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Kilmann szomszédunk egy faházikóban lakott ve-
lünk egyvonalban, fenn a dombon. Volt öt gyere-
kük. A legkisebbnek Idős Horti Miklósné volt a 
keresztmamája. Erre nagyon büszkék voltak. Kil-
mann bácsi zöld nyakkendőt viselt, hogy minden-
ki lássa, ő a nyilas párt tagja. Később fegyvere is 
volt. Esténként hazatéréskor előttünk ment el és 
bekiabált Apunak: Maga még itthon van??? Majd 
intézkedek, hogy az első frontra vigyék! Hamaro-
san megérkezett a behívó. Apu elment, de előtte jól 
bevásárolt, hogy ne legyünk szűkében semminek. 
Liszt két ládával a kredencben, egy láda cukor, a 25 
literes bödön tele zsírral, krumpli és tüzelő, min-
den volt. Gyors háborút reméltek. Tartott volna 
az élelem sokáig, ha az én anyai nagyanyám nem 
járt volna a nyakunkra, és az Ilonka lányának nem 
hordta volna a mi élelmünket. Amikor a tűzre való 
fogytán volt, a könyvespolcot és édesapám értékes 
könyveit tüzelte nagy élvezettel. Amikor már mi is 
éheztünk, nélkülöztünk, felénk sem nézett.

A házunk jól megépített téglaépület volt, de 
apukám azért elmenetele előtt egy kis bunkert ké-
szített a háztól kissé távolabb. A homokot kiszedte 
egy hosszú sávban, két végén kijárattal, fedele galy-
lyak, kukoricaszárak és homokterítés. Légiriadó 
idején ide vitt le minket anyukám. Éjjel itt aludtunk.

Egy ízben a kertben lévő WC ajtaja előtt reggel 
friss hant volt. Anyukám óvatosan megkaparta a 
földet, hát egy repeszgránát volt benne elhelyez-
ve. Szörnyülködtek a szomszédok, mondogatták, 
milyen szerencse, hogy nem sötétben jött ki, mert 
akkor biztosan rálép, és felrobbant volna. Anyu-
kám megúszta. Más esetben egy vadonatúj zsákot 
találtunk a ház mögött. Nagy kincs volt az akkor, 
de nem nyúltunk hozzá, mert anyu már előtte fi -
gyelmeztetett. Se játékot, semmit ne vegyünk fel, 
mert robbanószerkezet lehet hozzákötve. Ez a zsák 
is egy ilyen volt. Felnőttek távolították el.

Éjjel mindig a kispincében aludtunk. Ezt min-
denki tudta a környéken. Egy napon mi gyerekek 
korán elaludtunk, a lakásban, az ágyban. Anyu-
nak nem volt szíve felébreszteni, hagyott aludni. 
Reggel rémülten tapasztalta, hogy Kilmannék fel-
pakolva elmenekültek családostól, és a mi pincén-

ken hajtottak át lánctalpas és autó nyomokat hagy-
va maguk után. A pince beszakadt, de legalább a 
környék megszabadult a nyilas családfőtől. Félt a 
környék tőle. Szkalkáéknál voltam egyszer éppen, 
amikor negyed magával, fegyveresen házkutatást 
tartott a Kilmann. Szegény Szkalka néni még ha-
lála előtt, 1987-ben is ezt a pillanatot emlegette. 
Gyerekként borzasztó látvány volt a fekete gép-
pisztoly, jancsiszöges csizma, a csizmáról lehullott 
sár és a sárga viasszal festett tiszta padló ellentétes 
hatása megdöbbentette. Elmenetelük híre gyorsan 
terjedt, mindenki azon csodálkozott, hogy senki 
nem hallott semmi zajt az éjszaka folyamán, pedig 
ezek a járművek igencsak nagy zajt csinálhattak, 
amíg kikeveredtek a mély pincegödörből. Így úsz-
ta meg családunk az eltaposást. Édesanyám pró-
bálta a megmaradt anyagból a bunkert újra rend-
be hozni, hogy ismét használni tudjuk, de a föld a 
sztálingyertyáktól akkorra már foszforral fertőzött 
volt. A munkát követően hatalmas hólyagok jelent-
keztek a lábán, karján. Pestújhely orvosa, Lővey Jó-
zsef doktor gyógyította, és feküdnie kellett.

Pont ebben az időben kapta meg a hivatalos 
értesítést, hogy az édesapám hősi halált halt a ha-
záért a fronton. Együtt sírtunk az ágy szélén ülve 
az édesanyámmal. Így kerültünk Szkalka néniék 
pincéjébe, ahol már három család volt összeköltöz-
ve. Ezt a betonpincét békeidőben direkt virág-át-
telelőnek építették az üvegház végébe. Anyukám 
az állatokról nem tudott gondoskodni, megkérte a 
Szkalka bácsit, vágja le őket. Egy kecskét és egy bir-
kát. A húst bödönbe, zsír alá tették. Sajnos sok száj 
volt a pincében, hamar elfogyott. Nem tudom, ki 
mit hozott enni, de bab az mindig főtt a pince kö-
zepén lévő jancsikályhán.

Amikor anyu felkelhetett, elindultunk meg-
nézni, áll-e még a házunk. Útközben mindenfelől 
lőttek a katonák. Az utat néztük, fütyültek a go-
lyók a fülünk mellett. A golyók sivításától féltem, 
mondtam is, hogy félek, hogy lelőnek. Anyukám 
nyugodt hangon válaszolt. Ne félj, egy anyukára és 
a négy éves kislányára, akik csak a házukat akarják 
megnézni, nem lőnek. Így is lett. Mindent rendben 
találtunk, úgy, ahogy ott hagytuk.
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Édesanyámmal mentünk egyszer a Bessenyei 
soron, amikor egy sovány, fekete kabátos néni jött 
velünk szemben, nagy sárga csillag volt a kabátjára 
varrva. Szembetűnő volt, s a gyerek mindig kíván-
csi. Miután elhaladtunk mellette, mindjárt meg is 
kérdeztem anyutól nagy hangon: „Miért van a né-
ninek sárga csillag a kabátján?” Anyukám nagyon 
halkan válaszolt: „Nem szabad észrevenni és kér-
dezni”. Tudomásul vettem.

Másik alkalommal vásárolni indultunk a Bilik 
nénihez, és a Bosnyák utca, Cservenka utca sarkán 
lévő házból az ablakon keresztül pakoltak a néme-

tek egy teherautóra hatalmas festményeket, kere-
testől (a tulajdonost már előbb elvitték). Itt is kí-
váncsian kérdeztem: „Miért viszik az ablakon át a 
képeket?” A válasz most is halk volt: „Ne nézz oda, 
nem szabad nézni, mert még rád lőnek!”

Édesanyám két nyelven beszélt, magyarul és 
németül. Otthon németül beszélt a család. Amikor 
az oroszok bejöttek, édesanyám letérdelt elém, és 
imára kulcsolt kézzel kért, hogy meg ne szólaljak 
németül, mert agyonlőnek. Igen cserfes kislány 
voltam, de ezeket az intelmeket egy életre megje-
gyeztem.


