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Szomszéd

A nyilas hatalom első hetében, negyvennégy október tizenhetedikén, kedden este 
a tizenkettedik kerületi nyilasszervezet kiküldött egy járőrt az egyik Mártonhegyi 
úti villához. A lakók már korábban is a nemzetiszocialisták látókörében voltak, 

az apa a Fő utcában raboskodott. A csöngetésre a német nevelőnő nyitott ajtót. A ruhá-
kat, karszalagokat látva megpróbálta rájuk csapni az ajtót, de visszarúgták. Sikított, és be-
szaladt a házba.

A házban a családon kívül ott volt az egyik lány vőlegénye. Egyetemi hallgató, őske-
resztény. Rádiót hallgattak éppen, a BBC-t, és diót törtek. Nem neszeltek fel a csengetés-
re, csak a kiáltozásra. Pisztoly volt a fiatalembernél, minden eshetőségre. A tűzharcban ér-
vényesült a túlerő. A sikoltozó és védelmezőjébe kapaszkodó nevelőnő se javított a hely-
zeten. A nőt lövés érte, a fiatalember gyorsan megkapta az első találatot, ő pedig nem tu-
dott kilőni egy nyilast se. Hiába húzódott a kandalló fedezékébe, ha tüzelni akart, elő kel-
lett bújnia. Addig lőtték, amíg mozgott. A menyasszonya egy félig nyitott ajtóban állt, és 
nézte. Nem engedték hozzá. Ha nagyon akarja, talán odaküzdhette volna magát. Foghat-
ta volna a kezét. De maradt, ahol volt.

A nyilasok átkutatták a házat. Zsidólányokat kerestek, de olyan ott nem volt. Készpénz-
zel, némi élelmiszerrel és italokkal kárpótolták magukat. Amikor elmentek, a háziak men-
tőt hívtak. A nevelőnőt kórházba szállították.

Fel kellett hívni a fiú szüleit, és megmondani. Azután vért felmosni, takarítani.
A halottat a Törvényszéki Orvostani Intézetben felboncolták, sérüléseit jegyzékbe fog-

lalták. Nem sokkal később a család kikérte, és eltemették.
Tulajdonképpen tévedésből történt. A feljelentő írta le rosszul a házat, vagy a Győri úti 

pártirodán, aki a bejelentést felvette, az cseszte el a dolgot, mondjuk, eltévesztette a ház-
számot, sose fog kiderülni. A zsidólányokat egy közeli, Tamás utcai villában rejtegették. 
Nyilván nem mindig szigorú óvatossággal, előfordult, hogy kiengedték őket a kertbe, sőt, 
talán a Rádió valamilyen jó híre által keltett önfeledt öröm hullámverésében még labdáz-
tak is. Október közepén kinn futkároztak a kertben, és nevettek ! Észrevették a környék-
beliek, és megjegyezték maguknak. Olyan is akadt, aki elmondta.

A ház Budapest korábbi főpolgármesteréé volt. Ezerkilencszáznegyvenkettő óta töltötte 
be a tisztséget, negyvennégy márciusban mondott le, a német megszállás után. Mint any-
nyi másról, Sztehlo Gábor arról se tesz említést emlékiratában, hogyan kerültek kapcso-
latba. Azt tartja szükségesnek megemlíteni, hogy a volt főpolgármester a villa teljes föld-
szinti részét átadta a hozzá került huszonkét kislánynak és az őket ellátó személyeknek, 
miközben családjával együtt ő maga is a házban lakott.

Z o l t á n  g á b o r r é s z l e t
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Homonnay Tivadarnak hívták. Ötvenhat éves volt. Egész felnőtt életét a közéletben 
töltötte.

„A támadók és védelmezők mekkora serege, a láthatóak és a láthatatlanul jelenlevők az 
összefüggések láncolatában, egy-egy ember élete és halála körül tevékenykedőben” – írja 
majd Török Sándor1, akit szintén bújtatnak itteni emberek, és halálra keresnek ugyancsak 
itteni emberek. „Érzékelhetetlen cselekvések szövevényében itt-ott felvillannak, leleplezik 
magukat a feltételezhető sorsszálak gubancai, tekervényei, s egy-egy ilyen kis villámfény-
nél meg-meglátni, hogy rendszer van ebben, pontos illeszkedés.”

Államtudományi diplomájának megszerzése után Homonnay Tivadar kétéves tanul-
mányútra indult, számos európai országot bejárt, majd a MÁV-nál helyezkedett el. „A Ta-
nácsköztársaság idején állásából felfüggesztették, ekkor alakította meg a Keresztény Szoci-
alista Vasutasok Országos Egyesületét, melynek elnöke lett. Vezetésével tizenkilenc októ-
berében tízezer vasutas vonult fel a várba, hogy Sir George Clark antantfőmegbízott előtt 
tiltakozzon Magyarország megcsonkítása ellen. Húszban Budán, a Tizenkettedik kerület-
ben választották meg a nemzetgyűlés tagjává keresztényszocialista programmal. A parla-
mentben főként szociális és munkáskérdésekkel, a nyugdíjasok ügyeivel foglalkozott, de 
a tisztviselőket érintő kérdésekben ugyancsak a Ház elismert szaktekintélye volt. A sport-
életben is szerepet vállalt : díszelnöke volt a Magyar Úszó Szövetségnek, tagja az Országos 
Testnevelési Tanácsnak és több sportegyesületnek. Ugyancsak ezerkilencszázhúsztól vállalt 
szerepet a főváros törvényhatósági bizottságában a Wolf Károly vezette Keresztény Köz-
ségi Párt képviseletében.”2 Wolf Károly, a pártvezér nem éri meg a háború végét. Emlékét 
akkoriban a környéken utcanév őrzi : a mai Hegyalja út viseli a nevét. A ke resz tény szo cia-
lis ta párttagok nagy része a nyilasoknál köt ki – de nem mindenki.

Ha a németek kiűzése után a politikában jártas, tisztességét éles helyzetben bizonyító 
embert kerestek volna fontos pozíciók betöltésére, Homonnay Tivadar alkalmas lett vol-
na ilyesmire. Ha fel akarjuk fogni, mi történt negyvenöt után, tudnunk kell, hogy a Ta-
más utcai villát elvették Homonnayéktól, a családot kitelepítették. Ha fel akarjuk fogni, 
mi történik mostanában, tudnunk kell, hogy senki, aki az életét kockáztatta az üldözöt-
tekért negyvennégyben, nem járt jól. Minden tizenkettedik kerületi villát, amiben zsidó-
kat bújtattak, államosított a kommunista rendszer, a védelmezők pedig legtöbbször He-
ves vagy Békés megye kietlen vidékeire lettek paterolva. Miközben a nyilas munkások és 
mesteremberek tömegeit alig érte retorzió.

A fasisztákkal kell megcsinálnom a kommunizmust, mondta állítólag Rákosi Mátyás. 
Függetlenül attól, hogy tényleg mondta-e, tényleg pontosan azt csinálta. És ami történt, 
annak hatálya messze túlterjed az ostrom utáni néhány éven. Márványi Judit3 említi meg, 
hogy a proletárdiktatúra vége felé, a nyolcvanas évek egyik országgyűlési választásán, ami-
kor a Hazafias Népfront már lehetőséget adott rá, hogy egy-egy körzeten belül több jelölt 
is induljon, a jelölőgyűlésen a MOM kivezényelt munkásőrei hurrogták le a demokratikus 
ellenzék jelöltjét, Ráday Mihályt : „Nem a mi emberünk !”, „Nem bízunk benne !” – pedig 
Ráday ismert, népszerű ember volt, aki lokálpatriótaként vívott ki elismerést, nem tár sa-
da lom fel for ga tó ként. A MOM-gyáriakra ugyanúgy számíthattak a nyilasok, mint a kom-
munisták, hasonlóképpen a Ganz-beliekre, beszkártosokra stb.

Rádayt a  rendszerváltás után is jelölték a  kerületben, és akkor se választották meg. 
A MOM és a Ganz meg a többi fellegvár szelleme a munkásőrség feloszlatása után nem 
oszlott el, örökké itt lebeg a kerület felett.

Török Sándor egyik rejtekhelye a Kissvábhegyi út 21.-ben volt. Október közepén-végén 
küldték oda jóakaratú ismerősei. Azokban a napokban, amikor a tizenkettedik kerületi nyi-
lasok ellenőrzésük alá vonták a környéket, és a nekik kiosztott fegyvereket használni kezdték.

Nagy Emil, a villa tulajdonosa hetvenhárom éves akkor. Korábban politikusként és jo-
gászként dolgozott. Egy ideig az igazságügy-miniszteri tisztséget töltötte be Bethlen Ist-
ván kormányában. Igyekezett meggyőzni a nyugati országokat a trianoni döntések hely-
telen voltáról. Fenyő Miksával közösen írt egy francia nyelvű könyvet, Nagy-Britanni-
ában személyesen vette fel a kapcsolatot befolyásos emberekkel. Felesége, Göllner Má-
ria antropozófus volt, az irányzat magyarországi iskolateremtője, és nemzetközileg jegy-
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zett képviselője. „Baráti kert a nagy sziklafal alatt, és a ház”, emlékezik Török Sándor. „…
kommunisták, katonaszökevények, zsidók, a Volksbundba való beléptetés elől meghúzó-
dó sváb-magyarok…”4 Mert igen, igaz volt, hogy a német származásúakra igényt formált 
előbb a Volksbund, azután a német hadsereg vagy egyenesen az SS, de nem mindenki kö-
vette ezeket a kijelölt utakat, és nem mindenki nézte tétlenül, részvétlenül az ellenszegü-
lők balsorsát. Tény, hogy a Göllner–Nagy házaspár háza és telke kivételesen jó adottsá-
gokkal rendelkezett. Meg lehetett közelíteni, illetve el lehetett hagyni az erdő felől. Volt 
továbbá egy kis barlang a vízmedence és a villa hátsó fele között, amiben úgy húzódhat-
tak meg a bujdosók, hogy a háziak maguk se mindig tudták, pontosan kik és hányan rej-
tőzködnek ott. A nyilasok többször kivonultak, nyilván feljelentések alapján, de nem ta-
lálták meg az elrejtett embereket. Egyszer Nagy Emilt bevitték a nyilasházba, de kimagya-
rázta magát. Göllner Mária a háború után nem kezdhette újra pedagógiai és tudományos 
tevékenységét, elhagyta az országot. Nagy Emilt kitelepítették.

Amikor az ostrom után ezeket az embereket nem hagyták az új rendszer javára dolgoz-
ni, és ahelyett, hogy békén hagyták volna őket otthonaikban, kitelepítették őket, egyrészt 
nem vették figyelembe kockázatos kiállásukat, amivel a kommunisták kifejezésre juttat-
ták, hogy a szemükben nem sokat érnek a keresztény, konzervatív egyének által megmen-
tett életek, másrészt bizonyára az az aggály is vezette őket, hogy aki egyszer egy rendszerrel 
szembefordult, az máskor is képes lehet ilyesféle devianciára. Egyszerűen többet értek ne-
kik a megbízható parancsteljesítők, a kisebb-nagyobb nyilasok, mint a Horthy-rendszerrel 
sokáig problémátlanul együttműködők, akik egyszer csak kiszálltak, és önálló útra léptek.

Persze joggal hivatkozhattak a több évtizedes részvételre a keresztény nemzeti kurzusban.
Varga Béla katolikus pap volt. Harminchétben a Kisgazdapárt egyik megalapítója, két 

évvel később választották képviselővé a párt Somogy megyei listájáról. Számos lengyel me-
nekültet és zsidót bújtatott, segített. Lengyel kapcsolatai révén negyvenháromban Svájc-
ba és Horthy kormányzóhoz is juttatott információkat az auschwitzi gázkamrákról. A né-
met megszállás után bujkálni kényszerült. Nos, ez a kiváló férfiú negyvenegyben, a fajvé-
delmi törvény parlamenti vitájában Bárdossy László miniszterelnökhöz csatlakozva szin-
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tén a zsidók teljes kitelepítésében látta a zsidókérdés megoldását.5 Bizony tényleg nem volt 
makulátlan se az ő, se Nagy Emil vagy Homonnay múltja, volt mit a rovásukra írni. De 
egyáltalán nem ez számított. A kommunisták egyszerűen ellenséget láttak bennük. Még 
egyszerűbben : ha volt valami az ilyesfélék birtokában, azt elvették, hogy a saját emberei-
ket jutalmazhassák vele.

  

Budának ezen a részén sok a kórház. Van, amelyik már nem üzemel, és a helyét más épü-
letek foglalják el, mint például a régi Szent János-kórházét a Széna téren. Van, amelyiknek 
a helyén más néven, de még ma is üzemel kórház, például az Onkológia a Magán Elme- 
és Ideggyógyintézet és a Siesta Szanatórium telkein. A Magán Elmét ezernyolcszázötven-
kettőben alapította Schwartzer Ferenc. A szomszéd telken nyílt meg ezerkilencszázhuszon-
egyben a Siesta Szanatórium. A háborús években a Postáskórház működött ott. A Hely-
őrségi Kórház az Alkotás utcában állt, most többféle egészségügyi intézményt találunk ar-
rafelé. Az egykori János Szanatórium szintén megvan még, falai között a huszonegyedik 
század elején is fontos intézmény, a Szív- és Érsebészeti Klinika működik. A címe : Város-
major utca 68. Ezerkilencszáztizenkettőben épült. Sebészeti, nőgyógyászati és belgyógyá-
szati osztályai voltak. Nem közkórháznak szánták, hanem előkelő szanatóriumnak. Kezel-
ték itt Babits Mihályt, Ady Endrét, később Jávor Pált, olvasom, és azt is, hogy „a II. világ-
háború zivatara – minden szörnyűségével együtt – végigsöpört a jó nevű intézményen is”.

Amikor azt a szót használja valaki, hogy szörnyűségek, az olyan, mint amikor egy hul-
lát letakarnak, ne keltsen rossz érzéseket az akaratlan szemlélőben. De talán jobb lenne, 
ha például a ’zivatar’ szó helyett a történések beavatottja valahogyan mégis jelezné, hogy 
miféle jelenségekre utal. Szokatlanul sokszor villámlott harminckilenc és negyvenöt kö-
zött ? Vagy ő maga már semmi konkrétat nem tud, ő is csak hallott valamit valakitől, va-
lami csúnya, csúnya dolgot ?

Fanyar mosoly és bólintgatás ?
Hogy is ment ez végbe ? Konkrétan egy bizonyos napon, negyvenöt január nyolcadikán 

nyilascsoport hatolt be a János Szanatóriumba. Felszólításukra a gondnok listát adott át 
nekik a zsidó betegekről. Ha film készül a jelenetből, lehet ez a lista jó előre, tüchtig mó-
don elkészített vagy sebtében, a gondnok úrra szegezett fegyvercsövek közvetlen közelé-
ben papírra vetett, esetleg öntözhetik a jó gondnok könnyei, hullhat rá vércsepp, így vagy 
úgy, ez egy snitt, amit más snittek követnek. Esetleg meg lehet mutatni a kórtermekben 
aggódó betegeket : hallották, amint a nyilasok dörömbölve, kiabálva behatolnak az épü-
letbe. Az akció célja nem más, mint hogy a zsidó betegeket átvigyék a szomszéd épületbe, 
amely szintén kórház, de kifejezetten zsidókórház. Végül is ez rendben van így, mondhat-
ja valamelyik ott maradó beteg, zsidók a zsidókórházba, keresztények a kereszténybe. Bir-
tokba veszik az ott maradt befőttet vagy köntöst, esetleg undorral kidobják, és persze le-
het, hogy nem nyúlnak a hátrahagyott holmikhoz, hátha visszajön még értük a tulajdo-
nosuk. Mennyi idő áll rendelkezésre a filmben, az se mellékes szempont. Imádkozhat va-
laki az elhurcoltakért. Másvalaki az ablakhoz léphet, és kileshet utánuk.

Ami viszont ebben az esetben komoly megfontolást és tudást igényel, az az események 
idejének érzékeltetése. Budapestet karácsonykor kerítik körbe a szovjet csapatok. Akkor-
tól vörös zászló leng a János-hegyi kilátón. Négy nappal később már az Új Szent János 
Kórház területét is ellenőrzik. A János Szanatórium kapuja és a legközelebbi szovjet kato-
na között legfeljebb kétszáz lépés a távolság, nem több. Az év utolsó napjaiban csökken 
a szovjet nyomás, egészen január harmadikáig, amikor „relatív harci szünet következett”.6 
Addigra a támadók jelentős veszteségeket szenvedtek el, de lehet, hogy parancsnokaik se 
hajtották már őket előre. Tisztában voltak ugyanis azzal, hogy a várba több tízezernyi né-
met és magyar katona vette be magát, és a korábbi hasonló városelfoglalások tapasztalatai 
azt mutatták, hogy az ostromok vége felé a németek megkísérlik kivágni magukat. Ezen-
kívül a német hadvezetés több hadműveletet indított Budapest felszabadítására. A szov-
jet marsallok nem arra törekedtek, hogy mindenáron fenntartsák az ostromgyűrűt. Nekik 
kedvezőbb lett volna, ha az ostromlottak egy folyosón át megkísérelnek csatlakozni a fel-
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mentő seregekhez, ők pedig végre jelenthetik Sztálinnak, hogy birtokba vették a magyar 
fővárost. Míg ők Budapestet ostromolták, kollégáik már Berlin közelébe értek. A helyzet 
pedig az volt, hogy a németek dél felől indított támadása elakadt, de északon sikerült egé-
szen a Pilis közepéig nyomulniuk. A Pilis, illetve Bécs irányába a legkézenfekvőbb út ép-
pen erre vezet : a Bécsi kapun át a Széll Kálmán tér, és aztán végig a völgyben a Városma-
jor, majd Pasarét, Hűvösvölgy, Hidegkút felé.

Másfél hónapig várták a kintiek, hogy a bentiek elszánják magukat. Amikor a kitörés 
végbement, a valószínűsített főirányba indulókat előbb vagy utóbb mind megölték vagy 
elfogták, a Pilisig csak olyan kisebb csapatrészek jutottak el, amelyek a főirányból jobb-
ra vagy balra kitérve próbálkoztak. De akkorra a János Szanatóriumból kiparancsolt zsi-
dó származású betegek majdnem mind halottak voltak.

A régi századokban a Városmajor híres volt kútjainak vizéről, melyet a várba is szívesen 
hordtak, olvasom. E kutakat az első világháború után betemették. Forrás is fakadt a Kis-
Svábhegy alatt, valahol azon a területen, amelyen most egy három házból álló épületegyüt-
tes, homoksárga házak csoportja áll, az egykori János Szanatórium, a jelenleg érsebészeti 
klinikaként működő intézmény oldala, valamint a Városmajor utca és a Gaál József utca 
között : háromszög alakú telek a hegyoldal alján. „Korabeli beszámolók szerint az 1849-es 
szabadságharcot követően az elgazosodott Városmajor rendbetételére létrejövő Városma-
jori Intéző Bizottság egyik fő feladatának tekintette a forrás kitisztítását és környékének 
rendbetételét. A bővizű forrás adta az ötletet dr. Siklóssy Károly orvosnak, hogy 1853-ban” 
– egyetlen évvel a közeli Schwartzer-féle magántébolyda megnyitása után  – „vízgyógyin-
tézetet létesítsen ezen a helyen. A XIX. században igen felkapott orvoslási, gyógykezelé-
si mód volt a vízgyógyászat. Ezekben az intézetekben a hideg- és melegvizes kezelés mel-
lett a dörzsölés, a tusolás, a lótás-futás, a természetes életmód és a paraszti étrend egyaránt 
a kúra része volt.”

Siklóssy doktor szerette volna az egész Városmajort bérbe venni : „…a park csendes, 
nyugodt környéken feküdt, ahol friss levegőn sétálhattak, pihenhettek a  gyógyulni vá-
gyók, és hamar be lehetett érni onnan a fővárosba. A kitűnő adottságok ellenére a vállal-
kozás nehézkesen indult, és nem is tudott kibontakozni”, olvasom. „Feltehetőleg azért, 
mert Siklóssy Károly nem rendelkezett elegendő tőkével. Szegényes pavilonja nem elégí-
tette ki a módosabb polgárság igényeit, hiányoztak belőle a rafinált szerkezetek, a szénsavas 
birizgálók, amelyekkel be lehetett volna csábítani a pénzes nagyközönséget. A vízgyógyin-
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tézetet 1860-ban Vaskovits János vette át, aki szintén orvosként dolgozott, ám neki kellő 
üzleti érzéke is volt a gyógyhely felvirágoztatásához. […] Vaskovits megvásárolta és kibő-
vítette a Siklóssy-féle épületet : gondozásba vette a forrást, a parkot, sétányokat, pihenő-
ket létesített. Beszerzett minden elképzelhető fürdőeszközt, kádat, felső-, alsó-, oldalzu-
hanyt, körfürdőt, hőlégkamrát, gőzszekrényt. Előírta a hideg-, langyos- és meleg fürdőt, 
gőzfürdőt, lemosást, tusozást, dörzsölést, pakolást, bevezetett ötféle diétát, háromféle sé-
tát (tipegés, andalgás, szökdelés), légzőgyakorlatokat, reggeli tornát, ebéd utáni sziesztát, 
esti légkúrát. A szigorú házirend betartását ápoló- és fürdőszemélyzet figyelte. Vaskovits 
doktor maga is mindennap kétszer vizitelt. Természetesen a forrás vizét nemcsak fürdés-
re használták, hanem ivókúrára is. Bevizsgáltatták ugyanis, és a vegytani elemzés kimutat-
ta, hogy a víz a legkülönfélébb betegségek csodás gyógyszere. A tulajdonos minderről sa-
ját kiadású könyvecskéjében számolt be, amely 1882-ben jelent meg : A budai vízgyógy-
intézet, annak leírása, klimatikus viszonyai, társadalmi jellege, alapszabályai és házirend-
je, továbbá a vízgyógymód javallatai százegy kóreset által megvilágítva. A kiadvány lapjairól 
megtudhatjuk, hogy maga Vaskovits is gyógyíthatatlannak tűnő mellbetegségben szenve-
dett, és eredménytelenül bolyongott a világban szanatóriumból szanatóriumba. Szomo-
rúan tért haza meghalni, ám rátalált a városmajori forrásra, amely egy pillanat alatt kikú-
rálta. Azonnal megvásárolta a létesítményt, és semmiféle áldozattól nem riadt vissza, hogy 
szenvedő embertársait is gyógyuláshoz segítse. […] A Vaskovits-féle Vízgyógyintézet sor-
sáról, illetve Vaskovits Jánosról többet sajnos nem tudunk, annyi azonban bizonyos, hogy 
a létesítmény 1910-ben már Városmajor Szanatórium és Vízgyógyintézet néven üzemelt, 
Kozmutza Béla irányítása alatt, a Városmajor utca 64–66.-ban. 1920-ban ismét tulajdo-
nosváltás történt, ettől kezdve a Bíró Dániel Kórház működött itt. Ma társasházak állnak 
a helyén, és a terület beépítésével a csend és a forrás is eltűnt a Városmajorból”, olvasom 
a Hegyvidék című helyi lapban.7 Miért is akadnék fenn rajta, hogy a Bíró Dániel kórház 
és a társasházak közötti átmenetről semmit sem tudat a szerző – hangulatos beszámolójá-
ért hálával tartozom. Kiderül belőle, hogy a híres János Szanatórium csak kisöccse egyko-
ri szomszédjának, hiszen közel hat évtizeddel később hozták létre, bizonyára a vízgyógy-
intézet sikerére való tekintettel, és jóval megelőzte az Új Szent János Kórházat is : annak 
felépítéséről ezernyolcszáznyolcvanhétben hozott határozatot a főváros képviselőtestülete. 
Elém kerül néhány kép. Nagystílű, elegáns épület, teljesen más hangulata van, mint azok-
nak a házaknak, amelyek a helyét kitöltik.

Más helyeken megtudom, hogy Bíró Dániel az első világháborúban tüzértisztként szol-
gált. Megsebesült, és hamarosan meghalt. Testvére, egy gazdag fiumei kereskedő, ezerki-
lencszázhúszban megvette a Vaskovits-féle vízgyógyintézetet. „Több támogató segítségé-
vel felújították a kórházat, és ezzel beteljesítették a Chevra Kadisa akkori elnöke, Fried-
mann Izidor dr. álmát : megnyithatta kapuit a budapesti ortodox izraelita hitközség Bíró 
Dániel-kórháza. Az intézmény első igazgató főorvosa dr. Rosenák Miksa volt. Őt követte 
1935-ben dr. Sulzer Andor, aki sajnálatos módon egyben az utolsó főorvos is, mivel bete-
geivel együtt megölték”, olvasom, ugyancsak a kerületi lapban.

Mindezeket lehet úgy értelmezni, mint a hősiesség, a szorgalom és a szolidaritás szép 
hagyományát, és a reményét. Egy fiatalember életét adja a hazájáért, emlékére olyan in-
tézményt hoznak létre, amelyben másokon segítenek, és bíznak benne, hogy a zsidóel-
lenes közhangulat idővel megszűnik – éppen húszban, Prónay, Héjjas, Vannay és Endre 
tombolása idején nyílik meg a Bíró Dániel. Lehet értelmezni viszont úgy is, hogy a for-
rást a jó keresztény Siklóssy doktor találta, ám ő becsületes magyar lévén nem boldogult, 
a Vaskovits alighanem egy zsidó volt, ő értett az üzlethez, aztán jöttek a Bíróék, rátették 
szőrös kezüket a magyar földnek erre a darabjára, hogy ők, a zsidók élvezhessék, ráadásul 
szemtelenül nagy tömegben, hiszen három intézményre is szert tettek a Városmajorban, 
echte Judabudává silányítva azt – ez a fasiszta értelmezés, mely némiképpen megmagya-
rázza a helyi nyilasok buzgalmát.

Közben a napok teltek, harmadikától kezdve nem mozdult a front a fogaskerekű vas-
út töltésétől, nyolcadikán zsidómentesítették a János Szanatóriumot, tizenkettedikén vé-
geztek a Maros utcaiakkal, és két nap múlva következett a Bíró Dániel kórház és  szana-
tórium lerohanása.
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A kezembe kerül egy szemtanú, Böszörményi Nagy Emil beszámolója. Egy olyan em-
beré, aki a közvetlen közelből volt kénytelen végignézni a Bíró Dániel-kórházban rende-
zett vérengzést.

„1945. január 14-én a Városmajor felett süvítettek a gránátok. Az orosz előőrsök alig 
2-300 méterre álltak tőlünk, és mindnyájan reszketve vártuk már a  felszabadítást. Dél-
után 4 óra körül az állandó géppisztolylövések megszokott hangja mellett egy másféle, 
tompa hang ütötte meg a fülünket. A hang a Bíró Dánielről elnevezett zsidó kórház irá-
nyából jött. Az ablakhoz szaladtam,8 kinéztem, és borzadva tántorogtam vissza. Egyikünk 
ájultan esett össze a szörnyű látványtól. Négy-öt ápolónő állt fehér fátyolban sorban, arc-
cal a kórház udvarán álló szénkamra felé fordulva. Mögöttük néhány nyilas egyenruhájú 
egyén, akik közül az egyikük lőtt, és az ápolónők sikoltva estek össze. Tovább nem bírtuk 
a borzalmas látványt nézni, és mert segíteni nem tudtunk – az utcán elszórva vagy egy tu-
cat géppisztolyos testőr állt őrt –, magunkba roskadva ültünk, és hallottuk még egy órán 
keresztül a megismétlődő lövéseket és halálsikolyokat.

Másnap Joksa Ferenc, az Alma utcai zsidó szeretetház alkalmazottja mondotta el rész-
letesen a  történteket. Január 14-én, vasárnap délelőtt 11 órakor jelentek meg a  nyila-
sok a Bíró Dániel-kórházban. Vezetőjük egy vörös hajú rosszképű martalóc volt, és velük 
volt két német katona is. Látszólag a németek intézkedtek, de amikor a végrehajtásra ke-
rült a sor, eltávoztak. A nyilasok előzőleg kiválasztották azokat, akiknek keresztény irata-
ik voltak, és ezeket az alagsorba küldték. Azután kiadták a parancsot, hogy aki járni tud, 
keljen fel az ágyból, és öltözzön fel. Ezeket kisebb csoportokban leküldték a kórház ud-
varára, ott hátraarcot vezényeltek nekik, és géppisztollyal tarkón és hátba lőtték. Egyese-
ket a szeneskamrába küldtek, és ott lőtték le. 4 óra körül már az udvaron hulla hulla há-
tán feküdt. Mikor a járóképes betegek és a zsidó alkalmazottak már mind halva feküdtek 
az udvaron, a nyilas testvérek a kórtermekben folytatták a munkát. Teremről teremre jár-
va végeztek mindenkivel. Öregek, súlyos betegek, apró gyermekek egyaránt terítékre ke-
rültek. Két kisfiú holttestét anyjukra borulva találták meg később. A kórház igazgatója is 
ott lelte halálát. Zulzer nevű főorvos az udvaron feküdt két holttest alatt, és még sokáig 
nyögött. A szemben levő ház lakói ki akarták emelni, de az udvaron álló nyilas őr lelövés-
sel fenyegette őket, a kegyelemlövést azonban sajnálta a szerencsétlen főorvostól. Két óra 
alatt itt összesen 130 ember lelte halálát. Másnap nyilas őr állt a ház előtt, és nem enge-
dett be senkit sem. Kedden reggel az udvaron fekvő, és vörös szőnyegekkel letakart holt-
testeket leöntötték petróleummal, azután pedig az épülettel együtt meggyújtották. Két 
napig égett az épület, és a hullák részben egészen elégtek, részben csak megszenesedtek. 
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A holttesteket később az orosz hatóságok elszállították, de még egyes végtagok és embe-
ri csontok ma is láthatók a hamuban. Ott fekszik például egy női cipő, benne egy meg-
szenesedett női lábbal. Itt-ott néhány csont. Ez minden, ami a Bíró Dániel-kórház lakó-
iból még látható. […]”9

Böszörményi Nagy Emil kézirata a Rémtetteket Vizsgáló Bizottság jegyzőkönyvei között 
található. Az Igazságügy-minisztérium törvényelőkészítő osztályán dolgozott. Egy a mi-
nisztériumban szerveződött antifasiszta csoport tagja volt. Ez a dr. B. N. azon kevesek kö-
zé tartozott, akik kívülálló létükre vették a fáradságot, és feljegyzést készítettek a tömeg-
gyilkosságokról. Pontosabban, ha a három városmajori mészárlásról beszélünk, tudtom-
mal ő az egyetlen ilyen ember. Az egyetlen, akit nem külső erő kényszerített vallomásté-
telre, hanem saját döbbenete.

Mivel Zolnay Lászlónak köszönhetően tudom, hogy ez a B. N. korábban sem volt kö-
zömbös a zsidónak minősülő emberek sorsa iránt, és kockázatot vállalva segítette őket, el-
jutok a felismerésig, hogy a bekövetkezett gyilkosságot az veszi észre, az beszél róla, aki 
már korábban tartott bekövetkezésétől, sőt, aki szembefordult a gyilkosságokat előidéző 
eszmékkel. Aki korábban nem aggódott miatta, aki nem tett ellene, az észre se veszi. Ha 
mégis, akkor úgy tesz, mintha nem hallott, nem látott volna semmit.

Nem az számít, ami a szemünk elé kerül, hanem amit elképzelünk.
Amit a valaha retinánkra vetült képek közül megőriz, majd újra és újra levetít az agy. 

Amit egészében még sohasem láttunk, de mert vágyunk rá, vagy rettegünk tőle, hogy lássuk.
Amit magunk elé idézünk.
Ami elől menekülnénk, amit nem akarunk látni, és mégis megképződik bennünk, az 

örökre velünk marad.

Közönséges romokat, hajdan jobb napokat látott és sajnálatos módon lebombázott épületet 
láttat a helyi emlékezetpolitika – zivatar ! –, női cipőből kiálló elszenesedett lábat dr. B. N.

Barátja, Zolnay László negyvennégy kora őszén a nyolcvanhármas villamossal utazott 
a Széll Kálmán térről Hűvösvölgy felé. „Egyszerre valami sikoltás ; a vezető vadul fékez. 
Nekilódulok a peron falának. És – a Bolyai Katonai Akadémia magasságában – kidugom 
a fejem az Ördög-árok felé. Amint lenézek, a peron lépcsője alól – úgy deréktól felfelé – 
egy gyönyörű fiatal lány néz fel rám, tágra nyitott, sugárzó kék szemekkel. Gazdag haján 
nyugszik a feje. Még mintha mosolyogna is, kicsit elhúzódik két szép piros ajka. Aztán 
kinyílnak ajkai ; remek, pompás fogsor. S egyszerre teljesen kinyílik a szája. Szemei lecsu-
kódnak… S nyitott véres száján át kiölti nyelvét. Azt hiszem, engem tréfál, gúnyolódik. 
Aztán kiöltött nyelve hosszan-hosszan kikunkorodik a szájából… Addigra már körülveszi, 
ott ugrál a villamosvezető. A kalauz. Pár utas. – Vége – hallom. – Öngyilkos lett. – Mel-
lén sárga csillag… a száján át már bugyog is a vér…”10

Nem őrződnek meg senki másban azok a hangok, azok a képek, csak Zolnay Lászlóban. 
De benne megőrződnek, és neki fontos volt, hogy átadja őket másoknak is.

Találkoztam Zolnay Lászlóval, kezet szorított velem, mégsem ez a pillanatnyi gesztus 
láncol hozzá, hanem amit az írás által átadott nekem.

A Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság Budapest ostroma után hamar 
fölállt. Elnöke Varga Béla volt. Negyvenöt március 9-én felhívást bocsátott ki : „[…] Tár-
sadalmunk egészének össze kell fognia, hogy minden embertelenséget felderíthessünk, 
őszintén a világ közvéleménye elé vihessünk és népünk bemocskolt becsületét visszasze-
rezhessük. […] az adatgyűjtés elsősorban a társadalomkutatás céljait segíti elő, megfelelő 
esetben azonban büntető eljárásra is alapul szolgálhat. […]”

Tervezte a begyűjtött anyagok kartotékolását, az exhumálások és agnoszkálások lebo-
nyolítását. Átfogó, „mindenre kiterjeszkedő könyvkiadvány” megjelentetését, mely elem-
zi és megmagyarázza „a nácizmus szellemi fertőzését”. Ellenőrizni akarta a teljes kutató 
és feldolgozó munkát, minden egyéb ilyen irányú munkát maga alá rendelve. Mindeb-
ből kevés valósult meg. Részben az előfeltevések hibás volta miatt. A bizottság úgy kép-
zelte, létezik olyan, hogy „magyar társadalom”, és az lényegében ellenállt a „fertőzésnek”. 
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Az, ami nem állt ellen, lényegében sohasem volt része a magyar társadalomnak : egyrészt 
köztörvényes bűnözők, másrészt német származásúak söpredéke. Jóllehet ez az előfelte-
vés nem felel meg a valóságnak, ebben az irányban is el lehetett volna indulni, és egy-
részt sok „rémtettet” felderíteni, dokumentálni, másrészt elkövetőiket törvény elé állíta-
ni, majd, menet közben, esetleg még korrigálni lehetett volna a prekoncepciót, felfigyelni 
a nem lumpen és nem sváb nemzetiszocialistákra. Értékelni ezek szerepét a rémtettek ki-
vitelezésében, sőt a fertőzés terjesztésében. A bizottság azonban szűkre szabott anyagi ke-
retek között, kevés alkalmazottal dolgozott. Munkáját sem a megszállók, sem a befolyá-
sos politikusok nem támogatták. A társadalom – illetve minthogy az nem létezett, a la-
kosság – végképp nem támogatta. Olyan egyének, mint Böszörményi Nagy, támogatták, 
kifejezetten saját, belső indíttatásból.

Vagyis nem igazán működött a feltevés, hogy az adott körzetekben túlnyomórészt nor-
mális emberek élnek, akik kénytelenségből tanúi voltak bizonyos „szörnyűségeknek”, és 
akik a „vihar elmúltával” nekilátnak, és szépen elmondják, mi játszódott le a szemük előtt. 
Ellenkezőleg – úgy összezárták a szájukat, hogy a zártság maszkja idővel arcukra kövült. 
Sőt, a soraikat is összezárták : akit csak lehetett a terheltek közül, próbálták elrejteni, ki-
menteni, kimosdatni. A lakosság olyan kevéssé fordult az elkövetők ellen, hogy sokan kö-
zülük – azért inkább a butábbak – nem vették maguknak a fáradságot, hogy elrejtőzzenek.

Megvan tehát a magyarázata annak a ténynek, hogy Sulzert vagy Zulzert nem követte több 
főorvos a Bíró Dánielről elnevezett kórház és szanatórium élén. A főorvos órákig haldok-
lott, az épület hét évig. A háború után nem maradtak olyan zsidó személyek vagy szerve-
zetek, akik vagy amelyek képesek lettek volna rendbe hozni és működtetni : „1952-ben ál-
lamosították azt, majd nagyfokú sérülései miatt lebontották.”

Mindezen tényekhez és adatokhoz nem egészen könnyű eljutni, és közben tömérdek 
tévedés, pontatlanság, ferdítés, hazugság akad az utamba. Például az, hogy a nagy múltú 
vízgyógyintézet pusztulását bombatalálat okozta – csúnya angolszászok, akik nem kímél-
ték hazánk kincseit, na persze.

„Pár éve tábla emlékeztet történelmünk e tragikus eseményére”, olvasom. Igen, ezerki-
lencszázkilencvenhétben fényes fekete kőtábla került az iskolával szemben álló ház falára.
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„E helyütt életüket vesztett zsidó áldozatok…” E helyütt ? Anyátokat… Azt, aki rózsa-
bokorban hozott a világra ! Miért nem itt ? Hacsak nem az van, hogy betűre fizetik a vé-
sést, mert akkor értem. Elképzelem az emlékezeti bizottmány valamelyik tiszteletre mél-
tó tagját, akinek az utcáról ellopják az autóját, amint bejelentést tesz a rendőröknek : Ké-
rem, nekem e helyütt állt a gépkocsim…

Éveken át tanultam drámaelméletet, egész pályám alatt ezekkel a fogalmakkal dolgoz-
tam, tudom, hogy ami ott történt, sok mindennek nevezhető, de tragédiának nem. Más 
okok mellett és talán mindenekelőtt azért nem, mert nem volt katarzis. A Világ című, rö-
vid életű polgári napilap 1945. június 24-ei számában Márai Sándor le is szögezi : „Nincs 
katharzis. Nincs tisztító erejű élmény.”

Valami más írásnak kellett volna „a kőbe kerülnie” ? Nem készültem emléktábla-szöveg-
írónak. Kéne egy dátum és egy szám, ekkor és ennyit, zsidó származású magyar állampol-
gárokat öltek meg más magyar állampolgárok itt. Talán így.   

Zoltán Gábor : Budapesten született 1960-ban. A városmajori templomban keresztelték. Ahol nem 
sokkal korábban Kun páter prédikált. A Maros utcában nőtt fel. Ahol a nyilasok tömeggyilkosságokat 
rendeztek. A Szomszéd című könyve a Kalligramnál jelenik meg az idei Könyvfesztiválon.


