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BUDAPEST OSTROMA. SZÉCHÉNYI VIKTOR GRÓF
FELJEGYZÉSEI, 1944. DECEMBER 24.-1945.
FEBRUÁR 12.

„Édes fiam!
Pincében, rossz mécses világánál kezdem e sorokat, melyek tartalmát már egy ízben
szóbelileg közöltem Veled, de tartok rá, hogy írásban is meglegyen - a mai viszonyok
közt úgy kergetik a borzalmas benyomások egymást, hogy azok közt hamar elhalványul
a kiejtett szó.
Négy irodalmi családi munkán dolgoztam az utóbbi években, mélyek részben
készek, részben félben vannak. Ha megérném e jelenlegi világégés végét, azokat valami
lyen formában közzé szeretném tenni. - Ha elpusztulok, és Te megmaradsz, arra kérlek,
vedd kezedbe az ügyet s próbálj vele valamit. Az irodalom s a könyvkiadásban nagy
jártasságai bírsz, bizonyára jól fogod csinálni.
Megírtam a magam életének történetét is - ez "70 év emlékei' cím alatt, gép-kéz
iratban szintén az Országos Levéltárban levő 'politúros ládában' van elhelyezve. - Ezt
kizárólag családi használara írtam, közzététel esetén alaposan átszűrendő és rostállandó.
- 1941-ben befejeztem, gondolván a többi úgysem lesz érdekes. - Sajnos, azonban azóta
a mai napig annyi történelmi borzalmakon mentünk át, hogy annak emlékét kár volna
veszendőben hagyni. Beíró könyveimben 941. X. 1.-1944. XII. 23-ig mindennap megta
lálható - ekkor jöttünk föl a Várba pár órás látogatásra, és Itt szorultunk. Azóta egyes
papírlapokon folytattam a följegyzéseket, melyek Anyád táskájában vannak eltéve. - Ha
megmaradnak, szépen ki lehet velük a 70 évet' egészíteni.
Ezt a levelet kérlek tartsd magadnál Isten áldjon, óvjon s boldogítson!
SzeretőAtyád
Széchényi Viktor
Barlanglakó"1
A levél írója, Széchényi Viktor gróf, egykoron Ottó főherceg szolgálattevő kamará
sa, majd - megszakítással bár, de - közel negyedszázadon át Fejér vármegye és Székes
fehérvár sz. kir. város főispánja. A levél keletkezésekor, 1945. január 17-én, „a
barlangsiralomház 24-dik napján", 74 éves, a Budapest, a budai Várhegy körüli harcok
borzalmait szenvedő öregember.
A címzett, egyetlen fia, Széchényi Zsigmond gróf, a világon talán legismertebb
magyar vadász,fiatalok,idősek kedvelt írója.
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Az emlegetett följegyzések pedig, amelyek „Anyád táskájában vannak eltéve", a
rövid életrajzi összefoglaló után, az alább közöltek.

Magyarország a II. világháború utolsó éveiben vált hadszíntérré. A háború borzal
mairól, az óriási emberi és anyagi veszteségről már számos publikáció: feldolgozás és
forrásközlés látott napvilágot Magyarországon és külföldön egyaránt. A feldolgozások
az egész ország, vagy egyes területek - s így már személytelen - akkori történetére
vonatkoznak. A visszaemlékezések- tehát személyes jellegű publikációk - nagy többsége
később, már a háború lezajlása után született, s főként a politikai elképzelésekre,
hadászati manőverekre vonatkozik. Emellett az óriási irodalom mellett elenyésző számú
az olyan forrásközlés, amely a lakosság különböző társadalmi csoportjai egyes képvi
selőinek egykorú feljegyzéseit tárja a kutatók és érdeklődők elé. Az egykori naplók,
jegyzetek többsége ma is családi tulajdonban van, rejtve a kutatás elől. Ezért különösen
nagyjelentőségű, hogy Széchényi Viktor gróf naplójának Budapest 1944-45. évi ostro
mára vonatkozó, eddig publikálatlan része most nyilvánosságra kerül, s itt közölhetjük.
***

Széchényi Viktor gróf 1871. október 10-én született Pozsonyban, Széchényi Dénes
gróf és Hoyos Marietta grófnő negyedik, kései fiaként. Bátyjai közül a legidősebb Imre
ekkor 13, Géza 12, a legifjabb Lajos pedig 6 esztendős volt. Kisgyermekkorát, szülei
pozsonyi házán kívül, főként a család dél-dunántúli, somogyvári birtokán töltötte. A
somogyvári évekre mindig szívesen emlékezett, élete végéig figyelemmel kísérte a kas
télyban és a birtokon bekövetkező változásokat. Édesapja súlyos betegsége miatt szülei
különösen sokat utaztak, s a kis Viktor több esetben elkísérte őket, így már gyermekko
rában élete meghatározó részévé vált az utazás. A gyermekek nevelését a szülők nagy
gonddal irányították, különös figyelmet fordítva a hitoktatásra és annak gyakorlására.
„A vallásos élet a családban egyátalján igen erőteljes volt. Szüleim buzgó katolikusok
voltak, s minket is ebben a szellemben neveltek."2 A kor főúri nevelései elveinek
megfelelően a kisgyermek már ekkor több nyelvvel ismerkedett. Édesanyjától és dadá
jától az első szavakat németül tanulta, Édesapja és testvérei, valamint házitanítója
magyarul beszéltek, 1877-től pedig francia nevelőnő is tartózkodott a háznál.
Az elemi iskolai ismereteket Prasek tanító úr csöpögtette a kisgyermekbe, ő készí
tette fel a gimnázium első két osztályának anyagából is, amelyekből Kaposvárott és
Pesten tett vizsgát. A gimnázium 3-5. osztályát a pesti Piarista Gimnáziumban végezte,
ezután egy esztendőt Bécsben töltött, Friesz őrnagy katonai pályára előkészítő magán
intézetében, ahonnan a morvaországi Fehértemplom lovassági hadapródiskolájába ke
rült/
Tanulmányai befejeztével, a katonai szolgálatot 19 évesen kezdte a Vilmos császár
ról elnevezett 7-es huszárezrednél; Cegléden, Kecskeméten majd Szabadkán teljesítve
szolgálatot. 1894-ben ezredével Bécsbe helyezték, ahol hamarosan a lovastestőrséghez
került. 1896-ban pedig I. Ferenc József kinevezte Ottó főherceg egyik szolgálattevő
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kamarásává, mint a 7. huszárezred főhadnagyát. E szolgálat idején közelről megismer
kedett az ekkor még gyermek Károly főherceggel, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó
uralkodójával. A kamarási tisztség nem jelentett különösebb terhet számára, viszont az
udvari élet és a politika kulisszái mögé láthatott, így az eszes, mindenre figyelmes
fiatalember egész életre szóló tapasztalatokat gyűjthetett. Ugyanekkor édesanyja Hoyos,
és apai nagyanyja Wurmbrand rokonsága révén számos osztrák családdal meglévő
rokoni kapcsolatait sikerült elmélyítenie, személyessé tennie.
1897. januárjában eljegyezte, majd április 26-án feleségül vette az akkori osztrák
földművelésügyi miniszter leányát, Ledebur-Wicheln Karolina grófnőt. A házasságkötés
után először nagyváradi, majd 1900-tól budapesti katonai szolgálati évek következtek.
Ezidőben tanult meg angolul, s kezdett el gazdálkodási kérdésekkel foglalkozni. 31
esztendős korában, 1902. augusztusában a tényleges katonai szolgálatból leszerelt, s
tartalékos főhadnagyként, birtokára, a Fejér megyei Sárpentelére vonult vissza gazdál
kodni.4 Döntése fő oka gyorsan növekvő családja volt. Még 1898-ban, Nagyváradon
született fia, Zsigmond. Őt követte Budapesten, 1900-ban Sarolta, majd - már Sárpentelén -1902 tavaszán Irma, a neves úrlovas, és 1905-ben Márta.
A mozgékony, érdeklődő főúr azonban nem tudott megmaradni a sárpentelei birtok
kezelése körüli problémák között, vonzotta az országos és a vármegyei politikai élet. Az
Országos Tűzoltó Szövetség egri közgyűlése még 1902-ben megválasztotta elnökének, s
ezt a tisztséget - megszakítás nélkül - egészen 1931-ig viselte. Az 1904-es időközi
parlamenti választásokon - Imre bátyja és az akkori Fejér megyei főispán, Fiáth Pál báró
biztatására- a Szabadelvű Párt képviselőjeként lépett fel, s a bodajki kerület képviselője
lett. Hamarosan azonban - rövid ideig tartó pártonkívüliség után -, 1906 elején belépett
Andrássy Alkotmánypártjába. A koalíciós pártok kormányzásának kezdetén, Andrássy
belügyminiszter javaslatára nevezték ki Fejér vármegye és Székesfehérvár sz. kir. város
főispánjává. Tisztségét első alkalommal 1906. április 21-től 1917. július 12-ig viselte. Mint
Fejér megye politikai történetének kutatója, Farkas Gábor megállapítja: „11 esztendős
főispáni működésére a politikai kiegyensúlyozottság, a harmonikus közélet megterem
tése volt a jellemző. Széchényi nem volt közigazgatási szakember; katonás egyéniség
maradt a főispáni székben is.... Célja a koalíció hatalmának megszilárdítása, a kormány
helyzetének erősítése mindkét törvényhatóságban.... A főispán egyéniségének, rugal
mas politikájának tulajdonítható, hogy a koalíció bukása után (1910) is fenntartotta azt
az egyensúlyi politikát, melyet társadalmi értelemben 1906-ban, illetve a következő
években megteremtett."51910-től kezdődően az akkori kormánypárt, a Tisza István gróf
által vezetett Munkapárt tagja lett, Tisza feltétlen híveként. Ebben az időben rendkívül
aktív életet élt, főispáni tevékenysége mellett foglalkozott a Tűzoltó Szövetség ügyeivel,
a főrendiház tagaként annak ülésein is rendszeresen megjelent. Igen sokat utazott,
három évtizeddel később maga is meglepődve állapította meg: „...elámulok azon a
rendkívüli mozgékonyságon, mely nem tekintette affairnak, hogy három-négy nap alatt
keresztülkasul utazzam a Monarchiát, északi Csehországból Dunántúlra, onnét Máramarosba, vissza Bécsbe és tovább Milleschauba."6
A család ügyei is nagyon érdekelték, igen büszkén viselte a Széchényi nevet, amely
Magyarországon összeforrott a kultúra és tudomány ápolásával, az ország fejlesztésének,
gazdagításának törekvésével. Dédnagyapja Széchényi Ferenc gróf alapította a Magyar
12 Tanulmányok XXIV.
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Nemzeti Múzeumot, nagyapja öccse, István „a legnagyobb magyar" nevéhez számos,
mindenki által ismert alkotás fűződik. Széchényi Ödön gróf pedig, apja unokatestvére,
a magyar tűzoltóság megszervezője volt. Bátyja, Imre a századfordulón a dunántúli
egykezes problémáival foglalkozott.7 Mint Viktor gróf maga írta, a Nemzeti Múzeum
alapításának 100. évfordulóján rendezett ünnepségek érlelték meg benne az elhatáro
zást, hogy a család történetével behatóbban is foglalkozzék. Egyik legaktívabb szervezője
volt a családi tanács létrehozásának, a család története megíratásának. Bártfai Szabó
Lászlót évtizedeken át támogatta nagy monográfiái elkészítésében. Maga is több család
történeti vonatkozású kiadvány szerzője.8 Az ő javaslatára kezdték meg az ország külön
böző helyein eltemetett Széchényi családtagok hamvainak Cenkre szállítísát, s ott a
családi sírkert kialakítását, amelyet 1911. szeptember 20-án avattak föl.
1914-ben, mint főispán vonult be katonai szolgálatra. A szerb és orosz fronton
harcolt, összesen 13 hónapot töltött a harctéren.9 Leszerelésekor kapitánnyá léptették
elő és a Károly csapatkereszttel tüntették ki.10 A Tisza kormány bukása után, amikor
főispáni tisztségétől megvált, az uralkodó a Lipót-rend lovagkeresztjét adományozta
neki Ezt követően ismét sárpentelei birtokán gazdálkodott. A Tanácsköztársaság idején
a szocializált sárpentelei gazdaság intézőjeként dolgozott, majd egy Somogy megyei
birtokon - mint kertész - rejtőzködött.
A Tanácsköztársaság bukását követően a Kisgazdapárt tagaként indult a nem
zetgyűlési választásokon, s lett képviselő. Kisgazdapárti tagsága azonban nem tartott
sokáig, mert „A Kisgazdapárt is megszavazta a trónfosztó javaslatot, de hozzátette, hogy
azt nem kényszerből, hanem saját elhatározásából teszi. Ezért az indoklásért kiléptem a
pártból."11 Élete végéig legitimista érzelmű maradt, azonban számot vetett a kor reális
politikai lehetőségeivel, és elfogadta - a nemzetközi helyzet ismeretében - a detronizáció
elkerülhetetlenségét, igyekezve mind a legitimistákat, mind a legitizmus ellenzőit mér
sékeltebb magatartás tanúsítására bírni. Rövid ideig pártonkívüli képviselő volt, majd az
Egységes Párt képviselőjeként választották újjá. Nemzetgyűlési hozzászólásaiban főként
a tűzrendészettel, a mezőgazdasági szakoktatással, a földbirtokreformmal és a hadifog
lyok ügyeivel foglalkozott. 1926-tól az újjászervezett felsőház tagja lett, majd a kormány
zó november 27-én ismét Fejér vármegye és Székesfehérvár sz. kir. város főispánjává
nevezte ki.12 A kormánypárt befolyásos egyéniségeként, Bethlen István gróf személyes
híveként tevékenykedett. Munkatársait főként abethlenista kisbirtokosok közül válogat
ta ki. Tisztában volt a társadalom szociális problémáival és - a bethleni politika szelle
mében - keresztény-nemzeti alapon hirdette a földműves társadalom szellemi, politikai
és gazdasági felemelésének szükségességét.
A harmincas években helyzete, lehetőségei megnehezültek, mert a kormánypárton
belül egyre erőteljesebben a szélsőjobb képviselői törtek előre. Egyike volt azon főispá
noknak, akik ellenálltak a kormánypárt új vezetői általjavasolt tervnek, amelynek lényege
a pártpolitikai szempontok kiterjesztése volt az állami élet minden területére. Az 1935-ös
választásokon a Fejér megyében megválasztott képviselők szinte mindegyike a kormány
párt szélsőjobb szárnyához tartozott. Ebben a helyzetben ünnepelték a megyeszékhelyen
főispáni működésének 20 éves évfordulóját, melyen Kozma belügyminiszter, Hóman
kultuszminiszter, Székesfehérvár országgyűlési képviselője is megjelent és köszöntötte a
közkedvelt főispánt. A jubileum alkalmából Székesfehérvár díszpolgárává választotta,
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Fejér vármegye pedig alapítványt tett nevére. Bár személyes népszerűsége még ekkor is
igen nagy volt, de konzervatív politikai nézeteivel és politikai gyakorlatával pártjának
egyre inkább jobbra tolódó képviselői már nem értettek egyet. A jubileumi ünnepségen,
talán éppen a közelmúlt eseményeire gondolva, saját tevékenysége fő eredményét abban
látta, hogy a közigazgatást a politikától lehetőség szerint igyekezett különválasztani, s
hogy a kiegyenlítésre, a harmónia kialakítására törekedett a két törvényhatóság és az
állam között. Ezt követően többször foglalkozott a lemondás gondolatával, ami végleg
akkor érlelődött meg benne, amikor az 1938-as választások után az egyik kormánypárti
képviselő bejelentette, hogy nyilaskeresztes képviselőnek tekinti magát. Az idős, ekkor
már 68 esztendős főispánt csak az államalapító Szent István király halála 900. évfordu
lójának tiszteletére Székesfehérvárott rendezett országos ünnepségek tartották hivata
lában. Ezt követően már nem kívánt részt venni a politikai életben, amelynek
változásaival részben nem értett egyet, részben pedig idős kora miatt nem tudott követni.
1939 tavaszán vált meg hivatalától, melyben ekkor már nem is tartóztatták. Ebben az
esztendőben adományozta neki a kormányzó a m. kir. titkos tanácsosi címet.13
Rövid ideig Sárpentelén élt feleségével, elsősorban családi gondjaival törődve.
1941-ben Budán, a Völgy utcában vásároltak villát, s rövidesen odaköltöztek. Ekkor írta
meg életének történetét „70 év emlékei" címmel. Az idős ember egészségi állapota
megromlott, egyre gyakrabban betegeskedett - többek között -r szürke hályoggal operál
ták. Kiábrándultan, megfáradtánfigyeltea világégést és Magyarország háborús politiká
ját. Örült a trianoni békeszerződés következtében elcsatolt területek egy része
visszacsatolásának, de helytelenítette a náci Németországhoz való egyre szorosabb
kötődést. 1944 októberében, a nyilas hatalomátvételkor rövid időre le is tartóztatták.
Ekkor már Magyarország területén folytak a harcok a nácizmus ellen, amelyek
hamarosan Budapestet is elérték. Széchényi Viktor gróf feleségével és Zsigmond fiával
együtt élte át Budapest 1944-45. évi ostromát. A város legjobban védhető pontja volt a
budai vár, ahová karácsony este gyertyagyújtásra és misére érkezett unokáihoz és déd
unokáihoz, s ahonnan - a szovjet csapatok váratlan bekerítő hadmozdulata következté
ben - már nem tudtak Völgy utcai otthonukba visszatérni. A hét hetes ostromot az Úri
utca 52. számú házuk pincéjében vészelték át.14 Az ottani eseményeket, személyes
élményeit, a hallott híreket vetette papírra; gyertyafénynél, félig vakon a pincében.
Feljegyzéseiből minden eddigi forrásnál részletesebben tárul elénk a várfizikaimegsem
misülése, romhalmazzá válása. A várban rekedt civil lakosság mindennapi gondjai, az
egyéni tragédiák kendőzetlenül, minden szépítés nélkül, nyersen, szinte tőmondatokban
elevenednek meg.
Széchényi Viktor grófnak nem volt módja a feljegyzések utólagos korrigálására,
kiegészítésére, javítására, mert a hosszú ostrom és az azt követő megpróbáltatások
következtében a legyengült szervezetű idős ember 1945. április 19-én elhunyt. Feljegy
zéseinek közlésére, fiának Zsigmondnak sem nyílott lehetősége. A család birtokában
megőrzött lapok most először látnak napvilágot.
A 20. századi magyar belpolitikai életben nem kis szerepet játszó Széchényi Viktor
gróf életútjának feltárása, értékelése még nem történt meg. Talán az ezirányban tett
lépések egyikének tekinthető e naplórészlet közlése, melyet - reményeink szerint - a
teljes napló közzététele követ majd.
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Ezúton is köszönet illeti a kézirat mindmáig hűséges őrzőjét, Széchényi Zsigmondnét a közlés engedélyezéséért, s a hiányzó adatok felkutatásában nyújtott fáradhatatlan
segítségéért. Köszönet továbbá Széchényi Viktor gróf unokájának, Batthyány Marittának és Jankovich Bélának, valamint feleségének, akik segítségemre voltak a kézirat
közzétételében.
***

1941-ben lezárt „70 év emlékei" címen összefoglalt élettörténete folytatásaként
Széchényi Viktor rendszeresen vezetett - szinte halála napjáig - ún. beíró könyveket és
napi feljegyzéseket. E naplónak is nevezhető iratanyagból - amely jelenleg is a család
tulajdonában van - a Budapest 1944-45. évi ostromára vonatkozó részt emeltük ki. E
naplórész 8 különálló, számozott lapra és 4 különféle füzetbe íródott ceruzával és számos
rövidítéssel. A kézírás nehezen olvasható, nagy lendületű, szálkás betűkből áll, amelyek
összehasonlítva Széchényi Viktor más forrásokból ismert jellegzetes kézírásával, bizo
nyossá teszik, hogy a feljegyzéseket ő készítette.
A közlés alapelvének tekintettük, hogy az eredeti helyesírást megtartva, semmit ki
nem hagyva, tegyük a szöveget közzé. Azt a néhány szót, amelyet a legnagyobb igyeke
zettel sem tudtunk kiolvasni (...)-tal jelöltük. A szövegen csupán annyit korrigáltunk,
hogy az ékezeteket és a központozást kiegészítettük, illetve ott ahol hiányzott, pótoltuk.
A rövidítések közül azokat, amelyeket állandóan használt, minden külön jelölés
nélkül kiegészítettük, a szöveg könnyebb olvasása, megértése érdekében. Ezek az aláb
biak:
Zs. = Zsiga
L. =Lili
v. = vagy
h. = hogy
A közismert rövidítéseket (pl. Bp. = Budapest, u. = utca stb.) rövidített, változatlan
formájukban hagytuk, mert éppen rövidségükkel is jellemzik a naplóíró lelkiállapotát.
További rövidítéseket kiegészítettünk, kurzív szedéssel jelölve az általunk beillesztett
betűket és szavakat.
A dátum írását egységesítettük, a hét napjait azonban csak ott jelöltük, ahol azokat
Viktor gróf is valamilyen okból szükségesnek vélte.
A szöveg olvasását és megértését könnyítendő név- és helymutatót készítettünk,
amelyekben minden általunk ismert adatot közlünk. Minden név és helyszín a szövegben
használt formájában megtalálható a mutatókban. Azon személynevek esetében, amelyek
birtokos összetételben helyet jelölnek pl. „Pálffy F. lakása", célszerűbbnek látszott a
helymutatóban való feltüntetés, mint a névmutatóban, hiszen a legtöbb esetben a személy
nem is tartózkodott az ostrom idején a budai Várban.
A szöveg közlésekor gondot okozott számunkra, hogy utaljunk-e a nyilvánvaló
rémhírek, az egyes események valódi, pontos időpontjának jegyzetbeni korrigálására.
Miután azonban Magyarország II. világháború alatti történetére és Budapest 1944-45.
évi ostromára vonatkozóan olyan pontos feldolgozások állnak rendelkezésünkre, ame
lyekből az egyes kérdésekről könnyen lehet tájékozódni, fölöslegesnek éreztük jegyze180

tekben követni az eseményeket. A sok jegyzet nehezítené a szöveg olvasását, s miután a
közlés minden valószínűség szerint nem foga megváltoztatni az ostrom lefolyásáról
alkotott ismereteinket, inkább az ostromlottak lelkiállapotáról, hangulatáról, informált
ságáról tájékoztatja az utókort, lemondtunk a jegyzetbeni korrekcókról.
***

1944. december 24.
Lilivel 8 órai misén. Már 1-kor ebédelünk, mert Alice Pomázra siet két napra. Ebéd
előtt egész Hoyos család15 és Blankiék jönnek ünnepeket kívánni. 1/2 3-kor Lilivel Várba
3 órás éjféli misére, utána 52-esben, hol unokák16, Zsiga és dédunokák17 jelenlétében kis
karácsonyfát gyújtunk. (...) 1/2 6-kor elköszönünk, hogy hazamegyünk a Völgybe. Lesé
tálunk a Széli Kálmán térre s már (...) a sötétség. Ott megtudjuk, hogy villamos nem jár
- és a Szép Ilonkánál már bent vannak az oroszok! Mii tegyünk?! Vissza Úriba, sikerül
telefonálni Völggyel, ott még nyugalom van ugyan, de környéken heves géppuska és
ágyútűz. Zsigának sikerül egy kis katonai autót kapni - két üléses -, Lilivel s sofőrrel
beleszorulunk, s hátulsó lyukba Cziráky Béla (Lilly sógora) hadapród őrmester. Megin
dulunk - Pasaréti úton - Pázsit utcáig, ott német katonák visszaparancsolnak - gépfegyvertűz. 1/2 9-re megint vissza Úriba, itt hálunk Zsigánál, Lili kanapén, én (...)
karosszéken. Külföldi rádió szerint Debrecenben ellen kormány alakult! Dalnoki Miklós
és Vörös tábornok, Teleki, egy kath. és egy ref. pap stb.
Égést éjjel ágyúzást s g£/?fegyvertüzet lehetett hallani.

1944. december 25.
Lilivel reggel 9-kor Mátyás templomban misén. Áldozás. Egész d.e. erős harci zaj.
Oroszok nem Hidegkút, hanem Budakeszi felől jöttek be. Virányoson már bent vannak.
Tegnap állítólag nyilasok kirabolták a svéd követséget, s Danielson követ csak kínnal
tud a Nemzetközi Vörösfceraszfbe, Fillérbe menekülni.
Dénes felesége tegnap Szombathelyről 2 fiával visszajött, ellenben Teréznek nyoma
veszett. Ebéd unokákkal heves tüzelés mellett. Jankovich Miki jön, érdekeseket mesél.
Ma d.u. a Hűvösvölggyel megszűnt minden telefon összeköttetés. Árvácskával még
tudok beszélni. Szmrecsányi Béla szól. Benyomása, hogy Hűvösvölgyben nincsenek
harcok, ellenben János hegy, Svábhegy, Virányos egészen a Szt. János kórházig heves
csata dúl, és pokoli harcizaj hallatszik. Rózsadombon nincsenek becsapódások, de házak
mellett egy saját üteg őrült lármát csinál s Jánoshegy felé tüzel. Estefelé halkul az ágyúszó.
Vérmezőn saját aknavető ütegek ágyúznak Svábhegy felé. Átköltöztünk a Sigray-ház I.
emeletére. Sigray és a grófné hálószobáiba. Központi fűtés, de alig van már cox, spórol
nak, csak 14°C. 9-kor ágy. Állítólag a németek az éjjel támadnak, hogy a záró gyűrűt
átszakítsák, és az egérfogóból Bécs felé kimenekülhessenek.
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Lefekvés után tényleg erős ágyúzás, mely folyton fokozódik. Aludni alig lehet.
Vérmezei ütegek pokoli lármája megreszkedteti az ablakokat.

1944 december 26.
Reggel 4-kor rettentő durranásra ébredek, s hallani vélem az omladék zuhanását.
Felébresztem Uü% s vele és Nemestóthyval - ki a szomszéd szobában kvártélyoz lemegyünk az óvóhelyre, de az ajtót csukva találjuk. Mivel addig minden lecsöndesült,
fölmegyünk - visszafekszünk.
Vörös házmester reggel (...) mondja, nem volt becsapódás, pedig nekem lett igazam
- a német követség, hadimúzeum, helyőrségi templom s 2 Úri UÍCŰÍ ház kapott találatot.
A német követség összes bástyái ablakai betörtek - ez volt az omladék, amit hallottam.
Egész d.e. erős ágyúzás, különösen Vérmező vezet. Lilivel és Elisabeth-el 12 órai Mátyás
templomi misén.
Utána 1/2 órás nagyriadó. Találkozom Széchényi Fricivel. Azt mondja, biztos híre
van, hogy muszkák bent vannak Bolyaiban! Akkor tehát Völgy utcai otthonunk már orosz
kézen van! Mit fogunk ott találni, ha majd egyszer visszajövünk? Pedig csakis azért
akartunk maradni, hogy menthessünk valamit! Lehet, sőt valószínű,* hogy mindenünk
elveszett, amink volt!!!
Unokákkal ebéd. Ebéd után Sigray házba - napló, duma.
Lili ezalatt (3-4 közt) átmegy Verbőczy utcába Edinához, mialatt együtt ültek a
Verbőczy utca felőli szobában - óriási durranás és kiabálás. Két belövés volt. Egyik
Szapáry Marie hegyi szobájában nem robbant, csak rongált. A másik Sardagnaék laká
sába hatolt, az egyik ikerlányt megölte, az anyát megsebesítette.
Repeszdarabok hullanak. Úri pincébe megyünk. Vacsorán szobákba, de nem me
rünk a bástya felőli szobákban maradni. Maritta 2 gyerekkel a szakácsnőhöz költözik,
udvari szobába. Lilly pincében. Mi ketten Pálffy lakásban.

1944. december 27.
Lili ágyban, én kanapén, jól aludtunk jéghideg szobában, de sok takaró alatt - félig
ruhásán 8-ig. Öltözni átmegyünk Sigray házba, mert ott valamivel melegebb van. A Bpesti
hídfő csata reggel nagy erővel tombol. Rádió bemondja, hogy d.U. 5-től senki utcára nem
mehet. Hatalmat nyilas párt vette át, s minden karhatalom nekik van alárendelve?!
Reggelre a villany kialszik, úgy látszik találatot kapott. Mi lesz itt este, mikor már
4-kor sötét van.
Rettentő szűken vagyunk!
Mi van most a Völgyben!
D.e. Lilivel Zichy Edinához megyünk, részvéí látogatás. Két lövedéket kapott a ház.
A kisebbik, a tetőn, a ház sarkát vitte el. A nagyobbik a földön robban Sargadnaék
szobájában - rettentő fölfordulás. A ház többi ablaka is mind bezúzódott. Hideg van. A
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lakók alagsorba húzódtak. Megmentett bútorok tömkelege közt, egy száll gyertyánál
ülnek. Itt egy beszorított ágyban fekszik bekötött fejjel szegény Atta!
Itt tudjuk meg, hogy Széchényi Miklós ma d.e., állítólag felesége jelenlétében,
agyonlőtte magát! Miért?
Délután pokoli lövöldözés. Óvóhely. Lilivel beköltözünk Pálffy Ferenc szobáiba jéghideg, de nincs a veszedelmes oldalon.
Este sötétben és hamar fogyó (...) faggyú gyertyáknál. Folyton menekült tábori
képek!
Az unokák szűk fürdőszobájában Lili és a kis lilly a kádban pelenkádat mosnak.
Csekonics Endre és Inkey Péter (...) diskurálnak kis Lillyvel. Bálint a bilin ül.
Se újság, se rádió, se villany - semmiről nem tudunk - csak vagyunk!

1944. december 28.
Aránylag nyugodt éjszaka. D.u. fát vágok és fűrészelek.
Kiss Sándor jön - fürdőköpenyt hoz. Zalán jön - hálóinget hoz.
Le akar menni krisztinai főpostára elromlott telefonja miatt. Bécsi kapunál fegy
vertűz. Állítólag két férfit akkor öl meg egy becsapódó gránát. De azért ő lement, de a
postát zárva találta.
Zsiga (...) végett drukkol.
D.u. ismét nagy lövöldözés. Keringő hírek: oroszok már a Sashegy alján vannak már a Siestában vannak stb.
4-5 közt ép Lilivel szobánkban olvasgattunk, s a kis Bálint nálunk aludt, egyszerre
óriási robaj - s máris szaladt begyulladva Pepák - ( . . . ) állítja, ház (...) fele beomlott.
Maritta beront a gyerekért, s mennek az óvó helyre. Én ki az udvarra, minden telve
üvegcseréppel és tetőcseréppel. A déli traktus tetője közepén nagy lyuk tátong, ott jött
be a lövedék a Ricsováry lakás konyhájába. Fölrohanok, csak Dr. Fejér van ott, nyugod
tan jön ki - nincs semmi baj -, családja a pincében.
Mindenünk átvisszük udvari részre. Épületkár csakis a jelzett tetőrészlet, és a
Ricsováry lakás konyhájának a mennyezete - de ezenkívül csak üvegkárok - de az
tetemes! Lili és Maritta bámulatos nyugodt, Lilly is, de nem annyira. Pepák be van
szarva!
Utána az ablaknélküli szobák lakóinak átcsoportosítása.
Reggel a villany váratlan ismét kigyulladt, megfizethetetlen jótétemény.
Este Marittát 2 gyerekével hozzánk költöztethettük a Pálffy lakásba - s 6-n aludtunk
egy szobában: Lili, Marfíto, 2 gyerek, én, Zsiga „Dorka" kutyája.

1944. december 29.
Egész éjjel ágyúszó és becsapódások. Reggelre szomorú meglepetés, a villany ismét
kihagyott, sötétség, már alig van gyertyánk, de a legnagyobb baj, hogy a víz is kimaradt.
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Van ugyan 3 tele eresztett fürdőkád, de meddig lesz ez elég? Főzni, pelenkát mosni inni! Mosakodni már nem lehet.
Zsigával beszéltem, reményli ma hazajöhet. Zsiga telefonja még működik, próbál
tam beszélni Theával, sikerűit. Azt mondja borzasztó éjszakájuk volt. A Károlyi kert
német katonai tábor tankokkal stb.
D.e. udvart söpörtem, törmelék és üvegcserepek. Most tiszta.
Unokák egy ismerős csendőrhadnaggyal beszéltek. Azt mondja, Hűvösvölgy oly
rettentő tüzérségi tűz alatt állott, hogy ott ép ház nem lehet!
Szép kilátás, összes vagyonom és személyzetünk! Továbbá, hogy 6 hónapig fogják a
németek Bpestet tartani, s ezután jön a nagy fölszabadító német hadsereg.
„Vitézeink" d.U. Szikla kórházban voltak, onnan azt a hírt hozták, hogy németek
Budát föladják, s Balassagyarmat felé fognak a gyűrűből kitörni mert ott leggyöngébb az
orosz - s ezért holnap visszavonulnak Vérmezőről.
Zsiga hazajött.
Naponta várjuk az oroszt, levetkőzni nem fogok éjjelre. Milyen lesz ez a momentum?
Végeznek-e velünk, vagy meghagynak?
1/2 9-kor Pálffy lakásban lefekszünk: Lili, Maritta, én és a két kisded. 9-kor bejön
Zsigas jelzi, hogy ablakai előtt a Bástyára esett egy lövedék és ablakai jórészt bezúzódtak.
De azért mégis otthon fog aludni.

1944. december 30.
Jól aludtunk, ámbár egész éjjel tartott a város lövetése, csak becsapódást lehetett
hallani. Reggel 9 után egyszerre pokoli német támadás a bástyái házsor ellen, egymás
után egész közeli becsapódások, robbanások. Hívnak, jöjjünk azonnal az óvóhelyre.
Gyerekeket felöltöztetjük, s visszük le az óvó helyre. Most itt van az egész ház lakója: Mi
ketten Lilivel, Zsiga, a két unoka-menyecske, 2 kisded, (Csekonics és Inkey Péter a Szikla
kórházban segít), Dr. Fehér menekült Kecskemétről. Doktor és családja: neje, 15 éves
leány, anyós és szakácsnő, Zsiga szakácsnője: Horváthné és leánya, Horgos Isti házmes
ter és még 1 vénleány és (...).
Egy pici petróleum lámpa mellett összezsúfolva, fázva, éhesen! Az este 9-kor beállt
a sötétség. Se víz, se világítás. Pokoli ágyúzás, minden ablak törik, cserepek hullanak. Mi
lesz - 3 nap múlva éhen, szomjan veszünk és megfagyunk! Borzasztó d.e. Mi lesz velünk!
Ebéd 3 felé krumpli és vargánya. Utána tűzszünet. Átmegyek a 8-asba. Egy száll
gyertya mellett a földszinti házmester lakásban találom: Gyula, Dédette, Esterházy Józsi
rédey és neje, (...)-né, Rédei Manci. Baj több nincs, csak üveg károk. Onnan Elisabethékhez, itt Márffy Elemér és fia és egy svájci hölgy, ki azt állítja, hogy két nap előtt beszélt
Hürlimannal, oroszok még nem voltak ott. Dísz tér 10-ben, pincében kutat találtak. Este
viszonylagos nyugalom. 1/2 9 alvás.
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1944. december 31. vasárnap
Nyugodt éjszaka. D.e. Lilivel Mátyás templom. Visszajövet Ney Ákosékgoz. Pince
gyermekmenhely. Dőry Andor tegnapi ultimátumról beszél - igen előnyös -, németek
nem fogadták el. Pusztulnia kell a magyarnak. Onnan vissza Úri-ba. Föltűnik egy teljesen
szétlőtt ház. Melyik az? A miénk sajnos! Távollétünk alatt Volltreffer. Kapu alatt
sebesültek fekszenek, jajgatnak. Rémület - kit talált el az enyémek közül? Hála Isten
mind épek. Német katonák: 9 halott, 2 súlyos sebesült. Kapu előtt autóba rakodtak.
Mindenki pincében. Szobák rapityára, földszint és emelet. Még Zsiga szobái épek.
Ő Lamottéknál.
Megyek helyet keresni kisdedeknek. Edelsheim házban találok (Dísz tér 12.).
Beszólok Coburgékhoz, Elisabethez, Gyulához.
Házunk rémesen néz ki, Maritta most inkább maradni akar! Este 9 körül óriási
robbanás, Lilivel ép Zsiga szobájából akartunk kihozni és a pincébe levinni takarókat.
Rettenetes csörömpölés, légnyomás. Később kiderült vis-à-vis Coburgéknál repülőbom
ba kivágta az ő nagy kapujukat s a miénket teljesen szilánkra. Ami ép dolog még volt a
házban, elpusztult. Romhalmaz, nincs egy szoba sem, ahova visszavonulhatunk, csak a
pince - egy gyertya! 24-en aludtunk itt. - Szilveszter éjszaka! Este Pepák Sziklából.
Ajánlja 72-be lányok gyerekekkel menjenek át. Nem B.,18 kitűnő pincébe.
Doktoréknak köszönjük, van egy pohárral.

1945. január 1.
Most világossal áttekintem a helyzetünket - borzalmas, romhalmaz - folyton lőnek
-, meddig fog ez tartani - s milyen lesz a vég? Lilly hajnalban Kuhinkával 72. Lövés miatt
nem tud visszajönni. Távolléte alatt fél 12-kor újabb rettentő detonáció. Negyedik
találatot kapott a ház! Csekonics hálószobája fölött a gerenda.
Lányok elhatározták, nem mennek 72-be, de Kuhinka rá akarja őket beszélni,
menjenek át Ritzbe? Közbe Zsiga is átjön, s hozza Lamotte meghívását, ketten öregek
menjünk át hozzá, van 2 meleg szoba. Válasz, ha lányok lemennek, meghívást elfogadjuk.
Most már egész nap pincében élünk. Házmesterek ablaktalan konyhájában hellyel-köz
zel főzünk.
Estefelé hihetetlen csönd.

1945. január 2.
Éjszaka több robbanás hallatszott. Reggehe kiderült, hogy szemben Coburg ház és
a bástya sétány kaptak. Pálffy lakás szemben levő ajtaja és Zsiga lakásában rettentő
pusztulás. D.e. Lilivel Zsiga lakásán próbáltuk a menthetőt menteni. Napról-napra
tarthatatlanabb a helyzet.
D.e. pokoli bombázás, levegőből, ágyúból. Kitűnt, hogy éjjel egy 6. találatot kaptunk
- a garage.
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Estefelé Zsiga egész magából kikelve átrohan. Lamotte házat egy légibomba telje
sen összedöntötte, csak épp az életüket tudták megmenteni. Zsiga az 54-esbe kapott egy
óvóhelyet a házmesternél. A vár további bombázása folyik. Már ép ház már nincs. Víz
fogytán van, holnaptól fogva nem lehet mosakodnunk. Hová jutunk! Zsiga ma törmelék
közt holmiját össze akarta szedni.

1945. január 4.
A napok összefolynak, írni nem lehet, a mikor az ember akarna. Azt hiszem egy
napot kihagytam. Tegnap kaptuk a 7-ik Volltreffert. Már csak a pince használható, összes
szobák romok. Tegnap átjött Edelsheiméktől a fiatal Berchtold Kázmér19 egy katona
barátjával. Edelsheimné üzeni, szívesen várja a két fiatal nőt a gyermekekkel. Isten ujját
látjuk benne. Áthurcoljuk őket, ép lövés szünet volt. Azt állítják a katonák, jó hírek, 24
óra múlva fölszabadít egy nagy német hadsereg, már Bicskén vannak. Hiszi a piszi!
Éjszaka nyugodt.
Ma reggel Edelsheiméknél voltam. Jól vannak, az épület még jó. Visszajövet az 34-es
házmester fűtött konyháján egy fél lavór vízben borotválkozás, mosdás, fürdés. Hazajövet
nagyriadalom,a volt Esterházy László ház bombát kapott, tüzet fogott, és- a szűk Dárda
uícában zsúfolt német autók benzinje veszedelemben. Hamarosan elvitték őket. Német
autókat elvitték. A tűz reggelig égett, de elaludt. 3fiatalkatona jött a lányok podgyászáért. Zsiga Gellérthegyen jár, mesél, mindenfelé romok.

1945. január 5.
Éjszaka nyugodt. D.e. aránylagos nyugalom. Utca, járda tisztogatás. Víz elfogyott,
expedíció belügybe, Kálvária. Kiss csendőr főhadnagy - becsap -(...) Szilárdy csendőr
ezredes. Végre 9 kanna víz. Lamotte agyon bombázott háza. Állítólag három század
német pusztult el ma reggel Keleti pu-nál. Tattersaalban németek Horthy versenylovait
agyonlőtték.
D.u. ismét a fiatal emberek a Dísztérről kocsival, elviszik az unokák többi podgyászát kocsival.
Dénes és Sfeti látogatóban. Elisabeth egy vödör vizet hoz, derék asszony!
Tóni újságolja, hogy a Vérmezőn 30 ezer orosz foglyot fogtunk! Hiszi a piszi! Jön
Márffy Laci, hoz 2 vödör vizet. Apjával jött, kit igazolásra elvittek.
Jön Lilly és Kuhinka, még itt maradt holmit vittek el. Este csönd.

1945. január 6.
Vízkereszt. D.e. aránylag nyugalom, távoli harci zaj. Lilivel rendbe tettük, kisöpör
tük Irma lakását. Ebéd után ugyanazt kezdtük Zsigánál, egyszerre csak nagy repülő
bugás, menekülés pincébe. 3 óriási csattanás, minden megremeg. Még nem tudni, hova
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vágott, valószíhű Mátyás templom és Coburg ház. Két litánia. Az Isten meghallgatott - a
ház csöndesen leégett. A bombáknál a csendőrök kisütötték, hogy ártalmatlanok, mert
a gyújtókészülék kiesett belőlük, mind a 3 az utca közepén. A pánik lassan elült.
Maradunk az odúnkban. Hírek: a németek agyonlőttek 2 orosz parlamentert! Ezért vad
támadást fogunk kapni. Nyugodt éjszaka. Zsigát a szomszéd házból kibombázták - ismét
Lamotte pincébe ment.

1945. január 7. vasárnap
Elég csöndesség. Takarítok Irmánál, mert ismét telve van cseréppel. Aztán Dísz tér
13-ba20 megyek. Gyerekek jól, de megtudom a szomorú hírt, hogy 10-es tegnap Volltreffer
és öreg Monsignor szörnyet halt. Átmegyek - szegények, desperatus állapotban. A
bástyái részt érte, az öreg azonnal meghalt. Márfíy Laci és Jankovich Lali fejükön
könnyebb sebet kaptak. Monsignort ma d.U. temetik a ház előtti kis kertben. Honvéd
szobor háta mögött. Rendőri bizottság óvóhelyet vizsgál. Azt mondja biztos hír, nagy
német hadsereg Bicskénél, Zichyújfalunál van. 24 óra alatt felszabadít?! Hiszi a piszi.
Állítólag oroszok Mária Terézia laktanyában vannak!! Most dél - teljes csönd.
Állítólag Bolyai Akadémiát visszafoglaltuk. Zalán jön, mindenfélét mesél. Agyonbom
bázott lóhúst evett. Később óvóhelyükön kisbaba meghalt, szintén Dísztéren temetik.
D.u. Lilivel Dísz tér 10-esben, udvaron két szék közt rögtönzött koporsóban nyugszik
Monsignor. Sír a szobor mögött megásva. Papot várjuk, meg valami írást, de sötétedik,
haza kell mennünk. Keringő hírek, a nagy fölszabadító német sereget bekerítették megsemmisülés előtt áll. Szemző Blanchot egy német tiszt moblyán Pestre vitte, hol
ismerősöket látogatott, s aztán vissza Lamottékhoz. Pesten csak aludni mennek az
óvóhelyre, van villany és víz, szobában étkeznek. - 19-ben megindult a vízvezeték, segítek
vizet hozni. Bárzcy Pistával találkoztam, a 32-es romjai alatt élnek. Este rádió, semmi
különös. Nyugodt éjszaka. Ma vasárnap volt. Rádión misét hallgatunk.

1945. január 8.
Kivételes csöndesség. Irma lakásából 3-adszor takarítom ki a törmeléket. Aztán
udvart söpörtem. Zalán jön rémhírekkel. Sógora Szluha Dénes Lánchíd u. 6-ban lakott.
Tegnap ott járt s kereste, a 6-os nem létezik. Téglahalmaz. Sógornőt megtalálta Erzsébet
kórházán sebesülve. Dénes 3-ad magával a romok alatt, de nincs ember, aki kiásná! ! Titi
Gyula jön, (...) hírek! Németek jönnek, Tatát már visszavették. Pestet fel fogak adni, s
Budát védeni?!
Naponta d.U. litánia a föld alatt Katakombák. (...) plébános. Ma Zsiga szobáiból
mindent a pincébe hord. Horváthné szobáját mosdószobává alakítjuk, de bedeszkázott
ablakkal. Van egy kis hó, lesz mosdóvíz! Már egy hetes piszok van rajtam - talán ma d.U.
Szakállt eresztek!
D.u. Lilivel látogatás Werbőczyben Edinánál. Borzasztó benyomás. Minden öszszedűlve. Romok alatt, szűk pincében, szegény béna Stepszi, Marie Louise, nyomorúság,
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sötétség, siralom. Aztán 13.21 Jól vannak. 10-esben bajok. 4 Széchényi csemete22 tüdőgyulXadásban. Hírek: készleteket rekvirálnak. Esztergomot németek megvették. Oroszok
jönnek. Németek jönnek. Ellentmondó hírek. Rózsafüzér, csöndes éjszaka.

1945. január 9.
Reggel sűrű havazás. Lili és Dr-al plébánián, holnap plébános szentséget hoz. Dr-al
10-esben. Mindenkit megvizsgál. Dénes 40° láz. Orvos megnyugtat, csak kis Kálmán van
nagyon rosszul, de nem reménytelen. Medikus orvosságot kér. Feszty Mása önfeláldozó,
leszalad orvosságért. Hírek: Vácot megvettük. Németek Úri utcán sáncolnak - mi lesz
mindennek vége? Micsoda borzalmak várnak még ránk? Dr. Király jön. Márffy Elemér
tegnap Pesten volt angolkisasszonyodnál. Utcai forgalom, vízhordó nadrágos hölgyek,
hólapátolók, katonák, (...) autók, közben ródlizó gyerekek. Utcai kép. D.u. Isten tiszte
let. Lamotték, később Kuhinka petróleummal. Este nyugalom. Rádió: németek Eszter
gomot visszafoglalták.

1945. január 10.
10-kor jön Kátay plébános, 14-en gyónnak. Majd óvóhely megáldás s Szent áldozás.
Kedves kis beszéd - megkapó - katakomba. „Nemzetőr": jön a német felszabadító
hadsereg. Ellenkező hír: Kispestet és Soroksárt oroszok elfoglalták. Lilivel 10-esben,
kissé jobban a betegek. 12-esben jól vannak. Úri utcában 50 orosz foglyot kísérnek.
Lamotték jönnek, vizet hoznak, náluk két órát működött a vízvezeték. Dísztéren villany,
nálunk sem egyik, sem másik. Családom hülyeként kezel.
Mit hoz a jövő? Mit reméljünk? Kiben bízzunk? Német? Orosz? Mi van Völgyben?
Mi Istenhegyen? Borzasztó a bizonytalanság!
Márffy Tomival találkozom. Nejét letartóztatták, de másnap szabadon eresztették.
Sok letartóztatás, Haller Gábort agyonlőtték. 7-9 között igen erős harci zaj, puska és
(...). Svábhegy, Olaszfasor. Egész éjjel nagy ágyúzás. D.u. szakácsné szobába Lilivel
költözni akartunk. Zsiga forcierozta, de ágyúzás miatt este vissza.

1945. január 11.
9 órát aludtam fouteuilemben. Azt mondják egész éjjel nagy ágyúzás. Reggel és d.e.
is, repülők gépfegyvereznek - minden irányból harci zaj. Mosakodás. Favágás.
Pentele, Sárosd, Gézaháza, Istenhegy, Völgy?! Semmi hír sehonnan?! Most 3 napig
elég csönd volt. 8.9. és 10. lehetett az utcán járni, ma ellenben harci zaj, minden oldalról.
A szép hó elolvad. Az összetört tetőről csurog, emeleti szobák beáznak, undok piszok
mindenfelé!
„Összetartás" tele illúzióval, a közeli felszabadítással kecsegtet, amellett jelzi, Keleti
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p.u. mindkét oldalán hevesen támadnak az oroszok. Ezeket az egyoldalú hű-eket (rádió
is) kivéve, semmit sem tudunk a külvilágról. Este barlanglakóknak gárdaéletről mesélek.

1945. január 12.
Napsütés. Heves harci zaj: Svábhegy, Olaszfasor, Széna tér felől. D.e. Lilivel erős
tüzelés mellett meglátogatjuk az unokákat és a 10-est. Előbbiek rendben, utóbbiban
mindenki láztalan. Egész nap erős harci zaj - rádió gyors fölmentést ígér. De ebben senki
sem bízik. A zaj szerint nem lehet irányozni, minden oldalról hallik. Rádió szerint
Székesfehérvártól északra és a Vértestől északra, támadásaink kedvezően haladnak, mit
jelent ez? Vájjon Széfceyehérvár magyar kézen van-e? És mi van a Bakonyban? Gézahá
zán?
Este házunk a 8-dik telitalálatot kapta, az Úri utcaifrontészaki sarkán, de a piafond
nem szakadt be. D.u. olvasás S.u. Dr. Fejér előadást tart az elsősegélyről. 1/2 9-kor mindig
lefekszünk, illetőleg én beülök fouteuilembe, melyben 10-12 órát alszom, amit ágyban
nem tudok produkálni.

1945. január 13.
18-dik éjszaka felöltözve, hogy nem vetkőztem le! és 13. hogy állandóan földalatt félhomályban élünk.
Stepánnal és Horgosival vízért a Szt. 3-ság tartányból, lőnek, s repülők géppuskáz
nak. Stepán nadrágja tele van, ott hagyja a vödröket, elszalad! Benyomásunk: a németek
Sztálingrádot csinálnak a budai várból, mindennek el kell pusztulnia!!! S mi bent
rekedtünk!
Tóni sziklából jön, jelenti, hogy behozták Kuhinkát könnyebb szilánk sebesüléssel.
D.u. próbálunk Lilivel Dísztérre menni, de a folytonos repülők miatt félútról vissza.
Dr. Fejér előadás - ima, vacsora, mesélek, 9-kor ágy.
Idegek még tartanak, de rosszul, meddig még? s mi lesz a vég?

1945. január 14. vasárnap
Jól átaludt éjszaka. Ma 3 hete, hogy feljöttünk - mennyi időnk van még hátra. Ma
két dolog áll előttünk: - 1 1 órakor mise a 31-es óvóhelyén, és át akarjuk hozni a tűzhelyet
a házmester konyhából a ház ebbe a részébe, de repülők állandóan járnak, nem lehet
kibújni.
Kissé csöndesedik. Lilivel és Mancival átszaladunk a 31-be (Missiós ház), hol
állítólag óvóhelyen mise lesz. Nagyon mélyen - 2 emelet - oltár, titokzatos hely. 70-en
laknak, de a nagy bombázás miatt pap nem tudott jönni. Missziós nővér elő imádkozott
és szépen prédikált. Utána ének, ügyetlen kántor. Alig tudunk hazaszaladni, repülők
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annyira lőttek. Zsiga már nyugtalanul keresni kezdett. Egész estig állandó zavarás, még
vízért sem lehetett menni. Dacára annak sport áthoztuk! Ima. 9-kor ágy.

1945. január 15. hétfő
Mi áll előttünk? Csak borzalmak! A fölszabadításban már nem lehet reménykedni!
Ha betörnek az oroszok, Isten irgalmazz! Teljes tájékozatlanok vagyunk- csak a magyar
rádió szól néha -jelentéktelen dolgokat mond.
Az éjjel Belügy Volltreffer. Ismét ablakok és törmelék nálunk, fogy a ház fölöttünk.
Reggel csak távoli lövöldözés. Átszaladok Dísztérre, unokáknak kenyeret viszek.
Jól vannak. CsendJr százados meséli, Pestet föladják. Összes erő (német, csendőr,
rendőr) a várba jön - bis zum letzten Mann! - jó kilátások. 10-esben voltam, kisdedek
jobban, kivéve Tibor. Gyuláékhoz is benéztem, ma költöznek barlangukba!
Hazaérve Lamotték jönnek ojtásra.
Folytonos erős lövöldözés, Pest felett vérpiros az ég - állító/ag a belváros ég!

1945. január 16.
Az éjszaka aránylag nyugodt. 9-től fogva ismét repülők, pokoli zenebona. Rendőr
járt erre, meséli, hogy tőlük fegyvereket elvették, a nélkül kell szolgálatotteljesíteni.Jó
jelnek veszem, nem akarják őket németekkel együtt utolsó emberek (sic!) kiirtatni.
Mások azt mondják, bizalmatlanság jele a német vezetőség részéről.
Csendőrök jönnek Pestről - romhalmaz - 100 emberük közül 25 maradt. Oroszok
Kálvin tér, Múzeum körúton vannak. Németek állítólag észak felé, a Duna mindkét
partján fognak kitörést próbálni. Akkor a Völgy utcai házunk, ha még ezideig áll, biztosan
elpusztul s benne mindenünk23, ami van!! Egy élet emlékei s minden kis vagyonunk.
Pest üszkös romjai közt 1000-ével pusztul a magyar - temetni nem lehet! Pokol!
Ezerszerte borzalmasabb, mint föltételezni mertük volna! Kijutunk-e innen - és hogyan!
Magyarország volt - ma rom és üszök! Isten irgalmazz!
Tegnapi rádió: a megszállt területen a pénzt bevonták, s helyette új magyar pénzt
verettek, a Szt. Korona helyett - szovjet csillag! !
D.u. 3-kor nagyribillió.Repülőtámadás, mely már egész d.e. tartott, sűrűsödött és
5-6 kíméletlen bomba esett ránk, az óvóhely megremegett. Rémes volt, később kisült,
hogy az Úri utcai (...) és az 54-es kaptak. Prímás is, éWítólag két halott. Soká tartott még
megnyugodtunk. Zsiga pincéjébe (...). Dísztér felől tűz. Egy rendőrtől megtudjuk, hogy
sem 10-es, sem 12-esben nincs baj! Nagyon drukkoltunk.
Éjjel sok töprengés - egy ideig még meleget eszünk, elóra mehetünk - de mi lesz,
azt is mind összelövik! Ha ki kell hurcolkodni! Hová? Minden pince zsúfolt. Infámis
gondolat!
Esti rádió: a német-magyar bpesti frontot vissza vonták a belvárosba!!
Ellenben a Pilis hegységben megyünk előre! Véggyőzelem biztos - oly naiv, vagy
rosszindulatú fantaszták.
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1945. január 17.
Reggel csak távoli ágyú, és Svábhegyen puska és gépfegyver.
Dr. Fejér nyavalyák ellen ojt. Egész nap nem lehetett kimozdulni, annyira bombáz
ták a repülők a várat. - Sok találat a közelben. Este a telepes rádiónk azt mondja, hogy
az oroszok foszforral lövik Pestet s az lángokban áll, innen csak a vörös eget lehetett látni,
de már 9 felé az is elapadt. Továbbá állítja, hogy a Vértestől északra német csapatok
haladnak jól előre Kelet felé - az itteni német katonák föltétlen bíznak a fölmentésben.

1945. január 18. csütörtök
Éjjel nyugodt. Az este 1 hadnagy és 3 német train katona beszállásolta magát a
kibombázott Pappenheim lakásba. Garageba egy lovat, kapu alá teher autót és kocsit
helyeztek, alig lehet közlekedm.Magyar katonák mondják, oroszok már a pesti Dunapar
ton vannak.
Délben katonai propaganda autó állott meg a szétrombolt Úri utcában s bömbölve
hirdette - ki kell tartani, mert a német fölmentő hadsereg már csak 12 km-re van Bpesttől.
Állítólag Horthy és Ferenc József hidak már föl vannak robbantva, oroszok a Ferenc
József rakparton. Mindig több német katona jön föl a Várba. Pappenheim és Pálfíy
lakásba szállásolják be magukat. Zsiga 201. petróleumot szerzett. Ney Ákos nővére Ferdinandyné meghalt az óvóhelyen, ágyúzás miatt 3 napig temetetlen maradt. Ma az
Úri uíca 19. ház udvarán ásták el.
Az egyik, budakeszi sváb fiú, a 3 német katona közül, és a ló az övé, csak szalmát
kap szegény, amit egy öreg szalmazsákból kiszedtünk. D.u. viszonylagos nyugalommal
telik el.
Rádió: németek Varsót, Radomskot föladták. Fölmentő sereg 12 km-re lenne
Bp-től.

1945. január 19. péntek
Jó éjszaka. Csöndes reggel. Pestről átjövő katonák újságolják: Pestet föladtuk, 3
magyar hadosztály átment az oroszokhoz. Minden híd felrobbantva. Maradék németek
mind Budára jöttek - nem tarthat soká!
Vár keleti lejtője és Svábhegy közt súlyos tüzérségi párbaj!
Lilit ma szintén beojtották. Lamotték d.e. itt a 2-ik ojtásra. Mesélik, éjjel a szomszéd
ház, Esterházy Miklós háza, súlyos találatot kapott, úgyszintén Mátyás templom is.
Ebéd után Lilivel Dísz tér 10 és 12-ben. A mióta itt jártunk a Díszteret rémesen
összelőtték. Várhegy kiégett, - romok, romok, teherautó roncsok, csodálatos ép a 12-es!
10-ben két gyermek még lázas.
Hírek: Pesten a parlament előtt nemzeti és piros zászlók lengenek - Weichs
hadsereg bevette Szegedet. Németek Fehérvárt és Dunaföldvárt visszafoglalták. Neme-

tek Parist visszavették! Vácnál átkeltek a Dunán, s az egész orosz hadsereget be fogak
keríteni! Hiszi a pici! (sic!) 4 hónap óta most először beszélnek Weichsről!
Szomorú dátum a 19., ma robbantották föl a Lánchidat és az Erzsébetet. A szovjet
végleg elfoglalta Pestet. István bácsi megfordul a sírjában!
Friss víz a tartányokban.
Az Úri utcában futóárkokat ásnak.
Mi lesz még itt?!

1945. január 20. szombat
Csöndes éjszaka, az éjjel a cenki kriptában megfordult egy nagy halott! - a Lánchíd
- fölrobbantva. Ezidő szerint 22 Széchényi van velünk együtt a várba bezárva.
Úri utca 52.
Lili, Zsiga, Viktor
3
Úri utca 8.
I. Gyula, II. Gyula, neje és 3 gyerek24, Gábor
és neje és 2 gyerek25
10
Dísz tér 10.
Elisabeth és 2 gyerek26, Dénes és neje és 2
gyerek27
7
Szikla Kórház
Ilcsi mint ápolónő
1
Ilona utca
Hancsi
1
22
D.e. Lilivel látogatás Kiss Sándoroknál Kard utcában és Esterházy Miklós Móricnénál Bécsi kapu téren. Az öreg 85 éves hölgy bámulatosan nyugodt. Ez a tér, Országház
és Fortuna utcák rombolása rémes, kiégett autók tömege. Református templom tornya
bedóléssel fenyeget.
Mérsékelt ágyúzás.
D.u. Lilivel látogatás Úri u. 16-ban Gabriella főhercegnőnél, nem volt hon. Onnan
22-be, Metternich Clemy pincéjébe. Itt megtudjuk, hogy Hunyady Gabriellet egy bomba
megölte a Dezső utcai pincében, fia28 könnyebben sebesült.
Katonák házról-házra járnak élelmiszert rekvirálni.
Németek nagyban készülnek a várat az utolsó patronig védeni.
D.u. rádió: Balatonról keletre áttörtük az orosz frontot. Ellenben Krakkó elesett,
és az oroszok Keleti offensivája sikeresen halad.
Zsiga meghatóan gondoskodik öreg szüleiről naponta hoz valami újat, hol bort, hol
ásványvizet, konzervet, petróleum lámpát stb. Isten tudja honnan! Úgy, hogy most itteni
barlangunkban néha még olvasni is lehet.
Vacsora előtt naponta megtartjuk ájtatosságunkat. Manci, Horváthné leánya az
előimádkozó.
Van kártyánk is, legújabban sakkjátszma is a Pálffy lakásból. A kis Fejér Edinával
(...) és bárány-farkast játszunk.
Rádió szerint: Fehérvártól - Dunadföldvárig oroszt visszanyomtuk, s a Vértes
északi részén németek elérték a Dunát, ellenben itt meg a Horthy úton vannak, s Buda
teljesen körül van zárva - egérfogó.
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1945. január 21. vasárnap
Ma van 4 hete, hogy hazulról feljöttünk, azóta ágyban nem feküdtem, s le nem
vetkőztem. Szakállamat növesztem, mint 19-ben a kommunizmus alatt!
Az éjszaka krónikus légcsőhurutom, mely telente meglátogat, kiujjult, s nagy köhö
gési rohamokkal zavarom lakótársaim nyugalmát. Ez azért is rossz, mert aludni nem
tudván töprengek - s erre meg van bőséges anyag! Mi lesz pár nap mulya? Oroszok
leszünk-e, vagy magyarok? Milyenek lesznek az utolsó órák? S ha életben maradunk, mit
találunk a Völgyben, Istenhegyen, Pentelén, Sárosdon? - S aztán mi lesz az országgal?
A vagyonnal stb. stb. Rettentő problémák - bizonytalanságok - amilyenek (sic!) sok
nemzedék összes szenvedései sem tudtak produkálni.
Reggel sűrű repülés. Hideg száraz idő. Átszaladtam 31-esbe, megtudtam, ott 11-kor
mise lesz az óvóhelyen.
Később ellanyhul. 11-kor szent mise a 31-es óvóhelyén, circa 100 ember, a legmegkapóbb dolog, szegény magyarok könyörögnek a katakombákban: „Boldogasszony
Anyánk" és Himnusz. Megráz a zokogás! Áldoztunk dacára a reggelinek, de most meg
van engedve.
D.u. Lilivel látogatás Lamotték óvóhelyén, majd Dísz tér 10 és 12-ben. Utóbbiban
jól. Előbbiben a kis Tibor nem akar helyre jönni.
Keringő hírek: Magyar ellenkormány a Szabadság téren székel. Egy rendőr külö
nítményt nyilasok lefegyvereztek, s főhadnagyukat jeges kádba dugták, rendőröket
elverték. Egyiknek sikerült, megszökni és segítséget hozni. Ezek lefülelték a nyilasokat,
s parancsnokságukhoz kísérték. Vájna nyilas főparancsnok 3-at rögtön fölakasztatott,
köztük egy magáról megfeledkezett katholikus papot is.
Estefelé Jankovich Miki jön Werbőczy 3-ból, jól vannak.
Ájtatosság.

1945. január 22. hétfő
Kevesebb köhögés. Töprengés. A kibontakozásban levő kép a legszörnyűbb pers
pektívát sejteti: polgárháború elkerülhetetlen. „Hányszor támadt ten fiad kebledre, s
lettél magzatod miatt magzatod hamvedre!"
Reggel 8 óta erős ágyútűz alatt állunk, 2 Volltreffer a házban. Most már összesen
13. Zsiga ajtaja előtt az udvaron és Ricsováry lakásban. Egész estig bomba, gránát
egymást váltja, óvóhelyünk meg-megremeg. Egy 28-as gránát az udvarba esett. Isten
különös kegyelme folytán nem robbant, és most is itt fekszik. Különben alig írnám most
e sorokat. Ez a fokozott ágyúzás igazolni látszik azt a hírt, hogy tegnapelőtt az oroszok
ismét megadási aqánlatoí tettek, melyet németek visszautasítottak - ez most a megtorlás!
Zsiga estefelé egy pillanatra átjött Bromért Dr-unkhoz, mert ismét erős szív palpitációi
vannak. Szegény ijjesztő állapotban vau.
Az esti rádió a Velencei tó és a Duna közti térségben német győzelemről beszél.
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1945. január 23. kedd
Éjszaka nyugodtan aludtam. De éber percekben az ember gondolatai persze lázasan
dolgoznak, s szeretteinkhez repülnek. Most, mikor állandó életveszélyben élünk, s
sohasem tudjuk megérjük-e a következő percet, s mikor a földi dolgok jelentősége
eltörpül, s csak a lelkiek nyomulnak előtérbe.
Három lányomra sokat gondolok. Legmegnyugtatóbb Márta helyzete. Harctértől
távol, kedves rokonok közt, gond nélkül lehet a szép Petersburgban. Irma szintén
megnyugtató helyen Kammerban, az Attersee mellett. Sáriról nem tudjuk bizton vájjon
még Gézaházán van-e? De valószínű, sőt a rádió zavaros hírei szerint is föltehető, hogy
oroszok még nincsenek a Bakonyban. Híradás teljesen lehetetlen. Képzelhető, hogy
szegények mit aggódhatnak miattunk és Sári lányai és unokái miatt, ha hallják a rádióban
Buda bombázását.
Most 10 óra. Reggel csöndesség volt, de egy 1/2 óra óta ismét reng a levegő s a föld,
körülöttünk hallom a szörnyű becsapódásokat, úgy látszik a tegnapihoz hasonló napra
számíthatunk! Dr. Fejér reggel lent volt a Sziklakórházban, azt mondja, tegnap tömérdek
sebesültet (civil) hoztak be, és az ágyúzás megint újabb rombolást tett. Mivel konyhánk
félig nyitott, bombázás alatt főzni nem lehet. Két szakácsnőnk, Horváthné (Zsigáé) és
Erzsi (Ricsováryaké) azonban minden lehetőt megtesznek, hogy ellássanak minket.
Különösen Erzsi valóságos hős, ágyú és gépfegyvertűzben is ott áll a tűzhely mellett. A
változatosság nem éppen nagy. Készletünk burgonya s babban kielégítő - így egy nap
babnap, a másik krumplinap. Lisztünk van, a kenyér itthon sül.
A mai nap, úgy mint a tegnapi, erős ágyúzás és légi bombázás jegyében múlt el,
hellyel-közzel pokoli zenebona. Közeli becsapódások. Egyszer rémes 3-as csattanás, s az
egész pince megremegett. Később kitűnt, hogy egy nagy bomba közvetlen Irma ablaka
alatt a Bástyán, a ház falának tövébe esett, s egy nagy fát kivágott. Irma szobáiban további
rombolásokat végzett, szekrényeket a légnyomás szerte vágta, minden telve törmelékkel.
Se tegnap, sem ma, az utcán közlekedni nem lehetett. Zsiga nem is tudott ebédre
jönni - unokákról sem tudunk semmit!
Este rádió diadallal beszél Fehérvár dicső visszafoglalásáról, s hallatja a fehérvári
harangok örömzúgását. De már 5 nap előtt egyszer jelezte, hogy Fehérvár a miénk, napot
nem mond, úgyhogy tájékozatlanok maradunk. Pilisben és a Velencei tó s Bp közt
nyomulnak előre észak felé. De vájjon lehet-e ebből fölmentés? - Nagy kérdés!

1945. január 24. szerda
1/2 9. Megint kezdődik a tegnapi cirkusz. Szakácsné szoba bedeszkázott ablakait,
melyben fűteni s kissé mosakodni szoktunk, a légnyomás naponta benyomja. István nem
győzi javítani, nincs szeg. Mosdás és Clo nem bír rendesen lebonyolódni az ágyúzás
végett.
D.u. 1/2 2. Délelőtt várakozás ellenére viszonylagos csend. Keserű bácsi jó híreket
hoz az Edelsheim palotából. Lilivel a 10-esbe megyünk. Az Úri utca és a Dísz tér
rombolásai az utóbbi 2 nap pergőtüze alatt 50%-al romlottak. Rettentő pusztulás képe.
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Nunciatura 3/4 részben derékban beszakadt. Tamás gyerekek29 már jól, a kis Tibor még
lázas. Dénes is fekszik ismét.
Dr. Csertő várkáplán jön, levelet hoz Edinától, melyben kéri a Doktort a beteg 94
éves Miss Bartelhez. Mindjárt indul s Lilivel elkísérjük. Állítólag semmi baja csak faxni!
Visszajövet keringő hírek: Kecskemétet visszafoglaltuk és Budaőrsöt! Azt hiszem, injek
ciók ezek az álhírek, a reménység fenntartására! Egy sebesült német katona meséli, hogy
tegnapelőtt Margitszigeten sebesült meg, ott a fele a németeké, fele az oroszoké, az
épületek mind elpusztítva! A gyönyörű sziget!
Csertő megerősíti, hogy Dr. Reiman30 primási titkárt (sic!) bombahalált halt és azt
is, hogy sadizmusért két minorita papot fölakasztották! Ki a csendőröket kínozta. Már
el volt tiltva a misézéstől és reverenda viseléstől!
A nálunk beszállásolt 3 német katona (2 köztük magyar sváb) örömmel jöttek, hogy
kaptak egy zsák lisztet, engedjük meg, hogy tűzhelyünkön kenyeret süthessenek. Ezt
persze készséggel megengedtem, szakácsnőinket kérték meg, hogy segítsenek nekik.
Hozzáfogtak, de mi sült ki?! Nem úgy kapták a lisztet - lopták - s nem liszt volt, hanem
gipsz!! Leküldtük a Sziklakórházba, ott már fogyóban a gipsz, törésekre.
Ma elég nyugodt nap volt, csak vacsora közben képződött hirtelen pánik hangulat,
mert nagy ágyúzás keletkezett, s néhány közeli becsapódás megrengette az óvóhelyet.
Ezért a kis lámpát egész éjjel égettük, de később megnyugodott a dolog.
A rádió ismét térnyerésről beszél Velencei tó és a Duna közt.
Francia rádió az állítja, hogy az oroszok Sléziában igen gyorsan haladnak nyugat
felé, és már 20 km-re vannak Breslautól.
Magyar rádió ismerteti a Miklós Béla és a szovjet közt kötött fegyverszüneti
szerződés 20 pontját, mely igen súlyos. Igaz-e?

1945. január 25. csütörtök
1729.
Ma már hétkor ismét erős detonáció és megrázkódtatások, mindenki korábban kel.
1/2 2. Lilivel 10-kor megindultunk, hogy egy kilátásba helyezett 10 órai misét
meghallgassunk a Sztáray-ház pincéjében, de fele útról visszazavart egy becsapódás.
Felhagytunk a tervvel. Ettől fogva mind sűrűbb ágyúveretésnek és légibombázásnak
vagyunk kitéve. Zsiga itt járt, de nem maradt ebédre. Pont ebéd előtt egy iszonyú
telitalálatot kaptunk a kapu fölé, mely az emelet középső harmadát teljesen leborotválta,
s minden még ép udvari ajtót és ablakot kidöntött. Óvóhelyünk reszkedett, egymás kezét
fogtuk, s azt hittük itt a vég - de még nem, még ép a pincénk és mindnyájan élünk még!
Isten irgalmazz!
Ugyanaz a nagy repülőbomba vitte vele szemben az udvar másik oldalán a Csekonics
lakás falát. Most már igazán elfogy fölöttünk a ház. A rombolás förtelmes képét mutatja.
Volltreffereinket már nem olvasom, az éjjeli 2-vel, s a mostanival, már 20-nál több
lehet. Az éjszakai veretes nagyon megviselte ismét az Úri utcát! A 48-as és 54. falait
kilőtték.
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Rettentő percek, állandó életveszély, örökös aggodalom, nemcsak értünk, de Zsi
gáért és az unokákért is.
5 óra felé megszűnik. Zsiga átjött, magánkívül, Lamotte házat teljesen összedöntötte, még az óvóhely is megsérült, de emberben baj nem esett. Visszament.
Rádióban már 5-d nap ugyanaz, bíztat a fölmentéssel - vakulj magyar. Oroszok a
nagy keleti fronton egy 7 alatt 500 km-t haladtak. Oppel elesett és (... ) hol az első háború
alatt jártam.

1945. január 26. péntek
10 óm. Csöndes éjszaka, most ismét kezdődik az ágyúzás. Mi vár ránk ma? 8-kor
(még szundikáltunk) jön Kiss Sándor feleségével és gulyáskonzervet hoz. Milyen kedves
tőlük!
Utána egy katona, kit Dr. Király küldött, ő a XL helyőrségi kórházban van, a Gömbös
Gyula úton. Híreket kér tőlünk, egy újságlapot küld. „Bpesti Hirek" Budán jelenik meg,
ugyanaz van benne, mint a rádióban.
Zsiga jön, de már nem tud visszamenni a becsapódások miatt.
A d.u. elég nyugalmas, de mégsem olyan, hogy az embernek kedve volna a Dísztérig
sétálni.
A délután elmúlik olvasás és patiencszozással. A kis Fejér Edinát pasziánszokra
tanítgatom.
Rádiónk kimerült, most már semmi hírünk nincsen, még annak füllentéseit sem
hallhatjuk.

1945. január 27. szombat
9 óm. Oda kint élénk tüzérségi párbaj, környéken becsapódások nem hallatszanak,
úgy látszik Óbuda és Kissvábhegy felelgetnek egymásnak. Dísz térre kéne menni - de
várok míg biztatóbb csönd lesz.
Az este volt 48 esztendeje, hogy életem legokosabb dolgát megcselekedtem s
Ledebur Lilit eljegyeztem.
Este 3/4 8. Az ágyúzás, később repülőtevékenység 10 órától 1/2 5-ig igen erős volt.
Sok közeli becsap&fó? és gépfegyverfwz hallatszott. Nem tudtunk kimenni. A szakácsnő
szobában beszüntettük a mosakodást, mert a zavaró repülések miatt alig lehetett hozzá
jutni, s elhelyeztük toilettünket az egyik fa ketrecbe.
7-kor ép vacsoráztunk, mikor az itt elszállásolt német katonákhoz 2 tisztjük érkezett,
azonnal összepakoltak és „Zur Compagnie" elindultak. Mit jelenthet ez? Talán kitörést?
A Fehérvárról érkező fölmentő sereg elé?? Vagy végső ellentállást?
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1945. januar 28. vasárnap
12 óra. Ma reggel egy német Proviant jött, s elkérte a garage-ban levő egyik 5 H-s
pentelei üres hordót, mert abba vizet akar tárolni. Kissé beszélgettünk. Azt mondja, ha
a német hadvezetőség Bp-t föl akarná szabadítani, minden nap megtehetné, de meszszebbmenő céljai vannak, be akarja keríteni az egész orosz ármádiát s elfogni. Ők innen
nem mozdulhatnak. 8000 német sebesültjük van. A Belügyminisztériumban kórházat
rendeztek be, az összes ajtókból emeletes ágyakat csináltak.
Gyönyörű kilátások.
Az éjjel a kapu alól a magyar teherautót elvitték, most németek jönnek be.
1/2 2. Lilivel 11-kor katakomba misén a 31-esben. Gyónás és áldozás.
Hazajövet jelentik, hogy 2 nyilas volt itt, bementek a Pappenhe/m lakásba, minden
félét összeszedtek és bugyorral távoztak. Erre pánik és Zsiga ruhatárából, az afrikai
fényképalbumokat s összes ruháit lehoztuk a pincébe.
Új németek jöttek- rosszképűfiatalsuhancok. Egész estig élénk tüzelés. Szerettünk
volna unokákhoz menni, de ezért nem lehetett.
Telepes rádiónk teljesen kimerült, úgy hogy már nem ad le semmit.

1945. január 29. hétfő
8 óra. AÍZ éjjel nagy csörtetéssel egy német - úgy hiszem tiszt - tört reánk. Gyufát
gyújtott, kérdezte hányan vagyunk s megállapította, hogy ez egy „Wunderbar" hely! s
hogy ide katonákat fog betenni! Gyönyörű kilátások, melyek miatt tovább elaludni nem
tudtam.
Mostanáig még nem jöttek.
Attól félek, eddigi 5 hetes tengődésünk egy fejedelmi, kellemes üdülés volt ahhoz a
Kálváriához, amely most fog kezdődni. A veretes mind sűrűbb - szünetek már alig
vannak, az éjjel ismét 2 gránát a házra. Víz fogy. Ebben a percben megint nagy robaj!
Meddig feszítik még a húrt?!
Ma reggel 7-kor unokák egyfiatalkatonát küldtek cédulával -jól vannak, de házukat
csúnyán összelőtték.
Csertő tiszteletei ma 9-re ígérte, hogy misézni jön, de oly erős a bombázás, hogy
nem fog jöhetni.
Pestről, Völgy utcáról, Penteléről semmit nem tudunk! Mi van Völgyben? Van még
házam? s valamicske vagyonom? Vagy teljesen földönfutó vagyok?
1/2 4. Szünet nélkül tart a pokoli bombázás! A pincéből kimozdulni nem lehet. Kis
ebéd is csak a gyorsforralón készült el A tűzhelyhez fölmenni nem lehet. Benyomásom
az, hogy most már nem annyira a rommálövés - mert hisz azt már elérték, mint a helyőrség
erkölcsi erejének fölmorzsolása a cél, egy pillanatnyi szünetet nem adnak, félek, hogy ez
most éjjel-nappal így fog menni. Az utcák képe a rombolás, a pusztulás elképzelhetetlen
formáit mutatja. Kő kövön nem marad - s ezek alatt a téglahalmazok alatt mindenütt
még élet van! - Meddig?
A hangulatos, csöndes vári utcák hová lettek? Régi szép barokk épületeikkel.
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A földszinten tegnap meghúzódott német katonák is beszorultak óvóhelyünk
lépcsőjére. Vagy 8-an guggolnak itt.
5-kor egy úr mutatkozott be (civil): Utrata-Virrasztó iparművész. Óbudáról mene
kült és éjjeli szállást kér. Befogadtuk, székben aludt, és hajnalban tovább ment - roppant
bőbeszédű lotyogó ember.

1945. január 30. kedd
9 óra. Éjszaka aránylag nyugodt, de 8-kor pokoli ágyúzás kezdődik. A vízhórdóink
gránát tűzben jöttek vissza.
Visszajöttek tegnapelőtt elvonult német katonáink is. Margitsziget alsó végén voltak
bevetve. Az éjjel azt is föladták, s a darab hidat fölrobbantották.
5 óra. Egész 1/2 5-ig pokoli légi tevékenység, gépágyúzás és bombázás levegőből.
Erzsi szakácsnő egy hős, nem mozdult el a nyitott tűzhelytől, mikor mindenki a pincébe
menekült és kitűnő bablevest főzött. Zsiga egy pillanatra 3-dik ojtásra átjött. Rém ideges.
D.u. nagy ribillió. Erzsi sivalkodva jött be az összelőtt Ricsováry lakásból azzal, hogy
gazdája ládákba zárt holmiját s élelmiszereit, a ládákat föltörve ellopták. Csak német
katonák lehettek, ezek most mindent rabolnak. Nálunk 2 csapat van: 7+7. Az egyik főleg
magyar svábok - rendes emberek. A másik 18-20 éves SS gyerekek.-Elsők házmester
lakásban, utóbbiak Irma előkamrájában.
Alighogy lefeküdtünk, a német katonákat riasztották - azonnal a századhoz. Félóra
múlva visszajöttek, hogy csak holnap reggel kell menniök.

1945. január 31. szerda
9 óra. El is mentek. Az a hír hallik, hogy minden németet a Belügy épületében
összpontosítanak. Ha ezt az orosz megtudja, szépen el fogja árasztani ezt a vidéket
bombáival.
Másik hír - 2 nap előtt tűz volt a levéltárban!!
Hírek: Edelsheim palota tegnap összeomlott, óvóhely és bentlévők sértetlenek.
Oroszok állítólag már bent vannak a Radeczky laktanyában a Pálffy téren.
12 óra. 1/211-kor váratlanul megérkezett Csertő káplán úr, itt gyóntatott és misézett,
2 kivétellel mindenki megáldozott, szép és a helyzethez illő szent beszedett tartott. Zsiga
is átjött, ministrált, megkapó szertartás.
Zsiga meséli Levéltár, 11. katonai kórház sok része égett! Mi lesz a családi levéltár
anyagával és a politúros ládával?
Mise után német katonák vissza. Nem tudni mit jelent? Kissé kevesebb lődözés.
4 óra. Ma a tegnapihoz arányítva igen csöndes nap.
D.u. Lilivel Kissékhez indultunk, de autóhalmozás miatt nem tudtunk Be/ügyön
áthatolni, vissza. Jankovich Miki jön hírekkel. Aztán Coburg Poldi, majd Zsiga.
Keringő hírek: Bécsben kitört a forradalom. Oroszok 120 km-re vannak Berlintől.
A németek és nyilasok utolsó emberig védeni fogak Buda várát. A víz mindig ritkább
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lesz és kevesebb. Lamotték udvarába ejtőernyős puska, munició esett. 3. napja, azonnal
jelentették, de még mostanáig sem jöttek érte, mit jelent ez? Verbőczy u/cában nyilasaink
kézigránáttal mentek egymásnak.
6 óra. Itt járt ismét Jankovich Miki és híreket hozott a Dísztérről, úgy a 10-es,
valamint a 12-esben jól vannak, bár a házak bombákat kaptak, úgyszintén az Úri u. 8-ban.
Mesélik, egy pestifiatalemberneksikerült ladikon átjönni, újságolja, Pesten rendes
élet folyik. Ott van Miklós generális. Magyar rendőrség és közigazgatás. Sem fosztogatás,
sem atrocitás nincs.
Svábhegyről is jött ember - ugyanazt meséli.
Svábjainkat ismét riasztották, a feketék itt maradtak - das sind die „Richtigen"
mondják - mindent elvisznek!
Este további izgalom nélkül telt el.

1945. február 1. csütörtök
1/210. Szokott reggeli harci zaj, nem haladja meg a rendes mértéket, de vízért nem
lehetett menni. Most próbáljuk Irma fürdő kályháját megfejni.
Állítólag csak 3 hétre van munició.
3 féle lehetőség van:
1. Jön a felszabadító sereg.
2. Kitörni.
3. Megadni.
4. Utolsó emberig védeni.
1. és 2. már illuzórussá vált.
4. őrület, marad 3. - de mivel 1. úgysem lehetséges, miért várni, és percenként újabb
vér és anyagi áldozatot hozni!
4 óra. Ebéd előtt Lilivel Kiss Sándoréknál a Kard utcában. Szegények tegnap
Volltreffe/t kaptak földszinti lakásukba, minden elpusztult, a konyhába szorultak. Re
ménylik, hogy egy katonai autó elviszi őket a Horthy útra, Szt. Imre Kollégiumba, hol
gyermekeik is vannak, jó óvóhely és élelem.
A harci zaj ma föltűnően elcsitult. D.u. Lilivel Dísztér 10 és 12-ben. Napok óta nem
lehetett arra járni. Azóta rettenetesen romlott a kép. A pusztítás rettentő borzalmai
tárulnak az ember szemei elé. Kő kövön nem maradt! A 10 és 12 teljesen szétlőve.
Szerencsére óvóhelyek megmaradtak. Unokák jól. A 10-esbe alig lehet behatolni, kapu
alatt törmelék hegy- Tamás gyerekek jól31, de Dénes idősebbik/üa alig foga megúszni.
(Tibor)
Ma emeletre (sic!) lehoztuk Zsiga spórját, mert alsóval már nem lehetet kenyeret
sütni. Óriási munka, katonák segítettek.
Nagyszerűen sűl benne a kenyér.
Elterjedő hírek. Egy katona rádiót hallott, mely szerint ismét megadási felszólítást
kaptunk ma éjfélig. Ha nem engedünk, éjfélkor megkezdődik Buda lángbaborítása fosfor
bombákkal!
A németek ma este Budaőrs felé megpróbálják a kitörést.
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Ez a két hír kritikus éjszakát állított elénk. De éjjel s reggel is, semmi különös
jelenség nem következett be,

1945. február 2. péntek. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja
3/4 9. mely a helyzet változására mutatna. A vár vízellátása kezd kritikussá válni.
Vízvezeték nem működik. Az előrelátó városi administrate) 2 nagy tartányt ásatott, s
töltött meg vízzel a Szt. 3-ság és a Kapisztrán téren, azonkívül egyes házakban kutak s
források vannak. A két nagy tartány mára végleg kimerült, a kutakban pedig már csak
iszap van! Mi ma megfejtük az egyik fürdő kályhát, melyből 701. tiszta vizet kaptunk, s
még állitólag 3 fürdőkályhában van víz, úgy hogy a mi speciális helyzetünk e tekintetben
nem reménytelen.
A minap a Fortuna utcában telitalálatot kapott egy óvóhely, 15 embert végleg maga
alá temetett. Köztük Zichyné - Szőgyény Marit is. Requiscat in Pace.
Oroszok állítólag Berlintől 120, Bécstől 100 km-re vannak. Vájjon Irma és Márta
milyen tervekkel foglalkoznak?
7 óra. Aránylag nyugodt d.U. Keringő hírek: oroszok elfoglalták Győr, Pápa, Szom
bathelyt, és visszafoglalták Fehérvárt.
Az itteni helyőrség nagy része magyar sváb, ezek állítólag nem akarnak tovább
harcolni, de meg akarják magukat adni.
Étkezésünk ideje változó - az ágyúzástól függ. Délben 12-3 közt. Este 6-8 közt, de
mindig kiadós, Metes és tekintettel arra, hogy csak babunk, krumplink és lisztünk van hihetetlen változatos is. Ma példának okáért délben paradicsomos krumpli pogácsával,
este főtt krumpli ugorkával, utána baracklekvár.

1945. február 3. szombat
10 óra. Nyugodt éjszaka. Olvadás. Köd. Ugyanolyan közepes harcizaj, mint az utolsó
két nap - semmiféle változás nem észlelhető, és ez kétségbe ejtő! Meddig fog ez még
tartani?! Úgy látszik kiéheztetésre van az egész fölépítve. Holnap lesz kerek 42-ik napja,
vagyis 6 hete, hogy itt szenvedünk a föld alatt!
Boldogult Anyám32 születésnapja van ma!
4 óra. Ebéd előtt mérsékelt tüzelés mellett Lilivé/ Dísztér 12-esben voltunk, és friss
kenyeret vittünk át. A gyerekeknek mind hasmenésük van a rossz víz miatt.33
Később német altiszt jár a házban körülnézni - garage falát akarja áttörni, és kapu
elé gépfegyver fészket építeni, hogy a védők egyik oldalról átfuthassanak a másikra.
ÁHitólag parancs a Führertől, várat és Gellérthegyet utolsó emberig tartani! Lilivel
ép készülődünk, hogy kis burgonyát vigyünk Kissékhez, mikor az udvarra, pinceablakba
egy kis foszfor gránát esett, s bűzzel, fojtó füsttel égni kezdett. Elment a kedvünk a
látogatástól.
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Naponta romlik a helyzet! Újabb rémhír, az éjjel 1000 ember árkot fog ásni végig a
bástyán!! Hová jutunk?! Mi lesz a sorsunk? Uram irgalmazz!
Nyugodt est és éjszaka.

1945. február 4. vasárnap
9 óra. Reggel 1/2 7-ig csönd, ekkor pokoli pergő tűz kezdődött, minden oldalról
becsapódások hallatszanak. Óvóhelyünk megremeg. Ép kenyérsütés volt, mindenki
lemenekült a pincébe, csak Erzsi szakácsnő tart ki rendületlenül a konyhában.
Még sebesült katonák is lejöttek Horváthné szobájából. Ruszinok szegények, így
sóhajtoznak: „Miért is lettünk magyarok! Ennyi szomorúság - s mindez egy miatt!"
Úgy látszik, mot már a végkifejlődés felé megyünk - mi vár ránk??!
Este 7 óra. Az erős ágyúzás és repülés egész nap tartott, csak 5 felé lanyhult el. A
bástya fölásásából semmit sem láttunk, ellenben a garage falát németek áttörték a bástya
felé, és Zsiga fürdőszobájából lyukat ütöttek a szomszéd ház felé.
Most 3 falka katona van a ház földszintjén. Házmester lakásban 7 német (magyar
svábok), Horváthné szobájában 8 könnyen sebesült honvéd ruszin, és Irma kamrájában
3 ifjú német SS.
Délután izgalom az óvóhelyen. Egyszerre kiáltás hallik a törökpince mélyéből:
„Segítség- ég a benzin!" - Kitűnt, hogy Stepán kísérletezett a benzinnel, lámpába akarta
szerelni, nem vigyázott, egy üveg kifolyt és meggyulladt. Horgos egy lapát homokkal
hamar eloltotta.
Nyugodt éjszaka. Légcsőhurut folytán köhögési rohamom volt.

1945. február 5. hétfő
9 óra. Erős ágyú és gépfegyver tűz. A mai reggel katasztrofális bejelentéssel
kezdődött. Vízért járt embereink üresen jöttek vissza- a mai nappal a két nagy tartányból
az utolsó csöpp víz is kifogyott! Mi lesz most? Főzni, inni nem lehet, mosdani - mosogatni
nem lehet! És mi a fő, az ürüléket a csatornába lebocsájtani sem lehet. Hagyján még a
felnőttek - pár napig kibírják, de sok ezer gyermek, beteg sat., ezeknek halált jelent; Az
ürülék és piszok fölhalmozódása - miazmákal és járványokat fog okozni. Néhány 100
lakó még lehet a bekerített Budán, mind sötét barlangokban összezsúfolva - mitévők
legyünk?
8 óra. Dr. Fejért ma éjjel 12-kor szüléshez hívták a 42-esbe, óvóhelyre. Csak délben
jött vissza, kislány lett, vagy 30 ember lakik ugyanazon pincébe.
Mesélte, hogy beszélt Szabó József rendőr barátunkkal (Sárosdifiú),jelezte, hogy
12-esben jól vannak, csak drukkolnak, mert német katonák föltérképezték az egész
pincéket, mit jelent ez? Átvonulást? Fölrobbantást?
Doktor telepes német rádiót hallgatott: Breslau és Posen elesett. Oroszok Berlintől
80 km-re vannak - nem kell megijedni - mindent vissza fogunk foglalni!!!
D.u. Zsiga egy pillanatra átjött. Az este, mikor a Bécsikapu téri házból kilépett,
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gránát csapódott az utcára, hirtelen visszaugrott, de máris kapott egy kis szilánkot
homlokára, jobb szeme fölé, nagyon vérzett, de csak bőrseb. - Hála Isten!
Doktor még mesélte, találkozott két fiatalemberrel kik Margit körúton laknak
( szám)34. Egyik házban magyarok, másikban oroszok voltak, átbújtak az oroszokhoz,
mert abban a házban víz volt. Oroszok nem bántották őket, csak dolgoztatták, szemben
levő házba küldték vasajtóért, ott németek voltak. Lefülelték őket mint kémgyanúsakat,
fövitték a várba kihallgatásra, s egy napig zárva maradtak. Kihallgatás után elbocsájtották, fűtött szobájuk és jó kosztjuk volt. Azt mondják, oroszok minden férfit azonnal
munkára hajtanak, sáncásni tűzvonalba. Órát, ékszert mindenkitől elvesznek, de ruhát,
élelmet nem. Nőket nem bántják.
Ma délben vízhiány miatt, száraz ebéd volt. Kitűnő mákos metélt.
Este és éjjel nyugalom.

1945. február 6. kedd
1/2 10. Orosz reggel óta erősen vereti a várat. Vízhordó embereink gránát tűzbe
jutottak, először Kapisztrán téri tartányhoz mentek, ott pohárral merte egy katona az
utolsó sáros, iszapos csöppeket, közbe gránát bevert a tartányba. Onnan Országház u.
8-ba mentek, ott van egy szűk, veszedelmes akna, nehéz bebújni - onnan, nagy kérésre,
6 vödör piszkos vizet meríthettek.
1/2 4. Délben Lilivel elmentünk Kiss Sándorékhoz a Kard utcába, vittem 15 kg
krumplit, s Lili 5 kg babot. Oly boldogok voltak, hogy megcsókoltak bennünket, ép ma
fogytak ki az élelemből. Mesélik, hogy Nuntius a német főparancsnoknál járt, kit General
Trischky, vagy Prischlinszkynek35 hívnak, s föltárta a civil lakosság nyomorult helyzetét.
Válasz: ő is tudja, de nem tehet semmit, mert előbb fölöttes hatóságának kell jelentést
tenni, még Magyarországon honol. Ennek most 4 napja.
Kiss szerint az Országos Levéltárban partizánok vannak, kik „Gömbös katonáinak"
mondják magukat és az ablakból géppuskával lőnek magyarra., civilre és németre.
?
D.u. átmentünk a 10 és 12-be Lilivel. Elég jól vannak. Újságot nem tudnak.
A 10-esbe óvóhelyen egy anya az éjjel sötétségben véletlenül párnával agyonnyomta
4 hónapos gyermekét.
Normális est.

1945. február 7. szerda
9 óra. Tegnap d.U. megjelent az udvarban egy német katona 4 orosz hadifogollyal,
elkezdik a törmeléket lapátolni. Kérdésemre azt felelte, helyet csinálnak egy 2-dik
teherautónak a kapu alatt. Különben azzal \igasztalt, hogy csak 1 1/2 napig tart a
nyomorúság, a fölmentő sereg már Budakeszinél van. Látszik a nyavalyásnak az arcán,
maga sem hiszi, de bizonyára parancsuk van a polgári lakosságban a bizakodást fönntar
tani.
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Borzasztó ez az elszigeteltség! Semmi hír, semmit sem tudunk, se posta, se hírlap,
se rádió - mi van a családom többi tagjaival? Sáriék oroszok-e már?
Az utcán a pusztulás képe rémes, minden képzeletet felül múl!
Ebéd előtt egy kis korsó meleg vízzel teljesen megmosakodtam. 1/2 liter. Az ember
hihetetlen gyakorlatra tesz szert, hogy egy pár csöpp vízzel egész testét megmossa - még
ott is!!
Normális ágyúzás.
Keringő hírek: az éjjel egy csomó honvéd és magyar származású német (sváb) katona
megadta magát.
Katonák mesélik, Hitler rádión bemondta, hogy Budát föl kell adni, de magyar
nyilasok nem engedik.
Keserű bácsi hozott ma egy tegnapi hírlapot. „Kitartás", azt mondja, Buda a magyar
„Alcazar", és a felmentő sereg közeledik.
Vacsora után naponta szt. olvasót imádkozunk. Előimádkozó: Horváth Manci Zsiga szakácsnőjének leánya - ő a plébánosunk, Dr-ék nagymamája a kanonok.
Aránylag nyugodt est és éjszaka.

1945. február 8. csütörtök
12 óra. Vízhordóink ma korán reggel lementek a Corvin térre, ott még folyik a
vízvezeték és 8 vödör tiszta vizet hoztak.
10-kor misén voltunk a 40-es óvóhelyén. A rendőrök rendezték. Megható volt,
áldoztunk.
Svábjainkat tegnap bevetették, ma egyenként vissza hullámoztak.
Mesélik, hogy a Déli \aspáfya érkezési oldalán voltak egy ház emeletén, egyszerre
csak a pincéből-előtörtek az oroszok, ők az ablakon ugráltak ki, alig tudtak megmene
külni.
A mise után hallottuk, hogy az angol rádió bemondta: valahol a Fekete tengeren
Sztálin, Churchill és Roosevelt találkoztak és megállapodtak a béke föltételeiben.
Oroszok már Frankfurt a.d. Oderban, (... )-ban vannak, 50 km-re Berlintől. Jelenlegi
bázis a Berlin-Drezdai vonal, innen indulnak srSzudéták felé!
Ezzel szemben a magyar nyilasok parancsnoksága a Szt. Háromság téri elöljáróság
pincéjében dőzsöl, a harácsolt élelmiszerekből 3 fogásos ebédet esznek és mindenkivel
gorombáskodnak.
A „Kitartás" mai száma is jelzi, hogy afölszabadulásnapja már nincsen messze.
Micsoda hazug illúziók!
Jobb kezem középső ujján a körömágy lobos lett, s gennyed a sok piszkos munka
(sic!). Dr. Fejér fölvágta és elég hiányosan bekötözte, kötszere, műszere nincs - micsoda
doktor ez?! Hisz hónapokra készült menekülni! Semmit sem hozott magával! Alkohol
helyett kölni vizet használunk a fertőtlenítésre.
Normális d.u. és est.
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1945. február 9. péntek
10 óra. Erős ágyú és fegyverropogás a vár nyugati lejtőjén, a Svábhegyen. Legnehe
zebben a reggeleket birom! Ismét egy oly undok nap kezdődik - barlangi sötétségben!
Meddig még?! Semmi változásra nincs jel. Oroszok Krisztina templomnál vannak.
Mi van leányaimmal, unokáimmal36, Ferivel?!
Esemény-telen és hfr-telennap.
Oroszok Krisztina templomban, Karácsonyi utcában és Déli Vasút érkezési oldalán
vannak és állítólag a sziklaközpontban (Gellért hegy).
D.u. kötszert kapunk a Sziklakórházból ujjam számára.
Jön egy úr és bemutatkozik: Mozsa Gyula pénzügyminiszteri tanácsos, a Vöröskereszt
kiküldöttje, óvóhelyet vizsgálni. Rendes úri ember, Gyuláéknál volt, újságolja, hogy öreg
Gyula is megsebesült, és Hancsiknak mellhártya gyulladása van. Csöndes est és éjszaka.

1945. február 10. szombat
10 ára. Reggel 6-kor nagy köhögési roham jött rám. Most naponta 4-en mennek már
6-kor vízért a Donáti utcába, hol a vezeték működik (49 szám), elég fáradságos a jeges
Halászbástya síkos lépcsőjén felhozni, s ha lőnek, veszedelmes is. Sajnálom, hogy vaksá
gom miatt, nem tudok velük tartani - de biztos elesnék. Mindig rossz lelkiismeretem van,
valahányszor hajnalban indulni hallom őket.
7 óra. Eseménytelen nap.
D.u. Jankovich jön, Zsiga átnéz, újat nem tudnak. „Kitartás" jön. írja, hogy Churchill
repülő gépe, melyen 15 tagú kisérete a Fekete tengerre utazott, lezuhant, mind meghal
tak, de Churchill nem volt a gépben.
Odescalchi Mikit hazaárulásért fölakasztották.
Normál est és éjszaka.

1945. február 11. vasárnap
9 óra. Ma van 7-ik és kezdődik 8-ik hete, hogy Karácsonykor 3 órára feljöttünk! S
meddig fog ez még tartani. Már minden kezd undorítóbbá lenni, s az ember mind
nehezebben tűri környezetét, a pince levegőt, a szagokat, a kosztot. Utóbbi ellen ugyan
semmi panasz nem lehet, mert amit krumpliból és babból csinálni lehet, elég változatos
sággal kapjuk, de mindennek ugyanaz az íze-szaga s az egész nap újból följön az
emberben!
Valóságos áldás ez a külömben kedélyrontó, nyomasztó pincei homály a rossz
mécses világítással, mert nagyobb világosság mellett ráeszmélne az ember, hogy micsoda
undorító szenny és piszokban élünk!!
5 óra. 11-kor Lilivel misére, 38-as szám óvóhelyén - áldozás. Vasárnapi ebéd:
hagymaleves, káposztás csusza - szilva lekvár.
D.u. Lilivel látogatás Dísztér 10 és 12-ben, és Úri u. 8-ban Gyuláéknál. Megvannak,
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de többé-kevésbbé betegek: „Ukrán-betegség", alias „Barlang-nyavalya". Gyuláéknál
érdekes az alattuk megnyitott és vascsigalépcsővel egybekötött új barlang, de roppant
túlzsúfolt. Odavették vendégnek, a pincéjükből kibombázott Beliczay Miklós menaget kinek sógorát, Markovichot a bomba megölte.
Kósza hírek: oroszok elfoglalták a Gellért hegyet, ottani német csapatok fölvonulnak
a várba. Kapunk beszállásolástAz éjjel németek ki fognak törni Velence felé - egyik
„fölszabadító" sereg ott katlanban van, azzal akarnak egyesülni.
3/4 7. Tényleg van valami mozgás. Német katonák az utcán sorra jártíak és a katonai
autók pneumáit kilyukasztják! A német (sváboktól) minden igazoló írást elszedtek.
A Lovas útról (Széli Kálmán tér felé) nagy piros tűz és kiabálás.
Később a Krisztina felől is tűz látszik, és élénk harci zaj hallik.
Lefekvés után 8-10 közeli gránát becsapódás.
Lefekvéskor általános idegesség. Hölgyek-kérésére kis lámpát egész éjjel égve
hagyjuk. További éjszaka nyugodt.

1945. február 12. hétfő
10 óra. Reggelre Horgos azzal jön vissza vízszerző útjáról, hogy nagy megkönnyeb
bülés: összes németek az éjjel elmentek, csak 3 sebesült maradt, az utcán sem láthatók
sehol.
Később a publikum is ráeszmél erre, és kezdi az utcán és a kapuk alatt hagyott
katonai teher-autókat kifosztani.
Mindenfélét hordanak szét. Az ittmaradt néhány sebesült és csellengő civilbe
öltözik át.
A harci zaj viszont semmi változást nem mutat, és nem ad támpontot a következte
tésekre.
Keringő hírek: A Bécsikapunál mentek ki a németek és velük a nyilasok is, az oroszok
kieresztették őket Óbuda felé, de aztán aknákkal támadtak rájuk. Sok halott és sebesült
a Bécsi kapu körül, nagy kiabálás és jajgatás.
Most állítólag németek kis csoportban szállinkóznak vissza. Nem lehet eligazodni,
volt valóságos tervszerű kitörés, vagy csak egy kis csoport próbálkozott?
Nagyon zavaros a helyzet, de annyi bizonyos, hogy valami döntő dolog készül.
Állítólag oroszok Mikó ufóiban vannak.
1 óra 15. Nagy dolgok történtek!
1/212-kor az Úri utcában egyes orosz katonák jelentek meg. Ketten bejöttek a kapun
és bementek a ruszin honvédjeikhez, kikkel nagy hahotázás mellett ölelkezésbe fogtak.
Előkerültek svábjaink is, de már egyen sem volt német uniformis, hanem vagy honvéd
vagy civil ruha. Mind együtt örvendeztek.
Közben azonban minden oldalról hallani gépfegyvert és aknázást. Ugy látszik még
vannak ellenállási fészkek, utóvédharcok. A két orosz odább ment. A magyarok gyüle
kezésre parancsot kaptak. Pestre irányozták őket.
Ha az oroszok bevonulása így megy tovább - hálát adhatunk a Jó Istennek, hogy e
7 hetes borzasztó időt így megúsztuk.
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1/2 8. Úgy látszik tényleg végére értünk szenvedéseinknek, különös kegye az égnek,
hogy ez így bonyolódik le. A Jóisten meghallgatta imáinkat! De hátha visszatérnek a
németek!
Azért az utóvédek valahol a Margit körúton nagy ellenállást intenek ki, mert onnan
egész d.u. erős tüzelés hallatszik. Emellett pedig messze távolból északnyugati irányból
távoli erős ágyúzás hallik. A kitört sereg harca!!
Tegnap óta egy rejtélyes nő mutatkozik itt. Csinos fiatal leány, nadrágban jár.
AUítólag ukrán, de folyékonyan beszél magyarul. Valami német tiszt barátnője volt. Az
éjszaka elment, s alakulatának visszahagyott konyháját s készletét átadta azzal, csináljon
(sic!) vele, amit akar. Éjszaka nő nálunk hált a ruszin honvédek szobájában. Reggel
áthívta Horgosékat s lisztet, kenyeret, zsírt, konzervet adott nekik. Egész nap hárman is
hordták a nehéz zsákokat.
D.u. Zsiga egész remontierozott (sic!) volt itt! !
Ma bizakodó éjszaka lesz!
Január 19-én elesett Pest - ma február 12-én, vagyis 23 nappal később Buda!
Szegény Magyarok!!

HELYNÉVMUTATÓ
Attersee (A.) január 23.
Bakony január 12., 23.
Balassagyarmat december 29.
Balaton január 20.
Berlin január 31., február 2., 5., 8.
Bécs december 25., január 31., február 2.
Bicske január 4., 7.
Breslau (Wroclaw, L.) január 24., február 5.
Budapest (általában) december 27., 29., január 16., 18., 23., 26., 28.
Budapest passim
Angolkisasszonyok /temploma és zárdája/ (ma V. ker. Váci utca 47.) január 9.
Árvácska /utca/ (ILker.) december 25.
Bástya ld. Bástya sétány
Bástya sétány /Gróf Bethlen István bástya-sétány/ (ma I. ker. Tóth Árpád bástyasétány)
december 26., 29., 30., január 2., február 3., 4.
Bécsi kapu ld. Bécsi kapu tér
Bécsi kapu tér december 28., január 20., február 12.
Bécsi kapu tér7. /Lamotte ház/A zártsorú, U alakú beépítésű egyemeletes lakóház az ostrom
során súlyosan megrongálódott. Emelete - a bal szélső tengely kivételével - teljesen elpusztult,
január 2., 6., 21., 25., 31.
Bécsi kapu tér, Budai Evangélikus templom /Református templom/január 20.
Bécsi kapu tér, Országos Levéltár január 31., február 6.
5e/agv/minisztérium/ ld. Úri utca 51-53.
Bolyai Akadémia (ma ? ) január 7.
Buda december 29., január 8., 19., 20., 23., 26., február 1., 5., 7., 12.
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Buda vára, Budai vár Id. Vár
Budakeszi december 25., január 18., február 7.
Budaörs január 24., február 1.
Coburg-ház ld. Úri utca 43.
Corvin tér február 8.
Csekonics lakás ld. Úri utca 52.
Dárda utca január 4.
Déli, Délivaspálya, Déli vasútfebruár8., 9.
;
Dezső utca (ma I. ker.) január 20.
Dísz tér január 5., 7., 10., 13., 15., 16., 19., 24., 26., 27., 31.
Dísz tér 4-5. /Pápai Nunciatura/ A zártsorú, két kis belső udvarral rendelkező egyemeletes
épület az ostrom során súlyosan, szerkezetileg is megsérült. A helyreállitás után két kapujából
csak egyet tartottak meg. - január 24.
Dísz tér 10. /Széchényi Géza háza/ A zártsorú, körülépített udvaros, két utcára néző,
egyemeletes lakóház Dísz téri szárnya az ostrom idején súlyosan megsérült. Az épület bástyasétányi, déli fele teljesen elpusztult. - december 30., január 7., 8., 9., 10., 12., 15., 16., 19., 21., 24.,
31., február 1., 6., 11.
Dísz tér 12. /Edelsheim ház/ A zártsorú, körülépített udvaros, két utcára néző, kétemeletes
lakóház az ostrom idején súlyos háborús sérüléseket szenvedett. Dísz téri szárnyának fele teljesen
elpusztult. - december 31., január 7., 8., 10., 16., 19., 21., 24., 31., február 1., 3., 5., 6., 11.
Donáti utca 49. (ma: I. ker.) február 10.
Duna, Duna-part január 16., 18., 19., 22., 24.
Edelsheim-ház, Edelsheim palota ld. Dísz tér 12.
Erzsébet híd január 19.
Erzsébet kórház /Vöröskereszt-Egylet Erzsébet Kórháza/ (ma: XII. ker. Győri út 17.)
január 8.
Esterházy László ház /Úri utca ?/ január 4.
Esterházy Miklós háza /Bécsi kapu tér ?/ január 19., 20.
Ferenc József híd (ma: Szabadság híd) január 18.
Ferenc József rakpart (ma: Belgrád rakpart) január 18.
Fillér là. Fillér utca 51.
Fillér utca 51. /Nemzetközi Vöröskereszt/ (ma: II. ker.) december 25.
Fortuna utca január 20., február 2.
Gellért-hegy január 4., február 3., 9., 11.
Gömbös Gyula út (ma: XII. ker. Alkotás utca) január 26.
Hadimúzeum, m. kir. (Gróf Bethlen István bástyasétány, ma: Tóth Árpád bástyasétány 40.)
december 26.
Halászbástya február 10.
52-cjld.Úriutca31.
32-« ld. Úri utca 32.
34-esld.Úriutca34.
38-as ld. Úri utca 38.
Helyőrségi templom (ma: Mária Magdolna templom, I. ker. Kapisztrán tér.) A háború előtt
az Úri utca 55. sz. alatt tartották nyilván, ld. ott.
Hidegkút (Pesthidegkút) december 25.
Honvéd szobor (ma: I. ker. Dísz tér) január 7.
Horthy/Miklós/híd (ma: Petőfi híd) január 18.
Horthy/Miklós/út (ma: XI. ker. Bartók Béla út) január 20., február 1.
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22. Id. Úri utca 22.
Éűvösvölgy december 25., 29.
Irma lakása ld. Úri utca 52.
Istenhegy ld. Istenhegyi út 87-89.
Istenhegyi út 87-89. /Széchenyi Zsigmond háza/ január 10., 11., 21.
János-hegy december 25.
Kálvin tér január 16.
Kapisztrún tér február 2., 6.
Karácsonyi utca ld. Karátsonyi utca
Karátsonyi utca (ma: I. ker. Kuny Domokos utca) február 9.
Kard utca ?. /Kiss Sándor lakása/ (ma: I. ker. Hatvány Lajos utca) Az utca épületei az
ostromtól, a Fortuna utcai sarokház kivételével elég épségben kerültek ki. - január 20., február
l.,6.
Károlyi kert (ma: V. ker.) december 29.
Keleti pályaudvar január 5., 11.
Kispest január 10.
Kissvábhegy (ma: Martinovics-hegy) január 27.
Kiss Sándor lakása ld. Kard utca
Krisztina/város/február 11.
Krisztinái főposta (ma: XII. ker. Krisztina kit. 12.) december 28.
Krisztina templom (I. ker. Krisztina tér) február 9.
Lamotte ház, pince, udvar stb. ld. Bécsi kapu tér 7.
Lánchíd január 19., 20.
Lánchíd utca (ma: I. ker.) január 8.
Levéltár ld. Bécsi kapu tér, Országos Levéltár
Lovas út (ma: I. ker. Sziklai Sándor utca) február 11.
Margit körút (ma: IL ker. Mártírok útja) február 5., 12.
Margit-sziget január 24., 30.
Mária Terézia laktanya (ma: LX. ker. Üllői út 47.) január 7.
Mátyás templom december 25., 26., 31., január 6., 19.
Mikó utca (ma: I. ker.) február 12.
Missziós ház ld. Úri utca 31.
Múzeum körút január 16.
40-es ld. Úri utca 40.
42-es ld. Úri utca 42.
Nemzetközi Vöröskereszt ld. Fillér utca 51.
Német Követség ld. Úri utca 64-66.
Nunciatura ld. Dísz tér 4-5.
8-as ld. Úri utca 8.
Óbuda január 27., 29., február 12.
Olasz fasor (ma: II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor) január 10., 12.
Országház utca január 20.
Országház utca 8. A zártsorú, kétudvaros, kétemeletes lakóház 1944 -45-ben súlyos háborús
sérüléseket szenvedett, utcai szárnyának emelete a főfalak kivételével elpusztult. - január 20.
Országos Levéltár ld. Bécsi kapu tér, Országos Levéltár
52-es ld. Úri utca 52.
54. ld. Úri utca 54.
Pálfly lakás, Pálfly F. szobája ld. Úri utca 52.
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Pálffy tér Id. Radeczky laktanya
Pappenheim lakás Id. Úri utca 52.
Parlament január 19.
Pasaréti út december 24.
Pázsit utca (ma: II. ker. Hébelt Ede utca) december 24.
Pest január 7., 8., 9., 15., 16., 17., 18., 19., 29., 31., február 12.
Plébánia /Budavári Koronázó Főtemplom Plébániája/ (ma: I. ker. Tárnok utca 2.) január 9.
Primás Id. Úri utca 62.
Radeczky laktanya (Pálffy 1er 3., ma: II. ker. Bem József tér 3.) január 31.
Református templom ld. Bécsi kapu tér, Budai Evangélikus templom
Ricsováry lakás ld. Úri utca 52.
Ritz /Szálloda/'(Mária Valéria utca 14. ma: V. ker. Apáczai Csere János utca 14.) január 1.
Rózsadomb december 25.
Sardagna lakás ld. Werbőczy utca 23.
Sashegy december 28.
Siesta /Szanatórium/ (ma: XH. ker. Ráth György utca 3-5.) december 28.
Sigray ház ld. Úri utca 60.
Soroksár január 10.
Svábhegy (ma: Szabadsághegy) december 25., január 10., 12., 17., 19., 31., február 9.
Svéd/Királyi/Követség (Gyopár utca 8., ma: I. ker. a Kelenhegyi út egyik szakasza) decem
ber 25.
Szabadság tér január 21.
Szapáry Marie lakása ld. Werbőczy utca 23.
Széli Kálmán tér (ma: II. ker. Moszkva tér) december 24., február 11.
Széna tér (ma: I. ker.) január 12.
Szentháromság tér/és tartály/január 13., február 2., 8.
Szent Imre Kollégium (Horthy Miklós út 17. ma: XI. ker. Bartók Béla út 17.) február 1.
Szent János kórház december 25.
Szép Ilonka december 24.
Szikla/Kórház/ (katonai kórház, mai bejárata az I. ker. Sziklai Sándor utca felől) december
29., 30., 31., január 13., 23., 24., február 9.
Szikla központ ld. Gellért-hegy
Sztáray ház ld. Úri utca 32.
Tattersall (a mai VIII. ker. Kerepesi út 7. sz. alatt volt, a háborúban gyakorlatilag megsem
misült, maradványait 1954-ben lebontották.) január 5.
XI. Helyőrségi Kórház (Gömbös Gyula út 48. ma: XII. ker. Alkotás utca 48.) január 26., 31.
11. Katonai Kórház ld. XI. Helyőrségi Kórház
10. ld. Dísz tér 10.
12-es ld. Dísz tér 12.
19. ld. Úri utca 19.
Úri ld. Úri utca 52.
Úri utca december 26., január 9., 10., 12., 16., 18., 19., 24., 25., február 12.
Úri utca 8. /Széchényi Gyula háza/ A 18. század elején, középkori lakóház maradványain
újjáépült lakóházat 1903-ban Hauszmann Alajos tervei szerint teljesen átépítették Sz. Gy.
számára. Az átépítés során néhány főfalon kívül az épület legnagyobb részét lebontották és új
elrendezéssel látták el. A zártsorú, U alakú beépítésű, két utcára néző, egyemeletes lakóház az
ostrom idején súlyosan megsérült. A helyreállítás során a bástyasétányi szárnyra második emeletet
húztak. - december 30., 31., február 11.
14 Tanulmányok XXIV.

209

Úri utca 16. A zártsorú, két utcára néző egyemeletes lakóház az ostrom idején olyan súlyosan
megsérült, hogy a helyreállítás során bástyasétányi - azidáig kétemeletes részének - erősen sérült
homlokzatát egyemeletes formában leegyszerűsítették. - január 20.
Úri utca 19. /Ney Ákos lakása/ A zártsorban épült, körülépített udvaros, egyemeletes lakóház
udvari függőfolyosóinak egy része az ostrom idején leszakadt. - január 7., 18.
Úri utca 22. A zártsorú, körülépített udvaros, két utcára néző, egyemeletes lakóház bástya
sétányi és északi udvari szárnya legnagyobb részben elpusztult az ostrom alatt. Úri utcai része
csak tető- és vakolatsérüléseket szenvedett. - január 20.
Úri utca 31. /Missziós ház/ A zártsorú, körülépített udvaros, kétemeletes lakóház romantikus
vakolatarchitektúrájának nagyrésze lehullott az ostrom idején, így váltak láthatóvá a középkori
homlokzat maradványai. - január 14., 21., 28.
Úri utca 32. /Sztáray ház/ Az eredetileg zártsorú, körülépített udvaros, egyemeletes lakóház
legnagyobb része az ostrom folyamán elpusztult, csak déli udvari szárnya maradt meg, amelynek
romtalanítása során került elő a jelenleg is látható középkori kapualj, mindkét oldalán ülőfülke
sorral. - január 7., 25.
Úri utca 34. A zártsorú, U alakú beépítésű, egyemeletes lakóház tetőzete 1944-45-ben
megrongálódott és homlokzati architektúrája elpusztult. - január 4.
Úri utca 38. A zártsorú, eredetileg körülépített udvaros, három utcára néző, kétemeletes
lakóház teljes bástyasétányi része elpusztult az ostrom idején, csak Úri utcai része maradt meg az
U alakhoz csatlakozó oldalszárnyakkal. - február 11.
Úri utca 40. A zártsorú, L alakú beépítésű, egyemeletes lakóház udvari szárnya az ostrom
idején részben elpusztult, az utcai szárny több sérülést kapott, a kapualj boltozata beszakadt.
Belsejét részletekben helyreállították, majd 1952-ben a romos udvari szárnyat lebontották. február 8.
Úri utca 42. Az eredetileg emeletes, zártsorú lakóház az ostrom idején olyan súlyos sérülése
ket kapott, hogy 1952-ben emeleti részeit lebontották. - február 5.
Úri utca 43. /Coburg ház/ A zártsorú, körülépített udvaros, egyemeletes lakóház a háború
folyamán erősen megrongálódott, romantikus kapuszárnyai csak töredékekben maradtak meg. december 31., január 2., 6.
Úri utca 48/-50./ A zártsorú, U alakú beépítésű, egyemeletes, két utcára néző lakóház az
ostrom idején súlyos károkat szenvedett, tetőzete megrongálódott, déli szélső helysége leomlott.
- január 25.
Úri utca 52. /Csekonics lakás, Széchényi Irma lakása, Ricsováry lakás, Pálffy lakás, Pappen
heim lakás, Széchényi Zsigmond lakása/ A zártsorú, körülépített udvaros, két utcára néző,
egyemeletes lakóház földszintjének középtengelyében kosáríves kőkeretes kapu nyílik, a záradék
felett a Széchényi címerrel, két oldalt kváderezett törzsű, torzfejes pillérekkel szegélyezve,
amelyek szemöldökpárkányt tartanak. Az ostrom idején tetőzete és homlokzatai háborús sérülé
seket szenvedtek. A tető helyreállítása és részleges belső helyreállítása 1949-ben történt meg.
Elpusztult kapuszárnyait fényképek és maradványok alapján rekonstruálták.
Úri utca 51 -53. /Belügyminisztérium/ 51. sz. A zártsorú, L alakú beépítésű, kétemeletes
középület 1872-ben épült része (a Mária Magdolna templomig tartó északi rész) az ostrom idején
olyan súlyosan megrongálódott, hogy a háború után lebontották. 53. sz. A zártsorú, L alakú
beépítésű, egyemeletes kolostorépület csak kisebb háborús sérüléseket szenvedett, de későbbi
építésű, sérült emeleteit a háború után lebontották« A helyreállítás során keskeny közzel válasz
tották el a Mária Magdolna templomtól. A Belügyminisztérium a kiegyezés után költözött a két
épületbe, amelyek különböző átépítések következtében egyetlen tömböt alkottak, keleti szárnyuk
kal az Országház utcában. - január 15., 28., 31.
Úri utca 54/-56./A zártsorú, körülépített udvaros, egyemeletes, két utcára néző épület Úri
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utcai szárnyának tetőzete és emelete súlyosan megrongálódott az ostrom idején. - január 2., 16.,
25.
Úri utca 55. (Helyőrségi templom, ma: Mária Magdolna templom) Ma szabadonálló, érett
gótikus, négyemeletes, ujbarokk sisakos torony, nyugati, copf stflusú előcsarnokkal, északi és déli
kápolnával. A toronyhoz középkori alapokon épült egyhajós barokk templom tartozott, amelyet
1952-ben lebontottak. 1817-től volt helyőrségi templom. Az ostrom idején erősen sérült. Tetőzete
nagyrészt elpusztult, hosszházának, szentélyének és kápolnájának boltozatai beomlottak. A
berendezés nem kis része elkallódott. Tornyát több bombatalálat érte, aminek következtében a
nyolcszögű 3-4. emeletének északnyugati sarokpillére leomlott, a toronytest pedig veszedelmes
repedéseket kapott. - december 26.
Úri utca 60. /Sigray ház/ A zártsorú, körülépített udvaros, egyemeletes, két utcára néző
lakóházon az ostrom idején csupán kisebb sérülések keletkeztek. - december 25., 26., 27.
Úri utca 62. /Hercegprímási palota/ 1874-től az esztergomi érsekség tulajdona a zártsorú,
körülépített udvaros, egyemeletes lakóház az Úri utca és a Lant utca sarkán, hátsó oldalával a
Tóth Árpád bástyasétány felé. 1944-45-ben súlyos sérüléseket szenvedett, emeletének egyrésze,
valamint a bástyasétányi szárny elpusztult, főhomlokzatának középerkélye leszakadt. - január 16.
Úri utca 64-66. /Német Követség/ L alakú, középkori egyemeletes épület beleépítve a mai,
kétemeletes, körülépített udvaros, eklektikus épület északi felébe, mellyel együtt számos átalakí
táson esett át. Utoljára a háború előtt, 1938-ban alakították át a német követség számára, ekkor
a régi épületrészből még eredeti állapotban lévő Úri utcai rész falait és boltozatait is kibontották
és garázs céljára átalakították. - december 26.
Úri utca 72. A zártsorú, körülépített udvaros, egyemeletes lakóház háborús sérüléseit
1948-ban állították helyre. - december 31., január 1.
Vár/Várhegy, Budai Vár/december 24., január 13., 15., 17., 19., 20., 29., 31., február 3., 5.,
9., 11.
Vérmező december 25., 26., 29., január 5.
Virányos december 25.
Völgy/utca/19. (ma H. ker.) december 24., 26., 27., január 10., 11., 16., 21., 29.
Werbőczy ld* Werbőczy utca 23.
Werbőczy utca (ma I. ker. Táncsics Mihály utca) január 31.
Werbőczy utca 3. (ma Táncsics Mihály utca 3.) A zártsorban épült, U alakú beépítésű,
egyemeletes lakóház az ostrom alatt csak kisebb tető- és vakolatsérüléseket szenvedett. - január
21.
Werbőczy utca 23. /Zichy palota, Sardagna lakás, Szapáry Marie lakása/ (ma: Táncsics Mihály
utca 23.) A mai Táncsics Mihály utca 21 - 23 - 25., az egykori Zichy palota, több zártsorú épületből
egyesített, eredetileg összefüggő barokk homlokzatú, egyemeletes palota. Az ostrom idején az
•épület súlyos károkat szenvedett, helyreállítása során az 1810-ben hozzácsatolt részt (a mai 25.
szám) újra leválasztották és külsőleg teljesen átalakították. - december 26., január 8.
Zsiga lakása ld. Úri utca 52.
Cenk ld. Nagycenk
Debrecen december 24.
Drezda február 8.
Dunaföldvár január 19., 20.
Esztergom január 8., 9.
Fehérvár ld. Székesfehérvár
Fekete-tenger február 8., 10.
Frankfurt a.a.O. február 8.
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Gézaháza január 11., 12., 23.
Győr február 2.
Kammer Id. Salzkammergut
Kecskemét december 30., január 24.
Krakkó január 20.
Magyarország január 16., február 6.
Nagycenk január 20.
Cjppe/ (Opole, L.) január 25.
P4pa február 2.
Párizs január 19.
Pentele ld. Sárpentele
Petersburg (Petrovice, Cs.) január 23.
Pí/w január 16., 23.
Pomáz december 24.
Posen (Poznan, L.) február 5.
Radomsk (Radom, L.) január 18.
Salzkammergut (A.) január 23.
Sárosd január 11., 21., február 5.
Sárpentele január 11., 21., 29.
Slézia ld. Szilézia
Soroksár január 10.
Szeged január 19.
Székesfehérvár január 12., 19., 20., 23., 27., február 2.
Szilézia január 24.
Szombathely december 25., február 2.
Sztálingrád (Volgográd, Szu.) január 13.
Szudéták február 8.
Tata január 8.
Varsó január 18.
Vác január 9., 19.
Velence február 11.
Velencei-tó január 22., 23., 24.
Vértes január 12., 17., 20.
Zichyújfalu január 7.

NÉVMUTATÓ
.«4//CC1. Teleki Tiborné grófné
Andrássy Sándorné grófné Esterházy Mária grófnő(Réde, Heves m., 1870. január 14. - ?) X
Pozsony, 1889. január 5. - december 31.
Atta 1. Sardagna Lászlóné grófné
Bartel, ? - január 24.
Bárczy István, bárcztházi (Budapest, 1882. október 21. - La Tour-de-Teillez /Svájc/, 1952.
december 18.) - január 7.
Batthyány Bálint gróf (Budapest, 1942. november 22. - Jelenleg Svájcban él.) - december
27., 28.
Bálint 1. Batthyány Bálint gróf
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Batthyány Ferenc gróf (Köpcsény, Mosón m., 1915. október 4. - Jelenleg Ausztriában él.) X
Budapest, 1942. február 26. Esterházy Mária grófnő - február 9.
Batthyány Ferencné grófné Esterházy Mária grófnő (Sárosd, Fejér m., 1922. június 26. Jelenleg Ausztriában él.) - december 26., 28., 29., 31.
Beliczey Miklós, baicai (Gerendás, Békés m. 1901 körül - Bécs, 1977. március 27.) - febru
ár 11.
Berchtoldt László gróf9 (Nagykázmér, Zemplén m. 1906. április 19. - New York, 1987. május)
- január 4.
Beresztóczy Miklós (Budapest, 1905. május 26. - Budapest, 1973. szeptember 11.) - január
24.
Blankenstein Lajos gróf (Wiesbach bei Oberalm /Németország/, 1910. október 3. - ?) december 24.
BlanH 1. Blankenstein Lajos gróf
Coburg Poldi 1. Károly Lipót szász-coburg-gothai uralkodó herceg
Churchill, Sir Winston - február 8., 10.
Czirúky Béla gróf (Dénesfa, Sopron m., 1921. október 8. - Bécs, 1986. február 20.) december 24.
Czirúky MiklósnégrófnéEsterházy Ilona grófnő(Sárosd, Fejér m., 1921. május 17. - Jelenleg
Liechtensteinben él.) X ?, 1943. augusztus ?. Cziráky Miklós gróf (Budapest, 1918. március 6. Arad környéke, 1944. szeptember) - december 24., 26., 27., 28., január 1., 5.
Csekonics Endre gróf (Sopron, 1901. április 10. - Jelenleg Portugáliában él.) - december
27., 28., 30., 31., januári.
Csertő Sándor dr. ( ? - ? ) - január 24., 29., 31.
Dalnoki Miklós 1. Miklós Béla, dalnoki
Danielson, ? ( ? - ? ) - december 25.
Dédette 1. ifj. Széchényi Gyuláné grófné
Dénes 1. Széchényi Dénes gróf
Doktor, Dr. 1. Fejér dr.
Dőry Andor báró (Bécs, 1894. augusztus 10. - Meise-lez-Bruxelles /Belgium/, 1972. novem
ber 7.) - december 31.
Edelsheim-GyulaiUpót gróf (Brezovicza, Árvám., 1888. július 6. - Cannes/Franciaország/,
1951. május 15.) X 2. Budapest, 1920. május 18. rollershauseni Rothkugel Ella - január 4.
Edelsheim-Gyulai Lipótnégrófné rollershauseniRothkugel Ella (Budapest, 1899. augusztus 9.
- Jelenleg részben Belgiumban, részben Franciaországban él.) - január 4.
Edina 1. Fejér Edina
Edina (Werbőczy utcában) 1. Zichy Rafaelné grófné
Elisabeth 1. Széchényi Tamásné grófné
Erzsi ( ? - ? ) - január 23., 30., február 4.
Esterházy József gróf (Pozsony, 1911. január 22. - Zürich, 1957. november 27.) X Budapest,
1941. szeptember 17. rudnai és divékújfalusi Rudnay Sya (Budapest, 1917. március 25. - ?) december 30.
Esterházy Lászlóné grófné Széchenyi Sarolta grófnő (Budapest, 1900. június 14. - Budapest,
1985. augusztus 15.) X Sárpentele, Fejér m., 1920. június 27. Esterházy László gróf (Gyömrő,
Pest-Pilis-Solt-Kiskun m., 1891. március 3. - Székesfehérvár, 1966. április 9.) - január 23.,
február 7.
Esterházy Miklós Móricné grafité Schwarzenberg Franciska hercegnő (Frauenberg /Ausztria/,
1861. szeptember 21. - Hort, Heves m., 1951. december 28.) X Bécs, 1880. április 14. - január 20.
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Fejér (vagy Fehér) ?dr.Ç>- ?) december 28., 30., 31., január 9., 12., 13., 17., 22., 23., 24., február
5., 8.
Fejér Edina ( ? - ? ) - január 20., 26., február 8.
Ferdinándy Béláné, hidasnémeti, pilisi Ney Angéla (? - ?) X Budapest, 1911. november 4. január 18.
Feri 1. Batthyány Ferenc gróf
FesztyMasa (Domaháza, Borsod m., 1895. január 31. - Ózd, Borsod m., 1979. március 20.)
- január 9.
Führer 1. Hitler, Adolf
Gabriella főhercegnő (Pozsony, 1887. szeptember 14. - Budapest, 1954. november 15.) január 20.
Gyula 1. Széchényi Gyula gróf
Gyula 1. ifj. Széchényi Gyula gróf
Hadik Béláné grófné Fallcmcini Stefánia őrgrófnő (Budapest, 1880. február 26. - ?) X
Budapest, 1906. szeptember 28. - január 8.
Haller Gábor gróf (? - Budapest, 1945. január) - január 10.
Hancsi 1. Széchényi Hanna grófnő
Horgos, Horgos Isti 1. Horgos István
Horgos István ( ? - ? ) - december 30., január 13., 24., február 4., 12.
Horthy Miklós, nagybányai (Kenderes, Jász -Nagykun- Szolnok m., 1868. június 18. - Estoril
/Portugália/, 1957. február 9.) - január 9.
Hitler, Adolf - február 3., 7.
Horváth Manci 1. Horváth Mária
Horváth Mária ( ? - ? ) - január 14., 20., február 7.
Horváthné ?(?-?) december 30., január 20., 23.
Hoyos Miksa (Pozsony, 1874. november 20. - Budapest, 1956. július 21.) X Pozsony, 1899.
május3.Inkey Ágnes bárónő (Iharosberény, Somogy m., 1872. október 2. - Budapest, 1950. június
20.) - december 24.
Hunyady Gábriellé 1. Hunyady József né grófné
Hunyady Józsefié grófné Bellegarde Maria Gábriellé grófnő (Gross-Herlitz /Ausztria/, 1890.
június 17. - Budapest, 1945. január 14.) X Villa Prangins /§v&\c/, 1919. október 22. - január 20.
Hüriiman, ? ( ? - ? ) - december 30.
Ilcsi 1. Széchényi Ilona grófnő
Inkey Péter báró (Budapest, 1911. február ? - Jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban
él.) - december 27., 30.
Irma 1. Széchényi Irma grófnő
István 1. Horgos István
István bácsi 1. Széchenyi István gróf
Jankovich Lajos, jeszeniczei (Budapest, 1901. március 29. - Budapest, 1945. január 8.) január 7.
Jankovich Miklós, jeszeniczei (Felsőtur, Hont m., 1904. március 10. - Budapest, 1978.
november 3.) X Budapest, 1936. november 10. Nádasdy Ilona grófnő - december 25., január 21.,
31., február 10.
Károly Lipót szász-coburg-gothai uralkodó herceg (Claremont, 1884. július 19. - ?) X
Glücksburg, 1905. október 11. Viktória Adelheid schleswig-holstein-sonderburg-glücksburgi her
cegnő (Grünholz, 1885. december 31. - ?) - január 31.
KátayBéla dr. (?, 1889. - ?, 1968. október 28.) - január 10.
Keserű ? ( ? - ? ) - január 24., február 7.
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Kiss Sándor, nemeskén (Göd, Pest m., 1888. május 14. - Budapest, 1957. április 21.) X 1.
Budapest, 1910. április 28. Csáky Irma grófnő (Kluknó, Szepes m., 1880. július 25. - Göd, Pest
m., 1945. november 13.) - december 28., január 20., 26., 31., február 1., 3., 6.
Kiss ?(?-?) -január 5.
Király Dezső dr. (Budapest, 1905. október 20. - ?) - január 9., 26.
Kuhinka István ( ? - ? ) - január 1., 5., 9., 13.
Lamotte Károly dr. (Budapest, 1888. április 14. - Leányfalu, Pest m., 1968. március 27.) X
Budapest, 1922. április 20. Forgách Eszter grófnő (Felső-Bü, Somogy m., 1886. október 10. Leányfalu, Pest m., 1967. július 2.) - december 31., január 1., 9., 10., 15., 19.
Lili 1. Széchényi Viktorné grófné
Lilly 1. Cziráky Miklósné grófné
Manci 1. Horváth Mária
Márffy Elemér (Hencse, Somogy m., 1898. február 29. - ? /Rhodesia/, 1976. október 22.) X
Budapest, 1927. december 8. Széchényi Klára grófnő (Csokonyavisonta, Somogy m., 1906.
szeptember 11. - Hencse, Somogy m., 1930. augusztus 26.) - december 30., január 9.
Márffy László (Erdőcsokonya, Somogy m., 1928. november 20. - Jelenleg Zimbabweban él.)
- január 5., 7.
Márffy Tomy 1. Márfy-Mantuano Tamás
Márffy-Mantuano Tamás (Kaposvár, 1907. március 20. - London, 1969. március 20.) január 10.
Marie Louise ? - január 8.
Maritta 1. Batthyány Ferencné grófné
Markovich ? ( ? - ? ) - február 11.
Márta 1. Széchényi Márta grófnő
Metternich Clemy 1. Metternich-Sándor Klementina hercegnő
Mettemich-Sándor Klementina hercegnő (Bougival /Franciaország/, 1870. június 27. Corvay /Franciaország/, 1963. október 23.) - január 20.
Miklós Béla, dalnoki (Budapest, 1890. július 11. - Budapest, 1948. november 21.) december 24., január 24., 31.
Montpezat, Henry d'Ainesy de gróf (? - Budapest, 1945. január 6.) - január 7.
Mózsa Gyula ( ? - ? ) - február 9.
Nemestóthy ?{*!-1) - december 26.
NeyÁkos, pilisi (Budapest, 1881. szeptember 12. - ?). X Besztercebánya, 1912. szeptember
12. jeszeni Jeszenszky Lea (Besztercebánya, 1889. június 26. - ?) - december 31., január 18.
Nuntius 1. Rótta, Angelo
Odescalchi Miklós herceg (Tuzsér, Szabolcs m. 1902. május 6. - Sopronkőhida, 1945. január
20. v. 21.) - február 10.
Pepák 1. Csekonics Endre gróf
Reimann 1. Beresztóczy Miklós
Rédei Manci 1. Andrássy Sándorné grófné
Ricsováry Takács József ( ? - ? ) - január 23.
Roosevelt, Franklin Delano - február 8.
Rótta, Angelo - február 6.
Sardagna Lászlóné báróné Szontágh Auguszta bárónő (Szarajevó, 1906. február 26. - Bázel,
1986. december 17.) - december 27.
Sári 1. Esterházy Lászlóné grófné
Stepán - január 13., február 4.
Stefi 1. Széchényi Dénesné grófné
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Stepszi 1. Hadik Béláné grófné
Szabó József (? - ?) február 5.
Szapáry Marie 1. Szapáry Lajosné grófné
Szapáry Lajosné (1910-től) grófné Esterházy Mária grófnő(Sárosd, Fejér m., 1894. április 14.
- Bécs, 1981. június 14.) X Budapest, 1914. július 4. - december 26.
Szemző Blanche (? - ?) január 7.
Széchényi Dénes gróf(Erdőcsokonya, Somogy m., 1917. február 9. - Budapest, 1945. február
15.) X Budapest, 1941. június 24. Sallay Stefánia - december 25., január 5., 9., 20., 24., február 1.
Széchényi Dénesné grófné Sallay Stefánia (Budapest, 1913. június 8. - Jelenleg Budapesten
él.) - január 5., 20.
Széchényi Frici 1. Széchényi Frigyes gróf
Széchényi Frigyes gróf (Bécs, 1912. április 22. - Budapest, 1983. november 13.) - decem
ber 26.
Széchényi Gábor gróf (Abbázia, Fiume közelében, 1914. március 12. - Bécs, 1986. március
25.) X Budapest, 1942. június 10. Rubido-Zichy Hanna bárónő (Nágócs, Somogy m., 1922. január
26. - Jelenleg Budapesten él.) - január 20.
SzéchenyiGézánégrófnéHoyos Teréziagn$/h#(Grác, 1882. június 6. - Budapest, 1953. január
19.) X Németiád, Somogy m., 1901. augusztus 10. - december 25.
Széchényi Gyula gróf (Bécs, 1878. december 10. - Budapest, 1956. április 21.) X Abbázia,
Fiume közelében, február 8. Gisela Haas von Teichen bárónő - január 20., február 9.
Széchényi Gyula gróf, iß. (Aarau /Svájc/, 1910. október 11. - Jelenleg Svájcban él.) X
Budapest, 1937. június 26. Esterházy Bernadette hercegnő - december 30., január 8., 15., 20.,
február 9., 11., 20.
Széchényi Gyuláné ifi. grófné Esterházy Bernadette hercegnő (Eszterháza, Sopron m., 1910.
július 17. - Bern /Svájc/, 1974. április 18.) - december 30., január 20.
Széchényi Hanna grófnő{Abbázia, Fiume közelében,1911. október 8. - Jelenleg Budapesten
él.) X Kőröshegy, Somogy m., 1953. október 24. Dusoczky Károly - január 20., február 9.
Széchényi Ilona grófnő(Somogyvár, Somogy m., 1923. július 19. - Jelenleg Argentínában él.)
- január 20.
Széchényi Irma grófnő (Sárpentele, Fejér m., 1902. április 18. - Bécs, 1960. január 18.) január 7., 23., 30., február 1., 4.
Széchenyi István gróf (Bécs, 1791. szeptember 21. - Döbling, 1860. április 8.) - január 19.
Széchényi Kálmán gróf (MátraíüTed, Heves m., 1944. július 15. - Jelenleg a Német Szövetségi
Köztársaságban él.) - január 9., 20.
Széchenyi Márta grófnő (Sárpentele, Fejér m., 1905. december 15. - Bécs, 1977. szeptember
24.) X Budapest, 1929. február 23. Jaromir Czernin-Morzin gróf. Elváltak 1938-ban. - január 23.,
február 2.
Széchényi Miklós 1. Széchényi -Erdődy Miklós gróf
Széchényi Tamásnégrófné Elisabeth d'Ainesy de Montpezat grófnő (Zürich, 1916. május 1. - )
X Port Taufiq /Egyiptom/, 1938. december 31. Széchényi Tamás gróf (Erdőcsokonya, Somogy
m., 1909. október 2. - ) Jelenleg Zimbabweban élnek. - december 26., 30., 31., január 5., 20.
Széchényi Tibor gróf (Budapest, 1942. április ? - Jelenleg Budapesten él.) - január 15., 21.,
24., február 1.
Széchényi Viktomé grófné Ledebur-Wicheln Karolina grófnő (Petersburg /Csehország/ (ma:
Petrovice,Csehszlovákia), 1875.júliusi. - Balatongyörök,Zalám., 1956.január4.) - december
24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., január 2., 6., 7., 8., 10., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 24., 25., 27., 28.,
31., február 1., 3., 6., 11.
Széchenyi Zsigmond gróf (Nagyvárad, 1898. január 23. - Budapest, 1967. április 24.) X 1.
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Budapest, 1936. június 2. Stella Crowther. Elváltak 1946-ban. - december 24., 28., 29., 30., 31.,
január 1„ 2., 4., 6., 8., 10., 14., 16., 18., 20., 22., 23., 25., 26., 30., 31., február 1., 4., 5., 10., 12.
Széchényi-Erdődy Miklósgróf'(Rába-Sebes, Sopron m., 1906. november 15. - Budapest, 1944.
december 27.) X2. Újpest, 1939. szeptember 11. Keglevich Gabriella grófnő (Egreskáta, PestPilis - Solt - Kiskun m., 1914. január 14. - ?) - december 27.
Szilárdy ? ( ? - ? ) - január 5.
Szluha Dénes, verbói (Cece, Fejér m., 1879. december 6. - ? ) X Osztopán, Somogy m. 1903.
október 15. lovasi Szakáll Ilonka - január 8.
Szmrecsányi Béla, szmrecsányi (Véke, Zemplén m. 1874. július 5. - ?) - december 25.
Sz. Frici 1. Széchényi Frigyës gróf
Szőgyény Mária 1. Zichy Istvánné grófné
Sztálin, JoszifVisszarionovics - február 8.
Teleki Tibomé grófné Széchenyi Alice grófnő (Nagycenk, Sopron m., 1871. szeptember 2. Pomáz, Pest-Pilis-Solt-Kiskun m., 1945. március 30.) X Budapest, 1895. július 17. - december
24.
Teleki Géza g/tí/(Budapest, 1911. november 27. - Mathias /West Virginia, USA/, 1983.
január 5.) - december 24.
Teréz, Terézia 1. Széchényi Gézáné grófné
Thea 1. Wenckheim Károlyné grófné
Tibor ld. Széchényi Tibor gróf
Titi - január 8.
Tóni - január 5., 13.
Utrata-Virrasztó ? - január 9.
Vájna Gábor (Kézdivásárhely, 1891. ? - Budapest, 1946. március 12.) - január 21.
Vörös ? - december 26.
Vörös János (Csabrendek, Zala m. 1891. március 25. - Balatonfüred, 1968,. július 23.) december 24.
Vörös /tábornok/1. Vörös János
Weichs, Maximilian, Freiherr von - január 19.
Wenckheim Károlyné grófné Theodora Kyd (Brassó, 1890. július 15. - Budapest, 1976. január
6.) - december 29.
Zalán István, alsódomborúi (?-?) X Cece, Fejér m., 1914. február 21. verbói Szluha Dóra
- december 28., január 7., 8.
Zichy Edina 1. Zichy Rafaelné grófné
Zichy IstvánnégrófnéSzőgyény Mária grófnő(Bécs, 1859. február 10. - Budapest, 1945. január
vége) X Székesfehérvár, 1878. március 24. - február 2.
Zichy Rafaelnégrófné Pallavicini Eduardine /Edina/' őrgrófnő (Budapest, 1877. április 24. ?) X Mosdós, Somogy m., 1901. augusztus 25. - december 26., 27., január 8., 24.
Zsiga ld. Széchenyi Zsigmond gróf

JEGYZETEK
1. MOL P.623. Széchényi család XII. köt. 547. tétel. A közlési szempontok azonosak a
naplóéval, lásd alább.
2. „70 év emlékei'' c. kiadatlan kéziratából.
3. Mährischweisskirchen (ma: Hranice, Csehszlovákia), Ku.K Cavallerie-Cadettenschule. A
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IV. évfolyam végén őrmesterként fejezte be tanulmányait. Az iskolára „70 év emlékei" c.
önéletrajzában így emlékezett: „Ez a katonás nevelés rólam soha nem kopott le, még ma 55
év után is érzem."
4. Édesapja halála után két nagyobb birtokot örökölt: Sárpentelét (2400 hold) és Kőröshegyet
(7048 hold). A birtokok története és leírása Széchényi V.: Töredékek a sárvár-felsővidéki
gróf Széchényi nemzetség történetéből. Székesfehérvár, 1933.117-118. és 163-164.
5. Farkas G: Széchényi Viktor 1871-1945. in: A Dunántúl településtörténete V. 1900-1944.
n. Veszprém, 1982.445.
6. Milleschauban (ma: Milesov, Csehszlovákia) felesége rokonsága lakott.
7. Széchényi I: Az egyke. Budapest, 1906.; 2. kiad. Budapest, 1907.
8. Munkái:
- Széchenyi /István gróf/ emlékezete. Ünnepi beszéd. Budapest, 1908. Klny. a Szövetke
zésből.
- Megjegyzések az idei budapesti Concurs Hippiqueről. Székesfehérvár, 1913.
- Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi Lajos és nejei [Clam-Gallas Lujza és Wurmbrand
Françoise] grófnők levelezése. 1781-1873. Összeáll. - Budapest, 1913.
- A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség arckép-gyűjteménye. 1777-1924. össze
áll. - Budapest, 1924.
- Töredékek a sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség történetéből. Székesfehérvár,
1933.
- Széchenyi István és a Nemzeti Casino. Budapest, 1941.; 2. kiad. Budapest, 1942.
9. A fronton vezetett hadinaplóját és az ott készült fényképei albumát a MNM Újkori Osztálya
őrzi. ltsz. UDGY 86.3.1 - 2 .
10. Már előzőleg megkapta a német vaskeresztet és a III. oszt. katonai érdemkeresztet a
kardokkal.
11. „70 év emlékei" c. önéletrajzában.
12. Országgyűlési Almanach az 1939-44. évi országgyűlésről. Szerk. Haeffler István. Budapest,
1940.458-459.
13. Második főispánságának történetére vonatkozóan alapvető fontosságú Farkas G.: Politikai
viszonyok Fejér megyében 1919-1945. Budapest, 1980. c. munkája.
14. Az épületet 1921-ben vásárolták.
15. A hasonlóképpen említett családokat a férfi nevénél tüntettük fel a névmutatóban.
16. A családtagok nem név szerinti említésekor a névmutató mellett lásd a mellékelt családfát
is! (1. ábra)
17. A szövegben név szerint - a későbbiekben is - csupán egyik dédunokáját, Batthyány Bálint
grófot említi a naplóíró. Másik unokája Batthyány Béla gróf (Budapest, 1944. augusztus 19.
- Budapest, 1945. szeptember 2.) karonülő csecsemő volt az ostrom idején.
18. Ismeretlen rövidítés.
19. Feltehetően elírás, az ifjabb Berchtoldt gróf nem Kázmér, hanem László, ezen a néven lásd
a névmutatóban!
20. Elírás: az unokák ekkor a Dísz tér 12-ben tartózkodtak.
21. L. a 20. jegyzetet!
22. Széchényi Tamás gróf gyermekei: Sz. Viktor, II. (Budapest, 1941. augusztus 18. - Jelenleg
az NSZK-ban él.) és Sz. Ödön (Budapest, 1942. december 5. - Jelenleg Franciaországban
él.), valamint Széchényi Dénes gróf gyermekei: Kálmán és Tibor. (Életrajzi adataikat 1. a
névmutatóban!)
23. Kiemelés a naplóírótól.
24. Széchényi Gyula gróf öt gyermeke közül Sz. Margit (Budapest, 1938. július 22. - ) , Sz.
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Erzsébet (Budapest, 1940. április 13. - ) és legifjabb Sz. Gyula (Budapest, 1943. február 4.
- ) tartózkodott a budai várban.
25. Széchényi Gábor gróf gyermekei: ifj. Sz. Gábor (Pécs, 1943. április 12. - ) és Sz. Andrea
(Pécs, 1944. június 20. - )
26. Széchényi Viktor, II. gróf és Széchényi Ödön gróf. Életrajzi adataikat 1. a 22. jegyzetben!
27. Széchényi Tibor gróf és Széchényi Kálmán gróf. Életrajzi adataikat 1. a névmutatóban!
28. Hunyady László gróf (Kéthely, 1920. szeptember 25. - ?, 1972 körül.)
29. Széchényi Viktor, H. gróf és Széchényi Ödön gróf. L. még a 22. jegyzetet!
30. Feltehetően elhallás és ennek következtében elírás Széchényi Viktor részéről. Beresztóczy
Miklósról van szó, aki Bartmannról magyarosította nevét Beresztóczyra. A névmutatóban
Beresztóczy néven.
31. L. a 29. jegyzetet!
32. Széchényi Dénesné grófné Hoyos Mária grófnő (Brünn, 1838. február 3. - Sárpentele, Fejér
m., 1926. július 21.)
33. Széchényi Viktor gróf dédunokáival egyidőben több kisgyermek is tartózkodott az Edelsheim
palota óvóhelyén.
34. A kéziratban üresen hagyott heh/ a házszám számára.
35. A várat védő német csapatok parancsnoka Pfeffer-Wiídenbruch volt.
36. Sarolta lányának fiára, Esterházy Béla grófra (Sárosd, 1926. június 14. - Jelenleg Budapesten
él.) és Márta lányának fiaira: Alexander Czernin-Morzin grófra (Hohenelbe, 1930. május
2. - ) és Franz Czernin-Morzin grófra (Hohenelbe, 1935. szeptember 13. - ) gondolt.
37. A hefynévmutatóban a vár egyes épületeinek rövid leírását, ill. az ostrom alatti pusztulás
felmérését a Magyarország Topográfiája I. Budapest, 1955. c. kiadvány megfelelő oldalairól
emeltük ki.
Az Úri utca 52. sz. esetében, mivel a naplóíró mindvégig ott tartózkodott az ostrom idején,
a szövegbeni említések dátumait nem adtuk meg.
38. A Széchényi család tagjai közül többen követik Széchenyi István gróf névírását, amennyiben
erről tudomásunk volt, mi is így adtuk meg nevüket. Ennek következtében a család neve két
változatban található meg a névmutatóban.
A születési és halálozási helységek megadásánál a közismertnek nem tekinthető magyaror
szági helységek neve után feltüntettük azon megye nevét is, amelyhez a helység a születés
vagy halálozás időpontjában tartozott. Külföldi helységek után az ország nevét tüntettük föl,
amennyiben nem közismert helységről van szó.
A névmutatóban csak abban az esetben adtuk meg a feleség vagy férj adatait, ha a szövegben
vagy nem szerepel név szerint, csak utal rá a naplóíró, vagy a szöveg megértése szempontj ából
valamely oknál fogva fontosnak tartottuk.
39. Berchtoldt Kázmér gróf és fia a család névhasználatától eltérően dt-vel írták nevüket.
Dr. Bölöny József szíves közlése, amelyet ezúton is köszönök.
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BEATRIX CS. LENGYEL
DIE BELAGERUNG VON BUDAPEST
TAGEBUCHAUFZEICHNUNGEN DES GRAFEN VIKTOR
SZÉCHÉNYI,
24. DEZ. 1944 -13. FEBR. 1945
Im letzten Jahre des IL Weltkrieges wurde Ungarn zum Kriegsschauplatz. Von den
Grauen des Krieges, dem riesigen Verlust an Menschen und Material, sind zahlreiche
Publikationen, Arbeiten und Quellenangaben, sowohl in Ungarn als auch im Ausland
erschienen. Diese beziehen sich vornehmlich auf das derzeitige und somit schon unpersönliche Geschehen im ganzen Lande oder in einem seiner speziellen Gebiete. Erinnerungen aber, also persönlich geprägte Publikationen, sind meist viel später nach dem
Kriege entstanden und behandeln vorwiegend politische Manöver und strategische
Vorstellungen. Unter dieser mächtigen Literatur befinden sich nur in verschwindender
Zahl solche Quellenangaben und derzeitige Aufzeichnungen einzelner Vertreter der
verschiedensten gesellschatflichen Gruppen, die für den Forscher und Interessenten
zugänglich sind. Einstige Tagebücher und Notizen befinden sich - der Forschung
unzugänglich - meist in Familienbesitz. Darum ist es von besonderer Bedeutung, daß
wir diesen, bisher nirgends publizierten Tagebuchabschnitt des Grafen Viktor Széchényi
/eingetragen während der Belagerung von Budapest 1944-1945/ ohne jede Abäderung
hier veröffentlichen konnten.
Graf Viktor Széchényi ist am 10. Okt. 1871 in Preßburg geboren, als 4. Sohn des
Grafen Dénes Széchenyi und seiner Frau Mariette, geb. Gräfin Hoyos. Seine Kindheit
verbrachte er teils in dem Preßburger Haus seiner Eltern, teils im Familienschloß von
Somogyvár im südlichen Transdanubien. Er erhielt eine sorgfältige Erziehung. Seine
Eltern, sehr fromme Katholiken, legten besonderen Wert auf den Unterricht und die
Ausübung der Religion. Nach der Gepflogenheit jener Zeit, wurden dem Kind mehrere
Sprachen beigebracht. Die höheren Klassen des Gymnasiums absolvierte er bei den
Budapester Piaristen. Anschließend verbrachte er ein Jahr in einer Wiener Privatschule
zur Vorbereitung auf seine militärische Laufbahn, die er dann in der Kadettenschule im
mährischen Weißkirchen antrat. Nach Beendigung seines Studiums trat er mit 19 Jahren
in den Dienst des nach dem Kaiser Wilhelm benannten 7. Husarenregimentes. Er diente
in Cegléd, Kecskemét und Szabadka. 1894 kam sein Regiment nach Wien, wo er bald zu
der berittenen Kaiserlichen Garde beordert wurde.
1896 wurde er zum Kammerherren der Erzherzogs Otto ernannt /als Oberleutnant
des 7. Husarenregiments/. Dort lernte er den Erzherzog Karl näher kennen, welcher,
damals noch ein Kind, der letzte Herrscher der Monarchie wurde. - Das Amt des
Kammerherrn nahm ihn nicht allzusehr in Anspruch, und so konnte der intelligente und
alles aufmerksam beobachtende junge Mann, welcher guten Einblick hinter die Kulissen
der Politik und des Hoflebens hatte, lebenswichtige Erfahrungen sammeln.
Im Jahre 1897 verlobte er sich und heiratete bald darauf die Tochter des damaligen
Landwirtschaftsministers, Gräfin Caroline Ledebur-Wicheln. Nach der Heirat folgten
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militärische Dienstjahre, zuerst in Nagyvárad, ab 1900 in Budapest. In diesen Jahren
erlernte er die englische Sprache /zusätzlich zur deutschen und französischen, die er
schon seit seiner Kindheit sprach/. Er befaßte sich auch mit landwirtschaftlichen Fragen.
1902 quittierte er den Militärdienst und zog sich auf sein Gut Sárpentele /Komitat Fejér/
zurück. Das geschah hauptsächlich seiner wachsenden Familie wegen. 1898 /noch in
Nagyvárad/ wurde sein Sohn Zsigmond geboren, der spätere berühmte Jäger und
Fachliterat. 1900 folgte seine Tochter Sarolta und 1902 Irma, die eine bekannte Reiterin
wurde, 1905 schließlich Marta, die schon in Sárpentele auf die Welt kam.
Der lebhafte und sehr vielseitig interessierte Aristokrat begnügte sich nicht mit der
Führung seines Grundbesitzes; er fühlte sich vom politischen Leben des Landes und des
Komitats angezogen. Von 1902 bis 1931 war er Präsident des Bundes der Landesfeuerwehr. Dem Rat seines Bruders und des damaligen Obergespanns folgend, stellte er sich
1904 den Parlamentswahlen und erhielt ein Mandat als Abgeordneter der Regierungspartei. 1906 trat er in eine Oppositionspartei über. Als die Koalitionsparteien die
Regierung übernahmen, wurde er - auf Vorschlag des Innenministers, Graf Andrássy zum Obergespann des Komitates Fejér und der königlichen Freistadt Székesfehérvár
ernannt. Dieses Amt bekleidete er vom 12. April 1906 bis 12. Juli 1917. Dr. Gábor Farkas,
der sachkundigste Geschichtsforscher der Komitates Fejér, stellt fest: „Seine 11jährige
Tätigkeit als Obergespann ist durch die politische Ausgeglichenheit, die Schaffung eines
harmonischen öffentlichen Lebens gekennzeichnet. Széchényi war kein Verwaltungsfachmann, er blieb ein Soldat auch im Stuhl des Obergespanns. ... Sein Ziel war die
Stärkung der Koalition, die Stärkung der Regierung in beiden Munizipien
Es ist der
Persönlichkeit und derflexibilenPolitik des Obergespanns zu verdanken, daß er auch
nach dem Sturz der Koalition /1910/ die Politik des Ausgleichs aufrecht erhalten konnte,
welche er in sozialer Hinsicht im Jahre 1906 und den darauf folgenden Jahren begründet
hat...."
Ab 1910 wurde er Mitglied der damaligen, von dem Grafen István Tisza geführten
Arbeitspartei, als unbedingter Getreuer des Grafen Tisza. Das wurde einesehr aktive
Periode in seinem Leben. Außser seinem Amt befaßte er sich mit der Führung der
Landesfeuerwehr, als Mitglied des Magnatenhauses nahm er an dessen Sitzungen teil.
Er reiste auch viel. Nach 3 Jahrzehnten staunte er selbst: „... ich wundere mich über
meine außerordentliche Beweglichkeit. Für mich bedeutete es kein Problem in 3-4
Tagen kreuz und quer durch die Monarchie zu reisen: von Nordböhmen nach Südungarn, von dort nach Máramaros /Siebenbürgen/, zurück nach Wien und weiter nach
Milleschau /Nordböhmen/..."
Sein großes Interesse galt der Familiengeschichte. Stolz trug er den Namen Széchényi, welcher in Ungarn in engster Beziehung mit der Förderung von Kultur und Wissenschaft, mit der Entwicklung und Bereicherung des Landes stand. Sein Urgroßvater, Graf
Franz Széchényi, gründete das ungarische Nationalmuseum, der Bruder seines Großvaters, István, „der größte Ungar" genannt, hat die Fundamente für die Ungarische
Akademie der Wissenschaften gelegt, er hat die Kettenbrücke erbaut, unzählige epochale Werke knüpfen sich an seinen Namen. Ödön Széchényi gründete die ungarische
Feuerwehr. Die zum 100. Jahrestag des Nationalmuseums durchgerührten Feierlichkeiten ließen in ihm den Entschluß reifen, sich eingehend mit der Familiengeschichte zu
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befassen. Er organisierte einen Familienrat und unterstütze mit Rat und Tat viele Jahre
lang den Historiker László Bártfai Szabó bei der Anfertigung seiner großen Monographien. Er selber war auch Autor mehrerer familiengeschichtlicher Publikationen. Durch
seinen Ansporn begann die Familie, ihre Toten von überall her nach Cenk zu überfuhren,
wo eine Familiengruft ausgebaut und 1911 eingeweiht wurde.
1914 meldete er sich zum militärischen Dienst und kämpfte an der serbischen und
russischen Front. Er wurde mehrmals ausgezeichnet, u. a. mit dem Karlskreuz, und
rüstete als Kapitän ab. Nach dem Sturz der Regierung Tisza verließ er sein Amt als
Obergespann und verwaltete sein Gut in Sárpentele. In der Zeit der Räterepublik
arbeitete er als Verwalter seines eigenen Besitzes, später als Gärtner auf einem Nachbargut.
Nach dem Sturz der Räterepublik stellte er sich wieder den Nationalwahlen als
Abgeordneter der Kleinlandwirtepartie. Dieses Mandat war nicht von Dauer, weil seine
Partei auch für den Antrag der Detronisation stimmte, u. zw. nicht aus Zwang, sondern
aus eigenem Entschluß. „Wegen dieser Begründung bin ich aus der Partei ausgetreten."
Viktor Széchényi blieb bis zu seinem Lebensende Legitimist. Doch rechnete er mit den
realen politischen Möglichkeiten seiner Zeit und sah ein, daß die Detronisation, des
internationalen Druckes wegen, unvermeidlich war. Eine Zeitlang wirkte er als parteiloser Abgeordneter, bald wurde er in der Regierungspartei /Einheitliche Partei/ wiedergewählt. 1926 wurde er Mitglied des damals neuorganisierten Oberhauses und am 27.
November dieses Jahres ernannte ihn der Reichsverweser wieder zum Obergespann des
Komitats Fejér. Er war ein einflußreiches Glied der EinheitlichenPartei und ein persönlicher Anhänger des Ministerpräsidenten, Graf István Bethlen. Er wählte seine Mitarbeiter aus den Reihen der Kleingrundbesitzer der Bethlen-Partei. Er war sich wohl im
klaren über die sozialen Probleme der Gesellschaft, im Geiste Bethlens, auf christlichnationalem Grund, verkündete er die Wichtigkeit der geistigen, wirschaftlichen, politischen Unterstützung der Agrargesellschaft.
In den dreißiger Jahren wurde seine Lage schwieriger, seine Möglichkeiten verminderten sich. Die extrem rechten Vertreter der Regierungspartei kamen immer mehr
zur Geltung. Er war einer der Obergespanne, die sich dem Plan der Regierungspartei
widersetzt hatten, nämlich der Ausbreitung der Parteipolitik auf jedes Gebiet des
staatlichen Lebens. Nach den 1935 stattgefundenen Landtagswahlen seines Komitates
gehörten die Abgeordneten, fast ohne Ausnahme, dem ultrarechten Flügel an. In dieser
Situation wurde das 20 jährige Jubiläum seines Amtes gefeiert. Damals sagte er, vielleicht an die nahe Vergangenheit andeutend, daß seine Tätigkeit stets einem Ziel diente,
nämlich: Verwaltung und Politik auseinander zu halten und die Harmonie zwischen der
Gerichtsbarkeit von Staat, Stadt und Komitat zu bewahren.
Jetzt dachte er schon immer öfter an seinen Rücktritt. Der ganz aktuell wurde, als
ein Abgeordneter der Regierungspartei nach den Wahlen von 1938 offen erklärte, daß
er sich als Mitglied der Pfeilkreuzlerpartei verstünde. Den alternden, damals schon 68
jährigen Obergespann hielten nur mehr die bevorstehenden Feierhchkeiten auf seinen
Posten. Anläßlich des 900. Todestages des heiligen ungarischen Königs István waren
große festliche Aktionen vorgesehen. Danach wollte er mit dem öffentlichen Leben
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nichts mehr zu tun haben, teils aus gesundheitlichen Gründen, teils, weil er mit der Politik
nicht mehr einverstanden war.
1939 trennte er sich von seinem Amt. Kurze Zeit lebte er noch in Sárpentele, dann
bezog er mit seiner Frau eine Villa in Budapest /Völgy u. 19/. Damals schrieb er die
Geschichte seines Lebens, unter dem Titel „Erinnerungen von 70 Jahren". Seine Gesundheit verschlechterte sich zusehends, u. a. wurde er wegen grauem Star operiert.
Müde und enttäuscht betrachtete er den Weltbrand, der ihn umgab. Im Oktober
1944, als die Pfeilkreuzler die Macht in Ungarn übernommen hatten und nach dem
erfolglosen Versuch des Admirals Horthy aus dem Krieg auszutreten, wurde er für kurze
Zeit verhaftet. Damals wüteten die Kämpfe gegen den Nazismus schon auf ungarischem
Gebiet und erreichten bald die Hauptstadt.
Viktor Széchényi, seine Frau und sein Sohn Zsigmond erlebten gemeinsam die
Belagerung von Budapest. Die Burg von Buda galt als günstiger Stadtteil zur Verteidigung. Am Weihnachtsabend gingen Viktor Széchényi und seine Frau zur Christbaumfeier und Mitternachtsmesse dorthin. Wegen der unerwarteten einkreisenden
Operation der Sowjettruppen konnten sie nicht mehr in ihr Heim, in die Völgy u.,
zurückkehren. Die 7 Wochen der Belagerung verbachten sie im Keller seines Hauses in
der Burg /Úri u. 52/. Was sich dort ereignete schrieb er bei Kerzenlicht auf, halb blind
und sehr taub. Auch der graue Star erneuerte sich wieder, bei dem von Geburt an
farbenblinden, alten Herrn. Die einseitige Ernährung verschlechterte seine Kondition.
Der geschwächte Organismus konnte sich nicht mehr erholen. Er verstarb bald nach der
Belagerung, am 19. April 1945.
Sein während der Belagerung geschriebenes Tagebuch haben wir ohne jegliche
Änderung dargeboten. Die täglichen Impressionen, unverschönert, unstilisiert, die Ereignisse meist einsilbig dargestellt, bedeuten ein einmaliges Dokument, aus dem der
heutige Leser den Untergang der Burg von Buda unter der russischen Belagerung und
die Verhältnisse der damals dort Lebenden mitverfolgen kann.
Zur Veröffentlichung hat uns der im Januar 1945 an seinen Soh Zsigmond geschriebene Brief berechtigt. In diesem Brief ermächtigte er seinen Sohn Zsigmond zur
Veröffentlichung seiner Memoiren und der ergänzenden Tagebücher. Diese, in der
Familie aufbewahrten, heute gänzlich vergilbten, schon fast unleserlichen Blätter zu
veröffentlichen, fand Zsigmond Széchényi in seinem Leben keine Möglichkeit.
Die Laufbahn des Viktor Széchényi, die im ungarischen innenpolitischen Leben
keine geringe Rolle spielte, ist noch nicht erschlossen und bewertet. Vielleicht bedeutet
dieser Tagebuchabschnitt einen Schritt in diese Richtung.
Hiermit danke ich der Schwiegertochter und treuen Bewahrerin der Manuskripte,
Margit Széchenyi, für die Erlaubnis der Veröffentlichung und für ihre unermüdliche
Hilfe bei der Aufklärung fehlender Daten. Ich danke der Enkelin, Maritta Batthyány,
sowie Béla Jankovich und seiner Frau, die mir bei der Ausgabe behilflich waren.
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HAULISCH LENKE

AZ 1980-85 KÖZÖTTI ÚJ SZERZEMÉNYEK
KIÁLLÍTÁSA KISCELLBEN.

Hosszas karbantartási műveletek után nemrégen nyitotta meg kapuit ismét a láto
gatók előtt a Budapesti Történeti Múzeum régi, kiscelli épülete. Már az első időszaki
kiállítása - amely a nemrégen elhunyt Veszelszky Béla festészetét tárta összefoglalva a
budapesti közönség elé - azt mutatta, hogy a Fővárosi Tanács hatáskörébe tartozó
intézmény nem csupán a régi várostörténetben búvárkodik, hanem a jelenhez közelálló,
napjainkat alakító tényezőkről is van egy-két szava, ezen esetben a képzőművészetről.
Ez így helyes is, hiszen Európa nagyvárosi gyűjteményeinek általában megvan ez a kettős
törekvése: a Mussé de la ville de Paris-t nem tette feleslegessé a Pompidou-Centrum, de
a nürnbergi Germanisches Múzeum sem tudta átvállalni a Museum der Stadt Nürnberg
különleges feladatait. A városi múzeumok a nagyobb, országos gyűjteményekkel szem
ben, illetve mellett egy urbánus közeg sajátos struktúráját képesek tükrözni.
Hogyne lenne fontos ez nálunk, ahol oly igen közel vannak egymáshoz a múzeumok,
s talán emiatt sokkal egysíkúbb képet közvetítenek a képzőművészet területén, jóllehet
annak éppen a hazai festészeti műfaja sokkal több tanulsággal és érdekességgel szolgál,
mint azt eléggé konformizált kiállításainkon és gyűjteményeinkben tapasztalhatjuk. S ha
valamelyik múzeum ebből a körből külön koncepcióval ki szeretne lépni - pl. a Szom
bathelyi Képtár - máris ezer erő húzza az elődök által kitaposott kényelmes ösvényre.
Nos, a Kiscelli Múzeum legutóbbi szerzeményeinek kiállítása, mely ez esetben a 19.
és 20. századi képzőművészet területére korlátozódik, arról győzhet meg bennünket,
hogy anyagi körülményeik folytán ugyan szerény keretek között tudják gyűjteményüket
gyarapítani, de eléggé elfogulatlanul nyúlnak a lehetséges választék felé, amely napjaink
felé közeledve erősen kiszélesedik és éppen ezért a választás tekintetében a legnagyobb
buktatókat rejti magában. A néhai Schmidt kastély legújabb kiállításán végigsétálva a 19.
századból néhány pesti illetőségű portré mellett - mint pl. az ismeretlen festőtől szárma
zó Giergl Alajos pesti ötvösmester és felesége arcképei - a legérdekesebb Kuerling
Henriett: 1838-as pesti árvizet ábrázoló műve a Batthyány térrel, a Markup Béla leszár
mazottjaitól megszerzett parlamenti oroszlán kisméretű változata, és a nagy tehetségű
századfordulós hídépítő: Nagy Virgil 1897-ben keletkezett Erzsébet híd terve a főváros
látképével, amely az építészet területén valójában már a századforduló legújabb törek
véseinek hordozója.
Kiváló az a kis grafikai gyűjtemény, amely a szecessziós törekvéseket képviseli a
kiállításon: Nagy Sándor, Róth Miksa, Mirkovszkyné Greguss Gizella művei. Két valódi
meglepetés: Muhits Sándor Mátyás királyt ábrázoló üvegablakterve és egy szövőnőket
ábrázoló ugyancsak üvegablakterve mutatja, mennyi feltáratlan érték rejtőzik még ebben
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