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Budapest ostroma
egy orvos szemével
1979. június 21-ét mutatja a naptár, amikor elkezdtem emlékeim
felidézését Budapest ostromáról. A mai nap esős, párás, nyomott
hangulata adja kezembe a tollat. Hetvenhat éves vagyok, e korban
minden nap ajándék. Sorstársaim közül már nagyon kevesen élnek.
Talán én vagyok az egyedüli, aki még hírt adhat a város 1944-45-ös
ostromának szörnyű mindennapjairól. Én, aki ezt annak egyik leg
kegyetlenebb színhelyén éltem meg, a budai Vár alatt húzódó szik
lakórházban mint orvos az emberek szenvedéseinek mondhatnám
testközelében.

Budapest ostroma számomra jóval korábban kezdödött, mint
sok ezer honfitársam részére: 1944. április 3-án, amikor a legelső

szőnyegbombázáskor súlyosan. életveszélyesen megsebesültem.
E napon ragyogó tavaszi napsütés világította meg a Szent

László Kórházat, amikor körülbelül fél tízkor megérkeztem mun
kahelyemre. A laboratórium a 18-as pavilonban volt, eléggé közel
a Gyáli úthoz. Még át sem öltözhettem, amikor a rádió légive
szélyt jelzett, majd néhány perc múlva megszólaltak a szirénák
vijjogó hangjai. Mivel akkor még nem éltem át légitámadást, nem

. éreztem annak torokszorító, pulzust gyorsító félelmét, s mivel
bíztam a kórházon láthatóan feltüntetett vöröskereszt védelmé
ben, viszonylag nyugodtan intézkedtem: "Kérem, nyissák ki az
ablakot, és mindenki vonuljon a kijelölt óvóhelyre."

Engem asszisztensnőmmel együtt a 17-es pavilonban lévő ima
terem alatti, aládúcolással megerősített óvóhelyre osztottak be.
Futólépésben rohantunk oda. A helyiségben már többen voltak,
körülülve az óvóhely közepén álló asztalt: orvosok, ápolónők. ad
minisztrátorok. Asszisztensnőm közéjük telepedett, jómagam
azonban állva maradtam Sima István sebész segédorvossal be
szélgetve, aki aznap érkezett haza szabadságra a frontról. Sze
gény, nem gondolta volna, hogy a halál itt fogja elérni! Beszélge
tésünk hamarosan elakadt, megszakította azt a közelben lecsapó
bombák tompa dörrenése, az óvóhely földrengésszerű hullámzá
sa, a gyéren világító lámpák pislogása, majd kihunyása. Elhallgat
va, némán, szorongással telve figyeltük a megrémült nők imáinak
halk mormolását. Néhány perc múlva a dübörgés elhalkult, az
idegfeszültség oldódott, és mély sóhajtással kiengedtük visszafoj
tott lélegzetünket. Hogy végleg megnyugtassak mindenkit, kije
lentettem: "Úgy látszik, elmentek, megmenekültünk. Felmegyek a
szabadba, megn~zni mi van fent." Kimentem az óvóhely előteré-
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be, majd a lépcsőn át a parkba. Felpillantottam az égre, és meg
láttam az újabb hullámban érkező bombázók gyorsan közeledő

raját. Lerohantam a pincelépcsőn az óvóhely előterébe, hogy on
nan sietve beljebb juthassak, amikor iszonyatos csattanást hallot
tam és minden megindult körülöttem... rám dőlt az óvóhely 65-ös
főfala... Többre nem emlékszem. A beszakadó födém roppanását,
a láng fényét, a sérülések fájdalmát nem éreztem. Tudatomig nem
jutott el semmiféle inger. Ebben a percben - mint később meg
tudtam - megállt a kórház összes órája, 11 óra 03 percet mutat
va. Az összedőlt épületek, a beomlott óvóhelyek eltemetett áldo
zatai holtan, megcsonkítva, felismerhetetlenül széttépve vagy a
szömyú légnyomástól eszméletüket vesztve halálos csöndben fe
küdtek a romok között. Csak a felügyelőség barakkja égett ropog~

va, hatalmas máglyaként, fekete füstfelhőt. papírt, pernyét borítva
gyászfátyolként a megsemmisült kórházra.

Az óvóhelyen, ahova vissza akartam térni, mindenki meghalt a
telitalálat következtében. Egyedül én maradtam meg, súlyosan sé
rülve, eszméletlen állapotban, de élve.

Mint később sikerült rekonstruálnom, talán tíz-tizenöt perc
múlhatott el, amíg magamhoz tértem. Az elszenvedett sokk hatá
sa alatt semmiféle fájdalmat nem éreztem, inkább valamilyen de
rűs nyugalom - eufória - szállt meg. Teljes sötétség vett körül.
Tapogatózó kezemmel igyekeztem a rajtam fekvő mozdulatlan
emberi testet félretolni, de sikertelenül, rugalmas lába újra és újra
visszacsúszott rám. Majd arcomat tapogattam, amelyet sikamlós,
véres sár borított. Megérintettem szemgolyóimat: feszesek voltak,
s ebből arra következtettem, azok talán épek, bár látni semmit
sem láttam. Igaz, a vastagon lebegő por, amellyel orrom, szám te
le volt és szüntelen köhögésre ingerelt, bizonyára csak növelte a
sötétséget. Olyan érzés vett rajtam erőt, mintha elhagytam volna
a testemet és felülről, valamilyen nagy sugárzó fényességből,

szinte közömbösen szemlélném pórul járt tetememet. Egy tudo
mányos értekezésben olvastam nemrég, hogy a klinikai halál álla
potából visszatért emberek úgy vélték, valami nagyon világos, fé
nyes alagútból fordultak vissza önmagukba. Ezt az érzést saját ta
pasztalataim is megerősíthetik.

Újabb tíz perc is eltelhetett a furcsa, lebegő állapotban, amikor
lassanként hangokat és emberi mozgás neszét hallottam. Pázsit
Antal sebész főorvos basszusát vettem ki a hangok közül, aki a
kollégák segítségével elkezdte amentés munkálatait. "Te vagy itt,
Panti?" - nyögtem halkan, a régi bizalmas megszólítást használ
va. Testének légmozgását érzékelve, ahogy fölém hajolt, inkább
hallani véltem, mint hallottam, hogy megkérdezte: "Te vagy az,
Gyuszi?" Aztán se9Ítséget hívott, megfogták a lábamat és kihúz
tak a romok alól. Eles fájdalom hasított belém, feljajdultam: "Jaj,
a lábam!" Mint később kiderült, kificamodott térdízületemet rán
tották így helyre akaratlanul. Mikor a napvilágra kerültem, lábra
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állítottak, és megkérdezték, tudok-e járni. "Majd megpróbálom,
de semmit sem látok" - feleltem, mire mindkét oldalról belém
karoltak, és így félig vonszolva átsegítettek a segélyhelyre. Ott le
ültettek egy székbe, s a főnővér kezdte lemosni az arcomat a rá
tapadt véres sártól. Közben egyre csak azt hajtogatta: "Jaj, de
szörnyen tetszik kinézni", amit minden további nélkül el tudtam
képzelni. Közben újabb becsapódások robaja hangzott, tapogatóz
va a fal mellé feküdtem a többiekkel egyetemben. Mikor hallani
lehetett a repülők távolodását, folytatódott az elsősegélynyújtás.

Pázsit főorvos elrendelte, hogy szemsérülésem alaposabb meg
vizsgálására vigyenek át a szomszédos István Kórház szemészeti
osztályára. Véres arccal, ronggyátépett ruhában félig cipelve, félig
húzva, támogatva átkalauzoltak a szemészetre, ahol a főorvos

vett azonnal kezelésbe. Összevarrta kb. tízcentis fejsebemet,
mindkét oldalon felszakadt szemöldökömet, majd eltávolította
mindkét szaruhártyám idegen testeit, melyeket a légnyomás pré
selt beléjük, megállapította továbbá, hogy a szemeim elülső csar
nokában vér van, ezért nem látok, de megvigasztalt, hogy az ha
marosan fel fog szívódni és látásom visszatér. Ezután egész feje
met bepólyálták, hogy elállítsák a kisebb sebek vérzését is. To
vább vizsgálva közölték, hogy a bordám is eltörött, hátizmaim
ban tenyérnyi bevérzés keletkezett, orrcsontom elrepedt, jobbol
dali dobhártyám kiszakadt. A vizsgálat végére jobb térdízületem
is annyira megduzzadt, hogy már járni sem tudtam. Lefektettek
egy kórterembe, ahol a nap folyamán meglátogattak: igazgató fő

orvosom, életben maradt munkatársaim és végül Budáról idero
hant, aggódó feleségem, akit eleinte be sem akartak engedni. Ök
további tragikus részleteket is meséltek a bombázás nagyszámú
áldozatáról, a sérültek további sorsáról. Körülbelül 15 ember ve
szítette el az életét, részben a kórházi személyzet, részben a bete
gek köréből. Elgondolni is szörnyú, a betegek többsége kis
gyermek volt. A nővérek és az orvosok hősiesen helytálltak, még
a bombák hullása alatt is mentették a gyerekeket, de az áldozatok
száma így is igen magas volt.

Gyógyulásom sokáig tartott, október vége lett, mikor felvehet
tem szolgálatomat a mai nevén Bajcsy-Zsilinszky Kórházban,
ahova a bombatámadást követően a Szent László Kórház települt.
Többnyire villamossal, olykor bizonyos szakaszokon gyalog jár
tam munkahelyemre, utazásomat gyakran megszakítva a légiria
dók miatt. Ilyenkor a legközelebbi óvóhelyen kerestem menedé
ket. A munkaidő nagy részét is az óvóhelyen töltöttük vagy a
kórház lapos tetejéről kémleltük az eget, majd a távolban meghú
zódó ágyúk torkolattüzét. A karácsony előtti napon még részt
vettem a kórház szerény ünnepén, majd hazafelé igyekeztem, mi
közben a tompa morajlás egyre élesebbé, szaggatottabbá vált. Az
Erzsébet-hídon áthaladva döbbenten észleltem, szinte testközelbe
ért a veszedelem, a tüzérségi lövedékek a Duna vizét paskolták.
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Az élet megmaradását már csak a szerencse biztosította. Megkez
dődött Budapest ostroma.

Délután még felkerestem az Attila utca 119. alatti iskola óvóhe
lyét, melynek légoltalmi parancsnoka voltam. Itt egyszersmind
segélyhely is volt berendezve. Ekkor jelentették, hogy az egyik
beosztott zsidó munkaszolgálatos orvos megmérgezte magát. A
többi munkaszolgálatos hordágyon a János Kórházba vitte, de
mire odaértek, már halott volt. Mint kolléga és mint ember is mé
lyen megrendültem. Ki tudja, hány ártatlan áldozat fogja még kö
vetni? Micsoda idők, hogy ilyesmi megtörténhetett! Budapestet a
német hadvezetés nyilvánvalóan nem akarja feladni, védőbástyá

nak használja, a következményekkel mit sem törődve. Mi lesz en
nek a vége?! A visszatért munkaszolgálatosok elmondták azt is,
hogy az Olasz fasorban egy szovjet felségjelű tank haladt el mel
lettük a Széll Kálmán tér felé, mire ők a Városmajor fái között ke
restek fedezéket, és a Csaba utcán át jutottak vissza az óvóhelyre.
Mivel a Széll Kálmán tér az Attila utca sarkától csak pár száz mé
terre van, azonnal felhívtam a légoltalmi központot, leadtam
helyzetjelentésemet. és további utasítást kértem. "Tégy a legjobb
belátásod szerint" - hallatszott a válasz, és a kagylót letették. Er
re összehívtam a segélyhely beosztottjait, és közöltem, hogy az
adott helyzetben mindenki mentse önmagát. A gyógyszereket,
kötszereket szétosztottuk, hogy ki ahova kerül, ott segíteni tudjon
másokon. Magam is hazafelé vettem utamat. Az Attila utca köze
pe felé egyszerre csak a kis Sváb-hegy felől puska torkolattüzet
vettem észre, és a fejem mellett vakolatdarabok hullottak le.
"Ezek rád lőnek" - döbbent belém a felismerés, és rossz lábamat
a nyakam közé szedve, rohantam a kihalt utcán. Szerencsére köz
ben beesteledett, és így baj nélkül érkeztem meg otthonomba.

Másnap nyomott hangulatban hozzáláttunk a karácsonyfa dí
szítéséhez. A régi díszek mellett főleg papírláncokat raktunk rá,
mert a színes papír beszerzése hetekkel ezelőtt még nem jelentett
nehézséget. Bárhogy is van, mégiscsak eljön a szenteste, és ne
künk kisgyermekeink vannak - gondoltuk. Korán megkezdtük
szerény karácsonyi ünnepségünket. Szétosztottuk apró ajándéka
inkat, s mély aggodalmunk ellenére is örültünk gyerekeink bol
dog kacagásának, amível birtokba vették azokat. Vacsoránk elfo
gyasztása közben megszólalt a telefon. Sógorom hívott fel bennün
ket, aki a pesti oldalon maradva ismertette az ottani fronthelyzetet,
majd csendes ünnepeket kívánva búcsúzott el tőlünk a bizonytalan
viszontlátás reményében. A jókívánságokat mi is viszonoztuk, bár
nem nagyon hittünk a dolgok jóra fordulásában. Két kislányunkat
- négy és hét évesek - a lakás védettebb részében lefektettük, mi
pedig álmatlanul, csendes beszélgetés közepette, a közelgö isme
retlen szörnyúségek tudatában virrasztottuk át 1944 karácsony éj
jelét. Az erősen megfogyott lakosú Budapest dermedt csendbe
burkolózott, csak olykor-olykor hallatszott egy-egy puskalövés.
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Délelőtt megérkezett hozzánk feleségem nővére, férje és tizen
hat éves lányuk. Pestről menekültek hozzánk, bízva, hogy Buda
kimarad az ostrom keserveiből. Sajnos, épp fordítva történt, s en
nek már kora délután mutatkoztak a jelei. Egyik becsapódás kö
vette a másikat, szinte folyamatosan remegtek a falak. Házunk
padlását gyakran érték belövések, s ilyenkor szikraeső zúdult a
ház belső udvarára, és repeszdarabok csapódtak a vakolatba. A
megkezdődött ostrom egyre aggasztóbb tünetei, sebesülésem em
léke, családom féltése mind arra ösztönzött, hogy megpróbáljak
számunkra menedéket szerezni. A városra leszálló korai téli söté
tedés oltalma alatt, csak a legszükségesebbeket magunkkal vive,
rokonaimmal és családtagjaimmal együtt a Lovas úti sziklakór
házba indultunk. Régi barátom és kollégám, Kovács István dok
tor volt itt a vezető főorvos, aki kérésemre készséggel befogadott
bennünket. A sziklakórházat a Várhegy belsejében meghúzódó
összefüggő pincék és barlangok sorából alakították ki. 1944. ápri
lisi sebesülésem után engem is itt kezelték, de teljes üzemmel
működő kórházzá csak e napokban vált. A berendezett kórter
mek, műtő mellett további barlangok is húzódtak, ahol eleinte
raktárak voltak, később a civil lakosság húzódott ide. A német fő

parancsnokság a királyi Vár alatt, a kormányzó óvóhelyén múkö
dött. A civil lakosság sziklakórháza és a német főparancsnokság

közötti kazamatákban volt a német katonák központi kötözőhe

lye. -Az ostrom végére itt mintegy 5000 sebesült katonát ápoltak
egyre rosszabbodó körülmények között.

Családomat és engem Pista barátom a többi civillel együtt az
egyik raktárban helyezett el. Vakolatlan, nyirkos, sötét helyiség
volt ez, de legalább biztonságos. A fejünk felett lévő 20-30 méter
vastag sziklaréteg valódi oltalmat ígért. A János Kórházból ismert
Novák gépész is a segítségünkre sietett, és felszerelte a falakra az
előírt alacsony feszültségű villanyvilágítást. A készletekből kap
tunk két rozoga emeletes faágyat is, meglehetősen kemény matra
cokkal, így a minimális kényelmünk biztosítva volt. Az egyik
ágyon lent a feleségem feküdt a kisebbik lányunkkal, fent én, a
másikban feleségem nővére, annak Ági lánya és az én nagyobbik
lányom húzódott meg. Szegény Jenő sógoromnak csak a vasaló
deszka jutott. A felső fekhelyen felülni nem lehetett, mert a szik
lamennyezet igen alacsony volt, s forgolódni sem volt nagyon ta
nácsos, hiszen ezek az ágyak elfáradt, kiselejtezett kórházi ágyak
voltak.

A menedéket keresők száma óráról órára nőtt, a viszonylag kis
helyiségben mintegy 15 család húzódott meg, fekhelyüket pokró
cokkal választva el egymástól. A helyzet nyomorára jellemző,

hogy egyik éjjel egy patkány kirágta szomszédunk nadrágjának a
fenekét. A zsúfoltság és a kellemetlen körülmények ellenére es
ténként szinte félájultan estünk az ágyba, mivel a nappalok olyan
mértékben vették igénybe minden testi és lelkierőnket. Bár én
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bakteriológus vagyok, természetesen részt vettem az elsősegély

nyújtásban és a műtétekben is. Nemegyszer napi tizenhat órát
dolgoztunk szünet nélkül. A könnyebb sebesültek a saját lábukon
jöttek, a súlyosakat hordágyon hozták, és a folyosón végtelen sor
ban vártak a műtő előtt, hogy bekötözzük vagy megoperáljuk
őket. Nem egy közülük meghalt, mielőtt orvosi kézbe került vol
na. A hullák ott feküdtek, ahol elérte őket a halál, mert temetni
csak éjszaka tudtunk. Köztük bukdácsolva jött el hozzám a műtő

be kislányom: "Apupa - mondta - gyele ebédelni."
De nehogy valaki valami polgári ebédre gondoljon. Rend

szerint kétszersültből főzött sovány levest ettünk, a lovakból ké
szített pörkölt vagy más alkalmi falat már csemegének számított.
Egyszer egy befőttes üvegnyi töpörtyűt, egyszer pedig egy egész
demizson bort kaptam honoráriumként. Ennek története a követ
kező: egy nap, amit a sűrűn robbanó aknák tettek bizonytalanná,
megjelent a Logodi utca egyik lakója avval, hogy édesanyja tüdő

gyulladásban fekszik otthon, és nem talál orvost, aki segíteni tud
na rajta. Kovács doktor feltette a kérdést, van-e valaki, aki elmen
ne megnézni a beteget. Én jelentkeztem. A házak között bujkálva,
majd a domboldalon leszaladva felkerestem paciensemet. Az ala
pos vizsgálat után ultraszeptyl injekciót adtam neki, és megígér
tem, hogy másnap újra megnézem. A következő napon kevésbé
lőttek, így nyugalmasabb körülmények között ismételtem meg a
látogatásomat, s örömmel 'láttam, hogy az idős asszony lényege
sen jobban van. Megismételtem az injekciót, s ekkor kaptam hálá
juk jeléül az említett töpörtyút egy jó nagy üvegben. Eletem leg
értékesebb honoráriurna volt, mert segített a gyermekeimet meg
kimélni az éhezéstől. Az a bor, amit ugyancsak tiszteletdíjként
kaptam, szintén sokat jelentett. A sziklakórházban keresett mene
déket a szürke taxi vállalat vezérigazgatója, Haltenberger úr és fia
(Szeleczky Zita ismert színésznő férje), aki elkapta a diftériát. A
diagnózist a levett torokváladékból én állapítottam meg. A
gyógysavó befecskendezését - szerencsére még akadt a gyógy
szerek között - és a torok ecsetelésével járó kezelést is én végez
tem, úgy hogy a beteg minden szövődmény nélkül meggyógyult.
Hálából Haltenberger úr egy jó tízliteres demizsonnyi bort adott
nekem. E nemes tartalékból fogyasztott napi egy-egy pohár nem
csak az én erőimet és hangulatomat javította, hanem abból alkal
milag másnak is jutott.

A kórházban töltött napjaim kezdetén történt a következő tra
gikus eset. A Mikó és az Attila utca sarkán álló ház óvóhelye te
litalálatot kapott. Az óvóhelyen egymással szemben ült a Ma
tolcsy házaspár és köztük, általuk védve-fedezve két kicsi lányuk,
az egyik még csak néhány hónapos csecsemő volt. A beomló fal
és a szilánkok a férfi azonnali halálát és felesége súlyos koponya
sérülését okozták. A kislányok csodával határos módon sér
tetlenek maradtak. Matolcsynét gyermekeivel együtt a lakók -
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életük kockáztatásával - felhozták a segélyhelyre. Kovács főor

vos azonnal megoperálta, engem jelölve ki asszisztensének. A ko
ponyatakaró szilánkosan tört csontjait nagy óvatossággal
távolítottuk el az agyból, s állandó vérzéscsillapítás mellett sterilen
lefedtük a súlyos sebet. Sajnos, a körültekintő és gyors beavatkozás
sem segített, a beteg anélkül, hogy visszanyerte volna eszméletét,
meghalt. Az árván maradt kislányokat Kovács főorvos felesége ka
rolta fel és az ostrom után egészségesen adta át nagyanyjuknak.

A raktárakban berendezett menedékhelyünk elérésére a nagy
férfi-kórtermen kellett áthaladnunk. Itt feküdt egy öreg érdi bácsi,

, aki még az ostrom kezdete előtt sérült meg és a kórház legrégibb
betege volt. Sebesülése úgy keletkezett, hogy kertjéből nézte a
Csepel-szigeten előnyomuló orosz katonákat, amikor egy közel
ben becsapódó lövedék szilánkjai szétzúzták a kezét. Mostanra
már teljesen meggyógyult, csak a harcok miatt nem tudott haza
menni. Egy napon hallom, hogy megszólítja nagyobbik gyerme
kemet: "Kislányom, hozzál nekem a sarki trafikból egy doboz ci
garettát meg gyufát. Majd kapsz tőlem érte tíz fillért." Odaléptem
az öreghez és megkérdeztem tőle, tudja-e mi van odakint. Hogy
a kórházzal szemközti házat egy akna teljesen romba döntötte?
Hogy az esész környéken nincs egy ép ház, nemhogy nyitva tar
tó üzlet? Es hogy nem egy gyermeket, hanem egy felnőttet sem
lehet az utcára engedni? Minderről persze nem volt tudomása, s
úgy láttam, nem is igen hitte el.

Ugyanitt feküdt - az azóta eltűnt - Vörös béka étterem 130
kilós gazdája is. A szerencsétlen ember, aki nagy súlya és komoly
sérülése miatt meg sem tudott mozdulni, többnyire némán tűrte

szenvedéseit a földre letett hordágyon, amin behozták, és amin
most is kénytelen volt nyugodni, hely hiányában. Szinte minden
áthaladó megbotlott benne, ezért gyakran kérte hozzátartozóimat,
hogy legalább a sebesült lábát helyezzék odébb. Ö sem érte meg
az ostrom végét.

Egy másik súlyos betegünk volt Barlanghy rendórtanácsos. aki
egy bevetés alkalmával sebesült meg. Végtagjaiba és szemébe fú
ródtak az aknaszilánkok. Az orvosi konzílium megállapította,
hogy az elgennyedt szemet el kell távolítani, mert különben a fel
lépő szimpatikus gyulladás az ép szemet is elpusztíthatja. Tekint
ve, hogy kezdetben szemész akartam lenni, s volt is néhány hó
napos gyakorlatom, a sebész főorvos úgy rendelkezett, hogy va
lódi szakorvos hiányában a műtétet nekem kell elvégeznem. Hiá
ba tiltakoztam, hogy ilyen műtétet még sohasem bíztak rám. Az
zal szerelt le, hogy odaadta a szemészeti műtéttan könyvet, s kö
zölte, hogy másnap reggelig még van időm azt áttanulmányozni.
Különben sincs más lehetőség. Tudva, hogy.a műtét halogatása a
beteg számára végzetes lehet, nem ellenkeztem tovább. A műtét

lényege a szemmozgató izmok múködésének fenntartása volt,
hogy majd a gyógyult szemcsonk a műszem viselésére alkalmas-
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sá váljék. A lelkiismeretesen betartott műtéti eljárásnak hála, más
nap - nagy megkönnyebbülésemre - sikerrel műtöttem meg a
mélyaltatással érzéstelenített férfit. A későbbiekben is szemének
gyógyulása zavartalannak mutatkozott, amit a mindennapos ke
zelés során örömmel tapasztaltam. Sajnos, egyéb sérülései miatt
- hosszú szenvedés után szepszisben meghalt. Akkor még nem
volt antibiotikumunk, amely feltehetően segített volna rajta.

Kedvezőbb eredményről számolhatok be Karácsonyiné eseté
ben, aki az ostrom első hetében sorbanállás közben, a háta mö
gött felrobbant akna szilánkjaitól vált szinte élőhalottá. A szilán
kok ugyan nem jutottak el a nemesebb szervekhez, de nagyon
sok sebet okoztak. A beteg a mindennapos kötésváltáskor szinte
úszott a gennyben, s a gennyesedés mindig újabb és újabb szilán
kokat lökött ki a roncsolt szervekből. A fiatal, egészséges asszony
szervezete szerencsére legyőzte a fertőzést, és bár az ostrom végé
ig körülbelül 35 kilót fogyott, csontvázként ugyan, de élve hagy
hatta el a kórházat. Rajta kívül is sok emberen tudtunk segíteni,
de elszomorítóan nagy volt azoknak a száma, akik soha nem tér
hettek vissza családjukhoz, munkájukhoz. Azt szokták mondani,
hogy a legsúlyosabb betegosztályoknak egy év alatt rendszerint
annyi a halottjuk. mint az ágylétszámuk. Helyzetünket jól jelle
mezte, hogy az ostrom ötven napja alatt több volt a halottunk,
mint az ágylétszámunk!

Sokan a piszkos ruhán át történt sérülés után gázödémát kap
tak, közülük alig akadt megmenthető. Az önkéntes betegszállítók
többnyire irtóztak az erősen eltorzult hulláktól, és nem akarták
elszállítani őket az egy emelettel feljebb lévő halottas kamrába.
Mikor az egyik kórteremben meghalt egy gázödémás férfi, akinek
félelmetesen felpuffadtak a végtagjai, senki sem mert hozzányúl
ni. Kovács doktor felesége, hogy megszégyenítse a férfiakat, meg
ragadta a hordágyat, amelyen a halott feküdt, és felszólította a
körülötte állókat, kövessék a példáját. Miután továbbra sem akadt
jelentkező, könyékig érő gumikesztyűt húztam és megfogtam a
hordágy másik fogantyúját. Ketten, nehezen bár, de felvittük szo
morú terhünket a halottas kamrába. Alig kapcsoltuk fel a világí
tást, mikor tompa csattanás hallatszott, a villany újra kialudt, s a
mellettünk húzódó lépcsőházon hatalmas sűvöltés közben végig
vágott a légnyomás. A halott kis híján rám zuhant. Sötétben, né
ma csendben vártuk az elkövetkezendőket, de szerencsére nem
lett folytatása a történetnek. Pánikszerű gyorsasággal rohantunk
le a lépcsőn bombabiztos menedékhelyünkre. Később tudtuk
meg, hogy a Szentháromság utcai kijárat elé egy akna esett, en
nek légnyomása ijesztett meg.

Javában dühöngött az ostrom zivatara, amikor arra kellett döb
bennünk, hogy már alig van élelmünk. Hamarosan megbeszéltük,
hogy sógorom, unokahúgom és én elmegyünk a lakás unkba,
hogy az ott maradt, felfüstölt disznóhúst elhozzuk onnan. Mi-
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helyt csendesedni kezdett a robbanások, lövések zaja, sietve elin
dultunk. Jenő sógor azonban pár lépés után visszaszaladt a kór
házba, a jeges, halottakkal borított út annyira félelmetesnek tűnt

számára. Mi ketten, Ági meg én, baj nélkülleértünk a bombák
szaggatta lépcsőkön a Logodi utcára, majd lakásunkban sietve
összekapkodtuk a megtalált élelmet, s hátizsákjainkba rakva, for
dultunk máris vissza. A házak között bujkál va, a Lovas útra érve,
egy Rata jellegzetes motorzaját hallottuk közeledni. Levágódtunk
a házfal tövébe és onnan láttuk, hogy az úton felporzik a hó-a re
pülő gépfegyverének golyóitól. Nem tudtam, ránk lőttek-e vagy
csak megszokásból ürítették ki a tárat, de a félelem belémhasított.
Felugrottam és semmivel sem törődve, őrültként rohantam a kór
ház kapuja felé, amit szerencsésen elértem. Ott láttam szégyen
kezve, hogy 16 éves unokahúgom, aki nem tudott lépést tartani
velem, szinte félájultan ekkor zuhan be utánam az ajtón. Mind
ketten megfogadtuk, hogy inkább éhen halunk, de ilyen utat nem
teszünk meg újra. Pedig mégis sor került rá hamarosan.

Arra a kérdésre, hogy maradt-e még élelem a lakásban, azt
kellett a feleségemnek válaszolnom, hogy igen, mert mindet nem
tudtuk egyszerre elhozni, de többé nem is megyünk el érte. "Na
hát - mondta ő -, ha a férfiak ilyen gyávák, akkor elmegyek
magam." "Majd meggondolod még te is" - vélekedtem, de nem
válaszoltam. Másnap szokás szerint a sebesültekkel voltam elfog
lalva és csak délben tudtam meg családtagjaimtól, hogy felesé
gem mégis hazament. Szörnyen megijedtem, hogy valami baja
történhet és utána rohantam. Félúton befordultam a Lovas út és a
Logodi utca között húzódó átjáróházba. A sötét lépcsőházban

gyenge, reszkető női hang szólított meg: "Tessék mondani, jól
megyek a Lovas útra?" Rögtön felismertem [ulcsikám hangját és
boldogan, hogy épségben találtam, megragadtam a kezét és ami
lyen gyorsan csak tudtunk, visszatértünk a kórházba. Menedék
helyünkön elmesélte, mennyire megdöbbentette őt is a pusztulás
képe. A környező házak kisebb-nagyobb belövésektől roskadoz
tak, a Várba vezető hangulatos kis lépcsőket már-már a felismer
hetetlenségig beborították a romok. Lakóhelyünk udvarára bom
ba esett, s ez megsemmisítette a vízvezetéket és a csatornahálóza
tot. A légnyomás összetörte lakásunkban az ablaküvegeket és
bedöntötte a közfalak egy részét. A beáramló hideg a központi
fűtés vezetékeit fagyasztotta széjjel. Bútorainkon, amit nem vitt el
a légnyomás, vastagon állt a hó. Karácsonyfánk feldőlve, félig a
romok alá temetve feküdt. Otthonunk teljesen lakhatatlanná vált.
Mindez hidegen hagyott minket, mert egyedül a túlélés lehetősé

ge foglalkoztatott.
A szörnyúségeknek azonban még mindig nem volt vége, meg

viselt idegeinket újabb és újabb tragédiák látványa és átélése ter
helte. A Várban a Belügyminisztérium régi, vastag falai között vi
dékről menekült családok reméltek védelmet találni. Az egyik he-
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lyiségben egy csendőrtiszt húzta meg magát feleségével és gyere
keivel. A hideg ellen nagy dunyhákba burkolóztak. Az épületbe
becsapódó akna látszólag alig sebesítette meg őket, de a légnyo
más a dunyhákat széthasogatta és a tollakat hatalmas erővel a
bőrük alá préselte. Iszonyú látványt nyújtottak, mikor betámo
lyogtak a kórházba. Órák hosszat távolítottuk el testükből a tolla
kat, de ez már nem segíthetett rajtuk. Megfertőződtek, gázödémát
kaptak és menthetetlenekké váltak. A gázödéma fellépésének első

jelére mind az asszonyt, mind a férfit amputálni kellett, de ez a
heroikus beavatkozás sem segített, a fertőzést nem tudtuk megál
lítani. A műtőből kitolt és oda betolt házaspár utolsó találkozása
drámai volt. A férfi még ép kezével megfogta felesége kezét és
sírva annyit mondott: .Míndent köszönök neked, Isten veled!"
Másnap már mind a ketten halottak voltak, követték már előbb

eltávozott gyermekeiket. Az ostrom alatt olyan sok szenvedést és
nyomorúságot megélt orvosok is mély megilletődéssel és részvét
tel búcsúztatták el őket.

Volt még egy ennél szörnyűbb esetünk, amit míg élek, soha
sem tudok elfelejteni. Egy gyönyörű, 16 éves kislányt hoztak be a
kórházba, szörnyú égési sebekkel. Petróleumért ment le a pin
céjükbe és egy lövéstől a petróleum lángra lobbant. Egész teste
megégett, bőre olyan bronzszínűvé vált, mint amilyen a bronz
szobrok patinája. Tökéletes idomai még fokozták ezt a borzalmas

-szoborszerűséget. Azonnal morfiumot adtunk neki nagy adagban
- szerencsére még volt -, hogy enyhítsük iszonyú kínjait. Még
az injekcióstű is meggörbült. mikor áthatolt keményre égett bő

rén. Borzasztó volt látni szenvedését, amely még egy órát tartott,
míg a megváltó halál bekövetkezett.

Hamarosan Kánya Kálmán volt külügyminiszter, konzervatív
politikus is bekerült kórházunkba. A 75 éves idős ember testi és
szellemi erőit nagyon megviselték a történelmi idők fordulatai.
Teljesen összetörve várta a közelgő véget. Az ostrom megszűnte

után néhány nappal meg is halt. Mint hallottam, hatalmas könyv
szekrényének fiókja szolgált koporsójául.

A kórház felett fekvő Ince pápa téren volt Kedvessy fűszeres

boltja, akinek szemébe idegen test került, állandó szúró fájdalmat
és könnyezést okozva. Mikor felkeresett, az idegen testet el tud
tam távolítani, csak a kötőhártya-gyulladást kellett tovább kezel
ni. Hogy fájdalmai nagyrészt megszűntek, 200 pengőt - valaha
ez igen nagy pénz volt - akart nekem ajándékozni. Nem fogad
tam el. A pénznek már nem volt számomra értéke, örültem, ha
valakin eredményesen segíteni tudtam. Ám mikor a következő ta
lálkozásunkkor egy kiló cukrot hozott a gyerekeimnek, azzal hi
hetetlen, szinte kézzelfogható boldogságot okozott. Magam előtt

láttam gyerekeim felderülő arcát, s szinte hallottam a fülemben a
kisebbik hitetlenkedő ujjongását. "Apupa, nézd, cukoj!"

Hamarosan fiatal, alig húszéves német hadnagyot hoztak be a
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bajtársai haslövéssel. Azonnal bevittük a műtőbe és megoperál
tuk. A laparatomia során kiderült, hogy a golyó átütötte a hólya
got és a rektumot, majd súlyos roncsolás után a sakrum mellett
hagyta el a szervezetet. Összefoltoztuk a hólyagot és a rektumot
és dréncső bevezetésével lezártuk a sebet. A sebesülés azonban a
fellépő hashártyagyulladás miatt végzetesnek bizonyult. Két társa
mellette virrasztott egész éjszaka, magam is többször felkeltem
hozzá, megvizsgáltam. Lázas delíriumában szüntelenül rohamot
vezényelt, rohamra indult. Szegény Werner Dallmann - most is
emlékezem a nevére - a szörnyú és céltalan háború áldozata
lett. Reggel a Bástya sétányon temették el jeltelen sírba. Szülei bi
zonyára sohasem tudták meg, hol fekszik fiatalon elpusztult fiuk
teste.

Ahogy múlt az idő, a kórházban egyre fokozódott a zsúfolt
ság. A gyógyultak nem akarták elhagyni biztosnak látszó mene
déküket, sőt hozzátartozóikat is becsempészték ide. Ennek a fo
lyamatnak nem lehetett útját állni. A higiénia mélypontra süly
Iyedt, a mellékhelyiségek levezető csatornája végleg eldugult. El
viselhetetlen bűz áradt mindenfelé. A legtöbben éjjel a szabadba
szöktek ki szükségleteik elvégzésére vagy a vödrökbe gyűjtött

ürülék eltávolítására. A vízszolgáltatás is megszűnt, csak annyi
vizünk volt, amennyit a Kapisztrán téri víztárolóból éjszaka be
tudtunk hurcolni. A hiányos tisztálkodás következtében elharapó
zott a rüh, megjelent a ruhatetű. Sokan véresre vakarták végtag
jaikat a fertőzés következtében fellépő, kibírhatatlan viszketés mi
att. Kinek volt már erre orvossága? A kötszerek, a gyógyszerek a
legminimálisabb tartalékra csökkentek. Az élelmiszerek is fogy
tán, a betegek is csak egy-egy csésze levest kaphattak. Ebből a
meleg levesből a gyerekeim is csak úgy részesülhettek, hogy cse
rébe a feleségemmel együtt vért adtunk a sebesültek részére. Pe
dig az éhezés és a sok munka miatt már mi is alig álltunk a lá
bunkon. A helyzet már-már kétségbeejtővé vált, amikor az ost
rom 50. napján elterjedt a hír, hogy a németek az éjjel kitörést ter
veznek és annak sikere vagy összeomlása az ostrom végét fogja
jelenteni.

Ezt a hírt egy sebesült német százados is megerősítette, akit
szemsérüléssel hoztak be az utcáról. Miután megvizsgáltam és el
ső segélyben részesítettem, megnyugtattam, hogy néhány napi pi
henés után a behámosodás megindul, és akkor leveheti a kötést,
újra látni fog. Kijelentette, hogy erre már valószínűleg nem lesz

.idó, mert a németek át akarják tömi az ostromgyűrűt, és ő tenné
szetesen még ebben az állapotában is velük tart. Míg pisztoly van
a kezében - folytatta -, addig belőle nem lesz hadifogoly. Hogy
végül is sikerült-e valaha hazajutnia vagy ő is a Városmajor tö
megsírjába került, ahová a kitörési kísérlet után elhullott katoná
kat temették, azt sohasem tudtam meg. Esélyei a nullával voltak
egyenlőek.
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Mint később értesültem, a németek kitörése a Várból február
ll-én, pontosan 20 órakor kezdődött meg. Csak a legszükségeseb
beket vitték magukkal és a járni tudó sebesülteket. A súlyos bete
gek ott maradtak a kötözőhely kazamatáiban magatehetetlenül. A
lakosság köreiben az a hír járta, hogy a benyomuló szovjet kato
nák azonnal agyonlőtték őket. Hogy így történt-e, nem tudom.
Az ostrom után azonban magam láttam, amikor csonttá soványo
dott hullákat dobáltak ki a német kötözőhelyről, hogy a Vár tö
vében egy tömegsírba elássák őket. Ugyancsak az ostrom után
magam is részt vettem a kitörés alkalmával elpusztult rengeteg
katona és a hozzájuk csatlakozott civil - köztük nők, gyerekek
- temetésében is. Én csak az elpusztult fiatal életeket láttam,
mindegy, hogy magyar, német vagy orosz volt-e az illető.

A kitörés előtt a kórház bejáratát homokzsákokkal falaztuk el,
hogy a befejező harcok alatt senki se jöhessen már be. 1945. feb
ruár 12-én a harcizaj elült, mély, mondhatni, tapintható csend vett
körül bennünket. Elhatároztuk a bejárat feltárását, és a kapu fölé
nagy vöröskeresztes zászlót tűztünk ki, remélve, hogy ezt majd
tiszteletben fogják tartani a diadalittas győztesek. Feszülten vára
koztunk az elkövetkezendőkre, visszahúzódva menedékhelyünk
re, a raktárhelyiségbe. Egyszercsak két szovjet katona jelent meg
a bejáratnál. Fiatal tatár az egyik, a másik csak valamivel idősebb

ukrán lehetett. Egymás mellé sorakozva, dermedt félelemben fo
gadtuk őket. A tatár harsány hangon felszólított, hogy adjuk át
neki az óráinkat, ékszereinket. Míg ez lezajlott, társa ránk fogta
kibiztosított géppisztolyát. Egy szó sem hallatszott, míg a feszült
séget egyszerre csak egy nő váratlanul felcsukló zokogása törte
meg. Nem tudott már tovább uralkodni az idegein. A gyereksor
ból alig kinőtt fiatal harcos erre meghatódva megsimogatta őt.

"Nye plasta" - mondogatta és zsebébe nyúlva két karórát nyo
mott a kezébe. Majd továbblépve, folytatta a zabrálást.

A következő napon végre hazatérhettünk otthonunkba. Rom
halmaz volt a lakásunk, nem volt ennivalónk, de én mégis biza
kodtam, mert munkaképességem megmaradt, s ami a legfonto
sabb, enyéim is egészségesen vészelték át a megpróbáltatásokat.
A szüntelen zaj, az állandóan hallatszó ágyú- és aknatűz meg
szűnt már. Ismét csönd, szinte halálos csönd ülte meg a várost.

Ebben a nagy csöndben hangzott fel esténként a férfiakból és
nőkből álló orosz őrjárat különös, idegen dallamokat megszólalta
tó éneke, amely számomra egyszerre jelentette a békét, de jövénk
bizonytalanságát is.
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