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A Róbert Károly Körúton lőttek bennünket. Bementünk a Nyugati Pályaudvarra. Ott feküdt egy 
aknalövedékkel agyonvágott ló. A környező házakból kijöttek az asszonyok, ki késsel, ki 
fejszével, és fél óra alatt szétszedték a döglött állatot. Egy öreg nénike a ló csontvázát húzta 
maga után haza.  

Átmentünk Budára. Ide az oroszok a Németvölgyi úton törtek be. Megszerezték a 
szennyvízcsatorna térképét és azon keresztül jöttek, mint a patkányok. Nem volt vizünk. A havat 
melegítettük fel, de az is mát tiszta korom volt. Éjjel mentünk a hegyekbe döglött lovat keresni. 
Nyersen ettük a húsát, mert a szükség törvényt bont.  

A Gellértszálló nagytermébe voltak a halottak berakva a földre. Eltemetni nem lehettt őket, mert 
a föld meg volt fagyva. Szerencséje volt Pestnek, hogy télen volt az ostrom, mert nyáron a sok 
halottól biztos kitört volna valamilyen járvány.  

A Vérmezőn volt egy tömegsír. Ide hordták a halottakat és leöntötték mésszel. Ki dja, hányan 
vannak ott eltemetve?! 

Az alagútban voltak a sebesültek, meg a lőszert is ott tárolták. Az oroszok lángszóróval 
felgyujtották az egészet.  

Kenyérjegyet csak az kapott, aki beállt a nyilas pártba. 

Az ember sosem tudta, melyik ablakból fognak rálőni.  

Ha az ember kiment, nem tudhatta, hogy meghal-e vagy Szibériában fog kikötni.  

Kijárási tilalom volt. Akit a nyilasok elfogtak, azonnal agyonlőtték, s cédulát tettek a holttestre, 
hogy így jár, aki éjjel a városban járkál.  

Székesfehérváron alakult egy fiatalokból álló páncélos hadtest, hogy ők felszabadítják 
Budapestet. Az oroszok teljesen megsemmisítették őket.  

A Sashegyen volt egy igazoló bizottság. Egyenként szólítottak be bennünket. Volt aki kijött, de 
voltak akiket egy tovaris kísért hátra és az már nem jött vissza. Nem tudjuk, mi lett velük. A 
tiszteket mind kivégezték egy tarkólövéssel.  

Mikor visszahoztak pestre, átadtak a magyar honvédségnek a Terézia laktanyában. Onnan azzal 
küldtek el, hogy vegyem le a rendfokozatomat, mert az utcán agyonvernek. 

  


