HARCOLTUNK BUDÁÉRT
1944 november eleje óta a Budapesti önálló zászlóaljban teljesítet
tem szolgálatot, mint tartalékos zászlós. A harci események következté
ben ez a zászlóalj több ízben is újjászerveződött. Egy ilyen átszervezés
fejeződött be 1945. január 2-án, amikor német páncélos egységektől kö
rülfogva, a kőbányai sörgyárak előtti védővonalba dobták be zászlóal
junkat. A szovjet csapatokkal nem voltunk közvetlen érintkezésben.
Előttünk németek biztosítottak. 3-án éjszaka a német páncélosok meg
kezdték a visszavonulást. Már ismertük ezt a taktikát! Tudtuk, hogy be
törés következik és minket akarnak otthagyni golyófogónak. A zászló
aljparancsnokunk nem intézkedett. Mindenki a saját feje szerint csele
kedett. Mire megvirradt, se a németeknek, se a zászlóaljnak se híre, se
hamva nem volt.
Minden gondolatom ekkor a Baross utca egyik pincéjében meghú
zódott kis családomnál járt. Szerettem volna látni őket. A sok álmatlan
éjszaka, a sok nélkülözés után szerettem volna egy pár percig megpi
henni náluk. A kislánykámat megölelni, megcsókolni és játszani vele. Az
oldalzsákomban egy kis cukor kás doboz lapult, amit a Dréher-gyárban
kaptunk. A kislányomnak szántam. Talán éppen az járt a fejemben,
hogy nem törődve semmivel, még a cirkáló nyilasokkal és az igazoltató
tábori csendőrökkel sem; hazamegyek. Ügy éreztem, részemre megszűnt
a háború, az ostrom minden kínszenvedése és a sok hiábavaló vérontás,
mikor egy mellettem becsapódó akna-lövedék robbanása a földhöz vá
gott. Ebben a céltalan és bűnös háborúban immár másodszor sebesültem.
Kis idő múlva észretértem és sebesült karomat lógatva, lábamat
húzva, a légnyomástól sokkosán vánszorogtam a legközelebbi segélyhely
felé. Körülöttem a pokol nyílt meg: akna, akna után robbant, sűrű por
felhőbe burkolva a környéket. Itt, kis földszintes házak udvaraira német
tüzérek települtek, ezeket tapogatták a szovjet aknák. A segélyhelyről
sebesültszállító autón kerültem haza a Baross utcai lakásunkra, ahová
kérésemre szállítottak a kórház helyett.
Sajnos, csak egy pár napot tölthettem családom körében. Állapotom
nem engedte meg, hogy bármiben is segítségükre legyek. Az élelem meg
szerzése és főleg a mindennapi kenyér biztosítása okozta a legnagyobb
gondot. Az asszonyok sokszor a legnagyobb aknatűzben, órákon keresz
tül ácsorogtak a pékek előtt. És minden alkalommal újabb és újabb asz188

szonyok nevét említették, akik szerencsétlenül jártak a sorállás alatt.
Kint a fronton, a vonalban meg-megcsapott bennünket a halál szele, ku
tyába se vettük, de itthon, az más! Szeretteink iránti féltés, a közvetlen
veszélyben létük tudata, szenvedéseiknek látása nem hasonlítható össze
semmiféle halálfélelemmel.
Elgennyesedett sebeim miatt, s talán azért is, hogy tehetetlenségem
mel ne nehezítsem meg amúgy is nehéz helyzetüket otthon, elhatároz
tam, hogy felvétetem magam valamelyik kórházba.
így kerültem keserves bolyongás után, január 10-én, a 12. ho. eü.
oszlopához, a Szalay utcába. Itt mindjárt gyógykezelés alá vettek. Itt
találtam rá súlyosan sebesült bátyámra is. Egymást vigasztaltuk a gyó
gyulás hosszú napjai alatt, folyton az otthoniakról beszélgetve. Sok szen
vedést, kínt láttam ott.
Nagy gyötrelmeink közepette csak az a tudat nyújtott számunkra
némi vigaszt, hogy az otthoniak, a család már túl van a veszélyen. A leg
utolsó percekig kaptunk róluk híreket és a vonal most már a Kiskorúi
nál volt. Tehát részükre már megszűnt a háború. Nincsen légitevékeny
ség, nincsen óvóhely, nincsen halál a péküzlet előtt. Már békében él
hetnek.
Január 13-án az eü. oszlop áttelepült Budára. A Lánchídon áthalad
va, végigsiklott szemem a Duna turjanos, hoborította jegén. Akkor még
nem sejtettem és nem is mertem rágondolni, hogy néhány nap múlva a
mi büszke Lánchídunk, a magyar élniakarás évszázados jelképe, martalócok által meggyalázva omlik a Duna jegére.
16-án egy, főleg nyilasokból álló felülvizsgáló bizottság járta végig
az eü. termeit (a Csalogány utcai iskola pincéjében) és, aki csak kettőt
tudott lépni mankó nélkül, azt már kirúgták a kórházból, az orvospa
rancsnok minden tiltakozása ellenére is, és a 12. Bev. központhoz utasí
tották a Krisztinába. Itt napokig tengtünk-lengtünk, néha a lakosság
jóvoltából valamit ettünk is, mert a katonai élelem-ellátás nem műkö
dött már.
Aztán néhányan beosztást kaptunk a Böszörményi úton települt Iľí.
ho. vonatosztagából alakított riadószázadhoz. A legénység 18 éven aluli
és 50 éven felüli hajtőkből, szabókból és cipészekből állt. Körülnéztem
a szazadban, gyerekek és aggastyánok és lábbadoző tisztek. Hát mi na
gyon fogunk riadni, annyi bizonyos!
Bár sok feladatunk nem volt. Egyelőre csupán járőrözésre kaptunk
parancsot, a harcvonalak helyének megállapítása végett. De ezt sem tud
tuk végrehajtani sokszor, mert a németek nem engedtek a vonalak kö
zelébe. Nem egyszer agyonlövéssel fenyegettek és nem volt különb ne
vük a számunkra, mint „ungarische spion" és „ungarische hund". Sajnos,
ők voltak fölényben.
Elkeseredésünket még fokozta az a hír, hogy 18-án, Pest feladásakor
a hitleristák az összes hídjaínkat felrobbantották. Ügy éreztük, hogy álszakadtunk a világtól. Itt már nemcsak a szovjet csapatok gyűrűje vett
körül bennünket, hanem a hitleristáké is, akik egyformán martak kifelé
és befelé is, mint a csapdába szorult toportyán.
Az élelmezésünk hiányossága nem fokozta harci kedvünket. Sokat
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nélkülöztem a fronton, de Budán valósággal éheztem. És ezt az éhezést
még elviselhetetlenebbé tette az a tény, hogy a kiváltságosok minden
földi jóval el voltak látva. Egy járőrözésből hazafelé jövet, közelemben
egy akna szétvágta az egyik törzskarnak, öt-hat szekérből álió vonatrakományát. Ami csak szem-szájnak ingere — csokoládé, szardínia, cu
kor, keksz, finom szivarok és konyak — az mind megtalálható volt ott.
Zsebeimet és oldalzsákomat jól megtömve, rohantam a századkörletbe
a jó hírrel, de mire a fiúk a színhelyre értek, a lakosság még a morzsá
kat is feltakarította. Borzasztó volt a vízhiány is, emiatt sokat szenvedett
egész Buda. Havat melegítettünk és azt a szutykos levet ittuk.
A gyűrű egyre szűkült körülöttünk. A nélkülözés és a nyomor egyre
elviselhetetlenebbé vált, 26-án a Városmajornál nyomták be a vonalat
a szovjet csapatok, 27-én elfoglalták a Kis-Svábhegyet. 23-án hajnalban
bevetették a századot a Bors utca és Csaba utca vonalán. Délután a pa
rancsnok lőszerutánpótlásért küldött. Mire visszajöttem, már nem ta
láltam a századból senkit a Bors utcában. A lakók mondták, hogy oro
szok vannak a pincében és az óvóhelyen. Sok keresnivalóm itt már nem
volt. Nagy elhatározásra jutottam.
Én nem fogok fegyvert többé az oroszokra.
A postapalotán és a Moszkva téren keresztül felmentem a sziklakór
házba, hogy sebesülten fekvő bátyámtól elbúcsúzzam. Majd visszamen
tem a Böszörményi úton levő századkörletbe, ott reméltem egy kis nyu
galmat. Az erős tüzérségi tűz ellen a kis földszintes ház nem nyújtott
elég oltalmat, ezért a mellette levő Böszörményi út 32. sz. bérház óvó
helyére húzódtam. Több tiszttársamat találtam itt, -és meghányva-vetve
a helyzetet, közösen elhatároztuk, hogy nem harcolunk tovább és — lesz,
ami lesz — semmiféle visszavonulási parancsnak nem engedelmeske
dünk.
Február 5-én erősödött a kézitusa a környéken és délután már a
csendőrlaktanyát feladó németek rohantak át a mi háztömbünk udva
rán. Egy SS-tiszt ki akart hajtani bennünket a ház elejére, hogy fedezzük
visszavonulásukat. De mi rövid úton megtagadtuk a parancsot. A végén
olyan szíves lett a viszony köztünk és a németek között, hogy a hátsó
utca felé távoztukban gyújtó- és kézigránátokat dobáltak be az óvóhe
lyünkre. Jellemző egész magatartásukra, hogy polgári lakossággal, aszszonyokkal és gyermekekkel teli pincét akartak felgyújtani.
A keletkezett tűz leküzdésével voltunk elfoglalva, amikor az első
szovjet harcosok megjelentek a lejáratoknál. Először egy, azután mind
több és több. Megkérdezték, hogy német van-e itt. Tagadó válaszunkra
segítettek nekünk a tűz eloltásában. Mikor helyreállt a biztonság, látták,
hogy sok magyar katona van az óvóhelyen. Felszólítottak minket, hogy
fegyvereinket adjuk át. Egyik oroszul tudó tiszt-társunk lépett elő tol
mácsként.
Furcsa, bizonytalan érzések fogtak el, amiben nem kevés szerepe volt
az eddigi tervszerű népbutításnak és a szovjet katonákról terjesztett
rémhíreknek. Különösen elhatalmasodott rajtam a félelem érzése, ami
kor felszólították a tiszteket, hogy lépjenek ki és elkülönítettek bennün
ket az emelet egyik lakásában. A harci zaj elült a környéken, a szobá190

ban is nagy csend volt. Mindegyikünk a saját gondolataiba mélyedve
ült vagy ácsorgott a szobában. Még talán a légy zümmögését is meg
lehetett volna hallani. Egyszerre lábdobogás és közeledő hangos beszéd
zaja riasztott fel bennünket gondolatainkból. Az ajtó kivágódott és szov
jet harcosok egy csoportja állt meg a bejáratnál, kormosán, lőporosan,
a nehéz küzdelemben kihevülten.
„Á, magyarszki afficer! karasó!" — felkiáltással rohantak hozzánk
és öleltek, csókoltak bennünket, a vállunkat veregették, mosolyogtak,
boldogan nevettek. Mondanom sem kell, hogy egy csapásra minden szo
rongó érzés feloldódott bennünk és a leghívebb barátokként beszélgettünk a tolmács-tiszt útján egymással.
Kiéhezett, elnyűtt ábrázatunkra pillantva, barátságosan kérdezték:
jjKusaty jeszt? Tabak jeszt?" — „No, szicsasz!" — mondották és honnanhonnan nem — gondolom, hogy a visszavonulásra készített német spévágenekből — pillanatok alatt nagy bőrönd ennivalóval láttak el ben
nünket. Még hosszasan beszélgettünk volna. Nagyon jó indulatú, kedé
lyes fiúk voltak, amint később megtudtuk, egy tiszti zászlóalj tagjai.
Ezen a szakaszon ugyanis igen erős volt az ellenállás, de a tiszti csoport
egy-kettőre felszámolta a németek harci erejét. Távozóban még meg
nyugtattak bennünket, mondták, hogy csak együnk, pihenjünk, majd
felszólnak értünk, ha itt lesz az ideje.
Magunkra maradva — mint mikor a zsilipet felhúzzák és zúgva mo
rajlik a szabadjára eresztett víz —, úgy ömlött belőlünk a szó. A sok
visszafojtott gondolat mind szavakra talált. Ha ezt tudtuk volna, csak
egy kicsit is megközelítettük volna az igazságot már előbb, mennyire
másképpen alakult volna a helyzet. Talán még fővárosunk ostromára
sem került volna sor, sok szenvedéstől, pusztulástól mentettük volna
meg országunkat. Bár késő a bánat •— de akad még tennivaló egy nép
hez hű katona számára. Az elmúlt hetek borzalmait feledve, a biztató
jövőt tervezgettük.
Este tíz óra tájban lerendeltek az udvarra és egy nagy csoport ka
tona elé állítva, elindítottak bennünket a Szabadsághegy felé. Utunk a
csendőrlaktanyán keresztül vezetett. A kísérők figyelmeztettek arra,
hogy csendben haladjunk. A németek ugyanis belőtték a laktanya kör
nyékét és ahol a legcsekélyebb mozgást észlelték, azt a részt elárasztot
ták területtűzzel. Az Istenhegyi úton haladtunk felfelé. Egy jó humorú
szovjet katona volt a kísérőnk. Sokat tréfált velünk. A menet inkább
hasonlított egy kedélyes kiránduló társasághoz, mint egy — egyelőre
még — fogoly katonaoszlophoz, melyet a pokol tornácáról hoztak ki.
A Városkút környékén egy üdülőben szállásoltunk, az üres szobákban
csak úgy katonamódra a padlóra ültünk, egymásnak vetve hátunkat és
beszélgettünk és szunyókáltunk.
Február 6-ára virradt a reggel. Életem legjelentőségteljesebb napja!
Ügy érzem, hogyha eddigi életemben cselekedtem valamit szenvedő né
pem érdekében, azt ezen a napon tettem. És ez až érzés nem abban az
eseményben nyilvánult meg, hogy néhány legyengült, éhes és rongyos
magyar katona visszaindult abban a tényben, hogy magyar katonák és
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lisztek, rádöbbentek arra, van még kötelezettségük és nem elég csak
annyi, hogy beszüntették a harcot a szovjet csapatok ellen.
De nem akarok az események elébe vágni. Reggeli nélkül ugyan,
de frissen indultunk a Kútvölgyi út mellett levő felsőbb parancsnok
ságra. Az épület előtt már hosszú, négyes arcvonal állott magyar kato
nákból és tisztekből. Itt találkoztam régi, gyerekkori pajtásommal, Zsig
mond János tü. hadnaggyal. Az épület előtti lejtőn vidáman kaptatott
felfelé, aktatáskát lóbálva a kezében. Széles mosolyra húzódott szája,
mikor felismert s megölelve egymást, besorolt mellém. Jő bajtársam
volt a további harcok során. Rövid szemle következett. Egyeseket, főleg
törzstiszteket kiléptettek a sorból, kihallgatás végett, minket pedig to
vább indítottak a Budakeszi úti gyűjtőhelyre.
Hosszú sorokban álltak már itt az egyik utcában az emberek. Külön
csoportosítva a katonák, külön a csendőrök, rendőrök és a katonasorban
levő civilek. Mi is besoroltunk, ki-ki a maga csoportjába és vártuk sor
sunk beteljesedését. Nemsokára a parancsnoksági épületből egy magyar
katonaruhás, de kozák sapkás fiatalember jött ki és az utca két oldalán
várakozóknak hangosan szólva tudtul adta, hogy a Vörös Hadsereg Pa
rancsnoksága lehetőséget kíván nyújtani a magyar katonáknak, de főleg
a tiszteknek, hogy eddigi hibájukat jóvátegyék, jelentkezzenek önként
a nácik és nyilas cinkosaik elleni harcra!
A felhívás nagyon meglepett bennünket. De nem sokat gondolkoz
tunk. János barátommal összevillant a szemünk, mintha biztattuk volna
egymást. Egyszerre léptünk ki a sorból az út közepére. A túlsó oldalról,
a esendői-sorból egy főhadnagy, későbbi századparancsnokunk, Tary
Miklós lépett ki. Már hárman álltunk a hírthozó bajtárs mellett az út
közepén.
Jánost észrevették egy másik csoportban álló tüzérei és mellénk áll
tak. Taryt a csendőrei követték, én hozzám meg sok fiatal katona és
katona-iskolás csatlakozott, köztük Mészáros Árpád (jelenleg sztahano
vista nyomdai gépmester), ki a szakasztörzsemnek hírvivője lett. Egyik
vonzotta a másikat. Egykettőre vagy száz főnyi csoport keletkezett. Né
hány tiszt is közénk jött még. Azután az út két oldalán állóktól felénk
áradó — irigykedő, vagy talán megvető — méla pillantásokkal mitsem
törődve, felemelt fejjel, büszkén indultunk a parancsnokság melletti
épületekbe, kijelölt körletünkbe.
Két, szakaszonként 25 főből álló századot kellett szervezni. Rövide
sen készen állt a keret. A mi századunknál parancsnok Tary főhadnagy,
helyettese és négy szakaszparancsnok és a törzs. Összesen hat tiszt és
száztíz főnyi beosztott. Század megkülönböztető jelet kellett alkalmaz
nunk. Fehér szalag a bal karon, l-es és 2-es számmal. A mi századunk
a 2-es jelzést kapta. Persze ez a szervezés nem ment azért egészen simán.
Akadtak olyanok is, akik meggondolták magukat és vonakodtak az uta
sításokat végrehajtani. De így is déli 12 órakor már készenléti állapotot
jelentettünk. Az ikerszázadunkat, az 1-ső századot azonnal elvezényel
ték, úgy hallottuk, hogy a Déli pu. környékén vetették be őket. Egy óra
tájban mi is megkaptuk az indulási parancsot. Egy lovas kozák volt a
vezetőnk. Nyeregbe vetve magát, elindultunk utána a Zugligeti úton, ťel
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a Szabadsághegyre, a 481-es divizió parancsnoksághoz. E mozgalmas nap
további részére vonatkozólag csak ennyi áll a naplómban: „elhelyezés
jó, koszt jó!"
De ha mindazt papírra vetném, ami e rövid négy szó köré csoportosul,
akkor erről órákig írhatnám emlékeimet. Az volt az első érzésem, hogy
valami oknál fogva, talán kivételeznek velünk. De a szeretetnek és meg
becsülésnek olyan őszinte megnyilvánulását láttam, irántunk ez alatt a
két nap alatt a divizió parancsnokságon, ami kizár minden alakoskodást
vagy hátsó gondolatok feltételezését. Azokat a katonákat, akiket a volt
szövetségesük a háború folyamán, nap, mint nap oldalba rugdosott, a
volt ellenség saját bajtársainak ismerte el és igaz barátként kezelte. Ilyen
fogadtatásra nem számítottunk.
Február 7. Itt megint csak a naplómra hivatkozom. Ezen a napon
ezt jegyeztem be: „a koszt javul, a hangulat kielégítő, zenedélutánt ren
deznek a századnak".
A délelőtt tisztálkodással, belső szervezéssel és századlajstrom kiegé
szítésével telt el. Sajnos a névjegyzék sorsáról nem tudok semmit és a
legtöbb bajtársam nevét is elhomályosította az idő emlékezetemben. Bő
séges és jóízű ebéd után — természetesen bort is kaptunk az ebédhez —
meghívást kapott a század a zenedélutánra. Az egyik villa nagy ebédlője
volt a zeneterem. A több, mint kétórás műsoron a zeneirodalom legszebb
műveit hallhattuk, köztük Csajkovszkij számait és Strauss-keringőket.
Felüdülve, jó hangulatban távoztunk a zenedélutánról. Az előttünk álló
nagy feladatok érdekében a nap további részére teljes pihenőt és korai
takarodót rendeltünk el a századnak.
Vacsoránál a divizióparancsnok közénk ült a tiszti asztalhoz. Beha
tóan érdeklődött egészségi állapotunk, erőnlétünk és hangulatunk iránt.
Többek között megkérdezte, hogy nem bántuk-e meg elhatározásunkat.
A tolmácsolás nehézsége aztán megakadályozta a további beszélgetést.
Végül a győzelemre és a szovjet és magyar nép barátságára ürítettük
poharainkat.
Másnap már virradatkor talpon volt az egész század. A legénység
jó öreg manlichereket kapott, a tisztek oldalfegyvert. Lőszert tarisznya
számra adtak, azzal az utasítással, hogy amire még a harcban szükségünk
lesz, azt a vonalban megtaláljuk. Fegyvervizsga, bemelegítő gyakorlat,
majd reggeli következett. De milyen reggeli! Naplómban úgy áll, hogy:
„búcsú-reggeli". Reggeli után a divizióparancsnok bemutatott bennünket
a parancsnokság beosztottjai előtt, a zeneteremben. Tolmácsolásra nem
volt idő, de a kifejezésén és a hanghordozásán éreztük, hogy gondosko
dása elkísér bennünket utunkon és bízik bennünk. Búcsúzóul még egy
pohár borral kínáltak meg minket és a zenekar csárdásokkal kedves
kedett.
Ha valaki négy nappal előbb azt mondta volna nekem, hogy ezen a
napon egy szovjet divizió női beosztottjaival fogok csárdásozni, biztosan
a szemébe nevetek és azt gondolom róla, hogy agyára ment az ostrom.
Az utolsó gyorscsárdásnál Ivánt, a gh-s kapitányt kaptam vállon s úgy
ropptuk a szívdöglesztő táncot, hogy a padló majd beszakadt alattunk.
A tánc végén könnyezve öleltük meg egymást, majd a Rákóczi-induló
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pattogó ritmusára — meleg kézszorítások után — frissen álltunk be a
menetoszlopban kijelölt helyünkre.
Tary főhadnagy szdpk. mellett ott állt Pável (vezetéknevét nem
tudom), egy georgiai születésű, zömök, barna arcú szovjet főhadnagy,
aki a harcok során összekötő tisztünk volt. A továbbiak során még sok
szó esik róla. Egy utolsó tisztelgés után, az oszlop élére kanyarodó zene
kar vérpezsdítő indulóinak hangjára elindultunk a Szabadsághegy olda
lában vezető úton, hogy harcoljunk Buda felszabadításáért. Kemény lép
teink alatt ezerfelé fröccsent a téli latyak. Iván is elkísért bennünket a
zenekarral együtt a Széchenyi-hegy gerincéig. Mellettem jött a sáros úton,
hallgatagon, de azért megértettük egymást. A gerincre felérve, melegen
búcsút vett tőlünk a zenekarral együtt, és visszatéri szolgálati helyére.
Már alkonyodott, mikor a Sas-hegy oldalán levő vonalparancsnok
ságon jelentkeztünk. Egyelőre harci feladatot nem kaptunk. A tüzérségi
állások mögött, a Liga utcában, készenléti helyzetben éjjeleztünk.
Február 9-et írtunk, s bár a nap folyamán nem sokat ténykedtünk,
mégis nagyon sok mondanivalóm van erről a napról. Az éjszaka elég
nyugtalanul telt el. A Szabadság-hegyen töltött két pihenőnap után kissé
szokatlan volt a félig átvirrasztott, félig átszunyókált riadó állapot. De
a gulyáságyúból forrón kiosztott reggeli és a februári napsütés friss erőt
öntött elzsibbadt tagjainkba.
Napközben a századot közelebb rendelték a vonalakba, de harci fel
adatot még most sem kaptunk. A figyelés és összeköttetés alapos meg
szervezése után, volt alkalmunk egy kicsit körülnézni a környéken. Te
repszemlém során az egyik tüzérüteg állásai közé keveredtem. A szovjet
tüzérek lövegeiket tisztogatták és az orosz—magyar katonai zsargonban
beszélgetve, igen meleg barátságot kötöttünk. Érdeklődtem tőlük, hogy
mikor lőnek majd az ágyúból. Azt felelték, hogy most már nem szabad
lőniük, mert akkor sok „mamka, zsenka és klapci" lenne „kaput" Budán.
Majd a „soldatok" fognak lőni ,,automat"-tal. Ekkor tűnt fel nekem, hogy
a Vörös Hadsereg döntő fölénye és a kiváló hadvezetés ellenére viszony
lag milyen lassú volt az előrehaladás. A szovjet hadvezetés a végsőkig
kímélte Budát és lakosságát. Inkább vállalta saját erőinek nagyobb vesz
teséget, mint a város ostromok szokásos pusztító alkalmazását. És, hogy
a szovjet erők milyen nagy áldozatokat vállaltak ez okból kifolyólag, azt
csak mi láttuk valójában, akik a harcok folyamán a vonalakban voltunk.
Már alkonyodott, mikor újból megjelent a gulyáságyú. Bőségesen
mérték a jóízű, hússal telerakott, tésztás, krumplis főzelékszerű gulyást.
Az étkezés alatt Pável, az összekötő tisztünk tájékoztatott minket a harc
állásáról. Eszerint a németek a Szt. Imre herceg út Gellérthegy felőli ol
dalán állnak és az éjszakai rohamnál végre mi is szerepet kapunk. A
századparancsnok elrendelte a harci készenlét ellenőrzését és a szigorú
együttartást. Fegyverzetünk közben megváltozott. Legtöbbünknek már r>
közelharcban jól bevált szovjet automatából (géppisztoly) és sok kézi
gránátból állt a felszerelése. Nemegyszer a harcban elesett szovjet baj
társak megmerevedett kezéből vettük ki a fegyvert, hogy folytassuk a
nagy célért, a népek szabadságáért azt a harcot, melyben hősi halálukat
lelték.
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A sötétség leple alatt elfoglaltuk megindulási helyünket a Szt. Imre
herceg út innenső oldalán. Itt csatlakozott hozzánk több magyar bajtár
sunk, egy előttünk már bevetett század tagjai, köztük a volt parancs
nokuk is. Magunk között csak „veréb"-nek hívtuk. Az éjszakára tervezett
roham elmaradt, 1 mert a németek feljebb húzódtak a Gellérthegy olda
lában. Ujabb előnyomulás tervezésére került sor és a parancs kiadásakor
a század tisztjeit a vonalparancsnok harcálláspontjára rendelték. Világos
tájékoztatást és érthető parancsot kaptunk térkép alapján felvázolva. De
ez az eligazítás nem volt minden zökkenő nélkül. „Veréb" bajtársunk
ugyanis — hivatkozva orosz nyelvtudására — előtérbe tolta magát, és a
tájékoztató során minduntalan „da, da" igenléssel helyeselt. Végül ki
derült, hogy nemcsak oroszul nem tudott, de a katonai tudományokkal is
igen hadilábon állt. így szégyenszemre kénytelenek voltunk tolmács útján
megismételtetni a parancsot. „Veréb" becsületére legyen mondva — e
közjátéktól eltekintve — a továbbiak során derekasan helytállt mellet
tünk.
Február 10-én reggel, a parancs szerint megindult a támadás a hitle
risták utolsó mentsvára, a Gellérthegy ellen. A század feladata volt a
Késmárki utca irányában kb. 300 m kiterjedésben előrehatolni a Somlói
útig, s közben a németek ellenállási fészkeit leküzdeni. Szakaszom a
század jobbszárnyán a Bakator utca vonalán nyomult előre. A fiúk, sza
kaszom tagjai, a világos és érthető parancsok kiadása után ügyesen és.
bátran nyomultak előre a támadási sávokban. Több kisebb ellenállási
gócot számoltunk fel. A nagyobb hitlerista csoportok rendszerint egy-egy
villámgéppuska-sorozat leadása után a velünk szemben levő épületek
hátulsó oldalán megfutamodva, a feljebb levő villákba és házakba sán
colták el magukat. Az előnyomulás elég lassan haladt, mert a közbeeső
épületeket a pincétől a padlásig át kellett kutatni. Az óvóhelyre húzó
dott lakosság meglepett örömmel vette tudomásul, hogy itt már magyarok
is harcolnak a nácik ellen és minden esetben segítségünkre volt.
A gyűrűbe szorult magyar katonák itt sem fejtettek ki semmiféle
ellenállást, sőt sokan közülük az első szóra csatlakoztak hozzánk.
Későre járt már a nap, mikor a Somlói út vonalát elértük. A Bakator
utca és Somlói út sarkán levő házban jelölte ki parancsnokunk és Pável
a harcálláspontot, mi a századdal a Citadella irányában biztosítva, vártuk
a további parancsot. Később engem Pável felderítésre küldött a szomszéd
egységekkel való összeköttetés felvétele végett. A jobboldali szovjet
egység parancsnokságát a Szüret utcában találtam meg. Itt, a gellért
hegyi harcokban nem volt egy, a szó szoros értelmében vett támadó vonal.
sem védelmi vonal. A helységharcnak egy egészen különleges formája
alakult ki. Az ellenség teljesen támpontszerű védelemre rendezkedett
be. Sosem lehettünk biztosak abban, hogy öt-hat házzal lejjebb nincs-e
még egy elmaradt ellenséges góc. A szomszéd egységnél időzve, láttam,
hogy lent az úton egy szovjet tiszt közeledett felénk. A ház elé érve golyó
sorozattal találva elbukott és segítségért kiáltott. Két eü. katona sietett
segítségére, de ismét egy sorozat sepert végig az úton és az egyik katona
elesett, a másik meg karján sebesülve, rohant vissza a házba. Már éppen
én is ki akartam rohanni segítségükre, mikor ismét golyók poroztak az
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úton és a felcsapódásból következtetve felfedeztem a torkolattüzet egy
lejjebb levő épület emeleti ablakában. A maxim-géppuska tuzfedezete
mellett rohantam azután le az útra. Az elesett bajtársamon már nem
segíthettem, de a szovjet tisztet rettenetes erőfeszítések mellett a hátamon
cipeltem be az épületbe. Térdlövést kapott, borzalmas fájdalmai voltak
minden mozdulatra. A bejárati ajtót emeltük le és arra fektetve vittük
a segélyhelyre.
Sötét este értem vissza a századkörletbe. Az éjszaka viszonylag csend
ben telt el. Hajnalban (febr. 11.) megkaptuk a parancsot a további előnyomulásra. A Somlói út és Kelenhegyi út között elterülő parcellákat
kellett megtisztítanunk. Ennek az előnyomulásnak során foglaltuk el töb
bek között lendületes rohammal a volt japán követség épületét is, kiűzve
belőle a németeket. Nem sok terük volt már és nem tudom miben bízva
húzódtak még mindig egyre feljebb a hegyen. A Várhegytől — a másik
nagy ellenállási helytől — már teljesen el voltak vágva és ott sem lehe
tett semmi reményük. A követségi épületet megtisztítva, meg kellett vár
nunk a szomszéd alegységek felfejlődését. A várakozás során sokat be
szélgettünk Pávellel. Jól derültünk zamatos orosz akcentussal kiejtett
magyar szavain és igaz jó barátnak ismertük meg.
A további előnyomulást a Rezeda utca irányában szakaszomnak kel
lett megkezdeni. A követség kapuján egyenként kiszökellve, gyülekeztünk
a szemben levő kőkerítés oldala alatt. Ismét csak egy — fentebb már
leírt — visszamaradt ellenséges góc szólt közbe, tüzet nyitva ránk a Ke
lenhegyi út 37. számú házból. A helyettesem, egy fiatal zászlós, meg
sebesült. Szerencsére Pável felismerte a helyzetet, a géppuska tüzével
jött segítségünkre. A követség parkján lehúzódva, kézigránátos rohammal
vettük be az ellenséges támpontot, így biztosítva a század előnyomulását.
A Rezeda utca és Kelenhegyi út közötti völgyelésben haladtunk tovább.
Nagy ellenállásra már nem számítottunk. Az SS-ek és a hadseregbeliek
is most már tömegesen adták meg magukat. Szakaszommal a Gyopár utca
és Minerva utca sarkán álló nagy épületből szedtem össze a foglyokat,
a század többi része pedig Pável vezetésével, a Gellért-szálló irányába
haladt. Miután a foglyokat a gyűjtőhely felé indítottuk, a Pipacs utca
sarkára érve erős tüzet kaptunk a mostani gyermekjátszótér felől. A szov
jet bajtársakkal közösen rohamozva küzdöttük le ezt az utolsó ellenállási
fészket A roham során több bajtársunk esett el golyótól találva.
Megnyílt az út a Citadella felé. Századunktól elszakadva, a szomszéd
egység közé keveredve, szakaszom megmaradt tagjaival, sötétedéskor
értük el a fellegvár falait.
A Hegyalja út felől behatoló ék tagjai megelőztek bennünket és így
mi már nyitott kapukat találtunk. De azért mégis boldog tudattal men
tünk falai közé, jóleső érzéssel gondolva nehéz harcainkra és falairól az
éjszakai vártán, keményen néztünk farkasszemet a Várat még megszállva
tartó ellenséggel.
A Citadellában éjjeleztünk. Az az egység, mellyel együtt hatoltunk
be a Citadellába, a századunkat irányító szovjet alakulat 3. százada volt.
A század parancsnoka, egy szikár növésű, halk szavú kapitány, pártfo
gásba vette csonka szakaszomat és századánál kaptunk beosztást. A déli
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falakon a biztosítás és őrszolgálat feladatát én vettem át szakaszommal.
A királyi palota körül vihar előtti csend honolt. Egy-egy puskalövés, né
hány világító rakéta dörrent és világított bele a sötét éjszakába. Egy fel
röppenő rakéta fényénél tekintetemmel az Erzsébet-hidat kerestem. Meg
pillantva az égnek meredező roncsokat, megdöbbenésem határtalan volt,
kezem ökölbe szorult. Éjfél tájban a kapitány megérkezett a váltással, és
mi pihenőre vonultunk a kazamatákba, ahol a konzerv-vacsora elfogyasz
tása után mély álom nyomott el bennünket.
Hajnalban, február 12-ének hajnalán, avval ébresztett a kapitányunk,
hogy: „Buda kaput! germánski kaput!" Az éj folyamán a németek kitör
tek a Várból. Akkor még keveset tudtam erről a nagy jelentőségű ese
ményről. Az éjszakai csatazajból pedig a mély álom miatt és nem ke
vésbé a kazamaták vastag falai miatt nem sokat hallhattunk.
Kora reggel már a Gellérthegy északi lejtőjén ereszkedtünk le á
Döbrentei tér felé. Tekintetünk legelőször a királyi palota füstölgő rom
jaira esett, melyet a kitörő németek gyújtottak fel, mit sem törődve a
bennszorultakkal. Itt, a Gellért-szobor környékén, találkoztam egy másik
önkéntes magyar század tagjaival. Egy idősebb tartalékos'tiszt volt a
parancsnokuk. Piros szalagot viseltek a sapkájuk mellett. A mi egységeink
feladata a Vár és a Duna között fekvő terület átfésülése és megtisztítása
volt. A Döbrentei téren és a Szebeny Antal téren a kilőtt német harc
kocsik és péneélosok egész ócskavas arzenálját láttuk.
Már megindult a népvándorlás. Először civilek, asszonyok, gyerekek
jöttek velünk szemben. Mindegyiküknek szemében még ott ült az átélt
ostrom nyomora, szenvedése, de már vidáman mosolyogtak ránk. Azután
katonák jöttek, magyar katonák. Csodálkozva néztek ránk, önkéntesekre
és a sorsunk felől érdeklődtek. Utasításunk csak annyi volt rájuk vonat
kozólag, hogy irányítsuk a Gellért tér felé őket. Utunk során az épüle
tekből, felhívásunkra egyre több katona özönlött ki és sűrű tömegbexi
indultak dél felé. Sokukkal folytattam több-kevesebb ideig beszélgetést.
A tervezett német kitörésről nem volt előzőleg tudomásuk. Egyesek saj
nálkoztak, hogy nem vehettek részt benne, de a legtöbben örültek annak,
hogy most már vége van minden megpróbáltatásnak és sorsukban meg
nyugodva indultak a részükre megjelölt irányba. A Lánchídhoz érve, ott
tornyosult az Alagúfbejáratát elzáró homokzsák torlasz, körülötte elesett
német és magyar katonák holttestei.
Utunk a Fő utca mentén folytatódott tovább. A lakosság itt már
megkezdte az ostorom nyomainak eltüntetését, ló-dögöket húzkodva a
Duna felé. Közben bementem a Kapucinusok templomába. Egy szovjet
bajtársam is bejött, sapkáját levéve, de mikor körülnézett, nagyot köpött
a bűzlő lótrágyába, így fejezve ki véleményét a nácikról, akik istállót
csináltak a templomból.
A Szilágyi Dezső térre érve, tőlünk balra egy kis csetepaté keletke
zett a tisztogató szovjet katonák és az egyik házban még ellenálló nyila
sok között. Egy rövid félórás tűzharc. Az egyik fiatal szovjet alhadnagy,
akivel a gellérthegyi harcokban is több közös akciót hajtottunk végre,
szaladt hozzám, hogy menjek rohamozni a nyilasok ellen. Kapitányom
azonban nem engedett el maga mellől, mondván, hogy rám szüksége van.
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De a tűzharc is rövidesen véget ért, a nyilasok megadták magukat. Azután
már simán, minden különösebb ellenállás nélkül értük el a Pálffy tér
vonalát. Az egyik Duna-parti ház földszinti lakásába szállásoltuk be ma
gunkat a kapitánnyal és a fiúkkal. Az egész napi fázástól, ácsorgástól
áthűlt tagjainknak jólesett a forró tea, amivel a háziak kedveskedtek
nekünk, és rövid beszélgetés után hamar álomba merültünk a rég nem
szokott ágyon.
Február 13., kedd. Bár a napok neveivel nem sokat törődtünk akkor,
csak a naplómból látom, hogy február 13. keddi napra esett. Ügy él em
lékezetemben ez a nap, a vendégváró asztal minden sivársága ellenére
is, mintha egy nagy, nagy családi ünnep lett volna. A Vár könyékének
egész lakossága már kora reggel kitódult az utcákra. Eleinte félve, óva
tosan haladtak vagy topogtak a házak kapunyílásában. Nem akarták el
hinni, hogy szabadon járhatnak, kelhetnek, nem tudták hirtelen felfogni,
hogy megszűnt a náci rémuralom, megszűnt a nyilas terror. A sok héten
keresztül szívott pincelevegő után teli tüdővel szívták a budai hegyek
felől áramló friss, hűvös levegőt és bátran indult ki-ki a maga dolga után.
Jöttek-mentek, a szomszédokhoz, a távolabbi utcákba ismerőst, rokont
látogatni, összeszedni itt-ott elrakott kis vagyonkájukat, beszélni az átélt
borzaimakrói és örülni a szabadságnak, a felszabadulásnak. A lakók közül
sokak velünk és a szovjet harcosokkal ismerkedtek, barátkoztak és na
gyon sok mindenről érdeklődtek tőlünk. A vidám családias .hangulat
egész délelőtt tartott
Ebédosztásnál azonban kifordult a kanál a számból, látva a maradék
gulyásért sorakozó civilek egyre sokasodó tömegét. Csajkám tartalmát
megosztottam egy idősebb nénivel, de úgy láttam, a többi bajtárs is így
gondolkozott, mert félrehúzódva nézték, amint az egymás után érkező
gulyáságyúk katonaszakácsai már civil tányérokba, lábasokba és faze
kakba mérték ki a jóillatú, gőzölgő ételt.
A nap jó része még a környék átfésülésével telt el, Az egész divízió
erre a városrészre volt csoportosítva. Tüzetesen házról-házra járva ellen
őriztük, hogy nincsenek-e németek megbújva. Nem sokat találtunk kö
zülük, a gyűrűbe szorult magyar katonák zöme pedig már előző nap
jelentkezett és el is vonult. Ellenőrzés közben az egyik utcában össze
szaladtam Tary főhadnaggyal és Pávellel, az összekötő tisztünkkel, öröm
mel borultunk egymás nyakába. Azt hitték szakaszomról, hogy a Citadella
alatti tűzharcban elpusztultunk. Elkísértek a kapitányunkhoz és kikértek
a szakaszommal együtt. Elbúcsúzva a 3. századbeli szovjet bajtársaimtól,
csatlakoztam saját századomhoz és parancs szerint estére felvonultunk
a Várba.
A Várban alaposan körülnéztem és sok olyan dolgot tapasztaltam,
ami még katona szemmel is elviselhetetlennek tűnt. Kiégett, romos épü
letek. Az épen maradiakban rengeteg német katonai felszerelés, össze
vissza dobálva. Emberi és állati ürülék átható bűze, hullák és lódögök.
Gondolni sem jó erre.
A Belügyminisztérium épületébe szállásolták be a századot. A vacso
rára kiosztott húskonzerv bőségesen kárpótolt bennünket a lakosság ré
szére átengedett ebédért. Itt ellenőriztük a létszámot és számba vettük
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a harcok alatt szenvedett veszteséget. Pontos képet azonban nem kap
hattunk, mert néhányan indokolatlanul lemaradtak, többen meg utólag
csatlakoztak a századhoz. Szemtanúk bemondása szerint 5—6 sebesült
és 8—10 halott volt a század vesztesége.
Egyik sebesültünk sorsáról bátyám későbbi elbeszélése során értesül
tem. A helyettesem, aki a japán követségnél sérült meg, egy kórterem
ben feküdt bátyámmal a Fehérvári úti kórházban. Evvel a bajtársammal
a szovjet kórházi beosztottak megkülönböztetett tisztelettel bántak és
mindenki előtt példaképnek hozták fel, mint olyan harcost, aki a fasiszták
elleni harcban sebesült meg.
Reggel, február 14-én megkaptuk a parancsot: a diviziő harcrend
jében elvonulunk Óbuda—Solymár irányába, a kitört németek üldözésére.
Indulás előtt még voit annyi időm, hogy a Szikla-kórházban a bátyámat
meglátogassam és a mihamarabbi viszontlátás reményében búcsúzzam
tőle.
A Margit körút vonalát átlépve, a Bécsi út felé egyre több jelét lát
tuk a német kitörés kudarcának. Szerte-széjjel sok kilőtt páncélkocsi
és német katona holtteste hevert.
Az óbudai temető mellett a solymári völgy bejáratánál álltunk meg
pihenőre és itt is éjjeleztünk, a divizió egy részével, a téglagyárak kör
nyékén. Itt értesültünk arról, hogy Budán egy önálló magyar ezredet
szerveznek és nekünk is oda kell visszamenni.
Február 15. Reggeliosztás után rövid katonabúcsú következett a diví
zió továbbvonuló tagjaitól. Ki-ki a maga ismerősétől, barátjától búcsú
zott. Azután parancs szerint elindult a század Buda felé. Pável kísért
bennünket vissza a Bécsi úton, Zöldmálon keresztül a Pasaréti útra és
onnan, hosszabb tudakozódás után Hűvös völgybe, a Völgy utcába, az
alakuló ezred parancsnokságára.
Miután Pável kiosztotta a divizió által kiállított névre szóló doku
mentumokat, igaz barátként vett búcsút mindegyikünktől. Mi pedig ki
jelölt szálláskörletünkbe vonultunk.
A következő napon lázas munka indult meg. Ezredparancsnokunk,
Variházy alezredes — akinek nevéhez fűződik ezredünk felállításának
gondolata — rövid idő alatt óriási munkát végzett. Minden századot, cso
portot saját körletében megszemlélve adta ki utasításait és már a déli
órákban alakuló díszszemlére került sor. Igen ügyes elgondolással, a harc
ban csszekovácsolódott századokat érintetlenül hagyva, kisebb-nagyobb
kiegészítésekkel, rövid időn belül díszoszlop-vonalban állt az ezred, zászló
aljakba és századokba rendeződve.
Külsőben, ruházat és felszerelés tekintetében igen különbözve, de
szívben és lélekben egységesen állt a Budai Önkéntes Ezred, készen a
harcra. Készen arra, hogy teljesítse és végrehajtsa népe akaratát és har
coljon hazánk felszabadításáért, a német fasizmus ellen. Az ezredparancs
nok lelkes beszédére diadalmas csatakiáltással válaszoltunk. Kétnapos
pihenő következett, melyet főleg az annyira nélkülözött általános tisztál
kodásra használtunk fel. Élelmezésünket a szovjet élmo. látta el.
Február 19-én új szálláskörletbe vonult az ezred, a Rózsadomb nyu
gati lejtőjén fekvő városrészbe, a volt Bármadas-gimnázium környékére.
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Ismét szemle volt. A szovjet felsőbb paiancsnokság kiküldötte szemlélte
meg az ezredet. Az ezred gh. is működésbe lépett már itt és kétnapos
múlt után elég tűrhető véleményt alkottunk róla.
21-én további parancsig Kel en völgy be települt át az ezred. A fel
vételezett élelemanyagot vonat és lóállomány híján századokra felosztva,
kézi szerkocsikon húztuk felváltva, a szükséges fozoalkalmatosságokkal
együtt. Kelenvölgyben, a Kelenvölgy és Rózsavölgy között fekvő Pacsirta hegy kis lakóházaiban szállásolt az ezred. Elég szűkösen tudtunk elhe
lyezkedni és ilyen felaprózott szállásolás miatt nehéz volt kézben tartani
az egységeket.
Az ezred gh. nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Egy ilyen
nagy létszámú egységet annak idején Budapesten önállóan élelmezni
szinte lehetetlen feladat volt. Az összehívott tisztigyűlésen, őszintén, nyíl
tan feltártuk a nehézségeket. Variházy alezredes megtette a szükséges és
kellő intézkedéseket, hogy az ezred egységét és ütőképességét megtartsa.
Ilyen volt pl. egy hatnapos kiképzési tervezet is, melynek foganatosítá
sával igyekeztünk a legénység figyelmét a felmerülő nehézségekről és
egyéni problémákról elterelni.
Végre megérkezett a szovjet hadvezetés intézkedése és február 26-án
az ezred elindult Jászberény felé. Hosszú volna leírni azt a fáradságos
és élményekben mégis olyan gazdag utat, amely Kelenvölgyből a Római
partig, majd a pontonhídon keresztül az Orczy tér és Rákoskeresztúr érin
tésével Jászberénybe vezetett. Hogy mi tartotta össze ezt a lelkes gárdát
és mi késztette arra, hogy minden fáradságot tűrve kövesse ezredparancs
nokát a kijelölt úton, erre nem is gondoltam abban az időben, mert harci
akaratunkon kívül semmi más ösztönzővel nem rendelkeztünk, sem ruhá
zatunk, sem élelmezésünk, sem erőnléti állapotunk nem volt megfelelő.
Rákoskeresztúrról élelmezési nehézségek miatt, zászlóaljanként és száza
donként több útvonalon haladtunk. Tápiósüly, majd Szentmártonkáta volt
a következő állomásunk. Március 1-én délelőtt érkeztünk Jászberénybe
és az ezred becsületére legyen mondva — a vásártéren tartott díszszemlón
majdnem teljes létszámot jelenthettünk.
A városparancsnok, egy szovjet tábornok — üdvözölte az ezredet,
hosszasan vázolva az ezred megalakulásának jelentőségét és ennek ki
hatását a nagy felszabadító háború kimenetelére és a szovjet—magyar
fegyverbarátságra. A magyar és szovjet himnusz elhangzása közben meg
rendülten álltunk vigyázzban és kemény fegyvertisztelgéssel köszöntük
meg az ünnepélyes fogadtatást.
A városparancsnokság által biztosított laktanyaelhelyezés és meg
felelő élelmezés mellett azután megindult az új magyar hadsereg I. had
osztályának szervezése. így volt lehetséges, hogy hazánk teljes felszaba
dulásának hajnalán, 1945. március 22-én, az ezred tagjaiból szervezett
hadosztály keret már a városkörnyéki falvakban elhelyezkedve várta a
nagy tömegekben jelentkező, öntudatos, magyar hazafiakat, a fasizmus
elleni harc további folytatására.
Kalászi György
a volt Budai Önkéntes Ezred tagja.
Budapest XIX., Pákozd u. 62.
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