
 

A rendőrség a héten több bejelentést kapott rejtélyes eltűnésekkel kapcsolatban az 
elkövető(k) egyelőre beazonosítatlan(ok), a hatóságok még tehetetlenek. Amit biztosan 
tudunk, hogy a rablások előre megterveltek, hiszen minden öt áldozat egy kerületből 
származtak és 16-24 életévükben járó fiatal szőke, kék szemű leányok voltak. Az eltűntek 
családjait megkérdeztük az esetekről, a válaszokra mi sem voltunk felkészülve. Megkérem, 
hogy a gyenge idegzetű és érzékeny emberek ne olvassák tovább cikkünket. muuuc 
 
 
Lakatos Gertrúd anyja: „a lányomat utoljára az egy hete kedd este láttam, amikor a 
szomszédos kaszinóba indult, aznap esti műszakot vállalt, azóta semmi hír róla. Általában 
reggel hatra szokott hazaérni, viszont néha kicsit többet dolgozik, ilyenkor az apját szokta 
értesíteni, de ő éppen üzleti úton volt. Eleinte nem aggódtam, de amikor ebédre sem ért haza 
felhívtam a kaszinó tulaját, aki azt állította, hogy Gertrúd aznap beteget jelentett, és nem 
ment dolgozni. ” 
 
Következőleg a kaszinóba látogattunk el, ahol Gertrúd főnöke azt állította, hogy az 

alkalmazott sosem érkezett meg a munkahelyére.  A lányt utoljára a XY Bolt eladója látta, 

akinél Gertrúd 22.30-kor betért a boltjába. 

XY BOLT ALKALMAZOTTJA: „Egy átlagos kinézetű hölgy tért be, ezért nem vetettem rá nagy 
figyelmet. Csak annyit láttam a szemem sarkából, hogy leemel egy doboz Budapest 
cigarettát, majd amikor teljesen odafordultam senki sem állt ott. Ki biztos nem mehetett, 
mert hallottam volna az ajtó csöngőjét. Először azt hittem a fáradtságtól hallucinálok, de 
amikor másnap megláttam az eltűnt lány plakátját egy lámpaoszlopon igazán 
megrémültem.” 
 
A lány holttestét három nappal az eltűnése után találta meg a rendőrség egy elhagyatott 
bordélyházban, meztelenül.  A lány fejének hátsó része le volt válva, az agya és fogai 
hiányoztak. 
A halálhír nagyon megrázta a családot, és Gertrúd ismerőseit, pedig ez még csak a kezdet 
volt. 
 
Gertrúd anyja: „Másnap reggel az ágyhoz mentem, hogy felkeltsem a kisebb lányomat, de 
nem találtam semmit az ágyon csak egy Budapest cigarettásdobozt.”  
Első dolga volt a férjét értesíteni, aki nem válaszolt hívásaira.  
Sokan úgy gondolják, hogy boszorkányok, vagy gargolye szörny lehet a történek mögött.  
 
 Gertrúd anyja: „Hiába beszélt mindenki a különböző misztikus lényekről én éreztem, hogy 
ennél többről van szó. Borzalmasan éreztem magam, és tehetetlenségemben egész nap csak 
otthon ültem. A harmadik nap után a férjem legjobb barátja kopogott be az ajtón, aki igen 
illuminált állapotban volt, szóval gyorsan be is invitáltam és megkínáltam egy kávéval. Ekkor 
közöltem velem a szörnyű hírt, hogy férjem már nem tartozik az élők világába. Úgy 
döntöttem, hogy ezt nem hagyhatom annyiban, és ki kell mennem Németországba, hogy 
kiderítsem férjem halálának körülményeit. Nem vártam sokáig, jegyet is vettem és már 
mentem is. Ugyanabban a szállodában szálltam meg, mint férjem és egy kis utánajárás után 



még ugyanabban a szobában is. Mindent felkutattam, de csak egy Budapest márkájú 
cigarettásdobozt találtam a fiókban a Biblia mellett. Nagyon meghökkentem, ekkor már 
éreztem, hogy a három történés egy szálon fut. Akkor még nem tudtam, hogy mi az. Pár nap 
múlva tárcsázott férjem barátja, és értesített arról, hogy ő is utánam jön. Ezekben a 
napokban egy percet sem tudtam nyugodni, el sem tudtam képzelni, hogy mi lehet. Egy 
halott megcsonkítva, megszégyenítve már a föld alatt van, és lehet, hogy a másikra is ugyan 
ez vár. Férjem pedig megint a legrosszabbkor hagyott egyedül. József és én meg is szerveztük a 

találkozót, ami nem várt fordulatokat hozott. A Nachtlied parkban találkoztuk dél körül. Eleinte egy 
átlagos beszélgetésnek és megemlékezésnek indult a találkozás, ameddig be nem könnyezett és a 
kezembe nem adott egy megtépett füzetet. El sem tudtam képzelni, hogy mi lehet, aztán elolvastam 
az első oldalt, amiből kiderült, hogy megboldogult férjem naplója. Nem tartottam tisztességesnek 
elolvasni, de végül mégis megtettem. Nagyon fájt olvasni, minden szó marta a szívemet. Csalódás volt 
látni, hogy sosem voltam neki elég jó, hiszen szeretője volt.” 
 
Előre megtervezett gyilkosság gyanújával Lakatosnét pár nappal hazatérése után őrizetbe vették, 
férje barátjával Tőkés Józseffel együtt. A rendőrség megkezdte a nyomozást az eltűnt lány ügyében 
Csak egy héttel később került szabadlábra, amikor megtalálták az eltűnt lányát. Akkor akadtak a 
lányra, amikor vőlegényével éppen a helyi templomban egyeztette az esküvő részleteit. Elmondása 
szerint nem akart ilyen drámai eltűnést és se a nővére, se apja halálhíréről nem tudott.  Pár nappal 
később értesülésünk szerint Lakatosné egy új levelet kapott.  A levél ismeretlen feladótól érkezett, és 
mindössze egy dátumot és egy helyszínt tartalmazott, ami nem volt más, mint: 1795. május 20. 
Generális Kaszáló tér. 
  
Gertrúd anyja: „Ambivalens érzéseim voltak ezzel kapcsolatban. Nem tudtam, hogy elmenjek-e vagy 
ne, hogy ki küldhette, és, hogy honnan tudja a címem. Az is felmerült bennem, hogy esetleg a 
szeretőtől jött.  Vajon ő tudott rólam? Mindig biztos kapcsolatnak gondoltam a miénket és sosem 
sejtettem volna, hogy ilyen sorsra jut a szerelmünk. Eddig azt hittem, hogy ő a másik felem, mindig 
mellettem állt, és azt gondoltam, hogy a kapcsolatunk, minden Isten által küldött akadályt megugrik, 
és a végén, még a Paradicsomban és együtt leszünk.  
Végül úgy döntöttem, hogy elmegyek, sokat nem veszíthetek vele. Odaértem a helyszínre, rengeted 
ember vette körül a teret. Nem is értettem mi történik, de az egyik pillanatban már csak azt vettem 
észre, hogy a tömeg előtt állok. A következő pillanatban felnéztem, és megláttam férjemet az 
akasztófa mellett. Megállt bennem az ütő, teljesen lesokkoltam, a következő kép amire emlékszem, a 
holttest az akasztófán.” 
 
A rendőri nyomozás során kiderült, hogy Lakatos úr tagja volt a Martinovics Ignác féle jakobinus 
felkelésnek. Lányát valószínűleg bosszúból végezték ki. A per főszereplőit a helyszínen kivégezték, 
börtönbüntetésre pedig összesen 18 főt ítéltek. 
  
 
 


