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Sunyovszky Ferencné Bakos Julianna 
 
 
 
K: Jó napot kívánok. 
I: Jó napot kívánok. 
K: Legyen szíves elmondani a nevét. 
I: Sunyovszky Ferencné. 
K: Lánykori neve? 
I: Bakos Julianna. 
K: Melyik évben született? 
I: 1929-ben. Jó régen. 
K: És hol született? 
I: Budapesten. 
K: Julika néni- 
I: -igen- 
K: -szólíthatom így? 
I: -igen=igen- 
K: Voltunk itt magánál egy olyan hónappal ezelőtt- 
I: -igen- 
K: -vagy már több is van, és akkor elmondta, hogy milyen emlékei vannak a második 
világháborús időszakból. Akkor azt lejegyzeteltünk, és azért jöttünk vissza, hogy=hogy akkor 
egy ilyen interjú keretében újra erről beszélgessünk és elmondja nekünk. Megint ez lenne a 
kérés, hogy akkor tessék szíves lenni visszaemlékezni, és elmondani, minket elsősorban az 
érdekel, hogy=hogy milyen atrocitások érték a civileket, és főleg a zsidó lakosságot a 
második világháború alatt. Tehát ha=ha azzal kezdhetnénk, hogy=hogy milyen volt az élet 
még így a háborút megelőzően? Mivel ’29-ben született, akkor kislány volt a harmincas 
években- 
I: -hát igen- 
K: -háború alatt is még kislány volt tkp. 
I: -igen- 
K: -hogy=hogy milyen emlékei vannak, mik az első emlékei például a Budapesten élő zsidó 
lakossággal kapcsolatosan? 
 
I: Hát a háború előtt- hát nekem tkp. semmilyen ő: hogy is mondjam, hát nem volt 
kapcsolatom. Egyszerűen- hát ugyanolyan emberek voltak, mint mi, éltünk és=és hát 
tinédzser voltam, az ember ilyennel nem foglalkozik. Iskolába is volt két kislány, aki zsidó 
volt, de hát ez=ez nem- 
K: -egy pillanat, le kell állnunk, technikai probléma- 
K: Julika néni, le kellett állnunk egy pillanatra, egy kis technikai ő: megigazítás miatt- 
I: -igen- 
K: -és most már folytathatjuk akkor a beszélgetést, amit elkezdtünk. Szóval arról mesélt, 
hogy=hogy ahol lakott, mennyire éltek zsidók, azon a környéken. Hol- Budapest melyik 
részén nőtt föl Julika néni? 
 
I: Ott Zuglóban, ott a Komócsy utcában. Igen, voltak, volt egy fűszeres néni is, és egy 
néhányan voltak. 
 
K: Emlékszik a nevükre? 
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I: Nem. 
 
K: Nem baj. 
 
I: De olyan régen volt! De aranyos emberek voltak, és: ugyanolyan emberek voltak, mint mi. 
Tehát semmi különbséget én, mint gyerek sem láttam, hát ember, ember. Nem=nem volt 
semmi különös, csak nem jöttek vissza. 
 
K: Még mielőtt erről beszélnénk, egy kicsit akkor gyakorlatilag ugye ez már a negyvenes 
évek eleje, amire emlékezhet Julika néni. Voltak-e jelei annak, hogy a zsidókkal szemben 
másképp viselkednek, voltak-e zsidó osztálytársai Julika néninek? 
 
I: Akkor már nem=akkor már nem voltak, ő: csak az alsó tagozatban, de: hát különösképpen 
nem- nagyon kevesen laktak körülöttünk. Hát ugyanolyan emberek voltak, mint mi, hát az 
ember különösképpen nem foglalkozott velük, hát olyan emberek voltak, mint mi. Egyszerű 
emberek. 
 
K: Kikre emlékszik? Valakire konkrétan név szerint emlékszik? 
 
I: Nem, mert- 
K: -osztálytársakra-? 
I: -olyan régen volt. 
K: Osztálytársakra sem? 
 
I: Arra se. ((nevet)) Már nagyon régen volt. Úgyhogy ezekre nem. 
 
K: Emlékszik-e bármilyen antiszemitizmusra, antiszemita propagandára? Még mielőtt ugye a 
háború vége lett, illetve a háború utolsó éveiben? 
 
I: Hát a nyilasokra, voltak- azoktól féltem. Azért féltem tőlük, mert fegyverük volt, és nem 
tudom, meg kiskoromtól fogva mindig féltem a- ilyen dolgoktól, de úgy különösképpen én 
nem hallottam, hogy bárki bármit mondott volna, ott, ahol én laktam, rájuk. Amikor aztán 
jöttek ezek a- hogy elvitték őket, hát akkor kezdtünk csak figyelni. 
 
K: Nyilasokat látott korábban is ezek szerint? 
I: Igen. 
K: Mit csináltak a nyilasok? 
 
I: Jöttek-mentek, a Thököly út és az Amerikai út sarkán volt egy villa, abban volt nekik az 
egyik szállásuk, tudom, hogy a kapunál mindig ő: állt puskával egy őr, de úgy=úgy 
különösképpen nem- közvetlen közelembe nem ismertem olyat, csak ott jártam el, és akkor 
láttam, hogy ott van a nyilas pártnak az egyik székhelye. 
 
K: Hogy derült ez ki, hogy az egy nyilas székház volt? 
 
I: Hát volt kinn egy zászló, vagy valami. Meg ugye a karszalag- az=az- mert többnyire 
fiatalok voltak, érdekes. 
 
K: Férfiak. 
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I: Férfiak, igen. Tényleg, nőket nem láttam. 
 
K: Julika néninek a szülei mivel foglalkoztak, ha megkérdezhetem? 
 
I: Apám villanyszerelő volt, anyukám otthon volt. Nem- akkor nem volt divat még, hogy az 
asszonyok is eljárnak dolgozni. 
 
K: Látott-e= látott-e olyat, hogy nyilasok mondjuk agresszívan viselkedtek emberekkel, még 
így a háború előtt, hogy agressz- inzultáltak volna valakit, mondtak volna mondjuk valamit 
zsidókra így az utcán? 
 
I: Nem, mert annyira nem mászkáltam arrafelé, ott, meg ahol laktunk, ott=ott nem volt senki, 
aki benne lett volna a pártba, vagy hazajárt volna. Nem=nem ismertem- ugyan egy ismerős 
volt, aki aztán később elment--és katona lett-- amikor kiment és onnan meg továbbment 
Franciaországba, Franciaországból meg az idegenlégóba. Amikor már a háború ugye ment 
arrafelé. 
 
K: Ő ki volt? 
 
I: Egy szomszédnak a fia. 
 
K: Emlékszik a nevére? 
 
I: Feri volt, azt tudom, de hogy mi volt a vezetékneve? Hm=hm olyan rég volt. 
 
K: És ő nyilas volt ezek szerint. 
 
I: Az is volt, igen, de már akkor nemigen járt haza. Nem tudom (…) tényleg. 
 
K: De látta őt nyilas egyenruhában. 
 
I: Igen=igen. 
 
K: És ő mondott valamit a zsidókkal kapcsolatosan? 
 
K: Én nem beszéltem vele, erről nem- 
 
K: Otthon volt szó a zsidókról? 
 
I: Soha. Nagyon érdekes, hogy hát ilyen téma nem volt, pedig állandóan olvasott újságot 
apukám is, de politikáról nem beszéltek, legalább is előttünk nem- két- ketten voltunk 
gyerekek, nem beszéltek. Én soha nem hallottam, hogy politikáról beszéltek volna. Hát aztán, 
amikor jöttek a bombázások, meg a németek bejöttek, na hát akkor már hallottam, hogy=hogy 
ez nagy szó volt, mikor a német katonák bejöttek. 
 
K: Tetszik arra emlékezni, hogy mi történt, amikor bejöttek a németek? 
 
I: Hogyne. Hát a házunkban, ahol laktunk, ott is volt egy asztalosműhely, és oda 
beszállásolták őket. Nem csináltak semmit, nem voltak sokáig ott ő: nagyon beszéltünk velük. 
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Nem is álltak szóba senkivel. Nem sokáig voltak ott. Csak=csak olyan furcsa volt. Tudtuk 
már, hogy ez a háborúnak a- előjele, amikor már jöttek be katonák, idegen katonák. 
 
K: Említette, hogy=hogy voltak zsidók, akiket aztán elvittek. Ezt fel tudja idézni, ez hogy 
volt? 
 
I: Nem, ezt nem. Ezt nem, mert nem is láttam, amikor elvitték, csak a=csak ugye a 
szomszédok, ahogy beszélnek, és akkor meghallottuk, hogy ezt is elvitték a másik utcából is 
elvitték az egyik családot. És tudtuk, hogy nem jöttek vissza. 
 
K: De- és nem látta őket, hogy elvitték. 
 
I: Látni nem láttam, csak mondták, hogy elvitték őket, és--hát nem tudom miért. Olyan 
egyszerű emberek voltak, mint- és ezen csodálkoztunk, hogy miért. Akkor még nem fogtuk 
fel. 
 
K: Mit? 
 
I: Azt, hogy miért viszik el őket, csak később, amikor már komolya=komolyabbá fajult a 
dolog. 
 
K: Mikor fajult komolyabbá a dolog? 
 
I: Hát amikor már a zsidókat deportálták. Az=az már tényleg komoly dolog volt. 
 
K: Ez hogy volt? 
 
I: Amikor sárga csillagokat már ki kellett tűzni megkülönböztetésül ugye a másik emberektől. 
Nem volt egy jó érzés ez, mert- nem tudom, mintha egy vágóhídra menő marhára rásütnék a 
bélyeget, hát nem? Szörnyű volt. Na amikor aztán vitték el őket---hát az még szörnyűbb volt. 
 
K: Ezt látta? 
 
I: Tkp. az én nagymamám az a Zugló utcában lakott, de kinn a körvasút sornál. És nagyon 
sokszor ott voltunk, mert néztük mindig a vonatokat, ahogy mennek. Mert: vitték egy időben 
a katonákat is ugye ágyúkat vittek, meg minden és mindig, ha jött a vonat, kimentünk oda, és 
néztük. És bizony később vitték a zsidókat is. Csak már nem nyitott kocsikban, hanem zárt 
kocsikban. Picike ablak volt a vagonokon, és az is berácsozva, és ott néztek ki. Eleinte nem 
tudtam, hogy kik, csak aztán a nagymamám mondta, hogy ők kik. Hogy hová vitték, később 
kiderült. 
 
K: Hányszor látott- többször látott ilyen vagonokat? 
 
I: Többször. 
 
K: Hányszor körülbelül? 
 
I: Hát nyáron mindig ott voltunk a nagymamánál napközben, mert ott szabad tér volt, minden, 
meg=meg haverok voltak, és sokszor, nem tudnám megmondani. 
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K: Arra emlékszik, hogy ez melyik évben lehetett? 
 
I: Hát, sajnos az évszámokra azokra nem. De még--akkor- talán még iskolába jártam? Nem is 
emlékszem már ennyire vissza, olyan régen volt. Persze a városban sokat láttam, nagyon 
sokat. 
 
K: Mit? Kit? 
 
I: Zsidókat. A csillaggal, mikor mentek. 
 
K: Hogy=hogy mentek, hogy látta őket? 
 
I: Hát az utcán. Volt, amikor=volt amikor- hát nem tudom, hogy a gettóból kiengedték őket? 
Valószínű, mert hát az utcán is lehetett látni sárga csillagosokat. 
 
K: De hogy- többen együtt, vagy csak így sétálgattak emberek, vagy? 
 
I: Mentek vásárolni, vagy ide-oda. És akkor egy eset volt, ami- azt hiszem soha nem tudom 
elfelejteni, hogy--azt se tudom, hogy honnan jöttek. Mi anyukámmal a Rákóczi úton mentünk, 
a Divatcsarnokból jöttünk ki és mentünk befelé a körút felé, a Rákóczi úton. Viszont szemben 
akkor még nem volt ilyen forgalom, mint=mint most, hát néha egy-egy autó ment, de 
szemből, a körút felől, hogy honnan jöhettek, fogalmam sincs, jött egy csapat zsidó. És két 
nyilas ő: volt velük. Ha húszan, ha lehettek, nem tudom. Nem voltak nagyon sokan. Nagyon 
egyszerű emberek voltak. Tényleg olyan- hát- olyanok, mint mi. És fordultak be a- a Rákóczi 
útról. Most nem tudom, ott a Divatcsarnok mellett volt egy mozi, Kertész utca, vagy melyik 
utca, nem tudom, melyik utca, ami ment a: Dohány utca felé. Ami a Dohány utca felé ment, 
és ezeket a Rákóczi útról így terelték be a Dohány utcába. És amikor a sarokhoz értek, pont 
előttem ott volt egy idős bácsi, soha nem fogom elfelejteni őt, mert ahogy fordultak be így 
szegény a- ide kapott a melléhez, mert vagy elfáradt, vagy a szíve beteg volt. És akkor 
hátulról a nyilas meglökte a=meglökte a puskatussal, hogy menjen gyorsabban, mer ugye 
izébe voltak- hajlatba voltak, és hogy menjenek gyorsabban. És akkor a bácsi ment egy pár 
lépést, és megint megállt. Nagyon rosszul lehetett. Úgy emlékszem rá, egy magas, szikár, 
olyan 80 év körüli bácsi volt, és úgy beszélek róla, bácsi, pedig már én is néni vagyok, na 
mindegy. De olyan kopasz volt a feje, csak itt volt haja, egy kis ősz haja volt a bácsinak. Sötét 
felöltő volt rajta, é- de nagyon rosszul lehetett, mert annyira fogta itt a mellét. És akkor ahogy 
fordultak be és újra rászólt ez a nyilas, hogy menjen gyorsabban, hogy ne tartsa fel a sort. A 
bácsi próbált menni, de nagyon rosszul volt---és akkor hátul- hátulról belelőtt, ide. Tarkón 
lőtte. Minden szó nélkül. A bácsi előreesett, én egy nagyot sikítottam, annyira megijedtem a 
lövéstől, aztán odafordult felém a nyilas és azt mondja: te is akarsz egyet? És anyukám 
elrángatott onnan, de én azt a bácsit soha nem tudom elfelejteni, egy idős ember volt, beteg 
volt, bár lehet, hogy vele jót tettetek=jót tettek, mert megúszta talán azt, ami várt volna rá. De 
nekem ez az élmény ilyen- istenem, egy életre kihatott. Hát hogy lehet egy embert csak így, 
mint egy- még az állatot is sajnálnám, ha lelőnék, de egy embert! Nagyon szörnyű volt. Ezt 
nem lehet elfelejteni. Különös dolog, hogy az ember a jót könnyebben elfelejti, mint a rosszat. 
A rossz az kihat egy életre. Borzalmas. Annyiszor eszembe jutott az a bácsi, pedig talán jobb 
volt neki ez. Csak maga a látvány, az szörnyű volt. Szóval ez megbocsáthatatlan, hogy 
emberek előtt így bánni egy másik emberrel. Nem tudtam megbocsátani. Csúnya dolog volt. 
 
K: A: voltak még másik is, akik ezt látták, ezt a jelenetet? 
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I: Hát voltunk ott körülbelül- meg kellett állni a saroknál, hogy ott beforduljanak és menjenek 
be, gondolom a Dohány utcába mehettek. Hát a sarkon ott mindenkinek mind a két oldalán 
meg kellett állni, hogy ők elmehessenek. Hát úgy négyen-öten voltunk ezen az oldalon, ahol 
mi voltunk. 
 
K: És mit szóltak, akik ott nézték, ehhez a jelenethez? 
 
I: Én nem tudom, hogy a többiek mit szóltak, csak azt tudom, hogy anyám elrángatott onnan, 
mert nagyot sikítottam, és nagyon megijedtem, azt se tudom, hogy hogy értünk haza, vagy 
hogy mentünk haza, mert ez rám nagyon erősen hatott. 
 
K: Édesanyjával aztán beszélt erről, vagy beszéltek=beszéltek erről, hogy mi történt ott? 
 
I: Akkor egyszer igen, aztán többet nem. 
 
K: És mit- miről volt szó, amikor beszéltek erről? Emlékszik? 
 
I: Hát, hogy ez egy szörnyű dolog, hogy emberekkel így bánnak. Hát- 
 
K: Honnét tudja azt, hogy zsidók voltak, akik ott? 
 
I: Csillag volt rajtuk, sárga csillag volt mindegyiken. Érdekes, hogy semmi csomagféle nem 
volt náluk. Még mindig ezek gondolkodtam évek óta, hogy honnan hozták őket. Ha a 
Nyugatiból hozták, akkor miért nem ott mentek le a Dohány utcába a körúton. De ha a Duna 
felől hozták, akkor érthető, hogy erre mentek be. Szóval nem tudom=nem tudom, mert csak 
azt tudom, hogy a körút felől hozták erre. Nagyon csúnya látvány volt. 
 
K: Két nyilas volt velük. 
 
I: Kettő volt velük, igen. Egy elől, egy hátul, hát az egyik pont azon a felén volt, ahol én is 
álltam, és ahol ez a bácsi volt.  
 
K: És arra emlékszik, hogy a nyilas mint mondott a: a bácsinak, vagy az embereknek, akiket 
ott terelt? 
 
I: Semmit nem mondott. Az volt a szörnyű, hogy az láttam, hogy a bácsi elesett, anyukám 
elrángatott onnan, de mentek tovább a- a zsidók mentek tovább. Tehát még csak meg se állt 
az az állat.---Na mindegy. 
 
K: És a többiek, akik a- az a húsz ember, akikről mesélt, hogy ott mentek, fiatalok voltak, 
idősek? 
 
I: Akik mentek? Hát azok- a férfiak idősek voltak, hát a nők, úgy=úgy vegyesen voltak 
fiatalabbak, idősebbek. Gyerekeket nem láttam, csak nők, meg öreg emberek, idős emberek. 
Kevés férfi volt, inkább nők voltak. 
 
K: Szóval még egyszer, azok, akik mindezt látta, vagy arra nem emlékszik, hogy hogyan 
reagáltak. Persze nem volt nagy fölzúdulás, vagy nagy- nem tudom, micsoda- ribillió? 
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I: De igen=igen=igen, felkiáltottak az emberek, akik- páran voltak csak ott, de ez olyan 
váratlanul történt ez a dolog, hogy olyan hirtelen vette elő- a vállán volt, és akkor úgy- olyan 
hirtelen lőtte le azt a bácsit. De ezt=ezt soha nem fogom megérteni, hogy egy szó nélkül 
hátulról csak lelőjék. 
 
K: Szóval nem emlékszik arra, hogy hogyan- miket mondtak ott a=a: a járókelők. 
 
I: Azt tudom, hogy mindenki felhördül, felhördültek az emberek. Hát látványnak nem volt 
igazán kellemes, és=és- 
 
K: Mi lett aztán a holttesttel? A bácsinak a- azt tetszik-e tudni, hogy ottmaradt, vagy-? 
 
I: Nem=nem tudom. Nem tudom mi lett, meg hát remélem, hogy elvitték, vagy valami és 
feltételezem, hogy meghalt, mert hát tarkón lőtte őt az a: amikor leesett a bácsi, úgy hirtelen 
ránéztem, egy kis piros pontot láttam neki itt hátul, de mondom, hogy annyira megijedt 
anyukám is, hogy elrángatott, hogy menjek onnan el. Nem volt szép látvány. És ami még 
ezután következett, az meg szörnyű volt, ugye, amiket aztán csináltak. Mikor vége volt a 
háborúnak, annyira kíváncsi voltam, megvet=megvettem azt a könyvet, nem tudom ki az 
írója, Doktor Mengele orvosa voltam. Hát amit abban leírtak, az=az valami rettenetes volt, 
szóval az ember nehezen is tudja elképzelni, de ez való volt. És ez rögtön a háború után adták 
ki, tehát én nem hiszem, hogy túlzások voltak, mert amiket láttunk, ahogy az utcán bántak az 
emberekkel, tehát feltételezhető. 
 
K: Látott még hasonló ilyen- 
I: -atrocitást. 
K: -atrocitást? 
I: -nem=nem=nem láttam, de halottat láttam, zsidót. A Hungária út és Thököly út=Thököly út 
sarán volt egy játszótér. Most ott egy valami törvényszéki épület, vagy mi van, és akkor már 
benn voltak az oroszok, valamiért mentünk befelé, egy barátnőm, meg a mamája. Azt hiszem 
a papája eltűnt és kerestük a Péterfy Sándor utcai kórházba mentünk nézni, és akkor láttunk 
ott a téren, érdekes, hogy egy sárga, meg egy kék csillagos em- hulla feküdt a téren. 
 
K: A földön? 
 
I: A földön, persze, akkor fagyott. Hát valahogy- mikor jöttek be az oroszok, nem is tudom, 
mindegy, de hideg volt, és hát megfagytak. De hogy miért végezték ott ki, nem tudom. 
Ilyeneket sajnos sokat lehetett látni. 
 
K: És elmentek ott a holttestek mellett, vagy? 
 
I: Elmentünk mellettük. 
 
K: De ekkor nem jelentették, vagy mondták valakinek, hogy-? 
 
I: Akkor a háború után ((nevet))- hát örü- örültünk, ha nem bántanak bennünket és nyugodtan 
mehetünk. Az ember a saját életét féltette. Tényleg ilyen eszünkbe se jutott, hogy valakinek 
szóljunk. De hát kinek is szólhattunk volna. Nem volt. 
 
K: Visszatérve még a vonatokhoz. Amikor ott lementek és nézték a vonatokat, arra emlékszik, 
hogy pontosan melyik=melyik nyár lehetett, hogy ezt=ezt látta, ezeket a vonatokat? 
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I: Hát, én erre dátum szerint nem emlékszem, csak hová vihették a Nyugatiból arra felé, 
Csehszlovákiába? vagy nem tudom, hová ment a vonat--ott. 
 
K: Ezek a vonatok mentek, vagy megálltak, tehát volt, amelyik ott állt? 
I: -nem=nem- 
K: -vagy ezek mentek? 
I: -nem állt meg, nem=nem. Azt hiszem, csak- Rákos- nem tudom hol álltak meg először. 
 
K: De nem látta megállni a vonatokat 
 
K: -csak menet közben látták őket. 
 
I: Nem, de olyan lassan ment a vonat, nem úgy, mint most. Lassabban ment, és hát mi 
gyerekek meg figyeltük, hogy kik vannak benne. 
 
K: És pontosan- tehát az ablakból lehetett látni- tehát az ablakon látták, hogy emberek vannak 
bent? 
 
I: Hát mi kint voltunk a- egész a- 
K: -értem, a vonat ablakán- 
I: -elmentünk a vasúti- hát a vonatablak- csak ilyen picike ablak volt, az is be volt rácsozva és 
onnan ahogy néztek ki az emberek. Először nem tudtuk, hogy azok kik, csak megkérdeztük, 
hogy kik azok. És akkor mondta a nagymama, hogy azok zsidók. Fel se tudtuk fogni, hogy 
miért. 
 
K: Megmagyarázta nagymama, hogy miért viszik a zsidókat vonatban? 
 
I: Ők se tudták akkor még, őszintén szólva. Tudták, hogy viszik őket, de hogy hová, vagy 
miért? Nem: nem volt erről- csak később tudtuk meg--de az borzalmas volt, ilyen 
szörnyűséget még ember nem csinált. Ez borzalmas volt. 
 
K: És nem tudom, mennyire voltak közel a vonatokhoz, tehát például lehetett-e hallani- 
mondtak-e valamit ezek az emberek az ablakon keresztül? 
 
I: Nem: azok olyan szomorúak voltak. Nagyon szomorúak és kétségbeesettek voltak. Azok 
nem szóltak. Ők valószínű sejtették, hogy hová viszik őket, ha tudni nem is tudták, de 
sejtették. Sz:---mint amikor bevagonírozzák az állatokat, úgy vitték szegényeket. Hát ez 
egy=egy szégyenfolt az emberiségre nézve is------ 
 
K: Látott csillagos házakat a városban? 
 
I: Nem: nem. Azt tudtam, hogy a- milyen utcába van, Dohány utcába van, de hát én csak a 
izé- Rákóczi úton szoktam menni, ott meg nem volt csillagos ház, vagy nem tudok róla. 
 
K: Olyat látott, hogy egy házon sárga csillag volt kint? 
 
I: Hát ott, ahol én jártam, nem.  
 
K: Nem volt. 
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I: Vagy nem figyeltem, lehet, hogy nem figyeltem. Nem tudom. 
 
K: Látott-e, vagy hallott-e bármilyen antiszemita propagandát az utcán járva-kelve? Tehát 
hogy mondjuk plakátokat, ahol a zsidókkal kapcsolatosan volt valami, felirat, vagy kép, vagy 
rajz? 
 
I: Arra én nem emlékszem=nem emlékszem. Én úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy egy 
ilyen tinédzser nemigen törődik evvel, csak ami már nagyon komoly, ami már közvetlen 
érinti, talán azzal. És az embernek aztán az emlékezetébe azután, amik történtek, azután 
felidéződik, hogy igen, én ezt is láttam, ezt is láttam. De akkor az ember nem fogja fel 
annyira. 
 
K: És volt, ami=volt, ami később felidéződött Julika néniben? 
 
I: Hát nekem=nekem csak ez a bácsi. Ezt soha nem felejtem el. Nem felejtem azt, hogy=hogy 
mennyire szenvedett már előtte, hogy állandóan fogta itt a mellét, és az arcára a kín- úgy kiült 
az arcára. És mégis volt szíve annak ezt csinálni, ahelyett, hogy megfogta volna és leültette 
volna, hogy legyen jobban. Na mindegy, embere válogatja. 
 
K: Álljunk most le akkor egy pillanatra. 
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