
DR. SZATHMÁRY GÉZA

Az én felszabadulásom és utóélete 
(Hogyan élte meg egy 10 éves kisfiú Budapest ostromát)

I.
Jóllehet 10 éves már elmúltam, ragaszkodtam a teljes Szentestei meglepetéshez, és 24-én 
délelQtt átmentem keresztanyámhoz, aki a Vitéz utcában lakott, egy szép erkélyes, ak-
kor modernnek számító ház második emeletén. Megebédeltem vele, s utána gyakorolni 
kezdtük a „Krisztus Urunknak áldott születésé”-t, mert édesapám ezt a kedvenc dicséretét 
énekelte mindig a karácsonyfa alatt. Nagyon szép, zengQ tenorja volt.

Hirtelen nagy robbanás, s az erkélyajtó összes ablaka betört, mintha ököllel csaptak 
volna bele az üvegekbe. Azután még egy, és még egy. (A szembeni, és az utcasarkon levQ 
házak tetejébe csapódott be három tüzérségi lövedék.) Katonai olvasmányaimból tanul-
tam meg késQbb, hogy körülzárt városokban alkalmaznak ilyen aleatorikus belövéseket 
az ostromtüzérségek, hogy a közelharccal még nem sújtott részek is rettegésben éljenek… 
Az eredmény be is jött, mert egy, a kapuban álló kislány üvegszilánk-találatot kapott és 
hozzánk is felhangzóan segítségért kiáltozott. Gézuka, most rögtön indulunk – mondta 
keresztanyám, mert ide még lQni fognak (ez nemigen volt már valószín_, lásd a fent emlí-
tetteket). A fal mellett végiglopódzkodtunk a Horvát, a Görgey, a Kapás utcán át a Margit 
körútig, ahol egy aknabecsapódás (?) nyomán vakolatdarabok estek a fejünkre. A Görgey 
jobb lett volna, mondtam nagy bölcsen, de keresztanyám kezemet fogva húzott tovább a 
körúti házak fala mentén. „Be kell mennünk a …?-ba (az üzlet nevére természetesen már 
nem emlékszem), ott vettem meg neked a Stukádat!” – figyelmeztetett Mami. (Hát igen, 
a Stukám. LemezekbQl összecsavarozható szép, nagy repülQmodell volt, ami elkészülte 
után elQkelQ helyet foglalt el a karácsonyfa alatt. Amikor, február hetedike után feljöhet-
tünk a lakásba, az elQszobában találtam meg, széttaposva.) Egyébként 1944 karácsonyán 
kaptam gyerekkorom legtöbb ajándékát, erre jól emlékszem: Verne-könyvek, a háromkö-
tetes Winnetou, a Familie Braun – Morpurgo könyv! Hirt’s Berliner Fibel Frakturschrift 
bet_kkel, és Hitler arcképpel… A Winnetou sorozatot a ház késQbb majd említendQ láto-
gatói az elsQ emeleti folyosóra hajították ki, a fedelek szétáztak, de mást is ledobtak: édes-
anyám kicsi Erika írógépét például az ötödikrQl az udvarra, de ennek politikai okai voltak, 
mint késQbb megértettem. (Nehogy népellenes röpcédulákat lehessen írni a segítségével.)

Eljött Szilveszter, az ágyúdörgések egyre közeledtek. Édesanyám, a szuperaktív nQ, 
tanfolyamot végzett légós, mind a négyünket az ebédlQbe rendelt, és az ágyakat a falhoz 
tolatta velünk, mondván, sohasem szabad az ablakok közelében lenni, mert ha a bomba 
az udvarba esik, az ablakok betörnek, és a szilánkoktól megsebesülünk. Eszembe jutott 
a Vitéz utcai eset, és nagyon bólogattam: milyen elQre látó az én anyám… (Vigyázat! A 
légótanfolyamokon csak a légitámadások elleni védekezést – és a gázálarcviselést – ta-
nították, a tüzérségi pergQt_z ellenit nem.) Csak 1-2 nap telhetett el, s az egyik éjszaka 
hatalmas robbanásra ébredtünk, a szobafalak majdnem hogy táncoltak. „Akkor nem 
maradunk itt!”, mondta édesanyám, és leköltöztünk az ötödikrQl az elsQ emeletre jó is-
merQsünk, Foglyos néniék lakásába, akik „nyugatra mentek”. (Így hívták azokat, akik az 
állásuk révén teherautóra rakodhattak, mi gyerekek ennyit értettünk meg a menekülések-
bQl). Ideillik a következQ: ostrom után Kelemen Tibivel, és Liedemann Ákossal sokszor 
felszöktünk a padlásra körülnézni. Repeszeket kerestünk, mert azok értékes cseretárgyak 
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voltak a gyerekek számára. Nos, mit látok? Pontosan felettünk, legalább 2-3 méter átmé-
rQj_ lyuk éktelenkedett. Ha a tüzérségi lövedék egyetlenegy méterrel lejjebb ütötte volna 
át a falat, akkor ma egyikünk sem élne.

Szóval, úgy egy hónapon át Foglyos néniék lakásában éltünk. Hogyan? ErrQl is, ar-
ról is vannak emlékeim. ElQször a villany aludt ki, aztán elaludtak a gázlángok, végül 
a csapokból sem folyt többé a víz. Ezt sejtve rögtön a lejövetelünk után édesanyám fel-
küldte édesapámat az ötödikre: töltse meg színültig vízzel a fürdQkádat, amit meg is tett. 
Csakhogy. A fürdQszoba ablaka a lichthofra nyílott, ahonnan fürdés után sokszor néztem 
ki a Kissvábhegyre, mert a Greguss utca 9. felett szabad volt a kilátás. Az ablak a sok-
szori légnyomástól igen hamar kitört, s a hidegben a víz jéggé fagyott. Édesapámnak úgy 
kellett belQle kisbaltával egy-egy adagot kitermelni. Ezt aztán lenn, a kis samott kályhán 
felolvasztottuk. Jön le egyszer édesapám az ötödikrQl, mutatja: üres a vödör: „A kádban 
van egy fel nem robbant akna.” EttQl kezdve, amíg az oroszok el nem érték az Istenhegyi 
utat, a pincéken keresztül a Vízm_ kertbe mentünk, és a megnyitott víztartalék kútból me-
rítettünk. Egyszer én is – de csak az oroszok házunk felett aratott gyQzelme után. Addig 
édesanyám alig engedett ki, még a folyosóra is. Emlékszem, a konyhaajtó mögé ültem, 
Winnetou-t olvasva, és izgatottan vártam, számoltam a belövéseket. (Ostrom után sokat 
vitatkoztunk, Kelemen Tibi, Liedemann Ákos meg én arról, hogy 21-et, 23-at, vagy 24-et 
kaptunk-e. Ez ugyanis rangsor-kérdés volt ostrom utáni iskolai beszélgetéseinkben.) Én 
elég erQs helyezéseket értem el, mert nálunk nem volt sok ugyan a belövés – huszon-
valamennyi? az semmi, volt aki kétszázat számolt meg – viszont esett ránk bomba, lát-
tunk pinceharcot – lángszórózást is – sajnos (?!), nem a pincében, csak a gangon. Ezzel 
szemben a németek majdnem hogy az orrom elQtt sütötték el a páncélöklüket. Amikor ezt 
meséltem, elismerQ tekintetekkel találkoztam mindig. Valamelyik nap megint a konyha-
ajtó mögött ültem, és – szemben a harmadik emeleti gang rácsában – egy akna nagyot 
robbant, villant, s egy másodperc múlva az átlósan szemben levQ, kazánfölötti falba 
valami becsapódott. (Egy nagy repesz.) Édesanyám rémülten elrántott a konyhaajtótól, 
pedig annak ablakai közül egy sem tört be. Ugyanez volt a helyzet, amikor a hatodik 
emeletet bomba érte. (Csak a lezúduló törmeléktQl állt elQ éjszakai sötétség.) A bombá-
zásnak elQtörténete van. A hatodik emeletünkbQl jól láthatóan liftház emelkedik ki, amit 
a Sturmovikok (mi így mondtuk) rendszeresen géppuskáztak. Ezen mi, gyerekek sokat 
nevettünk, amikor Tuider bácsi elmagyarázta: az oroszok – Q mindig bolsikat mondott – 
azt hiszik: a mi Wespénk (!) tüzérségi figyelQje ül benne, és irányítja a tüzelést. De hát 
a liftházban csak a felvonó drótköteleinek hatalmas kerekei voltak, beállni sem nagyon 
lehetett az egy szál deszkára. „Ennyire marhák a bolsik, gyQzni fogunk” – tette hozzá. 
(Valószín_leg a liftházat akarták az oroszok bombával eltalálni. Ez tragédia lett volna, 
mert elt_nt volna a lépcsQházunk.) Eszembe jut errQl egy másik beszélgetés édesanyám-
mal, aki rám szólt: „mindig csak Winnetou-t olvasol, mi lesz a Fibel-lel, mikor írsz fogal-
mazást a Sunderlin Heft-be?” Óvatos kérdést tettem föl: „Édesanya, miért tanuljak még 
németül? – itt vannak az oroszok!” „ Kisfiam, tegnap volt itt a körzetvezetQ, és mondta, 
hogy pár hétig lesznek csak itt, a német felszabadítók itt vannak, közel, ezeket kikergetik 
innen.” (KörzetvezetQ??? … Tényleg, tegnap én is lemehettem az udvarra és láttam egy 
fekete egyenruhás embert, aki újságot osztogatott, de Madámpecsenye eldobta a példá-
nyát, amit felvettem. Ezt csináltam minden újságunkkal, ha a szüleim nem látták. Gyorsan 
elolvastam a vezércikket, amit valamilyen testvér írt, és az állt benne, hogy kézzel tekerik 
a nyomdagépek kerekeit, mindaddig, amíg a hQs német SS felszabadító tankok át nem 
törik a gy_r_t…) Maradjunk még a konyhaajtónál ahol egy másik tüzérségi élményben 
is részem volt. Egy, a KissvábhegyrQl érkezQ lövedék eltalálta a hatodik emeleti vice-
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házmester-lakást a sarkán. Az ajtónknak majdnem összes ablaka betört, igaz, én máz-
lista lettem, csak édesanyám kapott le a tíz körmömrQl, minek ülök a konyhaablaknál… 
Akkor már vizsgázott háborús gyerekként megtanultam: nem attól függ a légnyomás 
iránya, hogy egy akna, vagy éppen bomba hova zuhan, hanem attól, hogyan reped szét 
az acélköpeny. Elfeledkeztem viszont az egyik, igazán említésre méltó eseményrQl. Egy 
reggel kimentem a gangra és felfelé néztem. Összecsaptam a kezem. Hálószobaablakunk 
redQnyének lécei az égnek meredtek, és a párkányról édesanyám bundája lógott, vala-
milyen színes, de felismerhetetlen ruhadarabok kíséretében. Felrohantunk a lakásunkba, 
ahonnan váratlanul szép kilátás tárult elénk a Nagyenyed utca 7. hosszú belsQ udvarára. 
A t_zfalon, több méter sugarú lövedéklyuk éktelenkedett, s a szobában t_zifának való 
deszkadarabok és téglák hevertek. (= Korábban ónémet-stílusú ruhásszekrény, pamlag, a 
gyerekágyam és más bútorok…) Elgondolkodom: 1. Az ebédlQnk feletti gránátbecsapó-
dás. 2. Hálószobánk eltalálása (éppen aludhattam volna itt). 3. Majd ami késQbb Foglyos 
néniék lakásában, fürdQszobájában történt.

És még mindig élek…
Mi gyerekek az ostrom ideje alatt komoly ballisztikus oktatáson estünk át. Tapasztalati 

alapon. Egy-két hét után már meg tudtuk különböztetni a különbözQ puskák, géppiszto-
lyok, aknák, gránátrobbanások hangját (azt is, hogy orosz-e, német-e), élveztük a fellQtt 
jelzQlövedékek által húzott piros nyomokat (néha este azért kimehettünk a gangokra, és 
akkor fellopódzkodtunk a hatodik emeletire, mindaddig persze, amíg a bomba le nem vit-
te a három mosókonyhát – onnan lehetett ugyanis megfigyelni a rakéták tetQ fölé kúszó 
színes röppályáit). Még egy társasjátékot is kitaláltunk! Megtanultuk ugyanis, hogy pél-
dául a magasra fellQtt akna a röppálya leírásakor fütyül. Ki kellett találni: mikor jön be a 
robbanás. Aki azt kiáltotta „most” és utána rögtön hallatszott a hang, az nyert, és a közös 
légólövedék – repeszgy_jteményünkbQl kapott egy olyat, amelyiken színes (azt hiszem 
sárga [?]) csík is volt.

Hagyom már a ballisztikát, és áttérek az étkezésünkre. A száraz sárgaborsó-fQzelékre, 
meg a pirított grízre emlékszem (édesanyám pirított hagymát is tett rá, amíg tartott a kész-
let.) Volt még lópörkölt, meg lófasírt – egy ideig. Édesanyám ugyanis hírt kapott: a Ráth 
György utcai grundon (ma már nincs meg) repesztQl elhullott fagyott ló fekszik. (Nagyon 
fontos, hogy megfagyott volt, mert nem oszlott a húsa!) Rohant is szegény a megfent, 
nagy húsvágó késsel, de – visszajövet, kezében ugyan a megszerzett véres darabokkal – 
sírva ült le. A grundba becsapódott egy akna, és MöszjQ Fokhagyma (így hívtuk Madám 
Pecsenye férjét) ottmaradt. (Az oroszok akkor már valahol a Ráth György utca felsQ fer-
tályán lehettek, és úgy látszik, észrevették a sorban állókat.) Ami a kenyeret illeti, elQnyös 
helyzetben voltunk. A tartalékolt lisztbQl (majd mindenki tartalékolt) édesanyám tésztát 
gyúrt, kendQbe csavarva kis fonott kosárba tette. Amikor megkelt, szólt Acsádi Gyurka 
bácsinak, aki mindig a házkapuban állt, valami jelvénnyel a kabátján. „Nem aknáznak-e?” 
– szokták tQle a kelttésztás asszonyok kérdezni. Ha azt mondta, nem, együtt átvergQdtek 
a Nagyenyed utcai kockakQ barikádon a WESPE mellett, a Gömbös Gyula út elejére. Ott 
volt a Préda sütöde, ahol éjjel-nappal (!) dolgoztak. Gyurka bácsi azért kellett kísérQnek, 
mert igazolványa is volt. (Nyilas.)

Végül pár szót a világításról. Elaludtak a villanylámpák, elQvettük a petróleumlámpá-
kat, de elég hamar elfogyott a petróleum. Meggyújtottuk a tartalék gyertyákat, a halottak 
napján el nem használt mécseseket, de ezek is elfogytak. Valaki azt mondta – vagy talán 
abban a fekete egyenruhás ember hozta újságban olvasták a szüleim, nem tudom –, a kö-
vetkezQt kell csinálni. Vegyünk egy vizespoharat, töltsük meg étolajjal, vágjunk három-
szöget konzervdobozfalból, lyukasszuk ki a közepét, a három hegyébe szúrjunk parafa 
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dugókat, bujtassunk át a lukon egy, madzagokból összecsavart gyertyabelet, tegyük az 
olaj tetejére, s aztán meg lehet gyújtani. Ha leég, utána kell húzni az el nem égett részbQl. 
Nekem az volt a feladatom, hogy befQzQ spárgából ilyen beleket csavarjak. A „gyertya” 
persze alig világított, de füstölgött és szörny_ szagot árasztott. Én inkább a samott kály-
ha elé ültem, és kinyitva az alsó hamuajtót, a parázs szép lángja által megvilágítottan a 
Winnetou-mat olvastam. (A pincelakásba becsapódott lövedék miatt kitört ablakú kony-
haajtón át késQbb már áradt be a hideg.)

II.
Gyermekkorom lakóhelye a Nagyenyed utca volt, a Déli pályaudvarnál. Az utca bekerült 
Ungvári Krisztián Budapest ostromáról írt könyvébe, de rosszul. Szerinte február 4-én 
az Orbán-hegy felöl értek el bennünket az oroszok és 7-én már a Naphegynél voltak. 
Ugyan! Mi február 7-én estünk el, de úgy, hogy több mint egy héttel korábban hallottuk: 
közelednek az Istenhegy és a Kissvábhegy irányából. Igen ám, de a Nagyenyedi utca alsó 
fertályán a Meinl üzlet elQtt, kockakQ-barikád mögött egy WESPE állt, és a tüzérek vé-
giglQtték rendszeresen az Istenhegyi utat a 105 mm-es tarackjukkal. (Tuider bácsi – egy 
sváb a házunkból – le is vitt a tüzérekhez, akik felemeltek és az ágyú mögé ültettek, per-
sze t_zszünetben. Amikor anyám meghallotta a kirándulásomat, majdnem leverte Tuider 
bácsi fejét.) A másik ruszki támadás a Ráth György utcából jött, melynek végére, a Siesta 
Szanatórium elfoglalása után – a Kékgolyó utcához – már január 26-án megérkeztek, 
s onnan küzdötték elQre magukat háztól házig, szobáról szobára – így mentesülve a 
WESPE rombolólövedékek utcai becsapódásaitól. 12 nap alatt értek el a Nagyenyed utca 
5.-ig. Érdemes megnézni a térképen a távolságot!

Úgy február elsQ napjaiban lépett ki Tuider bácsi az udvar közepére, és azt kiabálta, 
hogy megjöttek hQs SS felszabadítóink. (NSDAP-tag volt.) Erre mindenki lerohant az 
óvóhelyre és elfoglalta a helyét. A miénk a hátsó helyiségben volt, Szasa néni ágya mel-
lett. Mi gyerekek már korábban elkezdtük a magyar szavakat – szerintünk jól – elszlávo-
sítani: teácsi, kenyércsi, húscsi – mondogattuk vidáman. Szasa néni – egy tüzérezredes 
orosz özvegye – ránk förmedt: ne hülyéskedjetek, gyerekek – mondta –, azok is emberek! 
Ez volt elsQ találkozásunk a vörös felszabadítók nyelvével.

ElQször azonban a németek jelentek meg házunkban vagy 4-5-6-an, erre pontosan már 
nem emlékszem. Az biztos, hogy 10-nél kevesebben. A hónuk alatt 3-4 hosszú csöv_ pán-
célököl. KettQ közülük egy ládát cipelt, amelybQl a kézigránátok nyele állt ki. (Mind hosszú 
nyel_, német gyártmányú, hiszen a magyar Vécsey-k fogantyúja igen rövid volt.). Egyikük 
elQlépett (talán százados), mindannyian meglendítették a kezüket. Heil Hitler, mondták 
emelt hangon és a százados hozzátette: Es wird jetzt hier gekämpft, Si e g H e i l, durch die 
Vergeltungswaffen werden wir ihr Fett weghaben! Micsoda? Zsírjuk van? Adjanak már, a mi-
enk elfogyott! Rémülten édesanyám szájára tettem a kezem. (Nem tudott igazán jól németül, 
de 3 éves korom óta járatta hozzám elQször Tante Rosie-t, azután meg Tante Alise-t, akinek 
vQlegénye Theo, páncélgránátos volt, és hQsi halált halt az umanyi katlancsatában). Ne tes-
sék kiabálni – súgtam neki. Azt mondta, hogy jól elbánnak velük, biztos a fau eggyel, meg 
a fau kettQvel és Angliára gondolt… de hát a Nagyenyed hétben oroszok vannak és ez nem 
London! Szegény anyám értetlenül nézett rám, legyintett és odaküldött a századoshoz: kér-
dezd már meg Gézuka, nem ismerték-e Theo-t, hátha tudnak róla valamit. Ha majd elzavarják 
ezek az oroszokat, beszélünk Tante Alice-al. Lévén tájékozott háborús gyerek, nem szóltam 
semmit. Honnan lennének itt páncélgránátosok? Mit is kérdezzek a századostól, törtem a fe-
jem. Láttam, hogy közben a pincelejáró–liftakna-szögletbe betámasztották a páncélöklöket és 
eszembe jutott róluk valami. Herr Hauptsturmführer – szólítottam meg Qt, merthogy az SS-
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alakulatokban nincs Hauptmann – haben nicht alle Panzerfauste diesen roten Knopf, auf den 
dritten sehe ich einen Hebel. Welche sind besser? Du bist ein sauberer Bürschchen – mondta, 
és a vállamra csapott. Das dort ist aber eine Taste, kein Hebel, aber dein Fehler war nichr allzu 
gross. Megköszöntem a nyelvi korrekciót, és visszamentem a helyünkre. EttQl kezdve az em-
lékeim eléggé összefolynak. Meg nem tudnám mondani, hány nap telt el február 7-éig, amikor 
az oroszok elfoglalták a házunkat. Rémlik, hogy egyszer csak elQrohant valahonnan Unger néni 
(a harmadik emeleten lakott a férjével) és sírva mesélte: az oroszok robbantottak a Nagyenyed 
7.-ben, ledQlt a speiz Rabitzfala, és az összes lekvár a kQre, a stelázsival együtt. Odajött hozzá 
a német százados és elmesélte, hogy az egyik összetört üvegbQl kiszedték a sárgabaracklekvárt. 
Nagyon ízlett nekik, még ennének, de odaadják érte az egész fadoboznyi Hitler-szalonnájukat. 
Megengedtem, folytatta Unger néni, és adtam nekik egy fél vekni kenyeret, merthogy abból 
mindig hiányuk volt. Estefelé, t_zszünetkor a százados megjelent a pincében, és azt kérdezte, 
hol van a házban zongora, mert ha pihen, akkor gyakorol. Ich bin eingetragener Musiklehrer, 
magyarázta. Sajnos az egész házban egyetlen zongora sem volt, ma sem értem, hogy-hogy. 
Megkérdeztették velem: mit csinál, ha nem pihen? Hát a géppisztolyommal végiglövöm a má-
sik ház ablakait. Azokat, amelyikek a mi házunk t_zfalához a legközelebb vannak. Amíg tart a 
foszforgolyó ellátmányom, tette hozzá, de a negyedik és ötödik emeletiekhez már biztos nem 
lesz elég, ami még maradt – Durchgang zu den gesprengten Löcher muss unbedingt verlangsamt 
werden, magyarázta nekem. (További szükséges magyarázat: t_zfalunkat három belövés érte. 
Egy lövedék a padlásba – az ötödik emeleten, pont felettünk –, egy pontosan a hálószobánkba, 
egy pedig a második emeleten, Zsófi néni ebédlQjének falába csapódott be, itt képzQdött egy 
hatalmas lyuk.) Jesszusmária, ez az ember tQlem lQ, mit kapok ezért majd az oroszoktól! – si-
ránkozott Zsófi néni. (Érdekesség: nem lQttek be hozzá.) Valamivel késQbb Baross Rudi bácsi és 
Éva néni rohant be izgatottan az óvóhelyre. Felhívott minket az egyik német a lakásba, mondta 
Rudi bácsi, és kért egy forró kávét meg sok cukorspárgát. Egy nagy papírdobozból kávékoc-
kákat szedett elQ, abból fQzetett mindannyiuknak kávét. (A konyhába még korábban, amikor 
abbamaradt a központi f_tés, beállítottak egy samott kályhát, mi is így jártunk el, leköltözvén az 
ötödik emeletrQl az elsQre, Foglyos néniék lakásába.) A német, miután megitta a kávét, bement 
Rudi bácsiék fürdQszobájába, melynek ablaka a Nagyenyed utca 7. belsQ udvarára nézett. Letette 
a földre a hátizsákját, és kivett belQle egy csomó tojásgránátot. Összekötött vagy tízet, amint 
Rudi bácsi mesélte, és a fürtöt kibiztosítva kilógatta a fürdQszobaablakon. Elmagyarázta, hogy 
a másik ház udvarán valamilyen szerszámos viskó van, és annak a t_zfalra nézQ hátsó ablaka a 
mi kazánpincénkével közös. Aki a kamrába bemegy, át tud mászni a kazánházunkba, onnan az 
udvarunkba, és aztán lQhet felfelé. Meg kell semmisíteni a kamrát, hogy a romhalmaz elzárja az 
átjárhatóságot. P kér még egy forró kávét, megissza, és utána meghúzza a zsineget, lehet, hogy 
még többször is enged le tojásgránát fürtöket. Rudi bácsiék nyugodtan menjenek csak le elQbb 
az óvóhelyre, amíg neki a fürdQszobában dolga van.

A helyzet egyre forróbb lett az óvóhelyen, de inkább büdösnek mondanám. Az történt 
ugyanis, hogy behoztak egy magyar katonát, akinek dumdum golyóval lQtték át az oroszok a 
térdét, és a seb elgennyedt. (Magyarázat: a dumdum golyó olyan lövedék, amelyet a hegyénél 
megroncsolnak, s emiatt a találatkor szétszaggatott sebet okoz. A hadijog a 19. század vége óta 
tiltja a használatát, de az oroszok erre fittyet hánytak.) Édesanyám különösen érzékeny orral 
rendelkezvén, többször közölte édesapámmal, hogy ezt a levegQt sem Q, sem a két gyereke nem 
bírja már. Felmegy a lakásba. Apám a végén már kiabálva tiltakozott a döntés ellen, mindhiába. 
Anyám a karjára vette EmQke húgomat, engem pedig kézen fogva elindult az elsQ emeletre, ahol 
a következQ látvány fogadott bennünket: a lépcsQházzal szemben az elsQ emeleti lakás égett, 
a földszinten pedig a házmesterlakás. MindkettQ elQtt németek álltak és lQttek befelé. Anyám 
felsikoltott, mire a százados egy géppisztolysorozat után hátrafordult, Gnädige Frau es wird 
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hier stark geschossen, schnell weg bitte! – mondta, és a kezével integetett. Nos, berohantunk 
a Foglyos lakásba, ami a kétszer megtört gangú folyosó másik két szárának találkozásában he-
lyezkedett el, éppen rézsút az égQ konyhával. Annyi helyzetfelismerQ képessége volt anyánknak, 
hogy a konyhában rakodott le. Ide ugyanis a szomszéd házból nem érhettek el az orosz golyók. 
Amit ezután láttam, az haditudósítói híradófilmbe illett volna. A konyhaajtó mögé álltam és a 
t_zpárbajt figyeltem, legyQzve félelmemet. Az egyik német, a mi emeletünkön – egyszer csak 
lehajolt, és a vállára tett egy páncélöklöt. A szétégett ajtajú, belülrQl lángot hányó konyha elé 
állt. A páncélököl csövébQl legalább tízméteres láng lövellt ki, amit hatalmas robbanás követett, 
s a szomszéd házból nem lehetett több géppisztolysorozatot hallani. Anyám összecsapta a kezét: 
Látod Gézuka, gyQztünk! Gyere, lefektetlek a cselédszobába, de EmQke marad a ruháskosárban. 
Akármilyen hihetetlen, az éjszakánk nyugodt volt kora reggelig, amikor újabb fülsiketítQ robba-
násra ébredtünk fel. A vörösség most az ellenkezQ irányból süvített végig a folyosón. Az oroszok 
lángszóróztak, s közben – vagy már elQtte, nem tudom – ránk dQlt a konyhaajtó. A németek se-
hol, csak a lépcsQház felQl halottam a százados kiáltását: Die sind wieder übermächtig. Rémülten 
hátráltunk vissza a konyha belsejébe…

III.
A lángszóró lángjával kezdem.
Édesanyám velQtrázó sikoltásban tört ki (bár ne tette volna…), felkapta EmQke húgomat a 
balkarjára, (fontos!) egy nagy füles szatyorral együtt (rafiából készült, ez még fontosabb), 
engem pedig kézen fogott. Átszaladtunk az elQszobán, be a tengelyével derékszögben álló 
elQszobán. Azt kiabálta, rohanjunk a fürdQszobába. Az oroszok, hallva a sikoltást, észre-
vettek bennünket, és lQni kezdtek.

Az udvar átlójának másik végén álló egyik orosz géppisztolyának golyója átütötte a ra-
fiaszatyrot, melyben az akkor szokásos vastag falú pléhdoboz feküdt, tele kockacukorral. 
A golyó áthatolt a doboz falán, de gellert kapott, s így csak EmQke vádliját, és édesanyám 
oldalát súrolta. A felemelt szatyor, húgommal együtt éppen édesanyám szíve magasságá-
ban volt. Ugye nem kell folytatnom?

Beszaladtunk a nagyszoba sarkából nyíló fürdQszobába és magunkra csaptuk az ajtaját. 
Következett az élet-halál idQszak: nem tudom, hány percen át jöttek a golyók a fürdQszoba ajtó 
feletti rabitzfalon keresztül, a fejünk fölött a vakolatba becsapódva. Ahelyett, hogy hasra vá-
gódtunk volna, állva beerQszakoltuk magunkat a fal, és a mosdókagyló közé. Hol sikoltoztunk, 
hol imádkoztunk. A golyók meg jöttek-jöttek. Még ma is érzem a tQlük származó malterport a 
számban… (KésQbb rájöttem, miért záporoztak felénk a lövések. Foglyos néniék kétszobás la-
kásának hálószobája egy ajtó révén a lépcsQházba nyílt, azon vonultak a németek. Hangjainkból 
az oroszok azt gondolhatták, a Foglyos lakásból német puska- és géppisztolyt_z kaphatja Qket 
oldalba, tehát be kell oda lQni. Hogy nem férfihangokat hallottak? Sebaj! A fasiszták túszként 
nQket állítottak maguk elé, pusztuljon mindenki. Ilyesmire oktatták Qket a politrukok.)

Egyszer csak valami robbanást hallottunk, utána pedig orosz ordítozás közeledett. (A lépcsQ-
házra nyíló ajtót kézigránáttal vagy géppisztoly-sorozattal nyitották ki. Ez akkoriban divat volt.) 
Édesanyám kicsit kinyitotta a fürdQszobaajtót és kiabálni kezdett: „Civil, civil!” Aztán összeesett 
és csak annyit mondott: „A térdem, a térdem!” Az oroszok megnézték, felkapták, és átvittek ben-
nünket a szemben levQ Oltványi lakásba, lefektették, és a jobb térdét becsavarták egy ott-talált, 
igen-igen piszkos törülközQbe, nekem pedig a szájamba nyomtak egy nagydarab csokoládét 
(akkorát, hogy vagy egy napig rágtam). Innen levittek bennünket a pincébe, az ottani ágyunkhoz, 
és elkezdtek a pincerekeszeket elzáró faajtóba sorozatokat beleereszteni, hátha németek vannak 
még ott. (Pk azonban a vészkijáratunkon át a Greguss utca 12.-be húzódtak vissza.)

Most jön az atipikus rész.
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Az egyik orosz látta, hogy az utolsó pinceajtó mögötti gödör nem német golyószóró-
fészek, hanem félig kész kút – leült, írt valamit, és odaadta egy másiknak. Ezt követQen 
elQször az ismert dolgok történtek. Mindenkit kitessékeltek az óvóhelyrQl és közben bele-
néztek a nQk arcába. Krumpipucunyi – mondták és mutattak felfele. (Hogy hányan mentek 
így el, és hová, azt 10 éves gyerekként nem tudtam számbavenni. Csak szegény Tusikára 
emlékszem, de ez külön történet…) Kiürült az óvóhely, csak mi hatan maradtunk, a nagyon 
öreg Ungár bácsi és felesége, m e g  e g y  o r o s z !! P odajött édesanyámhoz, megsimo-
gatta a fejét, aztán EmQkéét, végül az enyémét, és kézzel írt cédulát mutogatott nekünk. 
(Jóval késQbb, amikor már nemcsak a cirill bet_kkel, de az orosz kézírással is megbirkóz-
tam, elolvastam a szöveget. Arról szólt, hogy édesanyámat tévedésbQl sebesítették meg, s 
az Qr feladata az lesz, ha minden elcsendesedik, hogy vigye át Qt a közeli katonakórházba. 
Ezt komikusnak éreztem, mert a Gömbös Gyula úton, a közelünkben, ugyan tényleg volt 
kórház, de azt ostrom alatt abszolúte szétlQtték, errQl tudtunk. Hogy miért, az is egy külön 
történet…) ElkezdQdtek a nyomasztó napok, amelyekrQl három emlékem maradt meg. Az 
elsQ: az Qrünk az óvóhely stelázsin levQ üvegeket kezdte el levenni, és kiinni a tartalmukat. 
Elh_lve néztük, mert valamilyen okból denaturált szesszel volt mindegyik tele. Az orosznak 
semmi baja nem lett, csak leült és horkolni kezdett. A második: kisebb csoportok jelentek 
meg, elQl civilek, mögöttük egy orosz. A hátsó rekeszek felé rohantak. Egy-két lövés hallat-
szott, utána nagy zörgés, és a kis csoport újra megjelent. Elöl az orosz nagyobb pakkal, utá-
na a civilek, kisebbel… (Miért lQttek? Ezt késQbb értettük meg, amikor már felkereshettük 
a pincerekeszünket, melyben nagy katonaládát tartottunk. Ebbe tettük bele az ezüstöket, és 
a porcelánkészletet, a bombázások elQl. Utólag jó csomó tányért találtunk meg apró dara-
bokban, az ezüstök meg elt_ntek, de kik voltak a civilek? RettentQ antidemokratikus len-
nék, ha ideírnám: a Nagyenyed utca másik oldalán lakók… De miért lQttek bele a ládába? 
Hátha lQszert, vagy elbújt személyt rejt.) A harmadik: Unger bácsiék. Egyik nap helyükön, 
egy födémtámasztó faoszlop alatt ülve sírtak, és a csuklóikból csurgott a vér. Unger néni 
zsilettpengét szorongatott. Az orosz felébredt, kaputt, kaputt kiabálta és pisztolyát kirántva 
a két öreghez sietett. Unger bácsi halántékához nyomta a fegyvert, és a kezével mutatta: for-
dítsunk neki hátat. Édesanyám félkönyökre támaszkodva elkezdett sikoltozni: Szoldat nye 
kaputt, nye kaputt, nye kaputt, sztari papa, sztari mama!! Ma sem értem miért, de az oroszt 
e szavak meghatották, legyintett, felállt és a pisztolyt visszadugta a táskájába.

Nem tudom megírni, meddig laktunk hatosban a légópincében, hogy tel(het)tek a 
napjaink… Talán annyi még ide tartozik, hogy édesanyámat a géppisztolygolyó jobb 
térdhajlatában találta el, áthatolt a térdkalácsán és megállt. Lehasított belQle egy nagyobb 
darabot, amit a petróleumlámpánál, a Siesta egyik pincéjében hetekkel késQbb operáló 
sebész nem tudott visszahelyezni, s az valahogy ferdén forrt vissza. Soha többet nem tudta 
szegény a jobb lábát kiegyenesíteni… de errQl késQbb.

IV.
Ami az ostrom után következett.
Hazajött édesapám, maga köré gy_jtött bennünket, miután kinézett az ablakon, bezárta az elQ-
szobaajtót. „Végigtapogattak – mondta –, de csak azt a szép DOXA órámat vették el. FQleg 
arany zsebórákat kerestek. Kigyalogoltunk a Szilágyi Erzsébet fasorig, és felküldtek bennün-
ket egy padlásra. Nagy volt a zsúfoltság, vagy százan lehettünk. Mi a lépcsQnél álltunk, és csak 
egyetlen ruszki vigyázott ránk, de Qt is csak az órák érdekelték, úgy, hogy Rudival fogtuk ma-
gunkat, és lerohantunk. Irány a János kórház. A ruszki utánunk lQtt, de mi már messze voltunk. 
A fogas hídja alatt át, ami szörny_ volt, mert német hullákat kellett kerülgetni. Olyan laposak 
voltak, mint egy préselt kép. Visszafordultunk. A Diósárok úton tankok jártak, inkább árkon-
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bokron, kerteken át elindultunk felfelé. Rudinak a Kútvölgyi úton ismerQse lakott, oda igye-
keztünk. Nagy nehezen elértük a házat, elQtte német halott feküdt, a hasán egy vekni penészes 
kenyérrel. Lekapartuk a penészt, és gyorsan bementünk. Szívesen fogadtak, pláne a kenyér 
miatt. Négy nap után indultunk el a Svábhegyen, Istenhegyen át, de gyertek még közelebb! 
Engem a ruszkik a sóskúti táborba vittek egy hétre, és akkor eleresztettek. Nagyon rendesek 
voltak, értitek, n a g y o n  j ó  v o l t  a z  e l l á t á s  i s!! Értitek ugye?!”

Röviddel megérkezése után édesapámmal felgyalogoltunk a Hermann Ottó útra, a 
Kísérletibe, a munkahelyére. Az egész épület kiégett, de a hátizsákjainkban sok jó tüzelQ-
fát tudtunk hazahozni. Csak az oda-vissza út volt rettentQ hosszú. Ki kellett kerülni a Széll 
Kálmán teret, mert ott a ruszkik minden felnQtt férfit elkaptak, és elvittek „kicsi robotra”. 
Édesapám is így járt volna, hiába szerzett egy karszalagot, amire POSTA volt ráhímezve 
cirill bet_kkel. (Mi akkoriban „NOTYTÁ”-nak olvastuk.) Ráth György, Roskovits, Bíró, 
Alma, Temes, Trombitás, Lórátffy utca volt az útvonalunk, így értük el a Hermann Ottó-t. 
A Temes utca városmajori részét táblák szegélyezték: Fel nem robbant lQszerek miatt a le-
térés életveszélyes! – olvastuk. A fákról géppuskahevederek lógtak, az biztos, emlékszem 
rájuk, de a legrosszabb a Ráth György – Ügyész utca sarka volt, egy kilQtt T–34-essel, 
amibQl heteken át orrfacsaró b_z áradt…

Szóval, elkezdQdött ún. felszabadult életünk. Tavasztól a Baár-Madas leánygimnáziumba 
jártunk, mi, budai lónyaisták, a pesti baár-madasosok meg a Lónyaiba, hiszen a dunai hidak 
a víz alatt voltak. Az elsQ idQkben Ibolya néni, az osztályfQnöknQnk még többször elmesélte: 
a németek és magyarok hogyan emeltek Városmajor utcai házuk elQtt barikádot, és hogyan 
állították meg az oroszokat a Temes utcánál, nagy veszteséget okozva nekik. Egy idQ után már 
nem hangzott el ez a történet. Talán két év múlva – még mindig a Baár-Madasban tanultam 
– Ibolya néni osztályfQnöki órát tartott. „Április negyedike lesz – mondta –, álljatok fel gye-
rekek. A legyQzhetetlen Vörös Hadsereg ezen a napon szabadította fel hazánk utolsó faluját a 
fasiszta iga alól. Ezt a napot úgy ünnepeljük meg a jövQ héten, hogy személyes emlékekkel 
idézzük vissza a mi budapesti gyQzelmüket!” Ibolya néni körülnézett az osztályban, és rám 
mutatott. Szathmáry, te leszel az elsQ. Lélegzetet nem kaptam: édesanyámba az oroszok bele-
lQttek, apámnak utána lQttek, Unger bácsit agyon akarták lQni, mi a nyavalyára emlékezzek? 
Rémültem meséltem el édesanyámnak a feladatomat. Rám nézett, a retiküljébe nyúlt, és a 
kezembe adta az Qt QrzQ orosz cirill bet_s céduláját. (Sajnos, ez édesanyám halálakor elt_nt.) 
Meg fogod mutatni a cetlit, Gézuka, mondta, és megcsókolt. Ibolya néni megdicsért, s a siker 
sokszor megismétlQdött, de tudathasadásom gyógyíthatatlanná vált. Az iskolában április 4-én 
mindig felmutattam a cédulát, otthon pedig sokszor, de sokszor mondták el szüleim minden-
nek a ruszkit, aki behajlíthatatlanná tette édesanyám jobb lábát. Minden év februárjának hete-
dik napján összeültünk, és édesanyám hálát adott Istennek azért, hogy életben maradtunk, és 
felolvasta a 18. zsoltár több versét. „Dávidé az ének, aki akkor mondta el, amikor valameny-
nyi ellensége hatalmából kimentette a Mindenható. Szeretlek Uram, erQsségem – olvasta. 
Meghallottad hangomat templomodban, kiáltásom a füledbe jutott, hiszen én vigyáztam, 
Uram, az utadat, nem hagytam el h_tlenül. Te gyújtasz nekem mécsest, adsz fénysugarat, és 
olyanná teszed lábamat, mint a szarvasokét, magaslatokra állítasz engem.” (Bizony, jó pár év 
múlva anyám egy ideig még kicsit sántikálva teniszezett, de idQsebb korában több operáció 
után is alig mozgathatóvá romlott a lába…)

Velem teltek-múltak az évek, és jól megtanultam a nas novij mirt nyelvével, gondolkodá-
sával együtt. Barátaim és osztálytársaim körében elég nagy sikereket arattam haladó szellem_ 
beszédeimmel. Egy alkalommal fogadást kötöttek velem a fiúk, mondván: jön április negyedi-
ke, nem mered az ofQ órán a hülye szövegedet elmondani! Nem bánom, mondtam, de ragasz-
kodom a feladatmegosztáshoz, amiben megegyeztünk. Hát jelentkeztem Béla bá’ ofQ óráján, 
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hogy én szeretnék a felszabadulásra visszaemlékezni, mire Béla bá’ megkönnyebbülten rám 
nézett – nem neki kellett! –, én pedig elkezdtem. „Jól emlékszem, hogyan hömpölygött lefelé 
a Nagyenyed utcán a vér, benne a nyilasok által levágott fejek, lábak karok, satöbbik. Minden 
kapuban egy nyilas állt, és csajkával meregette a vért, nekünk meg inni kellett belQle. Közben 
a Déli pályaudvar elQtt az emberi maradványok kupacba gy_ltek. A vért a kanálisok képtele-
nek voltak elnyelni, annál is inkább, mert felnyíltak rácsaik, és a rettegQ SS-ek vértQl csöpögQ 
ruhában kimászván, maguk alá csinálva, a vár felé rohantak. Közben a Nagyenyed utca végén 
hófehér téli ruhában, a nyakukban ezüstösen csillogó géppisztollyal, megjelentek a szovjet 
hQsök. A Poljuskát énekelték ércesen. A Kékgolyó utca és a Böszörményi út felQl százával 
jelentek meg a Vörös Hadsereg szoros szövetségesei, a hQs magyar partizánok, tankjaikon. 
Befordultak a Nagyenyed utcába, kenyeret kezdtek dobálni minden kapualjba. Mi friss szeg-
f_-, és rózsacsokrokkal, és éljenezve válaszoltunk. Mélyrepülésben partizán vadászgépek is 
megjelentek, és kakaósdobozokkal árasztották el utcánkat…”

Béla bá’ felém rohanva, pulykavörösen megpróbált közbevágni többször, de Veres meg 
Avédik az elsQ padból kiugrottak, és Béla bá’ orra alatt hadonászva ezt mondták neki: 
„Tessék csak hagyni a Szatyeszt! Kicsit túloz a lelkesedésében, de együtt, igazi átéléssel 
kell megünnepelnünk a mi felszabadulásunkat!” Béla bá’ visszamenekült a katedrára, és 
az osztálykönyvvel csapkodni kezdte az íróasztala lapját: „Azonnal hozzátok ide az ellen-
QrzQket, ábécésorrendben! Mindenki rovót kap, Szathmáry meg igazgatóit!

Múló éveim immár évtizedek hosszú sorává nQttek össze, de február hetedike nem 
törlQdött ki emlékezetembQl, ha más miatt nem is, de visszatérQ álmaim folytán min-
denképpen. Sajnos, ma sem jutottam még hozzá sem a magyar, sem a német, sem a 
szovjet Harcászati szabályzathoz, s így nem tudom „chapter and verse” – ahogy az an-
golszászok mondják – idézni a házról házra, sQt szobáról szobára folyó közelharcokban 
tanúsítandó katonai magatartás elQírásait. Azt viszont vitathatatlannak tartom, hogy 
ilyen helyzetekben bármelyik felet bárhonnan életveszély fenyegeti, mégpedig teljesen 
kiszámíthatatlan módon és mértékben. Mind a támadó, mind a védekezQ harcos váratlan 
– és kivédhetetlen – halálos lövést kaphat egy házon belüli küzdelemben. Az édesanyá-
mat térden lövQ orosz katona bizony feljebb is emelhette volna a fegyverét, hiszen nem 
tudhatta, ki(k) van(nak) a fürdQszobaajtó mögött. Mégis csak térdet lQtt át, mert úgy 
gondolta: a netalántáni visszalövQ ettQl el kellett, hogy tévessze a fejét, mint célpon-
tot. Biztos lettem abban, hogy a szovjet katona nem véletlenül tartotta úgy a fegyverét, 
ahogy: k e g y e l m e t  g y a k o r o l t!

Kíméletlen, de a hadi jognak megfelelQ összecsapás történt a Nagyenyed utca ötben. 
Édesanyám sem nem kegyetlenkedQ, sem nem tévedésbe esQ katona áldozata lett, hanem 
a háborúé.

A bennem kialakult összkép igen-igen messze van mindattól, amit például az SS-rQl 
mondtak, írtak, filmen mutattak. Meg kell azonban bíznom az élQ (azóta persze meghalt) 
forrásokban és mindabban, amit saját szememmel láttam.

El nem homályosodott emlékeimet pár évvel ezelQtt egy amerikai barátomnak kérésére 
megírtam. P valahogy így reagált: „Nagyon tetszett nekem ez a »military story«, igazán 
ügyesen találtad ki! Az USA-ban még filmet is lehetne belQle csinálni…”
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A németek szerint egyetlen ember lenne képes megmenteni Németországot a poli-
tikai káosztól, a migránsok beözönlésétQl, és a korrupt, közmegvetés tárgyává vált 
kormánytól: Vlagyimir Putyin. Orosz zászlókkal tüntetnek Drezdában, a saját ve-

zetQikben már nem bíznak.

A fenti kép és szöveg mellbevágóan aktuálissá tette azt a fokozatosan kialakult meg-
gyQzQdésemet, hogy házunkban a szembenálló német, és orosz alakulat mást nem csinált, 
mint katonai kötelességét teljesítette. A bennem megfogalmazódott kérdés így hangzik: 
nem lenne-e itt annak ideje, hogy egy, kötelességét jól teljesíteni képes orosz és német 
hadsereg együtt állítsa meg a félelmetes népvándorlási hengert?


