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Mestitz Henrikné

Anyuka van a képen, itt, Marosvásárhelyen készült a kép. Nagyon szerettük, nagyon édes volt anyuka.
Anyukának mind elegáns dolgai voltak. Úgy harmincéves korában készülhetett a fénykép. Anyukának öt gyereke
volt. Az 1920-as évek elején háromszor felgyújtották a bútorgyárat a Dózsa György utcában, emlékszem, hogy
még gyerekek voltunk. Akkor kezdtek szervezkedni a munkások. Abban az id?ben ez volt az els? ipari vállalat
Marosvásárhelyen, és valószín?leg nem utolsó szempont volt az, hogy zsidóé volt. Ott voltunk László
nagymamánál, és onnan láttuk, hogy a kétlovas kocsi vágtat a sarkon, és nagyon izgatott minket, hogy miért.
(Volt nekünk fekete és sárga szín? lakkos lovas kocsink, volt két lovunk, autónk és teherautónk.) És akkor
egyszer csak láttuk, hogy apuka és anyuka sietve elmennek a kocsival, s aztán hallottuk a szirénázást. Akkor
égett le a gyár el?ször. A baj az volt, hogy miután másodszor is felgyújtották, akkor még nem járt le az az id?,
hogy be lehessen biztosítani harmadszor is, s akkor harmadszorra is felgyújtották, és leégett minden. Nem
kaptak a biztosítótól semmit. Hogy egy munkás vagy ki gyújtotta fel, azt nem tudtuk meg soha. Anyuka teljesen
elvesztette a fejét, az öcsém, András akkor még karon ül? baba volt. Anyuka hazarohant, levetette az elegáns
kabátját, a kalapját, vette az ékszerdobozt és a karjára Andris öcsémet, és futott ki a házból, hogy vigye Margit
nénihez, a n?véréhez vagy a nagymamához -- nem tudom pontosan, hogy hova. Útközben majdnem az összes
ékszerek kiestek, mögötte egy irodakisasszony, ahogy kiestek, ? szedte fel anyukának. Anyuka ment, hogy a
kocsival a gyerekeket mentse, mert nemcsak a gyár gyulladt ki, hanem az udvaron lév? más épületek is. A házra
ügyelt a személyzet, már amennyire tudtak ügyelni, és ott voltak a t?zoltók. De akkor le volt teljesen apadva a
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Poklos patak [ami Marosvásárhely északkeleti részén folyik át, bele a Marosba], és nem volt víz. Az egész
fiatalság ment segíteni. Akkor mi eladtuk a nagy lakást és az ottani dolgokat.

