akkor már nem voltak itt? 
 
I: Hát is-is. Tehát itt is voltak még- még- mer azt hiszem, hogy november táján vitték el őket, 
ez meg ugye október közepétől kezdődött ez a hisztéria, és már akkor is volt, meg hát ugye az 
egész addig, amíg aztán itt karácsonykor bejöttek az oroszok, és akkor ugye ezeket lefestették, 
le- eltávolították a- ezeket a jelszavakat. 
 
K: Hallott-e olyanról, hogy az utcán bármilyen erőszakoskodás lett volna, lelőttek, bántottak 
embereket a nyilasok? 
 
I: Nem=nem=nem, itt nem=nem hallottam, nem. 
 
K: Amikor bejöttek az oroszok, akkor ők erőszakoskodtak-e a civilekkel? 
 
I: Közelünkbe nem, a mi környezetünkbe nem volt semmi. Akik akkor bejöttek, 
karácsonykor, azok egy két-három nap múlva továbbálltak, az volt a--hát a foglaló- elfoglaló 
sereg, és utána voltak- a: egy- körülbelül egy hónapig egy ilyen=ilyen megszálló=megszálló 
csapat. A- akik ott voltak a telepen, nálunk is a telepen, de barátságosak voltak, bejártak a 
házakhoz, beszélgettek az emberekkel. Az én apukám öt évig volt orosz fogságba az első 
világháborúba, tehát tudott oroszul. Anyukám tudott tótul, mert tót eresztés volt, és 
mihozzánk jártak, mer volt, akik a tótot értették jobban meg, volt akik az oroszok. Úgyhogy 
bejöttek oda, és beszélgettek. Olyan=olyan szinte baráti kapcsolat volt, az öcsémet úgy hívták, 
hogy a partizán, a kis partizán, és mindig mondták, jöjjön a partizán, adnak enni, ment a 
kannával, és akkor adtak neki a kannába, tejeskannába adták a- adtak kaját. Babfőz- 
emlékszem, hogy fa- nagyon finom fehérbab főzelékre emlékszem, akkor- tehát mi jó vi- jó, 
baráti viszonyba voltunk, aztán amikor elment ez a=ez a ún. megszálló csapat, utána már itt 
nagyon kevés orosz volt. 
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K: Rózsika néni, visszajöttek-e Salgótarjánra az elhurcolt zsidók? Említette a Schwartz 
Ágnest. 
 
I: Őt- ő visszajött, de soha nem beszélt róla, hogy mi történt vele. Nem lehetett róla be- vele 
beszélgetni erről a dologról, mindig kitért előle, nem tudom, hogy miket élt át, de nem tudott 
róla beszélni=nem tudott róla beszélni. 
 
K: Kérdezte Rózsika néni? 
 
I: Igen=igen, találkoztunk utána, és hát hol- és úgy tudtam meg, hogy a többi kislány meghalt, 
őtőle, ezt, hogy- de azt, hogy mi történt, meg hol voltak, meg mint, semmiről. Azt mondta, 
hogy nem- ezt=ezt az életét lezárta, és erre nem akar emlékezni. 
 
K: Még él a Schwartz Ágnes? 
 
I: Még él. 
 
K: És tartják a kapcsolatot? 
 
I: Nem, már nem, valahogy aztán felnőttünk, kinek erre, kinek arra fordult az élete. Nem. Úgy 
ha találkozunk, összetalálkozunk az utcán- 
 
K: -itt él Salgótarjánban? 
 
I: Itt él=itt él Salgótarjánban, igen. 
 
K: Vissza tudott költözni a családjának a házába? Megkapta? 
 
I: Nem tudom, azt nem tudom, nem emlékszem. Nem=nem tudatosult bennem, ezt nem 
tudom. Aztán ugye elég hamar férjhez ment, mer--hát úgy=úgy 46 vége felé jött ő haza, tehát 
nem=nem rögtön a háború végén, hanem még=még hónapok teltek el, mire aztán hazakerült. 
A szülei is meghaltak, és hogy ő ki- kihez került ide, nem tudnám megmondani. De egyedül 
jött haza, tehát a családja meghalt. Itt ment aztán férjhez, egy acélgyárihoz ment férjhez, tehát 
onnan van az ismeretség tovább, hogy azon a részen lakott ő is, de hogy- úgy beszélgettünk, 
beszélgető viszonyba, de egyéb közelebbibe nem voltunk. 
 
K: És ki jött még vissza esetleg, tud-e olyanról? 
 
I: Hát például volt egy=egy zsidó ismerősünk, aki ilyen házaló zsidó volt, a Trenker=Trenker 
Ferencnek hív- azt hiszem, hogy Ferenc volt, igen, de az biztos, hogy Trenker, ez volt a 
vezetékneve. És ő úgy járt, hogy hozott oda kínálni vásznakat, selymeket, tehát ilyen 
ruhaanyagokkal kereskedett. És akkor emlékszem rá, hogy mielőtt=mielőtt elhurcolták őket, 
tehát mikor már azér olyan feszült volt a- má’ a sárgacsillagos időszakba jött oda, és mondta 
anyunak, erre konkrétan emlékszem, hogy Tahonné, aszongya, vegyen nyugodtan, vegy- 
mondta anyu, hogy nincs pénzünk, nem tudunk fizetni, nincs pénzünk. És a- nem számít, 
nyugodtan vegyen, itt van a két lány, itt nőlnek a lányok, tessék a stafírungot megvenni neki, 
nyugodtan, és majd ahogy tudja, majd kifizeti. De nem mertünk belemenni az adósságba, 
mert=mert=mert nem. Pedig lehet, hogy pontosan azért kínálta, hogy ő már érezte, hogy majd 
valamikor jó lesz az a pénz. És sok volt, akik úgy odaadtak, aki=akikről hallottunk utólag, 
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hogy=hogy odaadták a holmijaikat megőrzésre, olyan- például akinek volt cselédjük volt, és 
akkor annak odaadták azokat a dolgaikat, amit értékesnek találtak, hogy vigyázzanak rá és 
akkor mikor visszajöttek, akik visszajöttek, hogy- na és ez a Trenker konkrétan az visszajött. 
És akkor mondta is anyunak, na látja, Tahonné, aszongya, ha akkor vásárolt volna tőlem, 
most maga is jól járt volna, meg én is jól jártam volna. És- de nagyon sokan voltak, akik 
mondták, hogy nem adták vissza, amit rájuk bíztak. Ezt lehetett utána ez szóbeszéd volt. 
 
K: Tehát konkrétan nem tudott ilyenekről? 
 
I: Nem=nem, csak hallani hall- hallottuk, hogy ugye rábízták, de már- 
K: -és visszajött- 
I: -volt, aki visszaadta, volt, aki nem=volt, aki nem. 
K: És mit mondtak, visszajött az illető, aki rábízta a? 
 
I: Igen, és amikor kérte vissza az értékeit, azt mondta, hogy elvitték az oroszok, ugye ez volt 
akkor a legjobb kifogás mindenre, hogy hát elvitték az oroszok, nincs semmi=nincs semmi. 
 
K: Visszakapták a zsidók az ingatlanjaikat, tehát akik visszajöttek? 
 
I: Úgy tudom, hogy visszaköltözhettek, akik- kevesen jöttek vissza, de visszakapták, mert 
aztán megvoltak a zsidó üzletek, utána is voltak zsidó üzletek. 
 
K: Kik voltak a- tehát akik visszajöttek, visszavehették az üzleteiket is? 
 
I: Hát akkor rögtön talán nem, de=de aztán ez kialakult úgy fokozatosan alakult ki ez az élet, 
hogy megvoltak a zsidó üzletek voltak. 
 
K: Arra emlékszik, hogy amikor elvitték őket és be kellett zárni nyilván az üzleteket- 
I: -hát persze- 
K: -akkor mi történt? 
 
I: Már hamarabb bezárták az üzleteket, hamarabb. Meg ki volt írva, hogy zsidó--a- az üzletre, 
hogy zsidó m- mocskos zsidó, meg ilyen- tehát ilyen jelz- jelzőkkel voltak. 
 
K: Amikor még itt voltak? Amikor még- 
 
I: Még igen=igen, ahogy bezárták az üzleteiket, elvették az üzletet, az hamarabb volt, mint 
ahogy gettóba zárták volna őket. Tehát ez hamarább=hamarább volt, de- hát ez azért 
mondom, hogy ez egész időszak ez egy itt Tarjánba egy rövid időszak volt, egy jó- bő két 
hónap. 
 
K: Tehát amikor bezárták a boltjaikat, akkor írták ki azt, hogy mocskos zsidó, vagy előtte 
már? 
I: -hát nem már előzőleg is kiirkálták a rolót, ahogy lehúzták a rolót, ugye azt akkor 
rá=ráfirkáltak, ráirkáltak ilyen festékekkel- 
K: Mit? 
I: -hát mint most ahogy a falakra festenek, hogy piszkos zsidó, meg=meg dögöljetek meg, 
meg- (jaj, ne fogjam meg)--hát ilyen=ilyen=ilyen volt ezt=ezt tudom, mer ezt látni is láttam, 
meg- 
K: Kinek a boltján látta? 
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I: Hát volt egy- volt olyan, hogy Friedmann, a- egy ilyen ruhá- ruhás bolt, ők vissza is jöttek- 
ők=ők a családjukból jöttek vissza, ha nem is mindenki, azt nem tudom, de jöttek vissza, 
úgyhogy utána nekik működött a boltjuk jó ideig még, sokáig, a háború után. Azt konkrétan 
tudom. Azt--nem=nem=nem- 
K: És az ő boljuk- az ő boltján volt ilyen felirat? 
I: Igen, meg volt egy- 
K: Mi volt odaírva? A Friedmann-boltra? 
I: Hát=hát ilyen jelszavak voltak, hogy dögöljenek- vagy halál a zsidókra, például egy ilyen is 
volt- ilyen=ilyen jelszó. 
 
K: És plakátok voltak? 
 
I: A plakátok az a- az=az volt, hogy az- a igen, hogy halál a zsidókra, ilyen plakátok voltak 
kitéve. 
 
K: És ezeket ki ragasztgatta ki, vagy ki festette föl, azt lehetett tudni? 
 
I: Nem festették azt nem festették, azok plakátok- konkrét plakátok voltak. 
K: A plakátokat ki rakta föl akkor? 
I: Hát nyilván a nyilasok, nyilván. 
 
K: De ezt lehetett látni, ezt éj- ezt nappal csinálták, vagy inkább éjszaka? 
 
I: Hát nyilván éjszaka, mert reggelre már kint voltak, úgyhogy mindjá’ október első- tehát a 
15-e utáni első héten már lehetett látni ilyeneket. Tehát rögtön ez megkezdődött azonnal, hogy 
a nyilas hatalom- tehát ahogy átvették a nyilasok a hatalmat, ez mindjárt volt, igen. 
 
K: Szóval a- akkor előbb be kellett zárni a boltjaikat- 
K: és akkor utána 
I: -igen- 
K: -mentek be a gettóba- 
I: -igen, utána mentek, nem rögtön, mikor bezártak, csak akkor ugye azér’ elvették a boltjukat, 
elvették a vagyonukat. Utána aztán ugye az ott- otthonukat is szétcincálták. 
 
K: És a boltok akkor bezártak, és nem is nyitott- meddig nem voltak kinyitva a zsidó boltok? 
 
I: Hát, az már csak háború után nyitottak ki, nem=nem voltak, meg akkor azt elhordták a 
benne levő dolgokat, tehát ott nem=nem volt, hogy valaki odament és majd ő árulja tovább. 
Nem, nem dolgoztak vele, elvitték, kész, egyszerűbb volt. 
 
K: Ezt látta? 
 
I: Nem, csak hallottam. 
 
K: És akkor hol vásároltak az emberek, amikor be voltak zárva a zsidó boltok? 
 
I: Hát, akkor már sehol. Hát az má’ nem olyan- nem a vásárlásnak a- örültünk a- élelem- ha 
meg tudtuk venni, ha volt rá mód, má’ akkor jegyrendszer volt. Emlékszem, hogy ott a 
gyárban volt egy- úgy hívták, hogy magazin, aho-va mi a munkások mehettünk úgy vásárolni, 
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hogy kis könyvvel, és akkor fölírták, hogy mit vásároltunk, és amikor fizetés volt, akkor 
mentünk kifizetni. És ennek a magazinnak a tulajdonosai zsidók voltak. És ott volt két 
vénkisasszony, arra emlékszem, hogy=hogy nagyon szerették a gyerekeket. És- hogyha 
mentünk oda, és mondtuk, hogy- mer jegyrendszer volt, azt hiszem, hogy húsz deka kenyeret 
kaptunk, hát én egy falatra meg tudtam volna enni a húsz deka kenyeret. És mentünk oda, 
hogy kisasszony, tessék már adni egy kis kenyeret, tessék már adni egy kis kenyeret, mer- és 
akkor a- na nem=nem úgy adta, hogy egy darab kenyeret, hanem akkor adtak egy kenyeret, 
fölírták, hogy- de=de a jegy nélkül adtak=adtak kenyeret is, és az nekünk nagyon nagy dolog 
volt és mindig mondtuk, hogy a kisasszonyhoz kell menni, mert az majd az=az ad. Úgyhogy- 
K: -és őket is elvitték- 
I: -becsültük- el=el, meg is haltak=meg is haltak. 
 
K: Emlékszik a nevükre? 
 
I: Nem. Pedig má’ az éjjel majdnem eszembe jutott, de nem=nem. Mondhatnák bármit, de 
nem. 
 
K: Rózsika néni, köszönöm szépen, akkor itt most álljunk meg. Álljunk meg egy pillanatra. 
 
K: Leálltunk egy pillanatra, egy kis technikai szünetre. Rózsika néni, visszatérnék arra a- hát 
epizódra, amikor arról mesélt, hogy elment könyveket venni- 
I: -igen- 
K: -hogy ott a szeszgyárba, ahol folyt a=folyt a szesz a földön, a pálinka a földön. És ott 
nemcsak könyveket lehetett venni, hanem=hanem mit lehetett még vásárolni? 
 
I: Hát mindenféle ilyen háztartási dolgokat, edényeket, ágyneműket, olyan dolgokat, 
amik=amik ő: ami a használatba volt a háztartásokba használatba volt, de má’ nem olyan 
értékek voltak, tehát kisebb értékű tömegcikk-dolgokat lehetett venni. 
 
K: És ott sokan voltak, akik-? 
 
I: Mentek, igen, tudom, hogy mentek, szaladtak az asszonyok, napok- napokon keresztül, ez 
nem egy nap volt, hanem egy hónapon keresztül mondták, hogy ma ezt lehet, most az van, 
mikor mi volt kirakva, akkor mentek és vá- vettek ott a szomszédaink is mentek- 
 
K: És az nyilvánvaló, hogy a zsidó holmik- 
 
I: A zsidóknak a háztartási dolgaikból, tehát a lakásból olyan dolgok, amik nem voltak olyan 
értékek, hogy valaki úgy tegye rá a kezét, azokat kiárusították, hogy még a fillérek is 
kellettek. 
 
K: És ki árusította ki? 
 
I: Hát azt a nyilasok=nyilasok. 
 
K: Azokat fölismerte a- fölismerte- vagy ez hogy zajlott, ha még emlékszik erre a- 
 
I: Én=én arra emlékszem, hogy ott a könyveknél nem voltak, egy=egy ember volt ott rajtam 
kívül, de hát ott nem volt-de kellett volna menni-- ahogy jövünk kifelé, ott volt aki szedte a 
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pénzt. De hát én mondtam, hogy úgy jártam, hogy éppen riadó sikeredett és=és hát akkor 
szaladt a pénztáros is, meg én is. 
 
K: De a háztartási holmiknál ott többen voltak, azok is ott voltak. 
 
I: Ott persze, hát odamentek, hát odamentek a- az volt az érdekes a=a szegényebb 
néprétegnek, hát azér’ elég szegények voltak itt ugye ezek a munkáskolóniák voltak. A- 
nemcsak az acélgyár volt, üveggyár, tűzhelygyár, tehát nagyobb- nagy iparvállalatok voltak, 
és hát azér a munkások bizony akkor szegények voltak, akkor egy keresős volt a család, nem- 
az asszonyok nem dolgozhattak, és gyerekek általába többen voltak, úgyhogy szegények 
voltak, örültek mindennek. 
 
K: Nagy harc volt ezekért a holmikért? 
 
I: Nem kellett harcolni, volt elég minden, elég sok minden volt.  
 
K: Említette a múltkor, hogy- 
 
I: -csak sorba kellett állni, azért sorba álltak érte, azt tudom, hogy=hogy mit említettem? 
 
K: Hogy odadobták a-? 
 
I: Igen, hogy na most egy=egy dunnát dobunk ki, hogy na, ki kapja el, mer azért sorba álltak 
kijjebb, és akkor- na most ezt adnak, most azt adnak, aztán kinek hogy sikerült, mi sikerült. 
Mer nem=nem volt olyan nagyon, hogy majd válogatok, hogy én most ezt szeretnék, mer 
nekem- mint ahogy az üzletbe bemegyek, ugye. Most ez van. Kell, nem kell, kész. Kellett, 
minden kellett. 
 
K: Az emberek mentek, fogták a holmit és- 
I: -és vitték igen, vitték, kifizették és vitték haza. Tehát azt nem ingyen adták, nem úgy 
osztogatták, de fillérekér’ azért tehát nagyon olcsó lehetett, mer másképp nem is jutottak 
volna hozzá. 
 
K: És akkor ezt nyilasok csinálták. 
 
I: Igen=igen. 
 
K: Nem városi alkalmazottak? Nem a városháza- 
I: -nem=nem=nem=nem=nem. Ezek ilyen legé- keretlegényeknek hívták, azok voltak, meg 
vigyáztak rá, hogy na, ne lopjanak belőle. 
 
K: Volt karszalagjuk? 
 
I: Igen=igen=igen, azt láttam. Igen. 
 
K: És maguk, vásároltak ilyesmit, ilyen tárgyakat? 
 
I: Anyukám vett egy dunnát=egy dunnát. Ez=ezt tudom konkrétan- azt a nővéremnek a 
stafírungjába volt egy ilyen zsidó-dunna. 
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K: Ezt lehetett tudni, hogy melyik holmi kinek a- 
I: -nem=nem- 
K: -hogy kié volt annak idején? 
I: -nem=nem=nem. Hát egy csomóba össze voltak hordva, nem. 
 
K: Rózsika néni, voltak-e- emlékszik-e arra a névre, hogy Halácsi? 
I: Halácsi? Nem. 
K: Ő állítólag egy nyilas volt. 
I: Nem=nem. 
K: Voltak-e népbírósági perek aztán a háború után? Hallott-e ilyenekről, hogy- mondta, hogy 
a szomszéd- 
I: -de itt Tarjánba nem volt, mer itt nem volt bíróság olyan, mer itt Gyarmat volt akkor a 
központ, amik ilyen jellegű dolgok voltak, az nem Tarjánba folytak le az ilyen- 
K: -de a szomszéduk, a Feket- 
K: -de volt- el volt- voltak, akik el voltak ítélve, igen=igen, tudunk róla olyat, vagy tudtunk 
róla, hogy- 
K: A szomszédot miért ítélték el, a Feketét? 
I: Feke- Farkas- 
K: Farkast, bocsánat, Farkas Ferenc. 
I: Farkas Ferenc volt, igen. 
K: Őt miért ítélték el? 
I: Hát magáért azért, hogy nyilas volt. Tehát ő nem=nem tudok róla, hogy bántott volna 
valakit, azt tudtuk, hogy a holmit hozták haza, azt=azt annyit tudtunk, de azt, hogy bántott 
volna valakit, azt- arról nem=nem tudok, tehát nem olyan dologér, hogy ő gyilkolt, vagy 
megvert valakit, vagy nem ilyen jellegű dologért, de a hasznot kiszedték a politikai 
helyzetből, amit lehetett. 
 
K: Köszönjük szépen. Álljunk le. 
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