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Balázs Istvánné György Julianna 
 
 
 
K: Jó napot kívánok! Legyen szíves bemutatkozni, elmondani a nevét. 
I: Jó napot kívánok, Balázs Istvánnénak hívnak, György Julianna, Budapesten születtem. 
K: Melyik évben? 
I: ’927. december 26. 
K: Julika néni, itt voltunk egy olyan két hónappal ezelőtt, beszélgettünk arról, hogy mire 
tetszik emlékezni, mi történt a zsidókkal Budapesten, illetve Újpesten a második világháború 
alatt. Most újra erről a témáról lesz szó, erről szeretnénk beszélgetni Julika nénivel. 
 
I: Tessék kérdezni, mindenre válaszolok. 
 
K: Köszönjük szépen. Julika néni, 27-ben született- 
I: -igen- 
K: -tehát ez azt jelenti, hogy a harmincas évek végén hát fiatal lány- kislány, fiatal lány volt. 
Nyilván vannak emlékei arról, hogy milyen volt akkor az élet. Ugye Újpesten élt abban az 
időszakban? 
I: Igen, Újpesten. 
K: Újpesten. 
I: Igen. 
K: Milyen volt ott az élet? Esetleg mindenekelőtt elmondaná azt, hogy szülei mivel 
foglalkoztak, illetve hogyannak idején hova járt iskolába? 
 
I: Az én szüleim, nehéz elmondani, mert 25 év volt a különbség apám és anyám között. Apám 
1865-ben született, anyám meg 1891-be. És hatan voltunk testvérek---neveket soroljam? 
K: Hát- ahogy- 
I: -számokat. 
K: Nem, inkább arra vagyok kíváncsi- nyilván akkor szüleivel, testvéreivel élt Újpesten- 
I: -mindegyik- meghaltak, egyedül maradtam én. Először is a- szóval sorba haltak meg, az 
öcsém is meghalt, a nővérem is, az vak volt, bátyám is, az hat évig volt Szibériába fogságba, 
és mind. 
 
K: Mivel foglalkoztak a szülei a harmincas évek végén, a háború elején? 
 
I: Nem tudnám megmondani, mer nyugdíjas volt apám, mikor én születtem. És anyám meg 
nem bírt dolgozni, mert beteg volt. Szívivel és a lábával. Úgyhogy- 
K: Arra emlékszik, hogy a szomszédságukban éltek-e zsidók ott a környéken? 
I: A sz- anyám szülei, vagy az anyám szülei- arra nem emlékszek, mivel én Újpestre menetem 
és ott laktam, ott arra emlékszem. 
 
K: Kik laktak ott a környéken, voltak-e zsidó ismerőseik, rok- szomszédaik? 
 
I: A: közvetlen Újpesten, ahol a Kohn bácsiék laktak, ott csak a Kohn bácsiékat ismertem, 
névleg nem mindegyiket, de sokan jártak be az üzletbe, fiatal, csinos férfiak voltak, de ahol 
laktam, ott igen. 
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K: Elnézést kérek, egy picit lerakom- megnyomom a gombot, és akkor ready! 
Egy kis technikai beállítás miatt itt most meg kellett állnunk, de itt akkor folytatjuk a 
beszélgetést. Tehát azt mesélte, hogy kik laktak a környéken zsidók. Ez a- ez volt a kérdés.  
 
I: Én arra emlékszem, hogy az újpesti dolog, mivel én azt lehet mondani, talán 14 éves korom 
óta ott laktam, még hamarabb is. És oda sokan jártak az étterembe zsidók, fiatalemberek, és 
elég sokat sírtam az miatt, ezt nem mondtam múltkor, mert úgy jöttek elköszönni, hogy 
Csöpike, nem tudunk többet jönni. Már úgy ’44-be mikor volt, és én akkor még nem értettem 
tisztán, hogy miért, de negyven- mikor férjemet megismertem, és mondta, hogy ő hol 
dolgozik- jobban dolgozott 36-tól lakott ott Kohn bácsiéknál, Kohn Márkusznak hívták, és 
nagyon aranyos, rendes emberek, a Kohn bácsit nem ismertem, de a Kohn nénit igen. Az 
bemutatta- ő=ő előbb a Kohn bácsit vitték el, és nem volt otthon, úgy látszik a Kohn néni, 
mert őtet azután vitték el. 
 
K: Julika néni, ne szaladjunk előre itt az eseményekbe, mert nem igazán tudom követni. 
I: Igen, tessék kérdezni mindig. 
K: Szóval ugye azt mondtuk, hogy még=még 44 előtti időszakra lennék kíváncsi. Kik laktak a 
szomszédban, kik laktak ott a környéken? Említette a Kohnékat, Kohnéknak volt egy üzletük, 
vagy pedig övék volt az étterem? 
 
I: Nem, a Kohnéknak? nagy asztalosműhelye volt. 
K: Asztalosműhelyük volt- 
I: -igen- 
K: -és ott volt- 
I: -Deák Ferenc utca 100. szám alatt. 
K: Deák Ferenc utca 100. 
I: Igen. Na azt lebontották sajnos a Kádárék, lebontották, és azóta is ottmaradt romhalmaz. 
Mellette lévő épületet is lebontották, azok mindent bontottak, de nem építkeztek. 
 
K: Julika néni, és a Kohnéknál volt tanuló a férje. 
 
I: Igen. 36-ba ott kezdett tanulni. És: ő: de már három év után lejárt volna, és kitűnőre 
vizsgázott, de nem eng- nem akarták elengedni, mer nagyon megszerették őt. És férjem is a 
Kohn bácsiékat. 
 
K: És említett egy éttermet. Ez=ez hol volt, ez az étterem? 
 
I: Árpád út és a Virág utca sarkon. 
 
K: Ez is egy zsidó tulajdonban lévő étterem? 
 
I: Nem=nem=nem=nem. Az katolikus volt, csak odajártak étkezni. 
 
K: Kik jártak oda étkezni? 
 
I: Fiatalemberek, a- szintén asztalos, meg más szakmabeliek jártak oda. 
 
K: Emlékszik nevekre, hogy kik jártak oda? 
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I: Nem- nevekre, nem ezek közül nem emlékszek nevekre, de a többiekre már tudok 
emlékezni- 
K: -és mondjuk a- 
I: -fiúk- fiatal, 16 éves voltam akkor, tizenhetedik évembe voltam, amikor odakerültem a 
Klára utcába, akkor mindenkit megismertem- már a zsidókat. 
 
K: Ez is Újpesten van, ez a Klára utca? 
 
I: Igen, ott is laktunk, ott=ott vettünk házat, 73-ba volt eladó, de mink a: akkor Krusznak 
hívták még, a festőművész, akiről meséltem múltkorjába. Annak a házára vigyáztunk, annak a 
holmiját vittük ki Borsosberénybe, nem tudom má’ hány zsákkal, az értékesebb holmikat, és- 
 
K: Igen. Tehát odaköltöztek az Árpád utcába, a Krauszéknak a házába, vagy a Krauszék-? 
I: Nem=nem az- ez a Deák Ferenc utca 100. szám alatt volt. 
K: Bocsánat, Deák Ferenc utca 100. Oda- 
I: -oda mink nem költöztünk. A Klára utcába költöztünk. 
K: Klára utcába, bocsánat, igen. 
I: Klára utcába költöztünk. És akkor a Krausz- ott- onnan ismertem meg, mer férjem mutatott 
be, művész úrnak hívták. Hát az- megint lett ez a (…), mert olyan festő volt. És menyasszony 
lettem én férjemnek, de én már ott laktam férjemmel. Akkor is voltak ilyen dolgok, hogy már 
esküvő előtt összeköltözött férj-feleség. 
K: Hányban költöztek össze a férjével? 
I: 44-be. 
K: -oda a- 
I: -ott laktunk, igen- 
K: -a Krauszéknál laktak, ugye, a Klára utcában. 
I: Krausz, igen, Krausznak hívták azelőtt, később magyar nevet vett föl, Kertész István lett. 
És- 
K: Szóval a Klára utcai háza az a Krauszék tulajdonában volt? 
I: Igen, saját háza volt. 
K: Ott béreltek valami helyiséget a férjével, vagy? 
I: Nem béreltük, ott laktunk és vigyáztunk a házára, őt pedig a cselédszobába bújtattuk el, ott 
volt a cselédszoba mű- műterem, stb., végig nagyon szép épület- 
K: -mikor volt, 44-ben költöztek oda a férjével, hogy- 
I: -igen=igen=igen- 
K: -vigyázzanak a házra? 
I: -igen=igen. 
K: És ez hogy volt? Megkérte ő önöket a Krausz, hogy=hogy-? 
I: Férjemet- engemet még akkor nem, csak aztán ismert meg, bemutatott neki férjem, és ő úgy 
maradt ottan, hogy a cselédszobába volt egy- hát a heverő, meg ami befért egy ilyen 
cselédszobába, hogyha hangos beszédet hall tőlem, mer volt a konyha-bejárat, előszoba-
bejárat, és: ha hangosabb beszédet hallok, és az előszobaajtó- konyhaajtóból nyílt a 
cselédszoba. És hogyha hangos beszédet hall, akkor gyorsan a heverőt nyissa fel és oda bújjon 
el. És- de máskülönben addig, míg én ha nem voltam otthon, ő akkor jöhetett-mehetett a 
lakásba, de ki nem mehetett, mer mondtam, hogy nehogy ki próbáljon menni az udvarra. 
 
K: Ez mikor történt mind- mikor történt mindez, mikor költöztek-? 
 
I: 944. Az esküvőnk nekünk 944 augusztusban volt. 
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K: És mikor költöztek oda, 44 elején? 
 
I: Én 44- a férjem már ott volt, előbb is ott lakott ő. 
K: Mint? 
I: Mind 44, még engem megismert volna. 
K: De miért- miért lakott ő ott? 
I: Mert tanult festeni is a=a- hogy mondjam aztat, hogy jó Kertész, Krausznak hívták azelőtt, 
tanította férjemet festeni, mint festőművész volt férjem is, és a Rákosi-idő alatt díjat is nyert 
férjem, kiállításon, csak az volt a probléma, hogy férjem nem szerette, ha ő azt fest, amit ő 
nem akart, új ház kulcsátadását, meg egy felvonulást- a Rákosiéknak ez volt a jelszavuk. 
 
K: Julika néni, térjünk vissza a 44-es évre. Tehát 44-ben odaköltöztek- odaköltözött Ön is a 
férjéhez- 
I: -igen- 
K: -akik ugye Balázs Istvánnak hívtak 
I: -igen- 
K:-aki már korábban is ott lakott a- 
I: -igen, egy pár hónapja ott lakott, úgy van- 
K: -mint bérlő, vagy=vagy bérleti díjat fizetett a Krausznak? 
I: Nem fizetett=nem fizetett, mi eltartottuk őtet. Férjem is, amit tudott vidékről hozott hol ezt, 
hol azt, ennivalót és adott neki. 
K: A Krausznak. Mert neki nem volt jövedelme? 
I: Dehogynem volt, csak nagyon irigy volt. Az mindent magának akart. 
K: A Krausz? 
I: Így van. És én sok mindent tudok így ilyen dolgot, sajnos ez szomorú dolog volt. És nem- 
K: Mit- milyen dolgot tud még? 
I: Aztat utólag mondtam, amikor utólag jutott eszembe, volt egy asszonyka az utcában- 
K: -igen, de ez még később volt. Tudom miről tetszik most beszélni, de az később volt- 
I: -az 46-ba volt, így van. 
K: Térjünk vissza erre a- 44- tehát odakerült a férje, mint festő- festeni tanult- 
I: -úgy van, igen=igen. 
K: -a Krausztól és ott lakott a Krausz házába, a Krausznak volt családja?  
I: Volt felesége és pici babája, annak még meg még egy háza volt, Újpesten az Árpád út és a 
Viola utca sarkon, Hajnal utca sarkon. Ott volt egy- még az a ház, de onnan a feleségét 
hagyta, hogy- otthagyta feleségét és ő egymaga költözött ide ebbe a lakásba, ebbe a házba. És 
azt elvitték a feleségét a kisbabával együtt, meg még pár hónapos volt a gyerek, és azok- nem 
is hallottam róla. 
K: És a Krausz miért költözött el a Klára utcába? 
I: Mert hát- egyes emberek úgy tudnak élni, boldogabbak, hogyha más is van--gondolom én. 
K: Hogyha mi- milyen más is van? 
I: Személy, nő. 
K: Mert volt neki másik barátnője is, a Krausznak? 
I: Oda nem jött egy sem. Oda nem jött egy sem. Ő akkor nagyon meg volt már ijedve az 
üldözés végett. És ő még az utcára se lépett ki. Ő ott a cselédszobába volt csak és ott volt, 
meg mikor otthon voltunk, akkor- 
K: -értem- 
I: -jöhetett- bent- de az udvarra sem ment ki. 
K: Julika néni, tkp. úgy kell érteni, hogy volt egy ilyen egyezség, hogy=hogy akkor 
odaköltözik a- ott=ott lakott a férje, a későbbi férje, mármint Julika néni későbbi férje- 
I: -nekem csak egy férjem volt, és az az egy. 
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K: Igen, a Balázs István, a férje- 
I: -így van. 
K: Hogy=hogy odaköltözött a Krauszhoz- 
I: -így van- 
K: -festeni tanult tőle, cserébe ellátta élelemmel? 
I: Mindennel. El kellett látnunk, de még azután is, mikor már felszabadult Pest, akkor is még 
el kellett. 
K: Miért kellett ellátni őt? 
I: Megmondom őszintén. Volt ottan egy manzárdszoba, lépcsőn kellett fölmenni, gyönyörű 
nagy, minden- ez a- duplája ennek a helyiségnek, az előszobával együtt, minden, és nagyon 
szép ikerablakos, szép manzárdszoba volt. És ha- hát én megmondom őszintén, férjem is ugye 
nehezen ment el akkor a parlamentbe ment dolgozni, meg ahol tudott kapni munkahelyet, 
mert a- az egyik segéd volt a- aki vezette a műhelyt, a Kohn bácsiék műhelyét, de ott nem 
pénzzel tudtak fizetni, hanem ilyen törtarannyal.  
K: Ez mikor volt? 
I: Ez negyven- már ez 44- negyven- mikor elment- mikor elvitték a Kohnékat- Kohn 
bácsiékat. Ez azután volt. 
K: akkor valaki átvette a Kohn bácsinak a boltját? 
I: Üzletét. 
K: Üzletét. 
I: Ez nagy=nagy üzlet volt az, nagy műhely. 
K: Valaki átvette és ott dolgozott tovább a férje? 
I: Tovább, igen, mert ott mindenki ott maradt, és a segédek közül kineveztek egymás között, 
hogy ki fogja vezetni a műhelyt. Ott volt enyvező, szárító, meg udvar közepén egy nagy- 
azokat mind ismertem ottan a=a helyiségeket, mer ott többször voltam. 
K: Szóval gyakorlatilag a Kohn bácsi üzletét a férje és a kollégái átvették? 
I: Műhelyt. Nem vették át=nem vették, mer nem volt ottan, csak maradt volna ott egymagába 
a műhely, és anyag volt, az anyagok, meg a lakás, nagyon szép lakás volt. És azokat végül 
maga, akire rábízták, az rövid ideig volt ott, akkor átadta a másik segédnek. 
K: Kire bízták rá azt a műhelyt, meg az üzletet- 
I: -hát az- 
K: -meg a lakást? 
I: -ő: Szabó--nem is tudom, hogy minek- mi- Szabó János. 
K: És ki volt ez a Szabó János? Valaki ismerőse a Kohn- Kohnéknak? 
I: Hát nem is annyira ismerős volt, mert csak az azután került oda dolgozni. Azok- az szintén 
borsosberényi volt, odavaló volt, ahol férjem született. 
K: Ő: jaj- jó. Menjünk vissza még egy kicsit akkor a- 44 elejére. Ugye még=még nem viszik 
el- tehát a Kohn bácsinál- a Kohn bácsi üzletében dolgozik a férje- 
I: -műhelyébe- 
K: -műhelyében, bocsánat, műhelyében dolgozik a férje, és közben a Krauszéknál laknak. 
 
I: Akkor már nem=nem- még nem- hogy mondjam- amikor már a Krauszékhoz ment- 
Krauszhoz ment, mer az egy személyben lakott ottan, a nagy lakásba, akkor még férjem már 
eljött onnan, és albérletbe- Palotán, a Bethlen Gábor utca 30. szám alatt lakott. De on- én 
onnan ismertem meg, de még a Kohn néni otthon- ott volt. Kohn bácsit már elvitték, valami 
Hun utca, vagy milyen utcába vitték, ahogy van a Lehet úton az állatkórház, az mögött még 
egy utca volt, ahol a- Dózsa György útról nyílik az- volt az Albrecht laktanya, a Dózsa 
György út- nem tudom, az urak biztos hallottak az Albrecht laktanyáról, Lehet út és a Dózsa 
György út sarkán- 
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K: Bocsánat, megállítom, Julika néni. Azt lehet, hogy akkor beszéljünk még- tehát a- a Kohn 
bácsi- Kohn=Kohnékról. 
I: Így van. 
K: Tehát mettől meddig dolgozott ott a férje? Arra emlékszik-e? 
I: Igen. Tizenhat éves volt, hogy feljött Pestre, mer húszba született, 36-ba jött fel, és 40-be- 
39-be szabadult volna. De még 40-be is ott lakott, mer nem akarták Kohn bácsiék elengedni, 
nagyon szerették férjemet. És továbbra is, amikor már elment albérletbe, akkor is mindig 
ment meglátogatni őket. 
K: De nem dolgozott már ott. 
I: Már nem dolgozott ottan- 
K: Tehát 40-ig dolgozott a Kohnéknál. 
I: Hát: ő: 40-41-ig dolgozott ottan, igen, 36-tól. 
K: És akkor- de utána tartotta még velük a kapcsolatot. 
I: Tartotta, igen. 
K: És ezek szerint a- amit mondta, hogy a Kohn bácsit elvitték korábban- 
I: -igen- 
K: -Kohn néni. 
I: Igen, azzal még én is megismertem Kohn nénit, végtelenül kedves asszony volt, és örült, 
hogy megismert. Az utolsó spenótját én ettem meg, és azóta úgy főzöm, ahogy ő főzte. 
K: Kohn bácsit hova vitték, azt lehet-e tudni? 
I: Azt nem tudom, hogy hova vitték, de annyit tudok, hogy Auschwitzba. Ennyit hallottam. 
Az az illető mondta, akinek sikerült megjönni felszabadulás után, és akkor még beszélt a 
Kohn bácsival, és mondta, hogy hogy halt meg. Hogy annyira ki voltak éhezve, és az evéstől 
annyira teleette magát, hogy másnapra belehalt. 
K: Julika néni, tehát a Kohn bácsiéknak az üzletéről, meg a műhelyéről- 
I: -nem üzlet az, hanem műhely- 
K: -bocsánat, igen, tudom, az asztalosműhelyről van szó, arra gondoltam- 
I: -igen=igen- 
K: Az asztalosműhellyel- tehát az asztalosműhely az ott- mikor elvitték a Kohn bácsit, akkor 
ott maradt a Kohn néni az asztalosműhelyben. 
I: Ott maradt, de rövid ideig, mert elvitték őt is a nyilasok. 
K: Azt honnét tudja, hogy elvitték őt a nyilasok? 
I: Mert nem=nem találta má’ férjem, és férjem még ott dolgozott aztán. 
K: De azt mondta, hogy 40-ig dolgozott ott a- 
I: Nem. Mint tanuló volt=mint tanuló volt- 
K: -40-ig- 
I: -36-tól 39-ig és 39-től 40-ig mint- a fizetést kapott, egy éven át. 
K: Igen, és- 
I: -utána pedig már szintén mint alkalmazott, úgy dolgozott ott. 
K: -ugyanúgy a Kohn asztalosműhelyben- 
I: -igen=igen- 
K: -igen, értem most már. 
I: 44-be ő elment, azt is tudom, Müllernek hívták a nyári- a Nyár utcába volt a műhely, és 
ahol kapott munkahelyet, sőt, a Hazai Pamutszövőgyárba is elment karbantartónak. 
K: 44-ben akkor a férje még a Kohnéknál is dolgozott, vagy már ott akkor nem? 
I: A műhelybe dolgozott, de már nem Kohn bácsiék- Kohn bácsit azt hamarabb vitték el, hogy 
mennyivel, mint a Kohn nénit, azt nem tudom- 
K: -és- 
I: -de hamar, nem sok differenciával. 
K: És a Kohnék műhelyét akkor az a bizonyos Szabó János- 
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I: Azt először a Varga Ede, utána a Szabó János. 
K: Vette át? 
I: Először a Varga Ede, az vitte el, az=az mindig azt csinálta, hogy minden vasárnap reggel a 
saját pici lányával bement, és elmondta, fé- azt mondják a nők pletykásak, nem, a férfiak 
jobban pletykálkodnak. Mindig bement és megmondta Kohn bácsiéknak még, hogy nem volt 
ez a zsidó história, nyilas história, mondjam így, és akkor mindig beszámolt, hogy ki hogy 
dolgozott, hogy viselkedett. És őrá bízott azt lehet mondani, mindent. Ékszerektől kezdve 
mindent. 
K: A Kohnék- Kohn bácsi. 
I: Igen, meg a Kohn néni, meg a Kohn bácsi, a Varga Edére. És aztán, hogy mi lett azzal, én 
nem tudom, de ottan sokan dolgoztak, és azok maradtak is ottan. Nem fiatal emberek voltak, 
én akkor fiatal voltam, tehát nekem nem volt fiatal egyik sem már. Egy negyven éven fölüli 
férfi már nem volt fiatal nekem. És azok továbbra is ott dolgoztak. A- utána a Varga Ede ment 
a Hazai Pamutszövőgyárba, szintén mint művezető, mer beszélni azt tudott, és- akkor meg a 
pártba iratkozott be, Kommunista Pártba, mert mindenütt, ott ahol pénzt látott. 
K: És akkor rábízták a Kohnék a vagyonukat, üzletüket erre a Varga Edére, jól értem? 
I: Nem az egészet, hogy rábízták, otthagyták, mer nem volt idejük senkire, a- akik ott laktak, 
ott dolgoztak, azok aztán ennek ez vitte el, az azt vitte el, de az értékes holmit a Kohn a Varga 
Edére bízta, az aranyakat, meg ilyen dolgokat. 
K: Ezt látta, vagy hallotta? 
I: Hallottam. 
K: Férjétől hallotta. 
I: Nem a férjemtől. Ő hallgatott. Hanem volt egy illető, az valahol- nem tudom, Pestújhelyen, 
vagy hol lakott, csak Bányik bácsinak hívták, és neki volt egy szavajárása. És mérges tudott 
lenni, nem komolyan, de mérges tudott lenni azér’ az igazságtalanság végett. Én akkor 
hallottam először, és férjem akkor hallotta nyíltan, hogy jött hozzánk, ott, ahol most legutóbb 
jöttem ide lakni, amit eladtam, a házat, hogy=hogy bejött a kapun, bocsánatot kérek a 
szavaimér’, amit most mondok, a szavajárása volt, nem káromkodott, csak kijött és már a 
kapunál kiabálta, hogy- ha nem kiabálta, csak hangosan mondta, a (Domiedo) Szűz Máriát, 
hát nem a főúrnak adta oda mindenét a Kohn bácsi? Azér hívták főúrnak, mer mindig 
csokornyakkendőbe ment be dolgozni. 
K: Ez az Ede, az a Varga Ede. 
I: Igen=igen. 
K: Jó. És mi lett- tehát a Varga Ede megtartotta ez- ezt a pénzt, meg amit kapott a Kohnéktól? 
I: Hát, valamiből kellett házat venni, és valamiből kellett élni boldogan. 
K: Vett egy házat? Ezt látta? 
I: A házat igen. Azt láttam, csak azt nem mondták, hogy miből, csak innen, ettől az illetőtől, 
Bányik bácsinak hívták, ettől hallottuk mink és meghallotta ezt más is, és mindjárt szóltak a 
Varga bácsinak, hogy hát mit mondott ez az illető. Az Pest=Pestújhelyen lakott, jött látogatni 
férjemet, őt mindenki szerette férjemet, rajtam kívül is. És- 
K: Azt mondta az előbb, hogy az ott dolgozók között szétosztottak dolgokat. 
I: Igen=igen. 
K: Mit- milyen dolgokat és kik között osztottak szét? 
I: Hát egy más közt. 
K: De miket, miről van szó? 
I: Én nem tudom, mert engem nem is engedtek, én csak menyasszonya voltam a férjemnek, 
nekem semmi közöm nem volt ahhoz, mivel még mi nem is esküdtünk meg. Lehet, hogy nem 
is fognak, Julika, megesküdni. Ez volt a jelszavuk. 
K: Férje is kapott valamit ezekből a holmikból? 
I: Nem, semmi, semmit az egész- 
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K: Hogy-hogy nem kapott a férje? 
I: Mert ő az a típus volt, ő inkább adni szeretett, mint kapni. Őneki- 
K: De mit osztottak szét? Miről volt szó, azt lehet tudni? Miről volt szó, bútorokról volt szó? 
I: Hát a bútor az maradta lakásba, és a Szabó János, akit mondtam, hogy az lett aztán a főnök 
ottan, az lakott ott, sőt, még vidékről felhozta az édesanyját is. Az is velük lakott. A felesége, 
meg az adóhivatalba dolgozott.  
K: Szóval a Szabó János azután költözött be a lakásába, hogy Kohn nénit is elvitték? 
I: Már elvittek mindenkit, úgy van. Körülbelül ő olyan 46 elején költözött oda, addig a Varga 
Ede volt ott a nagyúr.  
K: És a- tehát a Varga Ede akkor tkp. a Kohnék kérésére költözött be és vette át a boltot? 
I: Igen=igen. 
K: És Kohnék közül visszajött valaki aztán később? 
I: Nem. Ketten voltak, nem volt gyerekük nekik. 
K: Nem volt rokonuk, vagy leszármazott. 
I: Nem tudok senkiről. 
K: Ő: jó:--meddig maradt akkor a férje ott a- a: a Kohn-műhelybe, vagy a Kohn- 
I: Hát: negyven- negyvenig, mer 36-ba kezdett, mint tanuló. 
K: Meddig dolgozott ott aztán a- asztalosként- negyven- 44-45-ben már=már akkor nem 
dolgozott ott. 
I: Már nem dolgozott, de látogatni mindig elment Kohn nénit, még akkor is 44-be vitt még 
engem is bemutatni. Ő dolgozott aztán a Varga Ede mellett is ottan egy darabig- 
K: Igen, erre gondoltam én is. 
I: Igen, ott dolgozott, igen, és aztán ment a Hazai Pamutszövő- HPSZ- rövidítettük mindig a 
nevét. És a Varga Ede is odament dolgozni, ő segítette be férjemet be oda dolgozni az 
asztalosműhelybe, de már a Varga Ede már ott művezető volt. Ő mindenütt kiszedte a javát 
mindennek. 
K: A Varga Ede beszélt valaha a férjének arról, hogy mit- mi lett a Kohnéknak a pénzével, 
vagyonával? 
I: Nem=nem=nem. Nem. Annyira nem beszéltek, megmondom őszintén, hogy amikor én 
pénz nélkül voltam, mert sokszor voltam pénz nélkül, és meg- ahol én felnevelkedtem végleg, 
azok Nagydobosra költöztek el a bombázások miatt. El akartak vinni oda engem is, hogy 
Csöpike, itt bombázás van, gyere velünk. És anyám meg Tardoskeddre ment az 
unokanővéremhöz az öcsémmel, tehát a lakás üresen maradt volna, és marad is. És akkor még 
meg nem jött anyám. És elég az hozzá, hogy én- Giza néniék, úgy hívták, ahol én aztán 
nevelkedtem, ők nagyon szerettek, néha hazamentem anyámhoz, de Pista bácsi, a Giza néni 
férje, már két-három nap után rohant értem, hogy gyere, Csöpike, mer Giza nénivel nem 
bírok, mer nem vagy ott. És- úgyhogy én keveset voltam anyáméknál aztán, de többet Giza 
néniéknél, egész 44-ig, még férjemet nem ismertem meg. Utána eljegyzé- el=el- ő: 
menyasszonya lettem, és- 
K: Szóval nem tudja igazából, hogy mi lett a- konkrétan mi volt az a vagyon, amit 
szétosztottak egymás között a- 
I: Nem kevés dolog lehetett, ha már- már- és még megtették velem azt, hogy=hogy gyere- 
akkor ők nem Csöpikének hívtak, csak a rendes nevemen, Julika, az asszony, Varga bácsi 
felesége, meg a lánya. Mindegyik meghalt sajnos már. Ettől függetlenül. És azt mondta, hogy 
nézünk valahol albérletet, mert a Krauszéknál laktak, egy szobát kaptak tőlük. 
K: Kik? 
I: A Krausztól. 
K: Kik- kik kaptak egy szobát a Krausztól? 
I: A Varga. Hát azok rokonok voltak, az asszony, a Varga Ede felesége és a Krausz--nem 
a=nem a Krausz-- na, hogy mondtam a másik nevet? 
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K: (Kohn) 
I:--ahova mentünk a- 
K: -hol? 
I: -bunkerba is mentünk le. 
K: Nem tudom. 
I: Még az unokám nem tudta rendesen kimondani, az Nagynak nevezte, úgy vette föl a nevet. 
I: Neiger. 
I: Ne- Neiger, úgy van. Na és akkor- mer odamentünk bunker volt ásva a kertbe, és oda vittük 
oda az Ilonkát is tudtuk vinni, egy személybe, ugye. De már a kertészt nem tudtuk volna vinni 
oda, mer akkor azt mondják, hogy így is zsidóbérencnek neveztek az egész utcába. 
 
K: Miért nevezték zsidóbérencnek Önöket? 
 
I: Hát én nem tudom kinek járt el ott a szája. 
 
K: De miért nevezték zsidóbérencnek, mire gondoltak? 
 
I: Hát, hogy zsidót bújtatunk. 
 
K: Tehát tudták azt a- amikor a Krauszéknál laktak- 
 
I: -nem tudom=nem tudom honnan tudták, mert én még akkor nem ismertem jóformán ott 
senkit, mivel én 16 éves épp hogy elmúltam karácsonykor, és nyáron kezdtem oda- ott lakni. 
És úgyhogy én nem tudtam, és nem ismertem, de megtették aztat a Varga Edéék, a felesége, 
meg a lánya, az Editke, hogy valahol albérletet kellene nézni, vagy egy lakást. Ott a 
Neigeréknél laktak egy szobába, azoknak háromszobás szép la- házuk volt, mikor mink 
megvettük ezt a házat, ahonnan én most eladtam, 73-ba vettük meg, de addig is ott laktunk, 
mind lakó. 
K: Hol? A Krausz- ez a Krausz-ház? Nem. 
I: Nem, ez a Neiger mellett lévő ház. 
K: Értem. 
I: A Krausz-ház az utca végibe volt. 91 vagy nem tudom hány szám alatt, de utána 
megváltoztatták a számokat is, és azelőtt Palotához tartoztunk akkor még, az István- a 
víztoronytól indult be a- 
K: Jó. Julika néni, tehát visszatérve akkor a 44-es évre, mert minket elsősorban azért az 
érdekel. Mi történt 44-ben? Ott laktak a Krauszéknál és a Krausznál pontosabban, aki egyedül 
lakott ott a házban, és arra kérte Önöket, ha jól értem, hogy=hogy hát őrizzék a házat és 
bújtassák őt. Jól értem? 
I: Így van. 
K: És a cselédszobában bujkált a Krausz. 
I: Így van. 
K: Ez mettől meddig volt? Arra emlékszik-e? 44 melyik hónapjaiban volt ez, vagy hogy volt 
ez pontosan? 
 
I: Egész nyáron, mert én körülbelül húsvét- valahogy áprilisba volt, és én akkor mentem oda, 
férjemet má- még hideg idő volt, megismertem, és úgy látszik szerelem látásra is 
megtörténhet, mivel rá egy hónapra már eljegyzett engem. És nagyon komolynak ismertem, 
de volt sokszor, hogy késett a- oda üzletbe jött be, vártam, hogy akkor tudtam meg, hogy ő 
festő. És nagyon gyönyörűen festett, és- úgyhogy hát a Rákosiék is kitüntették, minden, de 
azt, amit mondtam az előbb ú- felvonulás, meg új ház kulcsátadás- nem volt hajlandó. 
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K: Tehát 44 áprilisában költözött be oda Julika néni- 
I: Igen. 
I: -és----44 júniusában költözött be Julika néni. Meddig kellett a Krausznak bujkálnia a 
cselédszobában? Meddig bujkált ott a cselédszobában a Krausz? 
I: Már hideg idő volt. 
K: Egy pillanatra álljunk meg akkor. 
 
I: Na. Hol hagytuk abba? 
K: Az volt a kérdés, hogy meddig kellett a Krausznak bujkálnia? 
I: Őneki bujkálni még- hideg idő volt, de mink közbe lementünk anyámékhoz, és- 
K: Hova? 
I: Gyöngyösi úton laktak, jobban mondva a (…) utcában laktak. 
K: És otthagyták a Krauszt egyedül a-? 
I: Ott lakta-, igen, és mindennap vittem neki föl az ennivalót. Az aknák- ez az mindig hol 
előttem csapódott le, még elég nagy komoly harcok voltak és nem tudtam jobbra ugorjak, 
vagy balra ugorjak, de hála istennek egy se talált el. Mert az ebédet megkövetelte. Mert 
megígérte nekünk, hogy- fönt még a mi bútorunk nem volt kész, mert férjem készítette azt is. 
És akkor mink ott lakhatunk a manzárdszobába, hogyha ő továbbra is ott maradhat. De mikor 
már esett, már hideg idő volt, és akkor ő--hogy mondjam- az oroszok bejöttek, azt ott nem 
volt harc, mert átadták, Újpestet, nem tudom, egész Rákos patakig, vagy a Dózsa György útig, 
Aréna út volt akkor, nem tudom pontosan, de azt átadták, nem volt ott harc. És az oroszok 
között volt egy szökött orosz katona, Zsanónak hívták. Hogy milyen a becsületes neve, azt én 
nem tudom, csak így szólították ők. És az mindennel ellátta őtet. És tizen- január 15-én, 45. 
január 15-én adták át Újpestet egészen, ameddig- nem tudom, Rákos patakig, vagy meddig, és 
hát elmentünk anyáméknál- ottan voltunk akkor is, de akkor már készültünk följönni abba a 
szobába. És kaptunk tőle egy ágyat, mer a mienk, ahogy mondtam, még nem volt kész. Ezt 
múltkor nem meséltem. És akkor ((sóhajt)) nagy darab kalács volt a kezébe, és le-föl sétált ott 
a- 
K: -kinek? 
I: Krausznak. Na- Kertésznek. És megmondom őszintén, mikor rágondolok, sírva fakadnák 
legszívesebben. Mert annyit nem mondott, hogy útravalóul egy falatot adott volna. Nem és 
éhesek voltunk, nagyon éhesek. Nem volt anyámnak se semmi ennivalója, de ő nem kínált 
meg. Mentünk gyalog, a két talpam gyűlt, és az oroszok jöttek-mentek, hol itt- Dunakeszinél 
leesett a- nagy teherautóról hordók voltak, leesett egy katona, orosz katona, de még siettünk 
gyorsan el, ha oroszt láttunk szembejönni velünk, férjem a kalapját a fejembe nyomta. És 
Alsógödön, vagy- volt egy pékség, a országúton, nem szégyelltem bemenni, mind egy koldus, 
kértem egy darab kenyeret, adjanak. Ha rágondoltunk, sokat sírtunk mink férjemmel, hogy 
egy darab kenyeret nem tudnának adni, mert nagyon éhesek vagyunk. És- 
K: Miért kellett elmenni ott akkor, miért mentek el a Krausz lakásából? 
I: Hogy anyósomhoz- hogy valami ennivalót kapjunk, és onnan tudjunk valahogy boldogulni, 
mer akkor még nem dolgozott férjem sem, mert a parlamenthöz kellett neki menni, ottan a 
Kohn bácsiék műhelyébe akkor nem volt, aki tudott volna, meg le is volt akkor zárva, de 
rövid időre, mert akkor még a Varga Ede dolgozott. Ő a HPSZ-be, Hazai Pamutszövőgyárba 
’46-ba ment oda dolgozni, én 49-be kezdtem ott, férjem is úgy 46 ősze felé ment oda 
dolgozni. Hát nem nagy pénz volt, amit kaptunk, de abból mink beosztottam, és éltünk úgy, 
ahogy éltünk, mert véradó voltam, mentem és adtam a vért a Madarász kórházba. De 
hajnalban már elindultam, és--hát tőlem vettek mindig vért, mert nullás vér az egész 
családunk. 
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K: Julika néni, bocsásson meg, visszamennék még egyszer arra a 44-es évre. Elnézést, hogy 
megállítottam, hogy megállítottam itt a történetben. 
I: Ott sok minden van. 
K: 44 még=még arra az időszakra, amikor először ő: ha jól emlékszem, akkor ugye azt 
mondta, hogy áprilisban költözött a Krauszékhoz a- a Krauszék lakás- a Krausz lakásába. 
Előtte a szüleivel lakott, ugye? A- a: szüleinél lakott előtte Julika néni. Tehát a Julika néni 
szüleivel- 
I: Giza néniéknél- anyámékhoz csak néha-néha mentem. De akinek az étterme volt, ott voltam 
én fönt, Újpesten. Azért tudok én mindent pontosan, hogy hajtották a zsidókat, sárga 
csillagosokat- 
K: Azt hol látta? 
I: Az Árpád úton. 
K: És az mikor volt, amikor hajtották a sárga csillagosokat?  
I: 44-be. 
K: De még mielőtt elköltözött volna a Krauszhoz, a férjéhez? 
I: Akkor még csak udvarolt a férjem nekem. 
K: Tehát akkor még nem la- nem költözött a férjéhez? 
I: Még akkor nem. 
K: Igen, szóval akkor- 
I: -csak udvarolt. 
K: Tehát ez tavasszal- 44 tavaszán lehetett. 
I: Nem, nyáron--44 nyarán. 
K: De akkor már a Krauszék- Krausznál lakott, 44 nyarán. 
I: 44 vé- nya- nyár végén, de volt egy másik, amit múltkor is meséltem. Akkor kijelölték, 
hogy na most ezt a fát ki lehet- 
K: -ez hogy volt. Bocsásson meg, amikor azt mondta, az Árpád úton hajtották a sárga 
csillagosokat- 
I: Igen, így van.  
K: Az hogy volt, el tudná mesélni? 
I: Hát: ezt csak úgy tudom mondani, hogy kisgyereket vittek a karjukon az anyák, akinek volt 
kisbabája, vagy kisebb gyereket, volt, aki alig tudott menni. Ha nehezen mentek, akkor 
odaütöttek, vagy bottal, vagy gumibottal, vagy vesszővel. 
K: Kik? 
I: Hát a- ezek a- ő: hogy fejezzem ki magamat, durván nem akarok beszélni, pedig 
megérdemelnék, ezek a Árpád-sávos, vagy milyen m: nyilasok, akik hajtották, meg üldözték a 
zsidókat, azok. Nem tudom, minek nevezzem őket. De még amit- ami még a múltkor is 
meséltem- 
K: -de még maradjunk ennél az epizódnál. Tehát ez=ez kb. mikor lehetett? 44- melyik- 
hónapjában? 
I: 44 nyarán. 
K: 44 nyarán- 
I: 44 nyarán. 
K: És hol látta, hol volt az Árpád úton, az étteremnél? 
I: Nem, a víztorony felé, Palota felé, mert nem tudom- 
K: -de hol állt Julika néni, amikor mindezt látta? 
I: -ott mentem, mert a lakás a Giza néninek, az Árpád út és az Istvántelki út sarkon volt, közel 
a sorompóhoz. Nem tudom, hogy ki ismerős arra, Újpesten. 
K: Semmi gond. Árpád út és István- Istvántelki út sarkánál, ott állt, vagy arrafelé ment éppen? 
I: Nem, én mentem haza. Giza néniéknek a lakásuk volt ottan. És én mentem zárás után haza. 
És akkor láttam, mikor meg- nem csak azér, hogy zárás után, hanem napközben is, mert 

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



 
 

mindig azt mondták Giza néniék, Csöpikém, vigyázz, nehogy maszatos legyél, menjél és 
inkább pihenjél. Hát én szót fogadtam és nem akartam annyit a tűz körül, hogy nehogy- 
tényleg ott- nem is tudtam megtanulni főzni, mert Giza néni nem engedte, mert maszatos 
leszek. És akkor hogy mentem napközbe haza a lakához, akkor láttam napközbe, hogy 
hajtották a zsidókat. És szomorú látvány volt. 
K: És a nyilasok hajtották a zsidókat. Mennyi- hány zsidót látott ebben a menetben? 
I: Hát azt nem lehetett megszámolni- 
K: -de körülbelül- 
I: -örültünk, hogyha elmegyek onnan- 
K: -körülbelül- 
I: -és siettem el onnan- 
K: -de kb. hány- mekkora tömeg lehetett ez? 
I: Hát az- tömegével- hosszú nagy, hosszú sor volt. Csak a sírás fojtogatott, és siettem el 
onnan. De amit múltkor meséltem, azt nem tudom, hogy- 
K: Honnét tudja, hogy zsidók voltak? Volt rajtuk sárga csillag? 
I: Természetes. 
K: Volt náluk holmi, csomag? 
I: Hát nem tudom, hogy volt-e, mer én nagyon siettem mellettük el, én aztán nem tudtam 
végig nézni. 
K: És ők az Árpád úton melyik irányból melyik irányba mentek? 
I: A: víztorony felé, a Duna felé mentek. 
K: És ezeknél a nyilasoknál volt fegyver? 
I: Azt én nem tudom. Gumibot, meg bot az volt náluk. Ilyen fekete ing, fekete ka- ruhás- vagy 
minek nevezzem, de az, ami a nagyon nagy lényege, és eztet a Krausz, vagy a Kertész- 
magyarosította a nevét, érdekes, mindegyik magyarosította a nevét utána. A- hogy mondjam--
akkor ugye azt akartam mondani, kijelölték, hogy ki melyik fát vághassa ki, de hát pláne- hát 
honnan tudtunk mink fát szerezni? Hát fiatal voltam, Giza néniék már Nagydoboson voltak, 
és nekünk a Nyár utca és a Klára utca sarkon jelöltek ki egyet. Férjem fűrésszel kivágta, a 
Kohn bácsiék műhelyébe vitte el, a Varga Edééktől kértünk, nekik volt olyan négykerekű 
kocsijuk- nem tudom, hogy- én akkor láttam először olyan kocsit. Hát olyan- biztosan 
ismerték az olyan kocsikat- olyan- húzni kellett. És akkor mikor üres lett a kocsi, mondta 
férjem, hogy légy szíves vidd vissza Varga bácsiéknak. Két sarkokra volt az. Visszavittem, 
senki nem volt a lakásba, csak fekete ruhás csirkefogók, körbe, a vasút mentén laktunk, és 
egyedül a Varga bácsi lánya, az Editke, az volt egyedül a lakásba. Ezt mond- meséltem 
múltkor is. Egy- egy ilyen ő: fekete ruhás- 
K: -ez- bocsánat, ez most kinek a lakása volt? 
I: Ez a Neigernek a lakása. Ott laktak al- nem albérletbe, mer rokonok voltak, sógorának a 
lakásába. 
K: Ez a Neiger zsidó volt? 
I: A Neiger? Persze, az zsidó volt. És a két fia is az volt, csak a felesége nem volt zsidó. A 
felesége és a Varga bácsi felesége, azok keresztények voltak. A Varga J- Ilona volt a 
Neigernek a felesége, a Varga Edének meg Pénzes Júlia. És elég az hozzá, hogy- 
K: -de a Varga Ede nyilván nem volt zsidó? A Varga Ede nem volt zsidó- 
I: Nem=nem=nem=nem. 
K: -azért- igen- 
I: -azok nem voltak, azok csak pénzéhesek voltak. És- hogy mondjam, és a tízéves volt akkor 
az Editke. Pisztolyt tartott a férfi a homlokának, az a- nem tudom minek hívták akkor azt- 
nyilasokat,a fekete ruhások, meg- és a konyhába- hát nyitva volt a kis vaskapu volt, és 
mondom, mit csinálnak maguk? Sejtettem, de úgy csináltam, mintha nem tudnák semmiről. 
Hát azt mondja, hogy-hogy mit csinálunk? Miér, maga talán tudja, hogy hol van a Neiger? 
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Mondom, miért, mi van? Milyen Neigert keresnek maguk? Én idejöttem a kocsit hoztam 
vissza. Olyan hülye tudtam lenni akkor, hogy én csodálkoztam később is, hogy hogy tudtam 
én- most is tudok hülye lenni, és elég az hozzá, hogy azt mondja, mondom neki, hogy 
engedjék el, hát nem lássák, hogy gyerek, tíz éves, mondom, és egymaga van az egész házba. 
És- igen, mert már akkor Neigert elvitték, a- nem tudom, hogy a felesége, azt is elfogták, de 
azt elengedték, mivel keresztény volt, és a két fiú nem tudom, merre volt, a Tibor, meg a---
Laci. És elég az hozzá, hogy mér, én hol lakom? Mondom az utca végibe. Hát kénytelen 
voltam megmondani, ott, ahol a Krausz, a Kertész bujkált a cselédszobába. És amikor 
odaértünk, az előszobánál nyitottam ki az ajtót, ezt mondtam múltkor is, és jó hangosan 
mondtam, hogy na most menjen és nézzen körül. Itt nem tud találni senkit. Ha találna, akkor 
mondja meg nekem is, mer én nem látok senkit. A műterem aztán két lépcsővel kellett följebb 
menni, és akkor már tudta a Kra- a Kertész, magyarosította a nevét, hogy mit csináljon. Na, 
mondom, nézzen körül. És az ajtó, az előszobaajtó úgy nyílt, hogy takarta a konyhaajtót. És 
nem mozdult onnan, csak úgy bekukucskált a- műterem volt, és utána volt a még szoba, és- 
mondom, hát nyugodtan nézzen körül. Nekem nem hitt semmit el. És közben hát- belül úgy 
remegett minden porcikám, hogy muszáj volt visszatartani magam. Férjem is utólag értesült 
minderről, mert ő a műhelybe volt. 
 
K: Nyilasok mit mondtak, mit akartak ezek a nyilasok? Vagy ez egy=egy nyilas volt, vagy 
többen voltak? 
I: Én- engemet egy kísért oda, hogy=hogy- 
K: Mit akart=mit akart ez tkp.? 
I: A Krau- izé- Neigert keresték, és azt hitte, hogy én bújtatom. A Krauszról nem is volt akkor 
szó, de ha megtalálják ottan azt a zsidót, akkor még nagyobb baj lett volna. És azér mondom, 
hogy ha meghallja, hogy én hangosan beszélek, akkor gyorsan bújjon a heverő- nyissa fölé és 
oda feküdjön be és húzza magára a heverőnek a tetejét. Hát úgy látszik szót fogadott, mert ott 
állt, és verdeste a- de úgy is mentünk- ja aszongya, és me- jaj, akkor hazudtam életembe a 
legnagyobbat. Az én apám 41-be halt meg--tavasz vége felé. És- mér, azt mondja, én vég- 
hogy- védem-e- pártolom a zsidó- csak nem képzeli, hogy én zsidót fogok bújtatni, és 
mondom az én apám is bent van a pártba. Szegénykém, foroghatott a megyeri temetőbe. És 
igen, azt mondja, miért, melyik- pá- hol van, melyik pártba? Én nem tudom, hogy honnan, de 
még most is eszembe van, mer hallani nem felejtek el sok dolgot, amit nem akarok elfelejteni. 
A Mester utcai- hallottam egyszer, hogy van ottan egy nagy pártház, és én mondtam a 41- a 
Mester utcát. És ez meg mondta, hogy biztos? mondom igen. Az apám is ott tagja az Önök 
egyesületének. Én nem tudom, hogy honnan volt ilyen bátorságom, 16 éves múltam, még nem 
voltam 17 éves akkor, de még nyelvi is alig tudtam. És- úgyhogy amikor odaértünk, na jó, de 
megígéri- nem látott- nem ment az előszobától semerre, csak annyit mondott, hogy na, azt 
mondja, de ha valamit tudok, akkor ugye jelentem. Az a kötelességem, mondom. Magamba 
meg azt gondoltam, hogy pusztulnátok el, az a kötelességem. De ezt má’ nem lehetett 
kimondani az ilyen szavakat. 
K: Julika néni, múltkor, amikor beszélgettünk, megemlítette, hogy a Krausz rábízta Önökre az 
értékeit- ez most is szóba került- 
I: Kivittük=kivittük Borsosberénybe- 
K: -ez mikor volt? 
I: Kivittük mink 44-be- erre ilyen zsákba. És 45-be, mikor már felszabadult az ország, akkor- 
hogy most már hozzuk neki vissza. Jó, de akkor kérünk egy embert, mer én mentem, férjem 
meg csinálta a mi bútorunkat, hálószobát, a Kohn-műhelybe. És: hát ahhoz ők úgy képzelték, 
hogy majd cipel- hát nem bírom cipelni. Nem tudom, mik voltak benne, de anyósom is 
fölvitte a padlásra, és arról nem tudott senki. És- hát hogyha így van, azt mondja, akkor adott 
egy embert mellém. Az elhozta, igen ám, csak amit anyósom bepakolt nekem, egy kis 
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baromfit, kert- amit tudott, ugye mint vidéken, és mikor hazaértünk, akkor az volt az első 
szava annak a tagnak, most annak mind a fele az enyimé, mer én cipeltem. Nem. Azt kérje 
majd a művész úrtól. Ezt én az anyósomtól kaptam. Én azt hiszem, hogy igazat mondtam 
akkor, véletlenül életembe. 
K: A Krausz- hogy hívták- tudjuk a keresztnevét a Krausznak? Krausz- 
I: Ahogy keresztelkedett és Kertész István lett. 
K: Kertész István. Tehát a Krausz István ő- vagy Kertész István- ő: hogy- akkor ott volt ő: 
Julika néni, amikor odaadta ezeket az értékeket? A zsákot, amit- 
I: Semmit, kötelességem volt, neki az volt a szava. És továbbra is etet- még ott laktunk a 
manzárdszobába, nekem kellett főzni még akkor is rá. 
K: Szóval 44- valamikor tavaszán adta oda ezeket az értékeket? 
I: Nyár elején. 
K: Nyár elején. 
I: Nyár elején. És még ősszel költöztünk ide, ahol ’73-ba megvettük a házat, addig még lakó 
laktunk, mert volt még egy lakó ott, csak meghalt egy védőnő ottan, és a pont a Varga Ede 
ajánlotta nekünk ezt a lakást, aminek jóformán nem volt, csak egy szobája, meg egy 
verandája.  
K: De ez már nem az a lakás volt, ahol a Krausszal laktak. 
I: Nem=nem. 
K: Jó. Tehát Krausz 44 nyarán adta ezt a zsákot, hogy akkor vigyék le Borsosberénybe. 
I: Igen, kért- akkor nagyon udvariasan kérte, de mikor már bejöttek az oroszok, akkor ő volt a 
nagyúr. Sőt, annyira nagyúr volt, hogy ez már én szégyenem még kimondani is, az, aki kezdte 
híresztelni, hogy zsidóbérencek vagyunk, amikor a bunkerba mentünk, nem a mezőre ki, mert 
főleg a palotai mezőre mentünk, mikor kettesbe voltunk férjemmel. Én kimentem előre az 55-
ös végállomásához, és férjem biciklivel jött a Kohn-műhelyből, mert ő még dolgozott akkor 
ottan. És akkor mentünk ki, és ott hasaltunk a- jöttek a kocsival, lovas kocsikkal, minden, 
olyan láncbombázás- olajgyárat akarták bombázni mindig. És mindig a mezőre szórták szét a 
bombákat. És úgyhogy mink nagyon sokat szenvedtünk akkor- 
K: -és ki volt az, aki híresztelte, hogy önök zsidóbérencek? 
I: Igen, éppen arra akarok rátérni. Az utcában lakott egy- akkor még lány volt, ő: Aranka--jaj- 
K: Rónai, azt mondta- 
I: Rónai Aranka, úgy van. És az volt a gestaposoknak a bérence, hogy mondjam, a Fény mozi 
fölött volt Árpád úton volt mozi, kettő is, a Korzó mozi és a Fény mozi. A Fény mozi fölött 
volt a főhadiszállásuk nekik, és ott volt ez a- hm- megint elfelejtettem a- 
K: Rónai Aranka- 
I: Rónai Aranka, mind gyors- és gépíró. És azt vette el feleségül, mikor bejöttek az oroszok. 
K: Ki? 
I: A Ker- a Krausz. Azt elvette feleségül. Az, aki kezdte híresztelni, hogy zsidóbérencek 
vagyunk, meg minden. Azt vette el feleségül, igen. Sőt, mentem haza villamossal, 14-es 
villamos volt a Klára utcába a végállomása, ’74-ig, és--találkoztam vele, hát úgy ötvenes 
évekbe volt ez, hogy azér’ tudja Julika, hogy szégyellheti Pista magát? mármint a férjem. 
Igen, és mért? Mert legalább egy hegedűt adhatott volna nekem. Hát megmentettük az életét, 
bő- vigyáztunk a házára, a holmikat- 60 kilométer Borsosberény, oda elcipeltük, férjem, én 
nem tudtam cipelni, de férjem kétszerre is vittük el, mer egyszerre nem bírtuk elvinni. És még 
akkor mi szégyelljük magunkat. De még egy, ami nagyon szomorú és nagyon fájt, 46-ba hol 
lehetett valamit kapni egy gyereknek, pelenkát, vagy ilyesmit, sehol. Nekünk meg nem is volt 
pénzünk, mert három éves volt a fiam, amikor először kezdtem el dolgozni. És az utcába 
lakott egy asszonyka, ő is úgy látszik mindenki magyarosította a nevét akkor, Patakinénak 
hívták. Neki volt egy ilyen szatócsüzlete, vagy gyerekholmikat ő: babahol- babaholmikat, 
gyerekholmikat- a- ő: ahogy a piacra megyünk ki az Árpád útról, van egy utca, Kresz Géza, 
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vagy milyen utca, nem Kresz Géza, nem tudom, milyen utca már. És ott volt neki, és valaki 
vigyázott rá, megkapta, minden, gyönyörű üzlete volt neki, nem majd- szép üzlet volt, az 
Árpád úttól a harmadik üzlet az övé volt. És énnekem meg még egy pelenkám sem volt. 46 
májusába születem, és a Vöröskereszttől kaptam hat pelenkát, és őneki három nappal 
hamarabb született meg a kisfia, de nem bírta szoptatni, mert nem volt se teje, és eléggé 
beteges volt neki a gyerek. Zsidó volt a férje, az asszony is zsidó volt, hát nem tudom aztán, 
hogy milyen lett a gyerek, és én f- én fölajánlottam neki a tejet, nekem sok tejem volt, a fiam 
is kétéves koráig szopott. És jött mindennap, naponta ötször. Voltak ezek a bejelölt üvegek, és 
jött és- hát nem szoptattam, hanem úgy fejtem ki, és adtam. Annyit nem kérdezett, mivel 
tartozom, de nem is fogadtam volna el a pénzt tőle, de úgyhogy ingyen adtam neki oda, meg 
kisgyerekről volt szó, hogy mégis, ha már megszülte, valamivel etetnie kell egy csecsemőt, és 
elég beteges volt, de hogy kaptam volna legalább egy, vagy két babaholmit, boldog lettem 
volna. Azt már nem kaptam. De aztat, hogy nagyon megvizsgálta, hogy pontosan legyen a- 
meg beirdalt üvegeknél a mennyiség a tejnek, azt megtette. Szóval sok mindenen mentem 
keresztül én is, pedig fiatalasszony voltam akkor. 
K: Jó. Álljunk itt le, Julika néni. 
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