
Egy falusi asszony naplója 
Budapest felszabadulásáról 

Egy falusi asszony naplót' vezetett, az elmúlt évtizedek alatt, többet is. Aztán az évek múltával, mikor 
már a bennük írtak fénye halványult, emlékük-értékük megkopott, elhagyta őket. Egytől azonban nem 
vált meg negyedfél évtized múlva sem, ezt Budapesten, majd otthonában - a Zala megyei Páka községben 
- irta a számára is sorsfordulót hozó 1944-1946-os években. A 120 lapból álló, együvé tartozó két füzet 
első bejegyzésének napja 1944. december 24., helye az aznap szovjet gyűrűbe zárult főváros, az utolsóé 
pedig 1946. április 1., már Zalában. 

Tulajdonosa Németh Istvánné, 1942-ben politikai okok miatt letartóztatott , s börtönben elhunyt 
baloldali érzelmű munkás özvegye. Naplót vezetett, mert - mint mondotta - „éreztem, hogy valami 
olyasmi történik, ami még az életünkben nem történt, valami olyan esemény, amit, ha le nem írom, talán 
magam sem fogok visszaemlékezni rá . " Irta a naplót a pincében, a romos lakásban, majd ot thonában, 
néha-néha kihagyva egy napot, néhányszor csak két-három sort írva, sokszor viszont oldalakon át 
folyamatosan örökítette meg a körülöt te zajló életet. Munkája nem történeti forrás a hagyományos 
értelemben, de forrása lehet a hétköznapok emberének, a háborús borzalmakat átélt kisember szorongás-
sal, félelemmel telt mindennapjainak, az ostromlott főváros pincébe zártjai életének, az újjáéledés, az 
újjáépítés és az újat akarás emberi-egyéni pillanatainak újraéléséhez. 

A napló keletkezésének körülményeihez valamivel korábbra kell nyúlni, mint az első bejegyzés 
időpontja, s ez egyben az írója politikai meggyőződésére, a felszabadulás utáni „hovatartozásra" is 
magyarázatul szolgál. A Pákával szomszédos község, Csömödér fűrészüzemében az étkezde falán 
márványtábla van, az alábbiak olvashatók rajta: „Ebben az üzemben dolgozott Németh István és Bockó 
Ferenc elvtárs, akik harcoltak az illegális munkásmozgalomban a dolgozók jogaiért, s ezért életüket 
áldozták". 

A férj, aki a győri fémipari szakiskola elvégzése utána a helyi vagongyárban helyezkedett el 
esztergályosként, hamarosan szervezett munkás, a vasas szakszervezet tagja lett. A Tanácsköztársaság alatt 
vöröskatona volt, bukása után el kellett tűnnie a városból, s a távoli Zalában, az Esterházy hercegi hitbi-
zomány csömödéri fűrészüzemében lett munkás, majd mozdonyvezető. A mindenki által tisztelt és 
megbecsült, a dolgozók érdekeiért mindenkor kiálló munkást 1942 februárjában - alig két héttel a telep 
hadiüzemmé nyilvánítása után - többedmagával lefogták, elhurcolták, s előbb Győrben, majd a Margit 
körúti fogházban tartották fogva. Hűtlenség és hazaárulás vádjával másfél évre ítélték. Börtönbüntetését 
Szegeden kellett letöltenie, ahol 1944. április 23-án 48 éves korában elhunyt.2 

A nyilas hatalomátvétel után a vele együtt lefogott, de a rövidebb büntetések után szabadult társait 
1944 novemberében ismét elhurcolták. Ezzel egyidőben több jel arra mutatot t , hogy Németh Istvánnét is 
megfigyelés alá helyezték, valószínűleg férje korábbi tevékenysége miatt. Ekkor elhatározta, hogy elhagyja 
lakhelyét, és még 1944. november elején ideiglenes kijelentővel Budapestre távozott. Ott egy mátyásföldi 
címre jelentkezett be, de helyette budai rokonaihoz költözött a Farkasrétre. Ettől kezdve nem zaklatták, 
annál inkább sem, mivel szállásadója hivatásos katona volt, igaz, akkorra már Sopronba távozott. Otthon 
maradt két lányánál lakott, s a három nő együtt vészelte át az ostromot, a háború utolsó hónapjait, és az 
azt követő felszabadult, ám számukra cseppet sem könnyű időket. 

A napló első lapja 1944 karácsonya előestéjén íródott, aznap, hogy Budapest körül bezárult a szovjet 
hadsereg gyűrűje. Idézzük az első bejegyzést: 

„Budapest 1944. dec. 24. vasárnap. A messzehordó ágyúk lövéseit már hetek óta erősen hallottuk. 
Ablakok, ajtók remegnek a lövésektől, és a közeli légvédelmi ütegek erős tüzelésétől A berepülések min-
dennap ismétlődnek kisriadó, légi veszély, nagyriadó, mondja egész nap a rádió légója. Már 
megszoktuk, mai napig légó alatt is járunk az utcán, sőt közlekedik a villamos kis riadó idején is. 
Tömötten futnak, a megállóknál felszállni majdnem lehetetlen. Az üzletekből az elmúlt héten már 
elfogyott az utolsó káposzta, karalábé, cékla, sárgarépa, amit korlátlanul lehetett vásárolni. Készülünk a 
szent estére . . . telefonhívást kap a húgom, és azzal a hírrel tér vissza, hogy Budapestet az oroszok 
körülzárták. Megdöbbenve nézünk egymásra. Mert az újságok és a rádió folyton győzelmi hírekkel voltak 
tele". 

Másnap már elérte a budai Süveg utca 4. számú házat is a háború: golyók süvítettek az utcán, s a lakók 
megkezdték a leköltözést a pincébe, mintha azok bármelyike alkalmas lett volna az életnek megvédésére 

1 A napló 1982-ben került a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum gyűjteményébe. 
2 Élni e m b e r ü l . . . A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgyűjtemény. Zalaegerszeg, 
1980. 3 4 4 - 3 4 6 old. 
'Vendéglő. 
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Két-három napig, legfeljebb egy hétig tartónak számították ezt az állapotot, arra még csak nem is 
gondolva, hogy mi lesz azután? 

Két óra hosszat cipelünk, hordozunk, rakunk mindent, és még mindig hiányzik, ami fontos. 
Közben ahogy feljárunk, a golyók süvítése és bevágódása mindig sűrűbb. Látjuk már hogy lent kell 
maradni, nem tanácsos már kimozdulni. így aztán ülünk, és van időnk észrevenni hogy két óra alatt 
sikerült egy tökéletes nyomortanyát teremtenünk. Ezen nevetünk. Újabb 2 óra múlva azonban már 
fázunk, és már a dolog nem olyan mulatságos. . ." 

S ettó'l kezdve a pincében éltek, oly sok fővárosihoz hasonlóan, osztozva velük hosszabb-rövidebb ideig 
félelemben, kínban és reményben. December 27-e után elmaradt a légiriadók jelzése, a folyamatos 
lövöldözés az embereket az eló'ször kiépített odújuk elhagyására kényszerítette, s összehúzódtak a védet-
tebbnek tűnő' nagyobb pincékben. Megkezdődött Budapest ostroma. 

(1944) „December 31. - Reggel 7 óra, az alvók és virrasztók felkelünk, mosakodás vágyával De ez 
csak vágy marad. Nagyon piszkosak vagyunk és szomjasak. . . A vízhiány óriási, 40 ember és 3 vödör 
tartalék víz, két csecsemő akinek tisztán tartásához normális körülmények közt 1 napra kellene ennyi. Mi 
lesz itt? Ki tudná megmondani. . . 8 óra után az aknavetés szűnik, ami egész éjjel tartott. Eszünkbe jut, 
hogy a (szomszédos) pincében 50 kg burgonya van és káposzták, ezzel is elhúzzuk egy darabig, kenyér 
már úgysincs, csak ha a kevés tartalék lisztből sütünk 1 tepsibe, de élesztő nélkül kovásszal Átmegyünk, 
csak géppuskák és gyalogsági fegyver pergő tüzét halljuk. Sértetlenül érünk át az idegtépő, süvítő 
durranások közt. Először a lakásba megyünk, az ajtó nyitva, helyesebben feltörve. Minden kifosztva, 
kiborítva, felforgatva. A verandában székelő SS-némettől húgom megkérdi. Mi az, itt jártak az oroszok? 
Nem, feleli egykedvűen . . . A pince SS-ekkel tele, lent van a kályhánk, a szobából a rökamié, a . . . 
gramofon, épp egy lemez forog rajta Tánczene, persze szilveszter van, eszmélek rá, és az SS-tiszt jóslatára, 
hogy táncolni fogunk. Mi nem még, de az idegeink már kezdik. Azért csak mégis körülnézünk. 
Házinyúlbőrök, -lábak, csirketollak és kacsalábak, zsírosbödönök, lekvárosüvegek tanúskodnak arról, hogy 
a németek szilvesztereznek. Összeszedünk annyit, amit elbírunk a krumpliból, káposztából és a 
golyózáporban visszaindulunk. Mind épen átérünk, a többiek nyugtalankodnak már értünk. Elmeséljük a 
látottakat, és arra gondolunk, hogy ez a szilveszter nekünk csak aknát, géppuskagolyókat, ágyúlövegeket, 
éhezés ellen legfeljebb sült krumplit hozott. 

1945. január 1. - Újesztendő első napja. Egész éjjel lőttek aknákat, nehéz lövedéket, géppuskagolyók 
koppannak kívül Záporszerűen, méghozzá sűrűn. Kimenni még az előtérbe is veszélyes. . . Az 1 deci víz 
bizony kevés, ha megisszuk, szomjasabbak leszünk tőle, hó nem esett, kilesek a résen. Meg is rónak érte, 
az utcában állítólag több ház ég... Az utcasor lakásainak ablakában géppuskákat állítottak fel a németek 
És most ezek a házak égnek. A kertünkben is ég a víkendház. Szomjas vagyok. Vizet, Istenem vagy havat. 
Savanyú uborkát eszünk, hogy kissé enyhüljünk. Pincében nappal kis gyertya ég, semmi világítást nem kap 
kívülről. Szeretném látni a napot. Világosságot, levegőt. Talán jobb is, hogy félhomály van, nem látjuk, 
hogy milyen kétségbeejtően nézünk ki: rettenetesen piszkosak vagyunk Á gyerekpelenkáik mosatlanul 
száradnak, rettenetes egészségtelen szagot árasztva. Hogy újra szárazba tehessék a kicsinyeket. Az éj, nap 
egybefolyik, már nem érdekel, nappal van-e vagy éjjel. . ." 

De a naplót írta tovább. Az emberek fásultan, gyakran semmiségeken összeszólalkozva ültek, 
beszélgettek, néha a gyertyák fényénél felolvastak, s szenvedtek a levegőtlenségtől, a szomjúságtól és 
egymástól. 

Január első napjaiban a szovjet csapatok áttörték a németek védelmi vonalát, s felszabadult először 
Kőbánya, majd tovább január 9-én Csepel, Kispest, Pesterzsébet, Pestújhely, Rákospalota és Újpest. 

„Január 9. - Ugyanaz, mint tegnap. Tűz, tűz. Repülőgépek, bombák, este megafon, de nem lehet 
kimenni, nem értünk belőle semmit. Németh bácsi lázas, nem eszik semmit. Ingerültebb szavak, amit 
egymásnak adnak az emberek. Egy vágyam volna: aludni, semmiről nem tudni. 

Január 10. - Semmi új. Egyforma pokol Kint is bent is. Éhezés, szomjúság . . . 
Január 11. - Szaporodunk . . . Talpalatnyi hely sincs már. Az alvásprobléma egyre nagyobb méreteket 

ölt. Én már nem bánom, kijön. Orosz? - vagy bárki, csak ki akár a fagyba, halálba, csak ki innét. 
Január 12. - Ma a németek a felettünk levő lakás verandáját bontják, és ablakot rakják be vele. Lőrést 

raknak. És ezentúl fölöttünk géppuskáznak. Majd kapjuk a válaszokat, akna és ágyúlöveg irányából, 
akarom mondani alakjában. Már most tényleg nem tudom élve maradunk-e? Nem nagyon izgat, csak 
nyomorék ne legyek. . . 

Január 13. - Németh bácsi meghalt. Észre sem vettük, mikor. A J>asfészek"-ben3 már oroszok vannak. 
Nagyon lassan jönnek. Házról házra, délután 3 óra körül őrülten lőnek fölöttünk a németek. Ugyanígy az 
oroszok is. Az aknavető közel lehet. Már a kilövéseket is halljuk. Utána mindjárt a becsapódás. így tart 
hajnalig. 

Január 14. - A harc heves. Ég a Sasfészek. Semmi jel arra nézve, hogy mikor szabadulunk ebből a 
bűzös odúból Erzsi tegnap nem jött vissza. Hallgatjuk a künn hangzó emberi hangokat, nem-e oroszok. 
Nem. A csecsemők sírása, ami ezelőtt mindenkit idegesített, most mentőövvé válik . . . 

Január 15. - Az erős harc tart reggel 7-kor is. Kimentem hóért. Jól beláthatnak az orosz tüzérek, alig 
húztam meg a vödröm a hóban, be kell jönni. Alighogy ellépek, odaporzik egy géppuskasorozat. Ki is 
kapok ottbenn . . . Ingerült szavak, félelem az arcokra írva. Azért ahol lehet, megbökik egymást szavakkal 
az emberek. Erős aknatűz délután fél háromig, felettünk elnémul a géppuska-kelepelés. A németek 
biztosan visszavonultak. Kiáltozás künn. Furcsa hangok. Hallgatjuk, orosz? Az, kétségtelenül: orosz. 



Egész közelről halljuk. Izgalom morajlik végig az egész pincén. Itt vannak az oroszok. Negyedórai 
kiáltozás után. Géppuskasorozat, lövés hallatszik. Levegőbe lőttek? Nem tudom. Kiáltás oroszul. . . 
Mondják, hogy mindenki jöjjön ki a pincéből Bemegyünk, kiszólítják az egész társaságot. Mindenkit 
megvizsgálnak, zsebeit megnézik mindenkinek. Aztán kérdezik. Germán, nyimecki? Nincs, feleljük. Nekik 
ez nem elég, kiküldenek a lakás tornácába, és átvizsgálják a pincét. 10 perc múlva felszólítanak, hogy 
szedjük össze a holminkat és hagyjuk el a pincét, mert a ház égni fog. Hová menjünk, kérdezzük. 
Budaörsre, felelik. Visszamegyünk, összeszedjük, amit elbírunk, és a többit visszahagyjuk. . . A ház körül 
eldobált német fegyverek, és egy halott német katona . . ." 

Január 18-án Pesten elhallgatnak a fegyverek, s Buda egy része is felszabadult már. Nem ért véget 
azonban ilyen egyszerűen a napló írójának és környezetének - sok ezer más sorstársukhoz hasonló 
kálváriája. A feljegyzések tanúságai szerint majd csak február 10-én térhettek vissza otthonukba, addig a 
front második vonalának számító Sasadon laktak, beszállásolva ismét egy idegen, őket befogadó családnál. 
Ellátásukról maguknak kellett gondoskodniok, a budai hegyekben harcoló szovjet csapatok egy hadtáp- és 
ellátórészlegénél dolgoztak, cserében élelmiszerért. A bőség zavarába kerültek a korábbi hetek 
megpróbáltatásai után. 

A front eltávolodásával hazatértek, takarították a romokat , igyekeztek lakhatóvá tenni a szétlőtt 
lakásukat. A háború után meginduló élet első jelei - noha a harcok még folytak a Vár és a Gellérthegy 
környékén - mind sorra bejegyzésre kerültek a naplóba: a korábban felszabadult Pesttől elvágott, még 
élettelen Buda, a pincékből és szükségmenhelyekből előjövök, a közmunkán romot takarító, halottakat és 
dögöket temető, fegyvert és robbanóanyagot gyűjtő, éhező és fázó emberek. 

„Február 18. - . . . Buda teljesen elesett, helyesebben felszabadult. Csak ez a felszabadulás mérhetetlen 
sokba került. A Cenk-hegyről elnézve borzasztó kép tárult elénk. Üszkös házak, mindenfelé vigasztalan 
romok halmaza. Eltépett villamos- és telefonvezetékek, vizet cipelő és batyujukat hordozó emberek. 
Csüggedt, éhező arcok. Leteszem a vizet, amit hozok, nehéz és kicsit pihenek, sötétedik már, valahol 
messze villany gyúl ki, a Duna vizében tükröződik fénye. . ." 

A több hétig tartó utcai harcok a fővárost romossá tették. Az anyagi károk nagyságát jelzi, hogy 
háztömbök, utcák, sőt egész lakónegyedek váltak romhalmazzá. Vastag törmelék borította az utcákat, s a 
Dunába rogyott hidak elvágták egymástól a város két részét, megbénult a közlekedés, a villany- és 
vízhálózat, s a pincékbői-óvóhelyekről előjött lakosság ellátása szinte megoldhatatlan feladat volt. 

A város egészének felszabadítását követő napok leírása már „csak" a hétköznapoké, de megelevenedik 
rajta a főváros első napjainak élete, a sokszor és sokak által felelevenítettek, a már elfelejtett vagy 
jelentéktelennek tartott epizódok és epizodisták, a közmunkára menők, a kétnyelvű igazolvánnyal 
rendelkezők, a leszakadt hidak között csónakokon száz pengőért a túlpartra igyekvők, a rémhírek és 
terjesztőik, a kordéba, kocsiba fogott költözködők, az első plakátok a villanyoszlopokon és falakon, a 
romok között fosztogatók, a batyuzó asszonyok, a vízért a harmadik utcába járó emberek, a romot 
takarítók, - s folytathatnánk szinte vég nélkül a felsorolást. Naplókónk nemigen értékel, ritkán fűz 
kommentárt az eseményekhez, viszont annál pontosabban ír le szinte minden hétköznapi történést, 
részletezve a március végén Törökbálinton bonyolított cserebere-beszerzés eredményét, a budai kertek 
veteményezésre előkészítését, a figyelme kiterjed a front előrehaladására, de még a Kossuth Rádió 
Moszkvából sugárzott adásainak befejezésére is, április 5-én. A sorok közül azonban az asszony szól, aki 
számára Bécs eleste kevésbé fontos, mint az, hogy április 10-én Pesten a burgonya kilóját 

„25 p-ért mérik, liszt kilója 200-120 pengő, dara 24, zsír 460, szalonna 400, savanyú káposzta kg-ként 
60 p., só 36, 1 zsemlye 15 p., 1 kg bab 32 p., egy cukrászsütemény 28 p., 10 dkg cukorka 60 p., 1 
kukoricaprósza, amit az utcán árulnak kosarakban 4 p. A legképtelenebb árusítások és árak. Ahol előbb 
péküzlet volt, cipész dolgozik, vegyeskereskedés helyén mészáros nyit. Volt hentesüzletben cipőfűzőt, 
szaharint árulnak . . ." 

Már sűrűbben fordul elő olyan nap, amelyről nem szól bejegyzés, vagy csak néhány sor árulkodik a 
fővárosban zajló eseményekről. Aztán júniusban ismét hosszabbodnak a leírtak, a hazautazásra várakozás 
oldalakat hív elő. A sorok között egyre több a már nem személyes jellegű bejegyzés, s az újságok hírei, a 
bel- és külpolitikai országos és világeseményei jelennek meg. S aztán eljött június 29-e, a három napig tartó 
utazás indulónapja, a hónapok óta várt utazás haza, Zalába. A napló utolsó, több mint harmada már az 
itteni élet leírása, a régi lakás újból otthonossá tétele, a megélhetést biztosító munkavállalás. Ismét 
rövidülnek a bejegyzések, újból napok maradnak ki, a zártabb, csendesebb falusi élet kevesebb 
megörökítenivalót kínált. Aztán életében fordulat állt be, a sokak által tisztelt munkásmártír özvegye 
kommunista párttag lett, s a község nemzeti bizottságába is delegálták. A gyökeresen új, a pezsdülő napok 
a naplóban is visszatükröződnek, s a gyarapodó napi krónikákban jelentős helyet foglal el a belpolitika, a 
helyi választásokat megelőző pártharcok, s a sorok írója által nagy lelkesedéssel és odaadással végzett 
kulturális és pártmunka. 

A memoárirodalom, a napló, a visszaemlékezés iránt megnőtt az olvasói kereslet, s a megjelent munkák 
egész sora foglalkozik korunk utolsó századával, ezen belül is a második világháború időszakával. 
Államférfiak, politikusok, tudósok és művészek emlékeztek - általában naplójuk feljegyzései alapján -
önmagukra, s a korra, melyben éltek, melynek esetleg alakítói is voltak. A hétköznapok embere ritkán jut 
szóhoz ebben a műfajban, s ezért is érdekes Németh Istvánné naplója a múlt hétköznapjainak kutatója 
számára. 

Dr. Bencze Géza 


