
Jaksa Gáborné Posztos Gizella 
 
 
JG: Jó napot kívánok. 
 
I: Legyen szíves elmondani a nevét. 
 
JG: Jaksa Gáborné vagyok, született Posztos Gizella. ’25. 5. hó--- 25-be’- 
 
I: 1925-ben, igen- 
 
JG: - 5. hó 4-én- 
 
I: - igen, hol született? 
 
JG: Budapesten. 
 
I: Gizi néni, jártunk itt néhány héttel ezelőtt és akkor elmesélte nekünk, hogy mire 
emlékszik a második világháborús időkből, milyen emlékei vannak a zsidókkal 
kapcsolatosan, magyarországi zsidókkal kapcsolatosan. Most visszajöttünk, hogy újra 
ezekről a kérdésekről beszélgessünk. Megint erről lesz szó. Gizi néni emlékeiről. 
 
JG: Igen. 
 
I: Először azt szeretném megkérdezni, hogy pontosan hol élt a háborút megelőző 
időkben. 
 
JG: Háborút megelőző időkben a Svábhegyen- Orbánhegyi út 29-ben lakott a Hámori 
Imre operaénekes és az vette feleségül a Szigeti Gyulai Mariont. Ez báró (Beratini)? 
Artúrnak az unokája volt. És ő engem odavett kiskoromba, az Orbánhegyi út 49-be, 
egy villában laktunk. Operaénekes volt és született a baba, az első fiú, aztán a 
második fiú, ott voltam a Marion mellett, mint keresztlánya. Én voltam a kicsi 
mellett, a kisgyerek mellett, ott nőttem fel, ott voltam. Egész 13-14-15 éves koromig. 
 
I: Ők zsidók voltak, ez a család? 
 
JG: Nem, nem, nem. Keresztény- római katolikus voltak. Imre is, meg a Marion is, a 
keresztanyám. 
 
I: Volt ott- látott ott zsidókat, gyerekkorában, amikor ott fölnőtt, voltak zsidó 
ismerőseik? 
 
JG: Nem, nem, senki nem volt zsidó, római katolikusok voltak, ott is kereszteltek 
engemet, úgyhogy és voltaképpen ők neveltek föl. És ott voltam, Marion férjhez ment 
ehhez a Hámori Imréhez feleségül, akkor is tovább ott voltam a kisgyerek mellett. És 
akkor- ott nekem nagyon unalmas volt, kezdtem nőni, 14-15 éves voltam, szerettem 
volna menni valahova ki, nézni Budapestet, vagy valamit, de megmondta édesanyám, 
ők Kiskunházán laktak, mint áll- menhelyi volt édesapám, anyám meg árva lány, úgy 
adták őket össze, és ott laktak szépen Lacházán, tudták, hogy jó helyen vagyok, azért 
voltam itt a Marion mellett, de unatkoztam nagyon. 
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I: Ők mit csináltak ott Lacházán, mivel foglalkoztak? 
 
JG: Kiskunlacházán édesapám postán dolgozott, édesanyám meg hát megtanulta a 
koszorúipart és koszorúkészítők voltak. Szegények dolgoztak, éltek máról-holnapra, 
földünk nem volt, saját házunk úgy volt, hogy a (Fax) a szegény csa- 
nagycsaládosoknak, mert jöttek a gyerekek, többen voltunk, hatan testvérek és (Fax) 
az egy zsidó ember volt. És házat épített a nagycsaládosoknak és minden hónapban 
kellett 100 pengőt fizetni neki be, a házba, amibe laktunk. És eztet törlesztgettük 
mindig, és ahogy tudta édesanyám. Hatan voltunk testvérek. 
 
I: Ismerte ezt a Faxot? 
 
JG: Én személyesen nem, csak papíron. Mindig küldtek, mert én száz pengő- én  
akkor Marionnál voltam. És ő adott 100 pengőt havonta, amit a Faxnak havonta be 
kellett a házér’ fizetni, ehhez a nem tudom hogy hívták őt, Fax- valahogy így 
kezdődött a neve, ez egy zsidó ember volt. 
 
I: Keresztnevére emlékszik? 
 
JG: Nem, nem foglalkoztam vele. Csak- 
 
I: Voltak még zsidók Kiskunlacházán? 
 
JG: Hogyne, voltak. Ezek mind üzletük volt, ruhaüzletük volt, voltak. Weisz volt, 
meg- 
 
I: Keresztnevekre emlékszik? 
 
JG: Róth- 
 
I: A keresztnevükre emlékszik? 
 
JG: A keresztnevükre nem, csak a vezetéknevüket tudom. Mert ugye hogy=hogy 
hívták, Róth volt, meg Weisz volt, meg nem tudom, hát általában ezeknek üzletük 
volt. Fűszer, meg vegyes üzlet, ahol a világon minden volt. Pálinkától kezdve 
tűzifáig, meg minden áru- üzlet. A másik meg rőfös volt, méteráruk voltak és ott 
vásároltak a hol így, hol így, ki tudott fizetni, ha nem akkor részletre. Így éltek az 
ottani zsidók. Rendesek voltak, becsületesek a szegény emberhez, mert általában 
Kiskunlacházán nagyon sok szegény volt. 
 
I: Gizi néni, hol járt iskolába? 
 
JG: Iskolába Kiskunlacházán jártam, de nem jártam ki a- a 8 általánost, mert Marion 
fölvitt engem Pestre, azért, mert strúmával operáltak 12 éves koromban- 
 
I: Tessék vigyázni a mikrofonra, a mikrofon oda van csíptetve és hogyha hozzá 
tetszik érni, akkor nem lesz jó a hangfelvétel. 
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JG: Sajnos strúmával operáltak és sajnos annyira szűk volt a gégém, mert hát vidéken 
olyanok voltak az asszonyok, hogy olyan lúgkövet felhígítottak és avval mostak és 
ivóbögrében volt és én afféle gyerek, 5-6 éves lehettem, kicsi, felkapta, szomjas 
voltam, és majdnem ittam, és lecsorgott és a gégém kicsit összehúzta. 
 
I: Tessék vigyázni a mikrofonnal. 
 
JG: És akkor Marion rögtön intézkedett, hogy vigyenek be a János kórházba, ott volt 
a (Péteri) tanár úr, a báró Beratini Artúrnak a jó barátja volt, és mondta neki, hogy 
ennek a kislánynak meg kell maradnia. Én meg elég eleven voltam, rossz voltam és 
mindenben benne voltam, és akkor egy strúma nőtt a nyakamon, amit meg kellett 
operálni. De a gégém meg már nagyon roncs volt és mondta a Péteri tanár úrnak ez a 
báró Beratini: „Öregem, ennek a kislánynak meg kell maradnia, mert az unokámnak a 
keresztlánya.” És ő operált, a Péteri tanár, a János kórházban és sajnos szépen 
lepakoltam, kicsi volt, szűk a gégém, és szépen elvágták a gégémet és itt lent volt a 
nyakamban egy cső. Itt lent és akkor onnan kaptam levegőt, és ahogyan az évek 
múltak, mindig kisebb csövet tettek, mindig kisebbet. A végén úgy varrták be, 
úgyhogy még most is lehet hallani, sokszor a hangomról, ahogy beszélek, vagy 
megállok, hogy nehezen kapom a levegőt. 
 
I: Gizi néni, voltak-e Kiskunlacházán zsidó osztálytársai? 
 
JG: Nem voltak, mert valahogyan ők nem nagyon szültek, s amit szültek, fölsőbb 
iskolába jártak, Pestre, nem elemibe. Én elemibe jártam pár osztályt, de sajnos nem 
sokat, úgyhogy nem jártak közénk, közöttünk nem volt az elemi iskolában, 
Kiskunlacházán, közénk, én római katolikus vagyok, nem jártak zsidó gyerekek. 
 
I: Arra emlékszik, hogy volt gyerekkorában, amikor odajárt Kiskunlacházán az 
iskolába, volt valamiféle zsidóellenes hangulat? Tehát hogy voltak ilyen- bántották-e 
feliratok, rigmusok? 
 
JG: Nem voltak. Soha nem bántották őket. Ez majdnem azt lehet mondani, hogy Róth 
volt, Weisz és még nem tudom, még valami még egy zsidó család volt. Ezek 
rendesek voltak nagyon és az emberek is rendesek voltak hozzájuk. Hogy volt egy 
olyan sztori, olyan dolog, hogy elmentünk a református származású boltba, rőföshöz 
és mondta édesanyám, hogy szeretne egy ruhát csináltatni nekem. Méterbe szeretne 
venni anyagot, már akkor én voltam 14 éves, a nővérem 15. Egy kis szép kis ruha, 
hogy legyen. És azt mondta ez a római- nem is római katolikus, inkább református 
község volt Kiskunlacháza. Nagyon kevés katolikus, a katolikusok szegények voltak. 
És azt mondta a Tóth Lajosnak hívták azt a rőföst, hogy Posztos néni, akkor 
leveszem, ha akar- ha van pénze kifizetni, különben le se veszi a polcról. Azt mondta 
anyukám, akkor köszönöm szépen, nem kérem. És elmentünk a másik boltba, ott 
zsidók voltak, Weisz, és azt mondta, Juliska, de én igen. Leveszem, megmutatom, 
mert a másiknál elmondtuk, hogy hogy jártunk a másik boltban. Nem tudunk fizetni, 
nincs pénzünk, apukám postás volt. Levelet, táviratot, levelet hordta a faluba. 
Nem kérdezte, hogy Juliska néni, mikor fizeti, majd kifizeti, ha tudja. Hány métert 
kért? Két ruhára valót. Sötétkék szövet és ugyanolyan világoskék selyemblúznak és 
részletbe hordogattuk vissza a pénzt, ahogy tudtuk. Odaadta hitelbe. Nagyon 
rendesek voltak. Nagyon rendesek a zsidók. És szerették őket Kiskunlacházán. 
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Mindenki tisztelte, mert ők rendesek voltak hozzánk és mink is azok voltunk. 
Úgyhogy én felkerültem onnan a- 
 
I: Gizi néni, és nem emlékszik olyasmire, hogy irigykedtek rájuk, vagy haragudtak 
rájuk valamilyen oknál fogva? 
 
JG: Tartózkodóak voltak, mert hát a szegény ember, ugye nem is voltak iskolázottak, 
hát elég kemények voltak, és ők intelligensebbek voltak, a zsidók. Meg biztos, hogy 
több iskolájuk is volt. Rendesek voltak hozzánk. Nem volt konfliktus, mert ők az 
ilyen dolgot szépen elkerülték. Megéltek a maguk kis külön posztjukon és mi meg 
úgy éltünk, hogy tudunk. 
 
I: De arra emlékszik, hogy a nem zsidók között beszéltek-e arról, hogy jaj, a 
zsidóknak mindig jobban megy, meg jaj- 
 
JG: Nem, nem irigykedtek. Megmondom, miért. Mert ezektől, ha kért valaki, ezek 
adtak. Magyartól hiába kérték, az nem adott. Az azt mondta, ne haragudj, örülök, 
hogy élek és tartom fenn a családom. Én nem tudok adni, még akkor se, ha volt neki. 
De a zsidó igen, odaadta, az jószívű volt. Az ha-ha meg is spórolta, vagy valami, 
olyan nehéz, akkor is segítette bennünket. Szóval soha. Mindig inkább mellettünk 
tartottak, mert látták, hogy rá vagyunk szorulva és sose bántottak, nem. 
 
I: És őket bántották? 
 
JG: Nem mondhatom, mert ők tiszteltek bennünket, és mi is tiszteltük őket. Soha 
nem, nem volt semmi. Sőt, volt olyan, akinek kocsmája volt és voltam 13-14 éves, de 
olyan kis dundi voltam és elég erős, mert én amit ’A’ betűvel kezdődött, mind 
megettem, mindig éhes voltam. És fejlődtem is, nagyon gyorsan. És kocsmája volt, 
mindene volt, annak mindene volt, kocsmája, ott szén volt eladó, fa is volt eladó, 
rőfös üzlet is volt eladó, bor is volt, pálinka is volt a boltban, minden egy helyen volt 
náluk, a zsidó boltba. Úgyhogy ebből nem volt probléma. Nem volt semmi probléma, 
nem volt irigykedés, vagy valami, semmi nem. 
 
I: És mi volt a kocsmában? Volt valami- 
 
JG: Azt mondta, hogy adja oda a kislány, hogy a konyhán segítsen egy kicsit, 
krumplit pucolni, vagy segítsen, amit tud, mert látszott rajtam, hogy erős vagyok és 
mindenben úgy belefogtam, és valahogy azért lettem is lehet ilyen erős, ha még 
gyenge voltam, akkor is megtettem. Azt mondta édesapán, menhelyi gyerek volt, azt 
mondta, hogy odaadom a kislányt, de a kocsmába nem akarom látni. 
 
I: Álljunk le egy pillanatra, elnézést, álljunk le egy pillanatra. Minden rendben, 
nagyon jó. 
 
I: Megálltunk egy kis technikai szünetre. Most akkor folytatjuk. Tehát a kocsmáros 
kérte az édesapját, hogy- 
 
JG: Édesapám megkérte, hogy odaadom a kislányt, mert látszott, hogy erős vagyok, 
bírom, megpucolni a krumplit, vagy valamit, ilyen házimunkánál- körül, de a 
kocsmában nem akarom látni. Mert kis dundi voltam, idősebbnek látszottam mindig, 
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mint a többiek, mert én azt sajnáltam, ami ottmaradt. Mindent megettem. Nem fogja 
látni, de tényleg, soha nálunk, se apám, se fiútestvérem, nem ittunk senki se. És ottan 
mosogattam, előkészítettem ebéd előtt, amit kellett. Házi- konyhalány voltam. 
 
I: A kocsmában? 
 
JG: A kocs- nem a kocsmában, a konyhába. Gyönyörű nagy ház, elől volt a kocsma, 
hátul lakóház. 
 
I: Ezt mikor- ez mikor volt? 
 
JG: Kiskunlacházán, a háború előtt. 
 
I: A háború előtt, de még mielőbb fölment volna Pestre, ugye? 
 
JG: Igen, hogyne, még kicsi tücsök voltam, 13-14 éves. 
 
I: Na most, tisztázzuk, Gizi néni, pontosan mikor költözött fel Pestre az Orbánhegyi 
útra? 
 
JG: 15 éves koromban. 
 
I: 15 éves korában. Tehát 15 éves koráig Kiskunlacházán élt. 
 
JG: Igen, igen. Ott voltam, akkor Marion fel- a keresztanyám- 
 
I: - akkor ’40-ig, ’40-ig, körülbelül Kiskunlacházán élt. 
 
JG: Igen, igen. 
 
I: Látott-e a falubeli- a faluban élő zsidókon kívül látott-e más zsidókat is 
Kiskunlacházán, vagy környékén? 
 
JG: Igen, láttam zsidó gyerekeket, mert apám postás volt és jött távirat. Biciklivel járt 
édesapám, én is tudtam már kerékpározni, egész fiatalon megtanultam. És ami 
messze volt, (Janiga) tanyája volt, az állomás 4-5 kilométerre és onnan Dömsöd fele 
volt, Janigának, a Mocsári Dániel, meg a Janiga, meg még egy birtok volt, ahol 
ilyen=ilyen kommenciós béresek laktak ott, jószágokat rendezték, meg szántottak, 
meg vetettek, ez egy gazdaság volt. És oda volt távirat, messze volt, az édesapám 
olyan gyengefejű volt, menhelyi gyerek, meg is halt tüdőbajban fiatalon, 43 éves volt, 
úgyhogy ’kislányom, vidd ki’. Tudtam kerékpározni, nagyon korán. ’Vidd ki a 
táviratot’. Például a (Janiga) birtokra. És az messze volt az állomáshoz 2 kilométer és 
még onnan 2 kilométerre volt a tanya, volt a Mocsári Dániel, utána a Janiga, utána 
való tanyába. És biciklivel kimentem. Ott már akkor zsidó gyerekek pucolták a 
síneket. Az állo- vonat- a vonatnál. A havat, meg mindent tisztították, meg a 
Janigánál is besegítettek a birtokba, persze kaptak érte egy vacsorát, ellátták őket. Az 
istállókhoz pucolták- 
 
I: Milyen zsidó gyerekek, hova valósi zsidó gyerekek voltak ezek? 
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JG: Fővárosiak voltak, Budapestről. Pár- egy tíz-tizenöt gyerek, ott volt egy szoba 
nekik, ahol aludhattak, adtak nekik enni, és ezért végezték- ugye állatok körül is 
kellett olyan kétkezi munka- 
 
I: - őrizték őket, ezeket a zsidókat? 
 
JG: Nem, nem őrizték, de tudták, hogy vissza fognak menni, meleg helyen alhatnak. 
Ott meleg volt, az istálló mellett volt nagy szobájuk, ott aludtak. 
 
I: Tehát ők- őket=őket ezek esetleg munkaszolgálatosok voltak, vagy pedig maguktól 
mentek oda? 
 
JG: Munkaszolgálatosok voltak, sajnos igen. És- 
 
I: Honnét tudja ezt, Gizi néni? 
 
JG: Onnét tudom, hogy mondták, hogy vigyázzak. Még kislány voltam, vigyázzak, 
mert ottan vannak odavezényelt, odahozott fiúk, akik dolgoznak. Mint fiatal kislány, 
hát figyeljek oda, és ha köszöntek nekem, mentem, vittem a táviratot, én is 
elfogadtam, bevittem a táviratot, jöttem kifele, kiszúrták a biciklimet. 
 
I: Ezek a munkaszolgálatosok? 
 
JG: Gyerekek voltak, 15-17 évesek. 18. Zsidó gyerekek. 
 
I: De most ezek zsidó gyerekek voltak, vagy zsidó munkaszolgálatosok? 
 
JG: -zsidó- 
 
I: -de munkaszolgálatos- 
 
JG: Munkaszolgálatosok voltak, igen. És akkor hát mosolyogtak rajta, hogy láttam, 
hogy leengedett a bicikli. Mondom, ide figyeljetek, gyerek, énnekem mindegy, hogy 
mit csináltatok. Én most ide leülök, még be- nem szólok senkinek, beragasztjátok a 
biciklit, addig itt ülök, de nagyon igyekezzetek, mert ha rám sötétedik, akkor már 
nem látok, sötét van. És egy kis keskeny út volt az állomásig, ott meg 4 km 
Kiskunlacháza állomás és a falu. Nekem haza kell menni. Jól van, gyorsan- 
 
I: Álljunk le egy pillanatra, bocsánat, álljunk le egy pillanatra. 
 
I: Mi történt aztán ezekkel a munkaszolgálatosokkal? 
 
JG: Nagyon gyorsan hozzáfogtak, megcsinálták, beragasztották a biciklit, hogy 
hasznavehető legyen. És akkor bocsánatot kértek, ’ne haragudjon, csak vicc volt’. 
Mondom, tudom, hogy az volt. Fiatalok vagytok, tudom, hogy csak vicc volt. Nem 
baj, meg van bocsátva? Mondom, meg. És szépen elmentem. Semmi nem volt soha. 
 
I: Megcsinálták a biciklit. 
 
JG: Megcsinálták, és oké volt, szépen haza tudtam menni Kiskunlacházára. 
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I: És honnét tudta Gizi néni, hogy ők munkaszolgálatosok? 
 
JG: Onnan tudtam, hogy rajtuk volt, a ruhájukon a csillag.  
 
I: Sárga csillag? 
 
JG: Sárga csillag, igen. 
 
I: Mikor lehetett ez? 
 
JG: Negyven- hát kezdés előtt, valahogy ahogy kezdték ezt a zsidó dolgokat, szedik- 
szedték össze a gyereket. Valahogy a legelején lehetett, mert én még akkor 14-13-14 
voltam, és ők meg olyan 15-16-17, így valahogy, ilyen fiatalok voltak.  
 
I: Csillag volt rajtuk, vagy karszalag? 
 
JG: Hogy? 
 
I: Csillag volt rajtuk, vagy karszalag? 
 
JG: Csillag. Csillag. Úgyhogy nem bántottak, nagyon rendesek voltak, rendesen 
kaptak- Rendesen kaptok enni? Igen, kaptak, reggelit, ebédet, vacsorát. Volt jó- volt 
szalma és pléd volt és ott aludtak, de mint a fiatalok, jól aludtak. Persze, fiatalon 
könnyebben alszik, ha álmos, akárhol. 
 
I: Mikor ment föl Pestre végül is akkor az Orbánhegyi útra? 
 
JG: Engemet akkor már tényleg a- a- volt egy olyan, hogy Fax, megépítette a házat, 
ennek fizetni kellett és akkor anyámnak írt a Marion volt, ez a keresztanyám volt, 
mert ott születtem én az- Lónyay utcában laktak ők, ez a báró Beratini Artúrnak volt 
az onokája, a Marion, báró Beratini Artúrnak. És az onokája. Ők nevelték fel és a 
Hámori Imre elvette feleségül a Mariont, Szigeti Gyulai Marion volt. És akkor 
mondta anyámnak, hogy- én mikor megszülettem, ő keresztelt Kiskunlacházán 
engem, és mikor nagyobbacska voltam már, olyan 13 éves fele, akkor felvitt 
magához, az Orbánhegyi út 26-ban lakott a Hámori Imre operaénekes vette el 
feleségül és odamentem a kisgyerek mellé. Szült egy kisfiút, aztán szült- 
 
I: Mikor, melyik évben lehetett ez? 
 
JG: ’40 körül, ’40 körül. 
 
I: Mi történt aztán? Látott-e Budapesten zsidókat abban az időben? 
 
JG: Hát abba az időbe, megmondom őszintén, az volt, hogy én elég eleven voltam és 
mindenre kíváncsi voltam, és mondta anyám, hogy Marionka- és  amit ő le- ő ugye 
hát 10 évvel, vagy tizenvalahány évvel idősebb, ugye az nyilvánvaló, amit ő kinőtt 
ruhákat, az mindig az enyém volt. Én mindig abban jártam, én mindig mint egy kis 
királynő, úgy néztem ki, abba a szép ruhába- jaj, honnan vette, Juliska, ezt a szép 
ruhát. Mindig kíváncsiak voltak a faluban. És- hogy mondjam- 
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I: Találkozott-e zsidókkal abban az időben Budapesten? 
 
JG: Abba’ az időbe’ fölkerültem oda az Orbánhegyre, nem hallottam- rádió nem volt, 
de volt rádiójuk a lakásban, telefon is volt, minden, de valahogy ez kiment az én 
koromból. Az idő- nem figyeltem, vagy nem beszéltek soha róla, végeredményben 
nem zsidó volt a Hámori Imre, római katolikus, a Marion is az, úgy keresztelhetett 
csak úgy engem, hogy ő is római katolikus volt. Nem, nem volt semmi ilyesmi. Nem 
volt. Ottan nem tudok erről, hogy a zsidókkal kapcsolatban mi volt, ott fent voltam. 
Nagy kert volt, kertész volt, csak én a kertben lehetettem a kisgyerekkel, akkor szült a 
Marion még egy kisfiút és én ott voltam. És odajárt egy mosónő, Budapestről, a 
Ferenc körúton lakott, egyedülálló, özvegyasszony, az járt oda mosni, föl a villába. 
És mondtam neki, Lidi néni, már kezdtem akkor nőni, olyan 15 éves, 16 voltam és 
szerettem volna menni és anyukám azt mondta, Marionka, én odaadom a kislányt, de 
a kapun kívül sehová nem engedheti el. Úgyhogy mikor Marion terhes volt, volt 
szabadjegye a színházba, akkor én mentem el a színházba a jeggyel. És akkor az 
egyik színész, a másik páholyba’ nézte, hogy milyen kislány, mit keres itt, el nem 
tudták képzelni. A Hámori Imrének volt a páholya. Marion ment mindig, vitte-hozta 
őtet, a feleségét, de hát ő már terhes volt, elég előrehaladott és én néztem meg a János 
vitézt, Háry Jánost, mindent végignéztem, amit ott az Operába adtak és jól éreztem 
magam, de- 
 
I: Gizi néni, mit történt aztán- volt ez a mosónő a Ferenc körútról- 
 
JG: Igen, én mondtam neki, a mosónőnek, hogy Lidi néni, engem vigyen el olyan 
helyre, ahol szabad lehetek egy kicsit. Na nem engedtek el, megkérte anyukám, 
Marionka, odaadom a kislányt, sehova nem engedhetik. 
 
I: Mi lett aztán? 
 
JG: Akkor engemet a Lidi néni- ja, mondtam neki, anyukámnak írtam levelet, hogy 
írjon egy levelet, hogy a kislányt engedje haza, mert apát behívták katonának. És ott 
szüksége van rám, hogy engedjen engem haza. És ez a báró Beratini Artúrné, a 
nagyanyja volt a Marionnak, visszaírta, ’édes Rózám’, mert anyám ott nőtt fel a 
villában, mert árva lány volt. Írta vissza, hogy ne haragudjál, ne haragudjon 
méltóságos asszony, de már késő, már elvitték Rudit a háború- a katonaságtól, már be 
kellett apámnak vonulni. És sajnos azt mondja, szükségem van a kislányra. Én kértem 
anyámat, hogy írjon ilyen levelet. Akkor írt vissza a méltó- a báró Beratini Artúrné. 
’Rózám’, mert csakúgy hívták anyámat, írjad, hogy melyik alakulatnál, rögtön 
elintézem, hogy Rudit visszaengedjék. Aztán írta édesanyám, már késő van, 
méltóságos asszony, már elme- már elvezényelték az uramat. És így engemet a Lidi 
néni elvitt a Ferenc körút 26-ba, ehhez a zsidó családhoz. Ahova- ahol- 
 
I: Milyen zsidó családhoz, erről még nem volt szó? 
 
JG: Ez a Lidi néni mosónő volt, és ott is mosott, ennél a Reinhardt Jenőéknél volt 
mosókonyhába, ő odajárt mosni, meg vasalni, családja nem volt, egyedül volt. Ezek 
ilyen ólomkristály üzletük és üzemük volt. Négy-öt embert foglalkoztattak. És nem 
mertek felvenni sokáig kislányt, mert aki előzőleg volt náluk, egy kislány, behízelegte 
magát egy férfi, közelébe került a kislánynak, hogy beengedte. Na, engem úgy vettek 
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oda, hogy senki be nem engedhetek. A levelet dobják be a ládába a kapu alatt volt a 
levelesláda, oda. Senkitől el nem fogadjak semmit és senkit ne engedjek be. Hát én 
nem is engedtem be soha senkit. Ez a kislány, nem ismertem, csak a hírét tudtam, 
hogy beengedte. A kislány, mikor ő volt csak egyedül. Mert én is magam voltam a 
lakásban, ha ők mentek dolgozni. És megölte a kislányt és kirabolta a lakást. És nem 
mertek soha felvenni senkit, háztartási alkalmazottként. De engem, megmondta a Lidi 
néni, olyan kislányt ajánlok, aki soha, senki közelébe nem került, egyenes, becsületes, 
tisztességes szegény családból való és engem odavettek. És megmondták, hogy mi a 
téma. Mit tudsz, kislány? Mondom, mindent. Sütöttem, főztem, kenyeret 
dagasztottam, én mindent. Háztartási vezető voltam. Háztartásbeli. Mindenes. 
 
I: Mikor került oda a Reinhardtékhoz? 
 
JG: Olyan ’41-be’, ’42-be, így valahogy. 
 
I: Akkoriban érezte azt, hogy valamilyen ő: tehát hogy a zsidókkal szemben volt 
valamiféle negatív hangulat Budapesten? 
 
JG: Hát Budapesten az igazság, hogy én (köhint) nem tárgyaltam, nem beszéltem 
senkivel. A lényeget, amit hallottam, így fül- innen, vagy onnan hallottam, hogy 
elvittek valakit, vagy- 
 
I: Hova? 
 
JG: A fiatalokat előbb elvitték internálótáborba, vagy valahová. 
 
I: Internálótáborba? 
 
JG: Igen, velük kezdték, a gyerekek- a fiatalokkal. 
 
I: Nem munkaszolgálatra? 
 
JG: Munkatábor, munkatábor volt. 
 
I: Nem munkaszolgálatra? 
 
JG: Munkaszolgálatra, igen. Hogy elvitték és azoknak kellett karszalag volt, ott 
Lacházán is láttam olyat, hogyha hazaengedtek, de különösképpen nem voltam 
nagyon utcán se, semerre, nem hallottam olyat. Közvetlen meg nem volt ott fent 
hegyen, mást. 
 
I: És látott Kiskunlacházán is karszalagos munkaszolgálatosokat? 
 
JG: Nem láttam, csak ott a birtokokon láttam, mikor kivittem táviratot, vagy fontos 
levelet. Ott bent a faluban nem volt. 
 
I: De akkor ott a birtokokon látott ilyen munkaszolgálatot- 
 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 10

JG: -igen, a birtokon láttam, amikor vittem fontos levelet expressz, vagy táviratot, 
apu helyett, akkor láttam őket, tudtam, hogy kicsodák, de semmi többet nem tudtam 
róluk- 
 
I: -tudta róluk, hogy kicsodák- 
 
JG: kérdeztem, hogy kaptok-e enni, el vagytok látva? El, el. Adnak enni, van hol 
aludjunk, nem panaszkodtak. 
 
I: Ez egy másik alkalommal volt, mint amikor a biciklinek a kerekét kiszúrták, vagy 
ez ugyanaz? 
 
JG: Igen, mert többször mentem oda. Hol az állomásra kellett kivigyek táviratot, hol a 
birtokra, valamelyikre, Mocsári, meg Já- akik ott voltak, birtokosok és tovább. 
Ezekkel közvetlenül nem- nem foglalkoztam. Nem beszéltek velem. 
 
I: Szóval látott többször munkaszolgálatosokat. 
 
JG: Láttam, láttam. Állomáson tisztították a síneket. Ha hó volt, akkor elhányták a 
havat, vagy pucolták, a sínek mellet, hogy a vonat- 
 
I: Őrizték őket? 
 
JG: Hogyan? 
 
I: Őrizték ezeket a munkaszolgálatosokat? 
 
JG: Nem. Nem őrizték. Tudták, hogy hol fognak aludni, honnan kapnak ebédet. Oda 
mennek vissza. Ők viselkedtek. Tudták, hogy mit lehet, s mit nem. Nem bántottak 
soha senkit. Nem. Nem hallottam egyről se. Rendesek voltak, megaludtak, dolgoztak. 
Hogy pénzzel mit csináltak, nem is érdekelt, nem is mondták maguktól, biztos, hogy 
nem. 
 
I: Mit? 
 
JG: Hogy kaptak volna valamit a munkájukért. Ott gazdaságok voltak, jószágok 
voltak, tehenek, meg birtok, meg mindenféle volt egy ilyen nagy birtokon és- 
 
I: Hány alkalommal látott munkaszolgálatosokat? 
 
JG: Hát úgy kétszer-háromszor, ha kellett kimennem, expressz levéllel, távirattal, 
akkor én voltam, aki vitte. 
 
I: Ugyanazokat látta, vagy több pedig csoportot is látott? 
 
JG: Hát őszintén, ha három volt, akkor nem tudom. Valószínűleg láttam és tudtam, 
hogy kicsodák. Az az igazság, hogy nem akartam annyira ott nézni, mert én inkább 
sajnáltam őket. 
 
I: -de nem beszélgetett- 
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JG: Beszélgetett, rendesek voltak, kérdeztek, hogy hívnak. Mondtam nekik. Hova 
járok, szórakozni szoktam-e járni. Igen, mondtam, el szoktam. Nagyon szerettem, 
tánciskolába mentem, már Kiskunlacházán. És így beszélgettek, de különösképpen 
nem kérdeztek semmit. Én se mondtam, nem érdekelt, annyira kiesett az én körömből 
az ilyesmi, mert én gorombaságot soha nem szerettem, csak a szép dolgokat, fiatal 
létemre.  
 
I: És elmondták, hogy ők hova valósiak? 
 
JG: Soha. Sose mondtak semmit. 
 
I: Hányan voltak? 
 
JG: Körülbelül húszan. 
 
I: Szóval mindig ugyanez a 20 ember volt ott, vagy változtak? 
 
JG: Nem, ezek voltak, ezek együtt, igen.  
 
I: Visszatérve Pestre, szóval Pesten volt akkor ugye a ’40-es évek elején, ’42-43-ban, 
a Reinhardtéknál. És mondta, hogy hallotta azt, hogy elviszik a fiatalokat 
munkaszolgálatra. Mit hallott még a zsidókkal kapcsolatosan? 
 
JG: Igen. 
 
I: Mit hallott még a zsidókkal kapcsolatosan? 
 
JG: Hát ennyit hallottam, hogy keresztény személyzetet nem tarthatnak, és mint 
afféle fiatal lány, féltem, nagyon rendesek voltak hozzám, mert mindig 
megkérdeztem, akármit főztem, ízlett, jó volt? Gizike, amit te csinálsz, az minden jó. 
De erős voltam, bírtam, dagasztottam a- láttam anyukám hogy csinálta. Megcsinálta a 
kovászt, másnap reggel bedagasztottam. Ott volt a pékség abba az épületbe, Ferenc 
körút 26-ba, pékség, levittem a kenyeret és gyönyörű hát olyan volt, tettem bele törött 
krumplit, amit láttam az édesanyámtól, hogy csinálja. Hát minden héten sütöttem egy 
kenyeret. Mondta a mester, hogy úgy képzeljék el, hogy egy 14 éves kislány gyúrta 
ezt a kenyeret. Ugyan mester úr, hát ne mondjon ilyen, azt mondja, hogy egy 15 éves 
kislány? Várjanak, mindjárt jön érte. És mentem le a kenyérért, plusz a kis 
kartonruhámba és csak néztek. ’Tényleg te dagasztottad?’ Bekovászoltam este, reggel 
megdagasztottam, megkelt, szépen lementem érte. Azt mondta a gazdám is, és 
sütöttem zserbót, megkérdeztem mindig, hogy kb. mit főzzek, zserbót sütöttem, azt 
mondta a gazdám ebéd után, Gizike, nekem ne zserbót hozzál be, egy szelet kenyeret. 
Annyira szerette azt a kenyeret. Krumplit főztem bele, megtörtem, bele- és jó erős- 
azért talán olyan erősek a kezeim, mert fiatal korom óta mindig csak kétkezi munkás 
voltam, mert iskolám nem volt. Úgyhogy tiszteltek érte, szerettek és megfizettek. 
 
I: Gizi néni, miket hallott még a zsidókkal kapcsolatosan, amikor járt a városban? 
 
JG: Hát úgy őszintén szólva, hogy így vettek fel, hogy senkivel ne beszéljek, ha 
marad valami étel, maradt természetes, mindennap- minden vasárnap volt egy liter 
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bor, azt soha ne adjam oda senkinek, hanem öntsem ki, a bort. Lehet, hogy azért, 
hogy ne tudják, hogy ők ilyen jobb körülmények között laknak. Ne adjak oda 
senkinek semmit. 
 
I: Ezt nem egészen értem, Gizi néni, hogy mi- miért kellett ki- 
 
JG: Én mosogattam, én főztem, és ami maradt étel, öntsem ki, a bort is öntsem ki. 
 
I: Hova? 
 
JG: A csapba és dobjam ki az üveget, hogy ne tudja senki, hogy ők ilyen jól élnek. 
Figyelmesek- figyelmeztettek rá és megértettem, hogy miért. Mert féltek az 
emberektől. 
 
I: Miért féltek az emberektől? 
 
JG: Hogy ők ilyen gazdagok, meg ilyen jól megy, a másik meg nyomorog, a másik 
ember, családostól. És nem elég, hogy házmester volt, aki takarított, vicét is tartott. 
És az söpörte a lépcsőt és én azt csináltam, ami maradt bor, ami étel maradt, azt 
mindig ki kellett dobjam, csak úgy a szemétbe. Én beletettem egy tiszta vödörbe és az 
üvegben félig maradt borral, azt is beletettem és megbeszéltem evvel a vicével- 
kaptak egy szobát, a házmester még vicét is felvett, hogy ne nekik kelljen söpörni a 
lépcsőt; hátsó lépcső, első lépcső volt, hanem vicét. Kaptak érte egy szobát. 
 
I: A viceházmester. 
 
JG: Viciházmester. Beletettem egy vödörbe és kiabáltam, ’cicám, cicám, gyere, gyere 
gyorsan’. Az már tudta, az ember, mit jelent. A hátsó lépcsőn lejött, kiraktak a 
vödörből a bort, meg a kaját és visszatette szépen a vödröt. Odaadtam a 
szegényeknek, a kaját, ki kellett dobni, amit nem ettünk meg, minden hétfőn. 
Vasárnap ettünk, utána minden ki- el kellett tüntetni a háztól. 
 
I: De miért gondolták azt a Reinhardték, hogy ezt valaki ezt meglátja? 
 
JG: Azért, mert féltek- 
 
I: -hogy láthatták volna meg? 
 
JG: -hogy visszaélnek azzal, hogy nekünk jól megy, mi meg fillérekből élünk, alig 
bírunk megélni. Irigykedtek az emberek. 
I: De hogy láthatták volna meg? 
 
JG: Hát hogyha kitettem volna a szemétbe, rögtön látták volna, hogy fél kenyeret 
kiteszek, meg fél liter bort. 
 
I: De hát a szemétbe tetszett volna- 
 
JG: -nagy dolog volt, de én nem dobtam ki soha semmit. Ami ehető volt, én azt 
mindent odaadtam a vicének, vödörbe. 
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I: Nem dobta ki, de a gazdájáék azt mondták, hogy dobja ki a szemétbe. 
 
JG: Igen, azt mondták, hogy dobjam ki, ne lássa senki, mert sajnos ilyen világot 
élünk, de én szegény voltam és tudtam mit jelent egy=egy darab kenyér. 
 
I: Én értem, Gizi néni, de ha a szemétbe kidobja, akkor pont- 
 
JG: Az elvitte volna, nyilván kiszedték volna, de akkor már a kutyának adhatták 
volna csak, de nem ették volna már meg. 
 
I: Akkor végül is mit akartak a Reinhardték, hogy a hova rakja a maradék ételt? 
 
JG: Hát a szemétbe dobjam ki, ugye volt olyan nagy szemetes, oda öntsem bele, ami 
maradék volt. 
 
I: Értem. Akkor járt-e még a városban annak idején? 
 
JG: Nem, nem volt senkim, akihez el tudtam menni- volna menni. A Lidi nénihez a 
másik- a Ferenc körút 26-ba’ laktunk, a másik oldalon lakott ez a Lidi néni, özvegy 
asszony volt, ő is vitt oda. Oda, ha volt például, hogy ciánoztak a házban, akkor ők 
hova mentek, biztos szállodába mentek lakni- 
 
I: Mi az, hogy ciánoztak? 
 
JG: Azért ciánoztak, mert minden lakásban rengeteg volt a poloska. És akkor el 
kellett hagynunk a lakást egy 24 óráig. Utána szellőztettek, utána tudtunk csak 
kitakarítani. És akkor a Lidi néninél aludta, ez a másik oldalon volt, a Ferenc körúton, 
aki odavitt engem és akkor csak odamentem, meg mikor kiciánoztak, akkor 
takarítottunk, meg tettünk rendet, meg tiszta kézimunkát, meg minden, a lakást 
rendbetettük. 
 
I: A Reinhardték jelezték, hogy valami nincs- tehát hogy készülődik valami a 
zsidókkal szemben? Volt-e valami jele annak, hogy ők félnek valamitől? 
 
JG: Igen, féltek, azért, mert ott volt a fiúk. Annyi idős volt a fiúk, mint én. Nem, 
idősebb volt 2-3 évvel, a Sanyi. És ezért féltek tőlük, az emberektől. Szóval így- 
 
I: Miért féltek az emberektől? 
 
JG: Tisztes távolság- 
 
JG: Hogy ne tudjanak semmit se rólunk, hogy nekik jól megy, meg ők gazdagok. 
Szóval valahogy úgy tartózkodóak voltak. Féltek az egész- mert látták, hogy okosak, 
értelmesek voltak, tudták, hogy- 
 
I: De mitől féltek pontosan? Milyen veszély fenyegetett? 
 
JG: Pontosan attól, hogy elsősorban azért, hogy az egy szem gyereküket elviszik 
kényszermunkára. Mint ahogy el is vitték, mind ahogy el is vitték. 
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I: Mikor vitték el? 
 
JG: Én őszinte legyek, amikor még ott voltam náluk, mindig 9 órakor este, Üllői 
úton, a Ferenc körút 26-ban laktunk és Üllői úton este 9-kor ekkora hó volt, adtak 
rám egy meleg kendőt, szaladtam ki, az Esti Kurír, az újság, a legújabb hírekkel. És 
minden áldott este 1 pengőt kaptam a Sanyitól, hogy kimentem este, nagy hó volt, 
fújt a szél, akármi én mentem, mindenbe belekezdtem, nem féltem senkitől. Minden 
áldott este egy forintot kaptam, ő ebből tudta, a friss újságból, hogy állnak a 
helyzetek, mi van, alakul, hogy alakul ez az egész dolog. És utánam jött egy vasutas 
férfi. Többször mondtam, hagyjon engem, mert nem állhattam szóval senkivel, nem 
beszélhettem. És mondtam neki, hagyjon nekem békét, mert nekem nem szabad 
senkivel se beszélni, meg=meg különben is, mondtam, hogy nekem van vőlegényem. 
Volt a fene! Fiatal voltam még akkor. De mindegy, ez minden este megvárt engem. 
Tudta, hogy én 9 órakor megyek az Üllői útra az újságért és mondta, hogy hát- azt is 
tudta, hogy hol vagyok, hol szolgálok. Mindent tudott rólam, nem tudom honnan, 
nem tőlem. És mondta, hogy ő ajánlana nekem egy másik helyet, mert ’sajnos, Gizike 
itt baj lesz, mert sajnos a zsidóüldözés miatt, ezt kezdik bolygatni, ezt nem csak 
bolygassák, hanem csinálni is fogják, és nem tarthat keresztény személyzetet zsidó 
ember. Bele fognak kötni fűbe-fába’ mondta nekem. Te ott biztonságba lesz, igaz, 
hogy van három gyerek, ez a főnöke volt. Ő vasutas volt, ilyen forgalmista és neki a 
főnöke volt ez a Reinhardt Sándor, ennek volt felesége, három gyereke 
Csillaghegyen. 
 
I: A Reinhardt Sándor? De nem a- 
 
JG: A Reinhardt Sándor. 
 
I: -ott dolgozott a- az volt az üveggyáros, nem, Reinhardt? 
 
JG: Ez a Reinhardt Sándor, ezek ólomkristály és csiszoló és üzletük is volt. A kirakat 
ott volt a körúton, üzletük is volt, műhelyük. Két-három embert foglalkoztattak, akik 
ott dolgoztak a Sanyival a műhelyben, a gazdám meg a beszerző volt, az asszony meg 
a pénztárba. Én meg mindig egyedül. Ezért nem engedtem be soha senkit. 
 
I: Az ember, aki elkezdte követni Önt az Üllői úton, ő honnan tudta, kiknél dolgozik 
jelenleg? 
 
JG: Hát engem figyelt, lehet, hogy csak úgy figyelt először, mind a kis süldő kislányt, 
kis kendővel szaladtam az újságért és szólt hozzám, hát nyilván mondtam neki, hol 
ezt, hol azt, mikor mi jött a számra és azt is látta, hova megyek be. Azt mondta, addig 
nem enged be, míg meg nem mondom, hogy hol lakom. Mondom, ez az, amihez 
semmi közöd. Itt lakok, és kész. De a házmestertől megtudta, hogy Posztos Gizella 
kiskunlacházai lakos és szolgál Reinhardt Sándoréknál, a 3. emeleten. Pontos 
tájékoztatást kapott a házmestertől. És mindig 9-kor ott várt, hogy jövök. 
 
I: És mit akart ez az ember végül is? 
 
JG: Hogy kivisz engem Csillaghegyre, főnökihez, ott van 3 gyerek, főző 
mindenesnek. Három gyerek van, főzni kell, sütni kell, háztartási- mindenesnek és 
sokkal több fizetést fogok kapni. Ő mindig mellettem tart. Jóképű, magas, hullámos 
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hajú, csinos férfi volt. Mint fiatal lány, ránéztem, jól van, tetszett is. De én nem 
akartam elhagyni őket, mert nagyon rendeses voltak hozzám, de nekem egy kicsit 
unalmas volt az az élet már, zárt voltam. És egy fiatal lány mindent akar látni. 
Minden vasárnap kaptam egy annyi pénzt, hogy moziba mehettem el, de ennyi órakor 
kezdődött a film, ennyi órakor otthon kellet legyek. Szóval szabályok voltak. És ez 
egy egyszerű kislány nehezen tudta- mentem volna, hogy minden felé, nézni mindent, 
hogy mi van, meg hogy van Budapest. Nagy dolog volt Budapest és elvágytam, 
szabad levegőre akartam menni. Ott úgy éreztem, hogy na, megfulladok. 
 
I: És akkor mi történt végül, Gizi néni? 
 
JG: És akkor végén az történt, hogy sajnos mondtam a gazdámnak, hogy=hogy az 
volt az igazság, hogy volt egy vaságy a konyhában, én este kihúztam én ott aludtam. 
És keskeny volt a Ferenc körút 26-ban. Olyan keskeny kis konyhák voltak és 
gáztűzhely és onnan a szobából énrajtam keresztül a konyhán, volt a fürdőszoba, meg 
a vécé. És ottan volt a gáz. És bizony volt olyan, hogy a konyha- bent a szoba- két 
nagy szoba volt, egyik a Sanyié volt, a másik meg a házaspáré volt, és a nagy 
cserépkandallóba begyújtottam, nagy fák voltak, onnan a gyerekek, 3-4 segéd volt a 
műhelyben, Sanyi mellett, ezek felhordták a vágott fát, én begyújtottam a kandallóba, 
meleg volt a szobában, de a konyhában már nem. És volt olyan, hogy a sütőnél 
kinyitottam, meggyújtottam, hogy langyos legyen a szoba, mert fáztam. És akkor 
sajnos rosszul lettem tőle egyszer, mert volt, hogy elaludt az a- volt egy őrláng és 
elaludt és szépen jött a gáz. És akkor én ettől hánytam, attól a gáztól, a régi gáztól, 
ami volt ilyen, attól hánytam és akkor rögtön elzártam a sütőt, mert hideg volt a 
konyha, ahol aludtam és akkor rögtön elzártam és úgy mindig eszembe volt úgy 
valahogy, hogy valahogy nekem el kell innen mennem máshova. Nem éreztem 
magam úgy biztonságban, kicsit zárt voltam, mint afféle fiatal lány, úgy szabadabb 
akartam lenni, látni a világot, meg mindent. És mondtam nekik, hogy én elmegyek 
innen. Ne haragudjanak, de elmegyek innen, mert kaptam egy másik ajánlatot, ahol 
gyerekek vannak, szerettem a gyerekeket és el akarok menni innen máshova, 
bocsássanak- ne haragudjanak érte. És annyi pénzt adtak- nem annyit, amennyi a 
fizetésem volt, hanem még a dupláját, adtak pénzt. Én nem indokoltam, meg ők se 
szóltak semmit, elengedtek. Akkor a Karcsi, ez a Csider(?) Károly, ez egy forgalmista 
gyerek volt, ez a főnöke volt neki. Kivitt Csillaghegyre.  
 
I: Ez volt az, aki követte? Így hívták ezt, hogy Csida Károly? 
 
JG: Igen. Kivitt engem egy vasárnap, bemutatott, mondtam nekik, hogy ki vagyok, 
honnan jöttem, vidéki lány. Ezekhez ragaszkodtak, mert ezek rendesek és 
becsületesek voltak, nem loptak, nem hazudtak. Vidékiek. Úgy lettek nevelve. 
 
I: És hova került, hogy hívták az új gazdáját? 
 
JG: Reinhar- ezek Reinhardt voltak, az meg, az meg Holubi András állomásfőnök 
volt Csillaghe- nem Csillaghegyen, hanem bent a filatorigáti állomáson. 
 
I: Ők zsidók voltak? 
 
JG: Rendesek voltak, három gyerek volt. 
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I: De ők zsidók voltak? Ez a Holubi András? 
 
JG: Nem, nem, római katolikusok voltak. Három gyerek volt, főző, mindenes voltam 
ott is. Én- mondta az asszony, megegyeztünk, én főztem, mostam, gyerek- kicsi 
gyerek volt a Bandika, azzal törődtem, meg hát a másik két kislány volt. Én voltam a 
gyerekekkel, főztem, meg minden, főző mindenes voltam. Nagyon szépen kaptam 
fizetést, küldtem haza az édesanyámnak. 
 
I: Mikor volt? Mikor volt Csillaghegyen? Emlékszik, körülbelül? 
 
JG: Hát, 15 éves voltam. 
 
I: Hú, azt mondta, hogy 15- 
 
JG: ’25-ben születtem- 
 
I: -15-ben jött föl Pestre, azt mondta. 
 
JG: 15. Akkor meg 16. Így valahogy. Egész fiatal- 
 
I: De először, ha jól értettem, akkor ugye 15 évesen jött fel Pestre, azt mondta, ezek 
szerint- 
 
JG: Igen, az a Mariontól- 
 
I: Ezek szerint ’40-ben, ’40-ben. Először került az Orbánhegyi útra, a Hámoriékhoz- 
 
JG: -igen, utána a Reinhardtékhoz. 
 
I: Igen, ’42-43-ban? 
 
JG: Úgy valahogy, igen, úgy. 
 
I: Mikor került át Csillaghegyre? 
 
JG: Rá olyan másfél évre, két évre. 
 
I: Melyik év lehetett ez, Gizi néni? 
 
JG: Voltam olyan 18 éves. 
 
I: Tehát az ’43-44? 
 
JG: Úgy valahogy, igen. 
 
I: Akkoriban már a zsidóknak sárga csillagot kellett hordaniuk? 
 
JG: Igen, igen. 
 
I: Látta Reinhardtékat sárga csillaggal? 
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JG: Igen, sajnos láttam. 
 
I: Tehát ott-még az előző gazdájánál is- 
 
JG: Láttam. 
 
I: Várjon, Gizi néni, tehát amikor még ott dolgozott a Reinhardtéknál- 
 
JG: -igen 
 
I: -akkor a Reinhardtéknak már sárga csillagot kellett viselniük? 
 
JG: Nem. Nem, akkor még nem kellett. 
 
I: Akkor még nem kellett. És akkor még megvolt az üzletük, amikor eljött? 
 
JG: Megvolt az üzletük, megvolt a műhelyük. Minden megvolt. 
 
I: Jó. Amikor eljött onnét. 
 
JG: Akkor még megvolt, akkor még úgy volt minden, ahogy odamentem. Akkor még 
nem volt semmi Utána, ahogy én kikerültem Csillaghegyre, akkor----- nem tudom, 
hogyan, de úgy mind afféle fiatal lány, bejártam Pestre, moziba jártam, meg sétáltam, 
vagy mit tudom én, vasárnap elmentem valamerre, mert rokonom az senkim nem 
volt. Moziba mentem és láttam egy utcát, be akartam menni, hogy az Wesselényi utca 
volt, vagy a Lónyay- nem a Lónyay utca volt, Wesselényi utca, mert az Üllői úton 
arrább volt, Wesselényi utca és ott be akartam menni, a Wesselényi utcába és 
mondták ott, ne menjek be abba az utcába. Mondom miért, hát, csak mert idegenek ne 
mászkáljanak. Valaki volt, hogy vigyázott rá, hogy ne. Mondom engemet engedjen 
be, egy tíz perc múlva visszajövök ide. Engedjen be, én visszajövök ide. Elmondtam, 
hogy hogy hívnak, elmondtam, hogy Csillaghegyen lakom. És megláttam a sár-  
sárga csillagot láttam egy házon. Sárga csillag, és ott volt egy férfi- 
 
I: Milyen férfi volt? 
 
JG: És mondtam neki, hogy miért van itt ez a sárga csillag. Azt mondja, ide zsidókat 
hoztak be, két-három szobát összecsuktak, kinyitották a tűzfalakat, vagy mit tudom 
én, és itt vannak zsidók. És mondom, kik vannak itt. Azt mondja, belül a 
lépcsőházban ki volt írva, a nevek. Ki volt írva. Látták, hogy fiatal kislány vagyok, 
hát nem nagyon érdekelte őket, hogy miért érdekelt. ’Miért érdekel téged ilyesmi?’ 
Mondom nem, semmi, csak kíváncsi vagyok rá, mert (tudod, azt mondja), olyan 
vagyok, mint a többi kisgyerek, hogy kíváncsi- 
 
I: Gizi néni, elnézést, hogy megállítom. Tessék vigyázni arra, hogy a mikrofonhoz ne 
tessék hozzányúlt, mert akkor rossz lesz- ehhez a mikrofonhoz, ami ide van csíptetve, 
mert akkor rossz lesz a hangfelvétel. 
 
JG: Na jól van, nem megyek én tovább, mondom, csak azt hadd nézzem meg, azt a 
cédulát, hogy mi van ráírva, és oda rá volt írva, hogy kik vannak ott. Név szerint. És 
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ott elolvastam, Reinhardt Sándor és Sándorné. Na, jól van kislány, kinézelődted 
magadat? Mondom, igen. Akkor kimehetsz. És kimentem. 
 
I: Kik voltak ezek, kik őrizték azt az épületet? 
 
JG: Ez- nem volt rajta nyilas-jelzés, semmi nem volt rajta, csak én itt vagyok, mert én 
ide vagyok vezényelve. (Jól van, a fene se törődött vele.) A fiatal lány nem érdekelt. 
 
I: De kik voltak? Egyenruhájuk volt? 
 
JG: Nem, egyszerű, sima civil ruhában voltak. 
 
I: Volt náluk fegyver? 
 
JG: Nem, nem volt, csak álltak a kapunál és nem engedtek se ki, se be, senkit, 
 
I: Hányan voltak? 
 
JG: Egy volt, akit én láttam, egy meg volt belül, fönt az emelten. Föntebb. 
 
I: És az épületben egy lakás volt ilye- 
 
JG: Egy emeletre- én=én az az igazság, hogy elengedett a lépcsőházba és én 
elolvastam a listán, hogy kik vannak ott. 
 
I: De nem ment föl. 
 
JG: Nem mentem föl, de elolvastam, hogy Reinhardt Sándor és Sándorné. Aztán 
elhatároztam, ez volt egyik vasárnap, csak vasárnap mehettem valahová, és másik 
vasárnap sütöttem zserbót. Ott kint Csillaghegyen, becsomagoltam két nagy szeletet 
és elmentem oda, abba házba. Szóval én nem féltem senkitől, én nem vétkeztem, sose 
bántottam senkit és nem is vártam el, hogy engem bántsanak. És odamentem. És azt 
kérdezte tőlem, ő nyilas volt, mert a jelvény rajta volt. Mit akarsz itt, kislány? 
 
I: Ez már egy másik személy volt, mint az előző, ugye? 
 
JG: Másik. Mit akarsz Mit keresel itt? 
 
I: Bocsánat, hogy nézett ki ez az ember, aki ott állt a bejáratnál? 
 
JG: Fiatal és akkor rajta volt egy- hogy mondjam, nyilas. Volt egy jelvényük. 
 
I: Nyilas jelvény volt rajta. Egyenruhája volt? 
 
JG: Nem, egyszerű civil ruha volt, csak jelvény volt rajta. 
 
I: Fegyvere volt? 
 
JG: Mondom, te itt mit csinálsz? Azt mondja, hát itt álldogálok a kapuban. Miért? 
Azért – azt mondja – hogy senki ne menjen se ki, se be. Mondom, és ha én 
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bemegyek, akkor nem engedsz ki? A fene se törődött vele, én mit mondok. Azt 
mondja, de, téged kiengedlek. De miért akarsz fölmenni? Hát mondom, csak úgy 
kíváncsiságból akarok ide felmenni, megnézni, mi van odafönt. De visszajövök 
mindjárt. Remélem is, hogy visszajössz, azt mondja, mert abból baj lesz. Jól van, 
fölmentem. 
 
I: Fegyver volt nála? 
 
JG: Nem. Nem volt. És akkor csak megnéztem, hogy első emelet, hányas számú 
szobába’ volt és bementem. És ott voltak a Reinhardt Sándor és Sándorné. 
Megkerestem. Hangosan bemondtam, kérdeztem, hogy melyőjük azt, és jött az 
asszony, szívbeteg volt. És akkor jött a férje is. Odaadtam nekik a süteményt, a 
zserbót és sírva fakadtak. Náluk mindig azt sütöttem, mikor náluk voltam. ’Gizike, te 
hogy kerültél ide?’ Mondom láttam a táblát és bejöttem. Nem szólt hozzám- Szóltak 
nekem? Mondom nem szólt senki. Sírtak mind a kettő. Pusziltak, tudták, hogy ez az 
utolsó, meg az első, hogy találkoztunk. Köszönték nagyon és mentem ki.  
 
I: Gizi néni, ez- szóval ez az egyik- az első emeleten volt ez a helyiség, vagy ez több 
lakásból- 
 
JG: Első emeleten, olyan volt, hogy valószínűleg a tűzfalat kidobták és összekötötték 
egy nagy terem volt, ahol több ilyen fekvőhelyek voltak. 
 
I: Hányan voltak? 
 
JG: Hát körülbelül húszan. 
 
I: Családok, vagy kik voltak? 
 
JG: Nem, a többieket valószínűleg teljesen mindegy, hogy hívták, ezt a csoportot 
iderakták, a másikat odarakták, gondolom. 
 
I: De kik voltak ott, fiatalok, idősek, családok, gyerekek? 
 
JG: Nem. Csak zsidók voltak és idősek, fiatalok nem. Egy se. Fiatal nem volt, csak 
idősebbek voltak. 
 
I: A Reinhardték mondtak valamit, hogy miért vannak ott, miért vitték őket oda? 
 
JG: Semmit, nem szóltak semmit, nagyon örültek nekem, hogy=hogy megtaláltam 
őket és hogy hát hogy megették a zserbót nyilván, hogy- 
 
I: De arról volt szó, hogy mióta vannak ott, hogy kerültek oda? 
 
JG: Semmit nem mondtak, mert biztos voltak benne, hogy nem mondhatnak semmit. 
Nem mondtak semmit. Tőlem kérdezték: ’hogy vagy, Gizike, mit csinálsz, hogy 
érzed ott magad? Mondom, nagyon jól, három gyerek van, dolgozok, rendesek 
hozzám, én is az vagyok. Teszem a dolgomat, mint idáig, semmi, csak, mondom 
énnekem feltűnt és azért jöttem, hogy meglátogassam, mert nem gondolom azt, hogy 
sokan látogatták. Hát mondom, én azért jöttem el, hogy még egyszer találkozzunk. 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 20

 
I: Látta, hogy kik vannak még ott a Reinhardtékon kívül? 
 
JG: Sokan, sokan voltak. 
 
I: Milyen állapotban voltak ezek az emberek. 
 
JG: Elég normális állapotban voltak, de rajtuk volt a csillag, a sárga csillag. 
 
I: A Reinhardtékon is? 
 
JG: Azon is, őrajtuk is rajtuk volt. 
 
I: Ez mikor lehetett körülbelül? Ősszel? Télen, tavasszal? Hogy voltak öltözve, 
milyen évszak volt? 
 
JG: Hát inkább nyárias, tavaszias, olyan könnyedén. Nyár volt, mert különben télen 
nem nagyon mentem, mert hegyen laktunk fenn, a lakásom, ahol laktam. A Hegyalja 
út, úgy is hívták, úgyhogy olyan- nem volt hideg, volt rajtuk valami, hogy nem 
fáztak, úgy elvoltak. Addig ellátták őket, amíg ott voltak, biztos vagyok benne. 
 
I: Voltak holmijaik velük, vagy- 
 
JG: Nem, nem láttam, csak hogy a ruhájuk megvan. Nem kérdeztem, mert nagyjából 
tisztában voltam vele, hogy miért vannak ott, mert az ember csak hallott innen-onnan, 
meg hát- 
 
I: Mit hallott? 
 
JG: Azt, hogy a zsidókat összeszedik, meg hogy mi van. Annak dacára, hogy moziba 
se jártam, mert magasan a Hegyalja úton fent laktunk, nem nagyon mentem, inkább 
addig pihentem. 
 
I: Miket hallott még a zsidókról annak idején? 
 
JG: Azt, hogy elviszik őket, de hogy miért, azt sose tudtam, mert olvasni soha nem 
olvastam, se újságot, se rádió nem volt, se tévé nem volt. Nem tudtam. Csak azt 
tudtam, hogy én mindig azt mondtam, hogy nem igaz, hogy ez igaz, hogy ők rosszak 
voltak, vagy kihasználtak, mert nem. Mert én köztük éltem. 
 
I: De akkor mit hallott még Gizi néni? 
 
I: -miért viszik el őket? Hova viszik, kit visznek? 
 
JG: Ezt énvelem=énvelem senki nem beszélt, látták, hogy teljesen analfabétikus 
vagyok, ilyesmit úgysem tudok felfogni, hogy mi az eredeti oka annak, hogy 
összeszedik őket, mert rosszak nem voltak, se gonoszak nem voltak, akkor miért? Azt 
mondták, annyit feleltek rá, amiért a jóisten Jézust, azért. De hát szegény Jézus mit 
vétett akkor? 
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I: Még egyszer, ezt nem egészen értem, hogy azért viszik el őket, 
 
JG: Mert zsidók. Mert kihasználnak bennünket és=és felh- olyasmire- munkára 
kényszerítenek, szóval ők uralkodnak felettünk, keresztények felett. Ők a valakik, mi 
meg- úgy semmi nem vagyunk. 
 
I: Ezt hol hallotta, Gizi néni? Ezt hol hallotta? 
 
JG: Valahogy voltak ilyen rosszindulatú emberek, akik így gondolkodtak.  
 
I: Ezt ki mondta? 
 
JG: Hát civilek, hát olyanok, akikkel beszéltem. Mondták, hogy Gizike- 
 
I: Hol? 
 
JG: Ahol szolgáltam, és ott is mondták, Gizike, onnan jobb lesz, ha elmész, mert 
sajnos bizonyos dolgok miatt a zsidókra nagyon rászálltak és baj van velük. Ennek az 
se jó, aki a közelükbe van, az is bajba kerülhet. Ilyesmiket hallottam, amiért én 
elmentem onnan. 
 
I: De Gizi néni, arra emlékszik, hogy hol hallotta ezeket? Ki mondta ezeket? Vagy 
olvasta, vagy látta moziban, vagy hol? 
 
JG: Nem, inkább emberektől, vagy moziban beszélgettünk, vagy olyan lány volt, aki 
ott szolgált, a másik lakásban, és az mesélte el azt a dolgot is, hogy a kislány 
behízelegte magát az a férfi, a kislányt megölte, a lakást kirabolt. ’Mert tudod Gizike, 
az az igazság, hogy a zsidók azok gazdagok, mi meg szegények vagyunk.’ 
 
I: Ezt mondta a szomszéd lány? 
 
JG: Igen. Menj onnan el, mert még az is bajba kerül, aki náluk van, sajnos, mert ezek 
nem válogatnak. 
 
I: Kik? 
 
JG: Ezek, aszongya, a nyilasok. Nem fognak válogatni, téged is elvisznek, hogyha ha 
olyat mondasz, vagy úgy csinálsz valamit. Én valahogy kezdtem úgy félni tőlük, azért 
vállaltam el Karcsinak ezt az ajánlatát, mert ez keresztény volt, vasúti főnök volt- 
 
I: A zsidóktól kezdett el félni, vagy a nyilasoktól? 
 
JG: A nyilasoktól nem féltem, mert azoknak megmondtam a magamét (nevet), amit 
akartam, mert tudtam, hogy- 
 
I: A zsidóktól miért tetszett félni? 
 
JG: Nem féltem, csak úgy mondták róluk, mondták róluk, hogy azok olyan törekvők, 
azok mindent- 
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I: Kicsit álljunk le, bocsánat. 
 
I: Gizi néni, leálltunk most egy kis időre, mert kazettát cseréltünk és akkor most egy 
új kazettán folytatjuk a beszélgetést. 
 
JG: Ja, igen. 
 
I: Arról beszélt többek között, hogy amikor bent járt ott a sárga csillagos házban, ahol 
találkozott Reinhardtékkal, ők nem mondtak ezek szerint semmit azzal kapcsolatosan, 
hogy miért kerültek oda, hogy kerültek oda. 
 
JG: Nem. Sírtak. Fiatal kislány voltam, nem is értettem annyira, embertelennek 
láttam azt a helyzetet, ami ott volt. Nem is kellett mondani, eszem azért volt, láttam, 
mi van. Ők rendesek voltak hozzám, amihez nem hasonlít, amikor keresztény helyen 
voltam. Mert szolgáltam, sajnos mindenes voltam.  
Megkérdezték: Kislány, honnan kaptad a levelet? 
Mondom, Kiskunlacházáról.  
Miért? 
Azért, mert a nővérem megy férjhez. 
És? És oda hívnak el téged?  
Igen – mondom –, mert úgy van nálunk, hogy a legnagyobbik lány az a koszorúslány, 
az a menyasszony mellet áll. Az a nővérem volt, ment férjhez. 
 
I: Ezt a Reinhardték kérdezték? 
 
JG: Reinhardték. 
És – azt mondja – akkor mit veszel föl?  
Mondom: nem tudom. Nekem nincsen Mert az volt a divat, hogy hosszú rózsaszín 
koszorúslány-ruha kellett és ugye hozzá cipő, de tél volt. Sándor nap, mert Sándornak 
hívták a vőlegényét, aki elvette feleségül. Az szintén (köhint) idetartozik, ahova 
most- amit te beszélsz. Többet volt börtönben a sógorom, Mészáros Sándor 
Kiskunlacházán, mint kint. Mert ő a zsidók mellett tartott.  
 
I: Hogyan tartott a zsidók mellett a sógora? 
 
JG: Hogy mondjam? Ő pár- pártolta, védte őket, szóval ő valahogyan érzelmileg 
olyan volt, a Sanyi.  
 
I: De miben, hogyan pártolta a zsidókat a Sanyi? 
 
JG: Hát úgy, hogy mikor én azt elmondtam- mondtam neki, hogy mi van és aztán 
mondta, hogy lehet, hogy így van, de százszor becsületesebb emberek azok- 
 
I: De miért került börtönbe, miért tartóztatták le a Sanyit? 
 
JG: Á- hogy őszinte legyek, még=még legény volt akkor és=és nem tudom- (köhög) 
azért ült a börtönbe, mert a századosnál, Kiskunlacházán volt egy tanyán a százados, 
hogy a nevit megmondom őszintén nem tudom megmondani, hogy hívták, százados 
volt, annál volt inas. A Mészáros Sándor, a sógoromnak a fiútestvére. 
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I: Gizi néni, köze volt a zsidókhoz az, hogy a Sanyit letartóztatták? Köze volt a 
zsidókhoz? 
 
JG: Köze nem volt, de valahogy azon az oldalon volt inkább. Szóval hogy mondjam, 
magyarul kommunista volt. És a- többször ült a börtönbe’ a szerencsétlen, és a 
századosnál volt a bátyja, a fiú bátyja- Kiskunlacházán- 
 
I: Gizi néni, térjünk inkább vissza oda, mondta azt a történetet, koszorúslány volt- 
 
JG: - na igen, koszorúslány- 
 
I: -és a Reinhardtéknak ezt mondta. 
 
JG: Igen, ő mondta nekem, és akkor mibe mész el, mit veszel fel. Mondom, nekem 
nincsen, én még nem voltam koszorúslány. Akkor vette nekem, csináltatott gyönyörű 
hosszú rózsaszín ruhát, koszorúslány-ruhát. Gyönyörű fekete lakkcipőt vettek, ő a 
saját kabátját rám adta, az asszonyom, gyönyörű télikabátot, mert Sándor napkor 
esküdtek, úgy hívták a vejeme- a sógoromat, Mészáros Sándor, Kiskunlacházán 
lakott. És ő erősen benne volt valahogyan ebbe a dolgokba és itt ennél a 
Kiskunlacházán volt tanyán, egy nyugdíja százados, a nevit így hirtelen nem tudom, 
de annak- őnála volt, ennél a századosnál Mészáros Sanyinak az öccse, mint inas. És 
bármi is volt a Sanyinak valami zűrje, börtön- így=így politikailag, az Imre mindig 
kihúzta a bajból. Például találtak pisztolyt nála és az Imre elvállalta, hogy azt ő kapta 
a századostól ajándékba. Kiskunlacháza mellett volt ez a tanya, de nem tudom, hogy 
hívták ezt a tisztet, aki nyugdíjba volt már, egy tanyába lakott. Inas volt. Hogy attól 
kapta ezt a pisztolyt. Többet ült a börtönbe a szerencsétlen, mint- mert nyilas volt, 
hogy úgy mondjam. 
 
I: Nyilas volt? 
 
JG: Nyilas volt. 
 
I: Ki? A Sándor? 
 
JG: A Sándor, igen. 
 
I: Na, most kommunista volt, vagy nyilas volt? 
 
JG: Kommunista. Kommunista volt inkább. De hogy mondjam, akkor=akkor inkább 
fegyvert találtak nála, de akkor mért- 
 
I: Tessék vigyázni a mikrofonra. Elnézést, Gizi néni, tessék vigyázni a mikrofonra. 
 
JG: Mindig rákente az Imrére, hogy tőle kapta. És az nagyon furcsa volt énnekem, 
hogy egy=egy magyar fiú eljegyezte a nővéremet, nagyon rendes erdélyi fiú volt és 
gazdagok voltak- 
 
I: A Sándor volt egy erdélyi fiú?  
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JG: A Sándor az szegény volt, több családos volt. Ez inkább kommunistának 
mondanám, hogy őszinte legyek. 
 
I: Gizi néni, térjünk vissza akkor a- tehát ott járt a Reinhardtéknál a Wesselényi 
utcában. Ott még hallott-e esetleg valamit ott lévő zsidóktól, mondtak-e valamit, hogy 
miért kerültek oda, miért vannak ott, meddig lesznek ott. 
 
JG: Lehet, hogy nem volt szabad mondani nekik semmit, csak sírtak és nagyon-
nagyon köszönték. Annyit mondott nekem a gyerek, mikor mentem kifele, 
„Kislány, ide többet ne gyere! 
Mondom: miért ne?  
Azért, azt mondja, mert akkor beváglak a transzportba.  
Mondom, tudod, kit vágsz te be? Az édesanyádat. Engem te nem.  
Jó, menjél te nagypofájú.” 
 
Nem mertem többet odamenni. Nem mentem oda. És azt mondta nekem, hogy 
kislány és most mész haza esküvőre? Igen. Mit viszel ajándékban? Ajándékot kell 
vinni. És ólomkristály- víz- vizeskancsó-készletet kaptam, ezt oda- odaadod a 
menyasszonynak, mert ajándékot kell vinni a menyasszonynak. 
 
I: Ezt a Reinhardték? 
 
I: Igen, Reinhardt Sándor. Ólomkristály kancsó és hat pohár, gyönyörűen 
becsomagolva, szép díszesen. Ajándékot kell vinni. És cipőm nem volt. Gyönyörű kis 
fekete lakkcipőt, körömcipőt vett az asszony nekem. Csinos lettem, gyönyörű 
rózsaszín hosszú ruhám. A saját kabátját adta rám, mert kabátom nem volt, csak egy 
kendőm és úgy mentem haza Lacházára, hogy mindenki csodálkozott rajtam. Hogy-
hogy honnan van ez neked? Loptad, kaptad, vagy hogy lehet? Csinos voltam és 
ajándékot vittem és=és boldog voltam. 
 
I: Gizi néni, azt mondta, hogy a Reinhardtéktól átkerült a- Csillaghegyre- 
 
JG: Holubiékhoz, igen- 
 
I: -Holubiékhoz. Azt mondta, hogy ott is hallott, ott, a Holubiéktól is hallott 
mindenfélét a zsidókkal kapcsolatosan? Miket mondtak a zsidókról a Holubiék?  
 
JG: Nem mondtak különösképpen, mert én az asszonnyal voltam három gyerekkel, a 
gazdám meg elment reggel, este hazajött. De úgy hallani lehetett, úgy innen-onnan, 
mert az ember fiatal és akkor odafigyel, ha valamit mondanak, és ezt most miért 
mondták. Őnekik három családjuk volt, a legnagyobbik a Jutka, keresztanyja lakott 
olyan helyen, ahol egy szobába zsidó nők voltak bepaterolva. 
 
I: Ezt látta? 
 
JG: Láttam.  
 
I: Hogy-hogy látta? 
 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 25

JG: Én odamentem, úgy, hogy a Jutkát énnekem kellett kísérni a keresztanyjához. Ez 
egyedül volt, nem volt férje, se családja, egy jó menős csaj volt, aki jól nézett. Én 
nem mondanám rá, hogy az volt, de még az is lehetett. Amit én gondolok, mert fiatal 
volt, szép volt, csinos volt, férje, se családja nem volt. Ez a keresztanyja volt a 
Jutkának. És én kísértem a kislányt oda. És ott figyeltem, hogy nagy hó volt, tél volt, 
ilyen nagy hó volt és zsidó nők, mezítláb így jártak körbe a hó- a hókupacok körül, 
ezek- ezek a nyilasok, mert mást nem tudok mondani, rihegtek-röhögtek rajuk. 
Mezítláb járkáltak ott körül, és mondtam a Jutkának: 
Ide figyelj, Jutka, engem nem érdekel, többet mész a keresztanyádhoz, de én el nem 
megyek többet oda.  
Ez én a két szememmel láttam és sírtak szegények, mentek mezítláb, a hó- havat így 
kerülték, így, körül-körül az udvaron, Csillaghelyen. 
 
I: Hány nőt látott? 
 
JG: Vagy húszat.  
 
I: Kik voltak? 
 
JG: Nem- én a nevüket se tudom, nem is ismerném meg, csak láttam, hogy kik 
voltak, és azt is tudom, miért voltak ott, ott laktak. Be voltak ott akkor suszterolva 
egy marha nagy terembe, ez a sok nő, csak nők. Csak nők voltak, férfiak nem. 
Mondtam: Jutka, elmész, nem mész, én többet abba a házba- 
 
I: Gizi néni, miért voltak ott ezek a nők? 
 
JG: Oda paterol- oda rakták be, addig még más új törvény nem jön, hova viszik és mit 
csinálnak. Ottan gyűjtötték. 
 
I: Kik vigyáztak rájuk, kik voltak velük?  
 
JG: Hát fegyver volt, nyilvánvaló, hogy nyilasok. 
 
I: Magyarok voltak? 
 
JG: Magyarok. 
 
I: Hány nyilas volt velük?  
 
JG: Hát ottan három, vagy négy volt, akit én láttam. És akit ott nem láttam, azok bent 
laktak biztos, valahol a közelbe, vagy valahol abba a házba. Nem tudom. 
 
I: És miből gondolja, hogy nyilasok voltak? 
 
JG: Azért, mert ha egy férfi- az egyik szebb volt, mint a másik, azok a nők és azon 
tudnak röhögni, hogy a jéghideg hóba taposnak, azok a csinos, rendes, becsületes, 
tisztességes nők. Ezen csak röhögni tudtak, azok nem lehettek mások, csak nyilasok. 
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I: De látta azt, hogy valamiféle egyenruhájuk volt, vagy- 
 
JG: Nem, egyszerű civil ruha volt rajtuk. 
 
I: A nyilasokon. 
 
JG: És inkább=inkább, hogy őszinte legyen, olyanok, mintha csendőrök lettek volna. 
 
I: Csendőrök voltak, vagy nyilasok? 
 
JG: Csendőrök, csendőrök. 
 
I: Mitől gondolja, Gizi néni? 
 
JG: Mert a csendőröket ismertem, mert Kiskunlacházán is csendőrök voltak. 
 
I: De csendőr egyenruhában voltak? 
 
JG: Egyenruhában voltak. Csendőr.  
 
I: Akkor nem civil ruhában voltak? 
 
JG: Nem. Nem. Csendőrruhában voltak, fegyver is volt náluk. Amit használtak 
esetleg, mit tudom én. 
 
I: És a lányokon- honnét gondolja, hogy a lányok zsidó lányok voltak? 
 
JG: Hát hogyha abba az időbe hallja az ember, meg a rádió is szólt mindig, tudtam, 
hogy mi van és ez is azt mondta, a Karcsi, aki engem odavitt, az forgalmista volt, 
hogy sajnos a zsidókat szedik össze. Innen, Gizike menekülni kell, mert itten, ha 
olyan is van, hogyha te bekerülsz az érába, vagy valamibe, még te is ráfázhatsz. 
Úgyhogy innen menni kell. Ő vitt engem oda ki, Csillaghegyre. 
 
I: Szóval ezekről a lányokról azt gondolta, hogy zsidók, de nem látta, hogy mondjuk- 
 
JG: Hát onnan láttam, hogy a sárga csillag is rajtuk volt.  
 
I: Rajtuk volt a sárga csillag. 
 
JG: És ott mentek szegények a havon körül. És egy olyan fiú kapott utánam, én 
voltam 17 éves, kapott utánam, elkísért, mert a Hegyalja út 8-ban laktam és volt, 
amikor egyedül elmentem a keresztanyjához, a kislányé, vagy valami, akkor elkísért 
haza és valahogyan udvarolni akart. Sőt, olyan komoly szándékkal beszélt róla, hogy 
van nekik, gazdagok voltak, jómódú, középparasztok, vagy pedig nem tudom, hogy 
mifélék, de jobb módú emberek voltak, gazdagabbak. Elvesz feleségül, mondta 
nekem. Egy kikötéssel. Mondom, és az mi? Hogy mondjam meg őszintén, hogy én 
tiszta vagyok, szűz vagyok, vagy nem? Mondom, tessék? Még egyszer elmondta. 
Akkor vesz feleségül törvényesen, kezdett velem próbálkozni. Álljál meg, itt állj 
meg. Én nem úgy születtem, (sem onnan) jöttem el. Jó, elvesz ő feleségül, ha szűz 
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vagyok, most mondjam meg. Mondom, és ha nem vagyok? Azt mondja, ha elvesz 
feleségül, akkor agyonlő. Mondom, agyonlövöd az édesanyádat. Röhögött. Mondom, 
tudod, mit engem kerülj el messze. Soha az életbe szemem elé ne kerülj! Ez onnan 
kísért el engemet, ahol a gyereknek a keresztanyja lakott, ahol zsidó nők voltak, 
onnan kísért haza. 
 
I: Ki volt ez? 
 
JG: Ez egy- én nevit se kérdeztem soha, egyenruhája volt, csendőr volt. Csendőr, 
fegyverrel és mondta, hogy komoly szándékai- elvenne feleségül, ezzel a kitétellel. 
Ezt kimondta, tudod mit, engem többet nem látsz. Világos? És nem találkoztunk 
többet. Úgyhogy láttam, hogy na, mik ezek, kik ezek. Ezek nem emberek. 
 
I: Ő mondott valamit arról, hogy kik vannak ott fogva tartva? 
 
JG: Semmit nem. Tudta, hogy én szolgálok ottan, tudta, hogy a Jutkáért megyek, meg 
jövök, (…) az ilyen dolgokat, látta, hogy kislány- fiatal nő- 
 
I: Szóval nem volt szó ezekről a zsidó nőkről, amikor beszélgettek. 
 
JG: Nem, ő udvarolt, jött utánam, meg elmentünk- na, egyszer voltunk moziba, 
többet nem mentem el vele. 
 
I: Elment ezzel a csendőrrel moziba? 
 
JG: Elmentünk, egyszer elvitt egyszer moziba. Na, mondom, ez volt az első, nézzük, 
hagyjuk abba. Nem egyfajták vagyunk, nem egy helyről születtünk. Engem felejts el. 
Én elvagyok szépen, majd én megtalálom, aki énhozzám való. Nekem ilyen ember, 
mint te, aki sétáltassa az ártatlan nőket a hóban, nekem nem kell. 
 
IG: Ezt mondta neki? 
 
JG: Mondtam. 
 
I: És mit szólt ehhez? 
 
JG: Nevetett. Azt mondja, ez nem az én rendeletem, engem ide vezényeltek. Akkor 
maradj ott, énutánam ne gyere, többet soha. És így soha többet nem találkoztunk. 
 
I: Nem emlékszik a nevére? 
 
JG: Nem, soha meg se kérdeztem. Ő tudta, hogy én Gizi vagyok, én a nevemet nem is 
mondtam, csak a Gizit tudta. 
 
I: És elment vele úgy moziba, hogy nem tudta a nevét? 
 
JG: Nem mentem el vele sehova. Nem mentem el vele moziba se. 
 
I: De azt mondta Gizi néni, hogy egyszer elment vele moziba. 
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JG: Hát lehet, hogy egyszer elmentünk és hazakísért, de akkor még csend volt, akkor 
még nem volt arról szó, hogy komolyabb a kapcsolat, de hát ő tudja, tisztában van, 
paraszti helyről vagyok, csak biztos akart abba lenni, hogy én tiszta vagyok és szűz 
vagyok. Erre begorombultam. 
 
I: Szóval nem emlékszik a nevére. 
 
JG: Nem. Meg se kérdeztem. Meg se kérdeztem, mert tudtam, én mit akarok és abból 
nem engedtem. Énhozzám- felénk többet ne- ’Jutka, mész a keresztanyádhoz, mész 
egyedül, vagy sehogy. Én abba a házba nem lépek be. 
 
I: És Gizi néni ezzel a csendőrre beszélgetett még a zsidókról? Volt szó a zsidókról? 
 
JG: Nem erről nem beszélt soha. Ő oda volt vezényelve, fegyvere, láttam, 
egyenruhában volt, és ők vigyáztak a lányokra, gondolom én, mert nem egy volt, több 
is volt. Én többet nem mentem el a Jutkával és- 
 
I: És a Jutka keresztanyja mondott valamit arról, hogy mit keres- 
 
JG: Ő nem, mert ugye én egy kis fiatal lány voltam, ő meg egy 30 körüli, elég 
dörzsölt nő volt. Hát alkalmas volt mindenre, hogy őszinte legyek, egy abból a 
részből való volt. Én meg egy tiszta, egyedül- parasztlány voltam, akinek volt egy kis 
esze is. 
 
I: A kereszt- a keresztanyja, a Jutka keresztanyja ismerte ezeket a csendőröket? 
 
JG: Énvelem ezt át nem beszélte, mert látta, hogy én egy fiatal lány vagyok, ő meg 
egy 30 körüli érett nő volt, férje nem volt, se családja. Nem volt témánk. Elkísértem a 
kislányt, meg elmentem érte. Ennyi volt az egész kapcsolat. 
 
I: De nem volt szó arról, hogy miért vannak ott azok a zsidó lányok. 
 
JG: Semmi, semmit. Én nem kérdeztem, ő meg magától nem mondta. Biztos 
megmondták neki, hogy- 
 
I: És mennyi ideig látta, hogy ott vannak az udvaron, hóban sétálnak a zsidó lányok? 
 
JG: Én addig láttam ott, amíg azt hallottam, hogy elvitték őket onnan. Mondta a 
keresztanyja a Jutkának, hogy már eljöhetsz Gizike nyugodtan, már nincsenek ottan a 
nők, mert elvitték. 
 
I: Mennyi ideig voltak ott? 
 
JG: Körülbelül egy olyan fél évig. Tél=tél még volt és tavasszal már eltűn- már kifele 
mentünk a télből- 
 
I: De ezt nem látta, csak hallotta.  
 
JG: Ezt nem. Nem mentem oda, mert láttam, hogy mi van ott és többet nem mentem 
el. Egyszer kísértem, többet sose kísértem el a kislányt. 
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I: A gazdájával beszélt arról, hogy mit látott? 
 
JG: Kivel? 
 
I: A gazdájával, a Holubival? 
 
JG: A Holubival. Hát nem beszéltem, mert megmondom őszintén, ők valahogyan úgy 
éltek, hogy a gazdám is állomásfőnök volt és valahogy egymás közt se=se olyanok 
voltak, mint egy normális házaspárok. Ha=ha egyszer a Karcsi, ez egy jóképű, csinos, 
hullámos hajú, magas, csinos forgalmista gyerek volt, és engem azért vitt oda, mert 
az asszonyom, gyönyörű nő, szebbet életben nem láttam, gyönyörű, természetes 
hullámos haja, magas, csinos volt, a szeretője volt. És engem azért vitt oda, hogy ő 
oda járhasson. És amikor eljött énhozzám, én a konyhában aludtam és a konyhában 
voltam. Én főztem, sütöttem, mint ahol máshol is és őt- Karcsi jött, Csider Károlynak 
hívták. Karcsi jött, nem állt meg a konyhába, hanem egyenest ment a szobába. Én 
megfőztem az ebédet, bevittem tálcán az ebédlőbe és jött a Jutka: te, Gizike, gyere be. 
Anyukám azt mondta, hogy gyere be. Mondom: nem megyek be. De a Karcsi is azt 
mondta, hogy gyere be. Mondom, ha a Karcsi engem látni akar, akkor jöjjön ki. Mert 
én a konyhában vagyok. Mert én éreztem azt, mert észreveszi azt az ember. 
 
JG: -merre hány lépés. Odajárt. És nem állt meg a konyhába, hanem egyenest ment a 
szobába. Hát ha énnekem udvarol, vagy éngem kerülget, vagy én érdeklem, akkor 
miért a szobába megy be. Sose felejtem el, gyönyörű borjúhúst hozott a férj- 
 
I: A Karcsi udvarolt Gizi néninek is.  
 
JG: Igen, igen. A’ volt a papíron. Ez volt a kulcs, hogy engem odavitt és ő azért járt 
oda. Ez így volt beállítva. 
 
I: Ja, értem. 
 
JG: De soha- mondom, a konyhában laktam, a szobában csak akkor voltam, amikor 
takarítottam. Mondom, Karcsi engem látni akar, akkor mondd meg Jutka, hogy jöjjön 
ki, itt vagyok a konyhába. Éreztem. 
 
I: Volt szó otthon a zsidókról? A Holubiéknál? 
 
JG: Nem, nem. Soha nem beszéltek ilyesmiről előttem. Nem, de hátam mögött se. 
Nem tudom, az asszony egy nagyon szép és=és szerintem teljesen jóindulatú, egy 
jószívű, nagyon rendes nő, én így ismertem meg. Én többet foglalkoztam a 
gyerekével, vagy a gyerek énvelem, a Bandika, mint az anyja. Az velem aludt, úgy 
annyira, hogy amikor onnan elvezényelte, vagy ő kérte át magát, Csillaghegyen 
állomásfőnöknek, velem aludt a kisgyerek, mert ott volt cselédszoba. A kisfia, a 
Bandika velem aludt, a bunkerba velem aludt, mert lementünk a bunkerba, le kellett 
menni, mert bombáztak, háború volt, ugye a németek bombáztak és lent laktunk. Én 
megfőztem az ebédet a lakásba, készen levittem a pincében, bunker volt, mi laktunk 
az egyik bunkerbe, másikba vasutasok, harmadikba meg egy család, akkora nagy 
bunker volt. 
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I: Gizi néni, látott ’44-ben nyilasokat, látott nyilasokat Budapesten? 
 
JG: Nem, nem. Budapest- ahogy én kikerültem Csillaghegyre- 
 
I: -vagy Csillaghegyen? 
 
JG: Csillaghegyen nem. Nem, ott nem láttam ilyet semmit, ezeket láttam itt a Jutka 
keresztanyjánál. 
 
I: De ők csendőrök voltak 
 
JG: Ezek csendőrök voltak, ezek csendőrök voltak. És na, egyszer voltam, láttam, 
hogy ottan mi van, én többet nem mentem oda. Jutka, elmész egyedül kislány, ha nem 
mész el, akkor nem mész el. Nem. 
 
I: Amikor a múltkor itt járunk, akkor említette, hogy ez a Holubi esetleg nyilas lett 
volna.  
 
JG: Hát inkább húzott oda, inkább azokhoz húzott, mind a másik oldalra. Ezt arrúl 
tudom, hogy amikor (köhög) már mindenen túlvoltunk, már én asszony voltam és 
Pesten laktam, va- vasboltba- pénztárba láttam a feleségét. Egy ilyen háztartási 
vasboltban volt, a Boráros téren. Bementem valamiért és megismertem az asszonyt. 
Az ember börtönben volt, a Holubi, az asszony pénztárban volt a vasboltba’ és 
megismertem. 
 
I: És miért volt börtönbe a Holubi? 
 
JG: Ő nem mondta az asszony meg nekem. Csak én kimentem valahol, ahova ki 
voltak helyezve, mikor én otthagytam őket. Én a háborút végig velük voltam, 
bunkerba, amikor csend lett már, kis nyugalom, akkor a Sanyi lovas kocsival jött 
értem és elvitt Lacházára haza. Én többet nem találkoztam velük, csak akkor, mikor 
már Pesten laktam, mikor már asszony voltam. Vasboltban volt pénztáros. 
 
I: Miből gondolja, hogy nyilas volt a Holubi? 
 
JG: Hát onnan gondoltam, hogy sajnos volt olyan táska a konyhába, még ez a 
Csillaghegyen volt. Mondom, mit keres az a táska itt és miért van itt. 
Azt mondja, hát külön- hát itt van és kész. Azt mondja, nézd meg, vagy amit akarsz, 
szedjél ki belőle.  
Mondom, én nem tudom, hogy kié, nem tudom, hogy mi van benne, de ami nekem 
kell, az van. Nekem nem kell semmi. Soha énelőttem nem beszéltem olyat, amiről én 
levontam volna- 
 
I: Ezt nem értem, nem értem, Gizi néni, hogy a táska alapján miből- miért gondolja, 
hogy nyilas volt a- 
 
JG: Mert az soha nem láttam addig a lakásba. Akkor mit keresett a konyhába? Mert 
én ott aludtam. 
 
I: De milyen táska volt az? 
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JG: Egy nagy kuffer volt, nagy kuffer. Ami le volt csukva. És így néztem. 
Azt mondja, nézd meg. 
Mondom: nem nézem meg. Engem nem érdekel. Hogy hogy’ került ide, azt se tudom, 
mért van itt. 
 
I: És mit gondol, mi volt abban a táskában? 
 
JG: Hát nem- őszintén szólva, innen-onnan, ismerősöktől, vagy emberektől hallottam, 
hogy hajtották őket, a zsidókat. És amit vittek a szeren- de végeredménybe ha azt 
mondom, hogy filmen láttam, akkor se hazudok. Amit vittek magukkal, pálinkát, 
vagy valamit, amit ha szomjasak, vagy hideg van, vagy fáznak, vagy valamit akkor. 
Szakadt az eső és ütötték őket és ezt moziban, filmen láttam és mindent elhajigáltak, 
ütötték őket, hogy menni tudjanak. Elhajigáltak mindenüket. Én úgy éreztem, hogy ez 
olyan táska, hogy ez el lett dobva. És ebbe olyan dolog volt, hogy pálinka, meg biztos 
ékszer, meg ami érték, amiért kaptak volna egy szelet kenyeret, valamit, valahol. 
Akik menekültek. Úgy éreztem, úgyhogy én hozzá se nyúltam. Valahogyan úgy 
éreztem, én magamtól. 
 
I: Szóval azt gondolja, hogy ebben a táskában, ebben a kofferban zsidóktól elvett 
holmi volt. 
 
JG: Igen, de elhajigáltak szegények mindent, csak amit elbírtak vinni tovább, szakadó 
esőbe, ugye meleg ruha, vagy kis pálinka, az maradt velük. 
 
I: De ezt csak gondolja, nem tudja. 
 
JG: Igen, éreztem. Ezt filmen láttam. 
 
I: De a- 
 
JG: -moziba. 
 
I: De a Holubi, a gazdája nem mondta, hogy mi- honnét vannak. 
 
JG: Nem, nem mondta, de börtönbe került. Amikor találkoztam a feleségével, 
vasboltba, pénztáros, ő mondta, hogy börtönbe van. Én nem kérdeztem, miért. A 
kislány, egyik elment külföldre, disszidált, a kisfiú, fene tudja, hova lett. Gyerekek 
szétszéledtek.------ Ő meg dolgozott, azért, hogy legyen mit egyen. Akkor már ki 
voltak helyezve Budafokra és odamentem én, meg akartam keresni őket és nem 
találtam senki. És mondták, hogy azt tudják, hogy a fele- a Boráros térnél van egy 
vasbolt és az asszony ott van a pénztárba, ott dolgozik, de semmit nem tud róla. És 
mondom, a Karcsiról mit tudnak. Mondták, Csider Károlynak hívták, azt mondták, 
hogy itt van, forgalmista a vasútnál. Hát mondom, az nem érdekel, avval én nem 
akarok beszélni, csak gondoltam, mivel oda ki van helyezve, gondoltam, hogy talán 
ez a kapcsolat tovább tartott. Megkérdeztem, hogy hol a férje és mondta, hogy 
börtönben. 
 
I: Múltkor azt mondta, hogy kivégezték a Holubit. Arról tud valamit, hogy kivégezték 
volna? 
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JG: Nem=nem=nem. Arról én ezekről nem=nem akartam soha többet tudni, azt 
tudtam, hogy börtön- hogy ott valahol be van börtönbe’ van, ezért széledt szét a 
család. Az egyik kislány férjhez ment, a másik disszidált, a kisfiú, fene tudja, hova 
lett. Nem beszélt sokat az asszony. Csak azt mondta, hogy dolgozik, mert enni kell 
valahol, Gizike. Mondom, igen, tudom. ---Én már akkor asszony voltam. 
 
I: A Reinhardtékkal később találkozott? Visszajöttek? 
 
JG: Ővelük nem, soha nem, csak- 
 
I: Pillanat, Gizi néni, egy pillanat, tessék vigyázni a mikrofonnal, ami itt van, mert 
akkor az nagyon bezizeg. Szóval még egyszer: a Reinhardtékkal találkozott-e valaha 
aztán? 
 
JG: Többet soha nem, mert én voltaképpen nem is őket ke- akartam én keresni, 
hanem valóban tényleg éreztem valamit a Karcsi iránt. Ezt úgy hívták, hogy--- 
(Stiger) Károly, forgalmista volt, hullámos haja volt, csinos volt. Mint afféle lány, 
nekem tetszett. És kérdeztem, hogy hol van, mondták, hogy Budafokon van 
forgalmista, oda van kihelyezve. És én oda mentem ki, a Karcsi miatt. Ő ott lakott 
albérletbe. És én őtet kerestem meg, még lány voltam. És őtet kerestem meg és azért 
mentem oda ki és ő mondta azt, hogy hát sajnos nem laknak már a Holubiék ott, mert 
az ember börtönben van. 
 
I: De a Reinhardtékkal, a zsidó házaspárral, velük később találkozott? Ők túlélték a 
háborút? 
 
JG: A fiúk túlélte. Az onokámmal mentem, most ahogy mennénk a körúton, nem 
jobb kéz fele, hanem bal kéz felé, Wesselényi utca, vagy=vagy milyen utcák voltak 
itt, ezen a bal oldalon- fele, vagy a Wesselényi utca, vagy a Király utcában, nem 
tudom, melyik utcában, ki volt írva, hogy Reinhardt Jenő ólomkristály üzlet. A kis 
onokámat, a Zolikát vittem el, mert a kisgyerek örökölt egy olyan betegséget, ha 
olyasmit evett, akkor a kő megtermelődött a szervezetibe és az ottan el- megakadt a 
székletnél, szóval leállította a szervezetet és operálni kellett. Örökölte az apjától. Apja 
főkönyvelő volt, a lányom volt 20 éves, a Gizi, ő meg 40, és a téeszben találkoztak és 
elvette feleségül. Zolika volt a Gizikémnek az első szülött fia. És örökölte az apjától, 
ugyanezt, hogy csak ezt szabad megenni, amazt nem, és most is szegénykém, 
hányszor fölvágják, hogy a kő leállítsa a szervezete működését. Örökölte az apjától. 
Gizi volt 210 éves, a Béla 40, amikor a lányom ott volt, a Béla főkönyvelő volt, ő 
meg mellette titkárnő volt. 
 
I: Gizi néni, akkor azt mondta, találkozott a Reinhardték fiával, a Sanyival.  
 
JG: Igen, akkor én a Zolikát fogtam és bementem az üzletbe.  
És mondtam neki, hogy Reinhardt Sándor?  
Azt mondja, igen.  
Mondom, akkor nézzen meg jól. Aztán nézett. 
Mondom: mondja, kire emlékeztet.  
Azt mondja, valakire gondolok, de aszongya, nem merem kimondani.  
De mondja ki, nyugodtan.  
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Gizike, maga azt.  
Mondom, igen.  
És ez a kisgyerek?  
Ez meg az onokám.  
De jó, azt mondja, magának, hogy van onokája? És – mondom – Sándorral mi van?  
A Lónyay utcában lakott a gyönyörű zsidó lány, menyasszonya, sajnos azt elégették, 
az meghalt és mondom, Sanyi, több nő nem volt a világon, miért nem nősült meg, 
miért nincs családja? 
Nem Gizike, mert olyan, mint Kati, soha az életben nem láttam és nem kell nekem 
olyan másmilyen, akármilyen. Nem találtam olyat, mint a menyasszonyom. 
Az meghalt. És egyedül maradt.  
Azt mondta, Gizike, én már akkor asszony voltam, mondom, onokáim voltak.  
Gizike, ne menjen vissza Lacházára, én elhelyezem mint főző-mindenest, elviheti 
haza a vacsoráját. Kulcsot fog kapni a lakásra. Annyi pénzt keres, amit akar. 
Mondom, Sanyi, én nem, mert sajnos a férjem, szegény, fölakasztotta magát, 
meghalt. Az a második férjem, a gyerekek apja, az nagyon szemét volt, attól elváltam 
törvényesen és újból férjhez mentem. És ez legényember volt, szegény, a nagy 
vásártelepen, én a déligyümölcsbe, ő meg vagonkirakodó és elvett feleségül. És 
sajnos (köhög) volt neki olyan barátnője, mind afféle legényember, született egy 
gyerek, az az övé volt- férjemnek a- legényember volt. De a nő még egyszer betrafált, 
még egy gyereket szült, és az is a nevére került, az én férjem nevére. És évekig 
fizettük a gyerektartást. Hát mondom, azt nem lehet, ide figyeljél. Nem tudta 
elviselni, hogy hogy lehet ilyen piszkos munkát csinálni. És fizettük, fizettük, már a 
végén mind a két kislányt mi iskoláztattuk Pesten, szakközépbe jártak, meg hogy 
legyen belőlük valaki, a kenyerüket valahogy meg tudják keresni, mi tartottuk, nálam 
aludtak, az én lakásomban, mert akkor már a Thaly Kálmán 50-ben laktam, két szoba, 
összkomfort. Vagonkirakó volt. Egészséges, annyit keresett, ami- hogy megéltünk, 
meg túl is volt. Mondtam, ide figyelj fiam, add ide az összes papírt, én elintézem, én 
megyek be a bíróságra, mert akkor bent jártam, amikor váltam az uramtól. Tudtam, 
hogy hova kell menni a Markó utcába, a bíróságra. És mondtam, hogy ki vagyok, 
Jordán Lajosné. És milyen ügyben? Igen, és ide figyeljen asszonyom- és már akkor a 
Thaly Kálmán 50-ben két szoba, összkomfortos gyönyörű erkélyes lakást vettük, 
ráfizetéssel, mert őszinte legyek, karhatalom, mikor volt ez a forradalom, én 
albérletben laktam. És nem volt lakásom a gyerekek meg átmeneti otthonban, 
kiszöktem, nem tudtam visszatenni, mert jött a forradalom és a Pannónia utcában volt 
a pártház és odamentem, és mondtam a gondnoknak, hogy engem vigyen, engemet- 
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