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Ajánlás
Tisztelt Olvasó! Példás erőfeszítés, szorgalmas, hosszú éveken át tartó gyűjtőmunka összegzése áll előttünk e könyv lapjain. László István helytörténeti kutató faluja iránti szeretete, kora gyermekkorától minden iránt érdeklődő természete és kitartása tette lehetővé számunkra, hogy falunk, Balatonszentgyörgy
történetének egyik legszomorúbb korszakáról ezt a színes, átfogó, egyéni hangvételű munkát most kézbe vehessük. Erejét, idejét és fáradságát nem kímélte,
megszállottként kutatta településünk múltját a levéltárakban és az élő tanúk emlékezetében, akik közül maga is egy. A sajátos stílusú mű történeti témát feldolgozó irodalmi alkotás, méltó örököse a főként Simon József nevéhez kötött helytörténeti hagyományoknak. E gördülékenyen olvasmányos művön érezhető,
hogy írója kiválóan ismeri a környéket, az itt élő embereket, egyéni sorsukat. Azt
tartják: „Addig élsz, amíg őriz az emlékezet!” – E könyv emléket állít a világégés
történéseinek, helyi szereplőinek. Kemény megpróbáltatások, örömök, bánatok,
véres és vértelen harcok tárulnak fel e könyv lapjain. Megpillanthatjuk a front
előzményeit, a közösség félelmeit, bizonytalanságát. Szinte filmszerűen, apró
részleteiben tárulnak fel előttünk a drámai napok történései. Aztán az „új rend”
hétköznapjait örökíti meg a szerző, számos történettel, anekdotával fűszerezve.
Közben kaleidoszkóp-szerűen változnak dátumok, színhelyek, szereplők, még a
műfajok is. László István szemtanúként is őszintén vall gondolatairól, töprengéseiről, lelki vívódásairól.
Hatvan esztendő távolságában már tárgyilagosabban szemlélhetjük a világháborút. Ugyan még mindig élénk iránta az érdeklődés, de már elég messze van
ahhoz, hogy ne legyünk rabjai a korabeli indulatoknak és illúzióknak.
László István munkája érdemes arra, hogy kötetben összefogva a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljék. Köszönet érte!
Nagy Lajos
polgármester

15

Lektori vélemény
A nyolcvan évet meghaladó korú szerző, László István a hatvan év előtti ifjú
kor emlékeit gyűjtötte össze, kötötte csokorba, hogy élete első 20 évének ismereteit, tapasztalatait a világháború egyetlen esztendejének apropóján – közel 300
oldalnyi kéziratba sűrítve – átadja a jövőjét alapozó jelennek. Nem médiaszenzáció tehát, nem történész „okoskodat”, nem háborús borzalmak irodalmi
köntösben: Sokkal inkább oknyomozó „helyszíni riport” úgy, ahogyan egykor a 2.
világégés utolsó eseményei, emlékei bevésődtek…
S éppen ez a MŰ páratlan értéke ma!
Az idős emberek felmérhetetlen kincse ugyanis ez. Átküzdött életük, sikereik
vagy kudarcaik, feledni való napjaik, éveik mögött gyermek- és ifjúkoruk élményei tisztán, akkori „lemezükre” rögzülve maradtak fenn. Amikor messze még a
vég, amikor egyaránt bizakodnak bombazáporban, napsütésben, amikor gondjaik vég-határa az iskola, a falubeliek iránti rokon- vagy ellenszenv: Amelyek „tárgya”, alanya a szomszéd faluig is ritkán röpíti őket. A másfél- kétezer km-re lévő
állítólagos „ellenségük” keleten? – Csak a felnőttektől áthallott sejtések, nem
valós veszély…
Az elgyötrő évtizedek után ide visszatalálni - fantasztikus adománya a Sorsnak! S ez László István szentgyörgyi nyugdíjasnak megadatott! Ettől lesz hangja
egyedi, látásmódja eredeti, feldolgozása korhű!… A több, mint félszázad előtti
jajt, kacajt, sikolyt az idős kor higgadtságával járja körül, gyakran újra és újra,
tanúkat, bizonyságot keresve emlék-töredékei igazolására…
A marcali Polgári volt, és a keszthelyi Gimnázium leendő magántanulója a
két iskola között „kijárta” élete első „fő-iskoláját”, a körötte zajló 2. világháborút… Akkor szerzett ismereteit tárja elénk torzítatlanul, úgy, amint azt 18-20
évesen, kortársaival megélte. Környezeténél iskolázottabb szelleme elraktározta
az élet nagy iskolájában kapott napi „leckéket”, a felnőttek, szövetségesek és ellenséges repülő rajok „előadásait”… Hogy ki mit tartott háborúról, szovjetekről,
helyben maradásról és menekülésről… Szinte naplószerűen kalauzol az események dzsungelében, a szentgyörgyiek külön kis „világháborújában”… Ahol mindenki „bevonult”, hősies helytállásukat, elesetteiket mégsem tartják nyilván a
levéltárak… A Sors ajándékaként, a falu lakók között élő Szerző azonban igen!
Aki a maga és Családja áldozat-vállalásával a közösség asztalára tette a település
majdnem elfeledett nagy-korszakát…
László Istvánt ugyanis ifjonti kíváncsisága, bátorsága, tudásszomja sodorja
helyszínről-helyszínre, bombatölcsértől a lezuhanó repülő pilótáiig, a vasúti főbunkerből a szőlőhegyi „menekült-táborba” , rokont látogatni a szomszéd falvakba… Közben dátumok közt botladozunk, hétköznapokat és vasárnapokat tölt
meg a mindennapok háborús eseményeivel, tragédiákkal és humorral, amint az
élet a nehéz helyzetekben is találomra keverte a lapokat… (…”lúdtalanított” né16

met katona, ejtőernyős nyiratkozás…) Úgy kapjuk kézhez a berényi-szentgyörgyi
„hadijelentéseket”, amint a Riporter első érintésre elraktározta azokat… A
könyvtárakat roskadásig megtöltő szak-fenomének még nem keverték, magyarázták össze-vissza szóbeli közléseit. A falu minden élő és holt lakója szerepel a
„front” innenső oldalán. S a „találkozás” az ellenséggel a máig ismert alternatívák nélkül - akár egyedi, akár általános ! – a Sz. szaklektora szerint is egészen
újszerű! (Sem virágcsokor, sem Gulág…) Amiben a legfantasztikusabb, hogy a Sz.
„a követő időkben” a torzító korszakok kultur-politikájának részese, végrehajtója
is felnőtt élete folyamán… Tehát idehaza, s nem külföldön, emigrációban őrizte
meg ’45. előtti-alatti emlékeit eredeti változatukban…
Ez életkorának – irigyelt! – teljesítménye, csodája, amellyel csak Balatonszentgyörgy ajándékozhatja meg Somogyot, s az Olvasókat.
A Sz. iskolatörténeti dolgozatához hasonló sorsot ajánlhatok. A kiadás halogatása a szemtanúk és utódaik örömét, a „jóvátételt” csökkentené. A kiadvány
újszerűségével sokakat meglep majd. A kistelepülés nagytettei láttán azonban ez
természetes!…
dr. Gál József
ny. tanár
volt múzeumigazgató
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Bevezetés
Kedves Olvasó! A mai idős nemzedék legmegrázóbb
élménye a második világháború. Akkor az valamiképpen
mindenkit érintett, hiszen a családok sokaságának kellett aggódnia fronton lévő, örök veszedelemben forgó
szeretteiért. Sőt e front falvainkat is elérte, megtépte, s
hónapokig itt időzött szüntelen rettegtetéssel, áldozatok
követelésével.
Magunkkal és az utókorral szembeni erkölcsi kötelességünk, hogy falunk, falvaink történetének e keservesen megélt fejezetét, a helyünkbe jött háború eseményeit
a feledéstől megóvjuk! Nem azért, mert szép volt, hanem
azért, mert igaz. Egy darabja a kornak, egy darabja az
életünknek, ezért ezt csak a mi nemzedékünk adhatja.
Már e bevezetésben megjegyzem, hogy a szomszédos Balatonberény gyakori
említésének oka, hogy falvaink közös szőlőhegye – ahova 1944. dec. elején benyomult a front és aratott a halál – Balatonberény közigazgatási területéhez tartozik és berényi hegynek nevezik. Ezen túlmenően is a két falu akkori legsajnálatosabb eseményei nagyobbrészt összefüggésben történtek, melyet a rokonság és
a közös sors tesz érthetővé. (Bizony, a négy berényi és az öt szentgyörgyi polgári
személy agyonlövése együtt vagy egymás közelében történt.)
A valósághű történet megírásához több alkalommal is fölkerestem a két falu
akkori eseményeinek élő szereplőit, családtagjait. Sok-sok személyes és telefoni
beszélgetésből áll össze a történet, amely így, akár közös munkának is tekinthető. Nagy segítséget kaptam a berényi Historia domusban, amely hitelesen ábrázolja a kort és az eseményeket.
Kedves Olvasó! Jelen írásom történeti vonalát kapcsolódó mellékletekkel
színesítettem, melyeket mindig észrevehetően, számmal és címmel jelzek.
Köszönöm Önkormányzataink segítségét. Szeretném, ha a második világháború kora közös sorsának jelen, hitelességre törekvő megörökítése is hozzájárulna a két falu további jó együttműködéséhez!
Munkámban nagy segítséget jelentett az eseményeket közösen megélt kortársakkal az emlékek esetenkénti fölidézése. Ők egyben tanúk is.
Itt köszönöm meg Dr. Gál Józsefnek, a marcali múzeum nyugd. igazgatójának mint munkám lektorának jó tanácsait és a baráti viszonyt, melyek erősítették önbizalmamat.
Jólesően emlékezem Veress D. Csabára, az országosan ismert hadtörténeti
íróra, aki készségesen segített katonai kérdésekben.
18

Jól esett a megyei levéltár megnyilvánuló segítőkészsége, melyet különösen
Jáger Márta főlevéltáros révén kaptam.
S itt emlékezem halála alkalmából tisztelettel a Megyei Levéltár volt korábbi
érdemes igazgatójára, Kanyar Józsefre, aki a helytörténeti kutatók emlékeiben
megérdemelten tovább él.
Csak remélhetem, hogy az utókor e munka felhasználásával is jobban megismeri saját történelmét, e korban élt ősei sorsát!
Ideírom, de nem mentegetődzésül, legfeljebb megértést kérve: mi akkor,
1944. decemberében így értettük a sorsba vágó kérdéseket. Ilyen és ilyen válaszokat adtunk tetteinkben azon frissiben. A csak utólag rossznak bizonyuló feleletekre ráment többek élete. Háború volt!
Végezetül megköszönöm a Sorsnak, hogy megengedte nekem, alámerülő
nemzedékünk e változatos korának, helyi történéseinek hiteles megörökítését.
László István
helytörténeti kutató
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A hozzánk érkező háború előzményei
A közeledő front sokasodó jelei
A sztálingrádi csata és a voronyezsi áttörés után egyre többször esett szó a
közeledő frontról. A háború elvesztésének a lehetősége puszta fölvetésként is
bűnnek számított, de az idő haladtával mégis egyre gyakrabban merült az föl
közvetlen környezetünkben is. Ezzel együtt a „csodafegyverben” való hit egyesekben töretlenül tovább élt. Ők annak bevetését teljesen biztosra vették, bennük
csak a bevetés időpontjának késése okozott némi szorongást.
1944. tavaszán a téglagyárnál Török Lajos (18 éves) barátommal is hasonlóról vitatkoztunk. Ő önkéntesnek akart jelentkezni, hogy valami vitézi tettért a
győztes háború után kitüntetést s vele majd vitézi telket kaphasson. Nem is
hagyta magát lebeszélni.1
Közülünk – a mély hazafias szellemben nevelt-önnevelt fiatalokból – gondolom másokat is szíven ütött a magyar történelem nagyjainak, Szent László, Hunyadi János nevének a toborzásba bevonása a vesztésre álló háború időszakában. Én bizony az önkéntes jelentkezésre vonatkozó toborzó felhívásokat olvasva, esetenként nehezen tudtam elhessegetni a lelkiismeret furdalást, bár akkor
már a győzelmet kizártnak tartottam.
A sokasodó vészjelekhez számítható a katonai előképzésnek tekintett szigorodó levente kiképzés.2 Amíg korábban a tanévvel egybeesően vasárnaponként 8
órától 12-ig tartott a foglalkozás, beleszámítva a misén való együttes részvételt is,
addig úgy 1942-től, vagy 1943-tól a levente foglalkozás egy fél munkanapra módosult. (Nálunk kedden volt.) A vasárnapi misén az egységben való részvétel
természetesen továbbra is kötelező volt. Az ország romló védelmi képességét
jelezte, hogy később a formás gyakorló fapuskáinkat, kézigránátjainkat is bevitték a honvédséghez, nyilván az ottani kiképzéshez.
A vasútállomáson megépült egy központi nagy betonbunker szolgálati helynek, a vasút belső riasztására, egy-két megyényi vasúthálózatra gondolva. Azonban ez a bunker óvóhelyként csak a benne dolgozó három személynek szolgált.3
Épült ezen kívül még négy kisebb, fontos szolgálati helyek melletti, például a
váltókezelőknek. (E bunkerok még 2005-ben is megvannak, mert elbontásuk
költségigényes.) Az utazó közönség részére csak egy cikk-cakkos fedetlen árkot
ástak az állomástól nyugatra, kb. a Petőfi utca útteste helyén.

Melléklet: 1. „Vaskereszt” vagy fakereszt, mondta 1944-ben Török Lali, 166
Függelék: Visszaemlékezés a kötelező, katonai előkészítő „levente” életre, 248
3 Melléklet: 40/a-e. Gyávaságaim abból a korból, 207
1

2
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Szeptemberben állomásunkon megjelennek a románok átállása folytán
(1944. aug. 23.) fölgyorsult szovjet előnyomulás miatt Erdélyből és KeletMagyarországból menekült vasutasok. Hónapokig itt vesztegelnek a nagyra duzzadt állomási létszámban. Számos család végleg letelepszik Szentgyörgyön vagy
Berényben (Borbély, Marsi, Miklós, Kraliczky, Kun, Szabó stb.). (Elnézést, hogy
csak Szentgyörgyöt és Berényt írok, de helyben mindig így beszélünk.) A menekülés sok keserűséggel jár, de érdekességek is előfordulnak.1
Már itt meg kell jegyeznem, hogy a második világháborúval foglalkozva keleti
ellenségünket hol szovjetnek, hol orosznak mondják. Orosz nép van, szovjet
nincs, azonban az orosz nép túlsúlyával létrejött szövetséges államalakulat neve
Szovjetunió volt, melyben az orosz nép aránya csak 54%. Ezért a történet során a
„szovjetek, szovjet katonák” elnevezés a helyénvaló, de az egyszerűsített „orosz”
is megszokott, természetes.
Szüts Ottó síremléke
Az akkor innen még távoli, de már
magyar földön húzódó frontról érkezett a halálhír. Kecskemét és Szombathely után ez harmadik temetkezési
hely.
„Öcsikénk, ifj. Szegvári Szüts Ottó
rohamtüzér zászlós 22 éves korában
hősi halált halt Kecskemétnél 1944.
október 31-én.
Népek Ura, Istene könyörülj rajta ki
mindenét, fiatal életét adta hazájáért!”
(A család csak itt írja „ts”-sel a nevet,
egyéb helyeken „cs” szerepel.)

A közeledő front drámai jelei közül kimagaslik a már hazai földről érkező első gyászjelentés: Pozsonyi Gáboré a békés megyei Csorvásról (24 évesen meghalt
1944. szeptember 30.). Ezt követte Szüts Ottóé (1944. okt. 31.), majd Tolnai
Györgyé (Kiskőrös, 1944. nov. 1.)
Tolnai György nevénél meg kell állnunk, mert a halál zordságát talán körüllengi az azt egy-két órával megelőző fájdalmas öröm. Testvérek találkozását látjuk a halál torkában, amely Gyurit el is nyelte. Úgy esett, hogy Gyuri testvérbátyjának, Tolnai Istvánnak (1911.) utászegysége Kiskőrösön éppen találkozott Gyuri
harcoló csapatával. Pista a nehézségek ellenére fölkereste öccsét és – gondolhat1

Melléklet: 3. Derűs történet a menekülő vasutasok köréből, 169
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juk – meghatódva, kapkodva beszélgettek, talán egy órát is. Aztán jött az elválás,
amely utolsónak bizonyult.
A Tolnai-család Gyuri rendezett, egyedi feliratos tömegsírját évenként látogatja. Negyvenhét magyar van eltemetve ott Gyurival együtt.
Előző háborús ellentétele: Dr. Tátrai József kiskőrösi fogorvos hasonló
rendszerességgel látogatja édesapja sírját a mi temetőnkben. (Bővebben olvasható a 35. mellékletben.)
Pozsonyi Gábor halálhíre Saáry Jenő gyógyszerészünk révén jutott haza, aki
akkor történetesen Csorváson egy iskolában rögtönzött segélyhelyen volt katonaként gyógyszerész. Hallotta, hogy fejlövéssel behozták Pozsonyi Gábor zászlóst, fölismerte, de beszélni már nem tudott vele. A Saáry Jenő révén kíméletesen hazajutó halálhírt a család nem akarta elhinni, mert Gábor levele napokkal
előtte érkezett a frontról. Írta, hogy Szent István napját (vasárnapra esett) valahol, de még nem magyar földön a lövészárokban töltötte, „de ez sem baj, csak
ezek oda ne érjenek!”.
Pozsonyiékkal, a téglásmesterékkel a régi téglagyárnál szomszédok voltunk,
illetve egy házban, a nagy nádasházban laktunk. Azonban ők nem a
közöskonyhás lakásban, hanem egy másik konyha-szobás-kamrás lakásban laktak, sőt volt nekik egy hátsó „kamurájuk” is. (A ház az 1960-as években alapjaitól
modern átépítésre került az eredeti helyén és változatlan külső méretekben.)
Mi Gáborral pedig az iskolai és társadalmi rangkülönbség, valamint a három
év korkülönbség ellenére is szinte jó barátok voltunk. Ez persze csak a valóságban volt így, a köztudatban egészen másként. Bárhol kimosolyogtak volna, hogy
én, a munkásembernek készülő kis téglás gyerek az úriembernek készülő Gábort
barátomnak merem gondolni. Ez beképzeltség! És bizonyára Gábort is zavarta
volna.
Gábornak a szorosabban vett barátai túl a helybeli érettségizetteken, a Kecskemétnél elesett Szüts Ottó és annak bátyja, Szücs Miklós, későbbi vezérkari
ezredes voltak. Miklós neve 1956. októberében országosan ismertté vált.1 (Miklós
később „cs”-vel írta a nevét). A nyári szünetekben többször kijöttek a Gáborhoz.
Bohém társalgásukhoz esetenként magukkal hozták a testi-hibás, tőlük idősebb
Haász Istvánt is. Vidám társalgásuk közben ittak, daloltak. A társalgásban esetenként résztvett az öccs, Pozsonyi Gyula is, a későbbi sávolyi állomásfőnök.
Visszatérve Gáborhoz elmondható, hogy kiváló atlétikai sportoló volt, akit fáradhatatlan edzései során kérésére segítettem a nyári déli pihenéseim rovására
is. Magasugrásnál tartottam a mérce nád egyik végét, mértem a távolugrást stb.
Nagyon jó szertornász is volt. Nemcsak kézen állt, de kézen járt is. Dunántúl
ifjúsági bajnoka is volt valamiben (talán középiskolás szinten). Ekkor a téglagyá1

Melléklet: 2. Szücs Miklós – falunk országos hírű szülötte, 166
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ri gyerekek nagy örömére egy futball-labdát is kapott az érem mellé. Viszont a
verstanulásban Gábor már nem bizonyult ilyen jónak, de abban is sokszor
együttműködtünk. Ő mondta a verset, én pedig néztem, amíg kellett, és segítettem. Visszagondolva említést érdemel, hogy Gábor nemcsak katonának, de a
vasútra is jelentkezett. Véletlen folytán mindkét helyről egy napon kapta meg a
felvételi értesítést. Ő a katonaságot választotta. Kőszegen volt katona.
Pozsonyi Gábor
A kiváló sportoló a katonaságot választotta a vasúttal szemben. A visszaszoruló német-magyar hadsereggel a
harcokban már magyar földön,
Csorvásnál kapott fejlövést.

Gábor sírját a csorvási katolikus temetőben többször is fölkerestem és az
ottani önkormányzat figyelmébe ajánlottam, akik már fejfát is cseréltek. Gábor tíz, a környéken elesett és ott eltemetett társával bekerült a
csorvási krónikába. Megjegyzést érdemel, hogy szerepel velük egy 17
éves öngyilkos német katona is, akit a katolikus temető utolsó sorába
temettek. Csorvást 1944. október 6-án foglalták el a szovjet csapatok.
Megjegyzem, hogy ez az erős csorvási kapcsolat nemcsak Gábor miatt van,
hanem azzal is erősül, hogy feleségem csorvási lány.
1944. októberében épült meg a vasútállomási homlokrakodó, akkor már a
közeledő frontot sejtetően, amiről azonban akkor még beszélni is csak bizalmas
körben lehetett.
1944. novemberében tankcsapdák készültek közmunkában a balatoni műút
és a keszthelyi út legelő menti szakaszán, melyben magam is résztvettem.
A 2. világháború előző szakában a berényi szőlőhegy északi részén, a hegyháton, a szentgyörgyi Máté Dezső szőlőbirtokán, a mai mobiltelefon átjátszó torony
közelében épült fából egy vadles-szerű katonai légi megfigyelő torony. E torony
az országos légoltalmi rendszer része volt, és megfigyeléseit Zalaegerszegre to23

vábbította. A torony igazán 1944. március 19-e, az ország német megszállása
után jutott fontos szerephez a hazánkat is sújtó nagy-erejű angolszász repülő
támadások során. Itt a közeli falvakból (Balatonberény, Balatonkeresztúr, Vörs,
Sármellék) behívott katonák teljesítettek szolgálatot.

Kubikosok a Fenékpuszta-Sármellék útépítésen
Készült a fenékpusztai bányában, a(z akkor ún. türjei) vasútvonal mellett, valószínűen 1943. tavaszán (a fa lombjáról és a ruházatról gondolva).
Gergye Feri és Török Jóska levente sapkában, Horváth Lukács Jóska katona
sapkában van.
Mi, kubikosok: a parton állók balról kezdve: Torma György, Gergye Ferenc (ma
Béke utca), István Úr, vállalati technikus, Csuha György (Berzsenyi u.), Rák
János (Egry u.), Garai Ferenc (Egry J. u.), a csillén folytatva: Horváth L. József
(Csillagvár u.), László István „Hírmondó” (Vasút u. 1.), Török József (Egry u.), a
bal oldali csillén ül: Bereczki Imre (?) a Debrecen melletti Józsáról, Egyed János (Egry u). A vidéki olajozó nevére nem emlékszem. Osvald József (az ásóra
támaszkodva), Simon Boldizsár (Egry u.), Katona András (Csillagvár u.) „hajadonfőn”
Ahogy tudom, valóban egyedül élek a 14 kubikosból, s hát hírmondó is vagyok.

Időben mindezeket megelőzte, de akkor kevésbé látszott jelentősnek a Fenékpuszta-Sármellék út építése 1942-44. között. Az építkezésen kubikosként
magam is dolgoztam. Bizalmasan hallottuk akkor, hogy annak építése katonai
szempontból fontos a nagy tőzeges berki terület kelet-nyugati összekötése miatt.
Akkor még a 7-es út sem volt meg. Az útépítés fontosságát bizonyítja, hogy feltűnően jól kerestünk. Később a napi öt pengőt is elértük.
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Jól emlékszem az akkor még távoli háború évődő emlegetésére, bár már a
sztálingrádi csata után vagyunk, s a jobb szélső csillén ülő Horváth L. Jóska már
túl volt a gyors hadtest 1942. évi Szovjetunió-beli hadjáratán. Fülemben van
ahogy az örök-vicces Kelevitz Jóska kubikos társam (1911) gyakorta mondja,
hogy úgy vigyázzunk, mert ha „Sztalin” bányájába találunk kerülni, akkor a harangszót is csak rádión hallhatjuk majd.

Nagyerejű angolszász repülőtámadások
Németország, majd 1944. március 19-e után
hazánk ellen is
Egy helytörténeti esemény kapcsán említem a 2. világháború sorsát nagymértékben megpecsételő, pusztító erejű légitámadásokat.
1944. június 14-én vagyunk. Már öt éve tart a II. világháború. A fogyatkozó
tengelyhatalmak gyengülő erővel feszülnek szembe az egyre inkább erőfölénybe
kerülő angolszász szövetségesek légierejével. Olaszország kilépett a tengelyhatalmakból, és hogy a Horthy-Magyarországnak erre ne legyen lehetősége, Hitler
Németországa 1944. március 19-én megszállta hazánkat.
A keleti-front közeledik, már sikernek csak a sikeres elszakadó mozdulat
számít.
Az amerikai-angol félelmetes légierő az olaszországi támaszpontjairól naponta repült át felettünk Németországot bombázni, de hazánkat a németek megszállásáig nem támadta. Azt követően viszont, igen. Az angolszász légierő majdnem
naponta repült át felettünk. Az úgynevezett „Liberátor” („felszabadító”) óriásbombázók 50-es csoportokban, nagy magasságban (kb. 10 km) repültek, nagyobbrészt két-törzsű vadászgépektől kisérve. Oly sok géppel támadtak, hogy
hanyatt fekve is el lehetett fáradni számlálásukban. Hat-hétszáz gép is előfordult, délután pedig zavartalanul jöttek vissza, mintha hazánk légterét kibérelték
volna. A mély és mindent betöltő monoton motorzaj és a védtelenség érzése bizony idegtépő volt. Akkor már a légierő alig-alig szállt szembe a fölényes túlerővel.
Ekkor lehetett itt-ott hallani falunkban is egy születő vallásos népi hiedelmet: Székesfehérvárt nem tudják bombázni, mert azt védi az ott eltemetett, erényes életű Kaszap István. Tudni véltek valami kinyúló felhőkarról. – Bár csak
igazolta volna magát a hiedelem! Sajnos, szőnyegbombázás sújtotta ezt a várost
is. (A kéthelyi Mika Lajos, későbbi távírász társam ezt a székesfehérvári állomáson személyesen élte át.)
A túlerő ellenére itt, a Balaton térségében néhány légi csata azért történt.
Ilyennek tekinthető az 1944. június 14-i (péntek) is, amely egy Liberátort megsebesítve visszafordulásra kényszerített. A szép fényes időben jól lehetett látni az
egyedül szálló gép hátuljából szivárgó füstcsíkot, majd az elváló három fehér
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pontot, a három amerikai repülős katonát az ejtőernyővel, akiket téves egyszerűsítéssel ejtőernyősöknek mond a lakosság. A Csillagvártól (akkor még Diós) délkeletre, az első állé térségében, az erdőszél közelében értek földet a fegyvereiket
eldobáló amerikai katonák. Mire leértek, már a mezőn dolgozók jelentős csoportja gyűlt össze. A nagyobb leventék vagy felnőttek közül valakik a levente század ólomgolyós céllövő puskáival (Összesen négy volt.) mentek a színhelyre, de
felhasználásukra természetesen nem került sor. Az elmúlt hetek súlyos magyarországi légitámadásai után az összeverődött sokaság dühösen, türelmetlenül, de
nem lincs-hangulatban fogta körül a védtelen amerikaiakat. Kisebb hevesség
azért előfordult. (Elcsattant két kisebb pofon. A csősz pedig hivatali fokosával
alig visszafogható dühvel, fenyegető mozdulatokkal néhány centire a fejtől, sziszegte: Az anyátok …, kellett nektek eljönni ilyen messzire, bombázni a magyar
népet?) A közben odaérkező uraság a csendőrökkel védelmébe vette a már foglyoknak tekinthető katonákat, akiket a marcali csendőrök előbb a kastélyba,
majd Marcaliba vittek magukkal. További sorsukról nem tudunk.
Magam szabadnapos vasutasként az állomásról láttam a kiugrást, s így biciklivel a földet-érés utáni percekben magam is a helyszínen voltam. Két katona
Sávoly-Sámson között ugrott ki, a gép pedig Csákány térségében zuhant le.
Szorosan nem kapcsolódik krónikánkhoz a falunk szülötte Cserny Miklós (23
éves) vadászrepülő háborús tevékenysége, de hőstetteivel, legendás akaraterejével és falunk szeretetével megérdemli említését, megbecsülésünket!1

Német felségjelű román vadászgépek támadása
állomásunk ellen, Szigeti Lajos mozdonyvezető
halálával
A románok augusztus 23-i kiugrását követően, 1944. szept. 17-én, vasárnap
két-vagy három német felségjelű román vadászgép többször rárepülve állomásunkra, kilőtt egy mozdonyt, s rajta agyonlőtte Szigeti Lajos (41 éves) tapolcai
mozdonyvezetőt.
Én szabadnapos vasutasként Keszthelyre akartam utazni, moziba, mikor
Mazzag Vince (21 éves) forgalmi szolgálattevő az akkori főnöki irodán át kirohant az akkori pénztárfolyosóra, ahol éppen voltam. Azonnal levágódott a fal
mellé s intett, hogy tegyem ugyanazt! Csak a lefekvést követően mondta el kapkodva, hogy repülők támadják az állomást, s azért húzódjunk a fal mellé! De már
kopogtak is a lövések. Jól emlékszem megkönnyebbülésemre, hiszen én bombák
robbanásával számoltam.
A gépek a vonalon számos támadást végeztek.

1

Melléklet: 4. Cserny Miklósról, a falunk-szülötte bátor vadászrepülőről, 169

26

A védtelen magyar zsidók tömeges galád
meggyilkolásáról
A történelmünkben példátlan és a világtörténetben is párját ritkító szégyenletes tömeggyilkosság nem helytörténeti esemény. Elvitték őket, s nem tudtunk
róluk semmit, utólag is keveset. Így a helyi zsidóság története a Függelékbe került.1
A háborús helyzetekben nem mindig sikerült erkölcsileg védhető magatartást
tanúsítani. Bizony egyes esetekben gyávának látszottunk, vagy tán azok is voltunk!2

Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete 1944.
október 15-én
Egy nevezetes nap. A győzelemben vakon hívők elképedtek, az egész ország
megdöbbent 1944. október 15-én, vasárnap, du. 1 órakor, amikor minden érzékelhető előkészítés nélkül, a déli hírekben történt figyelem fölhívás után a rádióban fölolvasták Horthy Miklós kormányzónak a háborúból történő kilépést bejelentő nyilatkozatát.
Ezt olyannyira fontosnak érzem a helyzet és a hangulat megértéséhez, annyira a történet részének tekintem, hogy itt, a történet fősodrában idézem a teljes
nyilatkozatot.

A kormányzó nyilatkozata a magyar néphez
Amióta a nemzet akarata az ország élére állított, a magyar külpolitika
legfontosabb célja volt a trianoni békeszerződés igazságtalanságainak
megszüntetése békés revízió által. A népszövetséghez fűzött remények
ezen a téren nem valósultak meg.
Az újabb világégéskor sem idegen területek megszerzése volt az irányadó, és Magyarország nem kívánt háborús úton visszanyerni területeket. A Bácskába is csak a jugoszláv kormány összeomlása után, saját
véreink védelmére vonultunk be.
Elfogadtuk a tengelyhatalmak békés határozatát, amely visszaadott
Magyarországtól 1918-ban Romániához csatolt területeket.
Magyarország földrajzi helyzete következtében német nyomás folytán
sodródott bele a mai világháborúba, de nem voltak hatalmi céljaink,
akár egy négyzetméternyi területet is elvenni akárkitől.
1
2

Függelék: A balatonszentgyörgyi zsidóság története, 220
Melléklet: 40/a-e. Gyávaságaim abból a korból, 207
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Ma minden józan eszű ember előtt nyilvánvaló, hogy Németország elveszítette a háborút. Minden kormánynak, amely felelős a nemzet sorsáért, le kell vonni a konzekvenciákat ebből a tényből, amint azt a
nagy német államférfi, Bismarck is megmondotta:
„Egyetlen nemzet sem köteles feláldozni magát szövetségesének oltárán.”
Történelmi felelőségem tudatában kötelességem megtenni minden lépést, amellyel elkerülhetem a további fölösleges vérontást. Egy nemzet,
amely az őseitől örökölt földet utóvédharcok színterévé változtatja egy
már amúgy is elveszett háborúban, rabszolga szellemtől vezetve és
idegen érdekek védelmében, elveszíti a világ közvéleményének becsülését.
Aggodalommal eltelve vagyok kénytelen kijelenteni, hogy Németország már nagyon régen megszegte a szövetségesi hűséget, amelyre velünk szemben kötelezve volt. Egy idő óta mindig újabb és újabb magyar csapatokat küldött a határon túli harcokba, az én akaratom ellenére és tudtomon kívül.
Ez év márciusában a német birodalom vezére Klessheimbe hívott tárgyalni, miután sürgetően kértem, hogy engedjék haza a magyar csapatokat. Itt Hitler kijelentette, hogy Magyarországot német csapatok
szállják meg, és ezt keresztül is vitte, tiltakozásom ellenére, az alatt,
míg én Magyarországon kívül tartózkodtam.
Egyidejűleg német politikai rendőrök árasztották el Magyarországot,
számos magyar polgárt letartóztattak, közöttük a törvényhozás több
tagját, valamint a kormány belügyminiszterét.
A miniszterelnök csak úgy kerülte el sorsát, hogy idejében elmenekült
egy semleges követségre. Miután Hitler megígérte, hogy ha olyan
kormányt nevezek ki, amely az ő bizalmát is bírja, megszünteti a magyar szuverenitást sértő megszállást, kineveztem a németek bizalmát
élvező Sztójay-kormányt.
A németek azonban most sem tartották be ígéretüket. Német megszállás védelme alatt a Gestapo a zsidókérdést szorgalmazta olyan mértékben, amely összeegyeztethetetlen az emberiességgel, és olyan módszerekkel, amelyekkel másutt is dolgoztak. Mikor a háború már határainkhoz közeledett és átcsapott határainkon, a németek továbbra is
segítséget ígértek, és ismét megszegték ígéreteiket.
Visszavonulásuk során az ország szuverén területén raboltak és romboltak.
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Ezeket a cselekedeteket, amelyek ellenkeznek a szövetséges hűséggel,
nyílt provokációkkal tetézték meg. Bakay Szilárd altábornagy budapesti hadtestparancsnokot Budapest kellős közepén Gestapo-ügynökök
támadták meg és elhurcolták egy ködös októberi reggelen, mikor háza
előtt éppen kiszállt autójából.
Egyidejűleg német repülőgépek röpcédulákat szórtak le a városok fölött, a kormány ellen uszítva a lakosságot. Megbízható értesüléseim
voltak arról, hogy németbarát csoportok saját embereiket akarták hatalomba ültetni erőszakkal, hogy politikai megmozdulást szítsanak, és
elűzzék a törvényes magyar kormányt, amelyet én neveztem ki. Ezeknek az volt a céljuk, hogy az országot hátvédharcok színhelyévé változtassák a német érdekek védelmében.
Elhatároztam, hogy megvédem a magyar becsületet a volt szövetségesünkkel való viszonylatban, ámbár ez a szövetséges ahelyett, hogy a
beígért segítséget nyújtotta volna, végül is megfosztotta a magyar
nemzetet legnagyobb kincsétől, szabadságától és függetlenségétől.
Értesítettem a német birodalom képviselőjét, hogy fegyverszünetet kérünk ellenfeleinktől, és megszüntetjük az ellenségeskedést velük szemben.
Bízom az igazság iránti szeretetben, veletek együtt remélem megmenteni nemzeti létünk folytatását a jövőben, és hogy valóra válthatjuk
majd békés szándékainkat.
A magyar hadsereg parancsnokait ennek értelmében utasítottam. A
csapatok, híven esküjükhöz, továbbra is kötelesek engedelmeskedni
parancsnokaiknak, akiket én neveztem ki. Minden becsületes magyart
arra kérek, hogy kövessen ezen az áldozatot kívánó úton, mely Magyarország megmentéséhez vezet majd.”
Budapest, 1944. október 15.
Horthy Miklós,
Magyarország kormányzója

Én e történelmi órákat az állomási betonbunkerben éltem át, ahol Gergye
Jánossal (21 éves) voltam párban „légós” távírász. A kiértékelő tiszt személyére
nem emlékszem.
A meglepetéstől csak hüledeztünk, szinte szólni sem bírtunk. Kényszeredett
mosollyal néztünk egymásra. Részünkről vége lenne a hosszú és keserves háborúnak? A váratlan, csodaszámba menő hír hatása alól föl kellett ocsúdnunk, hogy
gondolkozni tudjunk. Az első saját gondolatom az volt, hogy a németek ezt meg
fogják akadályozni. Azután meg azt gondoltam, előbbi örömöm ellenében, hogy
az elvesztett háború megnagyobbodott országunk visszazsugorodását is jelenti.
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Igaz, hogy már jó, ideje elveszettnek láttam a háborút, de most ezzel hirtelen
szembesülni mégis döbbenetes volt.
A kora délutánról van egy emlékképem. A bunker ajtóból láttam, ahogy egy
magyar és egy német tiszt beszélget a vonatnál. Bennem az merült föl: – ha egyáltalán tudnak a nyilatkozatról –, hogyan érezhetik magukat?
Három órakor a rádióban Vörös János vezérkari főnök bejelentette, hogy az
előző nyilatkozattól eltérően, a harc tovább folytatódik, a győzelemig. A zavar
fejeinkben fokozódott. Mohón vártuk a fejleményeket.
Megjegyzés: Vörös János vezérkari főnök nevét megtévesztésül használták
föl a nyilasok (Horthy: Emlékirataim, 1990. 308.)
A hét órai esti váltás után Gergye Jánossal és Kiss Jánossal (22 éves), a volt
nappalos forgalmi szolgálattevővel együtt siettünk meghallgatni a rádiót a mai
Művelődési Ház közelében lakó Szabó József cipészéknél (Berzsenyi u. 11.). Ott
hallottuk ismételten – valószínűen a 20 óra körüli hírekben –, hogy Vörös János,
vezérkari főnök ideiglenesen átvette a hatalmat és a harc tovább-folytatására
hívja föl a nemzetet.
Emlékszem, hogy bizonytalankodásunkban olyan nézetféleség is megfogalmazódott közöttünk – többek között –, hogy ezek az egyszerűbb emberek talán
nagyobb valószínűséggel vezetik „a nemzetet a győzelem felé” – ha ilyen még
egyáltalán lehetséges –, mint az arisztokrata földesurak. Ezek nem féltik a földbirtokaikat. E nézet különösen a nyilas érzelmű házigazda cipészhez, Szabó Józsefhez állt közel. Viszont ettől nagyon okosabb egyikünk sem volt. (A jelenlévőkből egyedül élek.) Még abban az időben is hatott az évek során belénk nevelt
német-barátság, amely alól kevesebb kivételt ismertem, mint egyik kezemen az
ujjak. (Ma is föl tudnám őket sorolni!) A háború megszűnése egyben a vereséget
is jelentette volna, a trianoni határok visszaállítását, annak a gondolati elfogadásához pedig rövid volt az idő és azért egyértelműen örülni annak sem tudtunk.
Nem is emlékszem környezetemben, környékünkön semminemű emlékezetes
vélemény-nyilvánításra a kormányzói nyilatkozattal kapcsolatban. Természetes,
hogy hatása mégsem múlt el nyomtalanul, hiszen Horthy Miklós neve fogalom
volt. A kormányzó pedig, ha megfelelő előkészítés nélkül és sikertelenül is, de
véleményt nyilvánított, mely szerint a háborút elveszítettük.
Biztosra veszem, hogy a hazai földön hátrálva, a vesztésre álló háborút unó
magyar frontkatonák előtt a nyilatkozat, ha egy-két órára is, – ha egyáltalán tudomásukra jutott – megrázóbb volt. Hiszen nekik rögtön a békét, a túlélést csillantotta meg, de ilyen tapasztalathoz akkor nem jutottam. Viszont annál bőségesebben a december eleji helyi front idején, amikor számosan elhagyták egységeiket, s bújtak haza a háború végét s vele a túlélést remélve. Ez időre a közhangulat
környezetünkben is nagyot megváltozott az október 15-i Horthy nyilatkozathoz
képest a buzgó nyilas propaganda ellenére is. Már hitelét vesztette a „Magyar
Futár” képes hetilap és a „Donau” magyarnyelvű német rádió is.
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Zavar a front közeledtével
Állomásunk vasúti központi légoltalmi pincéjében voltam távírász. A bunker
(így nevezték) egy fekvő henger alakú vastag falú vasbeton építmény, amely befalazva ugyan, de most is megvan. Ezen akkor bizonyos földréteg volt, melyet
befüvesítettek. A biztonság növelésére utólag, de még 1944-ben egy föld- és egy
falazott kőréteggel szándékoztak megerősíteni. A falazást valamikor novemberben el is kezdték egy szem Nagykanizsáról kijáró kőművessel. A szovjetek már
szinte a kertek alatt jártak, a kőműves csak rakta. Többször kérdezték tőle, miért
nem hagyja már abba, hiszen nem lesz abból már semmi? Ő is tudja – mondta –,
de nincs, aki le merje állítani! – Biztosra veszem, hogy szombaton, 2-án még
rakta. Talán még hétfőn is, bár akkor már Kéthelyen, Balatonújlakon,
Balatonkeresztúron voltak a szovjetek. Aki nem hiszi, ma is megnézheti az akkor
félbe maradt kb. 80 cm. magas falrészt, amelyet – a befejezettség látszatát keltve
– a háború után valamikor formásan kialakított a vasúti kertészet.
1944. december 3-án, vasárnap a Nagykanizsa-térségi halastavak valamelyikéből – mint más napokon – élő hallal rakott úgynevezett halas-kocsi közlekedett a budapesti Nagy Vásárcsarnokba. Mivel félő volt, hogy a gyorsan előnyomuló szovjet csapatok elvágják a Balaton déli oldalának vasúti forgalmát és a
kocsi nem érhet céljához, a halas-kocsit kisorozták a budapesti vonatból, és az a
balatonszentgyörgyi vasútállomáson vesztegelt. De mi legyen a halakkal? A kocsikísérő egyre türelmetlenebbül hívta a halgazdaságot, akik viszont a Vásárcsarnokkal és a vasútvezetéssel tárgyaltak többször is az ellehetetlenülő helyzetben. Végül valaki ki merte mondani a példátlan döntést: A kocsi nem továbbítható, a halszállítmányt osszák szét, természetesen elsősorban a vasutasság között!
Így aztán a finom pontyot vihette boldog-boldogtalan! De ki volt akkor boldog a
sok kilós ingyen ponttyal, még ha zavartan mosolygott is az illető a különös helyzetben?
Hasonló módon került a háború zavarában mosószappan s más egyéb is
(például egy vagon lapát) a nem címzettekhez. A törvény és az erkölcs a követő
időkben többé-kevésbé megzavarodott. Nem csak a „Ne ölj!”, de a „Ne lopj” stb.
törvények hatálya is felfüggesztődött egy időre, vagy legalábbis más értelmezést
nyert.
Ugyancsak december 3-án történt. Ilyés István 56 éves nyugdíjas csendőr
törzsőrmester öngyilkos lett falunk térségében. E halotti anyakönyvi bejegyzéstől
többet senkitől sem tudtam meg. A gyorsan közelítő front előtti rögtönzött védelmi mozgásokkal kerülhetett ide rövid időre az egysége. (Falunk a
balatonberényi csendőrörshöz tartozott.) Az öngyilkosságnak pedig lehetett az
oka a vesztésre álló háború egyéni sorssal tetézett bírhatatlan lelki túlterhelése.
A háborúra hivatalos adatok alapján visszatekintve, nekem feltűnik az öngyilkosságok magas aránya.
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Jaj nekünk, legyőzötteknek!
Rettenetes érzés, ha háborúban legyőzik az embert, mert a győzők meg akarnak fizetni az elszenvedett sérelmekért. Ez a mi esetünkben is így nézett ki, hiszen a mi katonáink előzően mélyen, kb. 1500 km-re bent voltak a Szovjetunóban, annak is legértékesebb részeiben, s a háború természetéből következően,
annyit ártottak ott, amennyit csak bírtak. A nálunk járt szovjet katonák közül
sokan vesztették el hozzátartozóikat, sőt minderről értesültek is előnyomulásuk
során. És ijesztő, hogy most nagymértékben a sérelmet elszenvedőktől függött a
sorsunk. A háborús propaganda e képet még sötétebbre festette a „Megsemmisítünk, vagy megsemmisülünk!” szólam hangoztatásával. A megsemmisítés láttuk
nem sikerült, mit várhattunk ezek után?
A Szovjetunió nem egy egyszerű ellenség volt, a szovjet ellenségképet már
kora gyermekkorunktól magunkba szívtuk az iskolában, templomban. E képen
nevelődve, róla minden szörnyűséget föltételeztünk. Benyomult álmainkba is.1
Pedig a Szovjetunió meg nem támadott bennünket, területet nem rabolt tőlünk,
sőt a hazánkat megcsonkító trianoni békében sem volt vétkes.

1

Melléklet: 5. Egy felejthetetlen, valószerű álmom, talán 1944. derekáról, 171
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A háború, közelről
Őrlő gondban falvaink népe
Nagyobb gondban talán sohasem volt falvaink népe mint 1944. december első napjaiban, hiszen háború már a török-idők óta nem dúlta térségünket. Az
pedig már úgy 450-460 évvel korábban volt, amikor a török többször is elpusztította, felégetette falvainkat. Szentgyörgy a fenéki átjáró miatt különösen útjában
volt a töröknek. Az 1565-ben lerombolt palánkvárunk építése is azért válhatott
szükségessé. Azonban mindez oly régen volt, hogy annak a helyi emléke is teljesen elveszett. Nagy tűzvészek pusztították falunkat bizonyára többször is. Az
ismertebbek 1803-ban, 1808-ban voltak. (Az 1803 évire emlékeztetett a Szent
Donát napi fogadott ünnep.) Leégett a nyugati sor, s ezért az istállókat, pajtákat,
kazlakat a telkek nyugati „lábjában” helyezték el, de az újra teremtő élet megmaradt. (Már a pajtasornak is csak emléke él.) Most, 1944. decemberében éppen az
életünket, egyben szeretteink életét fenyegette a legnagyobb veszély
Szentgyörgyön is, Berényben is, mint a háborúkban általában.
A háborúkról eddig is hallottunk, tanultunk. Köztünk éltek még az első világháború özvegyei, árvái. Családunkban is, hiszen édesapám legényemberként
az első világháborúból hazajövetele után a hadiözvegy édesanyámat vette el két
hadiárvával.
Az első világháborúhoz közel sokat hallottunk a háborúról. Apáink mesepótló elbeszéléséből, fájdalmasan rajzolódott ki a háborúk sújtotta vidék civil lakosságának menekülése, szenvedése, ahol az anyák kis cókmókjukkal a fejükön,
vezették, vitték karjukon síró, riadt gyermekeiket. S apám (1888-1969.) mindig
hozzátette: „Csak ilyen ne legyen nálunk, sohase!”
Első történelmi leckéimet én már a közöskonyhán megkaptam. Tudtam a
háború szörnyűségeiről. Nálam az iskola már csak a folytatás volt. E konyhai
beszélgetésekben már többször is hallottam a máig is megválaszolatlan kérdést:
Miért is vannak a háborúk? – Mert sok az ember, volt az egyértelmű válasz. Mi is
lenne, ha csak úgy szaporodna az ember?
Az első világháborús katonáknál mindig kéznél volt a kedélyes, a katonáskodásra, a háborúra való utalás. Érdekes, hogy ők a második világháborús katonáktól eltérően, szívesen beszéltek a háborúról. Az volt életük megrázó nagy élménye. Találkozáskor ilyenformán évődtek: „Hát pajtás, mikor megyünk el újra a
Doberdóhoz?” – Édesapám 81 évesen élete utolsó napján, betegen, de teljes öntudatánál így mondta: „Azt hiszem, ma meggyün a behívó!” És megjött!1

1

Melléklet: 6. Közöskonyhai történelmi leckék az első világháborúról, 172
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A második világháborúról – amelyben nyakig benne voltunk – sokat hallottunk. A keveseknek járó újságokból, a faluban lévő öt-hat rádióból, a néhány
személy által látogatott keszthelyi mozi filmhíradóiból a háborúról kezdetben
csak diadalittas hadijelentéseket hallottunk, majd a sztálingrádi vesztes csata, a
voronyezsi áttörés után a propagandában a sikeres elszakadó mozdulatok hangoztatása került túlsúlyba. Követően a csodafegyverről esett egyre több szó. A
háborús propaganda gyorsan hitelét veszti lakosságunk szemében. Az azt cáfoló
hírek a hadihelyzetről a Vörös Hadsereg közeledtével az annak keretében működő Szabad Kossuth Rádión keresztül jutottak el hozzánk. Ennek hallgatása nagyobb részt a Levente Egyesület rádióján, annak helyiségében, a leventék között
a hatósági tiltás és az összekacsintó bizalom határán történt, és sugárzott szét a
faluba. De óvatosan, nem leventék is hallgatták az ablakon keresztül. A falu akkori közösségére jellemző, hogy a hallott híreket alig vitatták, s besúgókkal meg
magunk közül nem kellett számolnunk. Nevelésünk folytán ugyan egyáltalán
nem voltunk mentesek a hazafias érzületre alapozó propagandától, de a közösségi érzés, a baráti szeretet, és az úgynevezett józan paraszti ész távol tartotta tőlünk az akkor hatalomra került szélsőséges nyilas szemléletet és érzületet. A falu
békéjét semmi sem bontotta meg, legkevésbé a két ifjúsági szervezet.1
A helyi nyilasok pedig számban és közvélemény formálásban egyaránt jelentéktelenek voltak (5-6 fő, nagyobb részt iparos), de magatartásuk sem róható föl
különösképpen. A decemberi tömeges polgári bevonultatás alkalmával is inkább
bevonultak, mint az itthoni fegyveres szolgálatot vállalják. Zsiborács József asztalos az egyetlen kivétel, aki vállalta, s akitől az ártó szándék sem volt idegen.
Megjelentek a szovjetek elől menekülők csüggedt népes csoportjai – túlnyomórészt svábok – a család egyetlen kocsira, szekérre rakott holmijával s ahhoz
egy hátul kötött tehénnel a család tejellátására gondolva. Látszott, hogy irigyelnek bennünket, akiknek nem kell menekülniük. (Háborús pillanatkép: A menekülők egyik tehenének lába tört. Talán két napig is Péter Istvánék előtt hevert
gazdátlanul az árokban, míg Bíró János (60 éves) bácsi levágta, s valahogy közre
adta.)2 S végül megjelentek a szinte menekülésszerűen hátráló német egységek, s
nyomukban az üldöző szovjet csapatok (november 26. Mohács, nov. 29. Pécs,
dec. 2. Kaposvár, dec. 3. Marcali, dec. 4. Kéthely, Balatonújlak, Balatonkeresztúr
és 5-én reggel köztünk, a berényi szőlőhegyen).
És megjelentek a szeretett falu, a család vélt védelmébe búvó „mieink”, a katonailag megvert, lelki tartásában érthetően megroppant, széteső magyar hadsereg falunkbeli katonái. A kormány nélküli ország, az ország nélküli kormány válságos állapotában vívódó, csapataikat elhagyó, hivatalosan katonaszökevényeknek minősülő s ezzel óriási kockázatot vállaló szeretteink. Őket és az értük aggódókat most már kettős félelem szorította, bénította: hiszen nekik nemcsak a
1
2

Melléklet: 7. Az akkori helyi ifjúsági szervezetekről, 174
Melléklet: 8. A menekülő hazai németek, 176
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szovjetektől, de a magyar hatóságoktól is rettegniük kellett. Így az agyak pattanásig feszültek, mindenki a túlélés lehetőségein gondolkozott. Ebben a légkörben vonul vissza Holládon keresztül és száll meg ott id. Horváth Imre egysége.
Mi sem természetesebb, hogy Imre éjszakára hazakéretőzik és súlyos kockázatot
vállalva, ötletesen elrejtezve itthon is marad.1
A két falu nagy gondban volt lakosságának egy része (most már katonaszökevényeivel bővülten) különböző okból a berényi szőlőhegyre ment, ott remélt védelmet. (Az egyszerűen berényi hegynek nevezett rész tulajdonképpen nem tekinthető hegynek. Az a középkor óta a két falu, Balatonszentgyörgy és
Balatonberény közös szőlőhegye, amely közigazgatásilag Balatonberényhez tartozik, mint ahogy akkor Barihegy pedig Balatonszentgyörgyhöz tartozott.
Barihegy ma Holládhoz tartozik.)

A szőlőhegyre kimenés okai:
a/ A lakosságból egyesek – látva a gyors szovjet előnyomulást – úgy gondolták, hogy a visszavonuló németeket üldöző szovjet csapatok majd a főbb útvonalakon haladnak csak, s így ők a félre eső berényi hegy pincéiben védelmet találnak. Ezzel a pince és a bor is nagyobb biztonságban lesz. Itt alkalmas elrejteni a
zsírt, fontos családi iratokat s egyéb értékeket. Egyesek a lovaikat, ökreiket, teheneiket is kivitték. Utóbbiakat a friss tej végett, hogy legyen mit adni a kisgyerekeknek. A berényi Gergye Istvánék ott vágták le a kivitt élő disznót. Valamenynyien úgy gondolták, hogy a vész elmúltával szépen hazajöhetnek. – Hogy a
szovjeteket megállítják, vagy visszaszorítják és éppen itt, ez akkor föl sem merült
a fejekben.
b/ Számos katonánk (utalva a fentebbi helyzetleírásra) többszörös veszélyt is
vállalva, minden lehetőséget megragadott, leszakadt a csapatától, sietett haza,
hogy itthon fejezhesse be a kilátástalan háborút. Ezek a katona-szökevényeknek
minősülő személyek (itt persze nem becsmérlő értelemben) egy része is a
berényi közös szőlőhegyen remélt jobb menedéket, de volt aki az irtási pincéjébe
húzódott el. Ismét más otthon, a pajtában, a szénában titokban kialakított üregben vészelte át a veszélyes napokat.
c/ Terjengett olyan hír is, hogy a hatóságok a németek erőltetésére, vagy maguk a németek, a szovjetek közeledtével összeszedik a katonakorú fiatalokat, s
egyesek ez elől véltek meglépni a hegyre. Egy ilyen vakhír Darabos Lajos főoktatótól levente vonalon már hetekkel korábban is megjelent egy vasárnapon, mire
egymást értesítve, csoportosan az irtási szőlőkbe és az erdőbe rebbentünk el.
Velünk volt egy frontot járt katona barátunk (Horváth L. József) is, aki két kézigránátot hozott magával. Mivel a hír akkor alaptalannak bizonyult, estefelé hazajöttünk.
1

Melléklet: 9. Horváth Imre rejtőzködése itthon-otthon, 177
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d/ Most hallottam olyan akkori félelemről is (egyetlen helyen), hogy a szovjetek majd összeszedik és elviszik a férfiakat. Így aztán több okból is, számos
családból mentek ki a hegyre. Falunkból 50-en voltunk kint felnőttek és gyerekek együtt. Hasonló céllal két leány a Barihegyre ment ki egy éjszakára.1
Míg a lakosság egy része már 3-4-én (vasárnap, hétfőn) kiment a hegyre, az
itthon maradtak úgy 5-én, kedden csak a kialakult front ijesztő zajára bújtak
össze, rokonok, ismerősök egy-egy nagyobb és biztonságosabb pincébe. És ami
eddig csak a legendák titokzatos világában élt, a Csillagvár, az akkori Diós
„majdnem vár” lett. Erős falai védelmében sok család keresett menedéket.2
Megjegyzést érdemel, hogy a battyáni uradalomhoz tartozó téglások, gazdasági cselédek nem menekültek a hegyre, hiszen nem volt szőlőjük, pincéjük. Ők a
Csillagváron kívül máshová nem menekültek.
Viszont menekült Battyánból az urasági család, Nemestóthy-ék. Ők tudtak az
úgynevezett „Margit-vonalról”, bíztak annak védelmében. Így december 3-án
értékeikkel, megbízható cselédeikkel az uraság testvéréhez költöztek a Hévíz
térségi Mándra.3
A berényiek szerencsésebbek voltak a hegyre menésnél a falu és a szőlőhegy
közelsége folytán, hiszen azok szinte érintkeznek, míg Szentgyörgy esetében ez
kb. két km. távolság. Berényből kevesebben, 40-en mentek ki, és azok nagy része
már első-második napon hazatért, vagy hazaparancsolták a németek. Ez a
szentgyörgyiek esetében lehetetlen volt, hiszen a kb. két km távolságon naponta,
a nappali órákban változó szovjet-német-magyar gyalogsági harc folyt a lakatlan
erdőn-mezőn.
A berényiek 40-en mentek ki. A kerek szám természetesen a véletlen műve.4
A hegyre kiment berényiekből már aznap, 4-én (hétfőn) visszatértek: Gulyás
Kálmán és családja (Gulyás Kálmán 30 éves, Gulyás Kálmánné 24 éves, Gulyás
Józsefné 50 éves, ifj. Gulyás Kálmán 4 éves, Gulyás Magda 14 éves), valamint
Jandó Jenő (38 éves) és a vele tartó Kovács (Fülöp) János (47 éves) továbbá
Tóth (Peti) József (38 éves). Szekeres Dezső a későbbi plébános (22 éves) 3 társával (Szekeres Emil 20 éves, Kiss Lajos 20 éves, Kiss Árpád 16 éves) egy éjszakát kint töltött, de 5-én (kedden) látva a keletről csatárláncban támadó szovjeteket, – mert onnan a magas pontról látni lehetett – idejében szerencsésen hazatértek. Gyors hazatérésükben nem tartott velük a közeli pincében tartózkodó
Tóth (Csige) Antal (25 éves), akit később egy másik pincében ismeretlen idő1 Melléklet: 10. A berényi közös szőlőhegyen menedéket kereső szentgyörgyi 50 fő, és
a közülük élő 17 fő névsora (2004. szept. 1.), 178
2 Melléklet: 11. A „Csillagvár” 1944. decemberében majdnem vár lett, 180
3 Melléklet: 12. A battyáni urasági család többszörösen nehéz helyzetében Mándon
keres menedéket, 181
4 Melléklet: 13. A berényi közös szőlőhegyen menedéket kereső berényi 40 fő és a
közülük élő (2004.) 13 fő névsora:, 182
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pontban és körülmények között agyonlőttek. Népes csoportot alkotott (19 fő) az
egy udvarban lakó két család, az ötgyermekes Tüttőék és a háromgyermekes
Vilisicsék (Tüttő István 44 éves, Tüttő Istvánné 36 éves, Tüttő zoltán 13 éves,
Tüttő László 15 éves, Tüttő Magda 10 éves, Tüttő Gyula 6 éves, Tüttő Anna 4
éves, Vilisics László 52 éves, Vilisics Lászlóné 49 éves, Vilisics Aranka 19 éves,
Vilisics Margit 15 éves, Vilisics Mária 8 éves), valamint a bajban velük tartó
szomszédok és a nagyobb gyerekek társai. Így ott volt még a szomszéd Hajdú
Istvánné (32 éves), ifjú Hajdú István 7 éves, Ifi István (búcsús, 31 éves), Horváth
Irén (19 éves), Benke Erzsébet (15 éves), Benke István (10 éves), Németh György
(12 éves). A két család és a hozzájuk vonzódók a két saját pincéhez gondoltak
menni, de a Tüttő-család útközben az ő távolabbi pincéjüket illetően rossz előjelet kapott, s így valamennyien az Ángyán László-féle pincében összeszorultan,
szorongva töltötték az éjszakát. Őket másnap, vagyis 5-én a védelmi állást foglaló
német katonák szólították ki, és parancsolták haza „curükk-curükk” szorgalmazással. Hazajutásukat veszélyes lövöldözés kísérte, és az éjszakát otthon bunkerban töltötték. Ugyancsak védelmet remélvén ment ki a hegyre Máté (Ráfel) István (34 éves), valamint a már említett Gergye István (40 éves) és felesége (23
éves). Kiment még ifj. Sárdi (Fejes) István (21 éves). Sifter Kelemen (35 éves) a
nagybátyjával, Nyers István (48 éves) hentessel együtt ment ki, de utóbbi nem
maradt kint. Kiment még Ifi József (31 éves) is. Kiment a pincéjébe már vasárnap, azaz 3-án a katonai egységét elhagyó Ángyán Jenő (39 éves) hat gyermekes
családapa is, hogy megtartsa magát népes családjának. Írhatnám – ahogy akkor
hivatalosan mondták: katonaszökevénynek is, de nem teszem, nem engedi meg a
helyzetet akkor is, most is megértő emberségem!
A nagy tanácstalanságot – ama napokból – jól jellemzi két Szentgyörgyön elhangzott idézet katonák szájából. Egy visszavonuló katonát idéz valaki: „Bizony
menjenek csak ki a hegyre, mert lehetséges, hogy a szovjet porrá lövi a falut!”
Más egy katonatiszt tanácsára emlékszik: „Csak el ne hagyják a falut! Ettől nagyobb biztonságot sehol sem találhatnak.” – Vagy nem találunk-e élő példákat az
akkori kiszámíthatatlan helyzetre közülünk is? Tanulságos példa a tévedhetőségre, hogy a többször bevonult és szovjet frontot járt berényi Gulyás Kálmán (30
éves) – rossz példát mutatva, ahogy ezt most mondja – a családjával azonnal a
hegyre ment, s másoknak is ezt tanácsolta. De kiment a hegyre a voronyezsi keserves visszavonulásban részt vett szentgyörgyi Péter Imre (24 éves) is.
Ez a fenti számítás bizony nagy tévedésnek bizonyult, mely tévedésért –
amint látni fogjuk – számosan az életükkel fizettek. A nagy tévedés lényege, hogy
a szovjet erők 7-8 napos lendületes előnyomulása éppen itt torpant meg és alakult ki a 3-4 napos állóharc, melynek végén a 7-én reggel ellentámadásba indult
magyar ejtőernyősök (a pápai Szent László hadosztály ejtőernyős zászlóalja),
német támogatással (3. lovasdandár) és a szovjeteket nagyjából 3 hónapra viszszavetették a Balatonkeresztúr-Balatonújlak-Kéthely-Marcali vonalon, vagyis a
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nagyberki Nagycsatornán túlra. Tehát az történt, amivel szinte senki sem számolt.
De lépjünk vissza negyedikére (hétfő), hogy lássuk mi is történt a berényi hegyen e falvaink életében történelminek tekinthető napokban! Úgy gondolom,
hogy a történet figyelemmel kisérését segítem, ha annak fonalát naponként és
helyszínenként vezetem.
A többség 3-án, 4-én, (vasárnap-hétfőn) ment ki. Hétfőn délután, 4-én a kint
maradás szándéka nélkül, az ismerősöket fölkeresni, elbúcsúzni magam is kimentem a hegyre a Kelevitz testvérekhez, de nem a Gyurihoz. A somosi út hegyi
bejáratánál már német őrszem állta utamat, de a „família” szóval megtévesztve,
könnyen tovább engedett. A grófi földön át vezető hegyi útról láttam megvillanni
a Balatonújlakra Balatonkeresztúr felől bevonuló szovjetekre 2-3 német repülőgépről ledobott bombákat, melyek újlaki családokban végeztek szörnyű pusztítást (7 személy meghalt), de a kis erdőbe berebbenő szovjetekben nem okoztak
kárt. Említést érdemel, hogy a faluba ezzel egyidejűleg Kéthely felől is odaért egy
szovjet járőr. (Kiss Géza és Horváth István közlése)
A megállíthatatlan idő gyorsan múlt, besötétedett, s közeledően már puskalövések hallatszottak. Így eredeti tervemtől eltérően, magam is kint szorultam a
hegyen.

A berényi közös szőlőhegyre benyomult front első
napja (december 5. kedd)
December 5-én (kedd) reggel a berényi hegyen már a nekem is védelmet
nyújtó Kelevitz-pince bezárt ajtaján zörgettek a szovjetek, az 57. szovjet hadsereg
katonái. Kinyissuk-e, töprengtünk, de rájöttünk, hogy a füstölgő kémény elárulja
ottlétünket. Így kisvártatva kinyitottuk a bezárt s betámasztott ajtót. Ekkor láttunk először szovjet katonát. Ketten voltak és nyugodt, megnyugtató hangon
„germánszki szoldat”-ot kerestek. A pincében hárman voltunk: Kelevitz Annus,
(20 éves) csinos (a szovjet katonákra nem gondolva, nem elcsúfított) leány, Gyuri (22 éves) a leány lejárt szabadságos levelű katonaszökevény bátyja (bár az
élelmes húga azt 10 nappal meghosszabbította) és én, László István (21 éves) a
besorozott, de a vasút által fölmentett fiatalember. Figyelmesen körülnéztek. Egy
kis pohár bort elfogadtak, s tovább mentek. Nekünk, hármunknak, sem akkor,
sem a későbbiekben, semmi bajunk sem esett. Bennünket, a katonakorú fiatalembereket többször is megmotoztak (különösen a fronton átmenetkor, amikor
már hárman voltunk katonakorú fiúk), a leányhoz egyszer sem nyúltak. Kell-e
bizonyítanom, hogy mind ez kellemesen lepett meg bennünket?
A pincében a nap folyamán több kisebb csoport fordult meg. A tisztek katonáiknak 1-2 deci bornál többet nem engedtek inni, s nekünk a kínálást is megtiltották. Úgy 11 óra körül egy kb. 25-30 főnyi fáradt gyalogos egység jött be a pincébe, talán 40-50 perces pihenőre. Egy keveset ittak, majd géppisztolyaikat tisz38

tították, melynek során fegyvereik csöve óhatatlanul többször is fordult felénk.
Leánytársunk megbátorodva, barátságos képpel mutogatással jelezte, hogy ő fél
a fegyverektől, mire ők ezt megértve, az ő irányából félre fordították a csövet.
Délután a pincénk köré települő szovjetek a szőlők széléig tüzelő állást foglalva
gyalogsági fegyverekkel órákig lőtték a csupasz szántáson túli kb. 800 méterre
nyugatra, a németek kezén lévő Somosi-erdőt, de rohamra aznap nem került sor.
Később, a tűzharc szünetében láttam, és vált felejthetetlenné a közeli északi
hegyi szomszéd, Simon Jenő (47 éves) bácsi a fehér zászlóval, illetve az azt jelképező botra kötött fehér szalvétával. Látom, ahogy a szomszédból lassan a köröttünk lévő szovjet katonákhoz közelít, megadással, tisztelettel. A megadást jelentő
fehér zászlóról sokszor olvastam, hallottam, de „valóságban”, amikor az az életet
jelenthette, akkor láttam először. Föltartott kezet viszont sokszor. A miénk is
mozdult ott hasonlóan több alkalommal is.
Az idős (gazdag melléknevű) Simon-testvérek hárman voltak a hegyen, köztük Jenő bácsi, a „fehér-zászlós”, akivel kint volt Béla (16 éves) fia is. A három
egymás melletti pincés gazdának közös bunkerje volt. Simon Jóska (52 éves)
bácsi, az első világháborús közös hadseregbeli testőr katona tűzszünetben többször is átlépett hozzánk a szomszédból. A németek golyóinak sűrűjében, mikor
mi ijedezve el-elhúzódtunk az ablaktól, csak nevetve legyintett: „Gyerekek, ettü
nem kő fényi! Ez csak „infanteriszt” (gyalogsági) goló.” (Ilyenformán beszéltünk
akkor.)
Rideg élményünk is volt azon a délutánon. A pincéhez jött egy szovjet katona, hogy mi, a férfiak menjünk vele. Déli irányban a keleti soron, a 3-4. pince
udvarán fölsorakoztattak bennünket. Lehettünk kb.12-15-en. Ketten voltak. Az
altiszt percekig gorombán kiabált velünk. Mi az egészből semmit sem értettünk.
Végül türelmetlenül, szinte elzavart bennünket. Persze, megkönnyebbülve jöttünk el onnan!
Este már égő pince is volt a közelben. A kilátásaink itt a hegyen nagyon elromlottak. A németek ellenállása a szovjetek gyors előnyomulásának a valószínűségét lerontotta, sőt a szemünkben valószínűvé vált egy német-magyar ellentámadás is, ami számunkra – a gyenge pincék védelmében – halálos veszedelmet
jelentett. Erre hivatkozással – a tűzszünetben átjött s ott szorult – Simon (Dénes) János (20 éves) segítségével sikerült társaimat meggyőznöm, hogy már holnap menjünk át a fronton, ha lehetséges, a balatonújlaki rokonokhoz, ahonnan a
szovjetek előnyomulása után – amit biztosra vettünk – már biztonságosan hazajöhetünk.
Most pedig nézzük meg, hogy másoknak hogyan sikerült a szovjetek közt töltött első nap ott a hegyen, ahol aznap még „csak” a katonák közt kaszált a halál.
Mivel az 60 év előtti ide vonatkozó ismeretek nagyrészt kikoptak az emlékezetből, és akkori kortársaink nagyrészt kikoptak az életből a most, 2004-ben a gondosan tallózott emlékek is gyérek. Pedig a hitelesnek érzett-bizonyult emlékeket
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a leszármazóktól is megérdeklődtem és elfogadtam. Ugyanakkor a visszaemlékezések között számos meglepően friss, élmény-ízű is akad, amin különösen nem
csodálkozom, mivel azon események az élet ritka nagy, megrázó élményei, melyek mélyre vésődtek bennem is, másban is, s nagyrészt frissnek érződnek. Hiszen azok a követő években gyakran kerültek elmondásra, megbeszélésre, így
egyre mélyebbre vésődtek. Én az 1969-évi falukrónikában tömören le is írtam.
Így például Máté Jenő (akkor 5 és fél éves) is az idő multával inkább megérlelte,
mint elfeledte a különleges élményeket. De az emlék egy idő után mégis megkopik, hiszen egyre ritkábban esik róla szó, kiszorítják azt az új élmények, s még
inkább az új emberek új élményei.
Nézzük most a találkozás első napját (december 5-ét) a hegy Berényhez közeli részén, a mélyút (vízállás) magasabb keleti oldalán északról számítva, az akkori szentgyörgyi tulajdonosok területén, a Nagy József, Nagy Donát, Nagy János,
Varga Ágoston birtokrészen. Nagy Donátnak és testvérérének, Nagy Jánosnak
családja a szülőkkel együtt közösen 5+6=11 fővel remélte a szőlőhegy védelmét
maguknak és vonóállatainak. A két család a Varga Ágoston-pincétől nyugatra a
mélyút peremében, a berényi Varga János szőlőjének domboldalában egy sikerült bunkert épített, melynek emléke ma is él. Még az ajtaját is elrejtették gyeptéglával. Igaz, hogy az a személyekhez képest nagyon szűkös volt, benne legfeljebb csak ülni lehetett, s ezért a mozgékony és bátrabb felnőttek kiszorultak a
nyugati szomszéd, Varga István pincéjébe, melyben a tulajdonos részről csak
Varga Jánosné és kislánya volt ott. Vízről gondoskodtak ugyan, de a későbbiekben – főként a gyerekek miatt – sok gondot okozott annak pótlása, mert igazi
tűzszünet ritkán volt. Az első érthetően nyugtalan éjszakából (5-én) lövöldözésre
riadtak. Kinézve kb. 30 szovjet katonát láttak a pince körül úgy északkelet felé
tüzelni. A Nagy-gyerekekben különös izgalmat váltott ki egy valami állványon
elhelyezett, keletre néző hosszú puska, mellyel a fekvő katona talán a magasabban fekvő szomszéd pince ablakára célzott, de érthették úgy is a nagy félelemben, hogy a vele irányban egyező, de alacsonyabb fekvésű bunkerre akar lőni.
Erre Nagy Feri (19 éves) és Nagy Józsi (17 éves) idegesen rángatni kezdték a célzó katona köpenyét, hogy oda ne lőjön, hiszen ott civilek vannak. Újabb kísérlet,
újabb rángatás után a katona elbizonytalanodott és nem lőtt. Ám erre a huzavonára fölfigyelt egy tiszt, s tekintetével is kérdezte, hogy hol vannak a civilek? A
két fiú – miután akaratlanul elárulta a rejtőző családot – kénytelen volt azt a
harc hevében megmutatni. Gyorsan lekapták a rejtő-védő ajtót, s így láthatóvá
váltak a kezüket föltartó rémült felnőttek és a síró gyerekek. A tiszt ezt látva
gyorsan „davajt” mondott-intett, s az ajtó bezárult. Közben a szovjetek egymást
váltva lövöldöztek kint, s iszogattak bent. A tőlük eleve rettegő család megkönynyebbült a velük szembeni emberséges magatartást látva, s szívesen kínálta őket.
Volt azonban egy katona, aki ismételten „vodát” kért, amit Nagyék nem értettek,
s azért ismét bort kapott. Erre a katona dühösen ütésre emelte az ásóját, amit
csak a társai tudtak megfékezni. Nagyék utólag jöttek rá, hogy az a „bornemisz40

sza” valójában sebesült volt, így lázas lehetett, s ezért kívánta a vizet. A lövöldözés egyre hevesebb lett, majd a szovjetek föladták az ellenállást, s a szőlőhegy
délnyugati, magasabb része felé elmenekültek. (Az idő, az irány és a létszám
nagyjábóli egyezésében valószínűnek látom, hogy ez az egység jött be hozzánk, a
Kelevitz-pincébe pihenni, fegyvert tisztogatni.)
A Nagy-családok bunkerénél történt még egy különös dolog. A már említett s
talán 40-50 perces lövöldözés során egy közeli, fekve lövöldöző fiatal katona
nagyon megnézhette magának az egyébként jól sikerülten álcázott bunkert. Így
történt, hogy a harc tetőfokán, mikor a társai rohanva menekültek, ő csak lekapta a már jól megfigyelt bunkerajtót, s a szorongó család elképedésére beugrott
közéjük. Ezzel a leleményes lépésével ez a katona napokra kivonta magát a Vörös
Hadsereghez tartozás alól. Békésen együtt szorongott a zsúfolt családi bunkerben, de fegyverének karbantartásáról gondoskodott. Mindig nagyon figyelte,
hogy a távoli hangok milyen nyelven hangzanak. Bunkertársait biztatta, hogy ne
féljenek, mert ő a némettel is tud beszélni, de ezzel sem sietett, pedig az 5-6. pince északra a németek kezén volt. E különös katonával még találkozunk.
Nézzünk be a Bene Antal-féle pincébe, ahol a vő, Simon Antal (24 éves), és
felesége (22 éves) a néhány hónapos Katikával keresett menedéket! Velük volt
Bene Antalék leánya, Bene Mária (20 éves) is. Velük volt továbbá jó barátjuk,
Sólyomvári (Szaller) János (26 éves), a felesége (22 éves) és az egy éves Janika. A
két család tejellátását a hegyre kimentett egy szem tehén biztosította, de oda
voltak mentve a vonós ökrök is. A két család a szovjet járőrt ablakon át pillantotta meg. Behívták, megkínálták őket. Azok meghatódva néztek a gyerekekre, s az
egyik könnyes szemmel mondta, hogy otthon neki is van kettő. Többször nem is
jártak náluk szovjetek, csak ablakon át látták őket. Megjegyzést érdemel, hogy
Simon Antal (1920) 1942-ben katonaként volt a Szovjetunióban, ahol a lábán
maradandóan megsebesült, megrokkant s akkor vasútnál dolgozott.
Lássuk az idős, családos Simon-testvéreket, ahol csak az apáknak jutott óvni
a „szent hegyet”, mert vidékünkön a földre szorult és földszerető ember a szőlőhegyet egy kicsit annak tartotta. Kalaplevéve: „Dicsértessék a Jézus-Krisztus!”sal köszönt annak kapujában. (Én mindezt néhai Simon B. József (24 éves) barátomtól, falunk helytörténet írásának megalapozójától, az alább említett Simon
József (52 éves) fiától tudom, kire itt is szeretettel emlékezem. Ő akkor katona
volt és testvérével, s katonatársaival együtt a már védhetetlen hazát védte. A sok
Simon-lakta falunkban a „gazdag” melléknévvel ismert testvérek hárman : József, Rudolf (50 éves) és Jenő (47 éves) közös bunkert ástak. Jenővel kint volt
fia, a 16 éves Béla is. Egyébként a Kelevitz-pince szomszédságában velük kapcsolatban voltunk. Előzőekben már itt is találkoztunk velük.
A Máték közt ugyancsak „gazdag”-ként ismert családok (a két testvérnek volt
egy közös cséplőgépe) alsóhegyi pincéje sem maradt lakatlan e kritikus napokban. Bár Jánoséknak közvetlen mellette volt ott pincéjük, a nagy család az
Istvánék pincéjébe húzódott össze. Id. Máté István (51 éves) és felesége (50
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éves), valamint a velük otthon egy udvarban lakó testvér, id. Máté János felesége
(39 éves) az öt és féléves Jenő fiával, valamint az otthoni szomszéd Ángyán
Istvánné (46 éves) is ott keresett menedéket. Ángyán Istvánnéval kiment leánya,
Margit is, azonban ő meggondolva magát, még hétfőn este haza is tért. Id. Máté
János pedig az állatok etetése végett otthon maradt. E pincénél is békésen megtörtént a szovjetek beengedése. (Ide visszatérünk még.)
Végh Kelemen (67 éves) bácsi találkozása a szovjetekkel különösnek tekinthető. Kele bácsi a bizonytalanságtól és hidegtől mentett ökreit a pince középső
részében helyezte el. Persze a szekeret kint kellett hagynia. Valami városi szovjet
katonák zörgethettek nála, mert bár ő nem nyitott ajtót, békésen tovább mentek.
Nem gondolva, hogy ahol szekér van ott állat is, s ahol állat, ott ember is. Itt
jegyzem meg, hogy a zárt ajtókat eredménytelen zörgetés után nem törték föl. Ez
alól csak két kivételről hallottam: Végh Feriékét és Végh Pista bácsiét, bár ezek
megállapítása is az események után napokkal történt.
Kele bácsi pincéjétől viszont kár lenne elsietnünk, mert egy ritka állati vidámságról fogunk hallani. A nagyjából két napos lövöldözés közben az ökröket
nem lehetett megitatni, s ezért a gazda a háborús kényszerhelyzetben két sajtár
borral kárpótolta a „szerencsés” állatokat. Nem tudjuk, csak gondolhatjuk, hogy
azoknak bizony kellemes emlékük maradt a durranásokkal kísért mámor.
Most a későbbiekben legfőbb és legszomorúbb szerephez jutott pincéhez megyünk. Ez a Simon P. János (83 éves) bácsi pincéje az Alsóhegyben. Ebben egyedül az idős bácsi keresett védelmet, de hamar hozzá, a nagyobb, kényelmesebb
pincébe költöztek át a déli szomszédos saját pincéjükből testvére fiának, Simon
Viktornak a felesége, a fiatalabb Simon Viktorné (46 éves), s annak fia: Simon V.
József (25 éves) és felesége (19 éves). Oda vonzódott barátilag a saját pincéjükből
Ifi Kálmán (30 éves) és a katonaszökevény Gergye Ferenc (25 éves) is. De odakerült János bácsi katonaszökevény unokája, a berényi ifj. Sárdi István (21 éves) is,
aki lovaikat is menteni ment ki a saját berényi pincéhez. (Gondolom, senki nem
gondolja itt velem együtt a „katonaszökevény” szót becsmérlő értelemben.) Jó
tudni, de figyelemmel kísérni nehéz, hogy a szomszédos Simon Viktor féle pincében az apa Simon Viktor (47 éves) és az ő anyja, id. Simon Viktorné (84 éves)
tartózkodott.
Még benézünk egy pincébe a mélyút nyugati oldalán, a Berény közelében lévő Osvald József-féle pincébe is. Ez a pince a berényi hegyi kis harctér német
zónájának, frontrészének tekinthető. E pincében keresett menedéket a tulajdonos fia, Osvald János (27 éves) és annak barátai: az unokatestvér Osvald Ferenc
(26 éves) és a barát Kiss (Mózsi) János (25 éves). Ők a kinti három napban szovjet katonát nem is láttak, csak németet.
Lássuk, miért jött ki a hegyre az idős Pflanczer Gyula (72 éves) bácsi? Két
szép lovát és a pincéjét óvni. S ha már úgyis kint van, megkérték, mentse és gondozza a szomszédos Kereskai Józsefék Baba nevű nyolc hónapos vemhes (csikót
42

váró) lovát is. (Érdekes, Gyula bácsit Györgynek keresztelték, síremlékén is az
van, de közismerten a Gyula nevet használta.)
A többi pincéről említésre méltót nem tudok, de ez itt a harctéren nem baj. A
veszélyes napok alatt ott még a közeli pince-szomszédok sem nagyon találkozhattak életveszély nélkül, de bizonyos mozgások, ahogy látni fogjuk, mégis előfordultak.

Kis csoportunk útja a frontról Balatonújlakra (6án, szerdán)
Így telt el az akkor harctérnek nevezhető berényi hegyen, a szovjetek közt az
első nap. Mit rejteget december hatodika, a Mikulás napja, vagy másként az október 16-tól letartartóztatásban lévő Horthy Miklós (országgyarapító) kormányzó utóbbi években fél ünnepként megült névnapja? Vagy mi van rólunk följegyezve a sors könyvében e napra, – erre gondolni akkor eszünkbe sem jutott. A
szovjetekkel kapcsolatban első nap kialakult kedvező tapasztalatok nyomán bizakodva néztünk előre, s úgy tudom, mások is. Legalábbis távol állt tőlünk a síri
hangulat. Én például többször is mondtam társaimnak, hogy nincs semmi rossz
előérzetem, s ha valami mégis történnék velem, ezt a jó előérzetet mondják meg
hozzátartozóimnak.
A mi kis négyes csoportunknak szerdára, Mikulás napjára nagy terve volt.
Elhatároztuk, hogy a reggeli körülményektől függően átmegyünk a fronton. Reggel rögtön láttuk, hogy az udvaron egy szovjet katona ássa be magát, tehát harccal számol. Erre véglegesen döntöttünk, hogy megpróbáljuk kivonni magunkat a
tűzharc veszedelme alól. Csomagoltunk és a viszonylagos biztonságot adó pincét
elhagyva föltartott kézzel kimentünk hozzá. Kézzel-lábbal elmondtuk, hogy civilek vagyunk, félünk egy esetleges támadástól, és ezért át akarunk menni a fronton Balatonújlakra. A katona megállt munkájában, s cigarettát kért, melyet Simon D. János (20 éves) társamtól meg is kapott. Erre tüzet is kért. Jani odaadta
az öngyújtóját. Ez igen, mondta a katona fölcsillanó szeme! Rágyújtott, s jelentős
mosollyal, ráérősen zsebre vágta az öngyújtót. Jani kérte vissza, de ő mosolyogva
nemet intett. Jani „esenyen” újból kéri: „Az anyád hétszázát, add vissza, mert mi
lesz nekem!” – S ahogy előre érezni lehetett, az mosolyogva visszaadta. Közben
egy másik katona odavezetett és „kéz-láb nyelven” ránk bízott egy comblövéses
sebesültet, hogy azt útba ejtve a kötözőhelyre segítsük. A vállunkra támaszkodó
sebesült által vélt kötözőhely a németek által belátott-belőtt nyugati hegyszél felé
vitt, viszont mi a német támadástól tartva keletre, Újlak felé siettünk volna.
Ezért védencünket rábeszéltük, hogy érje be egy rögtönzött mankóval. Ezt egy
lugasról törtünk le neki a hóna alá méretezve. Szíves kézfogással köszöntünk el,
és csak magunkra gondolva, örültünk, hogy megszabadultunk tőle. Lehetséges,
hogy ő volt az, aki tegnap a Nagy-gyerekektől „vodát”, vizet kért.
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A fronton a 6-án történt átmenetünk nagyon jól sikerült. Az utunkba eső
szovjet kisebb egységek megmotozás után (a leányhoz nem nyúltak) kelet felé
szabadon engedtek a telefonvezetékük mentén. Az Ángyán-kereszttől egyenesen
keletre, a hegytetőn egy hosszú. észak-dél fekvésű pincénél (már nincs meg, s
sajnos a helyét még a Földhivatalnál sem sikerült pontosítanom) volt valami
parancsnokság. Három rangosabb tiszt nagy tárgyalásban volt a pince északi
végénél, s érdemben csak tárgyalásuk befejezése után álltak szóba velünk. Ott is
elmondtuk sietségünk okát, hogy civilek vagyunk, hogy félünk a puff-puff-tól,
hogy szeretnénk a fronton átmenni Balatonújlakra. S mindezt szószólóként kézláb nyelven, amit meggondolatlanul én megtoldottam csekély német tudásommal, melyet a magánvizsgás polgáriban szereztem előtte éven. Vagy nem értették, hogy milyen nyelven nyögök, vagy nagyon is jól látták, hogy én német nem
lehetek, nagyon megértők voltak velünk, s hogy bántódásunk ne essék, még fegyveres őrt is adtak mellénk, aki kikísért bennünket a frontból. Kellett is, mert például egy bennünket megállító, az erdőből kijött szovjet katona erőszakosan ki
akarta cserélni elnyűtt bakancsát az én jó bakancsommal. Amikor ezt kísérőnk
többszöri kísérletre sem engedte, a rosszbakancsú szörnyen köpködve és káromkodva ment vissza. Ezt a meglepő segítőkészséget fronti körülmények közt érteni
sem könnyű, de ott az előző napi tapasztalatok alapján természetesnek vettük.
Valahogy nagy bizalommal voltunk irántuk, s így valahogy nekünk is sikerült
magunk iránt bizalmat keltenünk. Így történhetett, hogy talán nagyobb bajtól
mentettünk meg még a parancsnokságon egy berényi ismerőst, Gergye Istvánt
(40 éves) is, aki feleségestől (23 éves) ugyancsak a hegyi vélt védett sorsot választotta, és akkor éppen terhes feleségének keresett orvost. Érdeklődésére a
szovjetek a fronton hátrafelé engedték, vissza már nem. Így sodródott oda a parancsnoksághoz. Ismétlem, a tapasztaltak alapján eszünkbe sem jutott félni a
szovjetektől. Ezt a bizalmat kiváltó légkört erősítette meg az első napokra vonatkozóan minden hegyen volt falunkbeli, sőt berényi ismerősünk is.
Az itt jelzett légkörtől eltérő durvaságot, veszélyeztetést, erőszakoskodást a
hegyre vonatkozóan, és 7-e előtti napokra vonatkoztatva senkitől sem hallottam,
bár én a szovjetekről szóló benyomásokat nagy érdeklődéssel figyeltem, s szinte
gyűjtöttem. Például a pincék népét figyelmeztették, hogy mikor jöhetnek ki biztonságosan, mikor mehetnek vízért, mikor etethetnek, mikor nincs „puff-puff”
stb. A kis gyerekekre különösen figyeltek. Itt szükséges megjegyeznem, hogy a
hegyen azokban a fronti napokban óvatosságból alig érintkeztek a pinceszomszédok is, viszont a veszély elmúltával itthon szinte összegeződtek a tapasztalatok, amiből sokat merítettem már akkor. Megjegyeztem azokat, s most,
2003-4-ben a kutatás során a még élőkkel s közeli hozzátartozókkal, barátokkal,
munkatársakkal fölfrissítve, egyeztetve leírom azokat.
Fegyveres kísérőnkkel a frontból kiigyekezve, a gyalogságot elhagyva tüzérséget is láttunk a hegy keleti szegélyén, a front hátsó vonalában. Hat darab, kb.
10 cm-es űrméretű ágyúra emlékszem. A ködös reggelen a tűznél melegedő tüzé44

rek nagyon érdeklődtek a „germánszki tank” felől, miközben kísérőnkkel mellettük elhaladtunk. A berényi plébános följegyzéséből tudom, hogy ők 17 ágyút láttak a visszavert szovjetektől hátrahagyva.
A másik eset a fronton átmenetkor, már a front mögött történt, ahol már
nem volt kísérőnk. A Sédi úton Kéthely felé elért bennünket egy frontról jövő
szovjet lovaskocsi. A fronttól szerencsésen megszabadulva, Annussal vidáman
fölkéredzkedtünk a kocsira. Onnan figyeltem feszült kíváncsisággal a Sédi út
menti Csuha-keresztet. Jólesően meglepett, hogy annak semmi bántódása sem
esett, pedig a propaganda hatására meggyalázásával számoltam. Útközben találkoztunk egy lovastiszttel, aki nagyon dorgálta kocsisunkat. Ahogy értettük, a
fölvételünket helytelenítette, de a tiszt eltávozta után kocsisunk nem tett le bennünket. Még egy érdekes esemény teszi emlékezetessé e régi hosszú utazást.
Egyszer csak zutty, kiesett a hátsó kerék. Könnyű volt látni, hogy valamiképpen
kiesett és elveszett a kerékszeg, amit meg sem találtunk. Elhinni nehéz, hogy
morc kocsisunk az árokban éppen talált egy szuronyt, amivel pótolta azt. Az újlaki leágazásnál leszálltunk, de váratlanul leszállt velünk a barátságtalan képű
idős kocsis is, Közben Gyuri és Jani is beértek bennünket. Az úttól úgy 20-30
métert csendben velünk jött az öreg, amit nem értettünk, s ott megállva előhúzta
nagy pisztolyát! Sehol, senki! Őszintén meglepődtünk, ilyesmivel nem számoltunk. Szó nélkül végig cikázott az agyamon, – de szólni nem mertem –, hogy
hármunkat nem tud lelőni, mert az élve maradó(k) ráveti magát. A rejtély pillanat alatt megoldódott. A félelmetes pisztollyal, kifejező mutató mozdulattal a
lánytársunk kezében lévő táskára mutatott, hogy rakja ki! Természetesen megtörtént. Két szál kolbászt és egy darab szalonnát mutatott ki magának a pisztolylyal, majd azt eltéve, szó nélkül, rezzenetlen arccal otthagyott bennünket. Persze
mi is „elfelejtettük” megköszönni a fuvart!
Beértünk Újlakra. Kelevitzék rokonánál, Mészégető Józseféknél (ma Balaton
utca 14., akkor Kertekalja u.) szívesen láttak bennünket ama viszontagságos napokban. Szegény újlakiakat – ahogy írtam – a bevonuló szovjetek miatt már 4-én
német bombatámadás érte. Falujuk 7 lakosa meghalt. A súlyos helyzetben s a
változó világban a temetés is külön gond. Szovjet parancsnok-félét kérdeztek,
hogyan temethetnek? Ahogy eddig szoktak – volt a válasz – csak a háborús állapotok miatt ne harangozzanak! (Utólag megtudtuk, hogy a németek is megtiltották a harangozást B.berényben. A tiltás oka – gondolom – annak jelzésként való
felhasználhatósága.) Érdekes, hogy szovjet katonákat B.újlakon 6-8 közt nem
láttunk.

A második hegyi harctéri napról, röviden
(december 6-ról)
A második hegyi harctéri napról, szerdáról a mi fronti kalandunkon kívül
már csak kutatva írhatok, hiszen nem voltunk ott. azonban akkor közvetlenül is,
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közvetve is minden lényeges, s érdekes dolog érdekelt, s emlékezetembe följegyződött. Aznap a hegyen nem volt harc, a kisebb események pedig idővel elhalványultak. Simon V. Józsefné főzött néhány szovjet katonának. Ahogy hallottam, a
pincénél barátilag összejött fiatalok: Gergye Ferenc (25 éves), Ifi Kálmán (30
éves), Ifj. Sárdi István (21 éves) és Simon V. József (25 éves) sokat kártyáztak a
belső szobában. A Máté-pincénél Máté Istvánné (50 éves), Máté Jánosné (39
éves), és Ángyán Istvánné (46 éves) ugyancsak főztek a pincéjükben étkező négy
szovjetnek (talán tisztek). Úgy gondolom, Nagy Donáték különös szovjet katonája is jól érezhette magát a nyelvet nem értő, szorongó közösségben, hiszen a háborútól fáradtan, nem sietett harcoló társai közé.
Délután azonban megbolydult a hegy; már kibontakozott egy jelentős harci
esemény is. A hegyen lévő szovjetek, valószínűen tartalékerőkkel megerősítve,
csatárláncban támadták a nyugatra eső erdőben lévő német erőket. (A támadást
nekem a 24 éves Simon Antal mondja el, aki azt a pincéjük ablakából látta.) A
támadás sikeres lehetett, hiszen a Somosi erdőt elfoglalták. E támadás temetetlen szovjet halottaiból hazajövet még vasárnap is láttunk néhányat.
Mint látjuk, a határban kaszált a halál, de a civileket még e napon éppen csak
érintette. Ahogy látható, saját maga és családja óvatlanságának lett áldozata a
holládi Sifter József (59 éves), kinek az életét az erdősház közelében, harci területen, ismeretlen körülmények között, géppisztoly golyó oltotta ki.1

December 7, a győzelem és a tragédia napja
(csütörtök)
Csütörtök, december 7-e fordulópont e hadiesemények sorában. Falunkból,
Balatonszentgyörgyről és Holládról a magyar ejtőernyősök, a Berényből és
Holládról induló német egységekkel összehangolt támadást intéztek a Somosi
erdőben lévő, majd a szőlőhegyre visszaszoruló szovjet egységek ellen. Az ejtőernyősök a támadást megelőzően megreggeliztek. Onnan őrzi az emlékezet e megható történetet. Zsebők Lajosné bőséges reggelit vitt ki nekik. A kedves emlékű
anya egyetlen fia, Lajos 1942. decemberében itthon volt 2 hetes karácsonyi jutalomszabadságra, mert vakmerő vállalkozásban másodmagával két szovjet katonát, „nyelvet” fogott el s hozott át a szovjet vonalból. Lajos 1943. január 3-án
indult vissza, és pontosan az áttörésre érkezett oda , ahol ”…Úgy forog a férfi,
mint a falevél.” (Gyóni Géza). S el is tűnt a halálos forgatagban. Az elárvult anya
most minden közelében lévő ejtőernyősben a fiát látta. Így is kínálta őket.
„Egyenek csak, maguk mast az én fiaim!”2
Szép napfényes reggelen indult a magyar-német támadás. Falunkban az udvarokon fölfejlődve, a keleti kertek alól indult a pápai Szent László hadosztály
1
2

Melléklet: 14. Holládon is alkalmazkodni kell a háborús viszonyokhoz!, 183
Melléklet: 15. Zsebők Lajosék boldog karácsonya 1942-ben, 183
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ejtőernyős zászlóaljának támadása, amely erős aknavető támogatását Bene
Gyuláék udvaráról kapta. Az egészségügyiek is ott nyertek elhelyezést
lovaskocsijaikkal. A magyar ejtőernyősök támadását a 3. német lovasdandár
támogatta. Az ejtőernyősök csatárláncban páronként gépfegyverrel, golyószóróval indultak. A lakosság bátrabb része, mint a filmhíradóban nézhette a kertek
alól induló támadást. Mondják, hogy kezdetben az erdőszélben látták mozogni a
szovjet katonákat is, akik gyalogsági fegyverekkel, aknavetőkkel lőtték a támadó
mieinket. Egy halálos aknatalálat érte félúton a temető felé a Kontó István és
Mezei József ejtőernyős párt, amint éppen szorosan egymás mellett fekve lőttek
gépfegyverükkel. Ők Bene (Kele) Jenőék udvarán mentek ki. A mama fél komolyan meg is kérdezte őket: „Hát maguk meg hová mennek?” –„Megyünk mama,
meghajtani a ruszkikat!” Ők temetőnkben nyugszanak. (Mindketten 24 évet éltek.) Ez a sodróerejű többlépcsős támadás kiszorította a szőlőhegyből is a szovjeteket, és a Balatonkeresztúr, Balatonújlak, Kéthely, Marcali helységek vonalától
keletre húzódó Nagycsatornán túlra vetette vissza őket kb. három hónapra.
Kontó István és Mezei József
ejtőernyősök sírja
A december 7-i támadásban, szülőföldjüktől távol, a szentgyörgyiek
szeme láttára, harc közben haltak
meg, temetőnkben nyugszanak.

A december 7-i sikeres német-magyar támadásnak fontos feladata volt, legalább a zalai olajvidék védelmét biztosító védő pajzs kialakítása. Az e célra ideszállított 3. német lovasdandár Berény felől induló egységei az erőfeszítéseiket
közvetlen Hitler parancsára tették.1
Csütörtök, a támadás napjának – talán dele, délutánja-estéje – fordulópont a
szovjeteknek a hegyen lévő civilekkel való viszonyában is. Meglepően nagy a változás. Az előzményeket s annak légkörét leírni azért is szükségszerű volt, mert a
bekövetkező szörnyűség, az agyonlövések az előző napok tapasztalata alapján
egyáltalán nem volt várható. A falu népének a hegyen lévő része lepődött meg
leginkább a szörnyű híren, hogy a szovjetek visszaszorításuk során, dec. 7-én
(csütörtökön) különböző helyen és ismeretlen okból 3, a hegyre menekült fiatal
Melléklet: 16. Egy élő, 81 éves (2004.) volt német katona visszaemlékezése a csatorna menti harcokra Balatonmária-Marcali térségéből, 185
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társunkat és az erdészt agyonlőtték (Gergye Ferenc 25 éves, Ifi Kálmán 30 éves,
Simon V. József 25 éves és Köbli János 60 éves erdész). Ugyan e napon hasonló
körülmények között 3 berényi fiatalembert is agyonlőttek, közülük kettőt
szentgyörgyi pincekörnyezetben. A szentgyörgyi Horváth Ferencet (42 éves) és a
berényi Sifter Kelement (35 éves) pedig 8-án reggel Balatonkeresztúron lőtték
agyon.
Vajon mit őrzött meg az emlékezet a hegyi legnagyobb drámákból? Emlékezetben keressük föl a Simon (Pál) János bácsi (már lebontott) alsóhegy-részi
pincéjét, ahol a legfőbb, s legszomorúbb események történtek. A bonyolult családi összefüggést a szomorú főszerephez jutott, agyonlőtt Simon V. Józsefhez
képest jelölöm. Összesen heten vannak. Ott találjuk Jóska feleségét, sz. Bene
Ilonát (19 éves), az anyát, a fiatalabb Simon Viktornét (46 éves), és a tulajdonost,
Simon P. Jánost (83 éves), Jóska apai nagyanyjának, id. Simon Viktornénak (84
éves) a sógorát. Természetesen ott találjuk magát Simon Viktor Józsefet (25
éves) és a neki távolabbi unokatestvért, Simon P. János bácsi berényi unokáját, a
berény közeli saját pincéjükből szintén odahúzódott ífj. Sárdi Istvánt (21 éves).
Ott találjuk barátság okán az ugyancsak saját pincéjükből odahúzódott Gergye
Ferencet (25 éves) és Ifi Kálmánt (30 éves). A négy fiatal unalomból sokat kártyázott.
Simon V. József
Csapatát elhagyva jött haza és keresett
menedéket a hegyben, ahol december
7-én civilként a szovjetek agyonlőtték.

Simon Viktor, az apa (47 éves) 7-én estefelé a hegyhátról körültekintve a magyar ejtőernyősök támadása nyomán oly mozgást, helyzetet észlelt, mely őt az ő
idős édesanyjával együtt a szomszédos saját külön pincétől, ahol akkor csak ketten tartózkodtak, azonnali hazamenésre ösztönözte az otthoni állatokat megetetni. Igaz, hogy a faluvégén lévő ejtőernyősök Simon Viktort, az apát vissza már
nem engedték a hegyre a családhoz, mert ott – mint mondták – már a senki föld48

je van, harc folyik. Ezt az elhamarkodott hazamenést az apa élete végéig sem
tudta megbocsátani magának, hiszen a balsors – tudjuk – akkor sújtott le.
A nagy dráma visszaidézhető részét Simon V. Józsefné, szül. Bene Ilona
(1925, lakik Budapesten), az özvegy mondja el, ahogy arra 58 év után emlékezni
tud, aki ott volt együtt férjével s a felsoroltakkal. – A szovjetek mintha elmentek
volna, nem lehet őket látni, de az ejtőernyősök még nem jelentek meg.
Ifi Kálmán testvéreivel
Ifi Kálmánt december 7-én Simon V.
Józseffel együtt hajtották el pincéjüktől a szovjetek, és lelőtték őket a közeli
erdőben.

Miközben főtt az ebéd, Simon V. József és Ifi Kálmán a pince udvarán letemetett répából szedtek elő a lovaknak. Azonban a bentiek az ablakon kipillantva
látják ám, hogy két szovjet katona áll az ajtónál és vár. Ők a fiatalokkal bizonyára
már megérttettek valamit. Jóska és Kálmán a répát leteszik a kinyíló ajtóba, és
Jóska csak ennyit mond: „megyünk”. Ezt követően köszönés s magyarázat nélkül
elmentek a szovjetekkel. A visszamaradókon félelem vált úrrá, kérdezni sem
mertek. Így telt el fél óra, egy óra? Zörgetnek az ajtón. Nem nyitják ki, de kintről
már emelgetik is karóval. Kénytelenek kinyitni. A feleség és az anya ijedten a
belső szobába menekül. Bizonyos idő után két szovjet katona zörget a kis szoba
ajtaján, kinyitás után lámpával bevilágít, s kiszólítja az asszonyokat. Valamit
beszélnek nekik, de nem bántják őket, azonban a korábban még visszamaradt
két fiatal (Sárdi István és Gergye Ferenc) már nincs ott. Megebédelnek a kínosan
megfőtt ebédből. Velük e katonák is, akik követően elmennek. Közben odakerül
egy fiatalabb katona, akivel a fiatalasszony a lövöldözés ellenére elmegy a kútra
vizet hozni a lovaknak. A közös kútnál (már nem létezik) összetalálkozik
Mátéékkal, az otthoni szomszédokkal, és ekkor dönt: nem megy vissza abba a
pincébe, ahol kétségbe ejtő helyzetében már csak az anyós és a bácsi maradt,
ahol az idegösszeroppanás fenyegeti. Átmegy Mátéékhoz.
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Ifi Kálmán és Simon V. József
síremlékei
Kettőjüket Simon (Pál) János pincéjétől hajtották el szovjet katonák. Később a közeli erdőben agyonlőve (állítólag összeölelkezve) találták meg
őket.

(A négy fiatal végső útjára elhajtásának van egy másik változata is, melyet a hegyen nem lévő Szabó Jánosné, szül. Simon V. Mária, az agyonlőtt Simon V. József húga mondott el nekem több alkalommal is, de teljesen egyezően. Ő az eseménysort azon frissen anyjától sokszor hallotta. A megrázó élményre, az 58 év időtávolságra tekintettel, valamint
arra, hogy az elmondók mindketten élő idős, de szellemileg ép emberek,
s az ottani légkör részbeni személyes ismeretében mindkét változatot
lehetségesnek, hihetőnek látom, legalábbis lényegében nem mond egymásnak ellent. Így mindkét változatot közlöm.)
Íme a második változat: A pince lakói valahogy elbizonytalanodtak. Bár áttekintésük nincs a hadi helyzetről, azt valahogy látják, hogy a szovjetek a környezetükben elgyérültek. Hogy ott és akkor ki a helyzet ura, nem tudják. Az ejtőernyősöket nem látják, a szovjeteket elmentnek gondolják. Igazi senki földje állapot.
Zörgetnek az ajtón. Kitekintve két szovjet katonát lát a nagybácsi, de azok zárt
ajtót tapasztalva már tovább is mentek. A papa azért beszólt a kártyázó fiataloknak, utalva a zörgetésre. Gergye Feri és Sárdi István sietve kilép az ajtón, és
Gergye Feri barátkozva a már a körtefánál járó szovjetek után szól. Valahogy így:
„Igyi szuda!” (Gyertek ide! Talán megkínálni is akarták volna őket a szovjetek
visszaszorításával reményüket vesztett magyar katonaszökevények.)
A szovjetek intenek, hogy nem, hanem ők menjenek oda hozzájuk! Gergye
Feri és Sárdi István gyanútlanul oda is mentek. Követően a két fiatal elköszönés
és magyarázat nélkül elment a szovjetekkel, de ezt a visszamaradók, köztük Simon V. József és Ifi Kálmán is inkább elhajtásnak kényszerültek már látni. Az itt
következő idő tartama és idegtépő légköre vissza nem idézhető. Egyszer csak
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megjelent újból két szovjet katona. Talán ugyanazok!? Az asszonyok keservükben a kis szobába húzódtak. Bensejüket félelem mardosta. Nem ismert, hogyan
ment a második fiatalember-pár végső útjára. Egyszer csak János bácsiból kiszakad az asszonyokhoz szóló mély sóhaj: „Gyerekek, magamra maradtam!”
Gergye Ferenc
síremléke
Lehetséges, hogy jóhiszeműen még utána is szólt a
szovjet katonáknak, és
ezzel hozta magukra a bajt.
A berényi Sárdi Istvánnal
együtt hajtották el.
A sírkő egy rokon sírjáról
származik, átírásra vár.

Gergye Ferenc
Ez a kép katonaként ábrázolja. Egységét elhagyó
katonaként volt itthon a
válságos napokban. December 7-én mint civilt
lőtték agyon a szovjetek.

A kúttól a Mátéékhoz sírva-jajveszékelve belépő fiatalasszony újabb bajba
kerül. Az ott tartózkodó és már megebédelt négy katona (talán tiszt) kiabálva
rátámad, hogy „partizán!”. Hiszen eddig csak három „zsena” volt (Mutatják az
ujjukon is). A gazda bizonygatja, hogy „familia”. E baljóslatú vita félbeszakad,
mert egy szovjet katona berohan és közli, hogy az ellenség megjelent a közelben.
Erre a négy katona kirohan. E pillanatban Máté Jánosné, az anya így szól: „Menjetek csak, talán jobbak jönnek helyettetek!”. Az egyik siettében mintha csak
megértette volna, azonnal géppisztolyt emelt rá, és már lőtt is a kisgyermekét
magához vonó anyára. Életüket a fegyver csövét félreütő másik katona mentette
meg. A golyók így a falba fúródtak. Ezeket a pillanatokat így őrizte meg az akkor
öt és féléves Jenőke emlékezete, mely számára – ahogy mondja – az esetenkénti
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megemlegetéssel felejthetetlenné vált. Édesanyja utólag sokszor mondta neki:
„Imádkozzunk kisfiam, mert mi az életben maradásunkat, a Jó Istennek köszönhetjük!”
Máté (Ráfel) István
síremléke
Pincéjének udvarán találták agyonlőve, a tragédia
másnapján. Lehet, hogy
ugyanazok a katonák ölték
meg, akik egyike kis híján
Máté Jenőkét is édesanyjával.

Az idegtépő zavarban ezt a félelmetes jelenetet a többiek nem is látták, (nem
is emlékeznek rá), de eszmélve, a négy katona után nézve látják, hogy a kút közelében magukhoz parancsolják a lovainak vizet vivő berényi Máté (Rafel) Istvánt
(34 éves), a harmadik pinceszomszédot. A valószínűen akkor történt drámát az
épülettől nem látták, de másnap a délre lévő pincéje udvarán agyonlőve találta a
szentgyörgyi Máté István a berényi névrokon Máté (Ráfel) Istvánt.
Köbli János sírja
Az erdész története közvetlenül független a hegyre
menekültekétől. Ő a
Barihegy-közeli erdészházban lakott, onnan hajtották
el és lőtték agyon. Holttestét sok nappal később találták meg, de halála időpontja ismeretlen. Valószínűleg
hetedikén lehetett, mert
később nem voltak már
harcok.

A parasztság szemében nagyjelentőségű vagyonügyi iratok különös megbecsülése látható a következőkból: A fiatal Simon Viktorné, az anya is utána jött a
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menyének a lovak alá egy dobozban elrejtett fontos családi iratokkal, pedig még
süvítettek golyók.
Még egy galád halál: Köbli János erdészt az erdősháztól kb. 300 méterre kelet felé elhajtva lőtték agyon az erdőben. Ő tehát nem tekinthető hegyre menekültnek.
Külön kell említenünk a berényi Tóth (Csige) Antal (25 éves) halálát, amelynek időpontjáról, körülményeiről semmit sem tudunk. Ismeretlen okból egy ismerősének, Darvas Imrének a pincéjébe menekült be. Lőtt sebbel, holtan találták ott a hordók között.

A berényi Tóth János, Ángyán Ferenc és a
szentgyörgyi Kiss Ferenc, a „majdnem agyonlőtt”
emberek különös története (december 7-én)
Itt még feltétlen megörökítést kíván, hogy a háborús gyilkos szándék ettől
többet akart ölni, de az élni akarás a halál színlelésével három személy esetében
is győzött. Igaz ezt elősegítette a „halál angyalainak” katonai szempontból selejtes, ez esetben véletlenül életben hagyó munkája. A három „majdnem agyonlőtt”
személy történetének részletes föltárása azonban ma már, 2005-ben nagyon
nehéz, annak ellenére, hogy túlélőként még évtizedekig köztünk éltek annak elszenvedői, dolgoztak, s különös történetüket – ha nem is szívesen emlékeztek rá
– csak el-elmondták valakinek. Ők már nem élnek. Utolsóként Ángyán Ferenc
halt meg, 2002-ben. A hozzátartozók, ismerősök emlékezése is már hézagos,
pedig ezek a „majdnem agyonlövések” körülményeinek feltárása a túlélés ellenére is nagyon fontos, hiszen itt a túlélők bizonyos mértékben tanúk is. Történetükből bizonyos következtetés levonható a nem ismert halálesetekre is. Ez a körülmény is azt bizonyítja, hogy ama ködbevesző történelmi napok megírása már
nem halogatható.
Hogy is történt az a három „majdnem agyonlövés”? Pontosítva: a berényi
Tóth János (44 éves) és nevelt fia, Ángyán Ferenc (23 éves) továbbá a
szentgyörgyi Kiss Ferenc (40 éves) különös életben maradásáról van szó. A 81
évet megért Ángyán Ferenc a vele rokoni kapcsolatban lévő Kovács Ilona berényi
helytörténet kutatónak csupán néhány éve mondta el a különös történetet, melyet Ilonka a közeli rokonságban pláne sokszor hallotta. A Kiss Feri bácsi pedig
nekem már a dráma másnapján elmondta Balatonújlakon, de később is ismételten. Végh Ferinek, mint szőlősszomszédnak a későbbi években pedig többször is.
A sebeit is megmutatta neki. Ezek után a bonyolult eseménysor lényegében fölidézhető.
Az előző hegyi napok kedvező tapasztalatain okulva, a pincéikért aggódó
berényiek – ahogy Gosztolya János plébános írja a História domusban (plébánia
történet) – „december 7.-én többen átmentek a fronton ki a hegybe. Másnap
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reggel elindultak haza, s talán 100 orosszal is találkoztak, de egy se bántotta
őket, és haza is értek sértetlenül, kivéve az id. Sárdi Istvánt.” Ő a fiát ment keresni, aki a lovakkal hétfőn a saját pincéjükbe ment ki, de közben a szentgyörgyi
nagyapa pincéjébe húzódott, ahogy láttuk is. Az apát félreértésből lábon lőtte egy
szovjet, de be is kötözte, s hazaengedte.
Itt meg kell jegyeznem, hogy bár én hitelesnek, tárgyilagosnak érzem
Gosztolya János (60 éves) plébános írását, de két megjegyzést is kell
tennem:– 1/ Hogy-hogy nem hiányzott neki a haza nem tért, s talán fél
évre is távollévő Ángyán Ferenc az ő keserves, kalandos történetével? –
2/ Összefüggésekben gondolkozva a 7-i dátumot nem értem. Hiszen a
magyar ejtőernyősök a 3. német lovasdandárral egyeztetve 7-én nagy
és sikeres támadást intéztek a szovjetek ellen. (A támadás két ejtőernyős vesztesége temetőnkben nyugszik, 7-i dátummal.) Bizonyára a 7-i
támadással számolva, a németek már 6-án este kiparancsolták az ő hatókörzetükből a civileket, mint az Osvald-féle pincéből az odamenekült
három szentgyörgyi fiatalt. Tehát az a bizonyos „többen” jelölt
berényiek a hegyre szerintem csak 6-án mehettek, és a sikeres hazatérés legfeljebb 7-én a nap első felében történhetett. Így ennek a hármas
féltragédiának a késő délutánra húzódásának oka a délelőtt kihasználása, s délutáni tervezett indulás lehetett, amelyet még hátráltatott Kiss
Ferenc szomszéd megjelenése és annak keserves következménye.
Hatodika (szerda) délutánján nagy szovjet támadás indult csatárláncban a
somosi erdőben lévő német erők ellen, akiknek ellenállását jelentékeny veszteség
árán megtörve, az erdőt elfoglalták. (Vasárnap hazajövet láttunk temetetlen
szovjet katonákat. A télvégén talán úgy 20-25 szovjet katonát temettek a helyszínen, de ebben benne volt a 7-i visszaverés vesztesége is. A német elesetteket Balatonszentgyörgyön, a mostani játszótéren, a későbbi német katonatemetőben
temették el.)
Tóth János és Ángyán Ferenc 7-én, – minden bizonnyal délután – már hazakészülőben volt, amikor megjelent az északról második szomszéd, a szentgyörgyi
Kiss Ferenc, aki más szentgyörgyiekkel együtt hegyi menekültként volt ott. A
pince előtt beszélgettek, amikor kelet felől, a völgyből egy szovjet egység közeledett. Ez az egység –feltehetően – a magyar ejtőernyősök által szorongatott társaik segítségére vonult. Ők erre tovább beszélgettek, mert a szovjetektől semmit
sem féltek. Azok valóban anélkül, hogy bántották volna őket, vagy szóltak volna
hozzájuk, elmentek mellettük. Azonban jött utánuk két nagyon fiatal, s látszatra
is gyatrának idézett szovjet katona. Embereink ezek elől sem húzódtak el, hiszen
ott, az akkori fronton sem volt olyan tapasztalatuk, hogy „ezektől” félni kellene.
„Ezek” viszont már közeledtükben kiabálni kezdtek: – „Partizán, partizán!”
Megdöbbenésükre lövésre kész fegyvereikkel kihajtották őket a hegyből, délnyugati irányba, a grófi szántóföldre, a mai Sztálin-dűlő déli részén az erdő felé. (A
mai „körforgalom” helye felé, akkor még nem volt meg a 7-es út, s talán azt a
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területet öntözte előzetesen vérével Ángyán Ferenc, melyet a földosztás folytán, a
következő években sajátjaként verejtékével öntözött.) Ott kissé távolról tüzet
nyitottak rájuk. Ángyán Ferenc vállon találva lerogyott, a nevelőapa pedig találat
nélkül, halált színlelve arcra bukott. Kiss Ferencet egy találat a fején súrolva az
állcsúcsot érte. Erre ő lerogyva szintén halált színlelt, de a halálba küldők egyike
ezt kevésnek gondolta –és ahogy a frontot járt Feri bácsi hallotta és megértetteígy szólt társához: „Adj neki még egyet!”. Történetesen ez sem volt halálos, bár a
háton ment be és a mellen jött ki. Utána még fejbe is rúgta a kegyetlen, de ő hallatlan akaraterővel továbbra is színlelte a halált.
Eközben a magyar ejtőernyős támadás hangja valószínűen közeledett, de
nem ért még oda, mire a galád gyilkosok talán sietősre fogták a dolgot. Lehetséges, hogy maga a lelövés is ezért történt, hogy megszabaduljanak tőlük. Azonban
az egyik még lehúzta a magát még mindig halottnak tetető, de találatot sem kapott nevelőapa bakancsát, és sietősen eltávoztak. (Itt még meg kell gondolnunk a
feltevést, hogy a három emberünket nem Keresztúrra akarták-e hajtani kísérőik
a parancsnokságra, amint az a berényi Sifter Kelemen, Ifi József, Ángyán Jenő és
a szentgyörgyi Horváth Ferenc esetében történt. Az ejtőernyősök közeledésére, a
lelövés úgy is érthető volna. – Szerintem azonban az útvonal megválasztása e
feltevést kizárni látszik, hiszen a Keresztúrra vivő rövidebb keleti irány helyett a
délnyugatit, a hegyen kívüli szántást, a mai Sztálin dűlőt választották kísérőik.
Látszólag szadista gyilkosságról volt szó, ami végül is – szerencsére – csak félig
sikerült.)
Visszatérve a gyilkos lövésekhez: a halált színlelő kétségbe esett apa egy ideig
moccani sem mert, félve más szovjetek közelségétől, akikben már csak gyilkost
sejtett. Ahogy fölnézett, távolabbról látta a súlyos találatot kapott, összerogyott
és erősen vérző, mozdulatlannak látszó nevelt fiát. Bénult agyával úgy gondolta,
hogy itt már nem lehet segítenie, miközben magát is újabb nagy veszedelemnek
teszi ki. Majd visszasiet segítséggel – nyugtatta magát –, illetve hazaviszi. Ilyenformán tépelődhetett. Kiss Ferencet is halottnak vélte.
Tóth János sírja
Miután nevelt fiával együtt rájuk lőttek, őt nem találták el, de olyan hatásosan tettette magát halottnak, hogy
még a bakancsát lehúzó szovjet katona
sem vette észre. Abban a hitben menekült el később a helyszínről, hogy
fia meghalt.
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A nevelőapa a visszaszorított szovjetek által többé-kevésbé elhagyott területről zavartalanul áttérve a németek által védett területre, hazarohant a kertek
alatt úgy zoknisan, délután kb. 4 óra körül, de már sötétedett. Otthon asztalra
borulva hosszan zokogott, mire ki tudta mondani a halálhírt. – „Meghalt a fiam!
Meghalt a fiam!” – ordított föl erre az anya, s én 2003-ban, könnyezve, mindezt
eredetiben vélem hallani az akkori szomszéd kislány, a népi elbeszélők módján
vonzóan közlő özv. Tölli Józsefnétől, sz. Ángyán Juliskától (akkor 17 éves), aki a
közös pitvarban látta-hallotta az elmondottakat.
A halált részben színlelő, nagy vérveszteséget szenvedő Ángyán Ferenc bizonyos idő után magához tért, s iszonyú fájdalomban a fény irányába
Balatonkeresztúrra indult, ott egy házhoz támolygott be, ahol egyszerű elsősegélyben részesítették. Az életben-maradás híre is bizonyára innen került haza. Ő
tudva, hogy az életéért küzd, másnap gyalog a marcali kórházat kereste föl,
ahonnan valahogy Balatonboglárra továbbították, ahol egy derék pap szervezésében rögtönzött kórházban, hadsereghez tartozástól függetlenül ellátták a rászorultakat. (Ezt is Ángyán Juliskától tudom, aki a Boglárra vonatkozókat nemrég hallotta a tévéből.) Onnan a szovjetek Ángyán Ferit többedmagával gyalog,
gyékénypapucsban Kaposvárra kísérték, ahol a színházban berendezett kórházban súlyos sebét hónapokig gyógyították. Karját a leamputálástól egy áldozatkész lengyel orvos mentette meg. S mert akkor a „Kis Jézus” nagyon szegény
volt, a kórházban a szentesti vacsora egy fél alma és szelet kenyér volt.
Megjegyzés: Az időben a fölsorolt helységek egységesen a szovjet katonai
frontövezethez tartoztak, s így ott a leírtak szerint közlekedni lehetséges
volt.
Ángyán Ferenc sírja
A szovjet katonák rálőttek, megsebesült, de túlélte. Magához térése után
saját lábán ment el segítségért. Felgyógyult, és rokkantan bár, de sokáig
élt; idős emberként 2002-ben halt
meg.

Ángyán Feri 1945. májusában a kórházból hazakerült, de munkaképessége
részbeni visszanyeréséhez is még sokat kellett segítenie a hozzá járó dr. Békefi
Tibor balatonmáriai körorvosnak. Sebesültünket 75%-os hadirokkantnak nyilvánították. Sorsában vigasztaló, hogy ennyi háborús viszontagság ellenére a
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mátkaság is megmaradt, s született három gyümölcse. A sokat szenvedett ember
81 évesen, 2002-ben halt meg. Közelállók mondják, hogy nehéz munkái során,
hibás keze miatt némelykor erősen elkeseredett, s ilyenkor megemlegette azt a
nyápic senki katonát, aki még oly kényelmes helyzetben sem tudott jól lőni!

Kiss Ferenc történetének kiegészítése
A harmadik „majdnem agyonlőtt”ember, a szentgyörgyi Kiss Feri (40 éves)
bácsi a falunkból hegyre ment 50 személy egyike volt. Történetét nyilván többeknek elmondta – nekem is, Végh Ferinek is –, mégis 61 év után gond annak
fölidézése, mert régen volt, s a tanúkból alig élünk.
Visszacsatolva az előzőkhöz, a lövéseket követően a gyilkosok keleti irányba
elmentek, Feri bácsi pedig lélegzetét is visszafojtva számolta távozó lépéseiket.
Várta, hogy teljes csend legyen. majd a sötétedés beálltával, hallgatózva, rettegve, kukorica szárcsomótól-szárcsomóig lopakodott keletre, Balatonújlak irányába, ahol neki rokonai voltak. Ez elhatározáshoz tudni kell, hogy az ejtőernyősök
7-én, pontosabban a lelövés időpontjáig még nem jutottak el a lelövési hely közelébe, Feri bácsi nem is tudott róluk, még ha a harci zajt esetleg távolról hallotta
is. A szovjetek visszaverésével pedig nem számolt, mint ahogy más sem. Így ő
tudatosan ment Újlakra, bár az ejtőernyősöket bevárva, közvetlen hazajöhetett
volna. Az újlaki rokonokat szerencsésen megtalálta, akik sebeit ellátták.
Már írtam, hogy a mi négyes csoportunk már 6-án kb. déltől Balatonújlakon
volt, Mészégető Józseféknél, ahova 8-án reggel híre jött egy sebesült és az éjjel
betámolygott szentgyörgyi embernek. Simon D. János társammal azonnal fölkerestük Feri bácsit, aki azon frissen elmondta a vele esett, de 61 év után részleteiben nehezen fölidézhető rémtörténetet. Szerencse, hogy utólag Végh Feri a mezőn a követő évtizedekben szomszédos volt Kiss Feri bácsival, aki neki többször
is elmondta e dolgokat, s így az ő emlékezetéből fölfrissülve kiegészült a halál
„mezsgyéjét” a szőlőhegyen megjárt szentgyörgyi ember lassan feledésbe merülő
szörnyű története. Az arcon a lövés nyoma az áll sérülésében megmaradt, s a
háton kapott lövés helye is, de a munkaképesség alig sérült. Feri bácsi nős emberként, 8o éves korában halt meg. Gyermeke nem volt. Ő készíttette temetőnk
első és egyetlen kriptáját.
Végezetül meg kell kísérelni válaszolni a nagy kérdésre: Miért akarták agyonlőni őket, és végül miért élték túl a halálra szántak a halálnak ezt a közelségét? A
választ nyilván nem tudjuk, csak találgatnunk lehet.
Ez „agyonlövések” nem hivatalos szovjet katonai döntések voltak, hanem önkényes szadista, bosszúálló, ellenőrizetlen, komolytalan egyéni kezdeményezések, részben rablási céllal. De munkálhatott benne a visszaverés okozta düh is,
melyért okolhatták magukban a környezetükben levő civileket, akik ellenfeleiket
a nyakukra hozták. Nehezen érthető és még nehezebben fogalmazható feltevés:
Ezek nem szabályszerű kivégzések voltak, ezek annak elkapkodott, felületes
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utánzatai. Ugyanakkor ezen véletlenek egybeesése tette lehetővé, hogy részben
rokkantan, de még évtizedeket családjaik körében éltek e selejt katonák önkényes halálra ítéltjei! S ehhez a kálváriához a lehetőséget az teremtette meg, hogy
a győztes ejtőernyős támadás hatására a szovjet egységek visszavonása, átrendeződése során a föllazult fegyelem lehetővé tette e szadista elemek galádságait. A
kegyetlenségeket – ahogy láttuk – két-két ember követte el meggondoltan, csapatoktól távol, mert jelenlétükben ezt valószínűen nem tehették volna! Nyilván
ez is csak feltevés, de ténynek látom, hogy a szovjet hadsereg nem viselt háborút
a civil lakosság ellen.
Ezek a feltevések a hasonlóságok alapján nagyjából a pincétől elhajtott kétkét fiatal agyonlövésére is vonatkoztathatók. Látszólag kivételnek látszik Máté
(Ráfel) Istváné, ahol a négy tiszt-féle is gyanúsítható.
Az előző feltevést erősíti, hogy a fronti újlaki átmenetünket engedélyező parancsnokság a helyszínen fegyveres őrt is adott mellénk biztonságunk érdekében, és ugyancsak fegyveres őr kísérte ki Balatonkeresztúrról a kegyelmet nyert
Ángyán Jenőt és Ifi Józsefet.
Látjuk, hogy 1944. december 7-e nagyon szomorú emlékű nap falvaink történetében. Mint kutató – időt nem kímélve – törekszem az eseményeket időben és
térben összefüggéseikben szemlélni, ütköztetni, s így megközelíteni a hiteles valóságot. Természetesen a tévedés így sem zárható ki. Az anyakönyvi bejegyzésektől eltérően nagy valószínűséggel ennek a napnak a délutánján lőtték agyon a
három balatonszentgyörgyi és három balatonberényi áldozatot. E napon lőhették
le Köbli János erdészt is.
E fájdalmas emlékű napokon, 7-én és 8-án a halál a határban már nem csak
katonákat kaszált, hanem szőlősgazdákat is, akik ott nemzedékek óta kaszálni
szoktak.
Az agyonlövéseknek tanúja nincs, a körülmények megörökítése gondos kutatáson és óvatos következtetésen alapszik, mely azonban nem zárja ki a tévedés
lehetőségét.

Agyonlövetések és kegyelmek Balatonkeresztúron
(dec. 8, péntek)
Az agyonlövések sorából – az előzőeken kívül – egy Balatonkeresztúron történt kisebb csoportos kivégzésről és annak körülményeiről van vázlatos ismeretünk. Évtizedeken keresztül csak ifj. Horváth Ferenctől (1929-1993) tudtam töredékesen apja haláláról. (Ferivel jó barátságba kerültem, s talán 100 estét is
átbeszélgettem az anyjával élő, szenvedélyesen elkötelezett „torgyánistakisgazdapárti” idős legénnyel, aki 1956-os októberi dolgai miatt 1957-ben tartós
rendőrségi felügyeletet viselt.)
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Neki nem volt lelkiereje, hogy oly mélységben megtudakolja apja halálának
körülményeit, ahogy akkor még lehetett volna. Lehetséges, hogy én most mindezt szinte jobban tudom. Feritől jegyeztem meg az elbúcsúzás jelenetét, Sifter
Kelemen nevét és a csodaképpen megjelent „orosz asszonyt”, akit hittem is, nem
is, aki azonban az ő apján már nem segíthetett. (Az orosz asszony említése nekem a bottyáni Nejpár (Neupar) Józsefnét juttatta eszembe, akit hadifogoly férje
Oroszországból hozott az első világháború során.)
Most, 2003-ban a berényi hegyen történtekről írva, szerettem volna a kiskoromtól ismert Horváth Feri bácsi haláláról többet tudni, azért mentem át
Berénybe, hogy sorstársa, Sifter Kelemen halála kapcsán ezt elérjem. Ezért kerestem meg a szóba jöhető berényieket is. Így alakult az az érdekes helyzet, hogy
a szentgyörgyiek megrázó drámáinak föltárásához egyre többet járok Berénybe.
Ebben is jól látható a két község sorsának fonódása, mely a múlt föltárásában
elkülönülten az esetek többségében csonka eredményekhez vezethet, melyen
mindkét község csak veszíthet, mint a kettéfűrészelt dagasztóteknőn.1
Most már támaszkodhatom az agyonlőtt szentgyörgyi Horváth Ferenc (42
éves) és a berényi Sifter Kelemen (35 éves), továbbá a kegyelmet nyert berényi Ifi
József (31 éves) és az ugyancsak berényi és kegyelmet nyert Ángyán Jenő (39
éves) még élő családtagjainak, barátainak, munkatársainak, ismerőseinek stb.
emlékezetére, akiknek a kegyelmet nyert túlélők sokszor elmondták megmenekülésük történetét, s amit a kivégzésekről tudtak. Közvetve – szomszédja és unokája révén – ismerjük a már nem élő, de a legjobbkor színre lépő közismert
„Mone” nénit, az áldott emlékű segítő tolmácsot. Ismerjük a végzetes helyszint,
az időpontot. Meghallgatva a közelben lakó készséges keresztúriakat is, sikerült
megközelítően hiteles képet alkotni az eseményekről. Ezek után megkísérlem e
fájdalmas eseménysor leírását.
December 7-én, csütörtökön a magyar ejtőernyősök támadásának délutánján, azok helyszínre érkezését órákkal megelőzve, a berényi hegy keletibb részén
a szovjetek ismeretlen céllal összegyűjtöttek néhány embert a berényi Ifi József
keresztúri hegyi pincéjébe. Így a szentgyörgyi Horváth Ferencet és a berényi
Sifter Kelement, de a tulajdonos Ifi Józsefnek is hasonló sorsot szántak. Nem
tudni miért, de valamiért gyanúsnak találhatták őket. Mindhármukat bevitték
Balatonkeresztúrra, és a mostani MOL kúttal szemben, Kovács János telkén (ma
Iskola u. 24.) annak börtönnek tekintett pincéjébe zárták őket. Valószínűen előzőkkel nagyjából azonos időben hajtották el szovjetek az Ángyán-kereszt melletti
pincéjéből a berényi Ángyán Jenőt is, s zárták azonos pincébe.
A parancsnokság rendelkezésére 8-án, pénteken reggel abból a pincéből
egyenként szólították ki a bekötött szemű kivégzendőket. Az első kivégzett a
szentgyörgyi Horváth Ferenc (42 éves) volt, kinek a zsebében egy német szótárt
találtak.
1

Melléklet: 17. Átnyúlás Berény területére a kölcsönös érdekek alapján, 187
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A pince-börtön
Balatonkeresztúr, a mai Iskola u. 24.
(MOL-kúttal szemben) hátsó udvarán
ezen épület pincéjében (a baloldali
ajtó mögött) őrizték a kivégzésre szántakat.

Horváth Ferenc
síremléke
Ő volt 1944. december 8-án
a Keresztúron elsőként
kivégzett szentgyörgyi civil.
Fia az azonos nevű, helyben
sokak által ismert könyv- és
éremgyűjtő.

Sifter Kelemen
A keresztúron kivégzett berényi fiatalember a pesti Híradó moziban volt
jegyszedő. A szombatista felekezet
híve; nem tudott vért látni és elmenekült az ostromlott Budapestről.
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A második a berényi Sifter Kelemen (35 éves), kit választékos öltözködése
miatt – ahogy a rokonok gondolják – kémnek nézhették. A szólított ölelkezve
elbúcsúzott társaitól, fölment és lelőtték.
Sifter Kelemen
síremléke
1944. december 8-án másodikként végezték ki Keresztúron a szovjetek. Temetésére csak hónapok
múlva kerülhetett sor;
szektás lévén egyházi temetésben nem részesülhetett.

Harmadiknak szólították Ifi Józsefet. Erre a háziasszony fölkiáltott, hogy jaj,
azt ne, hiszen neki az rokona! Ezt a helyzetet érttette meg a parancsnokkal a háborús helyzet miatt a közeli vágóhídról ideiglenesen Kovácsék szomszédságába,
Molnárékhoz (ma Magyar Lászlóék, Iskola u. 22.) költözött és oroszul is beszélő
szlovák származású asszony, Mone néni. A parancsnok erre Ifi Józsefnek megkegyelmezett. A kegyelmet nyert Ifi (Cibak) József a berényi ma is élő Gulyás Kálmánnak (akkor 30 éves) sokszor elmondta, hogy az ő életét az az asszonyi közbeszólás mentette meg.
Ifi József sírja
A szerencsések egyike; a háziak kérlelésére – rokon lévén – a szovjet parancsnok megkegyelmezett neki, nem
végezték ki. A tolmács Mone néni
lehetett.
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A parancsnokság a harmadik szomszédban (ma Iskola u.30.) az akkor módos
Klespicz Ferenc-féle házban székelt. A berényi Ángyán Jenőt – pontosan nem
ismert időpontban – oda kísérték át kihallgatásra.
Előző három személynél a kihallgatás körülményeiről nem tudunk. Ángyán
Jenőnél viszont a leánya, Juliska az apjától többször hallottak alapján 2003-ban
is élményszerűen láttatni képes a történteket. Ángyán Jenőt kihallgatásra vitték
a Klespicz-házba, a parancsnokságra. A tolmács Mone néni volt.
A Klespicz-féle ház
Balatonkeresztúron a jelenlegi MOL-kúttal szemben a
mai Iskola u. 30. volt az
egykori szovjet parancsnokság. Itt hallgatták ki
Ángyán Jenőt is.

Hlavina Antónia (Mone
néni), az életmentő
tolmács
Túlzás nélkül állítható,
hogy nyelvtudásával, segítőkészségével és jó fellépésével több ember életét is
megmentette. A képen
vejével és – különleges
módon – egy pávával(!)
látható.

A kihallgatás halálfélelemben telt részletei az évtizedek során érthetően elszürkültek, de a magja, mint a népmesében szokás: kerekre csiszolódott. S
mindezt, a fájdalmas részleteket is Ángyán Juliska úgy tudja elmondani, hogy
gyönyörűség hallgatni. – Az életéért remegő sokgyerekes apa zsebében a szovjetek egy családi képet találtak. Rajta a szülők és orgonasíp-szerűen a hat gyermek.
Legidősebb Julianna, (az adatközlőm), akkor 17 éves. A tolmácsoló Mone néni
(58 éves) meggyőzően mondja: „Ezt aztán nem lőhetitek agyon, látjátok, várja
haza a sok gyerek! Ismerem, tudom a szőlőjét is!” (Mone néni oroszul elhangzott
védő szavait, nyilván ő maga mondhatta el utólag.)
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Ángyán Jenő sírja
A háborút túlélte, a szovjetek – talán nem kis részben
Mone néni közbenjárására
– megkegyelmeztek neki,
végül 1958-ban halt meg.

S kegyelem adatott itt is. Az apát fegyveres őr kísérte ki a faluból, hogy bántódása ne essék. – Legalább ez az egy apa mehessen a gyerekeihez, mely kegy a
sorstól akkor millióknak nem adatott meg, nekik sem, a kegyosztóknak! A tartós
halálfélelem –érthetően – nagyon megviselte az apát, aki nagyon sokszor elmondta nekik e történetet, nagy szeretettel emlékezve a tolmács Mone nénire.
„Kedves gyerekeim, mi lett volna veletek, ha engem ott akkor kivégeznek.?” –
Követően született még három gyermek. Heten ma is élnek. Még 1945-ben, disznóvágáskor – hálából, tiszteletből? (Nincs rá szavam!) – akkor frissen az apa
„disznóemberséget” (vágási kóstoló) küldött Juliskával és öccsével az akkor már
ismét a vágóhídon lakó és ott takarító Mone néninek.
– Kedves Érdeklődő Olvasó! A jó mindig jókor van, s lehet-e jobb az életnél,
ahol a halál arat? E fellélegzés a zord emlékek közt most helyénvaló, mert történetünkben itt egy berényi hatgyermekes család kapja vissza az apát a komor sors
kezéből. De a sorsnak ebben segítenie kellett a már Ifi Józsefnél színre lépett 58
éves Mone néninek is.
Ahogy Ángyán Julianna, apja elmondásából emlékszik, úgy tűnik, hogy ez a
rögtönzött börtön és a parancsnokság, nagyobb terület hasonló ügyeit intézte
azokban a napokban. Úgy 12-15-en lehettek a sorstársak a szűkös pincében, szinte egymásnak támaszkodva. Gyakran változtak. Közülük agyonlövésre is került
sor. Ezeket bekötött szemmel hozták-szólították föl. Másokat kihallgatásra vittek, szabadon engedtek vagy egyéb helyre vitték.
Ángyán Jenő hallotta az elsőként sorra került szentgyörgyi Horváth Ferenc
agyonlövését. Tudomása szerint a zsebében egy német szótárfüzetet találtak. Ez
annál inkább igaz lehetett, hiszen a fia akkor polgári iskolába járt.
– Ángyán Jenőéknél a dolgos, boldog gyereksereg kilencre szaporodott. S
mint mondtam: Heten ma is élnek. És Juliska úgy beszél minderről, a fájdalmakról is, mint egy népi elbeszélő. Megismétlem, gyönyör hallgatni.
63

A jótevő Mone néni emlékét kutatva kerestem föl az unokáját
Balatonkeresztúron, aki közölte annak adatait.
Mone néni leány neve: Hlavina Antónia (1886.) Trencsén megyében született
szlovák családban. Első férje Novotny Antal. Öt gyermeke volt. A második férje
az orosz hadifogoly Mone Jenkó János volt. Innen a „Mone néni.” Az áttelepülés
1919-ben történt a Bakonyba. Onnan Pusztaszentgyörgyre, majd férje halála
után Balatonkeresztúra került, ahová a lánya 1925-ben férjhez jött. Mone néni
szlovák volt, de második férje orosz lévén, tőle megtanult oroszul. Így tudott segíteni Ifi Józsefen, Ángyán Jenőn, de másokon is, akikről csak nagyjából tudunk.
A szovjetek bejövetele után is a helyiek sokszor kérték segítségét. A krónikám
keretén kívül eső Balla Józsefet és Gergő Lajost is – ahogy tudni lehet – ő mentette meg. Mone néni sikerének titka, hogy mindig megtalálta az alkalmas hangot az embermentésre. Az ilyenkor szükséges előfordult füllentésért az Istentől
bocsánatot remélt, mint az unoka mondja. S ezzel már fölismerhető, hogy ő komolyan vallásos volt.
Mindezeket unokájától, Bercely Béláné, sz. Varga Emmától
(Balatonkeresztúr, Kossuth L. u. 49.), tudom, aki nagy szeretettel ápolja nagyanyja emlékét és sírját. A házán lévő Jézus-szíve szobor is Őrá emlékezteti. Mone
néni kiérdemelte faluja megbecsülését is, aki orosz nyelvtudásával sokakon segített.
A lelőtt szentgyörgyi Horváth Ferencet ahogy lehetett, hazahozták, és december 17-én eltemették. Sifter Kelement a fronti viszonyok miatt a december
végén kilakoltatott faluból nem tudták hazavinni, de a kazal tövében le is volt
takarva, ami nehezítette a megtalálást. Így csak 1945. április 1-én tudták eltemetni. A berényi Historia domus tévesen írja, hogy Sifter Kelemen teteme a két
front között volt. Az valójában a német front hátában, de még valóban életveszélyes helyen volt, ahonnan a Molnár-család (ma Magyarék) a szőlőhegyre menekültek, mint a mieink.
Megjegyzés: Horváth Ferencnek falusi viszonylatban akkor még ritkaságszámba menő arany fogpótlása volt, s ezért „aranyfogú” Ferinek is hívták. Ehhez jött a zsebében talált német szótár! Talán „burzsujnak” gondolták! Sifter Kelemenről meg elmondják testvérei, hogy Budapesten
élt, a Híradó-moziban jegyszedő volt. Mindig csinosan, városiasan öltözött, nyakkendősen járt. Szombatista hitre tért, fegyvert nem fogott,
vért látni sem tudott! Azért is jött haza Budapestről. Végzetes útján is
vele volt a Biblia. A család feltevése szerint kémnek nézhették.
Érdemes összehasonlítani a hegyen korábban történt hét ember agyonlövését
a Balatonkeresztúron történt agyonlövésekkel s megkegyelmezésekkel.
8-án Balatonkeresztúron a parancsnokság – valószínűen nagyon felületesen
ugyan –, de megvizsgálta a vádlott civilek dolgát, s azután lövette agyon a két
embert. De láttunk ugyanott nagyvonalú példákat a megkegyelmezésre is, minek
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utána fegyveres őr kíséri ki őket a veszélyes körzetből. Ezek egyike sem hasonlít
a három „majdnem agyonlőtt” ember felemás helyzetére, sőt a hegyben agyonlőtt hét emberére sem.

A szovjet katonák mennek, a magyar ejtőernyősök
jönnek Balatonújlakon (dec. 9-én, szombaton)
A 7-8-i események érthetőbbé tétele miatt jegyzem meg, hogy a szovjet rendes reguláris egységek – ahogy láttuk is – területünkön az első két és fél napon a
civil lakosságot egyáltalán nem bántották. A 9-i visszavonulásnál Balatonújlakon
is – ahogy alább következik –, óvtak bennünket. Így alakult ki a hosszú háborús
propaganda ellenére a friss tapasztalat, amely már egyre kevésbé látta a kegyetlen ellenséget a szovjetben. Azonban látjuk, mily sok baj esett e korai bizalomból
is. Hja, háború volt! Ez az egész dráma-csokor az előző napok tapasztalata alapján egyáltalán nem volt várható. A bajt biztosan fokozta, hogy az áldozatok nem
féltek, nem bújtak a szovjetek elől, mint ahogy mi sem féltünk, bújtunk volna
előlük. Mint ahogy nem féltünk tőlük mi például Balatonújlakon sem. December
9-én 9 óra körül érték el a visszavonuló szovjetek menhelyünket, Balatonújlakot.
Kíváncsian támaszkodtunk Simon János sorstársammal a kerítésnél, Kiss
Istvánék házánál, a vasútra vivő utca keleti vége felé (ma Templom utca 8.). A
harangtorony körül jött két szovjet katona és velük egy ismeretlen civil, a tolmács, karján valami vörös szalaggal. A civil a széles utcában harsányan odakiabált a kint állóknak, valahogy így: „A szovjet elvtársak figyelmeztetik a lakosságot, izenjenek a berekben, és a megállóban lévő ismerőseiknek, jöjjenek be, mert
miattuk, a visszavonulók miatt a magyarok-németek lőni fogják a berket!”
Pontosan így történt a dolog, illetve így látszódott. A valóságot csak most,
2003-ban tudtam meg. Az a bennünket óvni látszó két szovjet katona közel előtte szemétkedett, erőszakoskodni próbált. Ahogy láttuk Simon D. Jánossal, ők a
vasútállomás felé mentek, viszont az újlakiakból számos család éppen oda volt
menekülve, ahogy a mieink a berényi hegyre és a Csillagvárba. E két hitvány alak
állítólag nagyon ittasan (mi ott akkor ezt még nem láttuk rajtuk), fáradtan az
állomáson leült, vagy lefeküdt s elaludt az ott lévő menekültek közt. Ezt látvatudva valaki jelezte a helyzetet a faluban nyomukban érkező magyar ejtőernyősöknek, akik ott a helyszínen kényelmesen lelőtték az egyiket, ugyanis a másik
fölocsúdva a veszélyre, az állomáson lévő vasúti hajtánnyal elmenekült Marcali
felé. –Valahogy így történt a dolog, de a tolmácsról, annak szerepéről utólag sem
sikerült megtudnom semmit. Valószínűnek látszik, hogy ő a lakosságot segítő
szereplője volt ez esetnek. Lehetséges, hogy a helyzet ismeretében a lakosságnak
szóló felhívást is ő magától tette, legalábbis kezdeményezte. Nem tudhatjuk az
igazságot!

65

A berényi hegyi front egyes eseményeit megérteni
akaró nehéz töprengés
A néhány napos együttlét a szovjetekkel a szőlőhegyen kettős arculatot mutat. Az első és második fronti napon (december 5-6.) még a nagy lövöldözés ellenére sem történt egyetlen magyar civilnek sem bántódása, bár a szovjetek nyilván földerítették, hogy mely pincékben tartózkodnak civilek. Még arra is volt
példa, hogy a várható tűzcsendet jelezték, hogy a civilek szükséges dolgaikat –
például állatok itatása, stb. – elvégezhessék. A 7-8-i agyonlövések azonban egészen más képet mutatnak. Most ezt a kettősséget próbáljuk meg megérteni!
Azt világosan látjuk, hogy a szovjetek magatartásának változása egybeesik a
magyar ejtőernyősök december 7-i (csütürtöki) támadásával, amelyet a németek
is támogattak. A kétarcúság valószínű magyarázatául kínálkozik, hogy a visszavonulás ellenőrizetlenségében érvényesülhetett az egyéni szadizmus, a gyilkolni
akarás nyers ösztöne, sőt esetenként a bosszúvágy is, aminek egyes esetekben
tán otthoni alapja volt is. A túlélőktől és más töredékekből úgy látjuk, hogy az
agyonlövések ugyan egymástól eltérő helyen, de valamennyi 7-én, a visszaszorítás napján történt, és a visszavonuló egységek után csellengő katonák követhették el. Kivételt képez Köbli János erdős körülményeiben teljesen ismeretlen
agyonlövése, továbbá a Balatonkeresztúron 8-án (pénteken) történt kivégzés,
mely kutatásom szerint egy parancsnokság révén történt. Annak áldozatai a
szentgyörgyi Horváth Ferenc és a berényi Sifter Kelemen.
Ez ideiglenes szovjet börtön és parancsnokság közelében és hatáskörében
történt Sturm Alajos agyonlövése is. Mivel az ő halála kutatási területemen kívül
esik (nem szentgyörgyi, sem berényi) csak hallomásból tudom, hogy ő talán
szökni próbált, s az őr az említett épületek mögött lelőtte.
Meggondolást érdemel a partizán gyanú is. Tudott, hogy a Szovjetunióban a
háború során nagyon erős volt a partizán tevékenység. Ezek elhárítására ott magyar partizánvadász alakulatokat szerveztek. A partizánok és a lakosság ottani
együttműködése – érthetően – növelte a magyar hadsereg és a lakosság ellenséges viszonyát. De Magyarországon nem volt említésre méltó partizán tevékenység. A hadsereg zöme a háborút elveszettnek látta, s valójában szétesett. A fejekben egyre inkább ott munkált a túlélés gondolata akár megadás útján is. S ahogy
Bárczi János: Zuhanóugrás c. könyvéből is tudjuk, e megingástól ekkor már a
legvitézebb magyar katonák, az ejtőernyősök sem voltak mentesek. A berényi
érdemes Historia domusban (a plébánia krónikában) érzékletesen leírva látjuk a
német katonák közt is egyre inkább előforduló testi-lelki háborús fáradtságot,
amely ama napokban végül is, szinte a szemünk láttára háromból két német katona sikertelen átállásához, illetve papot sem érdemlő kivégzésükhöz vezetett, de
ide számítható a szerencsétlen Tóni esete is.
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Egy német katona kivetkőzésére kell gondolnunk Pflanczer Györgyék pincéjénél is, ahol a gazda a front elvonulása után nem találta meg hegyi munkaruháját, ellenben talált helyette egy teljes német katonaruhát.
A háborúba belefáradtnak kell tekintenünk a Nagy Donáték bunkerjében napokra megbúvó szovjet katonát is, de Helmut Müller öncsonkító német katonáját is.1
Kelevitz György
Kelevitz György a szovjetek 1944. decemberi visszaszorítása után egységéhez viszszakerülve fogságba esett. Az Urálon túli
Nyizsnij Tag-ban, fogolytáborban halt
meg 1948-ban, drámai körülmények
között. (Lásd 187. oldal)
„Istenem, istenem, meg kell halnom,
pedig fiatal, még csak huszonhat éves
vagyok” – voltak utolsó szavai.

Érthető, hogy a mi magyar barátaink, családtagjaink veszélyt vállalva is „haza” törekedtek, az otthon melegébe, védelmébe, a családhoz. Nem a szovjeteket
szerették meg, a nyilasok sorsrontó nemzetellenes hatalom bitorlásából volt elegük. Nem akartak egy biztosan vesztes háborúban hazulról, a hazából Németországba hátrálni, Hitlerért és a nyilasok „pünkösdi királyságáért” elvérezni. Falvainkban is számosan voltak egységeiktől elmaradt katonák, akik már csak a szovjetek valamilyen akciójától remélték a háború túlélését. A hegyen is számosan
voltak ilyenek. Az agyonlőttek közt is. Dehogy gondoltak ők partizánkodásra. Ők
megadni akarták magukat a szovjeteknek, nem megölni őket. A maguk részéről
befejezni a háborút, túlélni azt. Katonaszökevénynek volt tekinthető (nem becsmérlő értelemben) a hegyen voltakból a szentgyörgyi agyonlőtt Gergye Ferenc, a
berényi agyonlőtt Sárdi István és a szentgyörgyi túlélő és a szovjet hadifogságban
elpusztult Kelevitz György.2 Persze voltak még többen is, a helyben harcoló ejtőernyősök és németek közé álltak, azonban én itt most csak a hegyen menedéket
keresőkkel foglalkozom. A berényi túlélő Ángyán Ferenc sebesülés utáni betegszabadságon volt itthon.

Melléklet: 16. Egy élő, 81 éves (2004.) volt német katona visszaemlékezése a csatorna menti harcokra Balatonmária-Marcali térségéből, 185
2 Melléklet: 18. A meghívott betegség s a hívatlan halál, 187
1
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De az egyszerű szovjet katonák szemében ez a „partizán kérdés” nem lehetett
ilyen világos. Különösen azokéban nem, akiknek szeretteikre gondolva valamilyen sérelmük volt. A hegyi tapasztalatok – ha ilyenről beszélni lehet – azt mutatják, hogy a szovjet vezetés általában nem épített a partizán gyanúra, ezt bizonyítja, hogy a zárva talált pincéket a szentgyörgyiek szőlőinél (két kivétellel) nem
törték föl, de a bosszúszomjas vagy szadista egyének alkalomadtán, ha ölni akartak, éltek a partizán gyanú megfélemlítő hangoztatásával.
Azt hiszem meggondolást érdemel az a szempont is, ahogy a szovjetek nézhettek bennünket, civileket – különösen a katonakorúakat – a falun kívüli szőlőhegyen, (a nekik harctéren), ahogy csetlünk-botlunk körülük. Nem túlzás, vigyázniuk kellett miattunk. S miért nem gondolhatták visszaverésükkor, hogy
abban a mi együttműködésünk is benne volt. S ők a nagy otthoni partizánharcos
múlt után ezt miért ne gondolhatták volna? A többség itthon maradva akkor is,
most is azt kérdi: miért kellett a falut elhagyva kimenni a hegyre, közte katonakorúaknak, hiszen ott partizánnak nézhetik az embert? Erre miért éppen a szovjetek ne gondolhattak volna? Ezt miért éppen a szovjetek értették volna meg? A
berényiek például december 6-án a németeken keresztül kimentek a hegybe, a
frontra. „Másnap reggel elindultak haza, s talán 100 orosszal is találkoztak, de
egy se bántotta őket és haza is értek sértetlenül.” Kivéve id. Sárdi Istvánt, akit
egy nyelvi félreértésből lábon lőtt az orosz katona, de be is kötözte. (Kiemelés a
Historia domus 5. oldaláról L.I.). Miért nem gondolhatták az oroszok gyanakodva róluk, hogy hozzák-viszik a katonailag hasznosítható híreket? Az ejtőernyős
támadás a falunkból indult, abban bennünket feltétlen vétleneknek hihettek?
(Mi, szentgyörgyiek a nagy áttekinthető sík területek, valamint a német-szovjet
katonai frontális szembenállás, egymást érő támadások folytán „nem járhattunk
haza”.) Senki meg sem próbálta, de valójában mi akkor már csak a szovjet előnyomulását követően gondoltunk hazajönni, hiszen erre a feltevésre épült a
hegyre menés ötlete. Vagyis mi lélekben már átálltunk! Átálltunk? Itt aztán nem
találok szót, mert mi egyáltalán nem vállaltuk, nem is akartuk vállalni a szovjetekkel való együttműködést, ami az átállás fogalmából következik. A mi átállásunk csak a háború oldaláról a béke oldalára való átállást jelentette, az örökös
életveszély helyett a biztonságot, a rombolás helyett a békés munkát. De akkor
meg ez miért „csak”?
Egyébként úgy gondolom, közelebb kerülünk e keserves kérdéskör megértéséhez, ha a háborús körülményeket, háborús körülményekkel vetjük össze. Tudjuk, a mieink is háborús körülmények közt jártak náluk a német hadsereggel
együtt, amiből sok minden következett. S gondoljuk meg, a szovjetek előrenyomulásuk során minderről értesültek!
S történt mind ez a magyar történelem azon szakaszában, amikor hazánk felelős és hozzáértő kormány nélkül hánykódott a balsors tengerén, és ugyanakkor
egy országvesztő kormány szerencsétlenkedett a kormányrúdnál. Egyszerűsítve:
a szegény magyar, katonaként, vagy civilként egy kormány nélküli országot, és
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egy ország nélküli kormányt látott. Melyiket is szeresse? Melyikhez kösse a sorsát? A háborút elveszettnek látta, értelme és érzelme lelki köldökzsinórként falujához kötötte. Ezt könnyű érteni, de akkor mégis hihetetlen nehéz volt választani.
Hogy, ki a jó magyar? Ez akkor a nagy bizonytalanságban így föl sem merült.
1944. decemberében a fegyveres nyilast senki sem tekintette becsületesebb embernek, – bár a végsőkig kitartásra buzdított – az egységeiket elhagyó katona
szökevényeknél. Sőt! A becsület világosabb, érthetőbb fogalom volt. Jobb
iránytű.
Kedves Olvasó! Feltűnhetett, hogy a berényi hegyi eseményekben közelről
látva és láttatva barátainkat, mimagunkat, túlélőket és meghaltakat, kerültem a
hős és a gyáva jelzőket. Természetesen kerültem a hazafi és a hazaáruló fogalmakat is, bár megneveztem katonaszökevényeket, de becsmérléstől védve. Kerültem még a néma kérdésfeltevést is: ki a jó magyar, pedig sorsunk tömegével
oly helyzeteket teremtett, amelyek vonzzák e jelzőket, e fogalmakat. Ha én elhallgatom e jelzőket, az az idők és eszmék háború vég közeli zavarodottsága miatt van. Másrészt a helyzetek megértése miatt. És azért is, mert hitem, hogy a
háború az emberiség gyermekbetegsége, Isten és ember ellen való vétek, amelyet
meg fog haladni. Az emberiségnek ki kell gyógyulnia a kainságból, ahol egyidejűleg erény lehet az „ölj!” és a „ne ölj!” is!
Ide kívánkozik egy beszédes helyi számadat. Horthy Miklós kormányzó 1944.
okt. 15-i sikertelen kilépési kísérlete a háborúból és Szálasi Ferenc nemzetvesztő
nemzetvezető nemzetrontó erőszakos hatalom átvétele után: Zord valóság, hogy
a 2, világháború 49 helyi áldozatából 32-en (65 %) az erőszakos Szálasi hatalomátvétel (1944. okt. 16.) után haltak meg. De nagy részben a németbarát nyilas
szellemiségnek róható föl a 7 helyi zsidó lakós hónapokkal előtte történt módszeres elpusztítása is.

Hazatérés megfogyatkozva SzentgyörgyreBerénybe (dec. 8-10. péntek-vasárnap)
A hegyre menekültek nagy többsége 8-án, azaz pénteken – négy szentgyörgyi
és négy berényi fiatalemberrel megfogyatkozva hazatért. Simon Antalék például
Berényen keresztül, mert úgy tudták, hogy a Somosi utat aláaknázták. A berényi
részen lévő Nagy Donát és Nagy János családja, valamint mi, az „újlaki négyek”,
akkor még nem jöhettünk. Nekünk, civileknek alkalmazkodnunk kellett a hadi
gépezet mozgásához. Simon V. Józsefné Berénynek jött haza, ifj. Sárdi István és
Máté (Ráfel) István esetében neki jutott megvinni a gyászhírt.
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A hazatérők elmondták itthon fronti élményeiket, többek közt a sebesült német és szovjet katona bekötözését is.1
A német főhadiszállás a december 7-én Somogyban széles arcvonalon elért
sikereket csak nyitánynak tekintette egy nagy ellentámadáshoz. Megparancsolta:
„A 2. páncélos hadseregnek és a 3. lovasdandár most odaszállított erőivel nemcsak meg kell akadályozni az 57. szovjet hadsereg további nyugati előnyomulását, hanem neki kell támadásba átmennie, és az arcvonalat először Kaposvár
magasságába előrenyomni.” (Hitler december 8-i parancsa). E terv csak részben
sikerült, de a zalai olajvidék védelmét jelentő pajzsot kb. 3 hónapra sikerült kialakítaniuk térségünkben, Balatonkeresztúrtól kezdődően a nagycsatorna vonalát követően, s tovább Nagybajom térségéig.
Az előző helyi események folytatásaként a magyar ejtőernyősök és a németek
tovább szorították a szovjeteket. Balatonújlakon 9-én, szombaton, a már említett
tolmácsos szovjet jelenet után kb. félórával Kiss Istvánék házánál, úgy 9-10 óra
között láttuk az első és egyetlen ejtőernyőst, géppuska hevederrel a nyakában.
Természetesen tájékoztatást kért és kapott a látottakról. A Nagy Donát és Nagy
János pincéjének berényi hegyi térségét pedig valamikor szombaton sötét este
szabadították föl a Berény felől támadó németek. Ekkor ért oda a délután kezdődött erős német támadás, amely a szovjeteket megfutamította. Nagyék többnapos, önkényes szovjet vendége is felszerelését kapkodva, rögtönzött elköszönéssel ekkor csatlakozott a rohanva menekülők közé. Így a Nagy-családok is csak
vasárnap jöhettek haza. Ők a szentgyörgyi hegyrész felé jöttek, mert látni akarták
a harcok helyén a hegyi állapotokat. Láttak is rögtönzött szovjet lövészárkokat
stb. A berényiek is csak vasárnap térhettek oda haza a hegy déli részeiről, s vitték
magukkal az agyonlövések döbbenetes hírét. Mi négyen Balatonújlakról szintén
vasárnap indultunk haza toronyiránt, most már biztonságosan. A szőlőhegy közelében azonban megdermedtünk, mert a ködben egy kb. 30 fős szovjet egységet
láttunk feltűnni, fegyverrel a vállon, köpenyesen. Csak közelebbről láttuk, hogy
fegyveres németek kísérik őket, tehát hadifoglyok, ezért fegyvereikből hiányzott
a zárdugattyú. A somosi út mellett az erdőszélben magyar ejtőernyősök tüzeltek,
vidáman beszélgettek. Természetesen elmondtuk elmúlt napjaink történetét.
Közelben és távolabb hat elesett szovjet katona feküdt temetetlenül. Aztán megláttuk kedves falunkat. Hazaértünk!
Éppen állt a mise. Gondolhatni, hogy vallásos lélekkel, hálás szívvel szerencsés sorsunk miatt, első gondolatunk a bemenés, a hálaadás volt. Akkor még
nem tudtunk társaink tragédiájáról sem. Azonban családjaink, hozzátartozóink
mielőbbi megnyugtatása, lomposságunk, valamint a mise zavarásának a gondolata együttesen a miséről való lemondást eredményezte.

Melléklet: 19. Egy német és egy szovjet sebesült bekötözése volt magyar katonák
által, 188
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Az itthoniak nyilván aggódhattak értünk, hiszen a pénteken hazatértektől
csak annyit tudtak rólunk, hogy mi négyen átmentük a fronton Balatonújlakra.
Itthon tudtuk meg, hogy előző nap, 9-én, szombaton tíz óra körül hét szovjet
repülőgép többször rárepülve lőtte a vasútállomást és a falut. Két-három – talán
50 kg-os – bombát is dobtak közel a mostani nagy ABC helyétől északkeletre, az
akkor lakatlan területre. Ekkor, de nem a bombáktól, hanem repülő géppuskatüzétől sebesült meg a vasútállomáson Simon Mária leány (1909-1944.), aki e
sebesülésében Keszthelyen a kórházban két hét múlva meghalt. Ott is temették
el.
Simon (Vendel) Mária
A vasútállomáson december 9-én
repülőről érte géppuska-találat. E
sebesülésébe halt bele később.

E támadás során gyulladt ki és égett porrá gazdag Gergye Istvánék nagy
szalmakazla. Ugyancsak előző napon történt, hogy a faluból éppen egy itt tartózkodó német huszár egység mozgott a somosi domb irányába, melynek lovaiból
több is találatot kapott. A katonák leugráltak, a lovak pedig többen is vérezve,
pánikba esve, csoportosan összevissza száguldoztak az utcán. A szemtanúk szörnyülködve emlékeznek e képre.
Az itthon maradt szentgyörgyiek szovjet katonát nem is láttak. Hát így tévedhet az ember!
A faluban mindenhol ejtőernyősöket lehetett látni, akiket a lakosság nagy
szeretettel vett körül a győztes, áldozatos és látványos csata után. A családoknál
szinte vendégnek tekintették őket a falunkat félig-meddig felszabadító vitéz katonákat. De azért valami bizonytalanság ott érződött a légkörben, hiszen az emberek nagy része tudta, érezte, hogy e győzelemmel – a kétségtelen vitézség ellenére – a nagy kérdés nem oldódott meg. E győzelemmel megnehezült a háborútól megszabadulni reménykedő itthoni katonaszökevényeink helyzete. Ugyanis a
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hadbírósággal számolva meg kellett keresniük nyugatra tartó egységeiket, mint
azt többen tették is, vagy kínos helyzetük megoldására el kellett fogadniuk az ily
esetre kitalált „vádalkut”, ahogy az Bíró János (21 éves) és Csuha Lajos (21 éves)
esetében történt.1 De már mi, a hegyi menekültek, s még inkább az „újlaki négyek” is, sokan hasonlóan láttuk, hiszen mi már a front túloldaláról kerültünk
vissza az ejtőernyősök odaadó helyi győzelmével. – Szabad legyen ennek a viszszás helyzetnek az érzékeltetésére egy saját köznapi élményemet fölidéznem.

Egy keserves nyiratkozásom
Velem történt 1944. dec. 10-után közel, egy-két nappal a hegyről
megjövetelünk után. Az ejtőernyősök még itt voltak a faluban, házaknál. Akkoriban a hajvágást családban, rokonságban ejtettük meg, bár békés viszonyok közt
a vasútállomáson volt már borbély. S mivel nekem éppen borbély kellett volna
(akkor még kellett), jólesett hallanom, hogy egy ejtőernyős őrmester szívesen
megnyír bárkit. (Úgy vélem Horváth Gyuriéknál történt.) Beültem hozzá, s nyírás közben már egy-két percen belül a hegyi élményeimről beszélgettünk. Persze
nem sokáig. Akkor még a szovjetekről szerzett kedvező tapasztalatok nagyon
közel voltak, a szörnyűségekről alig tudtunk, s így bizony mondtam olyanokat,
ami – egyébként nagyon érthetően – nem tetszett alkalmi borbélyomnak. Megállt kezében az olló, egy óriásit káromkodott, s ilyenformán kiabált velem: Hát
mért nem maradt ott köztük, ha annyira megszerette a kedves ruszkijait? – Én
bizony nagyon elhallgattam. Mit is mondhattam volna neki, aki naponta életét
kockáztatva harcolt ellenük, s látta társait elesni körüle, mint az előző csütörtökön határunkban Kontó Istvánt (24 éves) és Mezei Józsefet (24 éves). Megértettem még akkor is, ha már ő sem láthatta hősies küzdelmük célját. Nem is emlékszem, hogyan fejeződött be a nyiratkozás, de azért félbe nem hagyta, és gondolom én is csak megköszöntem neki valahogy. De kezet nem fogtunk, az biztos,
mert ő nem nyújtott!

1 Mellékletek: 20. Háborús vádalku katona-szökevényeinknek, 188; 21. Háborús tettel
terhelten, 188
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A berényi szőlőhegyi front után vagyunk, de
továbbra is frontközelben
Ismét meg kellett hátrálnom, mint a
nyiratkozáskor
Egy-két hónappal későbbről, de ide kapcsolható: A követő 3-3,5 hónapos tartós frontközelség idején vasútállomásunkon – mely frontállomás volt, elsősorban a front szükségleteinek kiszolgálására – magyar vasúti üzemszázad látta el a
szolgálatot, de mi, helyi vasutasok is szolgáltunk, tettünk-vettünk valamit. A
vasúti üzemszázad parancsnoka Gerlei József főintéző, bevonultatott
somogyszobi főnök volt. Köztük szolgált Katona Zoltán főtiszt is, állomásunk
későbbi dolgozója. Azonban számos idemenekült vasutas – köztük tisztviselő –
is tartózkodott állomásunkon, akik előtt bizony csak óvatosan lehetett beszélni
kedvező hegyi tapasztalataimról. Egy alkalommal majdnem szó szerint az ejtőernyős őrmester borbélyom szavaival förmedt rám az egyikük, akinek nevére is
emlékszem, mert belém vésődött a körülmény. (Hát miért nem maradt ott köztük, ha annyira megszerette a kedves ruszkijait!) Itt, ebben a közegben is meg
kellett hátrálnom, persze itt már nem ellenvetés nélkül, ahogy az alkalmi borbélyomnál, az ejtőernyős őrmesternél történt. S én megtanulhattam: „Az ellenségről rosszat, vagy semmit!”

Temetések a front után
Visszatérve a keserű valóra: A temetések később, a megtalálás szerint történtek. Simon V. Józsefet (1919-1944) és Ifi Kálmánt (1914-1944) dec. 15-én temették, közös sírba, ahogy együtt voltak a halálban is. Horváth Ferenc (1902-1944)
és Gergye Ferenc (1919-1944) temetése 17-én volt, Köbli János (1884-1944) erdészé pedig 26-án, mivel későn találták meg. Temetőnkben mind az öten a felsorolás szerint egy sorba kerültek. A két ejtőernyőst, Kontó Istvánt (1920-1944) és
Mezei Józsefet (1920-1944) első alkalommal – a hadi állapot miatt – a berényi
útelágazásnál akkor még ott lévő romos kereszt mellé temették, majd a temetőben helyezték el őket, a temető legrégebbi síremléke, az 1833-ban meghalt Zettl
Anna muzeális értékű síremléke szomszédságában.
A későbbiekben mind az öt áldozat sírja emléket kapott. Horváth Ferenc
(1902-1944) kifejező sírfelirata, – a dátum kivételével – a többiek sorsára is illik:
„A háború áldozata lett.
Agyonlőtték 1944. december 8-án.”
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Itt, az egymást érő temetéseknél eszünkbe jut a régebbi temetéseknek a maitól is komorabb latinos hangulata.1

Berényben a temetések többszörösen tragikusak!
Tóth (Csige) Antal (25 éves), Máté (Ráfel) István (34 éves) temetése a körülményeknek megfelelően késve, keservben december közepén megtörténtek. Ifjú
Sárdi István (21 éves) temetéséről külön kell szólni, mert megrázó drámaiságával
áttöri a temetésnél megszokottat.
Sifter Kelemen (35 éves) temetése pedig három és fél hónappal követi a többiekét, mert Balatonkeresztúron lőtték agyon, és a front miatt csak annak elvonulta után találták meg. És ma már megállapíthatatlan, de óriási valószínűséggel
az egyházi temetés megtagadására gondolhatunk, mivel szekta tag volt (szombatista, nazarénus?).

A berényi Sárdi-család alig hihető tragédiája
– Kedves Emlékező Olvasó! Múlandóságunkból következőleg a temetés mindig szomorú esemény. A berényi ifjú Sárdi Istvánra (21 éves) és az idős Sárdi
Istvánra (54 éves) gondolva fokozottan az, rácáfol a regényírók fantáziájára.
1944. dec. 17-én temetik a virágjában meghalt, a szovjetek által agyonlőtt fiút. Az
apa az ugyancsak a hegyen szerzett sebesüléséből lábadozik. Reménykedik, talán
el tudja kísérni fiát az utolsó útjára.
A Sárdi-család síremléke
Apa és fia halála nem közvetlenül, de
tragikusan függ össze: a berényi hegyen lelőtt fiú temetése napján az apát
egy rokon véletlenül elsült fegyvere öli
meg.

A sors azonban háború idején, a háború nyelvén szól az emberek sorsába: A
temetés napján fölkeresi őket a rokon Vilisics József (28 éves), a vőtársa testvérének, Vilisics Vilmosnak a fia. Érthető felindulással, együttérzéssel beszél az
apával, az őt ért nagy fájdalmára, fia, Pista elvesztésére utalva. „Az ilyen ször1

Melléklet: 22. Az akkori temetések hangulata, 188
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nyűség nem maradhat bosszulatlan! Ő ezért személy szerint bosszút áll a szovjeteken, bárhogy is!” Indulatosan előkapja a nála lévő orosz fegyvert, villogó
szemmel, összeszorított foggal hadonászik vele, hogy ő majd megmutatja… Megáll az ész! – hiszen a beleélés felső fokán a ravaszt is meghúzza a bosszúért lihegő
rokon, s tüdőn lövi az apát, akinek a fájdalmáért bosszút akart állni. – E hihetetlennek tűnő történet sajnos igaz, a fiút 1944. december 17-én temették, a tüdőlövésbe belehalt apát pedig 1945 januárjában. – A fiú temetésén a zokogásból
többször is kihallszik: „Jaj, miért is kellett kimenni akkor Pistának?” „Jaj, csak ki
ne ment volna!” – Ott és akkor a jelenlevők e sóhajokat Pista agyonlövésének
körülményeihez kapcsolták. Úgy tudták, hogy ő és a szentgyörgyi társa, Gergye
Ferenc szükségtelenül szóltak ki a pincéből az előttük már elment szovjetek után,
akik végül is elkísérték és agyonlőtték őket. (E jelenet a krónika megfelelő helyén
szerepel.)
(E sóhajokat és az apát ért lövés bosszú-indítékát Tüttő Magdolna, férjezett
özv. Fodor Jánosné érzékeny emlékezete őrizte meg s tette a jelenségeket érthetővé. Az árnyalt, hiteles emlékezés nagyon hasznos a krónikának. Általa lesz életszerű.)

A háború eseményei sok család életét átrendezték.
Itt említést kíván a fiát vesztett Simon Viktor-család, ahol a Vörsre férjhez
ment Mariska (23 éves) a férjével hazaköltözött. A család élete továbbiakban is a
háború emlék-közelében telt. Mariska ma is egy csendes, de friss háborús forrás,
ahová a krónikásnak van miért visszatérnie.1

A berényi-hegyi légi megfigyelő sorsa a front
idején
Korábban szóltam a berényi-hegyi légi megfigyelőről,
Nyilván ott is történt valami szóra érdemes. A szolgálatba hazulról járó legénység a szovjetek közvetlen közeledtére, dec. 4-ről 5-re virradó éjszaka visszavonulási parancs nélkül elhagyta az őrhelyet. A katonák elrejtették fegyvereiket,
katona ruhájukat, kézigránát készletüket pedig elásták. Civilbe öltöztek és hazamentek. Persze a felelőségre vonás sem maradt el.2 Meg nem állhatom, hogy
ama zord idők derűjéről is ne szóljak. Tehát megszűnt a „megfigyelő”, s ezért az
állomásra, illetve a postára vezető telefonvezeték póznáit elhamarkodva kifűrészelték. Ámde a front megszilárdultával ismét kellett valamire a telefonvezeték, s
így a már kifűrészelt oszlopokat megrövidülten, de visszahelyezték. Bizony akkor
keserűen nevetgéltünk a törpe oszlopok láttán.
1
2

Melléklet: 23. Élő háborús családi hagyomány Simon (Viktor) Mariskáéknál, 189
Melléklet: 24. A légi megfigyelőhelyet elhagyók felelősségre vonása, 190
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Háborús megverések és egyebek innen is - onnan
is
A legnagyobb háborús veszteség az emberi élet, de a kényszerűen elszenvedett verés és megrablás is annak enyhébb velejárói. Most az utóbbiakról szól a
hiteles tudósítás, mégpedig egy forrásból, egy család vonatkozásában a két háborús oldalt egyaránt megvilágítva. Mindezért most a szomszédba kell mennünk,
de ezeket a szomszédokat a háború zivatara velünk hónapokra összebújni
kényszerítette.
Ama napokban, 1944. december 5-6-án, amikor a szovjet egységek uralták
már a berényi hegy nagy részét, Gaál István (1888-1976) balatonkeresztúri gazda
– mint frontot járt katona – értékes lovait igyekezvén menteni, a Bokros szélén
lévő pincés szőlőjéhez vitte ki azokat.
Ámde éppen akkor vetődött oda 4-5 ittas német katona, akik enni és inni
kértek, illetve követeltek tőle. Ő gyenge nyelvtudásával hiába hivatkozott arra,
hogy az ő bora télre a másik pincés szőlőjénél van. A nyers követelést „szövetségeseinktől” verés követte.
Pista bácsi hazament, de otthon meg három orosz katona lakott náluk, akikre
felesége főzött. Azok is bort kértek tőle. Mivel másik pincéje amúgy is érdekelte,
nekik borért a bácsi a balatonmáriai temető közeli pincéjéhez ment. Ott aztán
igazán elkeseredhetett, hiszen éppen akkor rakták föl telt boroshordóit egy szovjet teherautóra. Érthető, hogy nem mert odamenni, csak egy távoli szomszédtól
figyelte, mikor mennek el. Azután odament és a visszamaradt hordókból megtöltve az edényeit haza vitte az otthon békésen és szomjasan várakozó kényszerű
szovjet vendégeinek.
Érthető, hogy borospincéjét másnap is megnézte, s egyben bort is akart vinni
nem hívott vendégeinek. Sajnos akkor is ott találta a teherautót, s akkor sem
mert odamenni. Így aztán az ellenség kézen-közén el is tűnt a bor. De nem csak a
bor tűnt el, hanem a nagy üres hordókba rejtett értékes téli holmi, a bundás kabátok, csizmák stb. is a hordókkal együtt. A nagy üres hordók a szovjeteknél különösen keresettek voltak, hiszen a téli front alatt a vizes berki állásokban csak
azokban állva bírták ki a viszontagságos hónapokat.
Térjünk vissza a veréshez, ha azt már a szövetségestől el kellett viselni.
Balatonkeresztúron vagyunk. (Szerencsére ezért is a szomszédba kell mennünk!)
Balatonkeresztúron úgy december 5-8 között valami telefonvonalat építettek a
szovjetek, s valamelyik bámész kíváncsiskodó közel lépett hozzá. Erre a szovjet
katona kétszer-háromszor is pofonvágta, majd a közeli ház pincéjébe tuszkolta,
ahol már néhányan voltak. Ezeket a személyeket a későbbiekben bántódás nélkül
szabadon engedték.
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Közben a faluvezetés fölszólította a hegyre menekült lakosságot a hazatérésre. Gaál István is hazajött szép lovaival, de ezek egyikét a szovjetek lesántult lovuk ellenében elvezették. A csere-lóból gondos kezeléssel használható állat vált.
A tartós frontvonal folytán december második felében Balatonkeresztúrról az
egész falut kilakoltatták. A kilakoltatott Gaál István a családjával együtt hónapokra Balatonszentgyörgyre jött a rokonokhoz. Másik szép lovukat itt meg a németek vették igénybe, de csere nélkül.
A Gaál-család a háborús viszontagságok alól, itt falunkban szabadult föl, azzal a fájdalmas érzéssel, hogy a bevonuló szovjet egységek sorában hónapok múltán még egyszer viszontlátták kedves lovukat, a „Mancit.”
Adatközlő: Gaál István leánya, Gaál Gizella (1925)

Állatok drámái a háborúban
A háború mindent pusztít, ami az embernek kedves, értékes.
Szomorú hírmondó szerepemben engedtessék meg nekem, hogy az emberi
drámák után szóljak a néhány állati megrázó esetről is, amely a nehezen pótolható anyagi veszteségek és az érzelmi kötődések folytán ugyancsak emberi drámák
is.
Kereskai Józsefék már említett „Baba” lovát a harcok során valaki eloldotta a
hegyen. A nyolchónapos vemhes ló természetesen hazaindult. A hegykapunál
aknatalálat érte. Ott veszett az így kifordult „csikajával”. Említésére évtizedek
múltán is láttam a könnyet idős (akkor ifjú) Jóska bácsi, volt levente oktatónk
szemében.
Simon P. János bácsi egyik lova aknatalálattól elpusztult a hegyen. – Berényi
vejének, id. Sárdi Istvánnak a fia által kivitt lova egyedül maradván, valahogy
elszabadult. Természetesen hazament, bár közben megsebesült, azonban így is
teljesítette szomorú hírvivői szerepét.
Simon Viktorék hegyen lévő egyik lova két elég súlyos szilánkot kapott, mely
sebeket hosszas kezeléssel itthon a német lovasság állatorvosa gyógyította meg.
A véletlen szerepét juttatja eszünkbe Horváth Györgyék ló mentési szándéka
is. Éppen a ments-helynek gondolt helyen érte őket a baj, miként azt az embereknél is láttuk. A háború kiszámíthatatlanságára jó példa az ő esetük: Ők a lovaikat a (régi) téglagyárnál vélték nagyobb biztonságban, a Csillagvárhoz közel. Az
egyik ott pusztult el a területet ért egyetlen aknatalálattól.
De említhetnénk a Somosi-dombon megsebesült német katonalovakat is,
akik vérezve, csoportban rémülten futottak a falu főutcáján.
Az érző embert az ártatlan emberek tragédiája mellett szíven üti a még ártatlanabb állatok szenvedése is.
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Sebesült fák és csorba fűrészek
E látszólag össze nem tartozó fogalmak a háborúban összekapcsolódhatnak,
sőt össze is kapcsolódtak nálunk 1944-ben, például a Somosi-cseri erdőben. A
golyózápor zöme embert tévesztve, de embert védve is – tehát „kárba veszetten”–, gyakran vágódik a fába, s ha az elég vastag, bele is ül. Sok golyó keseríti az
ilyen erdők favágóit, feldolgozóit. Fűrészeik látják kárát. S mivel a golyók a kemény fánál is keményebbek, hát kicsorbulnak. Háziorvosunk, dr. Kiszling Mátyás (1937-2000) hívta föl a figyelmemet egy fába szorult félig kibontott golyóra,
mely ma már a szörnyű emlékű háború szobadísszé szelídült emléke. Ártatlan
emlék? Lehet az is, ám hatolhatott át az útjában már élő emberen is. De akkor az
kinek a vétke? Egy biztos, a golyóé semmiképp! Abból az acélból készülhetett
volna játék, sebészkés, akár iránytű is!

Tömeges bevonultatás dobszóra 1944.
decemberében
A front Balatonkeresztúr-Balatonújlak-Kéthely-Marcali vonalában, a Nagycsatornánál történt megszilárdulását követően a hatóságok azonnal bevonultatták a hadköteles férfiakat, sőt az idősebb leventéket is. Bene Jóska bácsi, kisbíró
dobszavára először a 18-42 éveseknek kellett bevonulniuk, majd néhány nap
után, december 20-ra a 16-48 éveseknek. A legfiatalabb bevonulók, az 1929-esek
1945. február 1-re vonultak be. A központi bevonuló hely a Zala megyei Kondorfa
volt, ahonnan Őriszentpéterre, Egeraracsára, Zalaigricére stb mentek tovább.1
Említést érdemel, hogy Szabó (Z.) Zoltán (15 éves) megszökött a csoporttól, hazakerült és itthon szerencsésen megúszta az egészet.

Háborús mindennapjaink
Háború idején karácsony, a béke ünnepe is lehet nagyon más. Engem, a legyet sem ölő, békeszerető embert is nagy próbának tett ki 1944. karácsonya.2
Falunkban sok a német katona, sőt olaszok is előfordulnak.3 Kevés az ismerős férfiarc, csak gyerekekkel, öregekkel találkozik az ember. Az ismeretlen civilek száma is ugrásszerűen megnőtt a front miatt kilakoltatott és átköltöztetett
szomszédos falvak lakosságával (Balatonkeresztúr, Balatonújlak, Kéthely). Közülük csak néhány idős férfi maradhatott otthon az állatokat etetni. A látott arcokon kevés öröm, reménytelenség, s némelykor bosszúság látszódik a német kaMelléklet: 25. A szentgyörgyi emberek fiai 1944. karácsonyán egy zalai istállóban,
190
2 Melléklet: 26. Nagy meggondolatlanságom 1944. karácsonyában, 191
3 Melléklet: 27. Az eszperantó világnyelv és a világháború találkozása Balatonszentgyörgyön, 194
1
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tonák néha előforduló helytelenkedésein.1 A nyilas-szellemű háborús propaganda még korábbi plakátokon ott lézeng a szovjet rémmel szembeni feliratban:
„Megsemmisítünk, vagy megsemmisülünk! Az utóbbi fenyeget. De a „Veszprémi
Hírlap” különös, érthetetlen győzelemről álmodik.2
Delenként a déli harangszó és kísérő szövege a rádióban emlékeztet régi
nagyságunkra.3
A háborús viszontagságok közt jámbornak hat egy minden hivatalba elhelyezett plakát. Emlékezetem szerint Jézust a kereszten ábrázolja: „Miért bántod, ne
káromkodj! – felirattal. S úgy tűnik, hogy a háborús sorstól megfélemlített ember valóban kevesebbet káromkodott, s többet imádkozott.

Beszélgetés a gyóntatószékben
Érthető, mindent eltöltött a helyünkbe jött háború megrázó élménye. Benyomult a gyóntatószékbe is. E beszélgetés az 1944. karácsonyi gyónásom alkalmával történt Keszthelyen, a karmelita templomban, gyónás után. Ez a gyónás
már nem illeszkedik a leventék kötelező karácsonyi-húsvéti gyónásának rendjébe, legfeljebb megszokásként, hiszen a leventék (a 13-14 évesek és néhány fölmentett idősebb kivételével) Bene Jóska bácsi kisbíró háborús dobolására – fölkoncolással fenyegetve – bevonultak kijelölt zalai gyűjtőhelyeikre. Kereskai József (36 éves) leventeoktató is bevonult a többi katonakorúval együtt. Bár Darabos Lajos (44 éves) főoktató, körjegyzőségi irodasegédtiszt felmentéssel itthon
maradt, a levente-század szétesett, a foglalkozások megszűntek, s vele a kötelező
gyónás is. (Legalábbis így emlékszem, de hogyan is lehetett volna másképp?) A
külső kötelezettség helyét átvette a megszokás és a lelkiismeret. Így én, a vasút
által a katonai és polgári bevonulás alól fölmentett fiatal, volt társadalmi levente
szakaszparancsnok, akkor vallásos érzületem alapján, természetesen szabadon is
gyónni mentem. Mivel a helyi gyónásnál vonzóbb volt a vidéki, én a keszthelyi
karmelitákat választottam.
A háború benyomult mindenhová, nekem legalábbis úgy tűnt, még a gyóntatószékbe is. Emlékezetes, ahogy a fiatal karmelita szerzetes – láthatóan – alig
várta a gyónás megfelelő befejezését, s nagy kíváncsian beszélgetni kezdett velem. Hová való vagyok? Majd: Ismerem-e Halász Tibit (az elmenekült főjegyzőnk fiáról van szó), és mi van vele, mert neki osztálytársa volt a gimnáziumban?
Sorra kerültek hegyi háborús élményeim is. – Mindez akkor a háborús viszonyok
miatt nagyon érthető volt, de az én túlfinomult vallásos önnevelésemben ott zavarónak tűnt, a gyóntatószékben, ahol pillanatokkal korábban a gyóntatón ke-

Melléklet: 28. Egy „ludas” német katona lúdtalanítása, 195
Melléklet: 29. Nyilaskeresztes frázis-puffogtatás, 195
3 Melléklet: 30. A déli harangszó kísérő szövege a rádióban a háború alatt, 196
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resztül az Isten színe előtt vallottam az életemről. Nyilván e visszás helyzet miatt
is őrizte meg az emlékezetem azokat a perceket.

Nyilvános kivégzés Keszthelyen 1945. januárjában
Ez is Keszthelyen történt, de nélkülem, mert nem volt belső kényszerem átérezni az emberi élet kioltásának a látványát, sem emberként, sem keresztényként, sem magyarként. Külső kényszer pedig nem kötelezett.
Frank Miklós gépészmérnök, keszthelyi szökevény zsidó munkaszolgálatost
elfogták, és 1945. január 30-án Keszthelyen a főtéren nyilvánosan agyonlőtték. A
látvány kedvéért néhányan falunkból is fölmentek.

A háború végének előjátéka, a balkáni német
hadsereg visszavonulása térségünkben
A tartós frontközelség hónapjaiban (1944. december - 1945. március) a német katonák falunkban mindennaposak voltak, de hozzánk, a téglagyárhoz nem
kerültek beszállásolásra. Kivétel a balkáni hadsereg visszavonulása. Erről egykét emlékmorzsa.
Egy tiszt és egy altiszt került hozzánk. A döheder (nagy darab) német altiszt
azért emlékezetes, mert ruhásan feküdt a bevetett ágyra, és attól a két-három
napon át édesanyám ismételt ráripakodására sem volt hajlandó eltérni. Ez bizony nem is hasonlított a német katonáktól megszokott rendszeretethez.
Holládról is hallottam hasonlót ugyancsak a balkánról jövőkről. Ott egy
magasrangú német katona dühítette föl a ház asszonyát azzal, hogy ő is ruhásan
feküdt a vetett ágyra. A ház harcias asszonya nem volt rest és lábánál fogva lerántotta a rendetlent, aki a fejét is alaposan beütötte. A kéz-láb beszéd aztán
megérttette a helyzetet. A rangos katona, parancsnok volt és már harmadik napja semmit sem aludt a nagy menetelésben. Ezt megértve a háziasszony kedves
vendéglátóvá szelidült.
És a fentiek alapján, mi frontot nem járt szerencsések elgondolkozhatunk,
hogy a háborúban csak a halálfélelem gyötörte az embert? Nem volt-e ott annak
a gyötrelemnek a testvére is, a kimerülésig jutó elcsigázottság, amelynek szenvedője néha már maga ellen emelte fegyverét!
Említést érdemel másik katonánk is. Ő századosnak megfelelő rangú és kellemes magatartású tiszt volt. Távollétemben édesanyámtól kérdezte, hogy mi az
én véleményem a háború kimeneteléről. Anyám azt mondta neki, hogy én már
nem bízom a győzelemben. Csak az embert látva, merte ezt mondani. (Anyám
kislány korában a Reisinger-Stramm nagyszülőknél nevelődve tanult meg valamennyire németül, amelynek töredékével nehézkesen, de érteni tudta a német
katonákat.)
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Az ugyancsak közöskonyhás lakásban lakó Török Lajosékhoz is került ekkor
egy fiatal, tanult német katona, aki azonban szlováknak mondta magát. Nagyon
meghökkentett, amit gyarló német tudásommal, de félreérthetetlenül tőle hallottam. Ez a „német” katona fogcsikorgató dühvel, toporzékolva beszélt a visszavonuló balkáni német hadsereg kegyetlenkedéseiről, amit a civil lakossággal szemben elkövettek.

Tartósan frontközelben, közmunka rendületlenül
A tartós frontvonal kialakulását követően, december végén Balatonkeresztúr,
Balatonújlak, Kéthely stb. frontfalvak lakosságát nyugatra, a front mögötti falvakba, így hozzánk is telepítették. A német katonák is váltakozva itt pihenték ki
harci fáradalmaikat. A magyar ejtőernyősök még nagyon eredményesen
résztvettek a Kéthely körüli harcokban, majd elvezényelték őket. És hogy nemcsak ők kaszáltak, őket is kaszálták, azt a kéthelyi temetőben 58 díszes kopjafa
tanúsítja és egyben őrzi emléküket. Nálunk is ketten nyugszanak. Holládi néhánynapos tartózkodásukról érdekes történeteket jegyzett meg, és kedves dalukat őrzi az emlékezet.1
1944. december 10-e után, a tartósan kialakult közeli frontvonal folytán a
battyáni kastélyt német katonakórháznak rendezték be, falunk nyugati szélén
pedig német katonatemetőt nyitottak, amelybe 125 halott került. Közte egy szovjet és két a német hadseregben harcoló magyar katona. Az egyik a már említett
balatonberényi Kovács János (21 éves), akit a szülei hazavittek.2 A másik, Segner
József, akit csak nevének írásából gondoltuk magyarnak, azonban kiderült, hogy
valóban német származású magyar.
Kovács János
síremléke
Kovács János berényi magyar katona először a
szentgyörgyi német katonai
temetőbe került. Később
vitték haza falujába nyugodni.

Melléklet: 31. Kétszer keresztelés Holládon és más érdekesség 1944/45 telén, 196
Melléklet: 33. Áttekintés a volt helyi német katonatemető elesettjeinek utolsó útjáról (a német hadisírgondozó adatai alapján), 199
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(2004-ben megtudtam, hogy a huszonéves német-származású magyar
Segner József a Nógrád-megyei Berkenye lakosa volt, és a német hadseregben harcolt. Sírját a szomszédból Kiss Tivadar Jánosék gondozták, akik szívélyes kapcsolatba kerültek a hozzátartozókkal. Kétszer is
meglátogatták őket. Segner József is a böhönyei temetőbe került.)
1991-ben a temetőt Böhönyére telepítették, díszes nagy temetőt alakítva ott
ki a nagy területről összevont német halott katonáknak. Nálunk a temető helyén
ma játszótér van.
A tartós frontvonal idejére a németek Péter István (Berzsenyi u. 41.) házánál
alakították ki az egyik katonakonyhát, ahonnan sötétedés után közmunkában
kocsival vitték ki az élelmet a frontra, és visszaútban halottaikat hozták, akiket
ugyancsak náluk tettek le a másnapi temetésre gondolva. Érdekesség, hogy a
németek lakásfoglalása itt feltöréssel történt (egyedi eset), mivel a zárt lakásról
úgy tudták, hogy a tulajdonosok elmenekültek. Ennek viszont az adott alapot,
hogy a Péter-család a forgalmas és ezért veszélyes utcából a szomszéd Egry J.
utcai rokonokhoz, Benke Józsefékhez járt aludni.
Esetenként és átmenetileg a frontról szovjet foglyok kerültek falunkba.
Ilyenkor a fiatal özvegyet, Simon V. Józsefnét (19 éves) Kereskai István községi
bíró nagybácsi biztatta, hogy próbálja köztük megismerni férje és társai gyilkosait. Ilus azzal hárította el e biztatást, hogy ő dehogy is nézte meg őket annyira,
hogy fölismerhesse, ártatlannak meg nem akar ártani.
A lakosságot 60 éves korig nagyon igénybe vették közmunkára, ami bizony
egyes esetekben veszélyes is volt. 1945. március 22-én Balatonkeresztúrról
Balatonberénybe menekült két asszony is meghalt aknatalálattól lövészárok ásás
közben (a 35 éves Magyar Jánosné, sz. Kovács Anna és a 32 éves Péter Jánosné,
sz. Tóth Mária. Utóbbi a nevét változtató Háló Endre édesanyja volt.).
A 3 hónapos frontközelség viszonylag csendesen telt el. A szovjetek egyáltalán nem lőtték falvainkat. A helyzetet jól fejezi ki a későbbiekre vonatkozóan is a
berényi plébános írásos feljegyzése a Historia Domusban: „December 10-e vasárnap. Vidáman mentünk a templomba. Egy cseppet sem féltünk, pedig az
orosz onnan, ahol megálltak (6 km-re tőlünk) éppen olyan könnyen porrá lőhette volna a falut, mint kertjeink alól. El kell róluk ismerni, hogy nem lőttek csak a
rombolás és pusztítás kedvéért. 4 nap a kertek alatt vannak és 10 aknát sem lőttek a falura, pedig visszafutásukkor 17 ágyút hagytak hátra zsákmányul.”
Némelykor csak egy-egy magános „rata” repült át felettünk. 1944. decemberében egyet le is lőttek nálunk a németek. Láttam a lelövést, a kiugrást, a gép
zuhanását, majd lent a földön. A Szallerház térségében, attól nyugatra esett le. A
gép épen földet ért pilótáját a Battyánban lévő németek elfogták és magukkal
vitték.
Vasútállomásunk frontállomás volt, ahonnan Somogyszob és Székesfehérvár
felé vonat nem közlekedhetett. A vasúti szolgálatot katonák, magyar vasúti
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üzemszázad látta el, de mi, magyar vasutasok is ott voltunk. Egy német páncélvonat tartózkodott több alkalommal is állomásunkon, és ment ki esetenként és
helyét változtatva a vasút menti löszfal védelme alatt lőni a szovjet állásokat. A
vonat meggondolatlanul merész parancsnoka Balatonkeresztúron a vonattól
eltávolodva aknatalálattól elesett. Természetesen itt temették el. Ritkábban, de
időnként meg-megjelent itt rövidebb-hosszabb időre egy egyszerűbb magyar
páncélvonat is, mely a Zrínyi nevet viselte. Volt ennek egy négycsövű légvédelmi
gépágyúja, amely az állomásról többször is lőtte a felettünk elszálló lassú magányos „ratát”, de eredménytelenül. Emlékszem, az ilyen magános gépek e légvédelmi gépágyú ellenére még csak ki sem kerülték állomásunkat. Talán megfigyelés, fényképezés volt a céljuk. A szovjetek a már említett december 9-i támadás
kivételével egyszer sem támadták állomásunkat.
Csendes estéken a frontról behallatszott a nehéz fegyverek hangja, Barihegy
felől láttuk a nyomjelzős lövedékek pályáját. A kirendelt kocsik esténként vitték
ki a frontra az ételt, lőszert és visszafelé hozták a sebesülteket és halottakat.
Utóbbiakat másnap német tábori pap temette, a mai játszótér helyén volt temetőbe, esetenként díszesen, sortűzzel, mint például a páncélvonat parancsnokát.
Néhány temetésen kevesed magammal én is résztvettem. A sírásásban az akkor
itthon lévő legidősebb fiatalként, a 14 éves Végh Ferenc közmunkában rendszeresen résztvett. Ő mint az akkori itthon volt legidősebb fiatalok egyike és én mint
a legfiatalabb idősek egyike, – hiszen a levente korosztályok dobszóra bevonultak – azon időket meg-megbeszéljük.1
Végh Feri (elnézést a „Ferizésért”, de mindenkinek így megszokott) bent a faluban lakó fiatal (akkori lakása a mai Csillagvár u. 74., a mostani Berzsenyi u.
96.), nagy érdeklődéssel nézte a körülötte zajló, sok különlegességet mutató háborús életet, s friss elmével egy életre megjegyezte őket. Érdekességnek számított akkor a német hadseregben fegyvertelen szolgálatot ellátó olasz katonák
csoportja, akikre Holládon is jól emlékeznek. Feri nemcsak a fegyvertelen olasz
katonákat figyelte meg, hanem azok rugós öszvéreit is. Ezért hasznos lesz egy
egész háborús falukép közvetlen az ő szemével nézve.2
Valószínűen 1945. januárban, Budapest körülzárásának idején történt, hogy
az akkor frontállomás állomásunkon egy civil fiatalember Marcaliba menet Pozsonyi Gyulát (23 éves) kereste, aki neki a marcali polgáriban iskolatársa volt.
Gyula katona volt, s azért engem ajánlottak mint a Gyula szomszédját, barátját.
Kiderült, hogy az illető civil tulajdonképpen katona, mégpedig hírszerző. Hoszszan beszélgettünk, hiszen kikísértem a szülőkhöz, a téglagyárhoz. Közben friss
Melléklet: 32. Végh Feri (bácsi) a 14 éves háborús sírásó emlékei a helyi német katonatemetőről, 197
2 Melléklet: 34. Németek, fegyvertelen olasz katonák és a szomszéd falvak menekült
lakosságától zsúfolt falunk a tartós front árnyékában. Bemutatja az akkor 14 éves
Végh Ferenc, 201
1
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ismerősöm felejthetetlen, fontos, de már nem meghökkentő dolgokat mondott el
nekem, melyeket gondolom már magam is elmondhatok. Azt mondta, a háború
elveszett! Budapest zárógyűrűjének feltörése teljesen kizárt. A Vörös Hadsereg
annak megakadályozására, akár egymilliós tartalékkal is rendelkezik. E bizalmas
értesülést igazolták a tények is.
Környezetemben természetesen más hangok is voltak. Bár a német hadsereg
a tavaszi támadásra készült, a szovjetek előre-törésére is gondolva, egy vakmerő
fölvetés jut emlékezetembe. Egy vasutas munkatársam, frontot járt tisztviselő, a
Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetségének a tagja (jó szándékú, rendes embernek
ismertük) egy alkalommal négyszemközt bizalmasan fölvetette: nem kizárt a
szovjet erők előre törése sem, s ilyen alkalommal bizony csak a hősi kiállás segíthet. Mert egy ember, aki a saját faluját védi – például géppuskával –, már csak
odaadóbban harcol, mint egy másik, távoli magyar katona. Bizalmasra fordítva a
szót, mondta, hogy egy-két fiatal társammal ezt vállalhatnánk, föl is készülhetnénk. – Bevallom, nem lelkesedtem az ötletért, s így a dolog valahogy el is sikkadt, miután a társam is hasonlóan fogadta a fölvetést.
Az időben három nagy messze-hordó ágyú települt térségünkbe: egy az állomás mögé, a Virág utca helyén, Bartó kertészék mellett, egy a holládi malom
mellé, egy pedig Fenékpusztán túlra, Keszthely felé a facsoporthoz. Ezek az
ágyúk a három hónap alatt talán tizet sem lőttek együttesen, hiszen a berki viszonyok közti szovjet erőkkel szemben nem voltak jól hasznosíthatók.
1945. március 25. körül a Balaton túloldaláról már jól hallatszott a harci zaj.
Tapolca már 27-én fölszabadult. Ez eseményhez kapcsolódik temetőnk négy sírja, mivel vonatjukat útközben légitámadás érte és nálunk temették el őket.1
Tátrai József síremléke
A Tapolcáról Szentgyörgyre tartó
vonat elleni légitámadás egyik áldozata. A vonat beért ugyan az állomásra,
de a rajta utazók nem mind érkezhettek meg élve.

1 Melléklet: 35. Temetőnk négy vasutas menekültjének valószínű tragédiája Tapolca
térségében, 203
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A különféle német egységek gyorsuló visszavonását figyelhettük meg nálunk
is márc. 26-29 között. A katonák szurtosak, fáradtak, türelmetlenek voltak. Menekülésükhöz erőszakosan lovakat vettek igénybe.1

Szovjet katonák temető nélküli temetése
Valamikor tél végén temették el őket a határban, a talált helyszíneken. Számukról csak annyit, hogy két zsáknyi bakancshoz jutottak az alkalmi sírásók.
Később fölszedték, és a marcali díszes köztemetőben helyezték el őket.

Aki jó magyar, az most menekül!
Talán 1943-tól a vasút saját üzemének és az utazóközönség védelmében megszervezte a saját üzemi légoltalmi hálózatát. Ez kezdetlegesen indult, majd igényes hálózattá fejlődött. Ennek egyik területi központja állomásunkon, az akkor
épített és ma is meglévő „légó” (légoltalom) pincében volt. A vasút innen riasztotta megyehatárokon át – már nem tudom pontosan mekkora vasúthálózaton –
az állomásokat, fűtőházakat stb. Fiatal vasutasként magam is távírásza voltam e
szolgálatnak.
A szovjet előnyomulás elől menekülő vasutasokat a vasút vasúti kocsikkal segítette, de a menekülést nem tette kötelezővé. Így is sok vasutas menekült, akik
esetleg valahol az országban másutt megtelepedtek. Így állomásunkon, illetve
falvainkban is egész családok települtek meg, akik részben már Erdélyből jöttek.
(Borbély, Miklós, Kun, Szabó, Kraliczki stb. családok.)
Állomásunk menekülő vasutasai a keszthelyiekkel egy vonattal mentek nyugatra. A vonat hosszasabban állomásunkon tartózkodott. Ez 1945. március 28-án
este történhetett. Az indulás előtti órákban Gergye János (21 éves) távírász társammal lementünk elköszönni „légós” munkatársainktól a bunkerba. A parancsnokunk, dr. Laky Dezső (45-50 éves) így köszönt el tőlünk: Fiúk, a munkájukkal
meg voltam elégedve! Köszönöm! Tehát maguk nem jönnek! (Kezet nyújtott,
hosszasan megrázta, mélyen a szemünkbe nézett). „Dönteni persze így is lehet,
de én azt mondom, hogy aki jó magyar, az most menekül!”
Kedves Olvasó! Nagyon messze állt e nézet az enyémtől, azonban a fenti percek megidézése így sem akar ítélet lenni. A háború zűrzavarában rengetegen
gondolkoztak akkor hasonlóan, melyet kifejeztek magatartásukkal, ha nem is ily
ékesen. S nekem fentiekre emlékezni kettővel több okom van, mint „légós” távírász társaimnak, hiszen ma is ama megidézett és befalazott „légós” bunker szomszédságában lakom az út másik oldalán, s tudtommal „hírmondóként” egyedül
élek közülük.
1 Melléklet: 36. Mazzag Vince megmenti a németektől Császár Istvánék lovát. Mazzag
Vince feljegyzése, 204
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Magyar-német műszakiak robbantásai a
vasútállomáson és a Zala-hidaknál (1945. márc.
29.)
A balatonszentgyörgyi vasútállomás december közepétől, a tartós front kialakulásától, csak csonkult forgalmat ellátó ún. „frontállomás” volt, túlnyomórészt katonai szállítmányok kezelésére. A forgalmi szolgálatot is a 106-os, 107-es
vasúti üzemszázad látta el bevonultatott vasutas katonákkal. Bár mi, a korábbi
vasutasok is ott voltunk kiegészítő, egyéb lézengő szolgálatra. (Elnézést kérek e
szükségesnek látszó ismétlésért, mely nagyjából a tartósan kialakult front leírásánál is megtalálható!)
Az állomáson hosszabb-rövidebb ideig egy német páncélvonat tartózkodott,
amely a vasútvonal déli oldalán lévő part védelme alatt naponta végiglődözte a
szovjet állásokat, majd visszatért. E vonat parancsnoka Balatonkeresztúron elesett és a helyi német katona temetőbe temették. Kevesebb alkalommal ugyan és
más időpontokban, de egy „Zrínyi” nevű kevésbé modern magyar páncélvonat is
volt itt hasonló céllal. Ennek volt egy négycsövű légvédelmi gépágyúja is, amelynek azonban nem volt tekintélye még a magányos és lassú „Rata” szovjet vadászgépek előtt sem. Ezek nem támadták az állomást, de nem is kerülték el.
A német-magyar egységek, visszavonulásuk előtt az állomás műszaki berendezéseit és a Zala-hidakat fölrobbantották.1

Melléklet: 37. Falunk büszkesége, szeretett vasútállomásunk műszaki berendezése
romokban, de a biztosító berendezés Mazzag Vince által megmentve, 204
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Fordult a kocka, vége a háborúnak nálunk,
átgördült rajtunk a front!
1945, március 30, nagypéntek: falunk veszteség
nélküli felszabadulása a háború nyomasztó réme
alól
A falvainkat december óta félelemben tartó front márciusban megmozdult. A
Balatonkeresztúrtól Barcsig húzódó „Margit vonal” bizonyos pontjain a német
hadsereg „Tavaszi ébredés” néven nagy erőkkel támadást indított, hogy megfordítsa a számára kedvezőtlen hadihelyzetet, kijusson a Dunához, talán eljusson
esetleg Budapesthez is. A támadást március 6-án Nagybajomnál kezdték a németek, ahol három napon át óriási erők mérkőztek meg. E nagynak tekinthető küzdelemben mindkét oldal nagyon nagy veszteségeket szenvedett.
Végül is a bolgárokkal együtt túlerőben lévő szovjetek kerültek ki győztesen,
s szorították vissza a támadókat.
Március 14-én előzőtől kisebb jelentőségű, de hozzánk közelebb eső támadást
indítottak Marcali térségében is a németek és a csatolt kisebb hadiértékű magyar
erők, közte az összerántott csendőrök is. A kezdeti sikerek véráldozatai után a
támadók itt is meghátrálni kényszerültek.
„De sok anya fia borult be ott vérrel.”
(emlékezetből, kb. 100 éves tankönyvből)

A hozzánk közeli Balatonmáriafürdő-Marcali frontszakaszon 1945. márciusban jelentékeny mozgás nem volt, így az addigi front mögötti falvak, közte Balatonszentgyörgy is – hála a Sorsnak – békésen szabadult meg a félelmetes fronttól.
A szovjetek ellenállás nélküli bevonulása falunkba 1945. március 30-án,
nagypénteken reggel történt, minden emberi és anyagi veszteség nélkül. Ahogy
utólag megtudtuk, e hajnalban a Somosi erdőközben az úton visszavonuló magyar tüzérek főhadnagya aknatalálattól elesett. Rögtönzött temetés, két ágból
kereszt fűcsomóval átkötve. Nevét sem tudjuk.
A bevonuló szovjet csapatokat Kereskai István bíró fogadta a felső faluvégen,
a mai művelődési ház helyén két kosár sonkával, szalonnával és Benke József
tolmáccsal. Azok ágyúkat állítván a mai Csillagvár utca irányába, német katonák
felől érdeklődtek és a falut bántatlanságról biztosították. Az ételajándékot megköszönvén, további ajándékot nem kértek.
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E nap fontos eseményei mellett a fejekben uralkodó zavar mulatságos helyzeteket is szült. Ilyen volt egy barátom elkésett s ezért kudarcba fulladt menekülése
még e nap reggelén.1
Ezzel nagyjából egyidejűleg az erdőből a régi téglagyáron át vonult vissza a
legutolsó német egység, 12 fő. Ott, a felső ház előtt, az akácfa alatt reggeliztek és
nevetve mesélte az egyik – ha jól értettem –, hogy a szovjet le akarta lőni az ő
parancsnokát, de ő megelőzte a lövésben. Közben jött egy szovjet repülő, mely
elől a fa alá húzódtak. Utána laza sorban vonulva a már nem létező dűlő úton
nyugati irányban Battyán felé mentek el. Nem tudták, hogy a szovjetek már a
déli faluvégen vannak. A faluvégi Simon Lajos bácsitól tudom, hogy ez időre,
már az ő faluvégi házukhoz ért az első szovjet járőr. Közülük az egyik már lövésre
emelte fegyverét a teljesen sík terepen haladó németekre, de a másik valamit
mondva leintette őt. Okkal tételezhetjük föl, hogy a falut akarta megkímélni az
akkor ott erősebb németek tűzcsapásától, vagy biztos volt felőle, hogy ezek már
az ő foglyaik.
A falun átvonuló szovjetek a déli faluvégen Szmogora Mihály lengyel katonamenekült figyelmeztetése ellenére rosszul mérték föl az aknaveszélyt. és két
szovjet katona kocsival német aknára hajtott. Fölrobbantak, s az egyik azonnal
meghalt, a másik kórházba szállítás közben, a Somosi dombon. A déli faluvég
szélső házától Máté Reza néni adott neki ágyneműt, s bizonyára szentgyörgyi
kocsi vitte.
A robbanás után a szovjetek a kibátorodó férfiakból hatot összeszedtek (Horváth Viktor, annak testvére Horváth János, s annak fia János, továbbá Bárány
János, Farkas József és rokona Farkas Ferenc), s az aknatelepítés miatt vészjóslóan fölsorakoztatták őket az Amerikás-Rigó kereszt közelében. A lakosságból
számosan dermedten nézték a fejleményeket. Erre odasietett hozzájuk a Máté
Imrééknél ideiglenesen lakó, menekült vasutas, s valami szláv nyelven töredékesen elmondta, hogy az aknát a visszavonuló németek aznap hajnalban telepítették, ami igaz is volt. Erre a szovjetek szabadon engedték a megkönnyebbült hat
férfit.
A robbanást követően derűs helyzet is adódott Simon (Dani) Paliék előtt. A
robbanás miatt az utcán veszteglő gyalogosok, pihentek, vizet kértek. Az akkori
poros-sáros úton a tavaszi olvadás során a szomszéd oldalra való átkelés segítésére az egyik leány napokkal előtte egy ócska zsákdarabot dobott a sárba, amit a
kocsik nagyrészt betapostak. A veszteglő szovjet katonák valamiképpen e kiálló
rongyhoz kapcsolódva aknát sejtettek, s állítólag rémüldöztek – vagy azt csak
mímelték –, amikor azt Simon Pálné az akkor száraz úttestből föltépte. „Mamka,
jaj, bumm!”

1

Melléklet: 38. Egy barátom elkésett menekülése, 206
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Még egy apróságot őriz az emlékezet. Az említett faluvégi Reza néni egy
Battyán felé vonuló szovjet katonának a nyakán lévő sebét átkötötte. Ő mondta
(természetesen hibásan): „Mama! Az orosz is, a magyar is ember. A háború
rossz!
A szovjetek délután a faluból tizenvalahány férfit kihajtottak a Battyán felé
vivő útra az aknát fölszedni, de bizonyos idő után annak megkezdése nélkül hazaengedték őket. Még a csoport ott tartózkodott, amikor én a faluból a téglagyárhoz vezető keleti dűlőúton hazaindultam, de a szovjetek – megérzésem és az
ott lévő emberek szerint is, valószínűen csak figyelmeztető lövésekkel – a faluba
való visszatérésre kényszerítettek (L.I.).1
Az aknákat végül is március 31-én id. Zsebők Lajos bácsi semmisítette meg,
robbantotta föl az aknákat egy hosszú póznával. Kinézte magának a friss, még
látható aknahelyet, majd fekvő helyzetből rácsapott.
Az időben visszalépve, úgy dél körül, egy szovjet egység Battyántól Bar major
felé haladt (már lebontva). Velük ment a Barba hazatérő félkarú id. Persa István
(47 éves), a Földigénylő Bizottság későbbi elnöke, a szintén István (20 éves) fiával. Tőlük tudom teljes pontossággal a következő halálos eseményt.
A bottyáni temetőn túl, az úgynevezett 100 holdas táblában, a temető délnyugati sarkától indulóan volt a vetésben egy délkeleti irányba átlósan kitaposott
ideiglenes út. Szalai Elemér (51 éves) a Vörsre menekült, és a családhoz türelmetlenül hazasietni akaró kéthelyi lakos a szovjet egység előtt az országúton áthaladva ezen az úton távolodott az éppen odaérő szovjetektől délkeleleti irányba.
Azok többszöri „sztoj” kiáltására megállás helyett futni kezdett, mire azok lelőtték. Az áldozat szovjet frontot járt katona volt. E napnak ő volt az egyetlen magyar áldozata.
Falvaink szerencsés felszabadulása a háború réme alól annak köszönhető,
hogy térségünkben a németek a Balaton-felvidéken gyorsan előretörő szovjet
erők bekerítésétől félve, ellenállás nélkül vonultak vissza.
Meghökkentő, hogy egy német katona órákkal a szovjetek falunkba történt
bevonulása után bejön és civil ruhát kér. „A háborús helyzetekben nem mindig
sikerült erkölcsileg védhető magatartást tanúsítani. Bizony egyes esetekben gyávának látszottunk, vagy tán azok is voltunk!” Ilyennek tekinthető a körülmények
hatására vonakodásom a civil ruha ügyében.2

1
2

Melléklet: 39. Fütyülő golyókkal figyelmeztetve, 206
Melléklet: 40/a-e. Gyávaságaim abból a korból, 207
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Közös magyar-szovjet hídépítés a Zalán 1945
húsvét napjain (ápr.1-2.)
Én most 1945. húsvét reggelre emlékszem. Bent voltam Gergye János (21
éves) barátomnál a Kis utca keleti végén (ma Béke u.), előttük, s töprengve, reménykedve az ismeretlen jövőről beszélgettünk. Eközben a Fő utca felől befordult géppisztolyosan az utcába egy magányos szovjet katona. Mit akarhat? –
vártuk kíváncsian, egy cseppnyi félelem nélkül. Ő barátságos kézfogás után kézláb-nyelven elmondta, hogy a németeket üldöző szovjet egységek ott vannak a
Zalánál, de a fölrobbantott híd miatt nem tudnak tovább menni. Menjünk, segítsünk nekik rögtönzött hidat építeni, de hívjunk másokat is! Így is történt. Tolmács is akadt, Benke Jóska bácsi, első világháborús hadifogoly személyében.
Talán 30-40-en voltunk, mire végig menve a falun odaértünk. (Útközben találkoztunk a viszontagságos zalai kóborlásából hazatérő id. Horváth Imrével, akiről
olvashatunk a 9. mellékletben.) Ez a létszám az akkori háborús férfihiányban
tekintélyes volt. A szovjetek végezték a műszaki irányítást, de egy kisebb egységgel a munkában is derekasan résztvettek, míg a többiek pihentek. Mi, magyarok
is jól dolgoztunk, mint akik magukénak érzik azt. Estefelé volt egy átmeneti megingás. Egy-két személy csak úgy, fogta magát, s közönyös képpel, nagy nyugalmat színlelve hazafelé indult. Nem tudom mi lett volna ebből, ha az egy-két önkéntes hazatérőt nem követték volna, nem követtük volna gyorsulva többen is.
Ezt már megsokallották segítségül-hívóink. Egy tiszt lóháton elénk került, s határozottan, de nem durván visszafordított bennünket. S mi nem félve, csak úgy
elszontyolodva visszafordultunk. Valóban a szükség-híd akkor még félig sem volt
kész.
S most nekem, felelős krónikásként úgy érzem itt szólnom kell a visszaemlékezésekben gyakran keserves emlékeket ébresztő „málinkó robotról!” (Szó szerint kicsi munka, valójában sok esetben keserves hadifogság.) Ahogy emlékszem
– a „málinkó robotról” akkor még nem hallottam, hasonlót föl sem tételeztem.
De lehetséges, hogy ebben csal az emlékezetem, hiszen ennek – ma már tudjuk –
sajnos volt alapja, s azt a nyilas-német propaganda nyilván túlozva s állandóan
harsoghatta. De mivel az régen volt, az emlék elhalványult, annál is inkább, mert
azt szerencsés saját tapasztalataink nem igazolták. Egy biztos: Mi, többségben
szegény sorsú emberek, húsvét napján, ápr. 1-én a háborútól megtépázva, de
meg is szabadulva tőle, bizalommal néztünk a jövőbe. Legalábbis nem rettegtünk
attól. Összegezve: a „málinkó robottal” mi akkor ott nem számoltunk, hiszen
szinte önkéntesen mentünk hidat építeni. Helyesen-helytelenül, az egy szem
szovjet katonára úgy tekintettünk, mit aki hív és nem kényszerít a szükséges közös hídépítésre. Bárki kimaradhatott, ha dolga volt, vagy arra hivatkozott. A
látszólag kellő ok nélkül kimaradó – mert ilyen is akadt –, a mi rosszallásunkkal
találkozott.
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Valószínű, hogy a mándi védhelyéről korán hazatérő, és ezért a hídépítésbe
véletlenül belesodródott uraságunk nem ugyanígy látta. Igen, méltóságos
Nemestóthy György nagybérlőként akkor még uraságunk volt, hiszen a földosztás még nem történt meg a Festetics-birtokot jelentő Battyánpusztán, de jövője a
földreform törvénnyel elvégeztetett. Utólag tudom, hogy a berényi-hegyi légi
megfigyelők hazatértükben szintén résztvettek a húsvéti hídépítésben.
A szovjetekkel közösen épített szükség Zala-híd a fölrobbantott közúti híd
mellett északról, 1945. húsvét két napján, kb. 24 óra alatt étlen-szomjan elkészült. Éjfél körül ehettünk volna, a szovjetek szívesen kínálták a bádogvödreikben elkészített valamilyen kásafélét (ők is azt ették), de tudtommal mi valamenynyien viszolyogtunk e hadikoszttól. Viszont nem emlékszünk arra, hogy és mit
ittunk! A Zala vize szóba sem jöhetett, hiszen a fölrobbantott vasúti híd déli oldalán fönnakadt lótetemek himbálóztak. Ezek ellenére az esti megingástól eltekintve, szívesen dolgoztunk a nekünk, sokaknak az időszakos munkahelyet jelentő Fenékpusztára (a Festetics-uradalom, a hévízi-gát és az 1942-43-beli sármelléki útépítés), a parasztságnak pedig a fenéki napszám mellett a keszthelyi piacra
gyalog vezető utat biztosító szükség Zala-hídon. E szerény, de vasúti sínekkel is
megerősített híd talán 2-3 évig szolgált. Építői közül – tudtommal – rajtam kívül
csak Kiss György (akkor 14 éves) és Végh Ferenc (akkor 14 éves) él, és velük beszéltük meg e különös és jelentős emlékünket.

A vasútállomás nagytakarítása 1945. húsvétmásnapján (ápr.2.)
A rangos vasutasok mind elmenekültek. Kiss János (23 éves) helyi vasutas
tiszt és a náluk lakó menekült Bálint László (29 éves) főtiszt álltak a nagytakarítás élére. Az állomás a rendetlenség képét mutatta, a vasúti sínek 4-5 méterenként fölrobbantva, a vízház, a berendezés nagy része is. A fákon, bokrokon „morze” távíró-szalagot lobogtatott a szél.
A Zala-híd építéséből étlen-szomjan hazajövet, úgy kora délután megkerestem Kiss Jánost, aki elmondta a munka kezdetét, s engem küldött haza enni,
pihenni. Én rögtön az állomáson hetek óta hányódó 3 éles bomba sorsáról érdeklődtem, mire ő meglehetősen szabadosan mondta, hogy Bíró András (47 éves)
már szét akarta azokat szerelni, de ő nem engedte meg. Igaz, hogy András neki
erre azt mondta, hogy akkor majd szerdán szétszereli. Csak helyeselhettem, hogy
nem engedett neki. Erre a beszélgetésre jól emlékszem, hiszen akkor még frissen
belém vésődhetett, különösen a dráma után. Úgy vélem, hogy abban is egyetértettünk, hogy szerdán sem engedi meg, ha meg tudja akadályozni. Én csak kérhettem, hogy feltétlen akadályozza meg! Láttam, hogy a feladat Jánosnak is nehéz az öntelt, s korban is felette álló „szakemberrel” szemben.
Kedden, 3-án reggel bementem Jánosékhoz, s együtt mentünk a vasútra dolgozni az akkor náluk lakó Bálint László főtiszttel hármasban. Szerdán reggel is
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bementem, de akkor már nem értem otthon őket. A Kiss néni mondta, hogy már
elmentek. Így a mostani önkormányzati hivatal előtti patak partján egyedül
mentem az újjáépítést előkészítő munkába. Ahogy a patak melletti útról az állomás eredetileg feltöltött felsőbb szintjére értem, jobbkézről megláttam őket. Bíró
András és az éles bombák körül félkört alkotva már együtt voltak ők, nyolcan a
téren. Ez emlékképre visszagondolva csak a „végzet” szó jut az eszembe.

Bíró András és öt társának 1945. április 4-i
(szerda) meggondolatlan, bombarobbanás általi
halálára emlékezve
Bíró András sírja
A vasútállomáson maradt bombákat
próbálta – közönség előtt(!), és valójában szükségtelen kockázatot vállalva
– hatástalanítani, amikor azok felrobbantak, és – a körülállók jó részével
együtt – megölték.

Balatonszentgyörgyön az 1945. április negyedike, jelentése megváltozásának
ellenére is sokáig felejthetetlen nap marad. Az azóta eltelt 60 év nagy idő, s még
az oly nagy dráma is lassan feledésbe merül, hiszen annak tanúi is nagyrészt lemerültek már, vagy lemerülőben vannak-vagyunk. A szörnyű látvány mellőzésével ugyan, de szükségesnek érzem fölidézni azt a borzalmas helyi háborús eseményt, hiszen lehetséges, hogy egyedül élek a felnőtt szemtanúk, s az ott közreműködők közül. E fájdalmas eseményt az újabb nemzedék számára villantsuk
föl, hiszen ez emlékezés egyben tanulság is.
Emlékezetemet az uralja, hogy a kegyetlen pillanatban a légtér elkezdett
hosszan sírni a repülő szilánkoktól, s én nem látva is tudtam, hogy mi történt,
hiszen percekkel az előtt jöttem el mellettük „Jó reggelt!” köszönve nekik, talán
utolsóként.
Abban a pillanatban éppen a pályamesteri iroda északi oldalán voltam munkakezdetre várva, beszélgetve. A lábam nem akart engedelmeskedni. A rettenet
pillanatnyi dermedtsége múltán orvosért rohantunk volna, de keservesen kellett
rádöbbennünk, hogy a háborús események miatt helyben orvos nincs – családjával Főnyedre menekült –, de segíteni szinte semmit sem tudott volna ő sem. A
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haldoklók szentségére gondolva, én papért futottam. Nagy véletlenül a Balaton
túlpartjáról egy szovjet katonai teherautó valamiért éppen az állomásra jött,
melynek vezetőjétől a lengyel menekültektől tanult nyelv révén Mazzag Vince
(22 éves) forgalmi szolgálattevő gyors segítséget kért. E teherautóval a keszthelyi
kórházba már csak Kiss Jánost (23 éves) és Fülöp Mártont (21 éves) látszott értelmesnek elvinnünk (Mazzag Vince, Gergye János (22 éves) és én), de a kórházat előzetesen kitelepítették, viszont a szovjetek még nem rendezkedtek be.
Bíró András, Holecz Károly,
Völgyi József, Kászoni János
síremlékei
A bombák öt azonnali halottja közül
négyen egymás mellé kerültek a temetőben.

Bálint László sírja
A robbanás ötödik azonnali halottja
Hatvanból menekült vasutasként
dolgozott Szentgyörgyön. Hozzátartozók hiányában maradandó síremléke
nem épült (a fejfa meg azóta kikorhadt), de a lakosság ezt a sírt is ápolja.

Sérültjeinket a szovjetek így is átvették, ágyra helyezték, de a súlyos szilánksérülést szenvedett Kiss János másnap a műtét közben meghalt. Fülöp Mártonnak a dobhártyája sérült meg, melynek következtében egy balatoni fürdés után
egy év múlva halt meg. Bíró András (47 éves) önjelölt tűzszerészt (katonáéknál
végzett ilyent), Völgyi Józsefet (53 éves), Holecz Károlyt (45 éves) a három közeli
szomszédot és Kászoni Jánost (22 éves), az erdélyi menekült vasutast (Darvas
Istvánéknál lakott Jenő nevű testvérével) április 5-én, csütörtökön közös sírba
temettük. Velük egy időben, de külön sírba temettük, a hatvani származású Bá93

lint László (29 éves) főtisztet. A helyi négygyermekes földműves családból származó, kitűnő tanuló, közszeretetben, s tiszteletben álló vasutas tisztet, Kiss Jánost (23 éves) 7-én, szombaton temettük.
Kiss János síremléke
Az akkor legrangosabb, de fiatal kora
miatt talán kevésbé tekintélyes vasúti
vezető, aki előzőleg maga is helytelenítette ugyan a bombák szétszerelését,
de megakadályozni nem volt képes, és
végül maga is áldozattá vált; másnap
halt meg a műtőasztalon.

Csak a hitelesség kedvéért említem, hogy a nagy sírásásban, melyet akkori
szokás szerint rokonok és barátok végeztek, magam is részt vettem.
Kiss János arcképe
Négy gyermekes földműves családból
indult. Kitűnő eredménnyel tanult,
érettségizett, köztiszteletnek örvendett. MÁV forgalmi szolgálattevő,
Simon B. István bevonulása után a
KALOT titkára.

Megjegyzem még, hogy e robbanás a visszavonuló német-magyar katonai
erők által tönkretett vasút helyreállításának a kezdetén történt, de nem szükségszerűen. A három régóta hányódó bomba hatástalanítását Bíró András, az önjelölt tűzszerész oly veszélytelennek állította, mely a jelenlevőkben a veszélyérzetet
teljesen elaltatta. Szerencsének kell tartanunk, hogy nem voltak többen az élesbomba biztonságos hatástalanítását megfigyelni akarók, hiszen bárki odamehe94

tett. Félkört alkottak, s a tűzszerész előadóként középen állt. Mindez úgy háromnegyed hét után percekkel, a munkára gyülekezés idején történt az állomás raktári oldalán, a már lebontott raktártól észak-keletre. Talán én voltam az utolsó –
vagy majdnem az –, aki köszönve nekik széles ívben elmentem mellettük. Azért
senki se gondoljon felelőtlennek, mert nem figyelmeztettem őket a veszélyre!
Biztos voltam, hogy hiába beszélnék! A bomba-ügynél talán én voltam ott a legfiatalabb, katona nem lévén, a legtájékozatlanabb, kinek a szava egy öntelt szakemberrel, s a hatása alatt álló csoporttal szemben súlytalan. – Most, a megtörténtek után másokat mégis arra biztatok, hogy hasonló helyzetben a lehetetlent
is meg kell kísérelni! Hiszen utólag száz százalékig magam sem lehetek biztos
figyelmeztetésem, vitatkozásom sikertelenségében. Talán gyávaságból nem mertem vállalni a nehéznek látszó ütközést, a fölényes visszautasítás kockázatát. Ők
lebecsülték a veszélyt, én pedig lebecsültem a ráhatásom lehetőségét.
A felelősséget teljesen nélkülöző akcióban résztvett s egyben egyetlen túlélője
volt Cserszegi István pályamester (battyán-pusztai tanítóm bátyja), kinek szerencséjére éppen előtte hajolt valaki. A pályamester úr tekintélyes és tapasztalt
vezető volt, de e jelzőket e drámánál nem igazolta.
Röviden a nagy robbanás előzményeiről: A rangos vasúti vezetők – kevés kivétellel – nyugatra menekültek. A gyötrő és hosszú háború alól történt felszabadulásunk időpontjában, 1945. március 30-án, nagypénteken, állomásunkon a
fiatal tiszt, Kiss János forgalmi szolgálattevő volt a legrangosabb helyi vezető, aki
már április 2-án, húsvét másnapján az ideiglenesen náluk lakó menekült vasutas, Bálint László főtiszt segítségével öntevékenyen megszervezte a helyreállítás
első mozzanatát, a nagytakarítást, majd kialakult tekintélyével vezényelte a vasút
újjáépítésének kezdeti lépéseit. 1945. április 4-én – ahogy láttuk – bizony nagy
botlás történt!
Fülöp Márton sírja
A bombák utolsó, közvetett áldozata.
A robbanáskor szerzett dobhártyasérülése jó egy év múlva egy későbbi
balatoni fürdőzés hatására fertőződött
el.

Szabad-e ez után szólni? Lehet-e? Én tartozom még elmondani az utókornak,
hogy talán sohasem voltam birtokában oly ismeretnek, amely megmagyarázta
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volna az ott előfordult meggondolatlanságot. Pedig a pályamester úr meglepő,
teljes testi és szellemi épségben élte túl a robbanást. Nem emlékszem, hogy csak
közvetve is hallottam volna a magyarázatot. Hiszen az az együttlét sem lehetett a
véletlen műve! Az önjelölt tűzszerész hibáztatása egyértelmű volt dölyfös, túlzott
önbizalmáért, mellyel a legelemibb óvintézkedést is feleslegesnek láttatta. De az
fölmenti-e a többieket? Ott mindenki felnőtt volt!
A következő nyers állításomért mindenkitől elnézést kérek, de ki kell mondanom! Ha ott, akkor a három bomba hatástalanítása során semmi baj sem történt volna, az abban résztvevőket utólag akkor is súlyosan el kellett volna marasztalni a meggondolatlan eljárásért. Világos, hogy Bíró Andrásnak a hozzáértését a biztonsági szabályok betartása mellett, a veszélyt egyedül vállalva, a szétszerelt bombán utólag kellett volna megmutatnia. Hogy többek által elfogadva
ezt csinálhatta, ezt megérteni semmiképpen sem lehet.
Végül egy kis apróságot említek. Mazzag Vincétől tudom, hogy a Tengerdi
(Lipics) Feri bácsi (46 éves) mielőtt a Bíró András körül álló csoporthoz csatlakozott volna – mert csatlakozni akart –még lent az árokparton cigarettára gyújtott. S a cigaretta az esetben életet mentett!
Nem szívesen szólok a cigaretta dicséretéről, de akkor az ott még egy életet
meg mentett. Id. Holecz Károly fiával, ifj. Holecz Károllyal munkába menvén
későn vette észre, hogy alig van cigarettája. Fiát azonnal visszaküldte, hogy a
szomszédban lakó Gosztolai Bözsitől, az IBUSZ kezelőjétől otthoni készletéből
hozzon neki cigarettát. Így aztán az ő életét is megmentette a cigaretta, viszont
mire visszaért, elvesztette kilenc gyermekes apját.
A Holecz-család
A napra egykorú házaspárnak 9 gyermeke született; ez akkoriban is soknak
számított. Az ifjabb Holecz Károly
életét épphogy megmentette a cigarettavásárlás, így az apa kilenc árvát
hagyott maga után. id. Holecz Károly
meglett kora ellenére is a helyi futballcsapat aktív tagja volt.

Különös véletlen, hogy Holecz Károlynak György nevű fia később szintén
robbanás áldozata lett. A háború után katonaként egy lőszerraktárban
teljesített szolgálatot, ahol akkora robbanás történt, hogy még maradványait sem találták meg.

96

Tapasztalat, hogy a háborús helyzetekben nem mindig sikerült erkölcsileg
védhető magatartást tanúsítani. Bizony egyes esetekben gyávának látszottunk,
vagy tán azok is voltunk!1

Egy kisebb robbanás Simon Dániel sérülésével,
ugyancsak meggondolatlanságból
Tapasztalat, hogy az emberek – valahogy tudat alatt – szeretik, keresik a veszélyt. Vonzza őket, mint a fény az esti lepkét. A háború alatti, utáni idők különösen igazolják ezt. Ide számítható az előző nagy robbanás is. A környező falvak
talán mindegyike lerótta életekben, testi épségekben a maga adóját az emberi
tökéletlenségnek eme oltárán.
A legsajnálatosabb példa Holládról említhető, ahol a háborútól távol, 1946.
február 2-án öt 10-18 éves fiú robbant föl s halt meg a visszamaradt lőszer gyutacsaival tűzijátékot játszva. A robbanás tulajdonképpen a tüzérségi lövedék szétszerelése közben történt, ahonnan rendszeresen nyerték a gyutacsot.
E tökéletlen sort gyarapítván, krónikánk most Simon Dániel négygyermekes
családapa kéz sérülésének történetét mondja el legjobb ismereteink szerint.
Vasútállomásunk frontállomás volt, s így rengeteg hadiszer került itt kirakásra. Ezek egy része hosszabban vesztegelt is itt, melyek egy része felhasználatlanul, sok lőszeres ládával a már lebontott raktár északi végénél háború után is
állomásunkon maradt. Csupa érdekes holmi, amivel szívesen elpisztergál az ember! Úgy április közepe körül a háborús rendetlenség eltakarításán az ott dolgozó
Pflanczer Imre (47 éves) és Simon Dániel (56 éves) keze ügyébe éppen néhány
láda német páncélököl irányító és elsütő szerkezet került, de ökölgránát nélkül.
Ezeket birizgálta a két ember, de az elsütő szerkezetet Pflanczer Imre találta
meg, s sütötte el. A hosszú hátracsapódó láng Simon Dániel kezefejét perzselte
meg, aki fölordított: „Pflanczer Imre, tönkretettél!” A bűnös ilyesmit mottyogott:
„Hát mast már mit lehet tennyi?” Mindezt az akkor 15 éves, és ott velük dolgozó
73 éves Végh Ferenc mondja el. Szerencsére ekkor már dolgoztak a kórházak s a
sérült ujjakat csonkolással meg lehetett menteni. Dani bácsinak ezzel a sérült
kézzel kellett a továbbiakban élnie, dolgoznia.
A vasút újjáépítése lendületesen folyt. Pályafenntartásiak, forgalmiak telefonszerelők stb. együtt dolgoztunk. Magam is 22 évesen szinte mindenhol ott
voltam. Mászóvassal jártam az oszlopokat, hogy az Erdélyből menekült
telefonista Borbély István (57 éves) bácsi és Hargitai Sándor szakirányításával
helyre állítsuk a telefonvonalakat. A déli sorompó közelében fűrészeltük, fúrtuk a
sínszálakat, amikor egy régebbi kubikos munkatársam a szovjet parancsnokságot tudakolta tőlem.2
1
2

Melléklet: 40/a-e. Gyávaságaim abból a korból, 207
Melléklet: 41. Szovjet parancsnok mint békebíró, szomszédi tyúkperben, 210
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Nagy volt az öröm, ahogy megindult a vasúti forgalom. A vonatok kezdetben
csak két naponként közlekedtek, és a háború utáni nagy áruhiány miatt sok volt
a „feketéző” is. Azért a vonatok zsúfoltak voltak. A szükség és a lelemény az utasok fiatalabbját fölszorította a vonatok tetejére. Magam is utaztam még Pécsre is
vonat tetején.

Nálunk befejeződött a háború, Németországgal
szemben még nem!
Falunk 1945. március 30-án, hazánk egész területe pedig 1945. április 4-én
szabadult meg a háború rémétől, de tőlünk északra és nyugatra még folyt a háború. Hadseregünk egy része immár a haza földjét elhagyva, Horthy Miklós nélkül, nyilas erőltetéssel a végsőkig kitartott a hitleri Németország mellett.
Nyugaton már leventéinket is harcba vetették, sőt a battyáni Szemes Imre
(20 éves) levente már el is esett Berlin védelménél, mikor itthon már elmúlt a
háború. Imre iskolatársam volt. Halálát levente társaitól tudjuk. Utolsó mondata
ilyenformán hangzott: „Ti talán azt hiszitek, hogy mert háború van az embert a
piszok is megeheti?” – s fésűjével szép gesztenye barna haját hátra akarta simítani. S ez igyekezetében pillanatra fölegyenesedett a lövészárokban. Valószínűen
egy ilyen pillanatra várhatott a szovjet mesterlövész, mert a hajsimító mozdulat
kettétört (1945. ápr. 25.).
Szemes Imre
Itt egy gyermekkori képen látjuk. A
Berlint védelmező(!) fiatal magyar
leventét a lövészárokból felegyenesedve szovjet fegyverből érte a halálos
találat.
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Akadnak leventéink, így Simon László (19 éves), Simon Sándor (19 éves) és
Horváth György (19 éves), akiken erőt vesz a honvágy, és úgy a szentgyörgyi búcsú hetében, minden veszélyt vállalva hazaindulnak.1
Bíró János sírja
Csapatjától elmaradt „katonaszökevényként” egyfajta vádalku szerint csatlakozott az ejtőernyősökhöz.
Balatonkenese térségében,
harcban esett el. Szülei
hazahozták és itthon temették el.

A háború befejeződött, a temetés nem!
Emlékezzünk Bíró János (22 éves) barátunkra, a háborús vádalku alapján az
ejtőernyősök közé állt katonára, aki velük harcolva Balatonkenese térségében
elesett. Szülei a háború után hazahozták, és 1945. május 27-én nagy részvéttel
eltemettük. A barátok, ismerősök részéről én (L.I.) köszöntem el tőle.2

Melléklet: 42. Honvágy és sors, 211
Melléklet: 43. Kiemelések Bíró János barátom temetésére írt búcsúbeszédemből,
212
1

2
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A háborús erőszak légkörében, a háború után
„Murmán” Horváth József tolmács és annak
zsebórája oda-vissza
Persze, hogy nálunk is előfordult. A szovjet katona kérdez: „szkolkó csász?”
(Hány óra van?) Jóska bácsi tolmács létére a zsebóráját mutatja. A válasz talán
így neki is könnyebb volt. Meg is könnyebbült tőle. Szerencsére tiszthez tudott
fordulni, aki azt visszaadatta.
Ide kívánkozik azokból az időkből egy rokon téma. Mindenki hallotta, sokan
mint igaz értesülést tovább is adták: Tudni vélték, hogy egy szovjet katona valahol szerzett nagy vekkerrel (ébresztőóra) fölkeresett egy magyar órást, hogy készítsen neki abból néhány karórát! Voltak, akik ezt elhitték, és tovább adták. Így
jutott el ismétlődően hozzám is, de nem órástól. És lám, én is tovább adom
„most”, hogy feledésbe ne menjen! Aki nagyon akarja, így is elhiszi.

Különös események helyi nemzetőreink
tevékenységéből, benne Bíró János halálos
önvédelmi ügyével
A háborús körülmények közt élő falvak lakosságát fenyegető veszélyek csökkentésére szervezték meg országszerte, de falvanként a nemzetőrséget. Ez a háborús veszteség és a hadifogság miatt akkor még férfi hiányban szenvedő falvak
alkalmas férfi-lakosságából szerveződő fegyvertelen alakulat csak botokkal felszerelve látta el az akkori körülmények közti fontos feladatát. Szolgálati jelvényük egy nemzeti karszalag volt. Gondoljuk meg, hogy az évekig halállal komázó,
borra és nőre éhes, győztes, fegyveres szovjet katonákkal szemben nekik kellett
védeniük a falu nyugalmát, éjszakai pihenőjét. Ez bizony nem is mindig sikerült.
Igaz, hogy súlyosabb esetekben erélyesen segített a Marcaliban székelő szovjet
katonai rendőrség, a „GPU”, de az nem volt mindig kéznél.
A vasútállomáson előforduló rendellenességek megfékezésére a Szütsházban (ma gyógyszertár) volt külön egy 4-5 fős rendfenntartó egység, Alexander nevű parancsnokkal (civilben mozdonyvezető). Ez az egység Simon
Antalékkal egy udvarban lakott.
Visszatérve helyi nemzetőreinkre: A kisebb gondok, súrlódások mellett két
súlyosabb eset kíván megörökítést. Úgy 1946 télvégén-tavaszán fordult elő
mindkettő, de pontos időadatunk nincs.
Egy, a szovjet egységek területi gazdasági ellátását hosszabb időn át végző, itt
lakó faluszerte ismert, köszönő viszonyban álló szovjet altisztet, – talán Iván
nevűt –, valaki az ő felsőbbségüknél visszaélés vádjával följelentette. Iván vala100

hogy Bíró János (1884-1960, ma Berzsenyi u.20.) volt majorgazdára gyanakodott, és bosszút forralt ellene. Egyszer beesteledés után egy katona társával
együtt bement hozzájuk hátul a konyhába, s a család jelenlétében fenyegetően
„kaput”-ot mondott a papára. János bácsi, az első-világháborús tűzmester
(tűzéreknél őrmester) egyébként is bátor ember lévén nem veszítette el lélekjelenlétét. Azt mondta Ivánnak, hogy rossz helyen jár, ez a házszám nem azonos a
keresettel. Erre Iván: Ő kimegy megnézni, de ha mégis az, akkor papa, „kaput”
(vége, halál). Kimentek, János bácsi elparancsolta a családot a konyhából, magához vette a nagykést, eloltotta a lámpát, s elszántan várt. Ivánék miután zseblámpával meggyőződtek, hogy jó helyen járnak, jöttek vissza. Iván óvatlanul belépett a sötét konyhába, s a nagykést azonnal mellébe kapta. Nyilván följajdult,
erre a társa elszaladt. János bácsi pedig a kukoricaszár-csomók védelmében
gyorsan elmenekült hazulról a mostani Egry J. utcában lakó ismerős családhoz,
ahonnan néhány nap múlva a zalai rokonoknál keresett menedéket.
Bíró János veje, Temesfalvi Kálmán (33 éves) kőművesmester, akkor a Szociáldemokrata Párt helyi titkára, – később a Nemzeti Bizottság elnöke –, eljárt a
megyei szovjet parancsnokságnál, majd a Megyei Bíróságnál, ahol János bácsi
ügyét kivizsgálván, jogos önvédelemnek tekintették, és számára büntetlenséget
biztosítottak. Így ő a bujdosásból hazatérhetett.
Iván leszúrását követően, – a szovjetek bosszújától tartva – a nemzetőrök jó
ideig, talán hetekig, állandó őrséget tartottak Bíróék lakásán.
Falunk nemzetőrségének parancsnoka, Zsebők Jenő (45 éves), kőműves építőmester volt. Ő végezte a nemzetőrök beosztását párosával, utcánként, éjfél
előttre és utánra.
A másik eset is súlyos. Itt egy ittas szovjet katona a két nemzetőrt arra akarta
kényszeríteni, hogy neki nőt és bort biztosítsanak! Az eset Végh György (41 éves)
és Bakos József (42 éves) nemzetőrökkel történt meg. Az eseményt csak vázlatosan tudjuk fölidézni: Hogy a kérést ők nem akarták teljesíteni, az természetes,
hiszen éppen az ily helyzetektől kellett megóvniuk a falut, de az ittas szovjet erőszakosan követelődzött, sőt pisztolyt rántva, előtte menésre kényszerítette nemzetőreinket. Sőt lőtt is, amelyről nem állítható, hogy rájuk irányult, de szétugrottak, aztán „adj neki”, a karóval és a szép fényesfejű somfabottal. Először is a pisztolyt tartó kézre, majd ahogy érték. Aztán gyors szétrebbenés, mert a lövésre a
Szücs-kovácsék házában lakó szovjet katonák rohantak arra felé. Mindez a mai
Egry József utcában történt.
Másnap reggel a helyi Zsebők Jenő (48 éves) nemzetőrparancsnok kíséretében megjelent egy szovjet lovaskocsi, egy tiszttel, két katonával, és magukkal
vitték a két bátor-vakmerő, de akkor nyilván meghökkent nemzetőrt. Bezárták
őket a Wirth-lakás (ma Kiss-ABC) pincéjébe, ahol éhesen töltöttek két napot, de
nem bántották őket. Közben valaki illetékesek, – Szmogora Mihály (35 éves)
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(„lengyel Miska” ) szökve áttelepült lengyel, segítő tolmácsolását is fölhasználva
–, megvizsgálták az ügyet, és a két tettest minden bántódás nélkül hazaengedték.
Talán egy hónap múlva a kaposvári kórházból gyógyultan hazakerült, a magyar nemzetőröktől jól elpáholt Walter, ez a német nevű és a későbbiekben sokak
által ismert, gazdasági ügyeket intéző szovjet őrmester. Én is jól ismertem. (Segítőkészségéről csak zárójelben: 1946. húsvét harmadnapján este az Egry József u.
egy házának udvaráról benn tartózkodásom alatt ellopták a biciklimet. Az éppen
itt tartózkodó szovjetekre gondolva, Mazzag Vince (22 éves) tolmácsolásával,
Walter segítségével a Szüts-háznál, (ma gyógyszertár) annak akkori nagy gyümölcsösében a szovjet kocsik sokaságát néztük át a biciklimért. Már a szovjetek
is bosszankodtak Walter túlbuzgóságán. (Később kiderült, hogy a tolvajt rossz
helyen kerestük, a tolvaj a jelek szerint nem szovjet volt.)

A meggondolatlanság teteje, legalábbis látszólag
E haláleset a háborúnak nem szükségszerű következménye, de mégis annak a
rovására írható, hiszen annak eszközei itt-ott még sokáig, sőt néha még ma is
ölnek. A visszavonuló német és magyar katonaság sok helyen telepített aknát,
melyet háború után a magyar hatóságok, – azok fölszedéséig – figyelmeztető
jellel és német, magyar felirattal látott el.
Az eset 1945. április 21-én délután, határunkban történt. Póth Lajos 35 éves
keszthelyi fuvaros a lovaival Kéthely felől jött és „királyi dolga” végzésének céljából bement a Somosi erdő útmenti északi szélébe. Érteni nehéz: hogyan kerülhette el figyelmét fényes nappal az „akna” és a „minen” (magyarul akna) közismert németnyelvű felirat és jelölés. A baj megtörtént. Az áldozat ruhadarabjait
sokáig lengette a szél a fák ágain.

Állathajtás – kényszerfuvar a szovjet hadseregnek
Egy ilyent idézek föl annak résztvevőjétől, Végh Ferenctől 1945. aratáscséplés idejéből.
Öt-hat szovjet katona valahonnan kelet felől kb. 80-100 szarvasmarhát hajtott, illetve hajtatott útja során falunk legelőjére. A magyar hajtók váltása valamiért falunkban történt meg. Kereskai István bíró kijelölt négy gyalogos kísérőt,
és azok holmijának szállítására egy lovaskocsit. A kísérők: Cser Ferenc (1912),
Gergye Nándor (1931), Nagy László (1930), és Végh Ferenc (193o). Gergye Jenő
(1921) saját kocsijával volt kirendelve.
Délután indultak, de csak Sármellékig értek az első napon, mert sokáig tartott a húsvét napjaiban általunk is épített ideiglenes hídon a marhák egyenkénti
átkísérése. Éjszakánként figyelmes őrzést követeltek a szovjetek a kísérőktől. Egy
alkalommal a szunyókáláson kapott Végh Feri fejéről az egyik lecsapta a sapkát.
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A szovjetek iránt bizalmatlan kísérők elhatározták, hogy megszöknek. Az elhatározás az ötödik napon vált valóra, a Zalaszentgrót utáni Aranyód közelében.
A szovjet katonák valamiért bementek a faluba. Más sem kellett a mi
szentgyörgyieinknek. Fölugrottak a kocsira és az előtte jóltartott lovakkal 10-15
kilométert nyargaltak egyvágtában hazafelé. Itthon éppen akkor kezdődött a
cséplés.
Ehhez többé-kevésbé hasonló kisebb állatkíséretről, fuvarról talán négy-ötről
tudunk. A visszajövet mindig gond volt, de szerencsésen megoldódott, nem lett
belőle „málinkó robot”, amitől tartottak.
A fentiek érthetőbbé válnak, ha visszagondolunk a Császárék lovának a németek által szándékolt elvezetésére, majd Gergyéék lovainak tényleges elvitelére
ugyancsak a németek által. Itt említhető még a frontközeli téli hónapokról, hogy
közmunkában kirendelt helyi lovaskocsi vitte esténként a frontra az étel s lőszer
utánpótlást, s hozta visszútban a sebesülteket, halottakat – ahogy korábban említettem. De a hadseregnek szükséges közmunkával találkozunk a magyar-német
hadsereg részére a Tokolics József és Sziva József által elmondottakban is a voronyezsi visszavonulással kapcsolatban. Ezek a visszás dolgok, kényszerek a háborúban és annak közelében bizony előfordultak.

Egy holtrészeg szovjet katona kín-keserves
mentése a közös-kútból
Még egy érdekes s jellemző történet falunk ama hónapjaiból.
Ehhez előre kell bocsátanom, hogy az időben falunkban a temetői köztől délre, utcaszínen összesen négy közös kút is volt. Közülük az egyik Simon
Péteréknek (ma Simon Zoliék) és a mögöttes szomszédnak közös kútja volt az
utcaszínen, erős cement kávával, és ekkor ez jutott főszerephez. Ennek a káváját
nézhette valami alacsony kerítésnek a teljes önkívületig részeg szovjet katona,
aki bizony át akart azon mászni, talán be az udvarra.
Akkor aztán megesett a nagy eset, vagyis a nagy esés. Zutty, bele a kútba! A
falusi nép akkortájt az ilyen esetre, valahogy így mondta: A részeg ember „Mária
kötényébe esik”, vagyis, hogy nem esik baja. Hát ennek sem esett, de annál nagyobb a falu erről tudomást szerzett lakosságának. Borzasztó ijedtség! Mi lesz,
ha a részeg szovjet katona bele talál veszni a kútba?
Hogyan-hogyanse, szinte pillanatok alatt előkerült a minden háznál található
rudazó kötél, hozzá kampó, s a hidegvíztől talán kissé eszmélő embert nagy vigyázattal húzni kezdték az annak életéért remegő falusiaink. Már majdnem megfogták a ruháját, amikor az visszaesett, szerencsére ismét a „Mária kötényébe”.
(Mintha kétszer esett volna vissza, de ezért már nem állok jót, a közreműködő tanúk meg nem élnek!) Végül, mégis csak sikerült megragadni, s így a hirtelen hideg fürdőn kívül más baja nem történt a részegnek. A megmentők pedig
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fáradtan egy „Hála Istent” sóhajtottak, hogy végül is szerencsésen megoldódott
ez a falura nézve is pokolian kínos helyzet.
Ez esetnél nemzetőreink szerepéről semmit sem tudunk.
Utó-gondolat: A „Béke poraikra” c. könyvben (Budapest, 1999) figyeltem
föl, hogy a háborúban volt katonaság körében milyen nagy volt az öngyilkosok száma. Döbbenetes ellentmondás, hogy ott, ahol az emberek
az életükért remegnek, és csak az ellenségét akarják kioltani – de azt is
a sajátjuk védelmében –, egyesek azt éppen eldobják maguktól. De egy
gondolattal tovább, az sem érthetetlen. Talán az örökös halálfélelem,
vagy az élet lángjának mindennapos szakszerű oltogatása teszi egyesekben bírhatatlanul nehézzé, értelmetlenné az életet! Az iránytű megzavarodik.
Nem egészen kizárt, hogy emberünk öngyilkos akart lenni, s előtte önkívületre itta magát!

A halálfélelemről, közbevetőleg
Nehéz kérdést érintek – talán a legnehezebbet –, melyet ugyan megoldani
természetesen nem tudok, de háborúról gondolkozva ki sem kerülhetek.
Különös, hogy a háborút járt katonák egyéb keserveikről, mint a fázás, éhezés, tetvesség, alváshiány stb. sokat beszélnek, a halálfélelmet nem szokták említeni. Mi lehet ennek az oka?
Erre gyengének érzem magam válaszolni, de töprengenem lehet. Meggyőződés nélkül, úgy érzem, mintha egy idő után a beletörődés, a megszokás lenne a
magyarázat. Hiszen az embernek meg kellene őrülnie, ha a halálfélelem az idővel
nem csökkenne! Ha változatlanul oly erős lenne, mint például egy időszakos
szörnyű helyzetben. Mondják, hogy erős halálfélelemben órák alatt az ember
képes megőszülni. Ilyen borzasztó halálfélelemben tartósan élni, harcolni képtelenség. Kell lennie egy védekező mechanizmusnak, amely a továbbélést lehetővé
teszi. Erre ugyan szegényes kifejezés a megszokás, beletörődés, de jobb kifejezést
nem találok ez állapotra. Ha a léleknek nem alakul ki ez a védekező képessége,
csak az öngyilkosság marad, mint ahogy azt mutatja is azok jelentékeny száma.
Háborúban ezt a halálfélelmet valamiképpen nyilván módosítja a háborúnak
éppen akkori értelme, a katonától vallott értelmezése, a háború céljával való
azonosulás, a hazaszeretet, a haza szerethetősége, a hazafias érzés. Ámde mindez
alaposan meggyengült, megzavarodott a sikertelen Horthy-féle kiugrási kísérletet követően a Szálasi-féle erőszakos hatalomátvétellel 1944. decemberében, az
általunk tárgyalt helyi háborúnk időszakában.
E gondolatok tükrében nagyon különösnek hat a mi négyes csoportunk dec.
6-i kérése a szovjetektől a Balatonújlakra menéssel: „Mert mi félünk a várható
támadással járó veszélyektől, s ezért engedjenek át bennünket a fronton!” S mi
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ezt azoktól a „megszálló” katonáktól kérjük, akikkel szemben hadseregünk harcban állt, akiknek maguknak nem lehetett félniük. Akik megértve helyzetünket,
bántatlanságunkra gondolva, még fegyveres őrizetet is adtak. Mi tőlük akkor ott
azt kértük, hogy a saját halálfélelmük mellett a miénkkel jobban törődjenek! És
ezt meg is kaptuk.
A halálfélelmet módosíthatja, s nyilván módosítja is az Istenbe vetett erős
hit. A katonák közül sokan maguknál hordták e segítőnek remélt kapcsolatnak
közismert tárgyait, mint az imakönyvet, rózsafüzért, skapulárét (apró szentkép,
szobrocska) stb. De áttételesen ideszámítható a szeretett személyek fényképe is.
E kedves tárgyakról esetenként csodás történeteket beszéltek.

Egy szovjet katona ellopta és eladásra kínálta
Horváth Viktor bácsi ruháját
A holtrészeg szovjet katona „balesetéről” érdeklődöm egy akkori szembeszomszédtól, özv. Pflanczer Istvánnétól (1915-2004), aki nagyon jól emlékszik az
eseményre s az ott összegyűlt tömegre, de érdemleges kiegészítést nem tud
mondani. Ellenben említi, hogy egy szovjet katona meg az időben Horváth Viktor (68 éves) bácsitól (valahai templom atya, dékán) valami ruhát lopott és azt
náluk eladásra kínálta. Mivel ők visszautasították a gyanús árut, az eladó bosszúsan ment tovább. (2004-es értesülés, amely beszélgetés közben csak úgy fölbukkant, mint a háborús idők egy kisebb hordaléka.)

Egy szovjet katona elvitte Simon D. Pali bácsi
biciklijét
Az első napok egyikén egy szovjet katona a falu déli vége felé lévő háztól a leeresztett biciklit vitte el. De, mert nem volt pumpa a kéznél, illetve nem kapott
hozzá, azon mód, puhán döcögött el vele. (Mindezt a károsult akkor 13 éves Erzsi
lánya, Jeszenszki Józsefné mondja el 2004-ben.)

A bátor Csuha Jóska bácsi megvédte a biciklijét
Csuha József (40 éves) vasutas váltókezelőtől hallottam azon frissiben.
Hollád felől jött biciklivel Jóska bácsi. (Bar felőlt nem mondhatok, mert Bar majort a földosztás után lebontották, s a fiatalok a helyét sem ismerik.) A bottyáni
temető mellett szovjet egységgel találkozott. Azok erélyesen rászóltak, hogy adja
oda biciklijét. Ő semmibe vette a fölszólítást, mire azok el akarták venni tőle. Ő a
huzakodásban sem engedett. Erre elálltak az erőszaktól. (E történetet akkor, az
eseményhez közel hallottam a csendes, szavahihető, pirosarcú, tömzsi Jóska
bácsitól, a Besenyőnket megtaláló Horváth Imre nagyapjától.)
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Még egy bicikli-tolvajlás ama szovjet-gyanús
időkből
Az ismétlés elkerülése végett itt csak utalok a nemzetőreink tevékenységénél
ismertetett bicikli lopásra. Akkor az én biciklimet L.I.) lopták el, Itt ez ügy csak a
bicikli lopások csokra miatt nyer említést. Ott a szovjet nem tolvaj volt, sőt éppen segít a tolvaj megkeresésében. Bővebben nemzetőreink tevékenységénél
olvasható!
Hát akkortájt ilyen volt a világ. Nem autót, motorbiciklit, hanem biciklit loptak. Akkor az volt a nehezen elérhető közlekedési eszköz.1

A helyi rendőrség kezdetleges szerveződéséről
„A helyi rendőrség 1945. őszén alakult. Fegyverük ócska, ruházatuk
pedig olyan vegyes, mint a hadifoglyoké. Hatáskörük, hozzáértésük
alig volt, az intézkedéstől pedig húzódoztak, különösen, ha szovjet katonáról volt szó. Az őrs az elmenekült főjegyző lakásában kapott helyet, a mai gyógyszertárral szemben.”
Az első rendőrségnél szolgált helyben, a most
is a vasútállomáson lakó Percz János nyugdíjas. MÁV felügyelő, 1924.

Ez szöveg kiemelés az 1969. évi falukrónikából, mely részt akkor is én írtam
(L.I.): Balatonszentgyörgy története 1969-ig. Kiadta a Szakmaközi Bizottság Simon József szerkesztésében. László István: Politikai és
társadalmi életünk c. tanulmány 18. oldal.

Amiről beszélni is, hallgatni is nehéz (a háborús
nemi erőszakról)
Nélküle hiteltelen a háborús idők helytörténete. A háborúk világtörténelmileg ismert kísérőjéről, a nyers nemi erőszakról teszek említést, ami a keresztes
háborúkban csakúgy jelen volt, mint a többiben. Erre utal Madách, „Az ember
tragédiája” c. művében:
(A keresztes hadak közeledtére hangzik el.)
„… második polgár: El hölgyeinkkel: e vad csőcselék
isméri a szerájok kéjeit.
első polgár: És hölgyeink is a győző jogát.”

1

Melléklet: 44. A bicikliről, az 1930-as évek nehezen elérhető kényelméről, 214
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Természetesen a háborút viselő felek kultúráltsága, fegyelme, a közel lévő
parancsnokok szigora vagy elnézése szerint, a nemi szétszakítottság miatti éhség
különböző mértékben törte át a kialakult erkölcsi normákat, de világtörténelmi
tapasztalat, hogy bizony át-áttörte. Ez még a szövetségesek részéről is előfordulhatott. A krónikásnak most arról kell vallania az utókornak, hogyan történt ez
akkor nálunk? A válasz nehézségét fokozza, hogy e mégis csak fölháborító cselekmény áldozata és családja az eset elhallgatásában volt érdekelt, mert a megbecstelenítés valahogy az elszenvedőnek is szégyene! Értelmezés szerint ez női
értékcsökkenésnek is minősülhetett.
Így tehát történhetett sikeres elhallgatás is, amit a falu közössége megértéssel támogatott. Szovjet részről egy ilyen megvalósult eset látszódik nálunk is ama
napokból, melyet azonban hatvan év hallgatása után, természetesen a megértő
felejtés követ.
Tudunk arról is, hogy erőszakoskodás korábban német katona részéről is történt, de ez semmiképp sem volt jellemző.
A szovjetek részéről történt köztudott, illetve tudomásomra jutott valamenynyi erőszakossági kisérletetet közre adom.

Ott és akkor csak a hirtelen futás nyújtott menedéket
Falunknak a háború alóli felszabadulása (1945. március 30.) napján délután
történt ez eset. Három orosz katona a délutáni órákban – ahogy említi a hatvan
év után emlékező nyolcvannyolc éves érintett, özv. Marsi Andrásné (Vasút u. 6.)
– nőéhesen bement az ő Farkas Ferencéknél lévő lakásának udvarába (ma Csillagvár u. 90.). Akkor ott lakott két- és négyéves kisgyermekével az emlékező,
Erdélyből menekült fiatalasszony. Az „oroszok” fellépéséből a nyelv értése nélkül
is világos volt, hogy „bárisnyát” keresnek, s a találkozás első pillanatában ellentmondást nem tűrően maguk között hátra, a pajta felé szorították a fiatal
anyát.
A következő jelenet gyorsabban játszódott, mint annak leírása. A félreérthetetlen fölszólításra a virgonc nő megfordulva befutott a lakásba és az ellenoldalon a nyitott ablakon kiugorva, villámgyorsan futni kezdett hátrafelé az udvarban, s közben odakiabált az északi szomszéd Szanyi-Simonékhoz, hogy „menekülés, mert az oroszok „bárisnyát” (azaz „nőt”) keresnek. Ő pedig a hajszoltak
kétségbe esett, fölfokozott erejével átmászott a Kis-utcai (ma Béke utca) rokonszomszéd Farkas Józsefék déli oldalra eső magas kerítésén, mert ott remélt eltűnni. Közben arra is gondolt, hogy az első világháborús volt orosz hadifogoly
talán segíteni is tud. De a túl komolytalannak ismert Jóska bácsit most sem
hagyta el a humora. „Mi az, féltetted a kis erkölcsödet?” Persze Jóska bácsi nem
ilyen nyomdafestéket tűrően kérdezett. Ő nem az erkölcs szót használta.
A szovjetek megjelenése és a futásban keresett menedék közti pillanatokban
érkezett éppen oda a fronton lévő férj, Marsi András velük menekült, de három
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menekült társával Darvas Pistáéknál lakó félkarú öccse, Marsi József, akitől a
tettesek majd civakodásig menően követelték a hirtelen eltűnt bárisnyát. Mivel
az sikeresen eltűnt, az erőszakoskodók kénytelen-kelletlen továbbálltak. Elmentek déli irányba.
Akkor valóban megeshetett volna a gyalázat, hiszen sem magyar, sem szovjet
hatóság nem nyújtott védelmet. Nemzetőrség, rendőrség az első napon természetesen nem volt, de nem volt szovjet katonai rendészet, sőt szovjet egység, parancsnokság sem. A megjelent becstelen szándékú katonákon kívül ugyanis
egyetlen szovjet katona sem volt akkor falunkban. A bevonulók továbbvonultak
Bottyán felé, s onnan tovább. Ezek az említettek valószínűen a Battyánban megpihenő egységből osontak vissza, de az sem kizárt, hogy abból a kocsizó egységből maradtak vissza, melynek egy kocsija fölrobbant a déli faluvégen, Máté
Imréék közelében. E robbanásnál két szovjet katona meghalt.
A nőkeresés már annak is utána történt, hogy a robbanást követően szovjet
katonák kihajtottak egy csoport férfit az aknát fölszedni, és eredmény híján szabadon visszaengedték őket. Ezt követően ők is elmentek Bottyán felé. Azért írhatom, hogy legjobb tudomásom szerint a tetteseken kivül más szovjet katona nem
volt akkor falunkban.

Kísérlet és elállás
Az erőszak területéhez kapcsolható első ismert eset a szovjet csapatok március 30-án történt bejövetelének első napjai valamelyikén történt. A Simon Boldizsár család az ide áttelepített újlaki rokon családdal együtt lefeküdni készült (ma
Egry J. u., 61.), amikor bezörgetett hozzájuk négy heves szovjet katona. Körültekintve a jelenlévőkön, megakadt a szemük az újlaki fiatalasszonyon, kinek a férje
elesett a szovjet harctéren. Rámutattak, hogy őt magukkal viszik! A jelenlévő
kétségbe esett apa, első-világháborús katona, sőt hadifogoly lévén, nehézkesen,
de meg tudta magát értetni velük. Elmondta, hogy ő hol volt hadifogoly, s hasonlót soha nem tett. Ingét kigombolva könyörgött lánya védelmében, hogy inkább
lőjék őt agyon, de lányát hagyják békén! A hosszabban tartó kínos percek végén
kedvetlen-bosszúsan, de beletörődve elmentek a rosszat sejtető szovjet katonák.

A fiatal Csuha Bözsi elrablása és megmenekülése
A következő brutális köztudott eset, illetve kísérlet is hamar történt a szovjetek bejövetele után, talán egy április eleji koradélután. Négy erősen ittas szovjet
katona egy valamilyen könnyű kocsin érkezett a templom felől, és pontosan
megállt Csuha Bözsiék háza előtt (ma Egry J. u. 59.). Gyorsan bementek, és rögtön magukkal hozták, húzták, tuszkolták a sírva jajgató, csinos Bözsit (16 éves),
kinek az egyik cipője leesett e huzavonában. Az anya, a különleges szegénységében is (a munkakerülő apának mint kis mértékben sérült hadirokkantnak, köztudottan koldulási bizonyítványa volt) közszeretetben álló Mári néni jajveszékel108

ve követte sivalkodó leányát. Bözsit a katonák földobták a kocsira, erősen közreszorították, a lovak közé csaptak, s vágtattak az utca nyugati vége felé, miközben
a sok riadt szemtanú tehetetlenül nézte őket. Az anya jajgatva szaladt a kocsi
után, majd az utcai kiskertben dolgozó, oroszul is tudó szabadnapos vasutast,
Mazzag Vincét kérte, hogy segítsen neki, de ő maga is rohant Vince után a szovjet parancsnokhoz. Az anyát kerékpáron megelőző Vince oroszul villámgyorsan
közölte a zord helyzetet. Erre a parancsnok lóra pattant, s közelítve a megszeppent katonákhoz – a tanúk szerint – kétszer a levegőbe lőtt, majd alaposan megverte az ittas tetteseket. (Ez a tényleges megverés, a testi fenyíték alkalmazása
a szovjet hadseregben nem volt ritkaság, sőt állítólag a szolgálati szabályzatuk
is lehetővé tette azt). Követően a Wirth-ház pincéjébe záratta őket. A parancsnok
megjelenésére kiszabadult Bözsi visszafutott, s anyjával valamint Vincével hazament.1
Az elrablás nyilván megijesztette Bözsit és a falut. Már az nap este a három
nagy Holecz-lány Csuha Bözsivel együtt az anyai nagyapa, Bognár László takács
benti falusi házába, a mai Tájház hátsó részébe húzódtak be – emlékezés szerint
– két-három napra. Az említett Holecz lányok egyike, Holecz Ilus, (özv. Pliha
Károlyné, akkor 19 éves), aki mint Csuha Bözsi barátnője az egész ügy legfőbb
élő tanújának tekinthető. Visszatérve a Bognár-házhoz, egyik reggel oda vitt nekik enni az anyjuk, amikor egy nagy robbanást hallottak. – Lehetséges, hogy ez a
robbanás a szomorú emlékű, meggondolatlan Bíró András-féle felelőtlen bombaszétszerelés hangja volt 1945. április 4-én reggel. De ez már egy még megrázóbb történet nyitánya a Holecz-család és más családok életében is, hiszen ott
halt hatod magával Holecz Károly, a nyolc gyermekes apa. Ez esemény azonban
59 év távolából is segít Bözsi elrablását pontosítani. Az így, húsvétkor, másnapján, vagy harmadnapján történhetett.
Holecz Ilus mondja, hogy sokan hibáztatták Bözsit és az anyját, mert mikor a
nők igyekeztek magukat elcsúfítani, Bözsi bizony ezt nem tette.
E megrázó és látványos esetnek a tanúiból ma is többen élnek, így hitelesen
leírhattam. – E történetet most, 2003-ban Nagy Margit, özv. Kovács Imréné
mint akkori közvetlen szomszéd, szemtanú mondja el. Az akkor nyugati fogságban lévő testvére, Nagy Ferenc pedig apjuk részletes leírása alapján emlékszik a
történtekre, de jól emlékezik rá az ő felesége is, aki akkor leányként néhány házzal nyugatra lakott. Fentieket tanúsítja özv. Németh Jánosné Simon Irén is, aki a
templom felől ma az ötödik szomszéd. Fontos tanúnak tekintem a frissen emlékező majdnem szembe szomszéd Hunya Lajosné Kovács Ilonát, aki a kisajtajukból nézte az eseményt, míg anyja be nem parancsolta. A szemtanúkból helyben
ennyien élnek. – Az Olvasóban fölmerülhet a kérdés, honnan tudták a szovjetek,
hogy hol található egy nekik alkalmas nő? Beszélik, hogy egy ismert távolabbi
lányos apa – erősen ittas állapotában – küldte, kísérte őket, talán a sajátját vélte
1

Melléklet: 45. Csuha Bözsi megmentésében Mazzag Vince nyelvkészsége is segít, 216
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így menteni! Ezt a magatartást a lakosság nagyon elítélte, annál is inkább, mert
Bözsi az előéletével erre okot nem szolgáltatott. Csuha Erzsébet (1929-1957) később férjhez ment Gönc Imréhez, de elváltak.

Szexuális célú kegyetlen meggyötrés
1945 május-júniusában történt. Egy nagyobb szovjet egység éjszakázott a
Zsebők-háznál (ma az iskolába beépítve).
Keserves történetünk Simon Dénesék házánál játszódik (ma Csillagvár u.
79.). A körülmények folytán az elől lakó Simon D. Jánoséknál jött össze szállásra
az anyán kívül, az udvarban hátul lakó testvérnek, Simon Gábornak 18 éves leánya, Juliska és az ő nagybátyjának felesége, a 34 éves Bódi Józsefné. Valamikor
hajnalban arra ébrednek, hogy a Juliska apja a hátsó lakásból segítségért, és
policárért kiált, de e közben közelről két puskalövést is hallanak. A megfélemlített apát valakik kívülről bekényszerítették a házba.
Elgondolható, hogy a nők nagyon megijedtek. De most két lövés már az ő ablakukat találta. Majd erre már dörömbölnek is az ajtón, és a rázkódásra az ócska
zár kinyílt.
Ők a padlásra akarnak fölfutni, azonban a följáró előtt az ablakon át zseblámpa fényében puskacső állja el az utat. De közben a kinyílt ajtón három szovjet
katona nyomul be, közülük az egyik a fiatal nőkre tartott lövésre kész fegyverrel,
a másik kettő fegyvertelenül. Az egyik katona Juliskát hajánál elkapva az ágy felé
erőltette, de ő erősen az ágyvégbe kapaszkodott. A fegyveres katona puskatussal
a kezefejét, az ujjait verte, melyek a fájdalomtól már ernyedni kezdtek. A tussal
még a felsőkarját is erősen megütötte, sőt fölsértette, melynek a nyoma ma is
látható. Követően az őt gyötrő katona a dulakodásban a szekrényhez vágta.
Eközben kínos birkózásban Bódinét a másik katona az ablak alatti nyílásba
vágta be.
Juliska emlékezete szerint a fegyveres katona ekkor az oroszoktól magyar
fülnek sokszor hallott „Jap fai matty! Kúrva magyarszki!” szavakat hallatta és
dúlva-fúlva elmentek.
A 42 éves Simon Dénesnét egész idő alatt nem bántották.
– Fölmerül a kérdés, eredeti céljuk teljesülése nélkül miért mentek el? Két
magyarázat kínálkozik.
A nők ellenállása a megfélemlítő és fájdalmas támadás ellenére nem várt
makacs volt, melyet már csak a gyilkosságba hajló kegyetlenséggel tudtak volna
megtörni (amilyenekkel sajnos, hamarosan itt is találkozunk), azt pedig itt bent
a faluban – lakókat, sőt más szovjet katonákat tudva közel –, nem merték vállalni. De az is lehetséges, hogy felajzottságukban sem voltak a gyilkolásig kegyetlenek.
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A másik feltevés: A szovjetek kívülről hallhattak olyasmit, ami a tett azonnali
félbehagyására kényszerítette őket. Ez lehetett nekik rosszat sejtető orosz beszéd, melyből tisztekre, esetleg katonai rendészetre gondolhattak. Mindkettőtől
okkal nagyon féltek. Ezt a külső körülményt a végletekig elcsigázott nők nem
észlelték.
A követő éjszakát már a szembeni rokon, Végh Lajosék (Végh Ferenc nagyszülei) padlásán töltötték a megrázó esetet átélt fiatal nők. Mondják, hogy valakik azon az éjszakán is megkeresték a tett színhelyét, de közelebbit nem tudnak
róla.
Érdekességként mondja el Juliska, hogy talán egy hét múlva valamiért Marcaliban járt, és ott fölismerte a nagybátyja feleségét gyötrő szovjet katonát. Látszólag az is őt, de gyorsan eltűnt a tömegben.
E kegyetlen történet falunkban alig lehet ismert. Én is csak most hallottam az
arra az időre nagyon jól emlékező Végh Feritől. Viszont szerencsének tartom,
hogy Juliska, Simon Julianna, özv. Hajas Józsefné (1927.) mindezt nekem most
fenntartás nélkül elmondta. Ezzel igazabb korleírást adhatunk falunk azon nehéz
időszakáról, amikor fiatal nőink a vész elől magukat elcsúfítva a padlásra kényszerültek. Ez a padlásra húzódás persze többször is előfordult, mert jobb félni,
mint megijedni.
De ne felejtsük, mindez a háborúnak a hordaléka volt!
Falunkban nyilván voltak más nehéz helyzetek is, mikor ittas szovjet katonák
a bottal felfegyverzett nemzeti karszalagos nemzetőröket „zsenáért” (nőért) gyötörték, de a helyzetek azért valahogy csak megoldódtak erőszak nélkül.

Leteperés és elhárítás
Még egy csak mostanában tudomásomra jutott esetet említek. A vasútállomáson történt talán 1945 őszén. Fiatal fiúk, lányok közmunkában a szovjet katonaság részére valami takarmányt raktak vagonba. Ott a jelenlevő két szovjet katona szemtelenkedni kezdett a lányokkal, s azok egyike erőszakosan le is teperte
valamelyiket. Nem tudni mi történt volna, ha a jelenlévő egyik bátor fiatal fiú
(Kiss György, később TSZ-elnök, 1930) vasvillával el nem riasztja a heves katonát.
Nem tudjuk, de az akkori körülmények ismeretében nagyjából következtethetünk: Ha ott valaki segítségért kiált, a vasutasok természetesen odarohantak
volna, és kizárt, hogy a szovjetek fegyvert mertek volna használni, akár csak
megfélemlítésként is. Egyébként is a mai gyógyszertárnál akkor öt főnyi szovjet
katonai rendészet volt, éppen a szovjet katonák kézbentartására.
Ha az erőszak megtörtént volna, jelentésre a tettes szovjet katonák nagyon
súlyos megtorlással számolhattak volna. (Megbízhatatlan, ellenőrizetlen forrásokból több alkalommal is hallottam, hogy tettenérés, vagy arra utaló helyzet
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esetén a szovjet katonai hatóságok a helyszínen lelőtték a tettest. Hol történt,
igaz-e? Nem tudom. Ezt nem is kutatóként mondom, de hallani lehetett széles
körben, s alaptalanul hogy mondták volna egy oly korban, amikor a szovjetekről
jót mondani nem volt jellemző.)
S mindezt azért járom körül krónikásként, hogy utólag se hihesse senki, hogy
a szovjet katonák csak úgy kényükre-kedvükre leteperhették a nőket. Én e krónikában egyetlen ismert esetet sem hagytam följegyzés nélkül. Innen csak sikeresen eltitkolt eset maradhatott ki.
Már említettem, hogy a Szüts-háznál (ma gyógyszertár) 4-5 fős szovjet katonai rendészet volt, Alexander nevű parancsnokkal, akik elsősorban a vasútállomás térségében rendetlenkedő szovjet katonákkal szemben jártak el. Természetesen, a szovjet katonákkal szembeni föllépés civilek részéről még így is bátorságot kívánt.
Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy én itt és most nem a szovjet hadsereg e téren tanúsított általános magatartásáról írok – beleszőve véleményemet és
érzelmeimet –, hanem a nálunk tapasztaltakról, s krónikásként ez a kötelességem. Tartsuk szerencsének, hogy e kényes területről ilyen, viszonylag kedvező
tudósítást adhatok! Kérdésként fölmerülhet, hogy a mieink a Szovjetunióban
hasonló helyzetben hogyan viselkedtek, de arról csak az ottani krónikások tudhatnak és mi, kortársak a hazaszivárgó hírekből. Másutt is írtam már: a háborús
körülményeket csak háborús körülményekkel helyes összevetni, egyébként eltévedünk.
Kedves Olvasó! Van ennek a fenti kérdéskörnek egy figyelemre nagyon méltó
ellentétpárja is, vessünk arra is egy pillantást! A hadifoglyok sokaságától hallottam, hogy szinte minden hiányzott életszükségleteik kielégítéséből, csak a nő
nem, mert az arra irányuló vágyat az állandó koplalás átmenetileg megszüntette.
Több Nyugatra menekített magyar leventétől hallottam a következő szívenütő
történetet. Erfurt laktanya-negyedében vettek részt egy erőltetett ütemű németmagyar katonai kiképzésben, ami együtt járt már akkor egy nagyon szűkös hadikoszttal, amitől rosszabb már csak a fogolytáborokban lehetett. Az adódó alkalmakat férfiasságuk átmeneti hiányában már ők is rendre elmulasztották. A buja
férfiasságnak ez az ellentéte nem elszomorító? Látszólagos ellentétük oka pedig
közös: a háború!
Erről a fent érintett és minden emberben bennlakozó nagy törvényről sokat
hallunk. Békében erről általában csiklándó nevetgéléssel hallunk csak beszélgetni, viszont a háborús körülmények mindent sarkaiból kiforgató torzult előfordulásai miatt csak villámló szemekkel, fogcsikorgatva. Nem a belenyugvást, de a
megértést segíti e költői idézet:
„Ezt a nagy szándékot nagy okok okolják
S még a tagadók is mindig szándékolják.”
Ady Endre: A szerelem époszából
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Megjegyzés: A szexualitásnak közeli, de falunk közösségének életét nem
érintő háborús borzalmairól a következő részben olvashatunk két történetet is: „Szexuális gyilkosság a náddepó körül.” „Alig ismert dráma a
balatonberényi Balaton-parton.” (Természetesen Balatonberényt illetően ez egy íráson kívül e területről, illetéktelenként nincs mondanivalóm.)
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Háború utáni kegyetlen gyilkosságok a határban és egy a berényi Balatonparton
Szexuális gyilkosság a náddepó körül
Sajnos, e téren szörnyűség is történt falunkon kívül, a határunkban, bár ennek híre lakosságunk körében akkor alig terjedt el. Ez úgy 1945. nyár elején történt a keszthelyi vasút mellett, a volt nád-depó közelében. Egy ismeretlen halott
nőt találtak átlőve, az erőszak és kísérő kegyetlenség jeleivel, s a szovjet tettességre utaló körülményekkel. A holtat a már említett Mazzag Vince (22 éves) és
felesége találta meg a berekbe menet, akik azt jelentették az illetékeseknek. Nekem ők barátilag a látottakat régen többször is elmondták.1 Ez a haláleset halotti
anyakönyvünkben nem szerepel.

A fenéki volt majorgazda Hegedüs József nem
ismert haláláról
Hegedüs József, volt fenékpusztai majorgazdát Fenékpuszta és Balatonszentgyörgy között útközben érte az erőszakos halál. 1945. szeptember 7-én a
rossz közlekedés miatt gyalog indult el hazulról, hogy állomásunkról vonattal
utazzon tovább. (A fölrobbantott Zala-híd miatt Keszthely felé csak átszállással
lehetett közlekedni.). Útközben eltűnt. Mint kiderült, a szentgyörgyi-berényi
útelágazás közelében, a homokbányánál agyonlőve és kirabolva találták. Az akkori körülmények közt nagy valószínűséggel garázda szovjet katonák végeztek
vele. (Helyi halotti anyakönyvi adatai: Hegedűs József, 59 éves. Gyilkosság
agyonlövés által. 1945. szeptember 7. 1. óra.)

Egy még akkor is alig hallott csecsemő halálról
Gyér emlékezet őrzi, hogy a háborút követő hónapokban Simon D. József egy
külső kútban néhánynapos csecsemő hullát talált vánkosban. (A kutat már nem
tudjuk pontosítani. Én a vasúton túli náddepó közeli belső kútra gondolok.) A
csecsemő valószínűen vidéki lehetett, mert helyben semmit sem tudnak róla. E
hírről is csak kevesen. Nálunk az anyakönyvekben sem szerepel.

Melléklet: 46. Mazzag Vince jegyzete egy helyi szexuális gyilkosságról, 1945 nyaráról, 217
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Alig ismert dráma a balatonberényi Balatonparton
Én ez esetet itt, falukrónikánkban csak a berényi-hegyi közös háborús sors
kapcsán említem, hiszen területileg Balatonberényhez tartozik, keveset is tudunk
róla, s ha viszolyog az ember a háborútól, annak ettől a fajta szennyétől még inkább borzong. De van még egy közös, hiszen az elágazásnál szolgáló balatonszentgyörgyi vasutasok halló – és látó közelében történt e szörnyűség! A
berényiek és szentgyörgyiek a vasúton is éppen olyan vegyesen voltak, mint a
hegyen. Tehát a krónikás itt sem mulaszthatja el az utókor tájékoztatását.
Bár én is szolgáltam ott sokat térfelvigyázóként a berényi Szita Imrével, Horváth Lajossal, Gombócz Józseffel, de az időben éppen nem, és ezért ez ügyben a
tájékoztatást Mazzag Vince itt felhasznált jegyzetére, s többszöri elmondására
alapozom. Jól emlékszem a balatonmáriai lakos Kalász Feri (21 éves) által elmondottakra is, mellyel kikerekül ez a borzalmas történet
Itt még megemlítem, hogy az elágazás azért vált szükségessé, mert a fővonal vágányát a háborús vágányhiány miatt a balatonszentgyörgyi kijárati jelzőtől a Balatonberényen túli kanyarig fölszedték és elvitték
Csáktornyára, valami katonai létesítményhez. (Ugyanakkor szedték föl
s vitték el ugyanoda a régi keszthelyi vonal kihúzó vágányként használt
maradványát is.)
Ezért vált szükségessé a háború után a fővonalnak a somogyszobi vonalból
történő ottani kiágaztatása. Volt ott egy később már lebontott őrház, amely az
elágazás szolgálati helye volt. Mivel az elágazás váltója a biztosító rendszerbe
bekapcsolva nem volt, így ott egyidejűleg két embernek, egy térfelvigyázónak és
egy váltókezelőnek kellett szolgálnia.
(A leírtak igazak, bár ma merőben más a helyzet. Most a fővonalból ágazik
ki a somogyszobi vonal. Eredetileg pedig végig két vonal volt, aminek a
töltése ma is látható.)
Ez az egész szadista ügy Balatonberényben tudtommal szinte ismeretlen. A
községvezetés sem tud róla. Én e munkámmal most ismertté teszem a helytörténet számára.
Néhai Kalász Ferenc barátom, később komám elmondása szerint, megbizonyosodás végett a szolgálati helyet nem hagyhatták el, de féltek volna is kutakodni.1

1 Melléklet: 47. Háborús szexuális gyilkosság Balatonberényben, a Balaton-parton
1945. nyarán, 218
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Halálos szilveszteri vasutas mulatság 1945-ben az
állomáson
A háború befejeződött ugyan, de nyomai nagyon láthatóak és érezhetőek voltak még. Szabadnapos vasutas munkatársaim a hosszú háború után már megengedhették maguknak a hagyományos Szilveszter éjszakai vidámságot. Miért ne
tehetnék?
Külön jó, hogy az Új év keddre esik, mert így valójában hármas ünnep lesz.
Az állomás dolgozói mint egy család készültek rá. Az állomás területén, a pályamesteri irodától délre lévő, de már lebontott három lakásos ház északi felében
lévő, akkor üresen álló lakásában rendezték meg. Zenéről ők maguk gondoskodtak. Mazzag Vince (1923.) forgalmi szolgálattevő volt a prímás. Gergye János
(1923.) forgalmista tárogatón játszott, Kánya Ferenc (1912.) málházó pedig cimbalmon. A bőgősre nem emlékszem.
(A háborús robbantások után újjáépített vágányhálózat váltói a biztosító
berendezésbe még bekapcsolva nem voltak, ezért a váltók kezelését ketten, egy váltókezelő és egy térfelvigyázó végezte. Így történt, hogy én
akkor éppen éjszakai szolgálatban térfelvigyázó voltam az északi váltókezelő toronyban, de a gyér forgalom miatt többször is megnéztem az
oda közeli mulatságot. Így szinte mindent tudtam-láttam a kis- és nagy
eseményekből, sőt szerepem is adódott, ahogy látni fogjuk.)
Előzmény: Állomásunkra a háború alatt számos vasutas menekült érkezett,
akiknek egy része továbbment, de néhányan itt letelepültek. Volt a menekültek
közt két valahonnan jött huszonéves leányzó, akikről már nem tudhatjuk mi volt
a tervük, de akkor még itt voltak. A szörnyű nagy baj ezek egyike miatt történt,
ugyanis az egyiknek két fiatal vasutas társunk is tette a szépet.
Elsőként Sz. F. (1924.) pályamunkást, a már nem létező Bar major lakosát,
volt iskolatársamat említem. Nagyon szerelmes lehetett, s az addigiak folytán
jogot formált a leányhoz. A másik széptevő, Horváth János (21 éves) marcali fiú
volt, aki úgy tűnik jobban bírta a hölgy kegyeit. Egyébként is János segédtiszt
gyakornok volt (tanult mestersége kőműves), ami az akkori, a rangra sokat adó
világban bizony fölötte állt a pályamunkásnak. Úr megszólítás illette. (végzettsége négy középiskolai osztály, polgári vagy gimnázium, a mai nyolc általánosnak
megfelelő). Tény, hogy a bálban Horváth János nem adta át a hölgyet tánc közben a tőle kérő Sz. F.-nek. Jancsi akkor dehogy gondolta, hogy ezzel a megalázó,
udvariatlan tettével halálra ítélte önmagát!
A háború s vele a gyilkolás még túl közel volt időben és eszközeiben. Sz. F.nek volt otthon, Barban elrejtve egy katona puskája (könnyen lehetett, nekem is
volt, ahogy arról 1944 karácsonyán e krónikában írtam is.) Gyalog hazament érte
és a 7-8 km-es oda-vissza gyaloglás sem fárasztotta ki a megalázottságtól s féltékenységtől fűtött kegyetlen indulatát.
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Közben a résztvevők önfeledten táncoltak, mulattak. Egyszer csak megjelenik
a lámpák fénykörének határán, kívülről a könyörtelen, féltékeny tettes. A rossz
világításban nem láthatni mi van nála. Távolabbról erélyesen kéri, hogy küldjék
ki hozzá Horváth Jánost. A szerencsétlen Jancsi – lévén gyenge felépítésű – bizonyára félt, de gyávának látszani sem mert szíve hölgye és a társaság előtt. Tehát háttal a fénynek elindult Sz. F. felé. Néhány lépés után dörrenés! A mellbe
lőtt áldozat összerogyott. A megdöbbentek közt mindjárt színre léptek a segíteni
akarók, akiknek mindig helyén van a szívük. A meglőtt embert bevitték és az
asztalra helyezték, de a bátraknak jutott figyelmük és bátorságuk, hogy a tettest
csellel becserkésszék, majd alaposan „megrakják”. A mulatozás természetesen
félbeszakadt.
A halálosan sebesült Jánosnak az akkori viszonyok között valamiért nem
tudtak orvost, mentőt szerezni. Én mint mélyen vallásos ember, viszont mindjárt
a haldokló papi ellátására gondoltam, s ezért egyvágtában a plébániára futottam.
A gyenge forgalom ezt lehetővé tette. (Ápr. 4-én, a nagy robbanáskor is én futottam papért.) Mózner László plébános, nagyon félénk ember volt, hivatkozott a
veszélyt jelentő, fegyelmezetlen szovjet katonákra. Azonban én nem tágítottam.
Bátorítottam, hogy ilyenek tudtommal nincsenek, és itt vagyok én is. Így eljött
velem, s ellátta a súlyos sebesültet. A plébánost természetesen vissza is kísértem.
Most írás közben merül föl bennem a kétely, helyes volt-e mindkét esetben
azonnal a papért futnom! Kinek tettem jót? Jót tettem-e a sebesültnek, aki kevéssel előtte édes simulással szépnek érezte az életet, s közel utána környezete,
pontosabban, szerepem révén a papot látva a könyörtelen halállal kellett szembesülnie?
A 21 éves Horváth János a halotti anyakönyvünk szerint 1946. Újév napján
d.e. 4. órakor halt meg. Bejegyzés a halál okánál: „elvérzés lövés által”. A halál
körülményeiről közelebbit nem tudunk. (került-e orvos, mentő?) Bár Simon Antal (1920.) barátommal ott voltunk, de nem tudunk visszaemlékezni. Jánost valamelyik kórházba mégis elvihették.
Ahogy később átmentem a szolgálatból, döbbenten láttam, hogy az elhagyott
mulatozás helyén, a szobában, falnak dűlve egyedül van az alaposan „helyben
hagyott”, önkívületi állapotban látszó tettes. Szólongattam, nem válaszolt. Amitől tartottam, bekövetkezett. Később eltűnt onnan. Az egész eseménysor alatt
rendőrség nem jelent meg, pedig a vasút telefonhálózata már akkor működött.
Nem is nagyon lehetett.
Sz. F. a gonosz tettéért öt év börtönt kapott, amelyből két évet elengedtek neki. Kiszabadulása után Komlón, bányászként rendes munkásember lett. Tudtunkkal ma is él.
Hát így köszönt el tőlünk 1945, az utolsó háborús év!
Az alábbiakat Mazzag Vincétől tudom s mint érdekességet említem: aznap
Horváth Jánosnak rossz álma volt. A bálba menet mondta a forgalmiban Heltai
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Miklósnak, hogy nincs is kedve elmenni. Akasztott embert látott álmában, kinek
lábai kétszer is mellének ütődtek. Mutatta is hol. Azt már csak Vincétől tudhattam meg utólag, hogy a halálos lövést is éppen abban a pontban kapta.
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A háború és velejárói
Dohányzás és a háború
El kell ismernünk, a dohányzás szenvedélye nagy-hatalom. Megrendülve
hallhattuk frontot járt katonáktól, hogy a kivégzendők utolsó kívánsága gyakran,
egy nyugodtan elszívott cigaretta volt.
Egy a falunkba nősült férj és apa 1942-ben, születésnapjára a szovjet frontra
hazulról egy rózsafagyökér csibukot (pipa) kapott. Az apa örömében meg nem
állhatta, hogy kipróbálja az ajándékot, pedig éppen partizán-veszélyes helyen
volt őrségben egy kútnál. A szolgálat átvétele után történt a tragédia. Az általa
leváltott őr, az itthoni vörsi barát még el sem távozott. – Egy gyufa-villanás, egy
dörrenés és a dohányzás miatt eggyel gyarapodott a hősi halottak száma.
A hadifogoly táborokban Keleten és Nyugaton egyaránt mindennapos kegyetlen gyötrő gond volt az éhség és a nikotinéhség. És az ott élet-halál kérdésként merült föl, hiszen a szenvedélyes dohányos az élni is kevés élelmét dohányra volt kénytelen elcserélni. Az e kegyetlen szenvedély rabja már az „élet vagy
dohány” kérdésében nem választhatta az életet, ő ugyanis a választás szabadságáról öntudatlanul, rendszerint éretlen korban, már a rászokás során önként
lemondott. A hadifogságban a nemdohányzók helyzete érezhetően jobb volt,
hiszen ők szabadon rendelkeztek az életre, a kenyérre váltható valutával, a dohánnyal. Általa még többlet kenyérhez is jutottak. Hogy a csere a nemdohányzók
részéről becsületes volt-e, kérdezhetjük, de ott az életről volt szó, s az élet válaszolt. Egy biztos: a nemdohányzók hazatérésére a családnak nagyobb reménye
volt.
Említést érdemel egy dohányzási szokás, a bagózás, amely az az első világháborús fénykorához képest a második világháborúra szinte eltűnt. A bagó a pipában szívott dohány tökéletlenül elégett nyálas-nyirkos maradványa, melyet egyes
dohányosok a pipából kikaparva, csomóba gyömöszölve a szájukba, a foguk mögé helyeztek. A bagózó embernek a bagó egy nikotin nyalánkság, míg a környezetének egy bűzös undorító valami. A katonák egy része a dohányzás pótlásának,
gazdaságos kihasználásának tekintette, amely sötétben a katonára veszélyes rágyújtás gyakoriságát is csökkentette. A bagózás szokása többeknél a békében is
tovább élt. A bagót egymástól is elkérték. A bagózás eltűnését a 2. világháborúra
a tisztaság fejlődésével, a fogkefe általánossá válásával, és a pipát fölváltó cigaretta megjelenésével hozom kapcsolatba. A cigányság körében a bagózás jóval
később szűnt meg, ők a pipázó emberektől rendszeresen el is kérték azt. Ha véletlenül bagós embertől kértek, a környezetük nevetve jegyezte meg, hogy „kovácstól szenet nem szokás kérni”.
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A dohányzás, (sőt!) szenvedélyéről édesapám is eszembe jut, akinek reggel a
legelső dolga a rágyújtás volt. Nyolcvan évesen kényszerült elhagyni a pipát néhány napra, de nekem belső kény-szerből utána kellett vinnem utolsó útjára.
Másnap reggel különös nyugalom ömlött el rajtam, amikor a magános kinti házban még idejében mellé helyezhettem.
A dohányzásról szólva nem hallgathatunk annak egy gusztustalan kísérőjelenségéről, a „csikk”- ről. Az el nem égett, nyálas, füstös cigarettavéget nevezték így. Akiknek nem tellett cigarettára, azok azt az utcán is fölszedték, szerencsésebb társuk szájából is kivárták. Kérték, ne dobja el!

A háború vértelen, de néha könnyfakasztó
kísérője az infláció
A Kedves Olvasó elnézését kell kérnem, hogy ily fontos kérdésben nem helyi
példát hozok, holott keserűséget nyilván itt is okozott bőségesen a legvadabb
háborús infláció. A szívbe mélyebben markoló igaz történettel én Nagykanizsán
találkoztam egy gyerektelen, dolgos, tisztaszívű emberpárnál.
Történhetett volna ez akkor falunkban is, mint az országban bárhol, de én
most egy nagykanizsai megrázó, sokszor sírva elmondott igaz történetet idézek
föl ízelítőként, mint a háború vértelen kísérőjét.
Vasutas dolgozóként 1947-ben Nagykanizsára helyeztek, ahol a Csányi L. u.
52-ben laktam albérletben az idős, vasúti nyugdíjas, gyerektelen Újvári
Edééknél. Ők maguk is egy kis bérelt udvari lakásban laktak. Soha nem tellett az
életükből saját lakás, „otthon”, „fészek”, de ezzel már be is cseppentünk a történetbe. Aranyos, dolgos emberek voltak, ahol a nyugdíjas Ede bácsi főfoglalkozásszerűen dolgozott pincei műhelyében, javította a szomszédok apró-cseprő házkörüli eszközeit, ő ugyanis bádogos szakmát tanult és ezzel volt a vasútnál kocsivizsgáló lakatos. A háztartásban méltó társa volt derék dolgos felesége, a takarékosságnak a művésze, aki mellette varrogatott is, bár nem tanulta.
Ők aztán a fogukhoz verték a garast, akarom mondani a fillért is. Minden jót
megvontak maguktól egész életükben, hogy életük áhított célját, a saját otthont
elérjék. A bácsi hetenként talán egyszer mert italra gondolni, de mérlegelve,
hogy egy nagyfröccsöt megengedhet-e magának, vagy inkább kicsivel is beérje-e?
S így aztán nőtt a reménység, mert az évekkel a takarékban szaporodtak a pengők, ami a háborús időkben még gyorsult is. Előbb csak álmodoztak az ő „saját
házukról”, később már nézelődtek is az eladó házak körül. De amelyik tetszett
volna, azt kis pénzükkel nem érték el, az álmukból pedig nem tudtak engedni.
Tehát még gyűjteniük kell! Közben folyt a háború, s innen-onnan beszüremkedtek álomvilágukba a háborús pénzromlás, az infláció ijesztő jelei. Mint a rossz
álmot, igyekeztek elhessegetni azokat. Az nem lehet! Ilyen igazságtalanság nem
fordulhat elő! A bácsi vakon bízott Reményi Schneller Lajosban, a pénzügymi120

niszterben. – Végül az egész maguktól megvont életük értelmén, megtakarításán,
a tizenkétezer pengőn a néni a kanizsai piacon egy és fél liter tejfölt vett!
Lehet e dolgokra könny nélkül gondolni? Pedig ez a háborúnak csak egy természetes kísérő jelensége volt, igaz, tömegméretekben. Vértelen, könnyes dráma.
Helyi adalék: Török József közöskonyhás csúszó-mászó gyerektársam, későbbi vasutas munkatársam nem akart belebékélni a szép és korábban nagyon jó
pénznek számító kék hasú Mátyás királyos százpengős elértéktelenedésébe, hiszen ez korábban egy tehén, vagy egy bicikli ára volt. 1946 derekán már nagyon
sok volt belőle. Végül a kis Rózsinak csörgőt vettek rajta.
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Béke a berényi szőlőhegyi harctéren, hegyi
séták
László István, ezen írás szerzője
A helyszínek felkutatását, pontos
azonosítását (részletes térkép alapján)
és fényképezését a Berényi-hegyen
2003-ban, több séta során végeztük.

Berényi hegyi jegyzetek (Alsó-hegy)
2003. febr. 24. Ma voltam életemben először a berényi hegy déli végénél, az
ún. Alsó-hegyen. Meg kellett szemlélnem, a munkámban többször előforduló
drámai színhelyeket. Délelőtt köd volt, délután szép napos idő. Máté Jenővel (64
éves) mentem, aki kisgyerekként szereplője volt ama hegyi napoknak, azóta is
ismerte, és így meg tudta mutatni a színhelyeket, azoknak épületeivel. A terepet
kb. 30 cm-es hó fedi, amiben bizony nehéz járni, de 59 év után én így is megközelíthettem a történet szempontjából fontos pincéket.
Az észak-dél irányú szelíd völgy alján van a két oldalon lévő szőlőket elválasztó kocsiút. A keleti domboldalon van az átépített Simon Viktor féle pince,
amelyből a család 1944. decemberében már a második napon átment a Simon
(Pál) János nagybácsi északról szomszédos, nagyobb és kényelmesebb pincéjébe
(már lebontva). Előzőben csak Simon Viktor, az apa és id. Simon Viktorné, a
mama maradt.
E pincék szembeni pontjától délre eltolódva a nyugati domboldalon fekszenek északról-délre: Máté István, Máté János (testvérek) és a berényi (csak névrokon) Máté („Ráfel”) István pincéje.
Az ő szőlőik a nyugati hegyszélig nyúlnak. A völgyi kocsiút mellett volt az említett közeli, kulccsal zárt kút (32 tulajdonosé), amely nincs már, sőt az annak
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pótlására északabbra épített, de be nem vált kút sincs már használható állapotban.
Máté (Ráfel) István pincéje
Ennek udvarán találta holtan (a
berényi) Máté R. Istvánt (a
szentgyörgyi) Máté István. A pince ma
romos állapotban van.

A szentgyörgyi „gazdag” Máté
István pincéje
Itt gyűltek össze többen is, ahol a négy
szovjet katona egyike állítólag fegyvert
is fogott Máté Jánosnéra és a kisfiára.
Utána innen távozván feltehetően ők
lőtték agyon Máté R. Istvánt.

Berényi hegyi jegyzetek (Öreghegy vagy Derékhegy)
2003. márc. 2. Ma voltam a berényi hegy azon részén, ahol életem válságos
napjait éltem 1944. dec. 4-6-án. Azóta négyszer voltam ott ugyan, de mindig
köznapi gonddal foglalva (1946-ban, 1960-ban, talán 1982-ben és 1984-ben.).
Ilyen alapos, ünnepélyes emlékező hangulatban, soha. Kár! Elrévedve, most is
képes vagyok visszalátni a „fehérzászlós Jenő bácsit” 1944. decemberéből, miközben a fia, Simon Jenő oldalán lépdelek, aki e különös emlékű terepet mutatja
be nekem az Ángyán-dombbal és az Ángyán-kereszttel együtt.
Az én kis autómmal mentünk Berény felől az Ady Endre utcán át a nyugati
hegyszélen. Így láttuk a Kiss (Mózsi) János, Osvald József és az Osvald Ferenc
féle pincéket, melynek menekültjei akkor nem is láttak szovjet katonákat, csak
németeket. A sáros út miatt a derékszögű beugrónál hagytuk a kocsit.
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Gergye-kereszt
A Gergye-kereszt jellegzetes építmény,
jól megnevezhető tájékozódási pont.
1900-ban állíttatta a „gazdag” Gergyecsalád.

Az érintett hegyszéli dűlőben és a szemköztiben találjuk a három „gazdag”
melléknevű Simon-testvér szőlőjét, rajta a pincével: Jenő, József és Rudolf sorrendben északról délre. E birtokokon ma a nyugati soron: Simon László, Tóth
Ferenc és Tóth Gyula pincéit találjuk, a keleti soron pedig a fiú Simon Jenőét.
Kelevitzék üres hátsó telkén Tóth Gyula pincéje. Ezt követte akkor Kelevitz
György (már nem létező) pincéje, (ahol a válságos napjaink teltek). Előtte délről
még szőlőhelyek, de hiányzik az a pince is, amely mögött föltartott kézzel jelentkeztünk, s átvettük a szovjet sebesültet a kötözőhelyre való továbbításra. Délről
négy-öt szőlő (hely) távolságban van a berényi Gergye István pincéje, melyben
terhes feleségét hagyta akkor a neki orvost kereső férje.
Simon Jenő (ma Simon
László) kibővített
pincéje
Simon Jenő botra kötött
fehér ruhából rögtönzött
zászlóval jött a szovjet
katonákhoz.
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Darvas Imre pincéje
Tóth (Csige) Antalt holtan
találták benne. Valószínűleg ide menekült be,
de gyilkosai megtalálták.

Ángyán-kereszt
A Derékhegy jellegzetes központi
keresztje. Az Ángyán név
Szentgyörgyön és Berényben is gyakori.

Voltam az 1922-ben állított Ángyán-keresztnél, ahonnan megfogalmazhatatlan látni képzeletben a frontról a völgyön át, a keleti irányban kiutat kereső ötvennyolc év előtti mimagunkat. E ponttól néhány méterre északra van a vállon
lőtt Ángyán Ferenc (1921) nemzedékeken át Ángyán-pince néven ismert észak125

dél irányú pincéje, gerendáján 1886-os évszámmal és a homlokszárfában gyalogsági golyókkal. (Ma a fiú, Ángyán Géza a tulajdonos. Tőle tudtam meg, hogy a
legrégebbi pincék mind észak-dél irányúak voltak, de a gazdák rájöttek, hogy
vidékünkön az uralkodó inkább északi szélirány folytán a kelet-nyugati irányú
építkezés sokkal nagyobb szélvédettséget biztosít, s ezért arra tértek át.).
László István és Végh Ferenc
Végh Feri helyismerete sokat segített
a hegy bejárásakor a helyszínek pontos azonosításánál.

Ángyán Ferencnek északról második szomszédja volt a két lövést is túlélt
szentgyörgyi Kiss Ferenc (1904). Tovább északra haladva találjuk a Kelevitz volt
pincével szemben Bene Antal volt szőlőjét, melynek pincéjében keresett védettséget akkor a vő Simon Antal családja, a leány Bene Mária (később: Vasas
Józsefné), továbbá a barát Sólyomvári János és családja. Őket követte Simon
Rudolf pincéje. Keletre nem messze látható az agyonlőtt Horváth Ferenc (19021944) pincéje, amely ma a berényi Kánya Márton nyugdíjas rendőré, aki háborús
emlékként gondosan óvja az ajtószárfában lévő gyalogsági lövedéket.

Berényi hegyi séta az északi részen
Ezt a részt nem ismertem. Most Nagy Feri (78 éves) barátommal és Kenéz
Lászlóval („művész Laci”) járjuk be a háborús színhelyeket. Kenéz László grafikussal térképvázlatot tervezünk a történtekről. Azóta persze sok a változás, de
nekünk a legfontosabb ama fontos szerepet játszó nevezetes „bunker”, vagyis a
helyének a megtalálása.
Pontosítani bizony nem sikerült, mert a helyét is benőtte egy bizonyos bozótféleség, de az akkori rendkívüli élmények megmaradtak: a rémült családnak
nagyvonalúan „davajt” intő tiszt, a hihetetlennek tűnő többnapos szorongás a
háborút unt szovjet katonával. Lent megtaláltuk a Varga János-féle pincét,
ahonnan a szovjet katona nehézpuskával lőni akarta a bunker irányt, de a Nagyunokatestvérek kabátja rángatásával ismételten megakadályozták abban. Lehete az ilyesmit felejteni?
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Nagy Donát (ma Nagy
Lajos) pincéje
A család az említett bunkerben húzta meg magát.

Varga János (ma
Málnási András)
pincéje
1944. december 5-én reggel
a szovjetek innen lőtték a
németeket, és majdnem a
nevezetes bunkert is, ahol
civilek tartózkodtak.

Nem túlzás, „véráztatta harctéren” járunk.
A fényképezést utólag fiam, ifj. László István (1972) digitális fényképezőgéppel, Végh Feri (1930) hegyi jártasságát hasznosítva velem együtt elvégezte (2003. szept. 19. Készült 151 felvétel), s így a háborús színhelyeket jelentő eredeti pincékből egyeseket sikerül megmutatni.
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A hadifogságról, ami már az első világháborúból is ismert volt
Végezetül a háború utolsó, de nagy keserűségéről,
a hadifogságról
Mi, idősek még ismertük az első világháború orosz hadifogságot járt katonáit. Az időben, amikor még beszélgetni mindennapos emberi szükséglet volt, kedvenc beszédtéma volt a háború és a hadifogság. Akkor például könnyű volt tudni,
hogy a faluból kik voltak orosz hadifoglyok. Ők maguk sokszor elmesélték ottani
élményeiket. Például az egyik Horváth Jóska bácsi oly sokat beszélt a Murmanszkban töltött hadifogságáról, hogy rajta maradt a „murmán” melléknév,
olyannyira, hogy még ma is könnyen hallhatjuk, ugyanis a fia örökölte azt tőle.
Az akkori hadifogságnak nálunk van egy még ennél is érdekesebb élő emléke.
A battyáni Nejpár (Neupar) Jóska bácsi meg egyenesen Oroszországból, az orosz
hadifogságból hozott magának asszonyt, a közismert, magyarul csak hibásan
beszélő köztiszteletben álló, érdekes Anna nénit. Élő emléket írtam, valóban
számos utód őrzi ez orosz hadifogság emlékét. Elgondolkoztató, hogy Anna néni
hogyan tekinthetett idejött volt honfitársaira? Mindenesetre beszélt velük, és
esetleges rendetlenkedésük esetén rájuk ripakodott.
„Három a magyar igazság!”– szokták mondani, hát jöjjön a harmadik fogolytörténet is! Ez még messzebbre visz bennünket, a távoli Vladivosztokba. Id. Pozsonyi Gábor téglásmesterrel (a Csorváson nyugvó ifj. Pozsonyi Gábornak az
apja) egy házban laktunk, de nekik önálló lakásuk volt. (Ők nem laktak velünk a
közöskonyhán.) hosszú fogságának a végéről szól a történet. Tőle magától hallottam, többször is. Talán 1919-ben esett e meghökkentő eset. A foglyok egy csoportját szállították haza, és ők, a visszamaradók az elbúcsúztatásra voltak kivezényelve, a hazatérőkhöz hasonló öltözetben. Ahogy a hazatérő foglyok hármas
sora elhaladt előttük, ő villámgyorsan belépett a sor végére. Ezt senki illetékes
nem észlelte, így került ő haza bámulatos leleménnyel.
A második világháború idején is vettük hasznát a volt hadifoglyok megőrzött
nyelvtudásának. A szovjet csapatok 1945. március 30-i bevonulásukkor Benke
Jóska bácsi volt a tolmács, de az 1944. decemberi Csillagvárba meneküléskor és
készen álltak már a tolmácsolásra id. Pozsonyi Gábor és mások.1
Nem ilyen kedélyeskedően gondolunk a második világháborús hadifogoly
történetekre. Mint ahogy erről a háborúról sem alakultak jó ízzel elmondott történetek, a fogságról sem, és ehhez nemcsak a megszépítő idő hiányzik.

1

Melléklet: 11. A „Csillagvár” 1944. decemberében majdnem vár lett, 180
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Mielőtt azonban elmerülnénk saját keserveinkben, pillantsunk vissza csak
egy villanás erejéig az itthon is megtapasztalható hadifogolysors túloldalára!
1944. őszéről érzem a pontatlan, közvetett emléket. Valószínűen piacra gyalogjáró asszonyainktól hallottuk, hogy a Keszthely térségében, – talán Újmajor körül
– volt a szovjet hadifoglyoknak egy a németek, vagy magyarok őrizte csoportja.
Talán dolgoztak is. A magyar asszonyok – saját kinnlevőinkre is gondolva – szánalomból és lehetőleg észrevétlenül igyekeztek nekik valami kis élelmet juttatni,
amit azok sóvárogva vártak is, azonban az őrség rendszeresen elzavarta őket a
közelből, és az asszonyokra is ráförmedtek. E kis nem lényegtelen kitérő emlékeztető után térjünk vissza a mához!
A hadifogságra vonatkozó lényeges különbségek a két világháború között:
a/ Most a leventék bevonultatásával a katona kor alattiak nagy tömegei is
hadifogságba kerültek (1929-esekig, vagyis a 15 évesekig).
b/ Most a hadijogot sértve, számos civil is hadifogságba került. Falunkban
ilyen nem történt, de falunkbeliekből másutt előfordulhatott.
c/ Ahogy hallani lehetett, egyes viszonylatokban – innen is, onnan is –
erénnyé vált a „fogoly nem ejtés”, vagyis a megsemmisítés. Állítólag ez az ejtőernyősök körül fordult inkább elő.
d/ A „keleti” és a „nyugati” hadifogoly körülmények ellátás terén nagyon különbözőek voltak, melynek oka könnyen fölismerhető a két terület különböző
gazdasági fejlettségében és az elszenvedett háborús károkban. Azonban a kezdeti
időszak a nyugatiaknál is szörnyen rossz volt az ellátás megszervezéséig.
e/ Most a hadijogot sértve, a háborút lezáró 1947-es békekötést követően is
még sok hadifogoly kint dolgozott a Szovjetunióban. Közülük számosan későn,
1948-ban tértek haza. Sőt, az egyik utolsó hazatérő Szabó József cipész, 1950.
végén.

A hadifogságról, harmatos szemmel
A háború okozta pokolnak még mindig találunk bugyrát a legkeservesebbekből. Most a hadifogságra gondolunk. Élnek-e, hogy megy soruk, látjuk-e őket? A
hozzátartozók, sőt a falu is várta őket, némelyeket nagyon is sokáig, másokat
meg hiába. Sajnos a második világháború e téren is meghaladta az elsőt. Többen
és tovább sínylődtek a fogolytáborokban, s itt a Szovjetunióban szenvedőkre kell
elsősorban gondolnunk, hiszen Nyugatról a jobb viszonyok közül is előbb hazatértek. S itt megjegyezni szükséges, hogy a hivatalos Magyarország látszólag nem
eléggé gondolt a hadifoglyokkal, „hiszen ők a Szovjetunióval szemben harcoltak”,
ami az akkori viszonyok közt rossz pont volt. Sajnálatos, hogy az Igazoló Bizottságokban bizony elő-előfordultak oly primitív személyek, akik nem átallották
megkérdezni, hogy az illető személy miért ment el a háborúba.
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Haraszti Jenő esküvői képe

Simon P. István katonaképe

Haraszti Jenő eltűnt a keleti fronton
1944. nyarán.

Eltűnt keleten kórházban vagy fogolytáborban 1945. januárjában

A hadifoglyok mérhetetlen szenvedését és e méltatlan kezelést látva, csak helyeselhetjük a kormányzat kárpótlási erőfeszítését, mellyel legalább részben kárpótolni igyekezett az elszenvedett sérelmeket.
A 24 hősi katona halottunk közül négyen szovjet hadifogolytáborban haltak
meg, további ketten pedig hadifogolyként útközben.
A „nyugati” hadifogságban egy leventénk halt meg (Csillag György), és egy
katonánk (Máté Lajos) maradandó rokkantsággal tért haza.
A hosszú idő alatt történt itthoni változásokban a leginkább szívbemarkoló,
hogy a távollét alatt felcseperedő számos gyermek nem is ismerte meg az apját.
Létezik szem, mely erre gondolva nem harmatos?
Egy ilyen megható igaz történet szökkent versbe a falunk szülötte Simon Ottó
költő sorsából, tollából, aki 1948-ban apja, Simon B. István hadifogságból történt hazatérésekor hat éves volt és nem ismerte meg az apját.
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Ifi István katonaképe
Eltűnt egy szibériai fogolytáborban
1945. januárjában.

Simon Ottó:
Több mint fél évszázad múltán is látom, ahogy a lemenő Nap
sugarai a rózsabokor fehér szirmain újra fölvilágolnak
a kútvölgy zöldje és csendje
teljesen elbódított minket
játszva kitaláltuk
egymás gondolatait
a barátom már elsős
én meg majd szeptemberben
hazaérve a sakktábla mellett
fölosztottuk a világot
„Te leszel a Nagy Sztálin” – mondta
persze én is Churchill szerettem volna lenni
amikor aztán láttam a parti elveszett
mérgemben fölborítottam a táblát
összeverekedtünk
még az asztal is borult
egy idő után helyre állítva a rendet
kisomfordáltunk a kapuhoz
fehér rózsák vigasztaltak
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de barátomban még tombolt
a harci kedv
egyszer csak azt mondta
„Neked nincs is apád!”
ekkor elszabadult a pokol
méregből verekedtünk
hemperegve az árokban
„Megjött apád a hadifogságból!
Nem hallod?”
– ordított rám egy nagyobb gyerek
amikor fölfogtam hogy nem ugrat
„Uzsgyi!” – már rohantunk is
alig érte a földet a lábam
mert ők ketten kezemnél fogva
rohantak velem
két munkásruhás ember jött
velünk szembe
megtorpantunk
„Melyik lehet az apám?!”
és magához ölelt egy ismeretlen férfi
kisvártatva
valaki rángatni kezdte a nadrágomat
megérkezett a húgom is
most ötvennégy év múltán
olvasom apám visszaemlékezéseit
amikor Ő már odaföntről
néz le ránk
szeme tükrében hányszor
az a ház és torony
ami akkor ott hazatérvén
a vonatablakra rajzolta föl magát
hiába volt a megerősítés
könnybe lábadt a szeme
és most az enyém is
mint akkor
amikor négy év múltán
hat évesen
megláttam újra az apám
De a családban maradva, ennek a csodálatos történetnek még nincs ám vége!
Hiszen Pista barátunknak van egy négy éves aranyos kislánya is, Márta, aki valahogy percekkel előbb szerzett tudomást apja hazatéréséről a fogságból. Ő meg
kis barátnőjével futott elébe. Lát ám jönni két neki ismeretlen férfit. Simon
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(Bódi) István az apa, ugyanis a Simon (Bodri) József névrokonnal együtt tért
haza. Miért-miért se, a kis Márta utóbbit, a Jóskát szólította szívmelegen „Édesapámnak”. (Utóbbiakat, Mariska, a feleség mondja el 2004-ben.)
A férjével 1947-től rendszeresen leveleztek, aki akkor már havonta írt, és
megküldte a hivatalosan megcímzett válaszborítékot is. 1948-ban megírta hazatérésének várható időpontját, azonban valaki közülük fertőző betegséget kapott,
s ezért 3 hétre karanténba zárták őket. Így az akadályt sem tudta közölni. A feleség így is kijárt az állomásra, de azon a napon éppen valamiért nem, és így történt 1948. május 26-án, szerdán a gyerekek semmihez sem hasonlítható találkozása a vágyott, de nem ismert apával.
Pistának „ott kint” az utóbbi időkben viszonylagosan jó dolga volt, amit fogolysorsról leírni szokatlan. Kórházban a szovjet, magyar és német orvosok mellett olyan „diétás nővér” féleség volt. Naponta végigjárta a betegeket, s lehetőség
szerint igyekezett, – s a kórház is igyekezett – teljesíteni a foglyok kéréseit. Meglepő, de ez a lehetőség határain belül még kedvenc ételeikre is kiterjedt.
Pista egy időben valamiért kijárt szovjet katonatisztekhez is, akik ugyancsak
a szerény ételeket ették, ahogy azt az ország akkori helyzete megengedte.
(Elnézést kérek a Simon-családnál történt túlidőzésért, de úgy vélem mások
is szívesebben időznek a fájdalmas múlt idő pontosan értesült szív-meleg perceinél.)
A fogolyváró nehéz sorsban az ima és az ének nyújtott némi vigaszt, reményt.
Ha égből Földre néz szemed
Ha égből Földre néz szemed, Anyánk,
Ha bajt és bút keres,
Ha nézed lent a föld porán.
Ki jár itt a Golgotán?
Magyarokra nézz, sorsuk mily nehéz,
Hát szánd meg őket, és védd meg őket,
Viharban annyi szenvedőket!
Szűz anyánk, te jól tudod,
Nekünk csak szenvedés jutott,
Vesd áldó két szemed reánk,
És felragyog még a Golgotán!
Magyarokra nézz, sorsuk mily nehéz,
Hát szánd meg őket, és védd meg őket,
Viharban annyi szenvedőket!
Anyánk, szíved szeretni kész,
Kit űz a sors és tép a vész.
Ha fölsegítni akarod,
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Kiket mindenki elhagyott:
Magyarokra nézz, sorsuk mily nehéz,
Hát szánd meg őket, és védd meg őket,
Viharban annyi szenvedőket!
Édesapák és gyermekek,
Messze fogságban sínylenek,
Szomorú ottan életük,
Enyhítsd súlyos szenvedésük!
A foglyokra nézz, sorsuk mily nehéz,
Hát szánd meg őket, és védd meg őket,
Viharban annyi szenvedőket!
A sok baj és szenvedés felett,
Sok hitves és gyermek kesereg.
Szűz Anyám, segítsd őket,
Te adsz írt a szenvedőknek!
Magyarokra nézz, sorsuk mily nehéz,
Hát szánd meg őket, és védd meg őket.
Viharban annyi szenvedőket!
(Dallama ismert,
a szerző ismeretlen)

(Ének „Máriához” hadifoglyainkért a 2. világháborút követő évekből. Énekelték Balatonberényben, Balatonszentgyörgyön és bizonyára máshol
is, amíg élhetett a remény a hazakerülésre. Gyűjtötte Kovács Ilona,
balatonberényi helytörténeti kutató.)
Kedves Olvasó! Visszagondolva a hadifoglyok keserveire, a legkevesebb, amit
mi, a közeli utókor adhat a távolabbinak, hogy neveiket, a fogságban szenvedéssel eltöltött éveiket, fogságuk színhelyeit megörökítse! És ha ezt sem tesszük
meg, ma, mi, a kortársak, az élő elszenvedőkkel együtt sem, annak nyomós oka
lehet, mert mi, most 2004-ben, egy ilyen névsor elkészítését becsületbeli kötelességünknek érezzük. Azonban be kell látnunk, hogy ezzel már elkéstünk. Maguk a hozzátartozók is csak bizonytalanul tudják az adatokat, a hazatérés idejét,
ezért be kell érnünk egy kevésbé pontos összefoglalóval is!
Nagyon sok munkával kilencvenöt hazatért hadifoglyot sikerült névsorba
foglalni. Jelenleg közülük 19 személy él (20%). A meghaltak halálozási adatait
túl nagy munkával lehetett volna csak megállapítani, mivel sokan nem itthon
haltak meg s utódaik sok esetben alig találhatók. Ezért nem írtam.
Fentebb már említettem, hogy a szovjet fogságban négy hadifoglyunk halt
meg, kettő pedig hazajövet, útközben. A „nyugati” fogságban egy leventénk (Csillag György) halt meg és egy katonánk (Máté Lajos) maradandó rokkantsággal
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tért haza. Két leventénk (Simon László és Simon Sándor) hazaszökés közben
légitámadás áldozata lett.
A nem egészen megbízható összesítésünk szerint Szovjetunióból a falunkbeli
bevonultakból 41 katona, 3 magyar munkaszolgálatos és 5 levente korú került
haza. Közülük három volt katona (Györe István, Szabó V. János, Tolnai János) és
két volt levente él (Simon Baris József, Szabó Lajos). Így táborhelyeik, hazatérésük évei elbizonytalanodtak az élő utódok emlékezetében. Csak néhányuk táborhelyét tudnánk megemlíteni.
A „nyugatról” hazatértek adatai sokkal pontosabbak, hiszen ők fiatalabbak. A
leventeként bevonultatottak legfiatalabbja 1929-es, így most „csak” 75 éves. A
legidősebb „leventék” 2004-ben 80 évesek. A „nyugatról” hazatért 18 katonából
4 él (Darvas István, Király István, Máté Lajos, Molnár István), és a 28 leventéből
9 él (Bene K. Jenő, Kiss Imre, Lakos Lajos, Nagy Ferenc, Nejpár (Neupar) József, Rigó József, Simon D. György, Pflanczer /Szabó/ Ernő (Angliában), Völgyi
Dezső).

Összegzés-féle szentgyörgyieink hadifogságáról
A fogságba kerülés három területe: a szovjet fronton, a hazai fronton és
„nyugaton” történt. A nagy többség a Balatonkeresztúr térségében megmerevült
front kialakulását követő dobszavas tömeges bevonultatás következménye. Mi
ennek a bevonultatásnak a lényege? Hogy a faluból minden katona korú ép férfi,
sőt levente korú „férfi” is tartozott bevonulni, s ezzel adva volt fogságba esésük
esélye, sőt valószínűsége. (Ez alól a kevés vasutas, postás stb. fölmentett csak a
kivétel, köztük én is.)
Tudjuk, hogy távol több helyen is, a hadijogot megsértve kerültek fogságba
civilek is, de a környékünkön ilyenről nem tudunk. A fogságba kerülés magas
aránya okozati kapcsolatba hozható az akkori nyilas-szellemű bevonultatási paranccsal, amely nem szolgálta népünk, nemzetünk, falunk érdekét, és bizonyára
ezt a felelőségre vonáskor föl is rótták ama kormányzatnak.
Megjegyzés: Bizony, a tömeges és tartós hadifogság nagyon megnehezítette a
háború utáni önfelszabadító politizálást helyben is.
Említést érdemel, hogy a „keletről” hazatért hadifoglyok sokkal később és
rosszabb állapotban kerültek haza, mint a „nyugatiak”. Ennek nagyrészt oka is
ismert: a háború Szovjetuniót sokkal jobban tönkretette, mint annak nyugati
szövetségeseit. Azonban kevésbé ismert, hogy a „nyugati” fogságba kerültek a
háború befejezését követően ott jó darabig borzalmasan éheztek, míg a rengeteg
ember, köztük a foglyok ellátását sikerült megszervezni. Ezekről a hetekről érzékletes leírásokat hallhatunk öreg leventéinktől. Ez éhezés számos éhhalált is
okozott, különösen a dohányosok közt, akik közül egyesek az élni is kevés élelmüket dohányra cserélték.
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Egyedi beszámolók a fogoly sorsról „Keletről”,
„Nyugatról”
Szabó János fogságba eséséről és fogságáról (Vörs,
1913. febr. 3.)
A számos „keleti” hadifogolyból a mieink közül már csak egyedül ő él, ezért is
érdemes meghallgatnunk katona sorsát és fogsága történetét. Házassága (1939.)
révén került Vörsről falunkba.
Az „országgyarapítás” minden lépésénél behívták, majd a Don-kanyarban
géppuskásként harcolt. Ott sebesült meg súlyosan, dum-dum golyótól. Lengyel,
német kórházak után Budapestre, majd Kaposvárra került, hogy könnyebben
látogathassák. Meggyógyulása után újból behívták. Az előrenyomuló szovjetek az
egységét Kiskunfélegyházától gyorsan szorították visszafelé.
A nagy döntés Érden született meg. Ők öten egy istállóban a kényszerű megadás mellett döntöttek. Szuronyaik hegyére fölkötötték zsebkendőiket, és így
fogadták az udvarra belépő három szovjet katonát. Az egyik szovjet megnézte
puskáikat, hogy nincsenek-e töltve, majd földhöz verve sorra kettétörte azokat. A
másik két katona már fölemelte fegyverét, hogy lelője őket. Az első katona, akit
János szerénynek mond, rákiáltott a mellette álló katonára, sőt meg is ütötte,
láthatólag az ő védelmükben, mire azok leengedték fegyvereiket. Követően elkísérték őket a közeli erdőszélhez, ahol már több fogolytárs is volt. E fogságba esés
1944. dec. 7-én történt. (Ugyanezen napon lőtték agyon a berényi hegyen János
sógorgyerekét, Simon V. Józsefet.)
Érdről a romániai Temesvárra hajtották őket, ahol egy nagy rögtönzött fogolytáborba kerültek. E tábor magában foglalta az apácazárdát benne a templommal.
A táborban a silány ellátáson túl, tombolt a flekktifusz. Rengeteg ember halt
meg. János elmondja, hogy korábbi katonai egészségügyi képzettségével egy
hármas betegápolói csoportban dolgozott, melynek vezetője, egy szombathelyi
zsidó fiatalember volt, aki baráti alapon mindig elrejtette őket a szovjetek elől,
ha azok a jobb állapotban lévők közül munkára alkalmasakat kerestek.
Egy vaslemezt szereztek, melyen két téglára helyezve kenyeret pirítottak.
Szerinte ez a pirítós mentette meg az életüket. Kilenc hónapos fogság után 1945.
szeptemberében került haza, természetesen legyengült állapotban.

Nuznek Lajos (1914.) érdekes története, fogságba esése
Őt a voronyezsi visszavonulóknál nem említettem, mert háború előtt a vörsi
majorban dolgozott, vagyis vörsi volt. Később került Battyánba. A voronyezsi
visszavonulásnál, sokakhoz hasonlóan az ő lábára is ráfagyott a bakancs. Ez egy
oly orosz faluban vált nyilvánvalóvá, ahol történetesen lakott egy magyarul kicsit
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beszélő orosz ember. Ez az ember az első világháború idején magyar hadifogságban, állítólag vidékünkön dolgozott és Battyánra is emlékezett. Ez a magyarokra
jószívvel gondoló idős ember természetes gyógymóddal, valami káposzta levéllel
kötözte Lajos lábát, amely így valahogy rendbe is jött.
E szívünket melengető történetben a háborús viszonyok fölött átível a felebaráti szeretet ritkán tapasztalható szivárványa.
Az egészet így őrizte meg a család emlékezete, de én nem akadtam helybeli
bizonyítékára. Másik Battyán lehetett.

Tüttő György (1908.) a dánokról
A Nemzeti Parasztpárt helyi szervezésekor, mint példa föl-fölmerült a dán
színes és szabad szövetkezeti társulás rendszere. Akkori tájékozatlanságunkban
jól jött a dán hadifogságból hazatért fiatalember ott szerzett gazdag tapasztalata
a dán szövetkezeti életről, a gazdag parasztok vonzó országáról.

ifj. Horváth Ferenc levente (1929) a legfiatalabb
hadifoglyunk
Ő 1929. december 28-án, tehát négy nappal korábban született, minthogy
itthon maradhasson. Pedig hogy kellett volna segítségnek, vigasznak az elárvult
családban, az anya és az öreg nagyszülők mellé, ahol az apát húsz nappal korábban a szovjet parancsnokság a zsebében talált német szótár miatt
Balatonkeresztúron agyonlövette.
ifj. Horváth Ferenc
Nyugati fogsága idején készült ez a
kép, melyen azonosító számmal látható.
Ő a Keresztúron kivégzett Horváth
Ferenc fia, a sokak által ismert későbbi könyv- és éremgyűjtő, aki gyűjteményét a helyi iskolára hagyta.
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Ifj. Horváth Ferencet „a balatonszentgyörgyi iskola jótevője” címmel is illethetjük, hiszen a nőtlen, gyermektelen, 68 évesen meghalt idős legény végrendeletileg minden vagyonát – benne a kb. félmilliót érő éremgyűjteményét – a Balatonszentgyörgyi Álta-lános Iskolára hagyta. Hátra maradt idős édesanyját a rokonok elvitték, s e jogon az örökség felét is megszerezték.

Bene Ferenc levente (1925.)
A nyugati hadifogság megszűntével nem tért haza, Skóciában telepedett le, s
így a hazáját a nyugati életmódért látszólag elhagyó személy. Ez a látszat téves,
de tény, hogy Feri rossz tájékozottsággal a hazai viszonyokról, nem jött haza,
Skóciába települt, ahol családot alapított. Azonban Bene Ferit a honvágy, az itthoni családi, baráti, falusi közösség hiánya sohasem hagyta nyugodni. Az első
lehetséges alkalommal hazajött körülnézni, és látva az itthoni, neki tetsző változó viszonyokat, fokozott erővel gyötörte a honvágy. Mindezt közeli jó barátként
is tudom. Három fiát szakmára taníttatta, útnak indította. Közben feleségétől
elvált. Gyermekeivel a jó viszonyt fenntartva, az esetleges átjövésükkel is számolva, ő 1972-ben végleg hazatelepült.
Esetében a honvágynak egy szokatlan erejű esetével találkozunk. Benne a hazafi és a „falufi” együtt lélegzett. A továbbiakban a határokon átívelő lehetséges
kapcsolatot tartott. Fiai meg-meglátogatták. Ő közben itthon házat vett, később
meg is nősült, és családi, rokoni, ismerősi környezetben élte a hasonló lelkületű
embernek csak itthon élhető boldog, kiegyensúlyozott életet. Vörösmarty a hasonlókra gondolt a „Szózat” írása közben! 1993-ban halt meg.

Nagy Ferenc (1925.)
A berényi szőlőhegyen történtek és a nyugati hadifogság hiteles krónikása. A
lényegesre színesen emlékező személy, akivel jelentősen gazdagodott falukrónikánk. Ő beszélt nekem – többek között – a bunkerjükbe ötletesen beférkőző fiatal szovjet katonáról, de ő mondta el a túlzott ellátási gondokkal küzdő erfurti
fogolytábor éhhalál szélén tántorgó állapotát is. Ő résztvett a Normandiaipartvidék aknátlanításának kezdetén. Majd ő volt a Nyugatról hazatérő utolsó
fogoly. Minden helyzetet igyekezett megérteni s megértetni. Hiteles ember!

Bene (Kele) Jenő (1925.)
Emlékszik a nyugati front körülményeire. Mint harcba vetett leventéket magyar tisztjeik folyton figyelmeztették, hogy ne lőjenek, ne váltsák ki az amerikaiak tűzcsapását most, a háború utolsó napjaiban! Így sértetlenül sikerült a szembenálló amerikaiak fogságába esniük. Említi, hogy a németek előzetesen leszedték tőlük a kevésbé modern magyar géppuskájukat és puskáikat, s modernebbeket adtak helyette.
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Horváth József (1911.)
A szovjet fogságban kőművesnek jelentkezve gyakorlatilag kitanulta ott a
szakmát. A termelőszövetkezet kezdeti időszakában a tanult kőművesekkel
együtt dolgozott.

Simon S. Jenő (1925.)
Valahol a Volga és a Káma folyók térségében, a magyar „őshaza” vidékén töltötte hadifogságát, amelyre már ott, a zord körülmények közt is sokat gondolt.

Süslecz János (1905.)
Betegen érkezett meg az orosz hadifogságból a debreceni elbocsátó táborba,
ahol utókezelésben részesült. Levélben meghívta oda feleségét, és egyben kérte,
hogy kedvenc ételéről, a lekváros lepényről el ne feledkezzen ám!
Ez utolsó kérése nem teljesülhetett, bár Margit néni nem késlekedett. „A
mennyországi behívó” gyorsabb volt!

Szabó József cipész (1908.)
1950. december végén tért haza. A nevezetes brianszki erdőben töltötte fogsági éveit, de végül már cipőműhelyben dolgozott.

Tolnai János (1919.)
1951. decemberében utolsó hadifogolyként tért haza a szovjet hadifogságból
és az akkori torz politikai viszonyok folytán még be kellett vonulnia egy év kötelező hazai munkaszolgálatra, állami építkezéshez.
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Hadifoglyaink névsora
Megjegyzés: A lakáscím a háború alatti, vagy a későbbi lakást jelöli mai jelöléssel, attól függően, hogy melyik gondolható ismertebbnek. A vastagon szedettek ma (2004.szept. 1.) is élnek.

Lakás

hazakerülés

születési év

név

A hadifoglyok száma: 95. A közülük élő 19 (20%) vastag betűvel jelölve.

Katonáink orosz hadifogságban
(az 1923-asok és idősebbek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Bene Imre

Bene R. Jenő
Benke Ferenc
Császár Antal
Császár István
Császár János
Csizmadia Ferenc
Csuha György
Farkas Ferenc
Farkas István
Gergye István
Gergye Jenő
Györe István
Horváth József
Kereskai Ferenc
Keserű István
Király Ferenc
Kiss H. János
Kiss József
Kiss M. József
Kiss Viktor
Kovács István
Kovács Sándor
Marsi András
Nuznek Lajos
Osvald Ferenc

1922.
1911.
1919.
1914.
1911.
1901.
1913.
1911.
1916.
1913.
1923.
1921.
1921.
1911.
1905.
1900.
1919.
1916.
1916.
1907.
1921.
1912.
1918.
1909.
1914.
1918.

1948.
1947.
1948.
1945.
1946.
1949.
1947.
1947.
1946.
1946.
1948.
1945.
1948.
1947.
1947.
1947.
1946.
1945.
1947.
1945.
1947.
1947.
1946.
1947.
1946.
1947.

Berzsenyi u. 70.
Csillagvár u. 28.
Egry J. u. 10.
Csillagvár u. 16.
Csillagvár u. 16.
Béke u. 5.
Egry J. u. 36.
Berzsenyi u. 26.
Csillagvár u. 52.
Béke u. 2.
Csillagvár u. 38.
Csillagvár u. 31.
Csillagvár u. 83.
Csillagvár u. 12.
Béke u. 9.
Egry J. u. 12.
Bar major
Béke u. 11.
Csillagvár u. 41.
Csillagvár u. 91.
Csillagvár u. 41.
Egry J. u. 84.
Egry J. u. 70.
Vasút u. 6.
Battyán major
Csillagvár u. 103.

27. Saáry Jenő
1912. 1947.
28. Simon G. György
1926. 1947.
(önk.)
29. Simon B. István
1921. 1948.
30. Simon P. Jenő
1920. 1948.
31. Simon S. Jenő
1925. 1948.
32. Simon „Bodri” Jó1916. 1948.
zsef
33. Simon R. József
1915. 1947.
34. Szabó V. János
1913. 1946.
35. Szabó József
1908. 1950.
36. Szemes László
1916. 1947.
37. Tolnai István
1911. 1948.
38. Tolnai János
1919. 1951.
39. Tóth Cs. József
1915. 1945.
40. Török Lajos (önk.)
1926. 1947.
41. Varga Lajos
1922. 1947.
Katonáink „nyugati” hadifogságban
(az 1923-asok és idősebbek)
42. Csuha Lajos
1923. 1946.
43. Darvas István
1918. 1946.
Kaltner
Gyula
44.
1918. 1946.
45. Király István
1923. 1946.
46. Kiss M. János
1919. 1945.
47. Máté Lajos
1923. 1946.
Molnár
István
48.
1923. 1946.
49. Nagy Sándor
1923. 1946.
50. Osvald János
1917. 1945.
51. Pozsonyi Gyula
1921. 1946.
Simon
Márton
52.
1917. 1946.
53. Strohmajer József
1915. 1947.
54. Szaller Pál
1902. 1945.
55. Takács István
1911. 1945.
Tüttő
György
56.
1908. 1945.
57. Varga János
1923. 1946.
58. Várhelyi János
1913. 1947.
59. Végh Jenő
1911. 1945.
Leventéink „nyugati” hadifogságban
(1924-1929.)
60. Bakos Ferenc
1929. 1945.

Berzsenyi u. 94.
Berzsenyi u. 1.
Berzsenyi u. 3.
Csillagvár u. 65.
Csillagvár u. 62.
Csillagvár u. 47.
Egry J. u. 51.
Csillagvár u. 32.
Berzsenyi u. 36.
Béke u. 8.
Vörsi u. 5.
Vörsi u. 14.
Csillagvár u. 78.
Téglagyár
Battyán u. 50.
Egry J. u. 59.
Csillagvár u. 18.
Berzsenyi u. 31.
Bar major
Csillagvár u. 91.
Csillagvár u. 66.
Battyán major
Béke u. 3.
Berzsenyi u. 73.
Téglagyár
Berzsenyi u. 35.
Egry J. u. 5.
Egry J. u. 25.
Battyán major
Béke u. 10.
Bar major
Berzsenyi u. 75.
Csillagvár u. 27.
Berzsenyi u. 9.
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61. Bene Ferenc (fogság

1925.

1946.

Csillagvár u. 42.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

1926.
1925.
1926.
1926.
1929.
1929.
1924.
1928.
1926.
1925.
1929.

1946.
1946.
1946.
1946.
1945.
1945.
1946.
1946.
1946.
1946.
1946.

Csillagvár u. 24.
Csillagvár u. 44.
Berzsenyi u. 69.
Berzsenyi u. 92.
Csillagvár u. 61.
Csillagvár u. 86.
Csillagvár u. 93.
Csillagvár u. 33.
Egry J. u. 83.
Egry J. u. 63.
Vörsi u. 11.

után Skóciába települt,
majd 1972-ben hazatért)
Bene Gyula
Bene K. Jenő
Bíró Lajos
Fehér Zoltán
Gergye János
Horváth Ferenc
Kálóczi Ferenc
Kiss Imre
Lakos Lajos
Nagy Ferenc
Nejpár (Neupar) József
Rigó Ferenc
Rigó József
Simon Béla
Simon Dezső
Simon „Dani” György
Simon Gyula
Simon Imre
Simon „Dénes” János
Simon „Dani” József
Simon Kálmán
Simon B. Lajos
Szabó Ernő
Szűcs László
Tengerdi Ferenc
Völgyi Dezső

73.
1928. 1945. Csillagvár u. 45.
74.
1928. 1946. Csillagvár u. 95.
75.
1928. 1946. Csillagvár u. 52.
76.
1924. 1946. Csillagvár u. 39.
77.
1928. 1946. Egry J. u. 26.
78.
1929. 1946. Csillagvár u. 118.
79.
1925. 1946. Berzsenyi u. 28.
80.
1924. 1946. Csillagvár u. 79.
81.
1924. 1946. Petőfi u. 18.
82.
1928. 1946. Csillagvár u. 54.
83.
1926. 1945. Csillagvár u. 15.
84.
1929. 1945. Csillagvár u. 70.
85.
1928. 1946. Egry J. u. 74.
86.
1928. 1946. Csillagvár u. 57.
87.
1928. 1946. Egry J. u. 90.
Leventéink orosz hadifogságban
(1924-1929.)
88. Máté János
1925. 1947. Csillagvár u. 25.
89. Óvári Jenő
1925. 1946. Egry J. u. 8.
90. Óvári József
1927. 1947. Egry J. u. 18.
Simon
„Baris”
József
91.
1927. 1947. Egry J. u. 55.
92. Szabó Lajos
1927. 1949. Egry J. u. 98.
Munkaszolgálatos magyar katonáink orosz hadifogságban
93. Kiss H. József
1912. 1945. Béke u. 10.
94. Pflanczer István
1909. 1945. Csillagvár u. 72.
95. Stefán Károly
1909. 1945. Csillagvár u. 100.
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A hadifogságtól egyesek szerencsésen
megszabadultak
Nagy József, 1927. Csillagvár u. 7.
Nagy Józsinak 1945. márciusában a szovjetekkel való találkozás – mint sok
ezer társának – a hadifogság keserű kilátását villantotta föl. Ahogy tudja, (16
ezres) csoportjukat ötös sorokban, Zalából gyalogmenetben Székesfehérvárra
hajtották, ahol a Szent György kórház térségében rögtönzött táborban készítették
elő a Szovjetunióba szállítást. Elkeseredve látta a tüskésdróttal lezárt vagonokba
történő bevagonírozást. Ahogy tudja, őt eleve kihagyták, mert nagyon rossz volt
a cipője. A többiek elszállítása után, még kb. három hónapig a táborban tartották, de aratásra már hazaérkezett. – Hát így segíthet egy rossz cipő révén a véletlen!

Horváth L József, 1916. Csillagvár u. 75.
1945. nyarán már lezárt vagonokban megérkeztek a rosszemlékű romániai
fokcsani hadifogolytáborba, amikor jött a felsőbb rendelkezés, és vissza, hazaszállították, majd szabadon engedték őket.

A hadifogságtól megmenekült a battyáni uradalom 8
fős csoportja
id. Nemestóthy György nagybérlő, a fia, ifj Nemestóthy György, Hajas Ferenc
parádéskocsis, Jaklovics Ferenc, Mihályfi József, Siszler István, Süte György
levente-korú és ifj. Persa István bevonulás köteles korú állatgondozó. A csoport
eszmei vezetői, az uraság és a keszthelyi honvéd-kiegészítőn dolgozó unokatestvére, Nemestóthy László tart. százados , civilben uradalmi főellenőr. Az uraságék
a „Margit vonalban” bízva, 1944. december 3-án testvéréhez, a Keszthelyen túli
Mándra költöztek értékeikkel és állataik jelentős részével. Így a csoportot kockázatok árán, de sikerült kivonni a decemberi tömeges bevonultatás hatálya alól.
Így senki sem került közülük fogságba. 1945. március végén kerültek haza, azonban a földreformmal hamarosan kicsúszott alóluk Battyánpuszta, a Festeticsbérlemény.1

1 Melléklet: 12. A battyáni urasági család többszörösen nehéz helyzetében Mándon
keres menedéket, 181
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Háborús emberveszteségeink
A 2. világháború következtében meghalt
balatonszentgyörgyi katona és polgári áldozatok
Katonák
Benke Jenő, 1913.
Egry J. u. 81., nőtlen
Bíró János, 1923.
Csillagvár u. 94.,
nőtlen
Bors József, 1911.
Egry J. u. 80. , nős
Csuha István, 1920.
Csillagvár u. 55.,
nőtlen
Haraszti Jenő, 1914
Battyán, , nős
Horváth Boldizsár, 1922.
Csillagvár u. 10.,
nőtlen
Horváth György, 1903.
Csillagvár u. 77., nős
Ifi István, 1907.
Csillagvár u. 19., nős
Kelevitz György, 1922.
Berzsenyi u. 13., nőtlen
Lakos Ferenc, 1918.
Csillagvár u. 68.,
nőtlen
Lakos József, 1900.
Csillagvár u. 18., nős
Péter Jenő, 1929.
Berzsenyi u. 26.,
nőtlen
Pozsonyi Gábor, 1920.
Téglagyár, nőtlen
Simon Bálint, 1900.
Csillagvár u. 75., nős
Simon P. István, 1910.
Csillagvár u. 60., nős
Simon Sz. István, 1913.
Csillagvár u. 88., nős
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Eltűnt ismeretlen helyen és időben
(honvéd)
Elesett 1945. március, Balatonkenesénél (honvéd)
Elesett 1945. március, Balatonkenesénél (honvéd)
Eltűnt a voronyezsi visszavonulásnál,
1943. január-február (honvéd)
Eltűnt a keleti fronton 1944. nyarán
(honvéd)
Meghalt Komáromban 1944.05.22.
(honvéd)
Meghalt a fokcsani fogolytáborban
(Románia) 1945.05.11. (honvéd)
Meghalt szibériai fogolytáborban
1945.01.06. (honvéd)
Meghalt a nyizsnyitagi fogolytáborban,
1948.12.01. (tizedes)
Eltűnt a voronyezsi visszavonulásnál,
1943. január-február (honvéd)
Balesetben halt meg Kijevnél, 1941.
december (szakaszvezető)
Eltűnt 1945. tavaszán Sormás körül,
önkéntes német katonaként
Elesett Csorvástól keletre 1944.09.30.
(zászlós)
Fogságból útközben hazafelé meghalt
1945.11.15. (honvéd)
Eltűnt szovjet kórházban vagy fogolytáborban, 1945.01.15. (honvéd)
Eltűnt a voronyezsi visszavonulásnál,
1943. január-február (honvéd)

Süslecz János, 1905.
Béke u. 9., nős
Szántó Ferenc, 1909.
Csillagvár u. 88., nős
Szűts Ottó, 1922.
Berzsenyi u. 110.,
nőtlen
Tolnai György, 1921.
Battyán,, nőtlen
Tóth Ferenc, 1920.
Berzsenyi u. 103.,
nőtlen
Tóth János, 1915.
Csillagvár u. 88., nős
Vörös Imre, 1908.
Téglagyár,, nős
Zsebők Lajos, 1920.
Csillagvár u. 114.,
nőtlen

Meghalt fogságból hazajövet Debrecenben, 1945.10.25. (honvéd)
Elesett Budapesten 1945.02.05. (honvéd)
Elesett Kecskemétnél, 1944.10.31.
(zászlós)
Elesett Kiskőrösnél, 1944.11.01. (honvéd)
Eltűnt a voronyezsi visszavonulásnál,
1943. január-február (honvéd)
elesett Liskinél (Szovjetúnió)
1942.12.01. (honvéd)
eltűnt a voronyezsi visszavonulásnál
1943. január-február (honvéd)
eltűnt a voronyezsi visszavonulásnál
1943. január-február (szakaszvezető)

Polgári áldozatok
Bálint László, 1916.
Csillagvár u. 33.,
nőtlen
Bíró András, 1898.
Egry J. u. 85., nős
Holecz Károly, 1900.
Egry J. u. 79., nős
Kászoni János, 1923.
Csillagvár u. 18.,
nőtlen
Kiss János, 1922.
Csillagvár u. 33.,
nőtlen
Völgyi József, 1892.
Egry J. u. 90., nős
Gergye Ferenc, 1919.
Csillagvár u. 61.,
nőtlen
Ifi Kálmán, 1914.
Csillagvár u. 23., nős
Simon V. József, 1919.
Csillagvár u. 32., nős

Meghaltak 1945. április 4-én a vasútállomáson, a háborúból visszamaradt
három bomba meggondolatlan szétszerelése folytán történt robbanásnál.

Ahogy tudni lehet, őket a szovjetek
1944. december 7-én a délutáni órákban, a pincétől elhajtva a berényi-hegy
közeli erdőben különböző helyeken
lőtték le.

145

Horváth Ferenc, 1902.
Csillagvár u. 86., nős
Köbli János, 1884.
Erdősház, nős
Simon Mária, 1909.
Egry J. u. 91. leány
id. Fekete János, 1893.
Egry J. u. 72., nős

A szovjet parancsnokság 1944.12.08-án
Balatonkeresztúron lövette le. (Ott bővebben olvasható.)
Agyonlőve találták meg az erdősháztól
kissé távolabb. 1944.
1944.12.08-án a vasútállomáson kapott
szovjet repülőtalálattól halt meg két hét
múlva Keszthelyen.
1945. elején Budapestről a szovjetek
által keletre hajtva eltűnt

Leventék, fiatal polgári áldozatok
Csillag György, 1924.
Barihegy, nőtlen
ifj. Fekete János, 1928.
Egry J. u. 72., nőtlen
Simon László, 1926.
Csillagvár u. 49.
Simon S. Sándor, 1926.
Csillagvár u. 62.
Szemes Imre, 1925.
Battyán, nőtlen

Nyugati hadifogságban halt meg 1945.
nyarán
1944. decemberében Budapestről leventeként nyugatra vitték, közben eltűnt
Leventeként, az amerikaiakkal szembeni bevetésből haza felé szökve,
Pilzennél (Csehország) repülőtámadásban vesztek el 1945.04.26.
Leventeként esett el Berlin védelménél,
1945.04.25.

Zsidók, a védtelen áldozatok
Böhm András, 1931.
Berzsenyi u. 91.
Böhm László, 1896.

Auschwitz, haláltábor 1944. (fiú és apa)

Kohn Irma, 1885.
Csillagvár u. 56.
Steinitz Józsefné, 1881.
Egry J. u. 62.
Wirth György, 1914.
Berzsenyi u. 102.

Auschwitz, haláltábor 1944.

Wirth Krisztina, 1916.
Berzsenyi u. 102.
Wirth Ödön, 1877.
Berzsenyi u. 102.
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munkaszolgálatos a keleti fronton,
akasztás, esetleg öngyilkosság
1942.12.06. (Ödön fia)
1944. Auschwitzban a romeltakarítóknál eltűnt. (Ödön lánya)
Auschwitz, haláltábor, 1944.

Megjegyzések a 2. világháború
balatonszentgyörgyi áldozatainak kimutatásához
A katonák között a katonaként és hadifogolyként meghaltak és eltűntek szerepelnek, de civilből lett hadifogoly nem volt.
A mellékelt névsor és annak csoportosítása teljesen megegyezik a templom
kertjében 1990-ben állított 2. világháborús emlékmű névsorával.
A névsorban nem szerepel a battyáni Nyers József, mivel a család vörsi eredetű, a háború után oda is költözött, és így neve a vörsi emlékműre került.
Benke Jenő honvéd eltűnésének helye és időpontja nem ismert.
A katonáknál helyzetük bemutatására villanásszerűen néhány jellemző adatot is közlök.
A katonai csapategység felgyűjtése megoldhatatlannak látszó feladat. mivel a
hozzátartozók, kortársak elhaltak, elszármaztak. A tábori lapokon viszont csak a
tábori szám található.
A polgári áldozatok között frontot járt, de a Németországba hátrálás miatt
csapataiktól a szülőfalu térségében leszakadt katonák is vannak (Gergye Ferenc,
Simon V. József,). Bálint László és Kászoni János mint vasutasok hónapokkal
előtte menekültek Erdély térségéből a szovjet hadsereg elől, és váltak vasútállomásunk dolgozóivá.
A leventék korcsoportonként 2-3 hónapos egyszerűsített katonai kiképzésben
részesültek.
Péter Jenő a németbarát propaganda hatására gyerekfejjel a német hadseregbe jelentkezett.
Községünkből csak két zsidó személy élte túl a Holocaust-ot (megsemmisítés), Steinitz Ilona, Lakenbach Imréné és Böhm Lászlóné. Az elpusztítottak valamennyien szinte a lakosság egésze által becsült emberek voltak.
A hét zsidó és az Erdélyből jött református Kászoni János kivételével az áldozatok valamennyien római katolikus vallásúak voltak.
A katonáknál társadalmi helyzetük bemutatására néhány jellemző adatot is
közlök.
Községünk lakosságának túlnyomó része a földművelésből élt. Ez részben a
saját kis- vagy törpe paraszti birtokon valósult meg, részben a battyánpusztai és
a fenékpusztai nagybirtokon. Lám a 24 katona közül csak négyen éltek másból. A
20-ból viszont csak kettőt találunk, akik nem jártak el máshová dolgozni, pl.
napszám stb. A többiek legalább az év egy részében eljártak napszámba stb. Az
1930-as évek második felében főleg az 5 km-re Fenékpusztára (Festetics-birtok)
jártak el gyalog és kerékpárral. Ott ugyanis 1 pengő 10 fillér felnőtt napszámbért
fizettek, míg Battyánpusztán 80 fillért. Igaz, hogy a cukorrépa munka idején itt
koszt is járt vele.
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Mit lehetett kapni akkor az 1 pengő 10 fillérért? Például 1 kg cukrot, vagy 6-8
kg kenyeret, vagy 1 kg 10 dg zsírt, vagy 9-10 liter tejet, két kg 75 dg. sót, vagy 55
szál olcsó cigarettát (levente) stb.
Az időben a nyugdíj és családi pótlék csak néhány „állami ember” kiváltsága
volt. A nyugdíjat 24 katonából csak a két katonatiszt és talán a pályamunkás remélhette volna, ha véglegesítették volna, azonban azt az érvényesség beállta előtt
esetenként meg szokták szakítani.
Ez volt a sokak sorsa, ezt kellett védelmezni! A cselédnek, a napszámosnak a
nagybirtokot!
A tartalékosként bevonult katonák családjának támogatására létezett egy a
szegény sorsban akkor elfogadható nagyságú hadisegély féleség, de ennek öszszegszerűségét nem sikerült visszaidézni.
A foglalkozásoknál feltüntetett szakképzettségen kívül csak Böhm László malomtulajdonosnak volt még szakképzettsége: általános mérnök. Katonai rangja
tart. főhadnagy.
Összegzés-féle: A 2. világháború emlékei lassan-lassan elhalványulnak, pedig
most, évszázadok óta példátlanul, határunkban is aratott a halál.
Ez írás az emlékezést kívánja szolgálni!
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Visszatekintés a voronyezsi visszavonulásra
és más keservekre
Kanyar a Donnál
Nyári öltözetű magyar baka
lázbeszéde az orosz télben
Rohamra…
ha előre
a muszka gépfegyvere kaszál le
ha hátra
jól tartott tábori csendőr
s ha nem
Tél tábornok
és ha mégis megkegyelmezne
ki tudja nem őrjítenének-e meg
a végtelen úttalan utak
mire végre föltűnne
a Horizonton ami azelőtt védett
a Kárpátok
most pedig lenne
az utolsó akadály
hogy megtérhessek oda
ahonnan vétettem
Simon Ottó
Fonyódon, 1998. január 26.

A kínkeserves voronyezsi visszavonulásról
Az 1526-évi mohácsi-vész veszteségét hatszorosan felülmúló voronyezsi veszteségből (1943. január) falunknak is kijutott. A halálos forgatagban hat kedves
barátunk eltűnt: Csuha István (1920), Lakos Ferenc (1918), Simon Sz. István
(1913), Tóth Ferenc (1920), Vörös Imre (1908), Zsebők Lajos 1920)).
Tudjuk, hogy Zsebők Lajos éppen csak visszatért kéthetes karácsonyi jutalomszabadságáról a frontra. A téglagyári Vörös Imre pedig a fölváltók között
ment be, ahonnan nem volt visszaút, ahogy ő mondta is a fölváltott vörsi sógornak. (Otthoni viszontlátás? Itt olyan nem lesz!)
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Simon Sz. István
Sokakhoz hasonlóan fiatal házasként
vonult a háborúba, majd a voronyezsi
visszavonulásnál tűnt el.

Vörös Imre két társával
Középen a „téglagyári” Vörös Imre.
A kép Kanizsán készült, a kórház
parkjában, egy kezelés alkalmával.

Azonban érdekelheti az utókort, hogy sikerült-e valakiknek túlélniük azt a
visszaáramló halálmenetet? Igen, kegyetlen szenvedés árán, de hét
falunkbelinknek sikerült, azonban nem él közülük már senki sem.
A visszavonulást túlélők: Csizmadia Ferenc tizedes 1913, Péter Imre honvéd
1920, Simon G. Jenő honvéd 1920, Szakos István szakaszvezető 1920, Szemes
József szakaszvezető 1913, Tüttő György tizedes 1908, Veres Zoltán zászlós 1915.
Az ő emlékezéseik a hozzátartozók előtt is elfakultak már, de azt tudják, hogy a
visszavonulás borzalmai álmaikban visszajártak.
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Tóth János
Meghalt Liskinél a doni fronton 1942.
december 1-jén, másfél hónappal a
voronyezsi áttörés előtt.

A fagyos halálmenet túlélői közül a legnagyobb vesztes Szemes József szakaszvezető, battyáni lakos volt, akinek összes lábujja elfagyott, s a későbbiekben
gyógycipőbe kényszerült. Háború után rokkantjáradékosként élte csökkent lehetőségű, de családjáért küzdő tisztes munkás életét. Veres Zoltán is fagysérült
lábakkal tért haza.
A kegyetlen visszavonulás már nem élő falunkbeli résztvevőinek hiányában
kényszerülünk a nem egészen tős-gyökeres, de igazszavú, becsületes embernek
ismert korábbi-későbbi falunkbelieket is megvallatni a visszavonulásról. Ilyen
alkalmas személy a Szegerdőről ideköltözött Sziva József (1913) és a korábban
falunkban két alkalommal is lakó, de Keszthelyre költözött Tokolics József (1915)
is. Korukhoz képest mindketten jól vannak (2006. január 31.)

Beszélgetés a voronyezsi visszavonulást túlélt
Sziva Józseffel
(Szül. Kéthely, 1913. ápr. 17, lakik Balatonszentgyörgy, Kisbalaton u. 15.) Ő
1972-ben költözött Szegerdőről falunkba, de három gyermeke is előtte-
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utána ide települt. Találkozását a keleti fronton a falunkbeli Wirth
György munkaszolgálatossal már megírtam.)1
Sziva József főtüzér (őrvezető) a kaposvári 10. hadosztály, 9. tábori tüzérosztálynál szolgált a lőszerellátó egységnél. Vele szolgált a Wirth Györggyel kapcsolatban már említett falunkbeli Csizmadia Ferenc tizedes is.
Sziva József elmondja, hogy a szovjetek a Voronyezs-térségi kovalevói frontszakaszukon többórás erős tüzérségi támadást követően, 1943. január 13-án délután 4 óra után, sűrű hóesésben áttörték a frontot. A magyar parancsnokság már
a kezdet-kezdetén ellentámadásra gondolt a visszaáramló katonáinkkal. Őt őrségbe állították a vasúti sorompóhoz, de közel ez után a tisztek rohanva közölték,
hogy mindenki a leggyorsabban vonuljon hátra! S ezzel megkezdődött a fejveszett menekülés, melyben az egységek szétestek, tisztjeik szétszóródtak, sőt többen közülük a visszavonulásban elöl jártak. Éjjeli 11 órakor már Krinidánál voltak, ahol emlékezése szerint a tulajdonképpeni ellentámadást megkísérelték
ugyan a mieink, azonban arról többet nem tud, de eredménye a túlerővel szemben nem lehetett. Neki abban katonai beosztása szerint részt vennie nem kellett.
A további helységnevekre már alig emlékszik.
Emlékezete szerint másnap napkeltére értek a 30 km-re lévő Osztrogorszkba,
ahonnan az ellátásuk zöme eddig történt. Itt a hatalmas raktárakból most számolatlanul adták az ételt, italt. Sátorlapba tetszésszerinti mennyiségű konzervet
stb. és az áhított rumot most ellenőrizetlenül kapták. Akik ebből elsokalltak –
márpedig ilyen több is akadt – azokat érte az első fagyhalál, láb lefagyása stb. a
mínusz 35 fokig süllyedő hidegben. Ahogy tudják, az a tél még ott is keménynek
számított. Az utak havasak voltak, amit a közmunkára kötelezett helybeliek alig
tudtak enyhíteni.
Az említett bőséges ellátást február 9-ig a központi ellátás teljes hiánya követte. Érteni nehéz, hogy a kizárólag csak a szegény civil nép szegényes háborús
készleteire szoruló sok ezer visszavonuló emberből élve is maradtak. Az éhhaláltól a kínnal megszerzett „kartocska” (krumpli), répa és a „pampuska” mentette
meg őket. A pampuska házilag durván őrölt s megszitált gabonából készített lepény, kenyérke volt különböző gabonaféleségekből.
Közben szovjet repülő támadások érték őket. Ez különösen pusztító volt az
előttük menekülő bajai utászokra. A támadás sebesültjeivel, halottaival a saját
életüket vonszolni alig tudó tömegekben már senki sem törődött. A ritkaságszámba menő mentőalakulatok a sebesülteket Csernyigovba vitték.
Az 1943. jan. 13-tól febr. 9-ig, Kovalevótól Csernyigovig tartó visszavonulást
nem kell mindennapos erőltetett menetelésnek tekinteni. Az első napokban valóban az volt, sarkukban az üldözőkkel rohanás az életért, de később ahogy a

1

Melléklet: 48. „Földiek” a fronton, emberek az embertelenségben, 219
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szovjetek lassultak, fáradtak, ellentámadásokkal találkoztak, a visszavonulók is
meg-megpihentek 1-2 napra.
Fontos megjegyezni, hogy Sziva József az orosz nép magyar ellenes gyűlöletét azokban a kegyetlen napokban sem érezte, pedig akkor a civil nép segítőkészségén múlt az ellátásuk, életben maradásuk.

Térkép-vázlat Voronyezs-Osztrogozsszk térségéről a Béke poraikra c.
könyvből kiemelve

Ide kívánkozik a németekkel való kapcsolat is. Valóban lehetett tapasztalni,
hogy a németek megszerzett szállásaikra a magyarokat ritkán engedték be, de ő
jó példával is találkozott.
Első szervezett ellátásuk febr. 9-én történt. Február 10-én (valószínűen
Csernyigovban) a kialakult fronttól távolodva, megállhattak, megpihentek. Itt
már a szétesett csapategységek rendezése is megkezdődött.
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Február második felében bevagoníroztak hazafelé. A határt Záhonyban lépték át, ahol ünnepélyes fogadtatásban és megvendégelésben részesültek. Április
25-én, húsvét napján Dombóváron voltak, ahol Sziva József ugyancsak nagyon
éhes volt. Éppen arról gondolkodott, hogy hol lehet, hogy lehet az ő dombóvári
volt katonatársa, a vasutas Somogyvári József? Erre mint a mesében, feleségével
a karján az érdeklődők közt megjelenik ő maga. A nagy örömkitörés után
Somogyváriék hazasietnek és ellátják Sziva Józsit minden jóval, amiből ő természetesen megrészelteti örökéhes társait is.
Végre megérkeztek céljukhoz, a Don közeléből a Kapos közelébe, Kaposvárra,
ahol nagy csalódással kellett tudomásul venniük, hogy egy a soraikban megjelent
fertőző betegség miatt 21 napos karantén következik Kaposváron, tisztítóhely a
mennyország előtt.
Végül, 1943. május 21-én csak elkövetkezett az ünnepélyes fogadtatás, és a
még sokkal boldogítóbb hazajutás a családhoz, a faluba, Szegerdőre. – Sziva József a korábbi gyakori bevonulásokkal együtt nyolc évet meghaladóan volt katona. Fegyelmezett, emberséges gondolkodására jellemző, hogy fontosnak tartja
megjegyezni: a kimenet előtt személyére Kaposváron kiosztott karabélyát a töltényekkel együtt ugyanott hiánytalanul leadta. Igaz, tüzér volt.
Dolgos, tisztes múltjával kiérdemelte falunk megbecsülését, családjával
együtt elfogadtatta magát szentgyörgyinek, háborús sorsának hiteles elbeszélésével pedig gazdagította falunk krónikáját. – Köszönet érte! – Ő falunk legidősebb embere (91 éves).

Beszélgetés a voronyezsi visszavonulást túlélt
Tokolics Józseffel
(Bács, (ma Szerbia) 1915. március 26, lakik: Keszthely, Tompa M. u. 13/a)
Ő Balatonszentgyörgy lakója kétszer is volt. 1941-ben (Béke u. 2.) és 19531963-ban a téglagyárnál. Sőt, még a téglagyár Keszthelyről lejáró dolgozója maradt 1975-ig. Rendkívüli munkabírású ember. Keszthelyről biciklivel járva Balatonszentgyörgyre, a régi téglagyárnál 60 éves koráig a legerősebb fizikai munkát
végezte. A kiégett téglát tragacson, nagyrészt forrón hordta ki a kemencéből.
Kihordó volt.
Ő a Bajai 4. utász zászlóalj katonája volt. Az áttörés Urivnál történt 1943. január 13-án, hajnali 5 órakor. Azt megelőzően állóharcok folytak. Ők Urivtől délnyugatra voltak Bugyinivka nevű faluban. A hadműveleti területen a falvak üresek és kiégettek voltak. A lakosság már apró lovas szánkóin korában hátra települt. Az ellentámadás gondolata náluk föl sem merült. Az áttörés után azonnal
kiadták a visszavonulási parancsot. Útközben szörnyülködve látták a fölgyújtott
értékes raktáraikat. Ők ugyanakkor ellátatlanul, úgy koldulták a lakosságtól az
élelmet, de azoknak sem volt, s talán ha volt sem adtak. Ők egy háznál szlovák
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társával vörösrépát főztek, amit a gyerekek sírva néztek, mert talán nekik nem
maradt. Esetleg csak elásva, elrejtve. A lakosság ha ellenségesen is érzett, azt
mutatni nem merte.
A visszavonulás rendezetlen volt, de partizán támadásra nem emlékszik.
A németek elfoglalt szállásaikra a magyarokat általában nem engedték be.
Egyébként is őket okolták az áttörésért. Az olaszok sokkal jobb szívvel voltak
hozzájuk. Emlékszik egy esetre, amikor egy idősebb társával kerestek szállást, s
az olaszok az eszperantóul tudó társa szavára készségesen engedték be őket maguk közé.
A rengeteg ember visszavonulását egy alkalommal két szovjet gép támadta
géppuskával, sok halottat, sebesültet okozva. (Ezt az esetet mondhatta el Sziva
József.).
Az ottani falvak közt nagy volt a távolság, s köztük természetesen csak földutak. Ez a körülmény is nehezítette a visszavonulást. Az ágyukat lovak húzták, s
így azok lemaradoztak, elvesztek.
A bajai utászok ottani egységei nem szervezetten, de laza összetartásban vonultak hátra az ellenségtől szorosan nem üldözve. A visszavonulás nem volt folyamatos, órákra meg-megálltak.
Tokolics József visszavonulását megszakította betegsége, tüdő és mellhártya
gyulladása. Társai még 3-400 kilométert gyalogoltak Kievig.
A rumi rögtönzött kórházba kötelező munkában az orosz civilek szállították
szánkón. Ott nagy bánatára a kórházba juttatást szervező magyar katonák elvették a bekecsét. Akkor már iszonyúan tetves volt minden. Onnan magyar orvosok
vitték tovább Minszkbe, a német katonakórházba, majd onnan Stettinbe. Ott egy
burgelandi tolmácsuk volt. Útközben egy nyitott vagonból sikerült „szereznie”
két pokrócot, melyek akkor az életet jelentették számára. Gyógyultan, 1943.
márciusában tért haza.
Hadifogságba 1944-ben került Székesfehérvárnál és a kaukázusi Elbrusz
hegy közeli hadifogolytáborban dolgozott hazatértéig, 1947-ig. A táborban együtt
volt két keszthelyi sógorával.

Kinek a bűne?
Megrázó élmények sokaságával megrakottan jöttek haza hadifoglyaink, akik
és amikor végre megjöhettek. A sok közül egy ilyen nem hagy nyugodni, Tokolics
József unokabátyám elmondása óta.
Az Elbrusz-közeli szovjet hadifogolytáborban esténként kapták az élni is kevés másnapi kenyéradagot. Ez sok bajnak volt a forrása, mert a mindennapi kenyeret a gyomornedvek gyötrő mardosása ellenében meg kellett tartani másnapra, és meg kellett védeni azt a szomszédok gyötrő éhségével szemben is. Majd
minden éjszakára kijutott itt a semmihez sem hasonlítható „kenyérharc”, ahol az
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álomból riadók, püfölő pofozkodásra ébredtek. Voltak, akiket meglopott fogolytársaik förtelmes káromkodások közepette szinte éjszakánként dagadtra pofoztak. Ők meg ilyenformán rimánkodtak: Jaj, felebarátaim, jaj, az Isten szerelmére, ne bántsatok! Nem tehetek róla! Nem bírom ki „ehösen”!
Milyen könnyen kimondható az ítélet, de mélyebben belegondolva, elbizonytalanodunk. Nem egyformán bírjuk a szenvedést. Nem tudhatjuk, hogy hasonló
helyzetben nem jutottunk volna-e a keserű tolvaj-sorsra!

Beszélgetés Simon Antallal a rokkantságát okozó
oroszországi megsebesüléséről
Nagy hátrány egy életre a rokkantság. Például rokkant lábbal milliónyi bizonytalan, fájdalmas lépés, ahol a szerencsés épek rohannak, futnak, táncolnak.
Ily állapotban bizony a lélek is fáj, amíg bele nem fásul. Mindezen keresztül
ment a futballozni is nagyon szerető Anti barátunk, aki a sporthoz a televízió
révén a mai napig hű maradt.
Az 1930-as években, a nagy munkanélküliség idején fölemelkedési lehetőséget kínált a háború felé tartó Magyarországon is a katonai pálya. Így történt,
hogy három fiatalunk is önkéntes, korengedélyes katonának állt: Simon Antal,
Simon Lajos és Péter Ferenc (mindhárman 1920-asok). Anti így 1939-ben bevonult a nagykanizsai 17. gyalogezred 1. zászlóaljához, ahol a távbeszélő szakaszhoz
nyert beosztást. Ő a kétéves szolgálat után leszerelt, s így történt, hogy már mint
tartalékost vonultatták be és indították a frontra 1942. május elsején. Tíz napon
át utaztak marhavagonokban Kurszkig, onnan szünetekkel gyalog mentek tovább.
Július 25-én gyónással, áldozással egybe kötött tábori misén vettek részt,
amely azonban néhány akna közeli becsapódása miatt félbe maradt. Augusztus
elején egy faluban kötelezően 2 partizán akasztásán vettek részt, akik állítólag
egy magyar honvédet agyonlőttek. Az akasztáson a falu lakóinak is részt kellett
vennie.
A tulajdonképpeni frontra egy néhány házas, Alexandrovka nevű faluban érkeztek augusztus 8-án este. Ugyanitt reggel, még sötétben 2-3 szovjet vadászgép
géppuskázta meg őket, a még harcállást el sem foglaló egységüket. A társaival
földre vágódó Simon Antal egy nagy ütést érzett a bal térdén és fájdalmat a hátán.
A támadás megszűntével kiderült, hogy egyedül csak ő sebesült meg a szakaszból. A mellette fekvő, ma is élő Sárdi Ferenc ny. nagykanizsai vasutas (másnap ő is megsebesült) és Gregor Imre vezették a kötözőhelyre, ahol kiderült,
hogy a háti sérülés jelentéktelen, a térde viszont súlyosan sérült. Az erdőből lovas kocsival, onnan mentőautóval Sztarioszkolba szállították egy nagy épület
pincéjébe, ahol szalmán feküdtek. Onnan egy rögtönzött kórházvonattal Mis156

kolcra vitték. (Ez időre esett augusztus 20. Horthy István kormányzó helyettes
halálos lezuhanása a szovjet fronton.)
A szállítás alatt betegünk magas seblázban, gyógyszerhiányban sokat szenvedett. A kapott tartalmas ételeket enni nem tudta. Életét az állomásokon árusított
paradicsom és paprika mentette meg, legalábbis ő így érezte.
A miskolci kórházban még félévig gyógykezelték, de közben két hetes betegszabadságra hazaengedték. S ekkor egy kis csoda történt, mert a barátai az állomáson szánkóval várták a sebesült Antit. Ebben a csoda az, hogy Anti ezt a helyzetet, a sebesült hazatérést és a szánkóval történő baráti fogadást a frontra menet megálmodta.
Antal rokkantsága stabilizálódott, a roncsolt térd összeforrt, de a sántaság
megmaradt. Sőt sokáig rémlátásai voltak. Mindig repülőtámadások gyötörték.
Sokáig látta a szétrombolt orosz falvak, városok égnek meredő kéményeit.
A rokkantsággal derékba tört, illetve beszűkült a vasutas pálya is. Hiába voltak a forgalmi szakvizsgák, hiszen már csak irodai munkát végezhetett.
Derékba tört sok minden, de az életnek sok sebét gyógyítani képes fiatalkori
szerelem a rokkantság nyomorúságán felülemelkedve mentsvárként megmaradt.
Mi a boldogság, ha ez nem az! Antinak ez – ahogy mondja – örök optimizmus
(bizakodás) forrása. Simon Antal és Bene Teréz a nyolcvan fölött is példás házasságban élnek, amelynek gyümölcse is van, már másodíziglen is.
Évekkel a rokkantságot megelőzően egy népszínművet játszottak a Kiss-ék
pajtájában Legényfurfang címmel. Ott is Anti volt a szerepbeli rokkant katona,
akit a szerepbeli mátkája, Bene Teri, a későbbi feleség állhatatosan visszavárt és
rokkantságában is tétovázás nélkül elfogadott, mint később az életben. Mi a boldogság, ha ez nem az? – kérdezem másodszor is.
Tudok egy ehhez hasonlítható, ide kívánkozó igaz (somogybabodi) történetet, melyet nekem itt el kell mondanom. Remélem megértésre talál! (A hozzátartozók hozzájárulását természetesen bírom.)
A háborús idők hazafias, vallásos, neveléseszményének következtében egy
leány elhatározta, hogy ő egy háború által reményét vesztett embernek az életét
fogja bírhatóvá tenni, megédesíteni. Így lett egy a háborúban szeme világát vesztett, világtalan ember felesége, akinek ezek után a világot jelentette. Ismertem
őket, s csodáltam őket. Gyerekeik születtek és mindnyájan megelégedettségben
éltek. Lám, az élet célját értelmezni így is lehet! (Ők már nem élnek, de utódaik
igen, s szeretném, ha ezen emlékező írásom is szerény emléket állítana áldozatos
életüknek!)

Beszélgetés Máté Lajossal, hadirokkantságáról
Máté Lajos, mint 1923-as (velem egykorú, de engem a vasút fölmentett) az
utolsó korosztályhoz tartozott, melyet katonai behívóval hívtak be. Az 1924157

eseket, mint leventéket már csak dobszóval. Máté Lajost és Simon R. Istvánt
1944. augusztusában hívták be Szatmárnémetibe, a 9. utász-zászlóaljhoz. Kiképzésük a vesztésre álló háború viszonyai között már kapkodó, rendszertelen volt.
Szeptember 13-án már a Kárpátokba mentek a szovjetek föltartóztatására tervezett Árpád-vonal megerősítésére.
A románok 1944. aug. 23-i átállása azonban megkerülhetővé tette az Árpádvonalat, s így a bekerítéstől tartva, az ottani veszélyeztetett erőkkel együtt
Lajosék egységét is már október 19-én kivonták Erdélyből.
Ezt követően nyugatra vonultak vissza Miskolc, Vác vonalán Komáromig,
ahol nagy ellátási hiányokkal küzdve november-decemberben jó kiképzést kaptak.
1945. január 2-án hagyták el Magyarországot. Csehszlovákián át Németországba mentek, ahol a január semmi tevéssel telt. Január 31-én azonban majdnem beérték őket a szovjet erők, de ők előlük tovább mentek erődítési munkálatokat végezni. Február-márciusban tovább folyt az utászkiképzés, többnyire az
Elbán. Egy hidat alakítottak át rajta, egy pontonhidat pedig elbontottak és tovább akarták szállítani. Ez utóbbi munka közben, 1945. április 29-én, vasárnap
az amerikaiak meglepetésszerűen fogságba ejtették őket. A fogságba esés után
Németországban 3 hónapig a szabad ég alatt voltak.
A téli fogolytábor kiépítésére Belgiumban került sor. Azt egy méter mélyen a
földbe süllyesztették, s föléje sátort emeltek. A foglyok a novemberi hidegben a
puszta földön feküdtek.
Lajos ekkor visszatérni érezte a korábban már jelentkező s megszűnt csípő
fájdalmat. Jelentkezett is vele a lágerorvosnál, de láza nem volt, látni semmit
sem lehetett, így kórházba sem utalták. Lajos viszont a nagy fájdalomtól összeesett. Erre beutalták a kórházba, egyikből a másikba. Végül Hamburgban féléves
időtartamra gipszbe tették a beteg részt. Ezt követően egy szanatóriumba került,
ahol a jó ellátás folytán kihízta a gipszet, s le kellett azt vágni. Erre az orvosok –
már gipsz nélkül – a hazaszállítás mellett döntöttek, hogy Magyarországon csak
jól kell étkeznie!
1946. novemberében kórházvonattal hazajött Kaposvárra, ahol az ortopédián
helyezték el. Most jön a döbbenet, ami visszagondolva még a háborús idők ismeretében is meglepő, de Lajos igazszavú ember. A kórház oly szegény volt, hogy
csak a legfontosabb termeket tudták fűteni, de azokat is csak a falvak faadományaival. Így az ortopédiát sem fűtötték. Talán ezért, először két pokrócot kapott,
de az egyiket visszavették. 1946-47 tele nagyon hideg volt, Lajos az egy pokróc
alatt megfázott. Csípő fájdalma visszatért, sőt ki is fakadt. Gyógyulatlanul jött
haza 1947. aug. 15-én a kaposvári kórházból azzal, hogy egy hét az élete. Azonban itthon meg sem halt, meg sem gyógyult.
Újabb ajánlásra 1949. márciusában Budapestre került a 2. számú sebészeti
klinikára. Ott megoperálták, kivették a minden bajok forrását jelentő, tönkre158

ment csípőforgót, s így a lábszárcsont összeforrt a medencecsonttal. A láb ezért
nem hajlik csípőben.
Ezt követően Lajos lába gyorsan gyógyult, s ezzel rokkantsága véglegesült.
A rövidült rokkant lábbal már könnyebb munkaköröket is elvállalhatott, például újság kihordás, üzemi nappali, éjjeli őr.
1959-ben megnősült. Felesége helyi születésű, dolgos, megértő asszony (Péter Irén). Egy derék fiuk született, akit feleségével együtt falun így mondunk:
„jóravaló emberek”.
Lajos testi és szellemi egészsége korához képest kitűnő. A régi dolgokra csodálatosan emlékszik, így a krónikaírás támasza. És nem mellékesen jegyzem
meg, hogy öröktől jó barátok vagyunk.
Tanulságos a rokkantjáradék sorsa is. 1947-ben a kaposvári kórházban megállapították a 100%-os rokkantságot, járadékkal, azonban azt 1949. augusztusában megszüntették, mivel az indoklás szerint, annak hadi eredete nem bizonyítható. Lajos 1953-ban újból kérte a járadék megállapítását. Ekkor a felülvizsgálat
75%-os rokkantságot állapított meg, amely azóta is változatlan.
Megjegyzés: Két hadirokkantunkról írtam, két személyes barátomról. Mindkettőnél a jelentős rokkantság és a magas kor ellenére kiegyensúlyozott, szinte
boldog házasságról írtam, írhattam. Lehetséges, hogy a sors némelykor tudja,
mit kell csinálnia?

A 2. világháború sajátosságai, különösen az
elsővel összehasonlítva
A legszembetűnőbb, a két háború katonáinak társadalmi megbecsülésében, s
vele eltérő önbecsülésükben érzékelhető.
Mindkét háborút elveszítettük, de az ország megcsonkítása az első világháború következménye, s annak katonáit mégis végig tisztelet övezte. Nekik a megcsonkult országban – egy rövid idő kivételével – ( a román hadsereg, 1919. augusztus – november) nem kellett szembenézniük az általuk meggyötört nép katonáival. Sőt, valahogy mindig azt hallottuk, hogy ők, a mieink a tulajdonképpeni
győzők, s hazánkat csak a rossz politika juttatta el a trianoni békéhez.
A 2. világháború katonái, – ha túlerőtől is – katonailag legyőzettek, s a háború viszonyai közt általuk meggyötört nép katonáival legyőzöttként kellett szembenézniük, ha egyáltalán szembenézhettek, és nem a fogolytáborokban senyvedtek.
Az első világháború után – kis kitérővel – maradt az előző társadalmi rendszer.
A 2. világháború után, a győző merőben más társadalmi rendszere vált nálunk is uralkodóvá, az annak jó vonásaiban a maga céljait is fölismerni vélő tár159

sadalmi rétegek segítségével. És ez a szovjet nyomással félreállította a volt uralkodó osztályokat. A győztes szovjet nép és hadserege lett a példa, a megbecsült
felszabadító, s így az e folyamatot akaratlanul is fékező, annyi bajt okozó magyar
katona a bűnös, legalábbis hibás. Hogy venné ki magát, hogy a győzőt is, a legyőzöttet is egyaránt tiszteljük? A körülmények egyszerűsítettek: A szovjetet tiszteljük, azonban a magyar katonát sem bántjuk! Kivéve az igazoló bizottsági eljárásokat stb., ahol bizony oda szokták dörgölni egyes magyarságukat, emberségüket
vesztett tagok, hogy egyáltalán miért ment el az illető a Szovjetunióba? Miért
nem tagadta meg a behívást?
Az első világháború katonái nagyon szerettek háborús élményeikről beszélni,
a másodiké nem. Szinte hallgatásba burkolóztak e téren. Egy időben még rokkantsági járadékaikat is megvonták tőlük.
Az első világháború után minden falu állított egyszerűbb, díszesebb emléket
elesett katonáinak. Nálunk egy márványlapra vésték föl a 33 nevet és e lapot a
régi iskola déli szomszédja előtt lévő harangláb falára helyezték el. Az új templom megépültével, 1928-ban pedig átvitték oda és a torony falán belül helyezték
el. Ma is ott látható.
A 2. világháború áldozatainak az emlékállítás az országban általában csak
nagyon késve, és akkor is akadozva történt. Dicséretes kivételnek tekinthető a
balatonberényi példa, ahol Vörös József plébános szervezésével, a hivatalos
szemlélet mellőzésével, már 1977-ben emléket állítottak a 2. világháború magyar,
német szovjet katona és polgári áldozatainak, 1983-ban pedig az elhurcolt és
meggyilkolt zsidóknak.
Balatonszentgyörgyön a 2. világháború 49 áldozatának falunk 1990-ben
emelt emléket, töprengés után a templomkertben.
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Háborús versek
Háborús hírek
Háborús hírek bontogatják
Véres zászlóikat.
Fölverve mindenütt nyugalmát
A nemzet millióinak.
Ez lesz a harcz! Vén Európa
Térképe megújul;
Mi létre jött egy század óta,
Gőzölgő vérbe fúl.
Ez lesz a harcz! Hozzá hasonlót
Nem láttak századok.
Lakmározhatnak majd a hollók
Minden családban lesz halott.
Kivész az ifjúság, zokognak
Az árvák, özvegyek.
Gyönyöre a hatalmasoknak,
Háború a neved!
Magyarország hallgatva várja,
Hogy hova rendelik.
Mely nép ellen száll majd csatára? …
Nem tudja, hogy melyik.
Mi magyarok csak a parancsra
Várunk; mindegy nekünk.
Megyünk muszkára, svábra, franczra …
Nem kérdjük, csak megyünk.
Reviczky Gyula (1855-1899)
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Csak egy éjszakára …
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy -mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Gerenda töréskor szálka-keresőket,
Csak egy éjszakára:
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Az uzsora garast fogukhoz verőket,
Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Úgy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás, –
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul.
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról,
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam … feleségem …
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
Csak egy éjszakára:
Vakító csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sírva sikoltsák: Istenem, ne többet.
Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bújnának össze megrémülve,
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Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!
Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak!
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
– – – Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Gyóni Géza (1884-1917)
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Végszó
Kedves Olvasó! Mint idős ember szeretném a történetet azzal az emelkedett
gondolattal befejezni, hogy reményeim szerint nem lesz többet háború. De nem
tehetem, hiszen itt is, ott is szítják a parazsat, s különösen gyakoriak a terrorcselekmények.
S nekünk, öregeknek – s még inkább a fiataloknak – kívánom: Élhessen
mégis a remény, hogy az ember jobb lesz, s az embernek jobb lesz mint volt amaz
években és a káini kezdetek óta napjainkig!
Hogy emberebb lehessen az ember, s emberségéből soha ne kelljen kivetkeznie!
Hogy ne csak ne öljék, de ölni se kényszerüljön!
Hogy jobban hihessünk, bízhassunk az Emberben!
„Anyák, ti imádkozzatok,
ne emberi
kezekbe essen fiatok,
ha majd órája ütni fog
és ég és föld elengedi.”
Illyés Gyula: Jó halált, 1942

László István (1923)
helytörténeti kutató

Balatonszentgyörgy, 2005. január 30.
(Egyben a falu szülöttje és mint a vasút által fölmentett katonakorú, a fenti
cudar helyi események tudatos résztvevője és „hírmondója”.)

Munkám segítése
Munkámban kisebb-nagyobb mértékben, adatközléssel sokan segítettek. Különösen sokat segítettek helyben: Simon Antalék, Végh Ferenc, Nagy Ferenc,
Máté Lajos, Simon D. György. Balatonberényből: Kovács Ilona, özv. Tölli
Józsefné, özv. Fodor Jánosné. Balatonkeresztúrról: Magyar Lászlóné.
Értékes szakmai tanácsokat kaptam Dr. Gál Józseftől (Mar-cali), aki munkám lektorálását is szíves volt vállalni. Nagyon hasznosak voltak Veress D. Csaba
(Veszprém) készséges had-történeti vonatkozású tanácsai.
Alig felbecsülhető azok segítsége, akik keserves háborús gyötrelmeik elmondásával gazdagították krónikánkat: Sziva József, Tokolics József, Simon Antal,
Máté Lajos, Szabó János és a többiek.
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Rendkívül fontos a részemről rengeteg időt igénylő hely-történeti munkám
(olykor nem könnyű) türelmes tudomásul vétele feleségem részéről. Ha ennek a
munkámnak valami becse van, az nagy részben neki köszönhető. Ezt a tengernyi
időráfordítást, amikor alig vállaltam házi munkát, senki sem nézte volna el nekem, kívüle. Első olvasóm is ő volt. Köszönet érte!
Fiam a számítógépes szerkesztés igényes elvégzésével segítette munkámat.
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Mellékletek
A melléklet célja, hogy a történet szempontjából kevésbé fontos, de valamiért
érdekes részeket kiemeljen, bővítsen, s ezzel színezze, olvasmányosabbá tegye a
krónikát.

1. „Vaskereszt” vagy fakereszt, mondta 1944-ben
Török Lali
1944. tavaszán történt a régi téglagyárnál, a már nem létező „alsó háznál”, a
pajtából elrekesztett közös-konyhás lakásunk udvarán. Az alacsony nádereszről
csöpög a hólé. Két téglás fiatal, a 18 éves Török Lali (1926-75) és én, a 21 éves
László Pisti beszélget az akkor legizgalmasabb témáról, a háborúról. Ki fogja
megnyerni azt? Természetesen a németek – mondja Lali –, hiszen a csodafegyvert most már biztosan be fogják vetni. Meg ott van a páncélököl! Az majd „ne
féjj, megrogyasztya a ruszkikat”. – Hogy a szovjet egyre gyorsulóan közeledik, az
Lalit nem nagyon zavarja. El is határozta, hogy elmegy önkéntesnek, aztán lesz,
ami lesz! – Jól meggondoltad ezt, Lali? – Meg bizony, Pista! Hiába is beszélsz:
vagy „vaskereszt”, vagy fakereszt!
Török Lajos eleget tett vállalásának, de a sors sem „vaskeresztet”, sem fakeresztet nem juttatott neki. Önkéntesként harcolt, többször is gazdát cserélve Balaton és a Székesfehérvár közti térségben. Szovjet fogságba esett, ahonnan csak
1947-ben került haza. Tisztes munkás életet élt, két gyermeke született, és a feleségének s magának állított műkő síremléke bizony szükségtelenné tette a „fakeresztet”, melyre 1944. tavaszán utalt. A két említett keresztet együtt csak az én
emlékezetem őrizte meg az ő emlékezetes szavai nyomán, mint az akkori magyar
ifjak egy részének választási, felemelkedési lehetőségét, a háborúba torkolló karriert! Kitüntetés vagy halál!
Megjegyzés: A fakereszt nem kíván magyarázatot, egyszerű keresztény síremlék. A „vaskereszt” rangos német katonai kitüntetés volt, amelyet
csak jelentős hőstettért adták. Ezt magyar katona is megkaphatta,
mellyel nálunk kb. öt hold vitézi telek járt (volna).

2. Szücs Miklós – falunk országos hírű szülötte
Szücs Miklósnak (1921-1998) hatalmas ívű katonai pályafutása ellenére kevés köze van a véres második világháborúhoz. Kevés, de nagyon figyelemre méltó. Úgy adódott, hogy fiatalsága és hosszú felsőfokú katonai tanulmányai miatt
csak későn, 1944. novemberében, Gödöllő térségében került ki a frontra. Azonban ő akkor már nagyon másként gondolkozott, mint sok tiszttársa.
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„A németek általam tapasztalt kegyetlenkedése a polgári lakossággal
szemben, esztelen pusztítása és rombolása megérlelte azt az elhatározásomat, hogy nem veszek részt az értelmetlen, vesztes háborúban,
nem áldozom fel a németeknek ágyútöltelékként a katonáimat, hanem
az első kínálkozó alkalommal századommal együtt átállok a szovjet
csapatok oldalára. (Ebben az időben a magyar hadseregben már
számtalan példa volt erre.)”
(Szücs Miklós: Ezredes voltam 1956-ban a vezérkarnál, Szabad Tér Kiadó, 1989.)

Az átállási előkészületeket észlelve Miklóst letartóztatták, de bizonyítás hiányában csak leváltották századparancsnoki beosztásából, és kiképző tisztnek
Budapestre helyezték.
„Itt kapcsolatba kerültem Variházi Oszkár alezredessel, aki 1945. januárjában (…), aki maga mellé vette a szovjet csapatok ellen harcolni
nem kívánó, németellenes érzelmű tiszteket. Variházy január közepén
engem is „oltalma” alá vett. Vele és más tiszttársaival együtt február
elején átálltam a szovjet csapatok oldalára, jelentkeztünk a németek elleni harcra, és fegyveresen résztvettünk a főváros felszabadításáért
vívott harcokban. 1945. tavaszán Ausztriában, majd később a Dunántúlon vasútbiztosító feladatot láttam el.”
(Szücs Miklós: Ezredes voltam 1956-ban a vezérkarnál, Szabad Tér Kiadó, 1989.)

Megjegyzésem: Legjobb tudomásunk szerint falunkból egyedül Szücs Miklós jutott el a tényleges átállásig, a németek elleni fegyveres harcig.
Azonban számos szentgyörgyi és berényi katonánk megtette az átállás
feleútját, amennyiben elhagyta a nyugatra hátráló egységét, s reménykedett a szovjet front részére és szerettei számára szerencsés átgördülésében. Ahogy láttuk, ez többeknek sikerült, egyeseknek nem.
Emlékeztetőül: Akkor már utána voltunk Horthy Miklós kormányzó a háború elvesztését bejelentő 1944. október 15-i nyilatkozatának. Horthy Miklós
kormányző német védőőrizetben volt. Az ország vezetője Szálasi Ferenc „nemzetvezető”. Az ország nagyobb része a nemzet sorsáért felelőséget érző kormány
nélkül, a kormány ország nélkül hánykódik a balsors tengerén. – E felsorolás
arra is emlékeztet, milyen nehéz volt akkor magyarnak és hazafinak lenni! Az
iránytű megzavarodott.
A második világháború kapcsán érintett Szücs Miklós azonos az 1956-57-es
híradásokból ismert Szücs Miklós vezérkari ezredessel, aki Nagy Imre miniszterelnök megbízásából 1956. november 3-án este Erdei Ferenc miniszterelnökhelyettessel, Maléter Pál honvédelmi miniszterrel és Kovács István vezérkari
főnökkel együtt Tökölre ment a szovjet főparancsnokságra tárgyalni a szovjet
167

hadsereg kivonulásáról. A szovjetek ott közvetlen a tárgyalás megkezdése előtt
valamennyiüket letartóztatták.
Szücs Miklós húsz hónapot töltött vizsgálati fogságban. Az apa, nyugdíjasként idős vasúti üzemorvosunk ez alatt folyton siratta fiát, akiről semmit sem
tudott meg, félvén, hogy Ottó után őt is elveszíti.
Miklóst húsz hónap letartóztatás után, büntetés nélkül szabadlábra helyezték, míg társai közül Maléter Pált halálbüntetéssel sújtották. Lehetséges, hogy
Miklós szerepe különösképpen tolmácsként, a megállapodás részleteinek a kidolgozásában és a végrehajtásban hasznosult volna. Miklósról tudott, hogy különösen jó képességű, nagy munkabírású ember volt. Korábbi tanulmányaiban is
mindig kitűnő tanuló.
Mint korábban a Honvédelmi Minisztérium magas beosztású tisztje, hadműveleti csoportfőnök, falunkból ő ért el legmagasabb társadalmi, katonai rangot,
sőt 1956. november 7-re tábornoki kinevezése is elő volt készítve. A tököli eseménnyel kapcsolatban neve országosan ismertté vált. (Minderről beszámol
könyvében.)
Szücs Miklós letartóztatásának megszünte után – bár hívták vissza előbbi
beosztásába –, a katonai pályától önként megválva, 1958. után a Zrínyi Katonai
Kiadónál dolgozott polgári szerkesztőként. 1964-től 1986-ig, nyugdíjazásáig magas idegenforgalmi vezetőállásokat töltött be.
Halottak-napján rendszeresen hazajött, fölkereste elődei sírját. Temetőnkben nyugszanak: apja, a volt Vas megyei tiszti főorvos, nagyapja és dédapja, kik
mindketten falunk főjegyzői voltak (lakásuk a mai gyógyszertár volt), és természetesen feleségeik is. Sőt temetőnkben nyugszik testvéröccse, a Kecskemétnél
elesett Ottó is, akit a család először Szombathelyen temetett el.
Egyik halottak-napja alkalmával megszólítottam Miklóst, akinek elmondtam
jóbarátja, a Csorváson meghalt Pozsonyi Gábor haláláról tudottakat. Ő pedig
öccse Kecskeméten történt haláláról a következőket mondta el nekem: Szücs
Ottó rohamtüzér zászlós egysége a szovjetekkel vívott harcban elveszítette rohamlövegjeit. Követően a németek gyalogsági harcra akarták őket kényszeríteni,
amit ő, (vagy ők) megtagadtak, mire a németek lelőtték. Ő ezt öccse tiszti legényétől tudta meg.
A rendszerváltás után, 1992-ben az október 23-i helyi ünnepélyen az ünnepi
beszédet a Jáger Ferenc polgármester által meghívott Szücs Miklós mondta. A
követő kis fogadáson kellemes beszélgetés alakult, melyen szólt életútjáról. Elmondta, hogy apja igali orvosként, kérésére némelykor magával vitte beteglátogatásra az ottani gazdasági cselédekhez is. Az a nyomor, amit ott látott, felejthetetlenné vált.
„Az uradalmi cselédek szörnyű körülmények között, rettenetes nyomorban éltek. A szobáknak nevezett, vályogból vert, sötét, dohos helyi168

ségekben sokszor 6-8 vagy még több ember szorongott. A beteg vizsgálata után apám az általa írt recept mellé nemegyszer pénzt is adott a
rászorulóknak gyógyszerre. … Igalnak, a járásszékhelynek döntő
többsége paraszt, mégpedig szegényparaszt volt. Anyagi helyzetükre
jellemző volt, hogy amikor ősztől tavaszig esett az eső vagy a hó, az
elemi iskolába járó gyerekek többsége nem ment iskolába, mert nem
volt cipőjük.”
(Szücs Miklós: Ezredes voltam 1956-ban a vezérkarnál, Szabad Tér Kiadó, 1989.)

Nyilván ezeknek az élményeknek meghatározó szerepük volt abban, hogy az
úri jólétben felnőtt, saját írása szerint öccsével együtt a pajkosságig szertelen
Miklós a későbbiekben baloldali elkötelezettségű emberré vált.

3. Derűs történet a menekülő vasutasok köréből
A menekülést választó vasutasok s más állami emberek a vasúttól vasúti kocsikat kaptak. Esetünkben egy vasutas család egy csendőrrel kapott közös kocsit.
Vasutasunk észrevette, hogy a csendőrnek három marék – nyilván ebül jöhetett
– borotva kése van, s már csak alkalomra várt, hogy a tolvajt meglopja. Az alkalom persze eljött, de a póruljárt csendőr nem merte keresni borotváit, pedig az
szám szerint 35 volt. Mi mindent csencselhetett volna ezért a megnyúlt képű
csendőr? Így aztán a méltányos csereérték, az egy és fél kiló zsír, vasutasunkat
segítette. Másként hogy juthattam volna én is a magamfajta szegény embernek
elérhetetlen, kitűnő, Solingen acélból készült „Barbaro de Sevilla” (sevillai borbély) márkájú borotvához, melyet ma is használok, de már csak bőrkeményedések faragásához, és őrzök háborús emlékként, de nem bűnjelként.

4. Cserny Miklósról, a falunk-szülötte bátor
vadászrepülőről
Mi, idősebbek jól ismertük a rokkantságában is délceg, rokonszenves fiatalembert, Cserny Miklóst. Ő hiányzó jobb lába ellenére is teljes értékű emberként
dolgozott az ötvenes években adminisztrátori munkakörben a helyi, majd a
kéthelyi téglagyárnál. Csodálhattuk rendkívüli akaraterejét, hisz az akkori rossz
utakon is biztonságosan kerékpározott mankója fölhasználásával.
Itt született 1921. december 6-án, Miklós napján, s így – ahogy falun mondják – magával hozta a nevét is. Nagyapja, Jakly János pályamester házában született, élte gyermek korát és lakott ifjú házasként is (ma Egry J. u. 92. Furulyás
Mihály). Felesége iskolánkban tanított.
Apja, Cserny János 1904. és 1915. között falunkban, a régi iskolában tanított,
majd a szegedi tanyavilágba került. A háború után, idős korában hazakerült az
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apósi házba, s erdei favágóként dolgozott. Itt is van eltemetve. Fia az iskoláit
Szegeden végezte.
Miklós már korán vonzódott a repüléshez, repülő modelleket készített. Sikeres vitorlázó repülő, s így tandíj kedvezménnyel fölveszik a háború miatt két
évesre csökkentett repülő-akadémiára.
Az ottani évekről mondja: ”Fiatalok voltunk, egészségesek, s imádtunk repülni.”
A fronton három alkalommal is súlyos találat érte a gépét. „Nem félt-e újból
fölszállni?- kérdik tőle. Válasza: „Rettegve nem lehet, de nem is szabad repülni.”
Az első lelövés a balatonlellei halastó nádasában történt. Kényszerleszállás
közben a gép hátulja leszakadt. Csoda, hogy Miklós épen megúszta.
Másodszor Cegléd térségében érte találat, de sikerült Székesfehérvár térségéig repülnie. Ott már égett a gép eleje, azonban így is sikerült szerencsésen földet
érnie egy kaszálón, de az arca jócskán megégett.
A harmadik találat Várpalota térségében érte, ahol a német és szovjet gépek
közti küzdelemben, – maga is támadott –, hátulról találatot kapott, mire kiugrani kényszerült. Azonban a kiugrás oly szerencsétlenül történt, hogy a lába a vezérsíkba ütközve térd alatt leszakadt. Követően azt háromszor is amputálni kellett.
Szóljon a győzelmekről is, bár azokról egy vadászrepülő esetében kevesebb
biztosat lehet tudni!
1944. aug. 20-án egy „Liberátor” (felszabadító) óriásbombázót lőtt le. A gép a
rédicsi malom mellé zuhant. 1944. novemberében egy szovjet vadászgépet lőtt le,
s két hét múlva egy másikat (Jak 9). Szerinte volt még ezeken kívül is találata,
melyek visszaigazolására nem került sor.
Örömmel hallunk jót Miklós közérzetéről: „A nagy igyekezettel visszaszerzett
mozgásszabadságom mellett a legnagyobb jutalom számomra, hogy a fogyatékosságom miatt senkit sem veszítettem el azok közül, akik nekem fontosak voltak.”
A családtól ezt kapta, a hatalomtól öt évi börtönt, amiből majdnem négy évet
le is töltött.
Ő mondta telefonon, hogy megtanult egy lábbal futballozni is, hogy unokáival játszhasson.
Mi, idős szentgyörgyiek pedig Miklósra gondolva vissza emlékezünk a háborús időkre, azokra a meglepő motorzajos tiszteletkörökre, melyeket a szülőfalu
mindig megkapott, ha Miklós gépével erre járt.
Ő most (2004.) 83 évesen Budapesten él.
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5. Egy felejthetetlen, valószerű álmom, talán
1944. derekáról
Természetesen nem hiszek az álmokban, azt viszont tudom, hogy valós nagy
gondjaink, vágyaink, szorongásaink, ha torzultan is, átszüremkednek álmainkba.
Ilyenkor mondjuk, „mintha teljesen igaz lett volna az az álom!”
Úgy 1944. nyarán történhetett, mikor már világosan látni lehetett, hogy hazánk is harctérré válik, benne természetesen falunk is. Hogy mit várhatunk eme
szörnyűségektől, azt vallásos-nemzeti nevelésünk, háborús értesüléseink s a
propaganda alapján képzelhettük el. Nekem mindez egy emlékezetes álmomban
szinte összegeződött, és itt leírom, mert nagyon kifejező, kerek. Akkor én és sokan hasonlóan gondolkoztunk. Tisztában vagyok eljárásom szokatlanságával,
kikezdhetőségével, de abban is, hogy olvassák olyanok is, akik ismervén, tudják,
hogy a hazugság mindig távol állt tőlem, s itt még csak kényszerhelyzetben sem
vagyok. Hiszen kényelmesebb volna mindezt elhallgatnom, mint darázsfészekbe
nyúlva ellenvetésekkel számolnom. De nekem ezt akkori gondolkodásunkra jellemzőül el kell mondanom, hiszen álmom a valamennyiünket ért akkori nevelési
hatásokon alapszik.
Íme: Egy ködös, nyirkos őszi reggelen a templomunkban voltunk (talán hajnali misén, amire nem jártam). Érzés szerint tudott volt köztünk a háború, sőt a
szovjet hadsereg közelsége is. Egyszer csak embertől-emberig – ahogy templomban beszélni illik – súgva körüljárt az ijesztő hír, hogy szovjet katonák körülfogták a templomot, s ez nekem-nekünk akkor ott fejeinkben azt jelentette, hogy le
fognak bennünket mészárolni. Jaj, mit tegyünk? Én szorongó igyekezetemben
valahogy kisurrantam a templomból (bevallom, senkivel sem gondoltam), s a
ködben valami nyirkos kukoricaszár csomók között, mintha kívül kerültem volna
a veszélyes szovjet gyűrűn. Azonban én itt, e pokoli állapotok között, -a szovjeteket hatalomban tudva „Isten nélkül, szabad-szerelemben” élni sem kívántam. S
honnan-honnan sem került borotva pengével fölvágtam az ereimet. Éreztem
vérem lassú folyását, a gyengülést, az erősödő álmosságot. El is aludtam, illetve
talán fölébredtem! Nem tudom!
És most elnézést kérek mindazon Olvasóktól, akik egy álom leírását egy krónikában meggondolatlanságnak érzik! De gondolják meg, hogy nevelésem és
önnevelésem folytán akkor én pontosan a leírtak szerint gondolkoztam! Én akkor, az akkori ismereteimmel és érzelmeimmel abban a valószerű álomban nem
egyéni, hanem sokak tragédiáját véltem átélni. Azért is vésődött emléke ily mélyre, hogy hatvan év után is pontosan magam előtt látom, újra élem, érzem s vallom minden mozzanatát.
Töprengve e különös álmom indítékán, egy tíz valahány évvel azelőtti esemény jutott eszembe. Nyolc-kilenc éves lehettem, mikor egy paprikás ember
vetődött a régi téglagyárhoz. A paprikás ember az „ócsó Jancsi”-hoz hasonlóan,
az akkori világ magányos gyalogvándora, árusa volt. Vállra vetett sűrűszövésű
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zsákkal, benne különválasztva az erős és édes tört paprikaféleségeket, járta az
országot. Apró kis bádog edényekkel mérte áruját. Ez az én emberem egy emlékezetes nagyon szép beszédű bácsi volt. Mint fáradt ember a „főső” ház előtt leült
egy tuskóra s édesapámmal beszédbe elegyedett. (Esős idő lehetett, amikor a
vizes placcon nem lehetett téglát vetni, másként a beszélgetésre nem lehetett
idő.) Én mint az idősebbek társalgása iránt érdeklődő fiatal, közel húzódtam
hozzájuk. A bácsi melegen nézett rám, s ilyenformát mondott: „Nőnek a fiatalok,
mint a virágok, ha gondozva vannak.” S hasonlóan, vonzóan beszélt tovább. De a
továbbiakban politizálni kezdtek, melynek során megváltozott a véleményem a
paprikásról. Édesapám ilyenformán beszélt: „Hát tuggya, én má csak attú félek,
hogy az a nagy Szovjetunió háburut talál kezdeni és mi lesz akkor mi velünk?” A
paprikás fölemelte a fejét. – „Mit fél maga szegény ember? Maga fél a szovjetektü? Féjjenek tülük az urak, de ne maga! Ha megindul, azt biztosan meg nem
állíttya senki!” – Sokáig ható hideg fuvallatként ért engem a paprikás ember beszéde. Hiszen jót mondott a gonoszról, amelyet egy félelmetes nagy vörös foltként naponta láttam a battyánpusztai iskolánk térképén. Így ő maga is gonosz. S
ezért különös álmomnak egyik okozója lehetett. Valószínűen agrárszocialista
ember lehetett, ahogy azt évek múlva értelmezni tudtam.

6. Közöskonyhai történelmi leckék az első
világháborúról
A közöskonyhán minden férfi világháborús katona volt. Igaz, hogy Török Lajos bácsi (1899-1960), a legfiatalabb csak Reichenbergig (Lengyelország) jutott
el. Nem is volt tekintélye. Süte Károly bácsi (1893-1980) nem egyszer intette le,
persze tréfásan, ha a háborúról beszéltek. A gyalogságnál szolgált Károly bácsitól
viszont iszonyattal hallottam a szuronyrohamokról. Most is hallom, ahogy
mondta: Ha rumot osztottak nekik, tudták, hogy szuronyroham következik. Érzékletesen elmondta, hogy mint kiszámolt 10. ember, hogy ment rohamra, hogy
nézte ki a maga emberét, s hogyan ölt, hogy ne őt öljék. Élelmes ember lévén, egy
más alkalommal vidáman arról beszélt, hogy a lembergi állomáson hogyan cserélte ki bírhatatlanul tetves ruháját egy alvó katona tiszta ruhájával. (Süte Károly
bácsit, mint első világháborús katonát egyszer meghívtam egy honismeretihelytörténeti szakköri foglalkozásunkra az általános iskolába.)
A legtekintélyesebb frontharcos köztük édesapám, id. László István (18881969) volt, aki 63 hónapig volt katona, végigharcolta a háborút. A háború előtt
Rév-Komáromban, Klapka várában szolgált a közös-hadseregben (német vezényszó) mint 6-os vártüzér, patkoló kovács. A leszerelését várta már, amikor
kitört az első világháború (1914-1918.). Két sebesüléssel megúszta. Legtöbbet az
olasz harctéren küzdött. Sokat beszélt nekem a háborúról, no meg a rokonokról,
másról szinte soha. Most tudom igazán, mily nagy boldogságot okozhattam neki
figyelmes hallgatásommal, ami csak kevés apának adatik meg. Mindig nagy saj172

nálattal beszélt a front térségében az életükért, szeretteik életéért remegő civilekről. Főként a síró-rívó gyermekeiket mentő anyákról. Nekem ismerős volt a sziklás olasz hadszíntér, ahol a gránát és srapnell (apró golyókkal töltött, időzítve
robbanó repeszgránát) embertépő hatása megsokszorozódott. Ismerős volt
„Doberdó, Asjágó, Montetomba, Montegrappa, Montenyágó”, most is a fülemben van, ezért apám kiejtésében írom. Tudtam (de elfelejtettem) a lova nevét,
amelyre koromsötétben rábízva magát hazajutott messziről a neki is csak nappal
ismert front mögötti területen. Elbeszéléseiből ismertem számos katonatársát,
köztük az elesetteket is.
És nem felejthetem a legszomorúbbat. Úgy emlékszem, 1917. augusztus 20án történt. Harci csend volt. A tüzérek úgy vélték, hogy megengedhetik maguknak a fürdőzést az Adriai tengerben, természetesen partközelben. Az olasz megirigyelte a dolgot. Tüzérsége odalőtt. Hányat, már nem tudom, de tudom, hogy a
velük szolgált két fiút, az édestestvérpárt (hogy lehet, hogyan szabad ezt leírni?
egyáltalán szabad-e?) zsákba kellett összeszedni! Hogy magyarjaink akkor viszszalőttek-e, arra sem emlékszem, de az most itt nem is nagyon fontos, hiszen
Arany János segítségével egy magasabb gondolat nyomul az agyamba:
„Azt a kis patakot, mely a szívet hajtja,
Ha egyszer elapadt, ki nem pótolhatja óceánja vérnek.
/Ráchel siralma/

Úgy gondolom e sorokat nagyon, nagyon meg kellene értenünk!
Úgy gondolom, hogy ennek bölcsessége mögött eltörpül sok-sok bölcselet!
Úgy gondolom, hogy ez a világtörténelem meg nem tanult nagy tanulsága.
Visszatérve a közöskonyhai történelmi leckéimre: többször hallottam töprengeni apáink nemzedékét, hogy tulajdonképpen miért is van a háború? „Mert
sok az ember, mi lenne, ha a háborúk nem ritkítanák!” – Ebben általában egyetértés volt. Az isteni akarat felől nem hallottam közelíteni, és életem egy követő
szakaszában ezt hibának éreztem. Ők nem gondoltak, nem hittek a buzgó hittel
leesdhető isteni jóságban, amit én később vallásos önnevelésemben megvalósíthatónak, megvalósítandónak vallottam.
A trianoni békét, az ország megcsonkítását meg végképp nem értették, hiszen
Nagymagyarország földjén nem győzött ellenség.
Valami úri praktikát éreztek a dolgok mögött. Persze ők Károlyi Mihályt sem
hibáztatták, a Tanácsköztársaságot sem. Az utóbbiban résztvevők megtorlására
szörnyű példákat hoztak föl valamennyien helyből és vidékről. A battyáni munkástanács vezetőinek megkínzásáról mindent tudtak. Édesapám erre gondolt,
mikor a második világháborút követően erősen vissza akart tartani engem az
önfelszabadító politizálástól. „Mert az urak visszajönnek, és megint bosszút állnak!”
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Édesapám a heti egyszer a vasútállomási IBUSZ-ban vásárolt egy szem vasárnapi Kis Újságra támaszkodva a trianoni béke kiigazításával kapcsolatban
nagyon bízott bizonyos Rothermere lordban, aki közismerten kiállt az igazságtalan béke ellenében.
S ha egy-egy kis bort megengedhettek maguknak, ezt dalolták Pozsonyi Jóska (1909-1960) bátyámmal:
„Szőke Tisza haragjában megáradt,
Haragjában elszakítja a gátat.
Haragszik, mert azt beszélik felőle,
Hogy a magyar a románnak,
a cseláknak adjon jussot belőle!”
Édesapám legkedveltebb háborús dalai: (Nagyon szép hangja volt.)
„A Dél-tiroli fenyveserdők aljában …”
„Elesett bajtársam teste, lesz a vánkosom.”
„Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta …”
„Maradt itthon kettő-három nyomorult …”

7. Az akkori helyi ifjúsági szervezetekről
A Levente Egyesület, – melynek titkára voltam –, a mai benti bolt egyetlen s
akkor még a mainál kisebb helyiségében működött, amely elsősorban községháza volt. Az egyesület vezetőségének megválasztása 1942 őszén, titkosan és egyöntetűen történt. Ott a Szabad Kossuth Rádió hallgatásának óvatos biztosítása az
esetleges kockázattal, az egyesület gondnokának, a foglalkozásokon – sőt azon
túl is – szinte mindig ott tartózkodó Bene (Kele) Jenőnek a gondja volt, aki e
feladatát bátran és tisztességgel teljesítette. Az 1944. dec. 18-i, reá is kötelező
tömeges bevonulás előtt pedig gondoskodott a rádió elrejtéséről. (Elásta és a
háború után a Nemzeti Bizottság rendelkezésére, az először szerveződő szociáldemokrata vezetésű kultúrcsoportnak adta át.) Fontosnak tartom megjegyezni,
hogy a Levente Egyesülettel egyidejűleg a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete szervezete, egyszerűbben, KALOT szervezet is létezett
falunkban, sőt az több mint egy évvel előbb alakult, hiszen belőle szakadt ki tagságunk nagy része. A KALOT fiú- és a Kalász leányifjúsági szervezet a plébánián
működött, s titkára Simon B. István (1921-1999), majd annak bevonulása után
Kiss János (1922-1945) volt. Mind a két KALOT ifjúsági titkár falunk köztiszteletben álló fiatalja volt. A KALOT elnöke pedig Baráth Imre plébános (19011971). A háznagy (örök mindenes-gondnok) a megbízást nagy felelőséggel ellátó
Simon G. Jenő (1920-1992), míg nem ment katonának, majd a frontra.
Egy KALOT díszvendégre emlékszem: Gróf Hunyady Imre.
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A KALOT szervezet megalakulásának, az ott lévő rádiónak, újságoknak az
időben nagyon örültünk, de az elnöki önkény miatt többen eltávolodtunk, akik
később sokasodván, szinte lázadásszerűen szerveztük meg a kulturális közösségi
életet lehetővé tevő, de nem kötelező, demokratikusan működő Levente Egyesületet. Szervezetünk általunk felkért társadalmi elnöke Péter István (1909-1978),
a későbbi idők Hazafias Népfront elnöke lett. Darabos Lajos (1900-1976) levente
főoktató kapcsolatot tartott velünk és eszközeivel segített bennünket. A két ifjúsági szervezet tagsága között semmilyen ellentét nem volt, de a KALOT elnöke
Baráth Imre plébános rosszallóan vette tudomásul, hogy a Levente Egyesületet
egy téglás meg egy csordás fiatal vezeti. Valójában a tagság összetételében is érzékelhető volt kissé, hogy a Levente Egyesülethez a szegényebb sorsú fiatalok
vonzódtak inkább. Különbség volt az is, hogy a Levente Egyesületben csak leventekorúak voltunk. A KALOT-ban viszont katona-korúak, sőt idősebbek is. Éppen
ezért annak tagságát meggyérítették a katonai behívók, melyeket esetenként
gyászjelentések követtek. A Levente Egyesület vonzáskörébe természetesen leányok is tartoztak, akik részben a KALÁSZ leány egyesületből csábultak át, s így
két színdarabot is szervezhettünk („Haragszik a pusztabíró”, „A bor”). A színdarabokat fölkérésre Horváth Jóska bácsi (1911-1994)), 6 elemis földműves tanította be.
Levente induló
Talpra, sorba szép leventék,
itt van már a tett ideje.
Az ősi virtus, a régi szent juss,
el nem vész.
Levente karja munkára, harcra,
mindig kész.
Lássa meg az egész világ,
lássa meg a kéklő ég,
Virul e honba, turáni sorba,
Fajtánk még.
Nincsen dicsőbb drága magyar hazánknál,
sem az ősi turáni szép fajtánknál.
Nincs az egész földkerekén sehol sem,
lássa meg a mennybe lakó nagy Isten!
Megjegyzés: A levente indulót Végh Feri emlékezete őrizte meg, aki levente
nem volt, mivel polgáriba járt Keszthelyre. Viszont a szentgyörgyi levente század nem ismerte, nem énekelte azt. (L.I.)
Levente fogadalom:
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„Fogadom, hogy teljesítem levente kötelességeimet, melyekkel Istennek, Hazámnak és honfitársaimnak tartozom.”
A KALOT induló
„Mozdul a föld, ébred a magyar,
szebb jövőn dolgozik minden férfi kar.
Ébredjetek, munka vár reánk,
így lehet újra nagy drága szép hazánk.
Új idők új kürtje harsan,
bősz vihar zúg mindenütt.
Változások, új világok,
új erők órája üt.
Új harcra föl, hű ifjúság,
most minden álmunk testet ölt.
Isten segít, munkára föl,
miénk ez ország és e föld!
(Végh Ferenc és László István emlékezetéből)

KALOT - jelszavak:
Krisztusibb embert! – Műveltebb falut! – Életerős népet!
Önérzetes magyart!
A háborús évek kedvelt templomi éneke:
„Bús magyarok imádkoznak égi atyánk Hozzád!
Fordítsd felénk magyarokra jóságos szent orcád!
Sírva sírunk, fohászkodunk, Hozzád száll a lelkünk,
Ennyi tengernyi fájdalmat, mért hogy érdemeltünk?
Bús magyarok imádkoznak hallod atyánk, hallod!
Sem testünkkel, sem lelkünkkel nem kívántunk harcot.
Megbocsátunk mindazoknak, akik reánk törtek,
Csak még egyszer add vissza a drága magyar földet.”
(emlékezetből)

8. A menekülő hazai németek
1944. november második felében jelentek meg falunkban a szovjetek elől tömegesen menekülő hazai németek, akik éjszakai megállásuk alkalmával szinte
teljesen elfoglalták a Vasút utcát (ma Berzsenyi u.), sőt esetenként az egész falut.
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Hozzájuk kapcsolódó emlékképem, amint egy törött lábú tehenüket Péter
Pista bácsiék előtt hagyták az árokparton. Szegény állat napokig ott bámult fájdalmasan a világba. Senkinek sem kellett, míg végül Bíró János bácsi (18841960, könyörületből levágta, és húsát szétosztotta.

9. Horváth Imre rejtőzködése itthon-otthon
Egy valós történettel talán közelebb hozom a lassan ködbevesző múltat. Közelebb jutunk a hazát, az otthont elhagyni kényszerülő katonák lelkivilágának a
megértéséhez. Horváth Imre (1923-1998.) egysége 1944. december 3-án, vasárnap a szomszédos Holládon szállt meg éjszakára, s vonult tovább hátra. Csoda-e,
hogy Imre barátom éjszakára hazakéretőzött és reggel elmulasztott visszamenni?
Azon a hétfőn már számos más falusink is a berényi közös szőlőhegyen keresett
menedéket a közel került front elől.
Imre családi egyetértéssel itthon a telt szénáspajtában üreget képezve rejtezett el, még a szomszédok elől is. A család titokban táplálta. Az elrejtőzés ötlete
az édesanyától van, akitől nagyobb fiát, Boldizsárt huszonegy évesen a sors már
1943-ban elrabolta.
A szovjetek visszaszorítása után Imre másokhoz hasonlóan dobszóra, kényelmetlenül, sőt rettegve kereste föl elhagyott egységét Alsó-nemesapátiban
(Zala megyében), ahol nyilván szökevényként kezelték. A nyilas katonai hatóság
a rend helyreállítására tizedelést hirdetett meg, vagyis azok közül, akik a csapattól lemaradtak és visszatértek, minden tizedik embert agyonlövik. Imre barátom
rossz sorsa úgy hozta, hogy ő éppen a tizedik lett. Már a kivégzendők dupla adagját is megkapta. Életben maradása annak köszönhető, hogy a kihallgatáson öszszeesett, mire ezredorvosa a fölmentését javasolta.
Végül is, valójában megtörtént-e a tizedelés, vagy a hatóság csak fenyegetésnek szánta? Imre nem tudta meg, mert őt onnan nagybetegen elszállították.
Salra, Kondorfára, Szentivánra. Akárhogy történt is, a halálfélelem érthetően
nagyon megkínozhatta a lelkileg a bírhatóság határáig eljutott magyarjainkat. A
gyalogmenetben mozgó egység a továbbiakban őt a lába miatt kocsin szállította
magával. A szovjetekkel Zalaszentivánon találkoztak, ahol azok tőle is mindenét
elvették a „rózsafüzér” kivételével. – Ezt a kínos tizedelési esetet, vagy annak
ijesztésként történt felhasználását így őrizte meg a Horváth-család emlékezete.
Imre barátom kínnal-bajjal 1945. húsvét napján érkezett haza fájós lábával.
Mondják és akkor magam is hallottam, hogy hivatalosan szökevénynek tekinthető katona több is jött haza a faluba és a dobszóra félve kereste meg volt
egységét, de azok bujkálásának és felelőségre vonásának ily hitelesen fölidézhető
története nem ismert.
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10. A berényi közös szőlőhegyen menedéket kereső
szentgyörgyi 50 fő, és a közülük élő 17 fő névsora
(2004. szept. 1.)
Alsóhegyen:
Simon B. Ferenc (1900-1970)
Simon (Pál) János (nagybácsi, 1861-1946)
id. Simon Viktorné (nagyanya,1860-1953)
Simon Viktor (apa,1897-1959)
Simon Viktorné (anya,1998-1946)
Simon V. József (1919-1944, agyonlőtték)
Simon V. Józsefné, (özv. Hoch Györgyné) (1925- –––)
Ifi Kálmán (1914-1944, agyonlőtték)
Gergye Ferenc (1919-1944, agyonlőtték)
Máté István (1893-1954)
Máté Istvánné (1894-1970)
Máté Jánosné (1905-1986)
Máté Jenő (1939- –––)
Ángyán Istvánné (1898-1970)
Végh Kelemen (1877-1950)
Öreghegyen:
Pflanczer György (1872-1946)
Kiss Ferenc (1904-1984)
Kelevitz Anna, özv. Gergye Jánosné (1924 –––)
Kelevitz György (1922-1948)
László István (1923- –––)
Simon D. János (1924-1977)
Simon Antal (1920- –––)
Simon Antalné (1922- –––)
Simon Katalin (1944- –––)
Bene Mária (özv. Vasas Józsefné) (1924-–––)
id. Sólyomvári (Szaller) János (1918-1988)
Sólyomvári Jánosné (1922- –––)
ifj. Sólyomvári János (1943- –––)
Simon József (1892-1979)
Simon Rudolf (1894-1978)
Simon Jenő (1897-1979)
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Simon Béla (Jenő fia) (1928-1967)
Horváth Ferenc (1902-1944, agyonlőtték)
Benke Ferenc (1919-1985)
Péter Imre (1920-1979)
A Berény felőli részen, ott is keletről
Nagy Donát (1901-1985)
Nagy Donátné (1908-1994)
Nagy Ferenc (1925- –––)
Nagy Margit (özv. Kovács Imréné) (1927- –––)
Nagy Ilona (özv. Horváth Jánosné) (1941- –––)
Nagy Irén (1930-1943)
Nagy János (Donát testvére) (1904-1947)
Nagy Jánosné (1908-1996)
Nagy József (1927- –––)
Nagy György (1934- –––)
Nagy Erzsébet (1939- –––)
Nagy Teréz (1939- –––, ikrek)
Ott is nyugatról
Osvald János (1917-1992)
Osvald Ferenc (1918- 2004)
Kiss (Mózsi) János (1919- 1979)
A fenti berényi hegyi névsorból az alábbiak még élnek, s egyben a történetben leírtak általuk ismerhető részeinek adatszolgáltatói és tanúságtevői
(17 fő) (Lakóhelységet csak a falunkon kívül élőknél közlök.)

özv. Simon V. Józsefné, özv. Hoch Györgyné, szül. Bene
Ilona (1925), Budapest
Máté Jenő (1939)
özv. Gergye Jánosné szül. Kelevitz Anna (1924), Budapest
László István (1923)
Simon Antal (1920)
Simon Antalné szül. Bene Teréz (1922)
Babik Zoltánné, szül. Simon Katalin (1944), Budapest
özv. Vasas Józsefné, szül. Bene Mária (1924)
özv. Sólyomvári Jánosné, szül. Simon G. Ilona (1922), Pécs
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ifj. Sólyomvári János (1943), Pécs
Nagy Ferenc (1925)
özv. Kovács Imréné szül. Nagy Margit (1927)
özv. Horváth Jánosné, szül. Nagy Ilona (1941)
özv. Nagy József (1927)
Nagy György (1934)
Szántó Istvánné, szül. Nagy Erzsébet (1939, iker)
özv. Hajas Jánosné, szül. Nagy Teréz (1939, iker)

11. A „Csillagvár” 1944. decemberében majdnem
vár lett
A berényi hegyi front idején – létében először – „majdnem vár” volt a nevezetes és csak nevében vár, Csillagvár. 1944. dec. öt-nyolc közötti napokban számos család a vastag falakban védelmet remélve – mint az igazi várakban – húzódott oda. Tele volt velük a pince, szalmán aludtak. A szegényes ennivalót megosztották. Simon Jenő (1934) kőműves barátom ma is szívesen emlékezik a Török Ilonka (1903-1958) néni főzte ottani közreadott gulyáslevesre, és dr. Sántha
Klári (1934, Lentiben gyermekorvos) szinte ma is maga előtt látja a faluvégről
Diósba menekülő Máté Imrénét (1898-1967), a derekára kötött himbálódzó két
füstölt sonkával. Még tolmács is akadt, az első világháborús volt orosz hadifoglyokból. A rólam akkor semmit nem tudó szüleim is ott voltak a Csillagvár szomszédságából más téglagyáriakkal, falusiakkal együtt. Számosan mondták akkor:
Menjünk Diósba, mert annak a vastag falai és boltozata minden fegyvertől megvédenek!
A Csillagvár
Balatonszentgyörgy 182023-ban épült, négyágú
csillag alaprajzú
emblematikus építménye
eredetileg a Festeticsek
erdészháza volt, a XX. sz.
elején cselédlakás, ma
kirándulóhely, idegenforgalmi látványosság.

Magyarázat: A mai Csillagvárnak akkor még Diós volt a neve, bár már közel
volt a Csillagvárrá váláshoz. (Itt zárójelben jegyzem meg, hogy az 1820-ban erdősháznak épült várjellegű különleges épületnek semmi köze sincs a törökkor180

ban a temető térségében valóban létezett palánkvárunkhoz. Eredeti neve: Diósi
jágerház, amit az egy ideig benne lakó Szurovi Imre kezdeményezésére – nagyjából a háború alatt – alakja után Csillagvárnak kezdtek nevezni. A Csillagvár rejtélyes múltját Móricz Béla kiváló fonyódi helytörténész fedezte föl 1959-ben és
írta meg:” A balatonszentgyörgyi Csillagvár története” címmel 1960-ban.)
A furcsa alaprajz, a robusztus, vár-szerű kiképzés
romantikus történeteket is
gerjesztett.
A hiteles történet felderítése Móricz Béla fonyódi
helytörténész érdeme.
A Csillagvárban (akkor
Diós) született és gyerekeskedett jelen írás szerzője.

12. A battyáni urasági család többszörösen nehéz
helyzetében Mándon keres menedéket
Az urasági család – lévén jobban értesült a lakosság átlagától – az úgynevezett „Margit-vonal” védelmi rendszerében bízva, ideiglenesen dec. 3-án a
Zalacsány közeli Alsó-Felsőmánd-pusztára költözik az uraság testvéréhez, annak
majorjaiba és kastélyába. Nyolc lovaskocsival mennek, rajtuk előre elkészített
nagy ládákba csomagolt értékeikkel. A visszamaradt érték egy részét elássák. Az
állatok ellátására magukkal visznek öt leventekorú legénykét. (Siszler István,
Jaklovics Ferenc, Persa István, Süte György Mihályfi József) és Hajas Ferenc
parádés- kocsist családostul. Az 1944. december második felében történt tömeges bevonultatás 15-től 48 éves korig súlyos veszélyt jelent a Mándon tartózkodó
battyáni csoportra. Mostantól bujkálóknak, szökevényeknek minősülnek, akik
nem számíthatnak kegyelemre. (Erről a hadifogságnál is olvashatunk.) Ebben a
veszélyes helyzetben segíti őket s egyben az urasági családot, a kockázatot tudatosan vállaló Nemestóthy Szabó László tart. százados, aki ekkor a keszthelyi kiegészítő parancsnokságon dolgozik. Civilben Nemestóthy Szabó László uradalmi
főellenőr urat mindenki tisztelte, szerette. Az uraság unokatestvére volt, agglegény. Emberségéért, embermentéséért személyére tisztelettel emlékezünk! – Az
uraságék 1945 március elején a fiatalokat hazaküldték, hogy segítsék itthon a
tavaszi munkát. Akkor ők még abban reménykedtek, hogy a munka beindítása az
ő feladatuk. Újabb csalódás: elásott értékeik egy részének csak hűlt helyét találták.
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13. A berényi közös szőlőhegyen menedéket kereső
berényi 40 fő és a közülük élő (2004.) 13 fő
névsora:
Gulyás Kálmán (1914 - ------)
Gulyás Kálmánné (1920 - ------)
Gulyás Józsefné (1894 –1982
Ifj. Gulyás Kálmán (1940 - ------)
Gulyás Magda (1930 - ------)
Jandó Jenő (1906 –1976)
Kovács (F.) János (1897 –1982)
Tóth (P.) József (1906 – 1981)
Szekeres Dezső (1922 -- ------)
Szekeres Emil (1924 – 2002)
Kiss Lajos (1924 – 1985)
Kiss Árpád (1928 – 1976)
Tóth (Cs,) Antal (1919 – 1944) agyonlőtték
Tüttő István (1900 – 1974)
Tüttő Istvánné (1908 – 1989)
Tüttő Zoltán (1931 -- ------)
Tüttő László (1929 – 1954)
Tüttő Magda (1934 -- ------)
Tüttő Gyula (1938 – 1999)
Tüttő Anna (1940 -- ------)
Vilisics László (1892-1949)
Vilisics Lászlóné (1895-1964)
Vilisics Aranka (1925 –1960)
Vilisics Margit (1929 –1960)
Vilisics Mária (1936 – 2002)
Hajdú Istvánné (1912 – 1978)
ifj. Hajdú István(1937 -- -----)
Ifi István (búcsús)(1913-1985)
Horváth Irén (1925 -- -----)
Benke Erzsébet (1929 -- -----)
Benke István (1934 -- --??-)
Németh György (1932 – 1981)
Máté (R.) István (1910 – 1944) agyonlőtték
Gergye István (1904 – 2000)
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Gergye Istvánné (1921-- ------)
ifj. Sárdi István (1923 – 1944) agyonlőtték
Sifter Kelemen (1909 – 1944) agyonlőtték
Nyers István (1896 – 1952)
Ifi József (1913 – 1985) Kegyelmet nyert.
ÁngyánJenő (1905 – 1985) Kegyelmet nyert.
Megjegyzés: id. Sárdi Istvánt az ő vőtársa testvérének, Vilisics Vilmosnak
József nevű fia lőtte meggondolatlanul tüdőn, fiának, ifj. Sárdi Istvánnak temetése napján. A tettes, Vilisics József (1916-1999) Budapesten
textilmunkás volt.

14. Holládon is alkalmazkodni kell a háborús
viszonyokhoz!
Hollád területére sem kívánok illetéktelenkedni, amikor Sifter József (1885)
1944. december 6-i halálát ide jegyzem. A hegyi eseményeknek ő volt az első
áldozata. Valahol a volt erdősház térségében lelték meg golyótól találva.
Balatonkeresztúrról származó menye unszolására indult neki az akkor tűzharcot
jelentő frontnak, hogy az ottani szülők sorsáról értesüljön. A halál oka bejegyzés:
„géppisztoly lövés által”. A balatonszentgyörgyi halotti anyakönyvbe került, mivel Hollád akkor e körjegyzőséghez tartozott.

15. Zsebők Lajosék boldog karácsonya 1942-ben
(Csillagvár u. 114.)
Erről a karácsonyról igazán elmondható, hogy boldog és békés volt. Boldog,
mert az egyetlen gyermek, Zsebők Lajos (22 éves) a háborúból kéthetes jutalomszabadságra egészségesen hazajött, s békés, mert az ellenség e két hétben kb.
1500 km távol maradt a nagyon is békéstermészetű Lajostól, akinek – mint falun
mondják –, még az epéje sem volt keserű. Ahogy meghallottuk a jó hírt Pozsonyi
Gyula (1921-1986) barátommal a régi téglagyárnál, – aki viszont Lajosnak volt jó
barátja –, vasárnap délután elmentünk hozzájuk. Én is – és mindenki – nagyon
jól voltam Lajossal, bár ő a falusi, én pedig a battyánpusztai iskolába jártam.
Kedves, barátságos fiú, akivel együtt jártunk „leventébe”, melynek keretében ő
járásszerte ismert diszkoszvető volt. Sőt Fenékpusztára a hercegi uradalomba
őszi napszámba is jártunk együtt. Ő ugyan egyes gyerek volt, egy néhány holdas
földműves, másként „pógár” családban, azért jól jött nekik is az a napi 1 pengő
10 fillér.
Megjegyzés: Falunkban a „paraszt” szót egyáltalán nem használtuk, az
csak becsmérlő, sértő módon volt ismert. E téren majdnem változatlan
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a helyzet, bár 1945-48 közt sikeres, ismert szervezete volt itt a Nemzeti
Parasztpártnak, amelynek helyi titkára voltam.
A 61 éve történt bátor vállalkozásra így emlékszem Lajos elmondása alapján:
Valahol Voronyezs térségében az első vonalban, Lajosék közelében, a hó világában volt egy előre tolt két-fős jól álcázott szovjet megfigyelő állás, melyet azonban ők napról-napra alaposan megfigyeltek. Felderítették fegyverzetüket, kapcsolataikat, időrendjüket, pihenő szokásaikat, gyengéiket stb. Elhatározták, hogy
elfogják s áthozzák őket nyelvnek. Gyengéikre építették föl bátor tervüket. Lajos
szakaszvezető barátunk egy társával vállalkozott a veszélyes feladatra. Természetesen hólepelben lepték meg a meglepetéstől fegyvereiket használni sem tudó, s
társaik értesítésében képtelen előretolt megfigyelő őrsöt, s hozták át őket fontos
hadi ismereteik kikényszerítése végett. Az ilyen célú vállalkozásokat „nyelvszerzésnek” nevezték. Hogy mi lett a „nyelvek” sorsa, nem tudjuk. Mindenképpen vesztes katonasors, mint ahogy Lajoséké akkor nyertes.
Zsebők Lajos katonaképe
A Don közelében „nyelvet” (szovjet
előőrsöt) fogott el és hozott át harmadmagával. Ezért két hét jutalomszabadságot kapott 1942. karácsonyára. A voronyezsi áttörésre érkezett
vissza csapatához, majd eltűnt.

Kedves Olvasó! Lehetséges, hogy ennyi idő után s katonai szakismereteim
hiányában pontatlanul idézem Lajost, de a siker kétségtelen, hiszen ő azért két
hetes rendkívüli karácsonyi jutalom-szabadságban részesült.
Elmondom a Lajossal történt beszélgetésből egy nekem fontos és tanulságos,
felejthetetlen élményemet. Én akkor Lajosban azt az embert láttam, aki jó ideje a
szovjetek közt lévén hiteles véleményt mond a szovjet emberekről, akikről iskolában, templomban csak rosszat hallottam. Szorongva, minden szóra ügyelve
kérdeztem Lajostól, hogy tulajdonképpen milyenek is azok a szovjet emberek?
Lajos rám nézett szokott széles mosolyával, és így szólt: „Hát olyanok, mint mi,
magyar emberek.” Csönd, majd hebegek: Nem úgy értem, kinézésre, hanem ne184

velésüknél fogva gonoszok, rosszak? Lajos mosolyogva ismétli: „Dehogy, mondom olyanok mint mi, magyarok.” Majd példákat is mondott, és én csak ámultam.
A madárnál is gyorsabban repülő szabadságnapok elszálltak, s Lajosnak viszsza kellett mennie. A Zsebők-család (gyűjteményemben lévő) 1943-as Nemzeti
kalendáriumának januári feljegyzés oldalán ez olvasható: „Jan. 3-án indultam
Oroszországba.”
Más feljegyzés egész évben nem olvasható.
A naptári rész alatt „Történelmi emlékeztető”, Horthy Miklós kormányzó életének és érdemeinek rövid ismertetésével.
„…Az ő kormányzása alatt tért vissza 1938-ban a Felvidék, 1939-ben
Kárpátalja, 1940-ben Erdély északi része, 1941-ben pedig a Délvidék.
Joggal nevezhetjük tehát Szent István és IV. Béla királyunk mellett,
harmadik honalapítónak.”
Tehát Lajos 1943. január 3-án, vasárnap indult vissza, és pontosan a voronyezsi áttörésre érkezett oda, ahol … „Úgy forog a férfi, mint a falevél.” (Gyóni
Géza: Csak egy éjszakára …). S el is tűnt a halálos forgatagban.

16. Egy élő, 81 éves (2004.) volt német katona
visszaemlékezése a csatorna menti harcokra
Balatonmária-Marcali térségéből
Helmut Müller (1923. febr. 28.) az emlékező, aki fiatalon textiltechnikusnak
tanult, és most Németországban, Königsbronnban lakik. 1944. októberében egységét, a 3. lovasdandárt Kelet-Poroszországból Magyaroszágra helyezték át. Ezen
egység páncélgránátos százada első szakaszának volt parancsnoka Helmut
Müller, a fiatal wachtmeister (őrmester, fiatalon a Hitler-jugend tagja). Csehszlovákián át vonaton jöttek Budapestre, majd onnan a frontot áttörve érkeztek
Balatonszentgyörgyre, ahol kirakódtak. Innen az ő százada a magyar ejtőernyősökkel egyesített december 7-i támadás során lánctalpas teherjárókkal Fonyódig
előnyomult. Volt egy légvédelmi ágyújuk is. Ha a szovjetek túl erősek voltak, ők
visszavonultak csatornától csatornáig, míg végül Balatonmáriára kerültek, ahol
szakaszparancsnokságukat id. Kalász Ferenc Vasút utcai (déli oldal, 15.sz.) házában alakították ki. (A Kalász-család ideiglenesen Balatonberénybe települt át.) A
csatorna partjáról oda egy folyamatos lövészárkot készítettek, mely a házba a
falon keresztül vezetett be. Innét fogták át, ellenőrizték Marcaliig a német frontszakaszt. Habár a kitelepített lakosságot a front közelében súlyos veszély fenyegette, – később a hatóság ki is tiltotta őket –, azonban azok aggódva lakásukért,
értékeikért vissza-vissza lopakodtak megnézni, védeni próbálni azt. Így adódott a
háború poklában a hosszú jövőre kiható, a határokat áttörő szerelmi románc. A
német parancsnokság harmadik szembe-szomszédságának pincéjében (Vasút u.
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24.) együtt szorongtak a németek és az ott akkor tiltottan otthon tartózkodó magyarok, kik már maguk is Budapestről menekültként voltak a rokonoknál. A három nagylány egyikénél a nyelvi nehézség ellenére is a háborút túlélő szerelem
alakult Helmut Müllerrel, aki 1946-ban, a háború után az őrzött határok ellenére
a veszélyhez szokottak bátorságával eljött Ibiért és magával vitte őt feleségnek.
(E házasságból született 1950-ben Stephan Müller, kinek neve később családi
névváltoztatással Boller lett.)
Azonban mi, emlékezésünkben még visszakényszerülünk a már mindenkinek
hosszúnak tetsző háborúba, a csatornaparti frontra. Helmut írja, hogy egy katonája megsebesült a kezén, s a környezete ugyan öncsonkításra gyanakodott, de a
megértés neki is azt sugallta, hogy ne jelentse az ügyet. Sőt írja, őt is meglegyintette a disszidálás gondolata, de társaira gondolva, el is hessentette azt. (Ezzel az
akkor már német katonák között is őrlő gonddal találkozunk a balatonberényi
plébánia történetben (Historia Domus) is.)
Helmuték egységét január 13-án fölváltották, s őket egy kis faluba (nevére
nem emlékszik) helyezték el, ahol előttük „SS”-esek voltak. Ott egy sérült kislányt láttak a földön, akin Helmut segíteni akart, de abban a pillanatban súlyosan megsebesült, s eszméletét vesztette, Ugyanakkor egy barátját pedig halálos
lövés érte, aki őt el akarta vinni onnan. A németek e hármas sebesülés mögött a
színhelyet jól belátó szovjet mesterlövészt sejtettek, s ezért a súlyosan sebesült
Helmutot már csak a sötétség beálltával mentették ki nehéz helyzetéből. Követően Bécsbe került kórházba, ahonnan a szovjetek közeledtére Salzburgba vitték. –
Helmut szeretne emlékezni a kis falu nevére, hogy valamiképpen megtudhatná,
mi történt a kislánnyal, akiért majdnem két német katona is meghalt.
A fenti történetről 2003. szept. 1-i magyar nyelvű levelem van Helmut
Müllertől a fia révén, azonban nekem ez az egész történet attól függetlenül nagyon ismerős, mondhatnám szinte személyes élményem. Helmut már nem élő
feleségét, Dobovai Ibolyát ismertem. Ibolya húga, a ma is a volt német szakaszparancsnokság épületében tulajdonosként lakó dr. Kalász Ferencné a komaaszszonyom. Helmut Müller fiát, Stephan Boller-t (névváltozás) pedig kisgyerekkorától ismerem, évente találkozunk, szinte rokonoknak tekintjük egymást. Ő a
Kalász-család örököse, így leendő házához s nagynénjéhez hazajár. Jól beszél
magyarul, de nem annyira, hogy nekem az alapos megbeszélés után ne lett volna
hasznos gördülékenyebbé tennem a levél tartalmát. (Az egész történetet a levél
után, lakásunkon 2003. okt. 28-án személyesen is megbeszéltük, értelmeztük a
bennünket meglátogató Stephan-nal, majd 29-én a hegyi helyszint is bejártuk.)
Magam is jól emlékszem a Kalász lakásba a falon bevezető lövészárokra, ugyanis
a már nem élő ifj. Kalász Ferenc a legjobb barátom volt már akkor, majd a komám lett.
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17. Átnyúlás Berény területére a kölcsönös
érdekek alapján
Itt jegyzem meg, hogy természetesen én nem kívánok illetéktelenül a berényi
krónika területére átnyúlni, azonban mivel a háborús dolgok a berényi hegyen
történtek, ahol a szőlőbirtokok a középkortól eléggé összevegyültek, ezért az átnyúlás nélkül csak csonkán ábrázolhatnám az eseményeket. Például a
szentgyörgyi Simon Viktorék pincéjétől hajtották utolsó útjára a rokon berényi
ifj. Sárdi Istvánt (1923-1944., 21 éves) a szentgyörgy Gergye Ferenc-cel (19191944). És szomszédok voltak a túlélő berényi Ángyán Ferenc (1921-2002) a szintén túlélő szentgyörgyi Kiss Ferenccel (1904-1984). A Máté-pince szomszédságában volt a berényi szintén Máté (Rafael) István (1910-1944) pincéje, aki a teheneitől naponta friss tejjel látta el az akkor öt éves Máté Jenőt (1939-.---). És
Máté (Ráfel) Istvánt saját pincéje udvarán a csak névrokon szentgyörgyi Máté
István (1893-1954) szomszéd találta meg holtan. Itt is említhetem, hogy a
Kéthely körüli harcokban elesett berényi Kovács Jánost (1923-1945) először az
itteni német temetőbe temették el. Még az átnyúlás mellett szól néhai Gosztolya
János (1895-1965) plébános hitelesnek érzett berényi História domusának (plébánia története) ama napokra vonatkozó bejegyzései, melyek kiváló összhangban
vannak az én más sorstársakét is beötvöző tapasztalataimmal. S azért szinte kölcsönösen hitelesítjük egymást ily fontos kérdésekben. Néhai Vörös József (19191989) volt balatonberényi plébános érdeme, hogy ez értékes helytörténeti bejegyzéseket kiemelte, és annak kutatását az ő tulajdon halálát követő öt év után
lehetővé tette a Veszprémi Püspöki Levéltárban történt elhelyezéssel. Hálás köszönetem érte – falunk nevében is – Gosztolya János és Vörös József plébános
uraknak!

18. A meghívott betegség s a hívatlan halál
Kelevitz György (1922-1948) pincetársam utósorsa: Miután a csalafintán
meghosszabbított szabadságoslevél is lejárt, és a háborúból a békébe átkerülés
sem sikerült, vissza kellett mennie az egységhez. Az időhézaggal hogy számolt el,
nem tudom. Szovjet fogságba esett, kikerült a Szovjetunióba, az Uralon túli
Nyizsnyitagba. Szegény Gyuri, 1948-ban már nagyon szeretett volna hazajönni,
de ahhoz nem volt elég beteg. Ezért sót evett, mert társaitól úgy tudta, hogy az
lázat okoz, s így megbetegedvén hazaküldik. Elsokallta. E tévedésébe belehalt.
Utolsó szavait két társa is megírta: „Istenem, Istenem! Meg kell halnom! Pedig még fiatal, csak huszonhat éves vagyok!”
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19. Egy német és egy szovjet sebesült bekötözése
volt magyar katonák által
Ez az „infanterisztos” Simon Jóska (1892-1979) bácsi a későbbi napokban
bekötözött egy sebesültet. Állítólag német hátvéd volt. Jóska bácsi, a volt közös
hadseregbeli katona, tudott vele beszélni. Az idős Simon-testvéreknek semmi
bántódásuk sem esett, mint ahogy a hegyen agyonlőtteken és agyonlőni megkísérelteken kívül másnak sem. Semmi gorombaságról nem tudunk.
Simon Antal (1920- ----) december 8-án viszont egy mellén sebesült szovjetet
kötözött be, miután annak egységét már visszaszorították. Itthon ezt közölte az
ejtőernyősök egészségügyi szolgálatával. Anti 1942-ben a szovjet fronton megsebesült hadirokkant volt már akkor.

20. Háborús vádalku katona-szökevényeinknek
A nyilas katonai hatóságok az időben kényszerhelyzetben lehetővé tették,
hogy az egységeiktől lemaradt és a fölkeresett csapatnál megfelelőnek talált katonák más harcoló egységekhez csatlakozzanak. Így csatlakozott az itt harcoló
magyar ejtőernyősökhöz az egységétől lemaradt és részéről a háború végében
reménykedő Bíró János (1923) is, aki velük visszavonulva a Balatonkenese körüli
harcokban esett el. Szülei hazahozatták, 1945. nyarán temettük. Bíró Csani (mert
magunk közt így becéztük), temetésén az ismerősök, barátok nevében én is búcsúztam tőle. (A temetésre visszatérek.)

21. Háborús tettel terhelten
Bíró Jánoshoz hasonlóan jelentkezett az itteni ejtőernyősökhöz Csuha Lajos
(1923) is, aki előzetesen már frontot járt s megsebesült. Lajos háborús utósorsáról csak bizonytalanul tudunk. A háborút túlélte ugyan, de a követő hónapokban
Budapesten, vagy Budapestről eltűnt. Tőle magától hallották a szentgyörgyiek,
hogy keretlegény volt. Hozzátartozója nincs. Csuha Bözsi neki a húga volt. Lehetséges, hogy mint keretlegény személyes bosszú áldozata lett.

22. Az akkori temetések hangulata
A temetés mindig szomorú, személyes veszteség nélkül is, hiszen az élőt az
elmúlásra emlékezteti. A régebbi temetések hangulata még fájdalmasabb volt,
hiszen a temetés rendszeresen ismétlődő mozzanata volt a teljes nyilvánosság
előtt a koporsó kalapáccsal történő hangos leszegezése, mint utolsó ajtócsapódás
a kedves arc mögött. „Kívánja-e valaki még megnézni?” – szokták előtte kérdezni.
A gyász perceiből egyszer csak fölzendült a komor magunkba mélyedést kiváltó latin nyelvű temetési ének.
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A felnőttek tudták mikor következik ez ének, láthatatlan ujjak már készen álltak a melltájak mardosására.
A kántor és a pap énekelt.
Circum dederunt me gemitus mortis
dolores inferni circumdederunt me.
Verite, exultemus Domino,
jubilemus Deo, saluturi nostro.
praeociupemus faciem eius
in confessione
et in psalmus jubilemus ei.
Circumdederunt me.
A latin szövegnek a résztvevők által nem ismert magyar fordítása, melyről talán sejtésük sem volt:
„Körülvettek a halál gyötrelmei,
az alvilág fájdalmai vettek körül.
Jertek, örvendezzünk az Úr előtt,
dicsérjük a mi Urunkat,
Valljuk meg az ő nagyságát, arcát
és a zsoltár szavával ujjongjunk előtte!”
A háború évei alatt távol idegenben meghalt hozzátartozóinak nagy részét
csak magában, képzeletében, temette el a falu, de közben ott élt egy kis reménysugár, hogy a halálhír talán téves. Nem így az 1944. decemberében a berényi
szőlőhegyen agyonlőtteknél, ahol kihunyt a remény sugara is.

23. Élő háborús családi hagyomány Simon (Viktor)
Mariskáéknál
A háborús hegyi viszonyokat nagyon jól tudja Szabó Jánosné, sz. Simon V.
Mária (1921- ----), aki akkor ugyan nem volt kint a hegyen, de kint voltak a szülei, mamája és a bátyja feleségestől. Bátyját (Simon V. József) és a pincéjükben
sokat tartózkodó és ott gyakran kártyázó két szentgyörgyi (Ifi Kálmán, Gergye
Ferenc) és egy berényi (ifj Sárdi István) fiatalembert 7-én délután a szovjetek
agyonlőtték. Erről a drámáról a családban nyilván sokat beszélgettek, amire ő
kitűnően emlékszik, hiszen bátyja halála után férjével hazaköltöztek Vörsről a
szülői házhoz. Az édesapa sohasem tudta megbocsátani magának, hogy ő már 7én délután az anyjával együtt hazajött az állatokat etetni, mialatt a fiát elveszítette. Mintha ottlétével megvédhette volna! A harcoló szovjet egységek visszaszorultak akkor már, a csellengő gyilkosok még nem. Az apát a magyar aknavetős
ejtőernyősök itt, Bene Gyuláéknál 7-én este akadályozták a visszatérésben, viszont a hegyen lévő családtagok stb. a szovjetek elvonulását észlelve is, csak
másnap szándékoztak hazatérni. – Természetesen vannak még más családtagok
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is, így az agyonlőtt Simon V. József özvegye (1925- ----), aki tulajdonképpen a
szomorú ügy koronatanújának tekinthető. A drámát mindkettejük elmondásában följegyeztem és közöltem.

24. A légi megfigyelőhelyet elhagyók felelősségre
vonása
Az akkori légkör ismeretében könnyen érthető, hogy a megfigyelő szolgálatba
hazulról járó katonák, látva a közeledő szovjeteket, parancsot nem várva, elhagyták a megfigyelőt s hazamentek. Azonban a tartós frontvonal kialakultával, december tizenvalahányadikán dobszóra nekik is be kellett vonulniuk a zalai gyűjtőhelyekre, sőt fölkeresni parancsnokságukat. S hát a felelőségre vonás sem maradt el. December végén a szombathelyi hadbíróság szökés, gyávaság és a szolgálati hely önkényes elhagyása miatt emelt vádat ellenük, amiért halálbüntetés
járt. A kivégzéseket már rendszeresen végig kellett nézniük. Azonban 1945. januárjában Szálasi „nemzetvezető” közkegyelmet gyakorolt, melynek értelmében a
halálbüntetést a „végső győzelem” utáni 3 hónapos börtönbüntetésre változtatták. Egyben a megfigyelő személyzetét Pacsára helyezték ugyancsak légi megfigyelői megbízással. A családok hazulról ott rendszeresen látogatták őket, s hazaival pótolták a hadi kosztot. Oda kérték s kapták hazulról civil ruhájukat is,
amelyben ápr. 2-án, húsvét másnapján hazajöttek, de útközben a 29-én fölrobbantott Zala-híd építésében részt kellett venniük. Mivel elmaradt a „végső győzelem”, elmaradt a 3 hónapos börtönbüntetés is. – A résztvevőkből már senki sem
él. A megfigyelőnél szolgáltak még Berényből néhányan. Az adatokat Navrasics
Ferenc (1904-1987.) fiától, Navrasics Tibortól (1932.) sikerült megtudnom.
2003-ban azt is tudjuk, hogy a megfigyelők szolgálati kézigránátjaikat a helyszínen ásták el, és Kétszeri Ambrus (1904-1985) az ott szolgáló katona annak
helyét utólag megmutatta unokájának, Máté Lajosné, Vilisics Jutkának. Így annak szakszerű kiemelése és ártalmatlanítása 2003-ban megtörtént.

25. A szentgyörgyi emberek fiai 1944.
karácsonyán egy zalai istállóban
A front Balatonkeresztúr-Balatonújlak-Kéthely-Marcali vonalában, a Nagycsatornánál történt megszilárdulását követően a hatóságok azonnal bevonultatták a hadköteles férfiakat, sőt az idősebb leventéket is. Bene Jóska bácsi, kisbíró
dobszavára először a 18-42 éveseknek kellett bevonulniuk, majd néhány nap
után, december 20-ra a 16-48 éveseknek. A legfiatalabb bevonulók, az 1929-esek
1945. február 1-re vonultak be. A központi bevonuló hely a Zala megyei Kondorfa
volt, ahonnan Őriszentpéterre, Egeraracsára, Zalaigricére stb. mentek tovább.
A dobszó után a postánál dolgozó Simon (Dani) György a hivatalától kapott
1945. április 30-ig szóló felmentésével fölkereste az egy szem itthon maradt
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fegyveres nyilast, Zsiborács Józsefet, és reménykedve bemutatta azt neki. Ámde
Zsiborács József a fölmentést érvénytelennek minősítette, sőt eltépte. Gyuri erre
társait még Battyánnál elérve, bevonult velük Nemesvidre, majd onnan
Zalaigricére, Egeraracsára mentek.
Egeraracsán érte őket a karácsony előtti „szent este”. A fázó és éhező 16 éves
szentgyörgyi legénykék, mint a valahai „Mária és József Betlehemben”, egy istállóban szálltak meg. Kilátástalan elhagyatottságukban is, – vagy az által éppen
fölfokozva –, karácsonyi áhítatukban legfőbb gondjuk a karácsonyfa állítás volt.
De miből és hogyan? Egy közeli fenyőfáról ágat vágtak és azt földíszítették a rendelkezésükre álló legfőbb értékkel, az akkor nekik életet jelentő sült krumplival,
mivel az volt a szent-esti vacsorájuk. Minden ágra került egy-egy kisebb fölmagasztosult sült krumpli. Majd harmatos szemmel – haza gondolva – körülállták:
Kiss Imre, Rigó József, Simon Béla, Simon D. György, Szücs László és Tengerdi
Ferenc (valamennyien 1928-asok). S mit is énekelhettek volna? „Békesség földön
az embernek!”, mert talán soha jobban nem szomjazta a békességet az ember a
hosszú háború miatt. De a béke akkor még az el nem érhető távolban sejlett. (Hiszen azokban az órákban – talán percekben – végezték ki kapkodva a menekülő
nyilasok a magyar ellenállás vezéralakját: Bajcsy-Zsilinszky Endrét, ahogy jóval
később megtudtuk, és már fájlalni is tudtuk.)
Megjegyzés: Mind a hat leventénk nyugati fogságba került, s szerencsére
minden épen hazakerültek. 2004. karácsonyán közülük hárman élnek:
Simon D. György, Kiss Imre és Rigó József (Zalaszántó).

26. Nagy meggondolatlanságom 1944.
karácsonyában
1944. háborús, hómentes karácsonya. A régi téglagyárnál lakunk, ahol a völgyi nagy rét nyugati szélén, a faluból vezető út meghosszabbításában, gondosan
épített tisztes földkunyhóiban lakik a falu két cigánycsaládja, Orsós Jánosék és
Bogdán Ferencék. Mi az istállóval, pajtával egybe épített, sőt az abból kialakított,
de már nem létező Alsóháznál lakunk, így velük a réten át tekintve szomszédok,
jó szomszédok vagyunk. Bogdán Ferenc (1913-1968) valahol katona volt, Orsós
János (1896-1971) pedig dobszóra vonult be. Ő már akkor folyamatosan írt, olvasott. Vallásos lévén, később mint újgazda, háza elé kőkeresztet állított.
Évek óta folyó háború van, mely bennünket is elért, együtt élünk vele a béke
ünnepén is. Ez évek alatt legfontosabb eszközzé vált a fegyver, és én a civil, a
legyet sem ölő ember, biztonságom- biztonságunk vélt növelése végett hetek óta
ágyam fejénél töltött puskával alszom, A visszavonuló magyar katonáktól vettem
100 pengőért a Wirth-bolt előtt. Nem is a hadseregben rendszeresített fegyver
volt, hanem valami más, de működő puska, amelyből minden lövés után úgy
kellett kirángatni a vállban kinyílt hüvelyt.
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Olyan volt akkor a világ, hogy fegyverhez bárki könnyen hozzáférhetett. Lett
ebből csak állomásunkon is életet kioltó nagy vétek 1945. Szilveszter este a vasúti
bálban, ahol az egyik vasutas fiatal a másikat szerelemféltésből lelőtte egy ily
módon szerzett puskával (Sz. F. Horváth Jánost. A tettes öt év börtönbüntetést
kapott.)
Visszatérve az én puskámhoz: háború volt, s így a veszélyhelyzet is csak előállt, mégpedig a 1944. karácsony napján, vagy másnapján. Ebéd után éppen
egyedül voltam otthon, és már messziről hallani lehetett, majd beviharzott hozzánk sírva, sivalkodva Bogdán Kati néni, mint a kicsinyeit védő vészmadár. A
haját tépte, letérdelt elém, átölelte a térdeimet, s csak ezután szakadt ki belőle a
szó: „Pistánk, jaj Pistánk"… s elmondja, hogy egy német katona bement hozzájuk
a kunyhóba. Neki sikerült kifutni mellette, de jaj, mit csinál az az ő gyerekeivel.
„Jaj Pistánk, az Isten álgya meg, gyijen el hozzánk! Segiccsen! Az Isten álgya
meg!”
Vigasztalni próbáltam, hogy az a német katona biztosan nem fogja bántani a
gyerekeit. Hogyan is tenné? De Kati néni egyvégtében vigasztalhatatlanul sivalkodott, hogy már eddig is mi lehet az ő gyerekeivel? Lázasan gondolkoztam,
hogy most mit is tegyek? Közben megkérdeztem, hogy a hozzá közelebb lakó
fiatalembernek nem szólt-e? Szólt, de ő elhárította a segítséget! – Pattanásig
feszültek gondolataim, de abban már Kati néni vezérelt, nem hagyott gondolkodni.
Nincs más, mint elmennem, de puskával, másként hogyan védhetném meg
Kati néniéket. – Na, megyek! – „Jaj, az Isten álgya meg, Pistánk!”
Fogtam a puskámat, és elindultunk, de csendre intettem. A kunyhó tőlünk
teljesen áttekinthető füves terepen 100-120 méterre lehetett, és így onnan már a
kilépés pillanatától látni lehetett bennünket a réten keresztül: a puskás civilt és a
szipogó anyát. – Fogalmam sem volt róla, hogy mit kellene, és mit fogok csinálni? Hiszen beszélni sem tudok a némettel, csak gyarlón, csak kéz-láb nyelvvel
segítve. De a puska nyelvén is hogyan? Közben vittek a lábaim, de félnem sem
lehetett, nem volt rá időm, mert a segíteni akarás és a tett kikényszerítése Kati
néni által bennem nagyobb volt, mint az aggály. Eközben már oda is értünk az
ajtó elé. – Jönnek ki a gyerekek, német sehol! Hová lett?? Körülnézett, valamit
mondott és elment, – mondták a gyerekek.
Hát hogy is történhetett volna másképpen? Egy pihenő, az öldöklésbe belefáradt, talán a karácsonyi béke hangulatában hazagondoló, magányos, csak pisztolyos német katona sétált egyet, talán kíváncsiságból be kívánt nézni a kunyhóba
is! (Az sem kizárt, hogy megijedt volna tőlem, a fegyveres civiltől!)
De akkor honnan ez a többszörösen kétségbeejtő veszélyes helyzet, aminek
beláthatatlan, kiszámíthatatlan következményei adódhattak volna, főként reám?
Számos kérdés is adódhat e helyzet után. Bátorság, gyávaság vagy meggondolatlanság? Dehogy voltam bátor, inkább gyáva, mert nem mertem gyávának látsza192

ni. A meggondolatlanság biztosan megállapítható, de Kati néni és az általa képzelt helyzet, valamint részemről a segíteni akarás, nem hagyott gondolkozni,
hiszen a békés, jószándékú, kíváncsi német katonára gondolni sem hagyott a
pánikba esett, kicsinyeit féltő anya, pedig a vigasztalásom kezdetén erre hivatkoztam. Így aztán sodródva a teljesen tájékozatlan anya vészérzetétől, oktalanul
majdnem életveszélyes helyzetbe kerültem. Én e tett után inkább magyarázkodom, mint kihúzom magam. Háború volt, amely lám csak a mi kis történetünkben is a tévedések sorozatát okozta.
Mi minden történhetett volna meggondolatlanságomból eredően:
A német látva a közeledő puskás civilt, pisztolyával ablakon át, vagy az ajtóban ijedtében is leterít, vagy legalább megsebesít. Utóbbi esetben átad a hatóságoknak, akik kivégeznek tervezett fegyveres ellenállásnak értelmezhető tettemért, ami akkor egyáltalán nem volt jellemző.
A lövöldözésen innen (mert én nyilván nem lőttem volna, hiszen a puskát
kapkodásomban is csak megfélemlítésnek gondoltam, amennyire gondolkodni
hagyott a kétségbe esett anya és a röpke idő), esetleges testi erőfölényével, pisztolyával sakkban tartva meg is verhetett volna, és így is átadhatott volna a hatóságoknak, mint egy ritka esetet, amiért fegyveresen támadtam a szövetséges német haderő egy békés katonájára.
Részemről jobb megoldása ennek a kacifántos helyzetnek nem is lehetett,
mint ami lett. A „Sors” esetemben segített, bár máshol is ezt tette volna!
Én természetemnél fogva bárány vagyok, nem farkas, engem a Sorsnak segítenie kellett, hogy én is segíthessek! Sorsom életem folyamán sokszor segített,
nincs is rá panaszom!
Kedves Olvasó! Elnézést e velem történt eset ily részletes és egyéni kifejtéséért, de ez annak a háborús időszaknak egy hiteles és talán tanulságos darabja,
kormintája amely körülmény akkor nagyrészt meghatározta tetteinket. Egy háborús karácsony, melynek közvetlen és közvetett tanúi, a Bogdán-gyerekek élnek, akiknek anyjuk mindezt – persze egyszerűbben – többször is elmondta.
Tehát kis körben ugyan, de élő történet.
Még egy kis töprengés az előzőkhöz: Ha én akkor a német katonát ott találom, és ő lelő engem, vagy a katonai hatóság kivégez, hol élne a nevem? A 2. világháború hősei, áldozatai között? De hiszen látszólag szövetséges katonára támadtam. És a követő korokban mikor, hol, milyen minősítést kaptam volna?
Ezen bizony el lehet gondolkodni, de mindent akkor sem tudhatunk! Játszott
velünk a Sors, s hittük, mi tesszük!
„Balgán játszottunk mindahányan, és az évek múltak, mint a percek
Véred kihullott harmatával, irgalmazz rajtunk, Jézus herceg!”
Faludi György
Villon-átköltéséből
193

27. Az eszperantó világnyelv és a világháború
találkozása Balatonszentgyörgyön
A háború természete szerint rombol, de néha épít, akár csak egy-egy kevés
meleg emléket is. Amaz időkből most egy ilyenre emlékezem.
Valamikor úgy 1944. decemberében, esetleg 1945. januárjában történt, amikor a Nagycsatorna partján megmerevült front idején sok német katona tartózkodott pihenés és egyéb okból falunkban. A Kis utca (ma Béke utca) végi barátságos Gergye családnál – meglepetésemre – egy németül nem tudó német katonával találkoztam. A házigazda, a mindig kedves Gergye Feri bácsi (1894-1975)
azonban folyamatosan beszélt azzal az idősebb katonával, akinek a ruhadarabjai
sem voltak teljesen azonosak a német katonákéval. Feri bácsitól megtudtam a
meghökkentő magyarázatot: Emberünk olasz, s mint a fölbomlott olasz hadsereg
tagja sodródott a német hadseregbe, ahol fegyvertelenül szolgált, kocsis lett. A
magyarázat másik részét könnyen kitaláltam. Feri bácsi fiatal korában, az első
világháború előtt az olaszok könnyű, mozgékony magyar fiúkat toboroztak nálunk „zsokénak”. Feri bácsi is jelentkezett és az Andor fiúval el is mentek. Ő
azonban később hazajött. Hát innen volt a folyamatos olasz beszédkészség, aminek Feri bácsi nagy hasznát vette, hiszen a vörsi berekben termő piros-tövű sásnak az olaszok évtizedekig nagy vásárlói voltak, s ő a szedetésnél olasz nyelvtudását tolmácsként hasznosította.
Az esett sorsú csendes olasz nekem nagyon rokonszenves lett – valószínűen
én is neki. Csak néztük egymást, miután itt gyarló német nyelvtudásom semmit
sem ért. Próbálkoztam gyenge latin tudásommal is, az se ment. Egyszer csak
reménysugár csillant olaszom szemében, s mint aki mindent egy lapra tesz, kérdezte: Nem beszélek-e eszperantóul? S mit mondhattam Feri bácsi révén? Az
emberiség tökéletlenségét, szégyenét a magaméval tetézve, hogy: nem! Elszomorodott. S ott, akkor itt belül megfogalmazódott egy szent eskü: Én pedig meg
fogom tanulni az eszperantó nyelvet, amely nagyon könnyen megtanulható a
saját nyelv mellett, és segítségével mindenki-mindenkivel tud beszélni a Földön.
Akkori tudásommal ilyesmiket már hallogattam, tudogattam az eszperantóról,
amely eszme nekem nagyon megtetszett. Később azt is megtudtam, hogy maga
az „eszperantó” szó reménykedőt jelent. Én, ki hittem az Istent, s hittem az emberben, hogyan hagyhattam volna ki az életemből az emberiség közeledését, egymás megértését elősegítő eszköz ismeretét. Ahogy írom, e pillanatban jutott
eszembe, hogy az eszperantó világnyelv a „pünkösd” másik oldalaként is fölfogható. Ott Krisztus tanítása terjesztésének elősegítésére nyertek képességet az
apostolok a külön nyelvű népek nyelvén szólván, itt az eszperantó révén a külön
nyelvű népek nyertek lehetőséget egymás megértésére, ami a felebaráti szeretet
gyakorlásának fontos eszköze lehetne. Amire a háborúban is szükség lehet, de a
háború megelőzésében még inkább.
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Az olaszunkkal később is találkoztam Gergyééknél egy-egy pohár bor mellett,
s csak Feri bácsi tolmácsolásával érintkeztünk egymással, a két ember, akik a fele
utat már megtették egymás felé az országhatárokon felülemelkedve.
(Fogadalmamat részben teljesítettem: Úgy 1967-68-ban eszperantó nyelvvizsgát tettem, s mint a fonyódi Járási Könyvtár akkori vezetője, 20 kötetből álló
eszperantó nyelvű könyv-részleget hoztam létre. Volt tanfolyamtársaimmal kapcsolatot tartottam, valamennyit leveleztem is külfölddel. Az akkor szokásos nagy
csillagvári megyei rendezvényen, a népek barátságának szellemében egy többnyelvű ifjúsági találkozót szerveztünk, magyar, szovjet (így mondtuk) és lengyeleszperantista részvétellel. S, ha már vallok, elmondom, ha munkaviszonyban
állnék, adóm 1 %-át az eszperantó nyelv támogatására ajánlanám. Mindezek
mellett, bokros gondjaim közt az eszperantó nálam elhanyagolódott, bár a hűség
megmaradt. Fájlalom! Eszmetársaim közül ma is meleg barátsággal emlékszem
Békés András balatonboglári tanár-könyvboltosra, Papp József fonyódi gimnáziumi tanárra és a boglári Salamon Erzsire, a diétás nővérre.)

28. Egy „ludas” német katona lúdtalanítása
Talán 1945, februárjában történhetett. Úgy késő délután, hazamenet a téglagyárhoz, a mai Csillagvár utcában (akkor Fő utca) láttam velem szembe jönni egy
német katonát, honaljában egy oda semmiképpen nem illő libával. A németnek
mögötte loholt a fiatal Bíró Margit. aki valahogy kiabálással, integetéssel kérte,
hogy állítsam meg, tartóztassam föl a németet, mert ellopta a libájukat. Én persze megállítottam, és gyarló német nyelven, kiegészítve a „kéz-lábbal” beláttattam vele, hogy most ő lesz megfosztva a libától, s nem a liba általa. Természetesen nem értettem, hogy erre ő meglepetésében mit dadogott, de a közben őt beérő Margit már ellenállás nélkül tudta hátulról kivenni németünk honalja alól a
libát, aki bosszúsan eloldalgott onnan.
– Hogy itt a német katonával szembe mertem szállni, nem volt egy hőstett.
És hogy ő meghátrálni kényszerült, érthető, hiszen egy szövetséges hadsereg
tagja volt, akit felsőbbsége e tettéért nyilván felelőségre vonta volna.
Mindezt 1997-ben, Horváth Imre barátom temetését követően, már poharazás közben, mosolyogva beszéltük meg. Margit emlékezetéből bújt elő. Ugyan így
bújt elő az 52 év távolából egy komor emlék: Margit bátyjának, Bíró „Csaninak” a
temetése is. Meglepett s jólesett, hogy valaki ilyen hitelesen őrzi még e régi emlékeket.
Bíró Margit, özv. Nagy Lászlóné Tapolcán lakik.

29. Nyilaskeresztes frázis-puffogtatás
„Kitartás magyarok! Azért is – kitartás! Messzi tekint a szemünk a
magyar jövőben! Jelenünk jelszava, parancsunk: Kitartás! Harc a
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győzelemig! Csak egy perccel tovább! Férfi, asszony, gyermek vésd a
szívedbe, csak egy percen múlik, csak egy perc a végzet! Ki bírja tovább! Már hallom a győzelmi éneket! Már látom a Hungarista Légiók
dübörgő felvonulását az új Európa, s benne a Hungarista Birodalom
új, tiszta honába: honalapításra! …
(„Veszprém Vármegye”, 1944. dec. 13. – Veress D. Csaba kiemelése: ”A balatoni csata”,
2000. 47.)

Két sor a nyilas indulóból:
Velünk az Isten, száz csatán keresztül,
Nem veszhetünk el, csak mi győzhetünk.
(emlékezetből)

30. A déli harangszó kísérő szövege a rádióban a
háború alatt
„Delet harangoznak szerte Magyarországon, ez a harangszó a nándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre is, hiszen
ismét harcol a magyar, az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért kockán forog a magyar katona élete,
könyörögjünk értük és itthoni szeretteikért! Kérjük az Istent, hogy védje meg a jó magyar fegyvert, és a drága magyar életet! Ámen.”
(Végh Ferenc és László István emlékezetéből)

Megjegyzés: E szöveget az időben a tanítás déli befejezésénél is elmondták
az iskolákban, a keszthelyi polgáriban legalábbis. Így őrizte meg Végh
Ferenc emlékezete.

31. Kétszer keresztelés Holládon és más
érdekesség 1944/45 telén
Adatközlő: Kovács József, holládi helytörténeti kutató
Holládon őrizte meg az emlékezet, hogy egy újszülött kislányt a hadi események miatt az ejtőernyősök papja keresztelte meg (Péter Teréz, Kungli Jánosné).
A békés idők beálltával a keresztelést a vörsi templomban megismételték, és
megtörtént az anyakönyvezés is. Ugyancsak Holládon történt azon napokban,
hogy egy másik újszülöttet egy ott lévő német katona orvos alaposan megvizsgált, testméreteit megállapította, miközben a nyelvet nyilván nem értő anya
mindezt rémülten nézte (Rózsa Mária, az anya Rózsa Sándorné).
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Az idős holládiak mosolyogva emlékeznek a németeket szolgáló fegyvertelen
olasz katonákra. Még gyors beszédüket is utánozzák.
Egy népszerű katona-dal abból az időből:
A magyar ejtőernyősök kedvenc dala Holládon
Ma este indulunk a frontra,
búcsúzni jöttem kis Kató.
Ne félj, vigyázunk magunkra,
velünk az Isten kis Kató.
Elkísér a csókjaid emléke,
az élet szép, szeretni jó,
Patyolatos fehér ágyacskádban,
gondolj majd néha rám Kató!
Majd, ha vége lesz a szörnyű télnek,
és újra elolvad a hó.
Ne félj, visszajövök majd én Hozzád,
szeretlek hűen kis Kató.
És ha mégis elszólítna Tőled,
egy mennyországi behívó,
Akkor se sírj, felejts el engem,
s légy mással boldog kis Katóm!
(A szöveg Végh Feri emlékezetéből)

32. Végh Feri (bácsi) a 14 éves háborús sírásó
emlékei a helyi német katonatemetőről
Kedves Olvasó! A sírásókra minden korban különös érzéssel tekintettek, hiszen ők azok, akik e földi lét határán utolsóként emelik meg, illetve át a porhüvelyt az ismeretlenbe. E komor tettet természetszerűen mindenhol érett korú
személyek végzik a veszteségtől porig sújtott hozzátartozók figyelmétől kisérve.
Így van ez békében, de bezzeg a háborúban minden a visszájára fordulhat, fordult is, nálunk is. Így válhatott a 14 éves Végh Ferenc (1930. szept. 10.) 1944/45
telén száznál is több német katona sírásójává. Most 74 évesen ő erre emlékezik,
mint a közmunkában volt sírásók közül az egyedül élő. (Mindezt ő, az akkori
legidősebb fiatal mondja el nekem, az akkori legfiatalabb itthon lévő felnőttnek.
Ennek magyarázata a tömeges bevonultatás, amikor alig maradtunk itthon néhányan. L.I.)
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Végh Ferenc az egykori német
katonatemetőben
Ezen a helyen, a mai Virág utca déli
végén 14 évesen sírokat ásott. Az
élet megy tovább; az egykori temető ma játszótér.

Ismert, hogy a szovjetek visszaszorítása (1944. dec. 7-10.), s a Nagycsatornánál megmerevült front után a hatóságok a férfiakat két csoportban bevonultatták, a néhány állami alkalmazott kivételével. (Engem a vasút mentett föl. L.I.)
Először a 18-42, majd a 16-48 éveseket, de februárban a 15 éveseket is bevonultatták. Így itthon közmunkára csak az 1930-asok, a 14 éves „férfiak” és természetesen a nők maradtak, azonban a nőket, az élet forrásait, még az akkori háborús
körülmények közt is fölmentették e szomorú szerep alól.
„Feri bácsi” elmondja, hogy reggelenként az iskolánál a közmunkára megjelenteket a német altiszt osztotta be egy Major nevezetű, (Budapestről menekült,
s a már elpusztított zsidó Wirth-család házában (ma Kiss-ABC) lakó) tolmács
segítségével. A nők lőszert tisztítottak, segítettek a konyhán, de lövészárkot is
ástak, ahol egy Keresztúrról idetelepített asszony aknatalálattól meg is halt (Péter Jánosné, néhai Háló Endre édesanyja). A „férfiak” a balatonkeresztúri malomból gabonát szállítottak, és lövészárok ásáson kívül sírt is ástak.
A német katona temetőt a mostani Virág utca elején létesítették. Akkor a Virág utca és a Petőfi utca nagy részének helyén a szántóföldek között egyedül csak
Bartó Antal kertész kis háza árválkodott.
A frontról meghozott és a battyáni német katonakórházban meghaltakat
egyesítve temették. A téli, vastag jéggel borított fagyos földben embert próbáló
munka volt a sírásás, még inkább az a gyerekembereknek. S további alig bírható
lelki terhelést okozott nekik a koporsók hiánya, amit csak sátorlapok és e célra
készített papírtakarók helyettesítettek. Egyedi sírokat ástak, talán csak kétszer
közöset, három-négy főnek.
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A temetések egyházi szertartással történtek, melyeket a battyáni kórházban
szolgáló tábori lelkész végzett – emlékezés szerint – vallási különbség nélkül. A
lelkész – német nyelven – minden alkalommal méltatta a birodalom szolgálatában történt hősi halált. A temetés egyéb tennivalóit az ugyancsak a kórházban
szolgáló kertész végezte, illetve szervezte. Ha több személyt temettek, akkor
Keszthelyről disz-egység jött és disz-sortüzet lőttek. A legdíszesebb temetés a
német páncélvonat Balatonkeresztúron elesett parancsnokánál történt. Neki
koporsó is került. A temetéseken kíváncsiságból, együttérzésből, s kicsit a hiányzó hozzátartozók helyett is, rendszerint megjelent néhány polgári személy, különösen a szabadnapos vasutasok, akik a közelség miatt könnyebben szereztek a
temetésekről tudomást. (Magam is több alkalommal résztvettem. L.I.) Természetesen a kórház lábadozó betegeiből és a faluban szállásoltakból néhány német
katona is megjelent.
E temetőbe 126 személyt temettek, köztük egy szovjetet is (Paul). De itt került először eltemetésre a saját magyar egységétől megvált balatonberényi Kovács János is. A három sorból álló temető szélén egy nagy kereszt állt, melyet
később egy „Német katonák temetője” feliratú kereszt váltott föl. 1991-ben az
egész temetőt módszeresen exhumálták és áttelepítették Böhönyére. A temető
helyén játszótér létesült.
Végh Ferenc, a 14 éves volt háborús sírásó, egyéni sorsában is nagy csapással
mögötte (vasutasként balesetet szenvedett, elveszítette egyik lábát) 59 év után is
meglepő frissen emlékszik ama komor hónapokra, mikor a már nem élő Nagy
Györggyel (Köz melletti), Simon Józseffel (apja „vasuti”), s egy ideig az idősebb
Doma Istvánnal és Cser Ferenccel együtt szinte mindennapos dolguk volt a temetés, mert akkor vidékünkön is dúlt a háború, s a messziről jött férfiakat katonaként, virágjukban aratta a halál.
Végh Feri nagyon szerette a sportot, azóta is nagy sportbarát. A helyi társadalom életében mint az egyházközség vezetőségi tagja tevékenykedik már régóta.
A német katona temető helyén ma játszótér van, ahol semmi sem emlékeztet
a falunkat is megrázó 2.világháborúra.

33. Áttekintés a volt helyi német katonatemető
elesettjeinek utolsó útjáról (a német
hadisírgondozó adatai alapján)
A játszótér helyén 1944-1991 között létező temető 123 „elesett” német katonájának utolsó útjáról emlékezetünk és a német hadisír-gondozó kimutatása
alapján a következő kép állítható össze.
A berényi hegyre betörés alkalmával, 1944. december 5-én nem látszódik
német veszteség, bár reggel a berényi hegy északi részén volt tűzharc. Ezt délután többórás távoli tűzharc követte a szőlőhegyet elfoglaló szovjet és a
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szentgyörgyi Cseri erdőben védekező német erők között. Ez ütközetnek sem találunk német halottját. A szentgyörgyi Cseri erdő 6-án szovjet részről történt elfoglalása alkalmával a védekező németek két katonája esett el. December 7-én a
magyar ejtőernyősök eredményes támadása alkalmával a már említett két magyar ejtőernyősön kívül a támogató német erők egy katonája esett el a Balaton
térségében. Ekkor még a hegy Berény felé eső része szovjet kézen maradt, melyet
a németek fergeteges támadása 9-én este szerzett vissza. E támadás öt német
katona életébe került a Bokros-hegy térségében.
A későbbiekben, a tartós front kialakulásával már az ilyen részletes adatgyűjtés kizárt. Összegzés inkább időben lehetséges. Decemberben 15 német esett el,
januárban 41, februárban: 29 és márciusban: 31.
A halál helye szerint a következőképpen vonhatók össze az utolsó utak: a balatonszentgyörgyi Cseri erdőben: 2, a Berényi-hegy térségében: 5, a Balaton közelében: 4, Balatonmária, Balatonkeresztúr és Balatonújlak térségében: 15,
Kéthely és a tőle keletre eső térségben: 46, Marcali térségében: 3, Holládnál: 1.
Ezen túlmenően a battyáni német katonakórházban meghalt 25 fő. Az ő sebesülési helyük nem ismert.
Megjegyzés: A kimutatásban láthatóan egy kevés hiányosság is előfordul,
ezért a térben távolabbi adatok nem tekinthetők pontosnak.
Kapcsolódó szomorú érdekességek: Az itt eltemetettek közt a legfiatalabb két
19 éves fiú volt. A legidősebb egy 46 éves. Egy német katona 1945. február 22-én,
45. születésnapján halt meg a battyáni kastélyban berendezett német katonakórházban. Holládon egy német katona töltött fegyverének tisztítása közben, 1945.
március 15-én halálos sebet kapott, és meghalt a battyáni kórházban. Holládon
még él e tragédia szemtanúja.
E temetőbe került az itteni vasútvonal szakaszon a helyzetét állandóan változtatva harcoló német páncélvonat bátor, de nem kellően óvatos parancsnoka,
Fritz Strater is (1912, rangja hadnagynak megfelelő). A páncélvonat kocsijain a
végigjárás biztosított volt, de fedetlen s így veszélyes, azonban a felelőséget érző
bátor parancsnok a harc hevében is segíteni akarta katonáit. Vesztét is ez okozta.
Aknatalálatot kapott a Balaton löszpartjának védelmében. Vonatja holtan hozta
be. Másnapi díszes temetésén sortűz dördült. Az ő sírját a fagyos földben –mint
sok másét- a 14 éves Végh Feri ásta. A parancsnok rangjához illően rögtönzött
koporsót is kapott. ami a leeresztéskor a fagyos földben megszorult. A temetésen
sokan részt vettünk civilek, német katonák. Magyar katonák akkor falunkban
hónapokig nem voltak.
Megjegyzés: E temetőbe került első alkalommal eltemetésre a
balatonberényi Kovács János is, akit szülei később hazavitettek. Végh
Feri szerint eltemetésre került itt egy szovjet katona is, akinek későbbi
sorsáról nem tudunk. A halottak között három az SS-hez tartozó katona
is volt (Schutz-Staffel). Volt köztük még Segner Józseffel együtt három
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magyarországi sváb is. Érdekességként említem, hogy volt köztük egy
anyai ági névrokonom, az osztrák Reisinger.

Berényi magyar katona a szentgyörgyi német
katonatemetőben
A szovjetek 1944. december 7-i és 9-i visszaszorítása után a háborús vádalku
keretében jelentkezett az itt harcoló német egységekhez harcolni az egységét
elhagyó balatonberényi Kovács János (1923-1945.), aki a Kéthely körüli harcokban 1945. márciusában elesett. A német hadsereg illetékesei nem tudván, hogy ö
a szomszédos Balatonberény lakója, a helyi német katonatemetőben temették el.
Őt a szülei később hazavitték.

34. Németek, fegyvertelen olasz katonák és a
szomszéd falvak menekült lakosságától zsúfolt
falunk a tartós front árnyékában. Bemutatja az
akkor 14 éves Végh Ferenc.
A második világháború 1944. decemberében elérte községünket. Amire félve
gondoltunk, bekövetkezett. A berényi szőlőhegyről behallatszott a harci zaj. Féltünk, vajon mi történik velünk! Az orosz csapatok a temetőig értek el, és itt a
kertek alatt megállították őket. A két napi csata után a pápai ejtőernyősök, a pápai hadosztály első zászlóalja a német csapatokkal együttműködve visszaverték
őket a Balatonkeresztúr-Balatonújlak-Kéthely-Marcali front-szakaszra. A front e
térségben a tél folyamán – kisebb csatározások kivételével – mozdulatlan maradt. A visszavonuló orosz csapatok a berényi szőlőhegyre menekült szentgyörgyi
és berényi civilekből 9 katonakorú férfit agyonlőttek.
A hadműveleti területről, a már említett községekből a lakosságot kitelepítették. Ezen községek lakói Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Vörs, Hollád,
Somogysámson községekben rokonoknál és a lakosságnál maradtak az egész tél
folyamán. Ők sokszor életük veszélyeztetésével, éjszaka visszatértek ottmaradt és
megtalált vagyontárgyaikért. Ezek nehéz idők voltak mindenki számára. A front
mögötti településeket az itt pihenő és tartalékban lévő alakulatok miatt néhány
kisebb légitámadás is ért. A harcoló német alakulatokat innen váltották le, és ide
tértek pihenőre. Emlékszem, a nálunk elszállásolt német egység katonái 1944.
december 24-én, „szent-este” mentek Balatonkeresztúrra leváltani a már elfáradt csapatokat. Nagyon el voltak keseredve, hogy a karácsonyt már a fronton
töltik. Előzetesen már nagyon készültek a karácsonyra, már karácsonyfát is hoztak, de itt kellett hagyniuk. A lakosságnak is nagyon terhes volt a menekültekkel
és a katonákkal zsúfolt falu.
A civil lakosságnak sokszor kellett közmunkában a régi iskolában lőszert pucolnia. A balatonkeresztúri uradalmi magtárból gabonát szállítottunk. Útközben
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a berényi műúton aknavetővel lőttek ránk. Abban az időben óriási gond volt a
kenyér beszerzés, az ellátás jegyrendszerben történt.
Az újlaki határban árkot ástunk, ahol aknatámadást kaptunk. Itt sebesült
meg a néhai Háló Endre édesanyja, aki a sebesülésbe bele is halt.
A battyáni kastély német katonakórház volt tele német sebesültekkel. Az ott
meghalt és a fronton elesett katonákat a jelen Virág-utca sarkán lévő katonai
temetőbe hantoltuk el 1945. tavaszáig, amíg a front el nem vonult rajtunk.
A községeink területén pihenő és a front utánpótlást ellátó alakulat innét látta el lőszerrel, élelemmel a fronton lévő csapatokat. A somosi berényi erdőben is
lőszerraktár volt, melyet az erdőszélen bunkerben lakó német egység látott el. A
vizet a már megszűnt banácsi kútból hordták.
A frontot a Balkánról visszavonuló német hadtáp alakulatok látták el. Sapkájukon fénylett a fémből készült „havasi gyopár”. Ezen alakulat Görögországból
érkezett, és a lőszeres valamint az élelmiszeres kocsik vontatását öszvérekkel
végezték. E fogatok nemcsak a motorzajtól védték a hadtápot, de öszvéreik a
lovaknál igénytelenebbek, fáradságtűrőbbek voltak. A kocsiknak vastag kereke
volt, mely a puha talajba kevésbé süllyedt bele.
Községünk területén három tábori konyha működött. Az egyik a régi pásztorháznál (Csillagvár u. 94), mivel ott kút is volt (közös kút). A lőszerrel és élelemmel már este, szürkületkor indultak a frontra és reggelre, kivilágosodásra
értek vissza. Az út a berényi-keresztúri hegyen keresztül történt. Sokszor érte
őket támadás, mert az oroszok észrevették őket, és tudták, hogy az utánpótlás
mindig éjszaka történik.
A lőszeres kocsik hajtói olasz katonák voltak. Mivel az olasz hadsereg kapitulált, fegyver nélküli szolgálatot láttak el német kísérettel. Nagyon fáztak, nem
szerették a kemény hideget. Majdnem minden olasz katona szakállt növesztett,
ami akkor nekünk nagyon szokatlan, furcsa volt. Napközben mindig nagy faklumpákban voltak, hosszú szárú fehér gyapjú zokniban. A frontra menet voltak
csak bakancsban.
Fogataik több helyen voltak elhelyezve. Például a szomszédban, Máté Feri
bátyáméknál. Az etetés, a ló és öszvér ápolás nappal történt. Ezt a munkát mindig kedvvel néztem. Az öszvérek nagyon rugós állatok voltak. Az udvaron pucolták őket a lőszeres kocsikhoz kötve. Ezt csak a meszelőnyélre erősített vakaróval
lehetett végezni, mert váratlanul, mint a villám rúgtak ki.
Ez így történt egész télen, míg a tavaszi hadjárat meg nem indult. Az alakulat
húsvét előtt nagykedden hagyta el a községet. Tudtuk, hogy elérkezett, amivel
már régen számoltunk!
Van egy emlékképem a menekülés napjának, nagycsütörtöknek estéjéről. A
Kohn kisasszony és Simon Kálmánék udvarán hátul volt a németeknek egy raktára. Annak tartalmát menekítették. (Bevallom, akkor nekünk is sikeredett egy
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láda dobozos húskonzerv). A szép holdas estében éppen egy szovjet „Rata” repülőgép szállt el felettünk. Az egyik dühös német fogta puskáját, és nyomjelzős
lövedékkel rálőtt. A gép visszalőtt, de szerencsére nem talált.
Az este vitték el a németek a menekülésükhöz Gál Laciék lovait.
Ugyancsak nagycsütörtökön este Simon (Dénes) János első szobájában (Csillagvár u. 79.) egy német tábornoki kar, tisztekkel, előttük térképpel tartották az
utolsó megbeszélést. Este 10 órakor gépkocsikon elhagyták a községet, de előtte
elejtették, hogy „holnap itt az orosz!” Csak az utóvédek maradtak, de a reggeli
órákban azok is távoztak Battyán felé, de a 29-én fölrobbantott Zala-hidakat
egyébként sem használhatták.
Számunkra így ért véget a második világháború!

35. Temetőnk négy vasutas menekültjének
valószínű tragédiája Tapolca térségében
Tátrai József (1903-1945), és három társa: Szenyéri Károly, Horváth József
és Ongrádi Erzsébet az áldozatok.
„1945. március 25-én délután és az esti órákban a szovjet 17, légi hadsereg kötelékei élénk harctevékenységet fejtettek ki a Balaton északnyugati légiterében. Délután 15 órakor a szovjet 244. bombázórepülőhadosztály egyik köteléke súlyos csapást mért a visszavonuló német és
magyar csapatokkal zsúfolt Tapolcára. A bombasorozatok elsősorban
a vasútállomást és a közelben lévő városrészt érték. A legsúlyosabb
anyagi károk az Arany János, a Fazekas és a Fő utcát érték. A bombázás során 196 polgári és katonai személy halt meg. Ezek közül azonban
csak kb. 30 helybeli lakost anyakönyveztek.”
(Veress D, Csaba: A balatoni csata. 1976. 403.
vagy a 2. kiadás 2000. 298.)

Valószínűnek látszik, hogy az itt idézett repülőtámadásban vesztették életüket Tátrai József és társai, akiket a balatonszentgyörgyi vasútállomáson emeltek
ki a vonatból és temettek el 1945. márc. 28-án, külön sírba, egymás mellé a helyi
temetőben. Tátrai József sírja kelet felől az első s egyben 2003-ban már csak az
egyedüli gondozott sír, mivel a másik három évekkel ezelőtt elenyészett. A négy
holtat csak a róm. kath. plébánián anyakönyvezték, az önkormányzat halotti
anyakönyveiben nem találhatók.
Megjegyzés: Tátrai József MÁV távírda mester volt Kiskőrösön, aki nem
menekült, hanem valami értékes műszaki tárgyat mentett általa a szovjetek elől a MÁV felsőbbség. Ő visszaakart térni Kiskörösre a családjához, azonban a háborús helyzet sodorta Tapolcára, majd onnan végze203

tes utolsó útjára. Fia Kiskörösön fogorvos. Ő apja sírját évente fölkeresi.

36. Mazzag Vince megmenti a németektől Császár
Istvánék lovát. Mazzag Vince feljegyzése
„A németek kezdték kiüríteni falunkat. Elsősorban a lovakat hajtották
el magukkal. Császár Pista bácsi (1912-1994) akkor a fronton volt, felesége egyedül gazdálkodott.
Éppen akkor értem oda kerékpárral, amikor lovát vezették ki a németek. Császárné, kisgyermekével együtt sírt, de hiába könyörgött a katonáknak.
Látom a parancsnokot, odamentem hozzá, és mondom neki, hogy ennek a családnak nem szabad bevárni az oroszokat, ezért menekülni
akarnak. Kértem, hogy a lovat ne vigyék el, mert az a család vesztét jelenti!
A parancsnok azonnal visszavezettette a fiatal szép lovat az istállóba.
Szerencsém volt, hogy néha felkértek tolmácsolásra, és ismertek.”
Balatonszentgyörgy, Mazzag Vince (1923.)

Megjegyzésem: Az alkalommal, 1945. március 29-én gazdag Gergye
Istvánék, illetve vejük, Gál László lovait vitték el a németek. (L.I.)

37. Falunk büszkesége, szeretett vasútállomásunk
műszaki berendezése romokban, de a biztosító
berendezés Mazzag Vince által megmentve
A magyar-német műszaki egységek 1945. március 29-én nagy alapossággal
elpusztították, tették a közlekedésre alkalmatlanná állomásunkat. A romhalmazban csak a biztosító berendezés forgalmi irodai és váltótoronyi nagyfontosságú
látható részei maradtak épek, mert azoknak fölrobbantásától – Mazzag Vince,
németül jól beszélő forgalmi szolgálattevő kérésére – a németek eltekintettek.
A vágányhálózatot a bejárati jelzőktől, a másik oldali bejárati jelzőkig négy
méterenként fölrobbantották a váltókkal együtt. Természetesen a vízszolgáltató
daruk, a Vízház is hasonló sorsra jutott.
A két Zala-híd fölrobbantása is 29-én történt. Előtte elparancsolták az elágazási váltóőrhelyéről Horvát József váltókezelőt.
S most a címnek is meg kell felelnem. Az állomás az 1930-as években irigyelt,
szinte csak protekcióval elérhető munkahely volt, nyugdíjas állás jó fizetéssel, s
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vele – különösen falun – fölértékelődött nősülési eséllyel („Havi kétszáz pengő
fix-szel …”).
S ettől is több volt: a vasútállomás volt szemünkben a város, a lüktető forgalom a pöfögő, csúcsos elejű vagy ragyogó rézkarikás mozdonyokkal, a sok jól
öltözött illatos városi emberrel. A „hárommillió koldus” az utasok közt mélyen az
ország lakosságában elfoglalt aránya alatt fordult elő, hiszen többnyire Keszthelyre is gyalog járt, még a piacra fejkosárral is. Az akkoriban alig beépített
úton, a Vasút utcában a falu és az állomás közt vasár- és ünnepnapokon mindig
lehetett látni egymást és az állomást látni vágyó sétáló fiatalokat. Nem csodálhatjuk, hogy az 1861-ben indult Déli Vasút e szép állomását az akkori „egyutcás”
falunktól távol, „Keszthely külső pályaudvar”-nak nevezték.
A józan életű édesapámnak is a vasút volt a vasárnapi nagy élmény, mikor
kisfiát kézen fogva, kisétált velem az állomásra. A Jáger- kocsmát is azért csak
útba ejtettük egy-egy pohár -habzó, nekem keserű- sörre, vagy egy fröccsre. Húsos-Jágeréknak mondtuk őket, mert a két sokáig nőtlen Jáger testvér, a hentesmészáros és a kocsmáros együtt lakott, dolgozott. A cél egy Kis Újság volt az
IBUSZ pavilonból, melyet ott a szép piros padon apám mindjárt olvasni kezdett.
Nagyon örült, ha Rothermere lordnak a Trianoni békét bíráló nyilatkozatáról,
vagy valami Matuska Szilveszter-féle szenzációról olvashatott. Akadt ismerős
beszélgető társ is, vagy egy várakozó, unatkozó utas. Az ilyennek a megszólítása
mindig gond volt, mert mit tudhatja az ember miféle „úr” lehet az illető! Tekintetes, vagy nagyságos urat illik-e mondani? (Édesapám tájékozott ember volt,
kinek jó eredménnyel elvégzett 6 osztály állt mögötte. Pompásan olvasott, jól
számolt, sőt tudta a „Családi kör”-t és a „Ki volt nagyobb” c. verseket is. Szép
írását, bár örököltem volna. Nagyon szépen dalolt, most is fülemben van „A DélTiroli fenyves erdők aljában…” )
Így aztán került megbeszélni érdemes újdonság a közöskonyhára is, mert beszélgetni nekünk érdekes dolgokról, nagyszerű érzés. Én ezt már akkor, kisgyermekként megízlelhettem. Mi a téglagyártól, vagy Diósból közelítő úton, Mózsiék
udvarán keresztül, Völgyiék mellett jártunk az állomásra. Némelykor kértem
édesapámat, hogy engedje el a kezemet, vagy váltsunk kezet, mert az állandóan
fölfelé tartva az ő kérges kezében, bizony nagyon elfáradott.
(Zárójelben még elmondom, hogy 1944. márciusában kerültem a vasútra a
sármelléki útépítéstől, ahol kubikosként dolgoztam. A háborús emberhiány miatt akkor semmiféle protekció sem kellett. Akkor még a megnagyobbodott ország nem kisebbedett meg.
A velem szemben megenyhült plébános fölkínálta megszokott baráti ajánló
sorait az állomásfőnökhöz, de én azt udvariasan elhárítottam. Én nemcsak a mások protekcióját nem szerettem!)
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38. Egy barátom elkésett menekülése
A szovjet hadsereg gyors előnyomulása – érthetően – nagy félelmet okozott.
Mit kellene csinálni, mindenütt erről beszéltek? A menekülés ösztöne sokakat
elsodort hazulról, de a nép nem menekülhetett el. Többen tétováztak, húztákhalasztották az indulást. Egy ilyen esetről szólok. – Egyik barátom, Gergye János
(1923-1972) a menekülés mellett döntött, de azt az utolsó napra, annak is utolsó
óráira halasztotta. Láttuk őt, két nappal korábban még nem akart menekülni.
Most biciklivel gondolt indulni egy másik barátommal, Mazzag Vincével (19231997) egyeztetve, hogy Nagyszakácsiba, Vince falujába mennek először is. Vince
közben elállt, nem jelent meg a megbeszélt időben. Jani így sem akart elállni az
úttól. Az említett (majdnem) menekülés nevezetessé vált napon, 1945. március
30-án, nagypénteken történt volna. A majdnem négy hónapos közeli frontviszonyok után, a bekerítéstől tartó német csapatok ellenállása nélkül, e napon
jöttek be falunkba a szovjet csapatok, s szabadultunk meg a háborútól.
Jani barátunk tehát e nap reggelén nehezen ugyan, de végül is elindult. Eljutott a közeli, déli faluvégi „amerikás keresztig”, de nem tovább, mert az északi
faluvégen megjelent szovjet járőr jelző sorozatot lőtt a levegőbe, s erre már Jani
barátunk is elállt a meneküléstől. Hazament a Kiss utca végére.
Előző napokon sokat vitatkoztam vele, próbáltam lebeszélni. – Mit gondolsz,
el tudsz előlük menekülni? Hiszen itthon még is csak kevesebb bajjal számolhatunk. – Ne is beszélj nekem! Nem bánom, ha már útközben el is fognak, csak ne
itthon – mondta dühösen! Menekülésével akkor apja is egyetértett.
Hát ilyen volt a világ akkor, ilyen kusza, ami még kuszábban tükröződött fejeinkben! S visszagondolva is kusza. Ha Jani barátunk akkor többszörösen nem
tétovázza el a menekülést, lehetséges, hogy ma gazdag nyugatra szakadt hazánkfia, aki hazajövet még magyarságból is kioktathatna bennünket, itthon maradt
egyszerű magyarokat, akiknek a „Szózat”-ban a „rendületlenül” csak egyképpen
értelmezhető. Így viszont együtt voltunk itthon éveken keresztül a munkában, és
tiszta szándékú társadalmi sorsjavító próbálkozásokban, ami visszatekintve is
megnyugtató.

39. Fütyülő golyókkal figyelmeztetve
Velem történt, a szovjetek bevonulásának első napján, 1945. március 30-án,
késő délután. Az itt most le nem írt események során kíváncsiságtól hajtva bementem a Kis utca végi (ma Béke utca) Gergye Janiékhoz. A rendkívüli helyzetre
tekintettel nagyon világosan, jóval napnyugta előtt hazaindultam Gergyééktől a
keleti dűlőn. Igen ám, de a bottyáni úton, a faluvég közelében néhány szovjet
katona talán úgy 15 aknafelszedéshez kihajtott szentgyörgyi férfivel tartózkodott.
Ahogy a Simonék szőlőjét elhagytam, láttam meg őket. De már fütyült is a golyó.
Én, aki katona nem voltam, ilyent még nem hallottam, de katonáktól szájután206

zattal igen. Így hamar fölismertem. De már fütyült a második is, s kisvártatva a
harmadik. Először körülnéztem, hogy ugyan mire lőhetnek, de föl kellett ismernem, hogy rám. Követő gondolatom, hogy lefekszem, de a dűlőút sekély lévén
nem nyújtott védelmet, s azt is meggondoltam, hogy a 100 egynehány méterről
oda tudnak hozzám jönni, s abból csak baj lehet. Az egyetlen megoldást választhattam, mert főként a hegyi jó tapasztalatok folytán arra nem is gondoltam, hogy
agyon akarnának lőni. Feléjük fordulva nyugodtan megálltam (azért gondolhatják, hogy most nyugodtabb vagyok) és föltartottam a kezemet, majd kisvártatva
ebben a helyzetben állandóan feléjük fordultan, oldalozva lassan visszatértem
Simon (Pola) Lajosék szőlőjének védelmébe, ahol természetesen már leengedhettem a kezemet. Gergyééktől sötétedés után zavartalanul hazatértem. – Tehát
a golyókat figyelmeztetésnek szánták, és én mint (berényi hegyi) ”frontot járt
ember”, ijedtség nélkül megértettem azt. Utólag az aknaszedéshez összegyűjtött
emberek is megerősítették, hogy a szovjetek célzás nélkül, csak fölém lőttek.

40/a-e. Gyávaságaim abból a korból
Küzdtem ellene, de elő-előfordult. Említésük nemcsak rólam, a korról is vall.
a/ A „sárgacsillag” kötelező viselésének idején, 1944. április 5-e után történt velem Keszthelyen. Mint sokan mások, nagyon sajnáltam a megszégyenített
zsidó embereket. Hogyan segíthetnék fájdalmukban? – forgott sokszor a fejemben. Egyszer Keszthelyen voltam, a nagy templom előtt, valamire várakoztam, s
ekkor padot keresve megjelent egy sárgacsillagos, egyszerűen öltözött 40-50 év
körüli férfi. Szomorúan, tétován körültekintett az éppen ott lévő „szabad, meg
nem szégyenített, s nyilván magukat jól érző magyarokon”. Majd maga elé nézett, s úgy maradt. Nem érthette a világot! Hogy is érthette volna, mikor az embertelenségében a nem zsidó emberséges ember előtt is érthetetlen volt! – Hogyan segíthetnék? Bizonyára jólesne neki, ha bátran, bátorítóan odamennék,
mellé ülnék beszélgetni. Én a szabad magyar, a nem szabad, a leértékelt magyarhoz. A keresztény ember a bajbajutott felebaráthoz! Egyszerűen, ember az emberhez! – De nem jutottam el a tettig! Az Istennek a háza előtt voltunk, gyönyörűen sütött a délutáni nap, az emberek dolgoztak, szerettek, gyűlölködve évek
óta háborúztak, miséztek, s én, a tetterős keresztény magyar fiatalember szomorúan, tehetetlenül, gyáván fölkeltem, majd egy tétova pillantással elköszöntem a
sárgacsillagostól.
Szégyen-bélyeg
Meg vagyok én is jelölve. A bélyeg
amit viseltek ti melleteken,
ahányszor látom, forró foltot éget
a homlokomra: az én szégyenem!
Mindenkié, csak épp nem a tiétek!
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Az a rongy (vagy az a kitüntetés)
lekerül egy-kettőre a ruháról.
Tudom, helyén seb fog maradni és
csak akkor fáj majd: mélyéig kitárul!
De lesz gyógyulás és lesz pihenés.
Illyés Gyula

b/ Másik gyávaságom is hasonló. 1944-ben egy nyárvégi vasárnapon, szabadnapos fiatal vasutasként valamiért kimentem a helyi vasútállomásra, ami az
időben vasárnapi szórakozás számba is ment. ahogy azt korábba megírtam. A
bunker közeli már kivágott nevezetes nagy eperfa (mi akkor szederfának mondtuk) alatt voltunk néhányan, amikor egy zsidókat szállító, szegesdróttal is
lezárt vasúti kocsikból álló vonat gördült ki Nagykanizsa felé. Én megjegyeztem: Szegények, hogyan érezhetik magukat!? – Rosszat szóltam, mert egy közelben álló vasutas erre majd fölrobbant dühében, s fogai között szűrve a szót, egy
káromkodás félét hallatott, majd villámló szemekkel, nagy hangon így szólt: „Én
még azt is közibük vágnám, aki sajnája űket!” – S én még csendesebben olyasmit mormoltam, hogy „én bizony sajnálom őket”, és elhallgattam, de hallgattak a
többiek is, bár tudtam, hogy az embertelen megjegyzéssel nem azonosultak.
„Oly korban éltem én e Földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy nemcsak parancsra,
kéjjel ölt”
Radnóti Miklós

c/ Kínos „légós” másodpercek. Egy gyávaságot súroló esetem. 1944.
nyarán történt. A vasúti légoltalmi szolgálat „légi riadót” rendelt el légterünkben,
így állomásunkon is. A kijelölt vasutas kalapáccsal verte a forgalmi iroda előtt az
e célra felfüggesztett síndarabot, ezzel jelezve a „légiriadót”. Légós távírász voltam. Azonnal kinyitottuk a bunker vészkijáratát és az előírásnak megfelelően be
akartam reteszelni a bejárati vasajtót, mivel oda senkit sem volt szabad beengedni a légtér szűk volta és a munka zavartalansága miatt. Azonban az utolsó
pillanatban odafut a szomszédból Darvas József vasúti borbély. Ő jó ismerősként
kérlel, hogy bejöhessen, én a tiltásra hivatkozom, mire helyi kis parancsnokunk,
kiértékelő tisztünk szól, hogy beengedhetem.
A kínos másodpercek végén örültem a megoldásnak s szégyelltem magam a
nehéz helyzetben szabálytisztelő bizonytalanságomért. Gyávaságomért. – Csupán megemlítem, semminemű veszélyhelyzet nem következett be, de így sem
felejthetem hatvan év után sem azokat a gyötrő másodperceket.
d/ Következő gyávaságom falunknak egy nevezetes napján, 1944. március
30-án, nagypénteken történt. E napon jöttek be hozzánk a szovjet csapatok, e
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napon szűnt meg számunkra a háború. Ama nap kinagyítva áll emlékezetemben,
már érintettem is a németekkel való utolsó találkozást, amelyről kiderült, hogy
nem az volt az utolsó, de röviden így is érdemes visszaidézni azt.
A régi téglagyárnál, a már nem létező alsóháznál laktunk akkor egyedül, egy
kis közös-konyhás, kétszobás-kamrás lakásban. Úgy kilenc óra körül volt. A faluban már bent voltak a szovjetek, de nálunk még egy 12 fős német egység reggelizett a felső háznál, az akác árnyékában. Ahogy elindultak Battyán felé, nyugatra
a már nem létező dűlő úton, a faluvégi Simon-(Pola)-házhoz éppen odaérkező
szovjet járőr egyike a németekre célozva fölemelte géppisztolyát, de társa leintette. Kora délután pedig egy szovjet tisztet láttunk lóháton, amint a bottyáni úton,
a„fordulat” térségéből távcsővel körültekintett.
Közel ezután történt, úgy három óra körül, hogy Török Jóska (1924-1977)
gyerektársam, barátom, vasutas munkatársam lejött hozzánk megbeszélgetni a
nap rendkívül izgalmas történéseit. Közben elképedtünk, mert a keleti ablakon
át az erdőből egy német katonát láttunk kijönni. Óvatosan körülnézett, majd
a parton egyenest a téglagyár felé jött. Észrevettük, hogy a partszegély elérése
előtt elejtette a már addig is a kezében tartott fegyverét. Így közelítette meg a
gyár területén keresztül jövet házunkat. Azt hiszem mindketten kimentünk, behívtam, hogy messziről ne látszódjék, és gyér nyelvtudásommal mondtam neki,
hogy bejöttek a szovjetek, s megláthatják. Mondta, hogy ő is tudja. Elmondta,
hogy Marcaliból jön, ahol a barátját megrúgta a ló, őt ápolta egy istállóban. Így
maradt le egységétől, s most tőlem civil ruhát kér (ilyenformán értettem az
egészet) – Gyáva voltam, csak a magam biztonságára, a nagy kockázatra gondolva elhárítottam a kérést. –Ebben a bizonytalanul kialakuló nézetemben Török
Jóska is megerősített, hogy akkora kockázatot nem szabad vállalni! Hiszen közel
azelőtt egy szovjet tiszt lóháton tekintett körül a „Fordulat” térségéből. Valami
ennivalót adtam neki, s ő visszament az erdő felé. Török Jóska másnap még az
elejtett puskát is megtalálta, magához vette, s megtartotta magának a fegyverek
begyűjtéséig.
A követő napokban hallottam, hogy jelentették a községbírónak s ő a szovjeteknek: a falutól keletre a lövészárokban egy német katona tartózkodik. Hogy a
német katona azonos volt-e a nálunk járttal, nem tudhatom! Ők behozták, cigarettával kínálták és kocsin magukkal vitték. Valakitől régen hallottam, hogy Sávolyon egy német katonát agyonlőttek a szovjetek. Ez agyonlövésről ott, most
2003-ban sem az önkormányzat, sem a plébánia, sem idős ember nem tud. Valakitől pedig a napokban azt hallottam, hogy az a bizonyos itt bujkáló német katona már akkor reggelre eltűnt. –Szeretném hinni, hogy nem lett gyávaságom
áldozata az a magát a barátjáért föláldozó derék ember!
A háborútól én ezt a lelki sebet kaptam, amely átsugárzik a lelkiismeret tájára is, s ettől súlyosabb. Azóta én az üldözöttek segítőit, – akik többek tőlem –,
igazi hősöknek tekintem.
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e/ S most gyávaságaim közül a legsúlyosabbról szólok, röviden, hiszen részletes kifejtése megtalálható a helyén. A falunkban szomorú emlékű 1945. ápr. 4-i
nagy, a 6 ember életét kioltó robbanásnál majdnem közvetlen tanú voltam. A
robbanást megelőzően talán úgy 10 perccel előtte mentem el mellettük „Jó reggelt!” kívánva. Magamban a veszélyt éreztem, hiszen a szükségesnél nagyobb
ívben kerültem el a helyet, ahol álltak, de nem szóltam, mert gyávaságból nem
mertem fölvállalni a gyávaság látszatát. De nem is volt érvem meggyőzésükre, amit ők, az idősebbek, rangosabbak, katonaviseltek nem tudhattak volna
tőlem jobban. Tartottam Bíró András csípős megjegyzéseitől is, hiszen minden
óvatosságra utaló figyelmeztetést a saját tűzszerészi hozzáértésének a lebecsüléseként fogott volna föl, s utasított volna vissza. Az őt ismerők, gondolom egyetértenek föltételezésemmel.
De voltak ott mások is, akik a bombák hatástalanításában egyetértettek, bár
óvatlanul, azonban valamiképpen szervezték is azt. Állítólag Völgyi József szembe-szomszéd segédkezett is. Mások jelenlétükkel fejezték ki egyetértésüket, érdeklődésüket, mégsem kizárt, hogy valaki felvetésemen elgondolkozva, más
irányt adott volna a sorsnak. A mentőkörülményeket is figyelembe véve, én az
akkori eljárásomat gyávaságnak tartom.
Töprengő emberként 2004-ben is újra gondolom azokat a másodperceket,
amíg mellettük elhaladtam. S találni vélek új elemet a gondolatsorban: Köszöntem, elfogadták, de nem hívtak a különleges élményt kínáló eseményhez. Miért?
Mindannyian ismertek, becsültek. Viszont azzal, hogy a szükségestől nagyobb
ívben, -a köszönésen túl-, szó nélkül mentem el mellettük, ki nem mondott kérdésre válaszoltam. Engem nagyon komolyan vettek ahhoz, hogy akár tréfásan is
gyávának mondjanak. Biztosak voltak abban, hogy hívásra se mennék oda, s tartottak a velem való nehezen kivédhető vitától, amit akkor elkerülendőnek, feleslegesnek tartottak. (Elnézést a töprengésért!)

41. Szovjet parancsnok mint békebíró, szomszédi
tyúkperben
1945 áprilisában történhetett. A sűrűn fölrobbantott vágányhálózat helyreállításán dolgoztunk pályafenntartási és forgalmi dolgozók, sőt közmunkában
kirendelt falusiak is az állomáson. Emlékezetem szerint a legalább négyméteres
darabot már kifűrészeltük – azaz kinyertük – a csak beolvasztásra kerülő roncsokból. Azon indult meg ideiglenesen a közlekedés.
Éppen a déli sorompó közelében fűrészeltük a robbantástól sérült sínszálakat, amikor megpillantom a falu felől nagy sebbel-lobbal jövő volt kubikostársamat, akinek az egyébként is piros arca dúlt volt az indulattól.
„Pista, nem tudja, hogy itt melyik házban lakik a parancsnok?” De János, mi
a fenét akarhat maga attól a parancsnoktól? – Hogy mit? Hát majd én megmutatom otthon annak a mocskos szomszédnak, hogy mihez van joga! Tudom Iste210

nem, a szovjetek majd elintézik! Az a szemét, azt hiszi, hogy neki mindent szabad ezután is!
– Miközben mosolyogva emlékszem erre a kificamult, újdonsült bizalomra a
szovjetek iránt, bevallom, fogalmam sincs mit intézett (intézett volna) el János.
Ahogy akkor kisütöttük, az a bizonyos parancsnokság a „jegyzőházban”, a mai
gyógyszertárral szemben létezett. Az eredményt illetően pedig annyit, hogy a
magyarul egy kukkot sem tudó parancsnok, és az oroszul ugyanannyit tudó János a kéz-láb nyelven gondolom annyit ért el, amit ez az ügy érdemelt, azaz semmit!
Az ilyen ügyekbe már Arany János idején is csak belefáradni lehetett:
„Ha a Pál kéménye füstül,
Péter attól mindjárt trüszköl.
Ellenben, ha Péter tyúkja kapargál,
Pálnak a háza falát majd kirúgja.
Arany János: A fülemile

42. Honvágy és sors
A háború végnapjaiban a nyugati hadszíntéren a magyar leventék is bevetésre kerültek. Két kínzó érzés azonban gyötörte bensejüket: a honvágy és a halálfélelem. Nagy Feri mondja, hogy a 13 szentgyörgyi levente volt együtt, és ők öten:
Simon László, Simon Sándor, Horváth György, Bene Jenő és ő cipeltek egy géppuskát. Hangsúly a cipelésen van, mert az amerikai és francia erőkkel szemben –
tisztjeik bölcs belátása folytán – csak hátráltak, nem lőttek.
Simon S. Sándor
Szülei boltosok, Kanizsára járt középiskolába. A németországi hadszíntérről szökött meg harmadmagával, és a
szentgyörgyi búcsú hetében a híres
Pilzenben bombatámadás áldozata
lett egy óvóhelyen.

Ilyen körülmények közt vett lebírhatatlan erőt a honvágy három leventénken, Simon Lászlón (1926-1945), Simon Sándoron és Horváth Györgyön. Nem
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törődve társaikkal, hogy ezután kettejüknek kell cipelniük a gépfegyvert, megszöktek az egységtől.
Vonaton már Pilzenig értek, ahol az állomáson 1945. április 26-án, légiriadó
miatt légoltalmi védőhelyre kényszerültek. Az elöl futó Simon Lacit és Simon
Sanyit beengedte az őr, de a harmadikként velük érkező Gyurit már nem, aki így
egy jelentéktelenebb óvóhelyre került. Gyuri a riadó után látta, hogy az előle bezárult óvóhely egy részét találat érte. Hiába is kereste társait, sőt még egy napot
Pilzenben időzött, hiába. Simon László (1926-1945) és Simon Sándor (19261945) nem adtak többé életjelet.
Horváth Gyuri (1926-1986) ez után szerencsésen hazakerült, megmenekült a
nyugati fogságtól is. – Hát ilyen a sors, egyiknek sikerül, a másiknak nem!

43. Kiemelések Bíró János barátom temetésére írt
búcsúbeszédemből
(temetés 1945. május 27-én, vasárnap délután, napos időben)
Mint korábban írtam, Bíró János barátom a szovjetek 1944.dec. 7-i visszaszorítása után, élve a katona-szökevényeknek hivatalból adott lehetőséggel, a
vádalkuval, beállt a harcoló magyar ejtőernyősök közé. Velük hátrálva, harcolva,
Balatonkenesénél 1945. márciusában elesett. A szülei hazahozták s temetésén a
barátok, ismerősök nevében, fölkérésre én köszöntem el tőle. A beszédből annak
eltérő fogadtatása, valamint akkori gondolkodásunk érzékeltetésére kiemeléseket mutatok be.
1. kiemelés: „E virágos néma kertet, mely körül fog bennünket, most már egy
fél év óta gyakran látogatjuk a legkegyetlenebb kénytelenségből, a legszomorúbb
kötelességteljesítésből”.
2. kiemelés: … mind ez miért, kiért? Mi, vagy ki az oka? Az ember magát Isten legkiválóbb teremtményének tartó lelkes lény, Krisztus után 2000 évre törvényei keretein belül, szellemének fényesnek vélt tanúbizonyságaival könyörtelenül, szinte mondhatni állati kegyetlenséggel rohan embertársára. Mind ez,
hogy lehetséges? A kérdés bennem is sikolt, és elhal felelet nélkül. Igen, ismétlem, az ember mindezt törvényes keretek közt csinálja, maga csinálta törvényei
korlátain belül, ámde egyet kihagyott, a legfontosabbat, a mellőzhetetlent, a végtelen tudás, a végtelen bölcsesség és jóság atyai tanácsát s határozott félreismerhetetlen parancsát: Ne ölj! Nem ölheted meg embertársadat, ki úgy és olyan ember mint Te! Nincs jogod az életét elvenni, melyet tőlem kapott, miként Te! Minden ember szívbirtokos, ki remél, kinek vágyai vannak s élni szeret, főleg míg
fiatal. Hisz úgyis olyan nehéz, terhes az élet, ha nem is bántjátok egymást, éppen
azért fogjátok egymás kezét, váll-váll mellett, egymást segélve éljetek! Szeress
minden embert, mint felebarátodat, mint tenmagadat!
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S a több-ezeréves isteni szózat – mint olyan sokszor – ismét feledésbe ment,
a XX. században már másodszor. Az Isten 5. parancsát, mint elavult igét félre
tették és hivatkozva eszmére és fajra, megkezdték minden idők legnagyobb vérengzését.
3. kiemelés: Jól tudom kérdés nélkül is, hogy (e hónapokban) az asztalosok
sokkal több koporsót csináltak, mint bölcsőt.”
4. kiemelés: De századunk a gépet imádja, új megváltó tanokat hirdet, elfordultunk az Istentől, – s majdnem azt mondtam, hogy Ő is elhagyott minket –, de
állj meg dőre istenkáromló gondolat, és higgy, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek!
5. kiemelés: Kedves Szülők, s Kedves Hozzátartozói, ezentúl buzgóbban
imádkozzák a legszebb imádság egy töredelmes részletét: „Legyen meg a Te akaratod!”
Kedves Gyászoló Közönség! Kik most hazamegyünk kedves ismerősünk, barátunk végtisztességéről, úgy éljünk, hogy az a valamikor itt vagy máshol megásandó sír ne legyen oly szörnyű sötét! Hogy úgy tekinthessük mint a költő írja:
Bizton tekintem mély sírom éjjelét
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz,
Mert a te munkád: ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják.”
Berzsenyi Dániel: Fohász

Megjegyzés végső elköszönésem zavaró okairól: Baráth Imre akkori plébános kétségbe vonta, hogy búcsúztatómban a saját gondolataimat olvastam föl. Mint mondta, valami elsárgult újságlapokra gyanakodott.
Le is állította búcsúztatómat. Igaz, hosszúnak is találta, s abban lehetett igaza is. (Mindezt másnap nekem mondta személyesen, midőn mások biztatására – akiknek a beszéd tetszett – Kalász Ferenc barátom jelenlétében megkérdeztem leállításom okát.)
Én fiatalon nagyon komolyan vettem a vallás tanítását, melyet nem tudtam
összeegyeztetni a háború borzalmaival, amely az emberek műve. A háborút az
Isten és az ember elleni nagy véteknek tartottam, s úgy éreztem, hogy ott és akkor, karnyújtásnyira térben és időben a háborútól, a gondolkodó vallásos emberek lelkében dúló érzéseknek kell hangot adnom.
Rengeteget gondolkoztam a háború lényegén, a lelkén, de megérteni, elfogadni nem tudtam, még Pázmány Péter és Prohászka Ottokár („A háború lelke”)
ide vonatkozó műveit olvasva sem.
Végső megjegyzésem: Búcsúztatómban lévő hibák védelmében említem,
hogy én akkor egy 22 éves, nyolc általános iskolai osztálynak megfelelő
végzettséggel (4 polgári, magánúton) rendelkező fiatalember voltam,
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aki 21 éves koromig kora gyermekkortól erős fizikai munkát végeztem.
Nehezítő körülmény, hogy valamiért későn dűlt el, hogy beszélni fogok,
s így csiszolásra, tömörítésre nem maradt időm. A kiemelések a ceruzával írt eredetiből betűhívek.
A végső utáni megjegyzés: Természetesen nagyon szerettem volna továbbtanulni – nemcsak magamért –, de nem lehetett, mint sok százezer akkori nehézsorsú magyar családból. És mentségemre most nem hozhatom föl, hogy származásom miatt elutasítottak, hiszen nem is jelentkeztem. Mi, én és a százezrek éppen nagyrészt származásunk folytán csak úgy „elutasítódtunk” a kor és a sors
által. Hogy ezt az akkori folyamatos „elutasítódást” bizonyítanom kellene, nem
hiszem (bár szívesen tenném, teszem is iskolatörténetemben), de hogy hallgatás
takarja, az biztos! Pedig „a múlttal ezt is be kellene vallani!” Még nem késő! Ez
az elmúlt évtizedek és a ma megértésében is sokat segíthetne!
Még az sem kizárt, hogy valahol, valakiknek azért bocsánatot kellene kérniük!
Nekem pedig feladatom volt s maradt, hogy:
„tanúságot
tegyek, mint folyt az életünk
e történet-előtti korban.”
Illyés Gyula:
A Kacsalábonforgó Vár, 1937

44. A bicikliről, az 1930-as évek nehezen elérhető
kényelméről
1937-38-ban falunkban harminc-valahány bicikli volt. (Persze akkor pontosan tudtuk.) Bátyámmal (féltestvérem), Horányi (Hilt) Józseffel valamennyi biciklit pontosan ismertük. Nemcsak a gazdáit, de a bicikli gyártmányát is. Legolcsóbb a „Csepel” volt. 96 pengő, egy tehén ára, egy mezőgazdasági napszámos
négy hónapos őszi-tavaszi napszáma, ha volt napszáma. Az igényesebb gépek
120-130 pengőbe is belekerültek. Legjobb véleményünk a Steyer-Waffenrád-ról
volt, mert annak nagyon megbízható váza van, már pedig a váz a fontos – hallottam sokszor a bátyámtól, mert a többi rész kicserélhető. Most 2004-ben hallom,
hogy Simon Antinak „Kraftrad” biciklije volt, ami 1936-ban 120 pengőbe került.
Ugyanakkor vett hasonlót Nagy Jenő is. Pozsonyi Józsefé „Fecske” nevű versenybicikli volt, szabadonfutó, u.n. racsnis aggyal. Akadt azonban még a faluban,
– de ekkor már letéve –, „örökké-tipró” is. Vagyis olyan, melyen a lábnak állandóan forgó-mozgást kellett végeznie, még dombról lefelé is. Én ilyent működésben már nem láttam. Összevetésül állítom, hogy most könnyebb egy autót venni,
mint akkor egy biciklit. Azért is jártak még sokan gyalog Fenékpusztára napszámba, Keszthelyre a piacra, vagy vásárolni, mert nem volt biciklijük, vagy nem
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a családtagok számának megfelelően. 1935-ben Nagykanizsára is voltam gyalog
édesapámmal az ott szolgáló katona bátyám meglátogatására. Nagy ünnep volt
nálunk 1936. nyarán, mert bátyám a vállán meghozta 25 pengőért a használt
„Atlasz” kerékpárt (Kiss Ernőtől). Azonnal első tengely kellett bele. Ezt a biciklit
lopták el tőlem 1946. húsvét másnapján, ahogy megírtam. Tudom a számát is:
25694.
Falunkban az első biciklit (Simon Antal szerint) a Béke utcai Rigó Jenő vette.
Az övé még ilyen öröktipró volt. Ha ment, kifutottak az utcára – a gyerekek legalábbis.
Egy bicikli szerelmemről, amely természetesen megelőzte a miénket.
Közöskonyhás szomszédunk, Süte Károly bácsi biciklit vett. Már a gyártmányára
nem emlékszem, csak a vázára írt feliratra: „Justice for Hungary!” (Igazságot
Magyarországnak!) Akkor, csak az idegen föliratot ismertem, de a jelentését
nem. Az időben a négy szoba egyikében éppen nem volt lakó, s így azt közös
kamrának használtuk. Ez által abba szabad-bejárásom volt. Így aztán bebejártam megcsodálni, megsimogatni az irigyelt fémcsodát. Bevallom, még a
pedálra is fölálltam! A szoba természetesen sikálós volt, de az így sem érinthette
a gumikat, mert azt valami alátétek védték.

Leventék kerékpáros csoportképe
Az 1943-as bérmálásra érkező püspök fogadására büszkén kerékpárjukkal, ám
kölcsön egyenruhában sorakoztak fel a szentgyörgyi leventék. Korábban a püspököt még lovas bandérium is fogadta.

A háborús pénzhígulás e téren segített. 1942-43-ban megszaporodtak e szerény járművek. A negyvenes évek elején a bérmálásra érkező püspököt is már
kerékpárosok fogadtuk a kéthelyiektől kölcsönkért levente egyenruhában. Erről
csoportképünk is van.
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Végezetül el nem hallgathatom, – ha jól gondolom – emlékezésem kezdetén,
a falusi közvélemény a dohányzással együtt, rosszallóan vette tudomásul, megszólta, és a női erkölcsiséget sértő dolognak tekintette a nők kerékpározását.
Nem is járt akkor Fenékpusztára egy nő sem biciklivel.
A fiatal fiúknak nagy boldogság volt a vasárnap-délutáni „biciglizés” a falu
földes-poros útján. Gyakran a porban tájékozódtunk biciklis barátaink
holjártáról.
Külön érdekes, hogy a lányokkal barátkozni vágyó fiúk a gyalogló lányok
mellett a bicikliről le nem szállva társalogtak, mintha nekik az az együtt-haladás
csak mellékes volna. Külön bekezdést érdemelne, mit jelentett Éva utódainak
bicikliztetése, de ez már nagy elkanyarodás lenne a háborútól az élet felé, amit
egy kutató meg sem engedhet magának! Ez nem az a műfaj!
Itt talán megemlíthetem, hogy álmomban előbb tanultam meg biciklizni,
mint a valóságban.
Érdekességként említem, hogy a téglagyárnál, Török Lajos bácsi az 1920-as
évek elején fából barkácsolt egy biciklit. Lehetett is vele menni a dombról lefelé,
de úgy sem sokáig. Összerogyott. Én persze mindezt első érdekes ismereteim
közt, csak bátyámtól hallottam.

45. Csuha Bözsi megmentésében Mazzag Vince
nyelvkészsége is segít
Vince apró feljegyzése:
„Amikor már látható volt, hogy az oroszok hamarosan előretörnek,
vettem egy magyar-orosz szótárat és tanulgattam az oroszt.
Néha azt is tudtam hasznosítani.”
Mazzag Vince (1923-1997) jegyzete a háborús
évekből. (részlet)

„1945 nyara”
„A háborúnak vége, de tele vagyunk orosz katonákkal. Bort, nőt keresnek és fosztogatnak. Szerencsére minden csapatban voltak jószándékú
emberek is, akik fékezőleg hatottak.
A kiskertben dolgoztam, amikor hangoskodást és sikítozást hallottam.
Hamarosan utána házunk előtt egy kettőlovas kocsi futott el, rajta öt
orosz katonával és köztük a 17 éves Csuha Bözsivel.
Alig futottak el, az édesanyja rohant hozzám, hogy segítsek, mert oroszok elrabolták a leányát.
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Azonnal biciklire ugrottam, és siettem a jegyzőházban lakó orosz kapitányhoz, akit ismertem. A kocsi a leánnyal már áthajtott a vasúton, és
a berek felé hajtottak. Nyilvánvaló szándékuk volt, hogy a leányt megsorolják.
A kapitány lóra pattant, és mielőtt a nádasig értek volna, utolérte
őket. Ott kardlappal verte az öt katonát, Bözsi pedig futott visszafelé.
Én biciklivel elémentem és hazakísértem. Tőlünk a harmadik házban
lakott.” …
Közli: László István. E jegyzet beépül falukrónikánkba.

Megjegyzés: A történet a mai Egry József utcában történik. Bözsiék háza
helyén ma az 59.sz alatt Fehér Istvánék háza áll.
A „jegyzőház” a gyógyszertárral szemben van. Özv. Ötvös Gézáné lakik
benne.
Vince rendkívüli nyelvkészségével meg tudta magát értetni oroszul, németül, lengyelül is.
Az orosz katonákat tisztjeik, súlyosabb vétség esetén, bizony megverték.
Más tanuk négy, sőt három katonáról szólnak.
A kocsi Bözsivel az Egry József utcán végig ment, majd a nyugati végén, a
berki részen keresztül mehetett át a vasúti sorompón.

46. Mazzag Vince jegyzete egy helyi szexuális
gyilkosságról, 1945 nyaráról
„A Torzsarétről szénát segítettem hazaszállítani. A keszthelyi vasútvonalon közlekedés még nem volt. Az állomástól a legelői elágazásig egy
szénavonat állt szovjet katonák őrízetével. Az utolsó kocsi az átjáró
előtt kb. 30 méterre állt. A fékbódéban éjjel-nappal egy-egy szovjet katona tartózkodott karabéllyal ellátva.”
Ahogy a vasúton átmentek szekérrel, feleségével együtt, az átjárótól
kb. 50 méterre egy női hullát pillantottak meg. A nő 30 év körüli, vöröses hajú volt, ruhája letépve, teste erősen megkínozva. Tarkólövése is
volt. A fűben dulakodás nyomai látszottak .Vincéék az esetet jelentették
az illetékeseknek.”
„Mivel az őr tartózkodási helyétől kb. 70 m-re feküdt, egyértelmű volt,
hogy csak ő tehette. Az őrt a patrol (őrség) bevitte a parancsnokságra,
kihallgatták, nagyon megverték és valahova elvitték.
217

A nő előző este úgy 10 óra körül sötétben ment a Zalahíd felé. A jegyzőlakásnál figyelmeztették az oroszok garázdálkodására, de azt mondta,
hogy ő „nem fél”
Ezután kb. fél óra múlva hallatszott egy lövés. Hősünk ott maradt…”

47. Háborús szexuális gyilkosság
Balatonberényben, a Balaton-parton 1945. nyarán
(Mazzag Vince feljegyzésére alapozva.)
„Budapest és Nagykanizsa között megindult a vasúti forgalom.
Balatonkeresztúr előtt a szobi elágazásnál egy térközőr és egy váltókezelő teljesített szolgálatot. Kettő napra nekem is ki kellett mennem térközőrnek. Kalász Ferit (1924-1998) váltottam, aki Gombócz Jóskával
(1910-1979) volt nappalos.”
Vince – gondolom – biciklivel ment, s az elágazás közelében az orrával gyanúsat észlelt. Társai megerősítették gyanúját, a Balaton-parton egy ruhátlan holt
nőtt láttak, de a körorvost már értesítették is. Mivel Békefi körorvos csak reggel
jött ki, vele Vince is lement a tetthelyre. Szörnyű látvány fogadta őket, melynek
leírásától az olvasót kímélvén, vettem át a szót Vincétől. A tömeges erőszak kegyetlenségektől kísért megtörténte, kétségtelen.
És balgatagon kérdezem: lehet-e még ezek után a szerelemről költeményt írni, ha ez is az? A szerelemről, amely a mennyország, de úgy látszik a pokol is!
Úgy tűnik, ez a szerelemnek a háborúktól valamiképpen elfajzott, eltorzult
gyermeke, mely elfajzásban a háború a fővétkes! E kérdésfeltevésbe természetesen Vincét is beleérzem.
Kalász Feri és Gombócz Jóska a következőket mesélte:
Három nappal előbbi éjszakai szolgálatuk idején kb. éjfélkor női sikolyokat hallottak. Hamarosan utána egy ponyvával lefedett
katonakocsi állt meg csaknem az őrházzal szemben. A világítást azonnal eloltották, telefoncsengőt kikapcsolták és csendben voltak.
Az autó sofőr melletti üléséről egy orosz katonanő szállt ki és az autó
mellett sétálgatott.
Egy idő múlva futva érkezett a kocsi után 8 vagy 9 orosz katona, fölugráltak a kocsira és elhajtottak.
A sikolyt követve, kollégáim szerint a nőt a kanizsai gyermeküdülő felől vitték le a partra.
Eltemették anélkül, hogy kilétét megállapíthatták volna…
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Az esemény alatt Feri és Jóska a fényt eloltotta, a telefont kikapcsolta,
nehogy az oroszok észrevegyék őket.”
Kivonat a balatonberényi halotti anyakönyvből, amely valószínűen a fentiekkel kapcsolatos: 58. oldal, 26 fsz. alatt egy névtelen nő van anyakönyvezve. „Kora kb. 20-22 év, halál neme: meggyilkolták. Temetés helye és ideje: 1945. júl. 21. Bár igen komoly vizsgálat indult és a hulla is
sokáig temetetlenül feküdt, a temetés napjáig személyazonossága, vagy
a gyilkos (esetleg gyilkosok) kiléte nem derült ki.

48. „Földiek” a fronton, emberek az
embertelenségben
Sziva József, (1913. Kisbalaton u. 15.) falunk lakója – akkor még szegerdői
lakos – visszaemlékezésében, most visszarepülünk hatvankét évet. 1942-ben a
Don folyó menti fronton találjuk magunkat, Kolomea nevű falu térségében. Ő, az
akkor egyedül lévő 29 éves tüzér éppen pihen egy rönkön, amikor félénken két
munkaszolgálatos zsidó fiatal közelít. Mondhatni, alázatos tisztelettel köszönnek
és bátortalanul Csizmadia Ferenc tüzér tizedes felől érdeklődnek. Minden szót
félénken ejtve, többről-többre jutva az egyik, biztatásra elmondja, hogy ő balatonszentgyörgyi, Wirth György és a földije, Csizmadia tizedes szokott neki titokban kenyeret juttatni. Sziva József Gyurit nem ismerte, de a zsidó kereskedő
családot igen. Rögtön segített is az éhező emberen. Adott neki egy egész kenyeret
és egy kulacs mézet, melyet társai frissen, a helyszínen pörgettek. És megígérte,
hogy a kijelölt fa tövében eltakarva, naponta fog találni – mint Csizmadia Feri
segítségével is – kenyeret, ezt-azt. Ez így ment naponta, amíg Wirth Gyuriék ott
voltak. De egy-két hét után elmentek onnan. Ez az emberséges cselekedet veszélyes is volt Sziva Józsefre és Csizmadia Ferencre nézve, mert akkor a zsidó emberszámba vétele, segítése üldözendő cselekedet volt. A ma 91 éves Sziva József
hozzáteszi, hogy az apa, Wirth Ödön épületfa-kereskedő a szegerdeieknek sokat
segített házaik építésében. „Áldja meg az Isten haló porában is!”
A szomorú történet végét a már nem élő holládi származású helyi Szajkó
László asztalostól tudom. Őt is összedobta kint a háborús sors Wirth Györggyel.
Aközben ő szabadságra jött, s fölkereste Wirth Ödönt, az apát, aki tőle egy pár
szép bakancsot küldött fiának. Ez a bakancs okozta Gyuri vesztét. A kiszolgáltatott zsidó munkaszolgálatostól katonák ki akarták kényszeríteni a bakancsot. A
részletek titokban maradtak, viszont tény, hogy a falusi ház padlásán fölakasztva
találták Wirth Györgyöt, persze bakancs nélkül. A körülmények az önakasztást
sem zárják ki, de az esetben is a beléhajszoltságot lehet okolni.
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Függelék
A balatonszentgyörgyi zsidóság története
Voltak és nincsenek! Falunk lakói voltak, ismerősök, felebarátaink, emberek.
Az iszonyat idején kilencen voltak, és ketten maradtak életben. Falunkban talán
senki sem kívánta bántódásukat sem, nem hogy erőszakos halálukat. Ma sem
értjük, hogyan történhetett meg mind ez. Most, a zsidóság nagy tragédiájára emlékezve (Holocaust) mi, idősek rájuk emlékezünk, és derékba tört ismert történetüket az utókor számára megörökítjük.
Mindenek előtt tudnunk kell, hogy a zsidóknak 1840 előtt hazánkban nem
volt szabad letelepedésük. A szabad letelepedés jogát hazánkban csak az 1840.
évi XXIX. törvénycikk adta meg. Addig a zsidók csak olyan városokban telepedhettek le, amelyek nekik ezt megengedték.
A helyi zsidóság legrégebbi ismert családja a Lőwi-család. Az 1830-as években jöttek át Balatonberényből. Falunk legrégebbi házában (Csillagvár u. 22-24.)
a boltot, az uradalmi kocsmát és a mészárszéket bérelték, majd később megvették.
Fiuk, a vörsi, ugyancsak zsidó Rechnitzer családból hozott asszonyt. Kocsmájuk, boltjuk és mészárszékük úgy 1920-ig működött. Az itt iskolába járt, s Lőwi
Mikinek hívott unokájuk, Rechberger Miklós a 2. világháború áldozata lett. A
család az 1930-as években kihalt. A balatonberényi zsidótemetőbe kerültek.
A Kohn-család – úgy véljük – Keszthelyről került ide. Kohn Lajos és felesége,
Haradek Rozália kb. 1890-ben nyitotta a temetői út északi oldalán (Csillagvár u.
56.) lévő, ismert szobányi szatócsboltját (kicsi vegyeskereskedés). Az emlékeinkben már az anyjával, majd egyedül élő Kohn Irmát („Kohn kisasszony” 1885.)
látjuk, aki mindent nyújtó kicsi boltjával nagyon népszerű ember volt. A lakodalmakba is meghívták. Testvére, Imre az 1. világháború áldozata lett.
A Böhm-család szatócsboltosként (1866-1900) jelenik meg falunkban. Böhm
Mór 1904-ben megveszi a volt Szaller-háztól Balatonszentgyörgy felé eső út
menti gőzmalmot, amely még az évben leég. Helyette 1905-ben építi a ma is álló
(önkormányzattal szemben) emeletes malmot, melyet fia, Böhm László (18961944) örököl. László felesége a keszthelyi Práger textilkereskedő leánya.
Fiuk, András mellett dadát, majd nevelőnőt alkalmaztak. A fiú Keszthelyre
járt elemi iskolába, majd gimnáziumba. Lakásuk a Polgármesteri Hivatal helyén,
a malommal szemben állt. (Féltestvér nővérem, Hilt Juliska éveken át volt náluk
megbecsült háztartási alkalmazott.)
Steinitz Józsefék Nagykanizsáról kerültek ide. Vagyontalan zsidó család volt,
árendás (bérelt) házban laktak (Egry J. u. 62.) Az apa korán meghalt, nem is
ismertük. Az anya, özv. Steinitz Józsefné egy temetkezési egyesület házhoz járó
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díjbeszedője volt. Leánya, Ilona, a későbbi Lakenbachné varrónőnek tanult és
abban is dolgozott.
A Wirth-család jómódú kereskedő család volt. A boltot Wirth Miksa alapította (1890-1914). Fiának, Wirth Ödönnek a már nagyobb vegyesboltján kívül épületfa kereskedése is volt, sőt korábban gabona-felvásárlása is. Ödön ismert volt
jóhiszemű hitelezőként. Állítólag erre több esetben ráfizetett, s úgy tudni, felesége ez miatt lett öngyilkos. Négy gyermeke volt: Erzsébet (1909-1944)), Ferenc
(1912-1985), György (1914-1942), Krisztina (1916-1944). Gyermekeit taníttatta,
Ferenc fia orvosi egyetemet végzett. A volt üzletük és lakásuk ma Kiss-üzletház
(Berzsenyi u. 100.). Wirth Ödön testvére, Vilmos az I. világháború áldozata lett.
A fenti családok közül – ahogy falun tudni lehetett – csak a Wirth-család tartotta az ortodox-vallást, fiataljaik már ott sem igazán. Keszthelyre jártak a sakterhoz (a zsidó vallásban az állatok levágására kijelölt személy) állatot vágatni a
konyhára. A többi család csak a nagyobb ünnepeket tartotta meg. A Kohn kisaszszony ilyenkor el nem mulasztotta volna a gyerekeket a boltban megkínálni böjti
kovásztalan kenyérrel, a laskával. Nekünk, gyerekeknek az nagyon érdekes volt.
1944-ben, a rosszat ígérő zsidótörvények árnyékában sötét jövő várt a zsidóságra, amely 1944. március 19-én, az ország német megszállásával meg is érkezett.
Április 5-től elrendelték minden 6 évesnél idősebb zsidó személy számára lakásukon kívülre menés esetére a „sárga csillag” kötelező viselését. Az ilyen személy gépkocsit nem használhatott, vonaton is csak külön engedéllyel utazhatott.
Rádióikat le kellett adniuk, de számukra a rádióhallgatás másnál is tilos volt.
Azidőtájt a nem-zsidó boltokra fölkerült az „őskeresztény bolt” felirat. A vasútnál tiltva volt az áruszállítás zsidó boltok részére.
Május 27-30. valamelyik napján pedig el kellett hagyniuk otthonaikat. Nálunk ez parancsra, kíséret nélkül történt, míg más helyeken csendőri kísérettel.
Az első összevonás – ahogy tudjuk – Wirthék udvarán történt. Itt gyülekezet a
közeli környék zsidósága.
Minden személy 14 napi élelmet vihetett magával, 2 váltás fehérneműt, továbbá személyenként 50 kg. poggyászt, amely ágyneműt, matracot, takarókat és
evő-tisztálkodó eszközöket tartalmazhatott. Pénz, ékszer (a jegygyűrű kivételével) tilos volt.
A lakás elhagyásakor a hatóság leltárt készített, a lakást lezárta. Az ajtóra az
alábbi szövegű felírást helyezte el: „Ezen lakás hatósági zár alá vétetett, ebbe
bemenni halálbüntetés terhe mellett tilos!”
Wirthék udvaráról – ahogy emlékezni tudok a túlélő Steinitz Ilona, férjezett
Lakenbach Imréné 11-12 év előtti elmondására – a maguk fogadta lovas kocsival
Tabra mentek, az ott elkészített zárt táborba, a gettóba. Az elbeszélésből – a múlt
ködén át – kiemelkedik valami járási vezető, kutyakorbáccsal a kezében, akiből
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sugárzik a zsidógyűlölet, aki már emberszámba se veszi őket, aki minden mozdulatával megfélemlíteni, megalázni akar.
A sivár tabi hetek után jött a még rosszabb: Kaposváron bevagonírozták őket
Auschwitz-ba (ma Lengyelország), amely többségüknek az utolsó útját jelentette.
Ez valószínűleg július 4-én történt. Tehervagonokba rakták őket, 75 embert
poggyászaikkal együtt egy kocsiba, két ivóvizes és két WC-s vödörrel. Így indultak a végcél, a megsemmisítő tábor felé, három napon át étlen és többnyire
szomjan.
Megérkezés után azonnal megindult a szétválogatás, melyet a hírhedt
Mengele személyesen végzett. Steinitz Ilona egyik felől a 63 éves édesanyját, másik felől az 59 éves Kohn Irmát vezette.
A mindenható Mengele őt, Ilonát a munkaképesekhez, a kétségbeesetten belékapaszkodó öregeket az öregekhez intette. Az ugyancsak munkaképesekhez
került Krisztina kérlelte Ilonát, hogy maradjanak együtt a táborban, és jelentkezzenek a romeltakarítókhoz. Ilona a kinti munkát vélte jobbnak, és egy kábelgyárba került. Így sikerült túlélnie a zsidó sorsot. A többiek sorsáról közvetlen
semmit sem tudott meg.
Steinitz Ilona további sorsa: A háború után megismerkedett és összeházasodott a munkaszolgálatot túlélt, Marcaliból idekerült, szintén zsidó Lakenbach
Imrével (1908). Vagyontalanok voltak. Kis vegyes boltot nyitottak. Egy leányuk
született: Éva. A kislány teljesen falusi keresztény környezetben élvén, maga is
kereszténnyé vágyott lenni.
A Lakenbach-család
Egy „szerencsés”(?) zsidó család, akiket a holocaust épphogy elkerült,
hazatérhettek, beilleszkedhettek, még
meg is keresztelkedtek. Nehéz életük
végén lányukat fiatalon elvesztették.

Így történt, hogy a zsidó valláshoz már csak laza szálakkal kötődő szülők kislányukkal együtt megkeresztelkedtek. Éva felnőttként, de még fiatalon súlyos
betegségben meghalt. A két öreg magas életkorig elárvultan élt tovább. A férj a
Tüzép-telep vezetőjeként dolgozott, a feleség fölvásárló lett.
Böhm Lászlóné is hazakerült, de férjét és 13 éves fiát elpusztították. Egy túlélő és a feleségét elvesztett keszthelyi zsidó férfivel keltek egybe, és költöztek
Budapestre. Böhmné egy-két év múlva öngyilkos lett.
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Említést érdemel özv. Kohn Lajosné (Kohn Irma anyja) sorsa is, aki ugyan
életét itt élte le, azonban akkoriban Nagykanizsán élt a fiával. Fiával és unokájával, az itt is jól ismert Lilivel együtt elpusztították.
Wirth Györgyöt munkaszolgálatosként érte a zsidó sors. Tudomásunk szerint, erőszakosan, rejtve fölakasztották, vagy öngyilkosságba hajszolták, hogy a
hazulról küldött bakancsát megszerezzék.1
Ugyancsak ide kívánkozik Wirth Erzsébet (1909) sorsa is, aki a korábbi
években Tapolcára került férjhez. Férjével és fiával elpusztították.
Eltérő módon élte túl a zsidó sorsot Dr. Wirth Ferenc (1912). A kaposvári
kórházban 1937-től belgyógyász volt. Mint kiváló orvost a kórház és a város vezetősége kivételesen fölmenttette, és a mohácsi gyűjtőtáborból munkaszolgálatosként a kórházba visszavitték dolgozni. Belgyógyász főorvosként különleges közmegbecsülésben dolgozott nyugdíjazásáig. A balatonszentgyörgyiek is orvosként
és emberként nagyon szerették. Mint nyugdíjas az ismeretterjesztésben lelte
örömét. Szenvedés nélkül 1985-ben halt meg. Felesége ma is él Kaposváron. Már
többször beszéltem vele telefonon.

A helyi zsidóság védtelen áldozatai:
Böhm András (13 éves)
Böhm László (48 éves)
Kohn Irma (59 éves)
Steinitz Józsefné (63 éves)
Wirth György (30 éves)
Wirth Krisztina (28 éves)
Wirth Ödön (67 éves)

Kedves Olvasók! Lehet-e még valamit is szólni e szomorú leltár után? Valami
példátlan szörnyűség történt a zsidósággal, talán a világtörténelem legnagyobb
gaztette, amit mi, szentgyörgyiek a legkisebb mértékben sem akartunk, de a magyar nép sem. Legfeljebb annak egy jelentéktelen töredéke. És ezért a magyar
népet bűnösíteni: gonosz oktalanság!

Részletek a balatonberényi História Domusból
(plébánia történet) az 1944-45-ös zivataros
időkből (Gosztolya János, plébános)
(A részleteket kiemelte és helyenként dőlt betűvel összevonta: László István)

1

Melléklet: 48. „Földiek” a fronton, emberek az embertelenségben, 219
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A balatonberényi historia Domus elé
Kedves Olvasó! Tisztelettel és meghatódva írom e néhány gondolatot
Balatonberény érdemes plébánia története elé. Munkám megbecsülésének és
értéke növelésének tekintem, hogy keretében fölhasználhatom Gosztolya János
(1895-1965) plébános úr, falujának e zivataros napjairól írt hiteles történetét.
Gosztolya János síremléke
Gosztolya János plébános a berényi
Historia Domus írója, mely kiváló
forrásként szolgál a helyi események
kutatásához is.

S itt most szólok arról a könnyen érthető tényről, hogy falum, Balatonszentgyörgy történetét sokkal részletesebben írom, mint Balatonberényét. Így van,
ugyanis én Balatonszentgyörgy krónikáját írom, s vele Balatonberényét csak oly
mértékben, érintőlegesen, ahogy azt falum története megkívánja. Munkámban
külön kifejtettem, hogy a két falu múltjában a középkortól sok a közös, így szükségszerűen sokszor át kell nyúlnom a szomszédba. Különösen így volt ez 1944
decemberében, a front idején. Akkor közös volt a sorsunk, életünk-halálunk.
Ezt a közös sorsot írja le a balatonberényi historia domus falunk krónikájában is jól hasznosíthatóan. Az említett munka, hitelességével korrajznak is jó. És
hogy közös háborús dolgaink leírásánál oly nagyon támaszkodom rá, abban a mi
helyi, balatonszentgyörgyi Historia Domusunk adatainak a hiánya is benne van.
Nálunk az agyonlőtteknél, a rideg „fejlövés” szón kívül semmi eligazító nem szerepel falvaink véres drámájáról. Ez a kutatónak üres, míg Gosztolya János plébános írása szinte történet.
Ezért a közölt balatonberényi Historia domus részlet, Balatonberénynek egyszerűsített történetének is tekinthető arról az időkről, amíg azt helyi kutató ki
nem bővíti. Természetesen közös dolgainkról az általam írtak is bővítik azt, hiszen Berényben is behatóan kutattam.
Éppen ezért kötelességemnek érzem, hogy a tapasztalt pontatlanságokra fölhívjam a figyelmet. Szeretném, ha a berényiek megjegyzéseimet jószándékú segíteni akarásnak tekintenék, és ez nem csökkentené szemükben volt plébánosuk
munkája becsét! Ilyen sok adatnál neki sem volt lehetősége mindig azokat ellenőrizni. Ama idők nem tették lehetővé az alapos utánjárást. Ugyanakkor azt sem
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állítom, hogy megjegyzéseim lefedik az előforduló pontatlanságokat. Annak
megállapítása a berényi helytörténeti kutatókra vár.
Helyesbítések:
1/ észrevételem: A Historia Domus szerint 1945. március 29-én, nagycsütörtökön este a németek fölrobbantották az erdőben lévő lőszerraktáraikat, mely robbantásnál a két robbantó német katona is meghalt a
helyszínen, ahol el is temették őket. Ezt a tényt a berényi Gulyás Kálmán (1914.) fölfrissítve megerősítette. Ugyanakkor a szentgyörgyi
Végh Ferenc (1930.) és Kiss György (1930.) állítják, hogy fiatalos érdeklődésből már a szovjetek bejövetele utáni napokban fölkeresték a
hegyi bejárat közelében az erdőben a német lőszerraktárt, amely szakszerűen lefedve, érintetlenül kínálta az érdekesebbnél-érdekesebb lőszerféleségeket, amelyből bizony jócskán hazahoztak. – Na, kutató,
most légy okos!
Valószínű megoldás: Két egymástól távollévő lőszerraktár volt az erdőben.
A német illetékesek parancsot adtak azok egymást követő fölrobbantására. A két robbantó katona, valami hiba folytán meghalt az első robbantásnál, s így a másodikra nem került sor. A német alaposságot ismerve, föl sem tételezhetjük, hogy csak úgy otthagynak egy raktárnyi
lőszert a nem meglepetésszerűen előnyomuló szovjeteknek. (Én e feltevésben megnyugszom.)
2/ észrevételem: A Historia Domus szerint 1944. december 7-én többen is
mentek ki a hegyre, de másnap sértetlenül valamennyien hazajöttek,
bár talán 100 szovjettel is találkoztak, a szovjetek senkit sem bántottak.
Ez feljegyzés több tévedést is tartalmaz. 7-én nem mehettek ki, hiszen a
magyar ejtőernyősök a német egységekkel egyeztetve már egy-két
nappal előtte megtervezett támadást intéztek 7-én a berényi szőlőhegyen lévő szovjet erők ellen. A németek hogyan engedték volna kimenni
tervezett támadás előtt a berényieket? Még egy érv feltevésem bizonyítására: Osvald Feritől tudom, hogy őket (Osvald János és Kiss M. János) a német katonák már 6-án este kiszólították a Berény közeli
Osvald József féle pincéből, sőt hazatértükben el is kisérték őket a
csendőrlaktanyáig. Ez nyilván a másnapi támadás óvintézkedése volt.
A németek ellenőrizte részen ugyanis csak ez az egy pince volt hegyre
menekültekkel. Az engedélyezett kimenet tehát 6-án lehetett csak. S nem
tért haza mindenki, hiszen a 7-i eseményeknél írtak szerint Ángyán Ferenc a lőtt sebével csak 1945. májusában került haza Kaposvárról, az
ismertetett viszontagságok után.
3/ észrevétel: A Historia Domus szerint a Balatonkeresztúron dec.8-án
agyonlőtt Sifter Kelemen holtteste a két front közt maradt, azért nem
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tudták eltemetni. – Ez csak annyiban igaz, hogy a német front hátában
volt, valóban veszélyes helyen, de nem a front között. A vele agyonlőtt
Horvát Ferencet a szentgyörgyiek időben hazahozták.

Kiemelések a balatonberényi História Domusból
(plébánia történet) az 1944-45-ös zivataros időkből
(Gosztolya János, plébános)
(A részleteket kiemelte és helyenként dőlt betűvel összevonta: László István)
„1944. március 19-én történt, hogy a Német Birodalom ráfeküdt hazánkra.”
„1944. március 31. Behívások voltak ugyan, de általános mozgósítás
nem. Egy-két hét múlva a fele is visszajött. Mindig jobban kiütközött,
hogy nem szívvel-lélekkel vagyunk már benne a háborúban. A kormányok egymást váltogatták. Közben Hitler ellen merénylet is történt.”
Az iskolákat szeptember elsején kezdtük, de október 29-én kormányzati rendeletre ismét bezártuk. Közben is többször volt légiriadó miatt tanítási kiesés.
Egy gyermek állandóan lent volt a postán és mihelyt bemondták: „Légiriadó;
Nagykanizsa-Zala”, már futott is, mi pedig imádkoztunk és mentünk haza. …
Némelykor félelmetesen nagy tömegben zúgtak át felettünk az angol-amerikai
gépek, melyek Olaszországban szálltak fel és mentek Németországot, Ausztriát
bombázni. A hatóságok eleinte igen szigorúan elrendelték és ellen is őrizték a
közlekedés leállítását. Se gyalogosan, se kocsival nem volt szabad járni. A templomot is ki kellett volna üríteni. (Mindez a szigorúság később alábbhagyott.) Szekeres Kálmán bácsi mondása: Ha meghalunk, a templomban a legjobb helyen
halunk meg. (Arra is rájöttek, hogy a munka gyakori leállítása is csak az ellenségnek kedvez.)
„Október közepe táján megkaptuk Mindszenthy József püspök Úr utasítását: Minden pap maradjon a helyén, és csak akkor mehet el, ha a
népnek a zöme is megy. … Az orosz hadsereg félelmetesen közeledett. …
Mi papok annyi jogot kaptunk, hogy szinte fölért a püspöki joghatósággal.”
Itt említem meg, hogy az október 15-én német segítséggel végrehajtott államcsíny nálam nagy megdöbbenést keltett. Eleinte el se hittük. Pár nap múlva
azonban az újságokból értesültünk, hogy nincs már Horthy Miklós kormányzó,
hanem Szálasi Ferenc nemzetvezető. Hihetetlennek látszott, hogy ilyen senkit
tegyenek meg a németek legfőbb vezetőnek, és mégis valónak bizonyult. Tudtuk,
hogy a vég nem lehet messze már! …
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December 4-én, hétfőn velem együtt mindenki ásta, mentette értékeit. A legtöbben kipakoltak a hegyre, kivitték a lovakat, szarvasmarhákat; sőt némelyek
még a disznókat is. Erről én lebeszéltem mindenkit, akivel csak találkoztam, de
hiába. …
December 5-re virradóra egész közeliek voltak a robbanások. Később megtudtuk, hogy akkor robbantották a németek a szentgyörgyi állomást. A robbanások hangjainál harangoztunk a hajnali misére. A szentmise vége felé odajön Tikos Lajos dékán az oltárhoz. „Itt vannak az oroszok már a falu alatt, a műúton.”
– „Jól van Lajoskám! – azért most már befejezzük a szentmisét.” …
Hazajöttem a templomból. Itthon már terítve volt az asztal, mert az a hír jött,
hogy az orosz, ahol enni-inni kap, ott szelíden viselkedik. …
Mivel a német és magyar propaganda hihetetlenül elrémített bennünket,
szinte letargikus állapotban vártuk, mikor és hol bukkan föl az első orosz. Siralomházi hangulatban megettük az ebédet és leülök rózsafüzért mondani. … (Az
orosz jövetele akkor tévesnek bizonyult.)
Hamarosan hallom „Német huszárok!” Valóban azok voltak! Fütty és nótaszóval jöttek, pedig bevetés előtt állottak. Egészen fiatal gyerekek! Mennek ki a
Hegy-utca felé, míg az egyik részük a pásztorháznál fordul ki a mezőre. Fél négy.
Eldördülnek a fegyverek és szólnak szünet nélkül. … Alighogy lefekszünk, jön a
dékán: „Ezentúl nem szabad harangozni, majdnem agyonlőtt egy német hadnagy, mert az estét elharangoztam!” … (Este 10 óra körül állítólag a templomig
jött egy orosz előőrs, 12 óra körül erős lövöldözés.)
December 6-án el sem mertem menni a templomba. 9 óra felé bújtunk ki a
pincéből megetetni az állatokat. Ha a lövöldözésnek egy kicsit szünete volt, feljöttünk. ha erősbödött lementünk.
December 7-re virradó éjjelt is a pincében virrasztottuk át. De azért reggel
elmentem már misézni, hanem a dékán kijelentette, hogy ő nem jön ám el. Megértettem félelmét, nagy családja van. (Egypár becsapódó akna nyomát látja a
plébános, miközben a megsebesült Gulyás Jánosnénak orvost keres. Nagycsövű
német ágyúkat lát a hegyfelé néző kertek alatt, a majorban stb.) Bár erősen ropogtak a fegyverek, baj nélkül hazaértem. A pincében sokat voltunk nappal is
éjjel is.
December 8.-a, Szeplőtelen fogantatás, bár lövöldöznek, a 8 órai szentmise
rendben megtörténik. Rendes időben indulok Szekeres Kálmán bácsival a nagymisére. Rigó Bálint előtt megyünk (iskolától második ház), amikor egy akna becsap az úttestre. Nagy durranás, bezúzódnak az ablakok, és a szétvágódó szilánkok Böröcz Ilonát és Szekeres Emil leventét meg is sebesítik. A nép szétrebbenik,
de mi odafutunk a sebesült Ilonkához (Emil igen könnyen sérült csak meg) –
bekötözzük és elvezetik.
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Nagymisére várva Berényben két sebesülés aknától
(1944. dec. 8.) Elmondja 2004-ben telefonon Böröcz
Ilona.
Megjegyzés: Mivel a Historia domusban leírt következő történet szereplői
élnek, őket idézve a hitelesség mellett életszerűbb, részletesebb történettel szolgálhatok. Így azt is közlöm.
Marcaliban a lányánál élő Böröcz Ilona telefonon elmondja a következőket:
1944. december 8-án, Szeplőtelen fogantatás napján már korán elment a 10-órai
nagymisére, ugyanis az elmenekült kántort ő helyettesítette. A 2-3. lépcsőfokon
várakozott, amikor hozzá közel becsapódott egy akna, amelynek egy jelentékeny
repesze eltalálta a combját. Nagy fájdalmat érzett és erősen vérzett a sérülés (Bizonyára összeesett.). A robbanásra kifutott az utcára a néhányadik háznál lakó
Gulyás Kálmán, s látva a bajt, visszalépett a hasonló esetekre elkészített elsősegélynyújtó táskájáért. Véletlenül éppen ott járt Rigó István, akivel a sebesültet
karon bevitték annak a negyedik házban lakó nővéréhez. A család a bunkerben
szorongott, de az ajtó nyitva volt. A seb meglehetősen szakszerű ellátása, a vérzés
elszorítása ott történt meg. Kálmán azt jól tudta csinálni, hiszen a katonáéknál
„szanitész”, egészségügyi katona volt. – mondja Ilonka, aki ezért Kálmánt élete
megmentőjének tekinti. A közben előkerült család a sebesültet az ágy alá tolta,
hogy ezzel is védjék a belövésektől.
Az ugyancsak misére váró Szekeres Emil levente is megsérült egy szilánktól,
de az csak felszíni horzsolás volt, amit a német katonák kötöztek be. (Ezt most
Szekeres Emil mondja el.)
Ilonka sebesülése súlyos volt, mert a repesz bent maradt. A háborús körülmények miatt hat hétig egy bunkerben gyógyult, azonban a repesz bennmaradt
és betokosodott. Így élt több mint ötven évig, de 1997-ben a régen elmúlt háború
üzent, a repesz megmozdult s műteni kellett. „A repeszt ugyan kivették, de higygye el nyomorék vagyok, a háború nyomorultja. És ezért semmi kárpótlásban
nem részesülök. Járni keveset is csak támasszal tudok. A telefont most is az ágyba hozta a lányom.” – Ilonka emlékezése szerint a közben odaérő plébános nagy
fehér zsebkendőjét is fölhasználták a kötözésnél.
Követően történt még 2-3 belövés, de jelentékeny kárt nem okozott.
Ilonka emlékezése szerint, a sebesülését követően még bement a templomba,
ahol a Jézus-szíve oltár előtt rogyott össze, azonban ennek a plébános feljegyzése
és Gulyás Kálmán is ellent mond. Az eltérő emlékezés oka az 59 év és a nagy fájdalom emléke lehet.

A Historia domus folytatása
„Mivel nép nem volt, a nagymise elmaradt. Egész délután a pincében
ültünk. Egyszer bejár egy autó és bejön a német a pincébe. 50 liter bort
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kért. Szerencsétlenségére jött a vincellérem, aki már előbb adott nekik
és az ő borából vitt el 83 litert, de az én egyik hordómat is. Előbbre elvittek nekünk a füstről 2 disznót. Este szünet a lövöldözésben, s fent
voltunk a lakásban. Megint jött két német, nem mert kimenni senki
csak én. Ezek azonban” dicsértessékkel” köszöntek és erre mindjárt behívtam őket. Két telefonista, akik a hadnagyuk számára kértek élelmet.
Kaptak és elmentek.
December 9-én, szombaton. Reggel már jönnek és titokban megsúgják,
hogy délelőtt 10 órakor támadás indul. De nem 10 órakor indul, hanem délután fél 4-kor és visszadobták az oroszt a Balatonmária és
Balatonkeresztúri csatornáig. Hogy megmenekültünk (nem az orosztól, hanem) attól, hogy a falunk harctér legyen, megfogadtuk ezt a napot községi ünnepnek szentségi imádással.
December 10-e vasárnap. Vidáman mentünk templomba. Egy cseppet
sem féltünk, pedig az orosz onnan, ahol megálltak (6 km-re tőlünk)
éppen olyan könnyen porrá lőhette volna a falut, mint kertjeink alól.
El kell róluk ismerni, hogy nem lőttek csak a rombolás és pusztítás
kedvéért. 4 nap a kertek alatt vannak és 10 aknát sem lőttek a falura,
pedig visszafutásukkor 17 ágyút hagytak hátra zsákmányul.
Ebéd után jön Sárdi Jenő és jelenti, hogy az egyik pince előtt egy súlyosan sebesült orosz kapitány fekszik, akit be kellene hozni. Azonnal
elmentünk a németekhez engedélyért és én azt is mondtam tolmács által, hogy elviszem magamhoz. Ezt nem engedték meg, de az előbbit
igen. Varga /Tüske/ Jóska befogott és Sárdi Jenővel egyetemben kimentünk érte. Ott kint mondják, hogy egy másik súlyos sebesült is van,
és talán még él. Ezt is megkeresem, de bizony ez már hideg. Jönnek a
kocsival le a műútra én meg futok utánuk, látom az elhagyott lövészárkokat, Kredics leégett istállóját és futok utánuk olyan úton, amelyről
utólag kiderült, hogy csak a sorompónál 30 akna volt elhelyezve. A
kapitányt: Szitnyikov Brazit hála a jó Istennek minden baj nélkül behoztuk, a német orvos azonnal kezelésbe vette és még aznap továbbküldte, mert valószínűleg le kellett amputálni a jobb karját.
Hazafelé jövet hallom, hogy a pincében Tóth /Csige/ Antal leventére
holtan találtak rá. Rá volt esve a teste a hordóra. Jöttek haza a hegyen
rekedt hívek és hozták haza kimentett értékeiket. Hamarosan híre jött,
hogy agyonlőtték ifj. Sárdi Istvánt /fejes/, Máté /Ráfel/ Istvánt és
Sifter Kelement.
Amikor Tóth Antalt temettük 11-én, akkor lőtték ki a németek páncélököllel egy előre merészkedő tankot Balatonmáriánál (I. szakasz). Irtózatosat csattant, beleremegtünk, de azért csak folyt a szertartás to229

vább. Hat orosz katona volt a tankon, akik mind szénné égtek. Az a
német katona, aki kilőtte, azonnal egy havi szabadságot kapott és autón vitték el Sopronig.
Mint érdekes eseményt megemlítem, hogy 7-én többen átmentek a
fronton, ki a hegybe. Másnap reggel elindultak haza, s talán 100
orosszal is találkoztak, de egy sem bántotta őket. És haza is értek sértetlenül. Id. Sárdi István (1890-1945, az agyonlőttnek édesapja) már
nem volt ilyen szerencsés. Ő is ment ki megnézni a lovat. Rászól az
orosz: „Sztoj!” Ő azt hitte, hogy hazaparancsolja és megfordult. Erre
az orosz belelőtt a lábába, de aztán be is kötötte és elengedte. Egy másik férfi támogatásával haza is jött. Az Ő fiát temettük december 17-én
és Máté Istvánt is, azért ilyen későn, mert ezeket az oroszok egy szőlőútban vékonyan eltemették. Csak később találták meg őket.
Sifter Kelement Keresztúron lőtték agyon és mivel a holtteste a két
arcvonal között maradt, temetetlenül feküdt egészen a végéig, április
1-ig. Ekkor hozták haza.
Amikor ifjú Sárdi Istvánt temettük, apja, akinek lábát lőtték, már jobban volt. El akart jönni fia temetésére. Elment hozzá az egyik Vilisics
(roma) gyerek és mutogatás közben egy orosz puskával tüdőn lőtte.
1945. januárjában meg is halt.”
(Bővebben a történet 61. oldalán olvasható!)
(Gosztolya plébános írja, hogy a kilakoltatott balatonkeresztúri malomból
csak életveszély árán tudták a gabonát hazahozni. Ő is ott járt.)
Ezen utamban láttam az összelődözött szép keresztúri templomot.
Ugyancsak ekkor láttam, amint a német katonák hajszolták a majorban gazdátlanul maradt disznókat. Láttam ugyanott 4-5 gazdátlan
szilajökröt is, szamarakat is amint a kazlak körül jártak-keltek. …
Éjféli mise az elsötétítés miatt nem volt. December utolsó napjaiban a
kiürített Keresztúr legnagyobb részben hozzánk költözött. A német katonákat én temettem. Az első alkalommal egyszerre ötöt is. Koporsójuk
nem volt, csak a köpönyegükbe voltak betakarva.
Itt említem meg, hogy a lövöldözést az év vége felé egészen megszoktuk, sőt az volt a gyanús, ha az ágyuk hallgattak. Volt itt egy páncélosztag, amely minden este 10 óra tájban kezdett lőni. Leadott hol több,
hol kevesebb lövést aztán elpihent ez is. Valahogyan nem is gondoltunk
arra, hogy az orosz egyszer csak majd viszonozza és majd belő. „Na és,
ha belő?” A nép azt mondta: „Ha mise közben eltalálják a templomot
és mi ottveszünk, hát a legjobb helyen halunk meg.” …
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A szilveszteri hálaadást megtartottuk, de az egész kora délutáni órákban. …
1945. A németek nagy vigassággal köszöntötték az új évet, de mi semmi jót sem vártunk. Láttuk, milyen kis erővel állnak itt, és mi megvoltunk győződve, hogy az orosz akkor jön be, amikor akarna. Az emberen erőt vett szinte már a vágy: „Esnénk hát már túl a megszálláson.”
… Február közepéig semmi különösebb esemény nem történt, mint
csak az, hogy a németek fel tudták robbantani a keresztúri csatornahidat.
Februárban lőttek agyon két németet, akik átakartak szökni az oroszokhoz. Ostobán csinálták. Hárman indultak, visszaszóltak: „Isten veletek, mi már megyünk, erre az őrszem tüzel, az orosz is lő, kettő megijed és visszakuszik, mi lett a harmadikkal nem tudjuk. A hadbíróság
halálra itéli mind a kettőt. Éjjel 11 órakor keltették a már lábadozó sebesülteket a kivégzés végignézésére. Megkértem a parancsnokot, hogy
ha az ítélet halálos lesz kérje meg a hadbírákat, hogy mint papot hívjanak el. Amint megjött kérdezem: „Nos! Agyonlőtték őket. S miért
nem hívtak?” „Ilyeneknek nem jár pap.” Azt sem tudom hol vannak eltemetve, egyik azt mondja a temető árkában, a másik meg a leventék
tornázó helyén (mai sportpálya). …
Itt említem meg, hogy azon idő alatt mig front mögöttiek voltunk igen
jól éltünk. Sokan vágtak marhát, borjut ezzel a jelszóval: „Inkább megegyük, mint elvigyék.” És kimérték. Némelykor 10 kg hús is állott a
kamránkban. Mi magunk is egy malacot ettünk meg a magunkéból.
Még a hatóságilag engedélyezett pálinka főzés sem szünetelt. Nem
győzöm hangsúlyozni, mivel az orosz egyetlen lövést sem adott le falunkra, nyugodtan éltük napjainkat. Eleinte postát sem kaptunk később még ez is jött, mert a vonat járt innen – később csak
Szentgyörgytől – Keszthelyig és Kanizsáig. …
Március 25-én, virágvasárnap már félelmetes csend últe meg a falut.
Akik Zalába menekültek azok jöttek már vissza, mert az oroszok a túlparton már közel voltak Keszthelyhez. …
Március 28-án, nagyszerdán a magyar katonák már pakoltak és éjfélkor mentek is. Velük mentek az összes nyilasok és a tábori csendőrök.
E napon még távcsővel néztük a Balaton partjáról a túloldali harcot
Keszthelyért.
Március 29-én (A németek fölrobbantották az erdőszélben volt két lőszerraktárukat. A robbantó két katona is meghalt.) Természetesen
már alvásról nem lehetett szó. Házam népe a környékbeliekkel a pincében, én pedig hordom nekik a híreket: „Most ment ennyi német, most
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ment ennyi magyar, azt mondják isszonyúan aknáz az orosz, nem lehet kibírni, de húsvétra visszajönnek.” Őszintén írom, szívből kívántam, hogy ne, mert csak annyi lett volna az eredmény, hogy ismét
harctérré váljunk, de győzelem semmi esetre sem. Sőt azt kívántam
magamban, hogy minél messzebbre fussanak, nehogy ők lőjjék vissza
a falut.
Március 30. Nagypéntek. Kb. fél három után a kútnál megitattam az
utolsó német-magyar kb. 10 főnyi csoportot. Ébren volt a faluban
mindenki és félt. …. És szorongott, mi lesz ha beérkezik az orosz? Reggel fél hét, amikor a major udvarán megpillantottam az első 3 tagú
járőrüket. Komámmal eléjük mentünk kezet fogtunk velük és hívtuk
őket be, mondják, hogy előbb végig mennek a falun és majd visszajönnek. Így is történt ettek-ittak és barátságosan elmentek. 8 óra tájban
lett tele a falu oroszokkal. De nem féltem tőlük nagyon és fél kilenc tájban elindultam a templomba. De a 37-es házszámtól visszafordultam,
mert a német 4-5 aknát belőtt valahonnan és ezek a temető részen lévő
kertekben robbantak. 10 óra tájban tele lett az udvarunk oroszokkal.
Nekünk el kellett mennünk Vatiékhoz. Nagyon szomorúan ettük meg
az ebédünket Vatiéknál. Amikor az oroszok zöme du. 5 órakor
Szentgyörgy felé elment a lakást feldúlva találtuk. …

Gosztolya János balatonberényi plébános emlékezetből
lejegyzett szóbeli közlése
Amikor 1944. december 5, 6, 7, 8, 9-én a csata után a német katonák
visszaszorították a szovjet csapatokat a balatonmáriai csatornán túlra, nagybátyám, Gosztolya János plébános, id. Sárdi Jenő templomatya és Varga Szántó József lovaskocsival kimentek a balatonberényi
szőlőhegybe, hogy a még kint fekvő sebesülteket beszállítsák a kötözőhelyre. Megtaláltak egy karlövést szenvedett szovjet katonát, kinek
eléggé csúnya, üszkös volt a sebe. Nagybátyám német, szlovák és bosnyák nyelvtudását latbavetve próbált beszélni vele, de ő nem felelt neki. Id. Sárdi Jenővel beszélt oroszul. Mikor megtudta, hogy a német kötözőhelyre akarják vinni, akkor fordult nagybátyámhoz, kérte: ne vigyék a németekhez. Nagybátyám ekkor azt felelte neki: Nézd testvér,
azt nem tehetem meg, hiszen a sebet el kell látni és más orvos nincsen,
de azt megteszem, hogy utána felviszlek a lakásomra, ha megengedik.
Természetesen ehhez nem járultak hozzá, de azt megengedték, amíg a
sebet bekötik és elszállítják, ott maradhat mellette. Ő ott is maradt,
megvárta, míg kocsira tették őket, feladta neki köpenyét, ezt megköszönte, elbúcsúztak és elvitték az ott elsősegélyben részesült többi katonával együtt. Hogy hova, azt nem tudom.
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Ekkor látott ott egy másik szovjet katonát, kinek haslövése volt, és a
kötözés után ki akarták vinni a kocsihoz. Ő ezt elutasította, két kezével
átfogta hasát, és a saját lábán ment ki a kocsiig összeszorított fogakkal, jajszó nélkül.
Kint a szőlőhegyen még másik két sebesültről is hallottak, de mire
nagybátyám odament már nem éltek.
Lejegyezte: Lenkovics Sándorné, sz. Pinffsiti
Brigitta,
Keszthely, Helikon u. 18.
sz.Keszthely, 1981. okt. 25-én

Gosztolya János (1895-1965) és Vörös József (19191989) balatonberényi katolikus plébánosok
emlékmegőrző feljegyzései „a keresztény emberség
szellemében”, a II. világháború helyi eseményeivel
kapcsolatban
Római Katolikus Plébánia Balatonberény. Historia Domus, (Házikrónika)
Gosztolya János c. esperes-plébános feljegyzései a második világháborús
helyi eseményekről:
„…Ebéd után jön Sárdi Jenő és jelenti, hogy a szőlőhegyben az egyik
pince előtt egy súlyosan sebesült orosz kapitány fekszik., akit be kellene hozni. Azonnal elmentünk a német parancsnokhoz engedélyt kérni,
és én azt is mondtam tolmács által, hogy elviszem magamhoz. Ezt nem
engedték meg, de az előbbit igen. Varga (tüske) Jóska befogott és Sárdi
Jenővel egyetemben kimentünk érte. Ott kint mondják, hogy egy másik
súlyosan sebesült orosz is van, és talán még él. Ezt is megkeresem, „de
bizony ez már hideg. (Halott volt, betemették a lövészárokba.) Jönnek
a kocsival is, én meg futok utánuk, látom az elhagyott lövészárkokat,
Kredics leégett istállóját és futok a kocsi után. Olyan úton, amelyről
utólag kiderült, hogy csak a sorompónál 30 akna volt elhelyezve. A
kapitányt, Szitnyikov Brazilt, hála a jó Istennek, minden baj nélkül behoztuk, a német orvos azonnal kezelésbe vette és még aznap továbbküldte, mert valószínűleg le kellett amputálni a jobb kezét.”
Vörös József feljegyzései:
Tehát az a „másik, már hideg,” /halott/ orosz, akit a lövészárokba eltemettek, lehetett Szotnyik Filipp Nyikitovics, akiről a Vöröskereszt azt
a tudósítást adta, hogy Balatonberényben, 1944. december 7 és 9 közötti harcokban itt esett el.
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Az adatközlők:
1./ Gosztolya János c. esperes, plébános 1965. március 25-én, 70 éves
korában meghalt.
2./ Sárdi Jenő 1966. aug. 23-án, 81 éves korában hunyt el.
3./ Varga Sz. József /tüske/ pedig 1976. febr. 19-én, 71 éves korban halt
meg.
Tőlük pontosabb adatokat megtudni nem lehet. Valamint a temetés
biztos helyét most már meghatározni is lehetetlen
A mi temetőnkben felállított emléken a fent említett orosz katonának,
valamint még egy másiknak, akiknek nevét mi nem tudtuk, akartam
hősi haláluk tényét megörökíteni: „Kettő ismeretlen szovjet katona” c.
alatt., akik Balatonberény határában harcoltak és estek el, valamint itt
is temették el őket. De van ott az emlék mellett egy másik kőkereszt is,
amelyiken a többi akár-milyen nemzetiségű hősi-halott, vagy háborús
áldozat emlékének adóztam. Most viszont boldogan veszem tudomásul, hogy az egyik, általunk ismeretlen szovjet hősi-halott neve ismertté lett, és most tudva áldozunk áldott emlékének. hősi-haláláért.
Balatonberény,
1983. évi jún. 15-én.
Vörös József r.k. plébános

Csendesen az akkori helyi Historia Domusunkról
(plébániánk történetéről), különösen a berényivel
összehasonlítva
Miközben okkal dicsérem a berényit, ugyanakkor csendesen meg kell jegyeznem a miénkről, hogy a szentgyörgyi Historia Domusban az utókor egy eligazító
mondatot sem talál ez időről, amikor a „határban a halál kaszált”, amikor az
„élet-halál”, a „sors” falunk történelmének legdrámaibb fejezetét írta. Arra a halotti anyakönyv halál oka rovatában csak egyetlen rideg szó utal: „fejlövés”. De
hogy akkor kik lőttek le itt falunkbelieket, milyen körülmények között? Ez a
helytörténet-írás nélkül szükségtelenül titok maradna, feledésbe merülne. Semmit sem tudna az utókor róla, ahogy a Simon Józseffel és társainkkal 1969-ben
végzett helytörténeti kutatásainkat megelőzően semmit sem tudtunk még az
1848/49-es szabadságharc helyi eseményeiről sem, sőt a helyi Csillagvár múltjáról, és sok más elérhetőnek bizonyult másról sem.
Pedig a két világháború közti Tanterv és Utasítások is fölhívták az akkori nevelők s értelem szerint az egyházi és világi értelmiség figyelmét a helytörténet
értékeinek gyűjtésére:
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Tanterv és Utasítások a népiskola számára
Kiadta a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter
2.495/1932. eln. számú rendeletével (352-53.)
Igen sok történelmileg értékes anyagot gyűjthet a tanító, ha rendszeresen és állandóan foglalkozik a lakóhely és környéke múltjával.
Főleg kisebb helyeken az a szép és fontos hivatás vár reá, hogy a község történetének és hagyományainak mintegy nyilvántartója, megmentője legyen.”
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A berényi hegy áttekintő térképei
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Felsőhegy
Alsóhegy
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9

Felsőhegy

8
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26

7
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6
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21

13
12
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14
13

17
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12
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29

Magyarázat a felsőhegyi térképhez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

egykori tul.
Osvald József
Gulyás Kálmán
Varga János
Nagy-családok
által épített bunker helye
Nagy János
Nagy Donát
Vilisics László
Tüttő István
Ifi József
Jandó Jenő
Simon Jenő
Simon József
Simon Rudolf
Bene Antal
Kelevitz György
Horváth Ferenc
Gergye István
Kiss Ferenc
Ángyán Ferenc
Ángyán Jenő
Ángyán-kereszt
Gergye-kereszt
Átjátszó torony
Darvas Imre
A volt ideiglenes
szovjet parancsnokság körülbelüli helye
Nyers István
Szekeres Ferenc
Hegykapu
Pflanczer György
Benke József

Bsz.
Bb.
Bb.

hsz.
2207
2272
2296

mai tul.
Osvald János
eredeti
Málnási András

Bsz.
Bsz.
Bb.
Bb.
Bb.
Bb.
Bb.
Bsz.
Bsz.
Bsz
Bsz.
Bsz.
Bb.
Bsz.
Bb.
Bb.

2319
2320
2413
2436
2440
2218
2220
2221
2222
2262
2225
2363
2234
2250
2243
2243

Zsiborács Zoltán
Nagy Lajos
Sipőcz József
Tüttő Gyuláné
Borovics György
özv. Jandó Jenőné
Simon László
Simon Ottó
Tóth Ferencné
Dobó László
Biankini Béláné
Kánya Márton
eladták
Hegedüs András
Tölli J.-né
Bene Gyula

Bb.
Bsz.
Marcali
Kesz.
Bb.
Bb.
Bsz.
Fonyód
Bsz.
Nk.
B.lelle
Bb.
Fonyód
Bb.
Bb.

átép.

Bb.

2464

Darvas Elemér

Bb.

eredeti

Bb.
Bb.

2482
2490

Celotti T.-né
Szekeres E.-né

Olaszo.
Bp.

romos
leb.

Bsz.
Bsz.

2654
2641

Pflanczer E.
Benke Miklós

Anglia
Bb.

leb.
leb.

Bb.

áll.
leb.

Bp.

eredeti
eredeti
eredeti
eredeti
leb.
leb.
eredeti
átép.

Megjegyzés: A 16. és a 19. sorsz. alatti pincék ajtószárfáiban beült gyalogsági fegyvergolyók láthatók
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Alsóhegy

31
35

32
34
33

36
37

38
39
40

Magyarázat az alsóhegyi térképhez
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

egykori tul.
Végh Kelemen
Végh István
Végh Lajos
Közöskút
Simon B. Ferenc
Simon P. János
Simon Viktor
Máté István
Máté János
Máté R. István

Bsz.
Bsz.
Bsz.

hsz.
2598
2596
2592

mai tul.
Takács Gábor
Nagymihály G.
Végh Ferenc

Bsz.
Bp.
Bsz.

áll.
eredeti
átép.
leb.

Bsz.
Bsz.
Bsz.
Bsz.
Bsz.
Bb.

2519
2520
2524
2561
2561
2554

Hársing J.-né
Tóth Dezső
Sass Attila
Máté István
Aradi Béla
Máté József

Bsz.
Bb.
Bp.
Kesz.
Bp.
Bp.

eredeti
leb.
eredeti
eredeti
eredeti
eredeti

Megjegyzés: A sorszámok az említett pincéket jelölik helyrajzi számmal.
Baloldalon az akkori, a jobboldalon a mostani tulajdonos szerepel
röviditett lakóhelyével. Az utolsó rovat a pincékre vonatkozik. Az eredeti 1944. decemberében már állt pincét jelent.
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Civilként a front hátában – Földváry Miksa
naplója
(Megjelent Balatonfenyves történetében. Kiemelte és közli: Buza Péter.
1993. 167-172.oldal) A (…) hiányjel Buza Péter által történt rövidítést jelöli.)
Földváry Miksa (1877-1945) kezdetben pap akart lenni, később erdőmérnök,
erdőfelügyelő lett. Munkássága a környezetvédelemben bontakozott ki, melynek
országos alelnöke volt.
Balatonfenyvesi villájába 1944. december 1-én utazott le Budapestről, s a háborús események folytán ott is szorult. Nagybecsű naplója révén 1945. január 6ig hiteles képet kapunk a szovjet front mögöttes területének életéről.
A terület közelsége (8-9 km) okán emeltem át – Buza Péter szíves hozzájárulásával – háborús krónikánkba.
„1944. december 15. Amiért két héttel ezelőtt idejöttem, két nap alatt
sietve elvégeztem egyedül, mert napszámos már nem akadt, de nem is
igen volt rá szükségem.
Tervezett elutazás előtti éjjelen szakadatlan robbanás tartott rettegésben, recsegett-ropogott minden, minden percben az ablaktáblák betörését vártam. Azt hittem, hogy a nagy csatorna közúti és vasúti hídját
robbantják.
Kora reggel Horváth szomszédom (Horváth László csónaképítőről van
szó – B. P.) kopogtatott be az ablakomon azzal a hírrel, hogy a németek elvonultak és az oroszok áthaladtak Bfenyvesen.
Csend volt, el voltunk vágva a világtól.
Másnap három orosz katona jelent meg és fegyvert és pisztolyt keresett. Azóta kettes-négyes csoportokban minden nap jelenik meg más és
más őrjárat, hol német katona után kutatnak, majd a rádiót keresték
és próbálták ki, de nem lehet azt használni, mert az oroszok bevonulása óta nincs villamos áram. Van egy kis petróleumom , azzal spórolok
és alkonyatkor már lefekszem. Az ellenőrző katonák eddig még hála Istennek, jól viselkedtek, különösen, ha többen jönnek(…) Az egymagában megjelenő katona rendszerint italos és nem viselkedik kifogástalanul. Néhány nappal ezelőtt valami kérdés gyors elintézése végett
átmentem Horváthékhoz és természetesen bezártam a lakást. Alig néhány perc alatt beszaladt Horváthékhoz Kalmár azzal a hírrel, siessek
azonnal haza, mert egy orosz katona már néhány ablak üvegjét betör-
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te és doronggal döngeti a tölgyfa ajtót. Tényleg öt ablak be volt törve
és a tölgyfa ajtó erősen megrongálva.
Az orosz katona nem volt józan, nagyon lármázott és azt követelte,
eresszem be a hálószobába azzal az itteni szövőműhelyi leánnyal (talán Mittermeyerék szövödéjében dolgozott, amit a régi Vigadóban
rendeztek be – B.P.), akit magával hozott.
Kézzel-lábbal való magyarázkodás után sikerült öt rábírni arra, hogy
átjött velem Horváthékhoz, honnan aztán elment a leánnyal Nagyék
betört lakásába (…) Valamelyes tüzelőfám van, fűteni tudok, és ha nem
kellene az egész telet itt tölteni, majd csak kibírom. Ebéd dolgában eddig nem volt baj, mert Kalmárné nagyon kedvesen és szívesen adott
ebédet. Reggelire, vacsorára volt maradék, vagy túró, töpörtyű stb.
Most azonban, hogy Kalmárné elment (…) a helyzet kezd rosszabbodni
és igen aggódom annál is inkább, mert Asztalos ny. tiszt és felesége
személyében vendégeim is vannak, akik Bmáriáról ide menekültek.”
„December 16. Dél felé beszalad Reza néni azzal a hírrel, hogy készüljünk fel Fonyódra menekülni, mert itt a csatorna mellett nagy ütközet lesz ma. Semmi kedvem nem volt a menekülésre és Asztalosék is
a maradás mellett kardoskodtak. Tehát maradtunk. Ebédre a kedves
Reza néni hozott egy bögre levest. Asztalosnak mondtam, próbáljon a
szomszédban táborozó orosz katonáktól valamit hozni a maguk részére. Kapott is valamit.
Egész estig téli kabátban becsukott ablaktáblák mellett szünet nélküli,
másodpercenkénti ágyúdörej mellett ültünk. Az üvegablakokat kitártam, arra gondolva, hogy ha a közelben ágyúznak vagy a közúti és
vasúti hidat felrobbantják , legalább az ablak üvegtáblái épek maradnak, t. i. azok, amelyeket az orosz katona be nem tört (…) Nem tudok a
szomszédokról semmit. Úgy látszik Horváthék, Kalmárék is Fonyódra
menekültek. Most este hét óra van. Menekült vendégeim lefeküdtek.
Künn teljes a csend. Sem fegyverzaj, sem emberi hang nem hallatszik.
Holnap, vasárnap reggel vajon mire ébredek?”
„December 17. Azon tépelődtem reggel, befűtsek-e, a kéményfüst
nem lesz-e árulónk, s utóbb kémeknek gondolnak bennünket az oroszok. Néhány perc múlva beállított két orosz katona azzal a kérdéssel,
mit csinálunk? Azt válaszoltuk, hogy itt lakunk. Erre szó nélkül eltávoztak, vajon visszatérnek-e megint?
Istenem, szentmisére készülés helyett itt ülök most vasárnap délelőtt,
becsukott ablaktáblák mögött a sötétben és hallgatom az ágyuknak
szünet nélküli, mennydörgésszerű szörnyű bömböléseit. Mi lesz velünk? Jézusom irgalmazz!
242

A délelőtt folyamán Asztalos átment a Horváthéknál táborozó oroszokhoz. Néhány férfi ruhadarabbal, kevés libazsírral és mézzel tért
vissza és azzal az ígérettel, hogy délben kapunk tőlük levest (…) Délben
Asztalos üres fazékkal jött vissza: valamilyen rendelkezés folytán nem
adtak nekünk levest. Így két-két szelet fokhagymás, libazsíros pirítós
kenyér volt a vasárnapi ebédünk (…) Ma délelőtt kezdett lelkierőm elhagyni, a rettenetes ágyúdörej állandóan recsegtette az ablakokat,
remegtette meg a lelkemet. Szeretteimtől távol nem akarok itt elpusztulni, hogy mint egy kuvaszt elföldeljenek… „
„December 18. Asztalos valami ennivaló után nézett a vasúti állomás
és a posta körül. Azzal jött vissza, hogy az egyik katonai konyhán délután két órakor talán kapunk valamit. Az utcán egy lélekkel sem találkozott. Forgáchék nyaralója fel van dúlva, a szomszédunkba lévő vasúti őrházba telepedett 16 balatonkeresztúri menekült Fonyódra ment,
az őrház, a Kalmár-sütöde stb üres. Szóval hárman magunkra maradtunk. Nem éppen valami igen megnyugtató (…) Délben paprikás
krumplit kaptunk az orosz katonáktól.”
„December 20. Asztalos a vasúti állomás mellett lévő másik konyhába ment, honnan kenyeret és jó nagy darab nyers marhahúst hozott.
Lesz tehát két napra gulyás!”
„December 21. Léckerítésem számos hézagján keresztül megint több
látogatóm jött be. Amennyire a jelekkel lefolytatott beszélgetésekből
kivehettem, a magyart nem tekintik barátságos érzületűnek. Szegény
magyar nemzet, mennyit szenvedett és vele és benne mi árva magyarok!”
„December 22. Két felfegyverzett orosz katona olyan házkutatást
tartott, mint még eddig egyik sem. Minden rekeszt, fiókot, dobozt, fülkét, sarkot átkutattak, a konyhát, kamrát, pincét alaposan átvizsgálták. Úgy látszik, valami rádió leadót kerestek, telefon, rádió után érdeklődtek. A végén a zseblámpát vitték el, felfelé mutatva, hogy azzal
lehet fényjelzéseket adni. Szent Isten, csak nem tartanak engem kémnek?!”
„December 23. Ma több német repülőgép vonult el felettünk, melyekre sűrűen tüzeltek az oroszok. Az egyik úgy látszik igen alacsonyan repült, mert a rá irányított ágyú lövedékei a jegenyefák csúcshajtásait a
házunk tetejére lőtték úgy hogy csak úgy recsegett-ropogott a ház fedele (…) Ma arra gondoltam, mivel három napos ünnep lesz mégis
megfogunk kettőt a kóborló tyúkokból, mert úgyis vagy éhen vesznek
szegény állatok vagy mások eszik meg és majd ha a szomszédok viszszatérnek, megfizetem a két tyúk árát annak, akié voltak (…) Milyen
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szerencse, hogy az almát, mint eddig minden évben, nem küldtem fel
Budára. Most nem csemege nekem az alma, hanem főtáplálék.”
„December 24. Fehér karácsony. Az éjjel leesett az első hó, amely fehér takarójával beborította a föld göröngyeit és elsimította az egyenetlenségeket. Bár végre elsimulna az emberek között is az ellentét és
hallgatna az emberiség az Angyal mai szózatára: „Békesség a Földön
a jóakaratú embereknek” (…) Így persze még sohasem ünnepeltem
meg a Szentestét. De bármily szomorú is a helyzetem, ünnepelni kell és
illik: vágtam néhány lucfenyő és tujagallyat, ezeket vázába tettem és
az asztalomra helyeztem. Asztalos fogott valahol egy tyúkot, azt
megkopasztottuk és a holnapi ünnepi ebédre előkészítettük. Tehát a
gyomor követelését is kielégítettük.
Igaz, hogy itt a terjedelmes vízfelület mentén igen hideg, zord az idő,
mégis nagyon szép, verőfényes, havas, téli idő volt ma, és azt hiszem,
hogy nyugodalmas, békés időben az én édes Évike unokám pompásan
érezné magát, különösen, ha a Balaton egész víztükre be fog fagyni és
azon korcsolyázni, fakutyázni, és főként vitorlás szánon lehetne száguldani, ami jól felöltözködve fejedelmi élvezet…”
„December 25. Az éjszaka arra gondoltam, hogy felkeresem az itteni
orosz katonai parancsnokot valami igazolványért (…) Kérésem teljesítését megtagadta. Azt is kértem, adjon valami utalványt, amelynek
alapján a katonai konyhából legalább ebédet és kenyeret kapjunk (…)
Ezt a kérésünket sem teljesítette.
„December 28. A világító anyaggal való takarékoskodás végett szokásos 7 órai felkelés, befűtés, magamnak és szobámnak rendbe hozása
után elmentem a közeli orosz katonai tanyára, nem csekély szívszorongással (…) igen kevés szláv nyelvtudásommal kenyeret kértem.
Nagy örömömre adtak egy fél cipót, sőt egy zsebre való vöröshagymát
is, amelyre főzésnél szintén nagy szükségem van. Ezen felbátorodva
Asztalos is nekivágott az élelem keresésének és tényleg hozott egy jókora lábas galuskás húst, olyan pörköltfélét, amit ebédre és vacsorára elfogyasztottunk (…) Jézus nevében bátrabban mozgok most már én is
az utcán. Elmentünk egészen Mohar özvegyének nyaralójáig. Az özvegy és leánya magukban vannak és érthetően félve, aggódva és nélkülözések között élnek (…) Oda menet láttam, hogy a legtöbb nyaraló
ajtaja tárva-nyitva, ablaka betörve. Az egyik nyaralóból egy férfi lepedőbe kötött jókora batyut hozott ki. Elszomorító látvány!
Hazajövet négy 12-14 éves gyerekkel találkoztam kosarakkal. Arra a
kérdésemre, hová mennek, azt válaszolták, hogy a nyitva lévő üzletekbe (Czink, Kalmár) összeszedni, amit még találnak.”
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„December 30. Asztalos fásultan fekszik egész nap, semmivel sem törődik, mert nincsen cigarettája (…) Ma szintén nem volt orosz katonai
ellenőrzés, sem katonai látogatás. Úgy látszik meggyőződtek már arról, hogy nem vagyok gyanús személy, sem nem rejtegetek rájuk nézve
veszedelmes tárgyat, sem kémszolgálatot nem teljesítek.
Békés, munkás ember vagyok. Csak vegetatív életet élek addig, amíg a
jóságos Ég segítségével ismét elláthatom hivatásom feladatait és viszszatérhetek családom, gyermekeim, unokáim szerető körébe.”
„December 31. Éppen befejeztem a munkák legcsúfabbját, a mosogatást, amikor berontott az altisztnek látszó orosz katona, aki az emlékezetes, minden részletre kiterjedő, hosszú házkutatást tartotta, azonban
később, a mai napig gyakran adott kenyeret, egyéb élelmiszert, sőt
egészen ízletes bőséges ebédeket is. A nappali szobában körülnézett, a
kredencről levett egy almát, a fejembe nyomta kalapomat, karon fogott, és úgy ahogy voltam, felső kabát nélkül átcipelt a szomszédos
Horváthékhoz.
Meglepett a dolog, de nem tartottam nagyobb bajtól, mert fegyvertelen volt és viselkedése sem árult el ellenséges indulatot. Horváthék kapujánál oldalüléses katonai motorkerékpár állt indulásra készen (…)
Az altiszt bevezetett Horváth lakásába, mutatott az ágyneműre, a
konyhai és a kamarai felszerelésre, orosz beszédjét nem értettem
ugyan, mégis azt vettem ki belőle, hogy ők most innen eltávoznak, de
nem visznek el semmit és a lakást az én őrizetemre bízzák. Arra a kérdésemre, hol a lakás kulcsa, mutatott a feltört ajtóra, melyet így kulcscsal nem lehet bezárni. Ezért szegezzem be az ajtókat. Ennek eleget is
tettem (…) Mielőtt eltávozott, egy darab papirosra orosz nyelven néhány sort írt, amit nem értek.”
„1945. január 1. Ilyen újévet sem értem még eddig, amióta élek.
Mégis azzal nyugtatom meg magamat, hogy lehetne ennél rosszabb is,
és mindenesetre sokan vannak, akik sokkal kedvezőtlenebb helyzetben
és körülmények között ébredtek az újesztendőre mint én (…) Elég korán, már reggel 8 órakor beállított egy nyolctagú társaság (fiatal aszszonyok, leányok, gyermekek) azzal a kérdéssel: hát Önök nem mennek Fonyódra, Kaposvárra? Magam is kérdéssel válaszoltam, hogy
miért? Őket felszólították, hogy távozzanak a VI. szakaszból, ahol laknak, mert hadszíntér lesz (...) A fegyverek egész nap nyugodtak. A
természet azonban nem: tombol a fagyos balatoni vihar, zúg, üvölt a
bakonyi szél, dermesztő a hideg.”
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"Január 3. Eléggé nyugodtan telt le a nap. Két orosz katona tartott
házkutatást meglehetős kíméletesen. A három napos balatoni szél elült.
Szép, csendes, verőfényes, igazi téli időnk volt.”
„Január 4. Az éjszaka erős ágyúdörgés és sűrű gépfegyverropogás
hallatszott közelről és távolról, amely napközben is folytatódott. Ebéd
után beállított egy orosz katona és munkások után érdeklődött. Mondtam, hogy Fonyódon van a politikai község, ott járjon utána. Rövid idő
múlva egy másik fegyveres katonával jött vissza és felszólított bennünket arra, hogy menjünk vele a telefonvezetéknél segíteni. Ennek
megtörténte után a Balaton partra hívtak bennünket, hol egy halott
orosz katona feküdt a jégen, akit állítólag mina (akna?) ért. Segíteni
kellett a szegény 22 éves katonát az autóig vinni, amely tovább szállította a halottat. Arca fekete, kezei is sárgás-feketék voltak, fél lábáról
hiányzott a csizma, vattelines ruhája összetépve. Ott feküdt, ahol a
Nagyberek csatornája betorkollik a Balatonba. Valószínűleg őrszolgálatot teljesített ott.”
„Január 5. Öt héttel ezelőtt jöttem le ide (…) Csak az Isten mondhatná meg, meddig tart ez a nyomorúság! De készséggel hozom meg az
áldozatot, hogyha Jézus Szentséges Szíve segítségével megóvhatom ezt
a házat a romlástól és a pusztulástól (…) Néha egy-egy gazdátlan kutya és macska fordul meg az udvaron valami élelmet keresve. A szomszédék baromfija eltűnt, kakaskukorékolás már nem hallatszik (…)
vadludak „V” alakú csapatja is csak nagyon ritkán húz el felettünk.”
„Január 6. Megint ünnep és én nem tudok hitem szerint és lelkemből
ünnepelni. Ez is éppen olyan sivár, javulást, reményt nem nyújtó hétköznap, mint a többi. Az éjjel szüntelen közeli ágyúbömbölés tartott izgalomban, napközben is állandóan dörgött az ágyú, de távolabb.
Az én operált érzékeny gyomrommal annyira szükségem volna a délutáni nyugalomra, de nem tudok lefeküdni, mert rendszerint a kora
délutáni órákban jön az orosz látogatás, vizsgálat vagy házkutatás.
Ma is.”
És a napló ezzel be is fejeződött. A befejezés döbbenetes valószínű okát Búza
Pétertől, Balatonfenyves történetírójától tudjuk.
„A visszaérkezőknek úgy mesélik, egy Balogh nevű helybélinek volt korábban összetűzése Asztalos János katonatiszttel – állítólag megverette őt –, aki Máriáról a harcok elől Földváryhoz menekült. Feleségével,
két kutyájával, üres kézzel. A házigazda – holott érezte a látogatás fonákságát – nem vette lelkére, hogy megtagadja a földönfutóktól a fedelet.
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Január 7-én érezte elérkezettnek a bosszú óráját Balogh. Feljelentette
az oroszoknál a katonatisztet, és mert – ki tudja mi okból – hatalmában állt intézkedni is, Földváryékhoz vezényelte a kivégző osztagot.
Kirángatták az ágyból Asztalost, Földváry Miksa kifutott utánuk az
udvarra. Tiltakozott. Mint afféle naiv polgár holmi bírósági eljárást
emlegetett, hogy ítélet nélkül nem lehet büntetni! S, hogy neki a vendégét meg kell védenie, így tartja a szokásjog, ezt parancsolja az erkölcs.
Az oroszoknak azonban nem sok érzékük volt az ilyen finomságok
iránt. Az okvetetlenkedő öregurat Asztalos mellé állították, s vele
együtt kivégezték.”
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Visszaemlékezés a kötelező, katonai előkészítő
„levente” életre

A balatonszentgyörgyi levente-század első szakasza a régi iskolánál
(gyakorló fapuskával, 1941. tavaszán)
1. sor: 1. Tóth Ferenc (1920., hősi halott), 2. Nyers József (1922., hősi halott,
vörsi emlékművön), 3. Pozsonyi Gyula (1921.), 4. Zsebők Lajos (1920., hősi halott), 5. Osvald Ferenc (1918.), 6. Kaltner Gyula (1918.), 7. Darabos Lajos főoktató (1900-1970.), 8. Kereskai József oktató (1908-1999.), 9. Szakos István kürtös
(1920.), 10. Lakos Ferenc (1918., hősi halott), 11. Simon V. József (1919., hősi
halott), 12. Horváth Boldizsár (1922., hősi halott), 13. Gergye Jenő (1922.), 14.
Simon G. Jenő (1920.)
2. sor: 1. ???, 2. Fehér Lajos (1924.), 3. Molnár József (1922., battyáni), 4. Bóka
József (1921.), 5. Tolnai György (1921., hősi halott), 6. Bene Imre (1922.), 7. Cser
József (1922.), 8. Kiss Viktor (1921.), 9. ???, 10. Csuha István (1920., hősi halott),
11. ???
3. sor: 1. Simon Márton (1917.), 2. Kovács Sándor (1918.), 3. Sólyomvári János
(1918.), 4. Simon B. István (1921.), 5. Nagy Jenő (1921.), 6. Benke Ferenc (1919.),
7. Horváth Lajos (1918.), 8. Kelevitz György (1922., hősi halott), 9. Simon P.
Jenő (1920.), 10. Simon („postás”) István (1921.)

Leventének lenni1, annyi mint fiatalnak lenni és ez emlékezésnek is kellemes.
Az 1921 évi levente törvény kimondja, hogy az iskolai tanulmányainak befejezése
1 A nem kötelező kulturális levente egyesületről az ifjúsági szervezeteknél esik szó;
Melléklet: 7. Az akkori helyi ifjúsági szervezetekről, 174
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után minden 12-21 éves ifjú köteles a „levente” kebelében tartandó rendszeres
testnevelésben, fegyelmező és ügyességi gyakorlatokban, valamint erkölcsi és
szellemi továbbképzésben résztvenni.”

Az első szakaszhoz tartozó levente-csoport (gyakorló fapuskával)
Álló sor: Osvald Ferenc, Simon G. Jenő, Csuha István, Végh János, Zsebők Lajos, Darabos Lajos főoktató, Simon Antal, Horváth Boldizsár, Molnár József
(téglás), ???
Térdelő sor: Györe István, Péter Imre, Pozsonyi Gyula, Kiss Viktor, Bene Imre,
Kelevitz György
Ülő sor: Nagy Jenő, Simon R. Márton (1922.), Simon Lajos, Cser József, ???
Fekvők: Simon P. Jenő, Gergye Jenő

A levente-képzés lényegében katonai előképzés, amelynek feladata volt a trianoni békében korlátozott haderő létszám némi ellensúlyozása. A levente foglalkozásokról való igazolatlan hiányzást a törvény büntette.
A balatonszentgyörgyi levente század létszáma 100 fő körül ingadozott. Ez
állt évfolyamonként egy-egy rajból. Három raj alkotott egy szakaszt, a három
szakasz pedig a századot.
Az alaki kiképzés, a gyakorlatozás sima terepet kívánt. Ezért sok éven keresztül a régi téglagyár régi és használatos téglavető helyein, az úgynevezett placcokon történt a gyakorlatozás, majd később ez a községi legelőre került át. Télen és
esős időben a régi iskola termeiben került sor az elméleti tanulnivalókra.
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A második levente szakasz a régi iskolánál (gyakorló fapuskával)
1. sor: 1. ???, 2. Gál József (1924.), 3. Bóka István (1924.), 4. ???, 5. Szemes Imre
(1925., hősi halott), 6. Bene Ferenc (1925.), 7. Cser Lajos (1924.), 8. Darabos
Lajos főoktató, 9. Kereskai József oktató, 10. Bene K. Jenő (1925.), 11. Nagy
Ferenc (1925.), 12. Péter László (1925.), 13. Nagy Sándor (1923.), 14. Nagy Lajos
(1925.), 15. Bíró János(?), 16. Lakos György (1923.)
2. sor: 1. Molnár István (1923.), 2. Jaklovics Ferenc (1925.), 3. Simon S. Jenő(?),
4. Óvári Jenő (1925.), 5. Gergye János (1923.), 6. Simon Ernő (1924.), 7. Máté
Lajos (1923.), 8. Simon Dezső (1924.), 9. Simon R. István (1923.), 10. Nagy János (1925.), 11. Török József (1924.)
3. sor: 1. Siszler István (1925.), 2. Mátés József (1924.), 3. ???, 4. Fehér Lajos
(1924.), 5. Pozsonyi Gyula (1921.), 6. Simon V. József (1919., hősi halott), 7.
Gergye István (1923.), 8. Kálóczi Ferenc (1924.), 9. László István (1923.), 10.
Horváth Imre (1923.)

A korábbi időkben a foglalkozások vasárnaponként 8 órától 12 óráig tartottak, de ebben benne volt a kötelező, egységben történő misehallgatás is. 1942
vagy 1943-tól a háborús viszonyok miatt a foglalkozások egy fél munkanapon
történtek a vasárnapi egységben történő kötelező misehallgatás fenntartásával.
Ez időben a foglalkozások színvonalának javítására kihelyezett körzeti katonatisztek segítették a kiképzést. Századunk körzeti tisztje a helyben albérletben
lakó Almási Sándor zászlós volt, majd mikor őt a frontra vezényelték, Szondra
Ödön főhadnagy követte.
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A harmadik levente szakasz a régi iskolánál
1. sor (felnőttekkel a széleken): 1. Simon B. István (1921.), 2. Mátés János
(1928.), 3. Rigó József (1928.), 4. Molnár János (1928.), 5. Rigó Ferenc (1928.),
6. Darabos Lajos főoktató, 7. Kereskai József oktató, 8. Holecz Károly (1928.), 9.
Lakos Lajos (1926.), 10. Finta Ferenc (1927.), 11. Kiss Imre (1928.), 12. Lakos
György (1923.)
2. sor: 1. Török Lajos (1926.), 2. Simon (Baris) József (1927.), 3. Simon Béla
(1928.), 4. Simon László (1926.), 5. Óvári József (1927.), 6. Szűcs László (1928.),
7. Simon Kálmán (1928.), 8. Simon D. György (1928.), 9. Jaklovics István
(1928.), 10. Fekete János (1928., hősi halott)
3. sor: 1. Andor Ferenc (1921.), 2. Süte György (1926.), 3. Simon (Bálint) Lajos
(1926.), 4. Bíró Lajos (1926.), 5. Simon G. György (1926.), 6. Simon (Dénes)
János (1924.), 7. Simon S. Sándor (1926., hősi halott), 8. ???, 9. Cser Gyula
(1926.), 10. Nagy József (1927.), 11. László István (1923.)

A gyakorlatok elméleti foglalkozással, sporttal, vidám játékkal, pihenővel váltakoztak.
A nevelés vallásos, hazafias szellemben történt, amely az egységben történt
misehallgatáson túl az a húsvét táji kötelező gyónást is elvárta.
A levente életkoránál és szellemiségénél fogva mindig vidám, játékos volt,
sokat dalolt.
A levente század vonulása trombita szóra, vagy dalolva történt.
A dalok hangulatosak, vidámak, némelykor tréfásak voltak.
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A háború alatt elrendelték, hogy Horthy Miklós kormányzó nevének első elhangzásakor a levente bármilyen testhelyzetben is volt, rövid időre „vigyázz”
állásba vágja magát!
Minden rajnak, szakasznak a főoktató által kijelőlt idősebb levente volt a segédoktatója, akiket a levente segédoktató úrnak szólított és akinek „alázatosan”
jelentett.
Ismert főoktatók voltak: Nemestóthy Szabó László főellenőr, Tollár sámsoni
segédjegyző, balatonberényi Kiss János máriai segédjegyző, dr Horányi Ferenc
ügyvédjelőlt. Utolsó főoktató Darabos Lajos irodasegédtiszt, a későbbi demokratikus főjegyző volt.
Ismert oktatók voltak: Nagy Jenő, Simon Dénes, Kovács István, Kereskai József.
Ismert levente kürtösök voltak: Horányi (Hilt) Jözsef, Benke Jenő, Horváth
Jenő, Szakos István, Török József, Nagy János.
A céllövészet mindvégig a téglagyárnál történt, hiszen a földkitermelés folytán itt kinálták magukat a golyófogó partok. A céllövő puskák ellapult ólomgolyóit a gyerekek (én is) szívesen szedték ki a partból. A lövészet alatt természetesen levente biztonsági őrök gondoskodtak az illetéktelenek távoltartásáról. A
céllövészet leventéknek, polgárőröknek mindig kellemes kedvtelése volt, amelyben szívesen versenyeztek járási keretben is.
A versenyzési kedv és lehetőség elmondható a sport számos területéről is. Az
ilyen járási versenyek is rendszeresen megrendezésre kerültek és azok helyezettjeinek tekintélye volt.
Szóljunk a „levente” hasznáról is! Volt katonáktól lehetett hallani, hogy a „levente” igen jó katonai előképzést jelentett. A levente képzést komolyan vevők a
katonaságnál előnnyel indultak.
Említést érdemel, hogy a kulturális levente-egyesületnek vajmi kevés köze
volt a levente századhoz. A különböző működési területeken túl a legfőbb különbség, hogy míg az egyiket törvény kötelezte, a másik önkéntes volt.
Megjegyzést érdemel miért tudok aránylag sokat kutatás nélkül is a levente
életről, múltjáról: mert téglagyári lakóként kisgyermek koromtól közelről láttam
azok gyakorlatait, céllövészetét stb.

Kisebb levente botrány egy nagyon régi szentgyörgyi
búcsú napján
Hat-hét éves lehettem, tehát a cifra eset, melynek alig tudatos szemtanúja
voltam, úgy 1929-30-ban történhetett. Szemtanúja pedig azért voltam, mert a
téglagyárnál laktunk és a levente foglalkozások akkor és még sokáig ott történtek.
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Más éveken hogy történt, nem tudom, de a kérdéses évben a kis ördög bor
formájában valahogy belebújt jónéhány fogdmegebb leventébe, akik ugyan megjelentek a foglalkozáson, de akkor éppen abból lett a baj. Keveset mondok, ha
fegyelmezetlennek mondom őket. Csak lődörögtek, heherésztek és a fegyelmezni
akaró Tollár főoktatónak visszabeszéltek.
A fegyelem érdekében kikerülhetetlenné vált a legfőbb rendteremtő eszközt
igénybe venni, a csendőröket kihívni Berényből. A csend őreinek megjelenése
csak olaj volt a tűzre. A fölhevült leventéket hívni sem kellett, anélkül is odafeszítettek a század előtt álló főoktatóhoz és a csendőrökhöz. Sőt egyik-másik a nyomaték kedvéért – nagy káromkodások közt – a gyakorló fapuskát a földhöz vágta. Így tiltakoztak a búcsú megvonása ellen.
Hetvenöt év után megmaradt emlékezetem szerint a jobb belátásra jutó főoktatónak és a csendőröknek kellett meghátrálniuk a borgőztől fűtött, egyébként
békés leventékkel szemben. Pofon nem csattant, a csendőrök békésen visszamentek. Az idő közben eljárt és a foglalkozást már nem kellett, de nem is lehetett
volna folytatni.
Hetvenöt év után én is a leventéknek adok igazat. Igaz csak kettőre emlékszem név szerint (1909-esek), de azok nevét is szabad legyen elhallgatnom!
Egyébként is – ahogy tanultam – a legfőbb bíró már ítélkezett felettük, s ha esetleg tanúként meg fog kérdezni, neki sem mondhatok mást.

Emlékezetemben megőrzött dalok a „leventéből”
„Kárpátok aljában nyílnak a muskátli virágok.
Sastollas leventék mennek a ripegős-ropogós csatába.
Kitűzik a zászlót, a magyar lobogót ezeréves tetőre.
Magyarok Istene tekints e levente seregre!”
„Nyissátok ki az ablakot szentgyörgyi kislányok,
amikor a leventéket dalolni halljátok!
Nyissátok ki, de nyissátok,
tűzzetek a sapkájukba virágot!
Mert ők fogják visszaszerezni
Nagy Magyarországot.”
„Fölhasználják a rádiót faluhelyen furcsa célokra,
Azon szárad, de azon szárad a Pali bácsi gatyája.”
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Megjegyzés: A Simon (Dani) Pali bácsi rádiója (Csillagvár u. 105.) akkor
még egy volt négy-ötből. Ha jó műsor volt, este például Cselényi József
énekelt, a kicsi cipészműhelyben majd egymás ölében szorongtak a
szomszédok. Ami pedig az antennát illeti, az két 5-6 méter magas, egymástól kb. 20 méterre lévő oszlop közé kifeszített drót volt. És a pontosság kedvéért mondom, hogy a gatya ekkor már csak az alsónadrág tréfás-hanyag elnevezése.
„Tudunk ám mi a géppuskával lőni.
Sok kislány jár oda azt megcsodálni.
Csuda egy masina az, ravaszul szaporázza,
Percek alatt ezreket lő rakásra.”
„Tudunk ám mi a géppuskával lőni.
Sok kislány jár oda azt megcsodálni.
Vizet olajat iszik, vasgolyóval etetik,
El sem hallgat míg ellenség létezik.”
Dobol a kisbíró
„Dobol a kisbíró, pereg a dob pereg,
kimegy az utcára férfi, asszony, gyerek.
Derék leventéink holnap künn a réten,
versenyezni fognak legényesen, szépen.
Versenyfutás is lesz, birokra is kelnek,
ilyent még nem láttak, jöjjenek el Kendtek!
Dobol a kisbíró, pereg a dob pereg.
Ott leszünk, elmegyünk, kiált férfi, gyerek.”
(Emlékezetből az iskolai tankönyvből. A költő
neve elfelejtődött.)

Levente fogadalom:
„Fogadom, hogy teljesítem levente kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak és honfitársaimnak tartozom.”
A levente törvények:
1. A levente istenfélő és hazájához mindhalálig hűséges.
2. A levente elöljáróinak bizalommal és készségesen engedelmeskedik.
3. A levente kötelességét híven teljesíti.
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4. A levente mindenkor igazat mond.
5. A levente lovagias.
6. A levente a zászlót és bajtársait sohasem hagyja cserben.
7. A levente legfőbb kincse a becsület.
(Levente naptár 1943.)

Kötelező levente ünnepélyek:
a/ március tizenötödike;
b/ Magyarország Kormányzójának születés- (június 18.) és névnapja
(december 6.);
c/ május hó utolsó vasárnapja , a hősi halottak emlékünnepe;
d/ augusztus huszadika, Szent István első magyar király emléknapja;
e/ október hatodika, a tizenhárom aradi vértanú halálának gyászünnepe;

A levente vallásos kötelezettségei:
A levente vasárnapon és ünnepnapon köteles vallásfelekezete istentiszteletén részt venni.
Minden év tavaszán a szokásos (húsvéti) időben a levente köteles vallásfelekezete szerint a gyónáson és áldozáson, illetőleg csendes órákon
és úrvacsora vételén részt venni.
(Levente naptár 1943.)
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Végül magamról, egyben a korról is
A történet folyamán természetesen sokat elmondtam óhatatlan magamról is,
nézeteimről, viszonyomról dolgokhoz, hiszen az ember nem bújhat ki a bőréből.
Most arról, ami ide kívánkozik, korhű és talán nem esett róla szó.
Diósban, a későbbi nevezetes Csillagvárban születtem l923-ban László István
és Reisinger Mária szülőktől. A zsidó törvény végrehajtása során, 1944-ben mint
minden leventének, állami alkalmazottnak stb. be kellett szereznem a származási
iratokat és abban bizonyítva láttam, amit anyámtól is tudtam, hogy anyai ágon
német származású vagyok. Anyám szülei a Kéthelyen lakó: Reisinger András és
Haller Mária, nagyszülei pedig: Reisinger Antal és Stramm Anna. Ők a
sümegprágai téglaégetőtől kerültek a Kéthelyhez tartozó kulai téglaégetőhöz, de
anyámtól hallottam, hogy Devecser térségből származtak. Megjegyzést érdemel,
hogy ők magyarul csak nevetséges szinten tudtak beszélni, s ezért maguk közt
csak németül beszéltek. Mivel anyám édesapja korán meghalt, édesanyja pedig
férjhez ment, anyám évekre visszakerült a németül beszélő nagyszülőkhöz, akik
szerették volna, ha anyám velük németül beszélt volna. Azonban anyám ettől
húzódozott, mert mint mondta, kinevetik, csúfolják érte a gyerekek, hogy „német
sz..ba haraptál.” Persze így is jócskán megtanult, s csodálatunkra hibásan, lassan
ugyan, de 1944-ben még tudott beszélni a hozzánk vetődő német katonákkal.
Kedves Olvasó! Itt, származásom említésénél engedtessék meg, hogy egy nagyot lépjek előre az időben! Valahol arról írok majd, hogy a két háború között és
a második világháború első részében nagyon kevés kivétellel német-barát módon
gondolkoztunk. Én sem számítom magam a kivételek közé. S valószínűen tájékozatlan fiatalkori németbarát tudatomba belejátszott valamiképpen származásom
tudata is. Durván egyszerűsítve, a sztálingrádi csatáig (1942. nov.19. - 1943. febr.
2.) én is német-barát rokonszenvező voltam. A kijózanodásom onnan kezdődött:
Nem vár felszabadulást az a nép – döbbentem rá, sokakat megelőzve környezetemből –, amelyik a hitleri hadsereg és szövetségesei pörölye alatt így helyt áll. –
De lépjünk vissza az időben!
1923-ban Diós, illetve a későbbi Csillagvár akkor téglások (kézitégla-vetők)
és gazdasági cselédek zsúfolt tömeglakása volt. Olyan, ahol nemcsak a „közöskonyha”, de 1925-26-ig a „közös-szoba” is létező valóság volt. Igen, az északnyugati és a délkeleti sarokszobában születésem idején, 1923-ban két-két egymásnak
idegen család lakott. Pontosabban: családunk velem hét fővel a ma parancsnoki
szobának berendezett helyiségben lakott és a délkeleti sarokszoba két családja, a
csak névrokon Horváth családok rajtunk keresztül járt ki-be, éjjel és nappal,
mert akkor kijáratuk csak arra volt, a másik ajtó be volt falazva. Hogy kopogtattak-e belülről kijövet és kívülről bejövet, nem tudom, de a „tessék”-re sem nagyon várhattak, hiszen a cselédemberek állatokkal dolgoztak, melyekhez sietni
kellett menni etetni, ezért már kora sötétben mentek és csak késő sötétben jártak
haza a munkából. (Még akkor nem találták ki az etető brigádokat, mint később
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a termelőszövetkezetekben.) Fölmerülhetne a tapintat kérdése is. Szabad-e kopogtatás nélkül kívülről vagy belülről bemenni valakihez, illetve átmenni valakiken? De a kérdés másik oldala: szabad-e valakiket alvásukban zavarni még kopogtatással is?
Ha jól értem a pap-költő szavát, sorai ránk biztosan vonatkoztak:
„E fiúknak nem volt gyerekszobájuk,
hol meseforrást rejtenek a zsaluk,
lakásuk volt egy rossz szagú muszáj-lyuk,
hol több család csókolt, pörölt aludt!”
Mécs László: Vád- és védőbeszéd

Sokért nem adnám, ha tudnám, hogyan is oktatták (oktatták?) iskolában,
templomban akkor a békés szomszédi egymás mellett élés kérdését, s az azt elősegítő tapintatot. Óriási tanulság lenne a nevezetes, romantikus Csillagvárhoz
kapcsolódva ilyesmiről gondolkodni! Lehetséges, hogy ezek után kevésbé lennénk meghatódva a kastélycsodákat építő földesuraktól. Hiszen azt ők nem koplalták meg, nem kényelmetlenkedték meg, illetve nem ők koplalták,
kényelmetlenkedték meg azt! Tudom, szentségtörő, bűnös gondolatot érintek, „s,
hogy megemlítem, tán azzal is vétek.” (Csokonai).
Négyen voltunk testvérek. Már említettem, hogy édesanyám hadiözvegy volt
két hadiárvával, a második házasságból pedig ismét ketten születtünk Feri
öcsémmel. Az öcsém traktoros, motorszerelő majd buszvezető volt. Ötvenkilenc
évesen halt meg.
Két idősebb féltestvéremről csak a megkülönböztetett szeretet hangján szólhatok, pedig a népnyelven akár mostoha testvért is mondhatnék. Nővérem, Hilt
Juliska 28 évesen leányként, tbc-ben halt meg. A téglavetésben és a háztartási
munkában felülmúlhatatlan volt. Nyaranként téglát vetett, telenként úriházaknál
megbecsült háztartási alkalmazott volt. Egy végtelen áldozatos lélek, aki az életét
is odaadta volna értünk, testvéreiért, a családért.
A bátyám, Horányi (Hilt) József is rendkívüli munkabírású ember volt. Kiváló téglás, arató, cséplőmunkás, a MÁV-nál salakos stb. A háború előtt a területek
visszacsatolása során mint tartalékost többször is behívták katonának, s így gondolt utólag csendőrnek jelentkezni. Első szolgálati helye Sümeg volt. A háború
után alkalmi munkákból élt családjával, majd a MÁV-nál salakos volt nyugdíjazásáig, itthon, Balatonszentgyörgyön. Az ötvenes években csendőr múltja miatt
egyszer a téglagyártól elbocsátották. Azon kívül –békés természetű lévén- az általános mellőzöttség mellett más hátrány nem érte. Engem pedig politikai aktivitásomban nem zavart bátyám köztudott csendőrmúltja.
Most, hogy két idősebb testvéremet együtt említettem, eszembe jutott egy
közel hetven éves történet. Nővéremet mint egy nagyon megbízható háztartási
alkalmazottat ajánlotta egy ismerős a Keszthelyen lakó idős Vértesnének, akinek
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fia a szombathelyi vasút-igazgatóság vezetője volt. Az ajánló előre bocsátotta,
hogy az ilyen nagy úr nyilván „beteszi” majd a már akkor katonaviselt bátyámat
a vasúthoz, valami nyugdíjas állásba. E felvetésnek családunk már előre örvendezett, mert azokban az években nagy volt a munkanélküliség. De a mi családunk nagyon is hátrányos helyzetű volt az ily szerencséhez. A mi családunkban
ugyan is senki sem ölte meg a baromfit. Én még a legyet sem. Otthon nagy lelki
fájdalommal, de én szoktam elvinni a halálra ítéltet a szomszédba. Vértesnénél a
megegyezés során valahogy kibuggyant nővérem eme fogyatékossága, s ezzel
odalett bátyám nyugdíjas állásának a reménye is. „Kislányom, én baromfit vágatni már hogy menjek a szomszédba?
Magamhoz visszatérve: Nagyon érzékeny lelkű kisgyerek voltam. Például
szándékolt hősködésem ellenére megsirattam a kismacskák elpusztítását, majd a
gyerekek által történő mókás szertartásos temetésüket. A többi gyerek ezért kinevetett.
„Téglás” szülők gyermekeként a battyánpusztai uradalmi osztatlan iskolába
jártam, ahol hamar feltűntem fáradhatatlan, komoly érdeklődésemmel. Szorgalmas, kötelességtudó is voltam, de adottságaim folytán is, nekem könnyű volt
jó tanulónak lennem. Az iskolában egy merőben új világ tárult föl előttem csodás
ismeretekkel, gyerekszerető jó tanítómmal, és egy nagyon megváltozott helyzettel gyerektársaimhoz. Én, a nem talpra esett gyerek, hamar elismert, elfogadott,
tekintélyes tanuló lettem, aki ezzel együtt gyerektársai szeretetét is elnyerte.
Nekem az iskola a boldogság színhelye volt, ahol bőven kielégülhetett jó értelemben vett hiúságom (?) is. Hiszen naponta elhangzott: „Na, mondd meg nekik
Pisti!” És ez az osztatlan iskolában néha a magasabb osztályok felé is előfordult.
De ettől is többre tartottam, hogy a tanulók közti veszekedések, verekedések
esetében a távol lévő tanítóm, rendszeresen az én tájékoztatásom alapján foglalt
állást a vitás ügyekben, és ezt tanulótársaim mint igaz tájékoztatást, ellenvetés
nélkül elfogadták.
Megéreztem, hogy a tudás hatalom, de mit kezdjen egy olyan ember a hatalommal, aki úgy véli, hogy a Jó Isten a képességeket elosztja, és ha ebből valaki
többletet kap, az nem az övé. Neki azzal szolgálnia kell, segítenie azokat, akiknek
abból kevesebb jutott! Tehát szolgálnom kell, de nem pipogyán, hanem a hatalommal visszaélni akarók tudatos megfékezésével. Tehát nem azok barátja kívánok lenni, akikre utalva vagyok, hanem azoké, akik rám, segítségemre vannak
utalva. Akiken tiszta eszközökkel segíthetek.
Fizikailag vékonyka voltam, de szerettem volna erős lenni, hogy az erőszakoskodókkal szemben megvédhessem a védteleneket. Még gazdag is csak azért
szerettem volna lenni, hogy segíthessek a nélkülözőkön. A tudással egy ilyen
nagy hatalomféleséget éreztem meg, melynek hasznosításán már korán és sokat
gondolkoztam. A vallás megcsillantotta előttem a tökéletes élet útját, melyen
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példásan, erényesen élni magával ragadó, üdvösségre vezető boldogság. És ez
boldogító életérzést továbbadni, mások boldogulását is segítő tevékenység.
Érettebb után gondolással sem láttam másként az élet célját: Minél többet
fölfogni a csodás természeti világból, a világegyetemből, de a társadalomból is,
azaz látni, milyen is a világ? Jó-e a társadalom úgy ahogy van? Javítható-e az
már e világon? Ha igen, milyen feladatom van nekem abból? Kiknek kell látó
szemnek az eszem? Kell-e valakiknek? (Ez utóbbi Szabó Dezsőtől kölcsönvett
kifejezés, de jobbat nem tudok.)
Sohasem tudtam úgy gondolkozni fontosnak gondolt közösségi dolgokról,
hogy azt tegye más! Sohasem jutott eszembe magam fölmentése, hogy mások
sem csinálják! Ha valamit fontosnak tartottam, a bensőm lényegében nekem azt
súgta: „Egyedül is, elsőnek is, elől indulni el!”. (Váczi M.) Viszont úgy látom, a
maguk igazolását mindig megtalálják az önzően gondolkozók is. Ha valamit
számukra nem látnak hasznosnak, – külső kényszer nincs és belső sincs –, arra
hivatkoznak, hogy mások sem csinálják. A jó ügyet nem szolgálókat szóban meg
is vetik, de követik őket.
Már kora gyermekkoromtól, környezetemben szokatlan gondolatok ködlöttek bennem, de nem tudtam rendet rakni köztük. A költészettel találkozva,
mintha hályog hullt volna le a szememről, elképedve és örömmel ismertem föl a
saját gomolygó gondolataimat a költőknél kicsiszolt, vonzó formában. Úgy 15-16
évesen, a hat elemimmel gyönyörrel olvastam „Az ember tragédiáját”, Petőfi
Apostolát, Csokonai: A lélek halhatatlanságát stb. Követően az addig kedvelt
piff-puff könyveket félre tolva, csak az igazi irodalom vonzott. Ha jó könyvem
volt, hiába hívtak játszani. Én az irodalmat nem tanultam, így csak hézagosan
ismerhettem, de élveztem. Ma is sok esetben könnyebb versidézettel, arra utalással kifejezni magam, mint azt mellőzve. Mert a költők az élet bonyolult jelenségeire csodálatosképpen a legtalálóbb és egyben a legszebb kifejezést használják, amit fölfogni, elraktározni önmagában gyönyörűség. Használata pedig ékíti,
tökéletesíti beszédünket. Na már most, ha én azt ismerve, forrás megjelöléssel
sem használom föl, szükségtelenül alulmúlom magam, pazarlok, mert ha véremmé vált az már az enyém. Ha a forrás megjelölése nélkül használom föl, akkor pedig lopok. – Tapasztalatom, hogy így, ezzel a gondolatmenettel sokaknak
nehéz elfogadniuk.
Fölmerülhet az a kérdés is: Ha oly mélyen vallásos voltam, nem óhajtottam-e
pap lenni? Egyházi segítséggel e pályaválasztással valószínűen a továbbtanulás is
megoldást nyert volna. Erre határozott nemmel válaszolhatok. Fölfogásommal
összeegyeztethetetlen a papi nőtlenség. E választ nem a féktelenség, hanem az
élet harmóniájának a tudata és tisztelete sugallja. De távol tartott az is, hogy az
általam ismert papok látszólag bizony nem vonzódtak a hozzánk hasonló legszegényebb sorsúakhoz, a cselédekhez, sommásokhoz, téglásokhoz. És ha szájukra,
esetleg szívükre vették is sorsunkat, vállukra semmiképp. Nem okozott gondot
annak eldöntése, hogy ők a gazdagok vagy a szegények barátai-e?
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De kezdjük a valláshoz való kapcsolatommal! Nálam a vallás önneveléssel
megerősödve teljesen meghatározóvá vált életemben. Fölfogásomban nem is
nagyon értettem a csodálkozást erős hitemen. Hát hogy lehet valaki kicsit vallásos? Hiszen az önzés is az erős vallás mellett szól: Nem természetes-e, hogy ezt a
röpke földi életet, az érdemszerzésnek a lehetőségét az örökké való boldogság
megszerzésére használjuk föl? S ezen túl is, hinni és bízni az isteni jóságban,
mily felemelő boldogság. Vigasz minden bajban, szegénységben. Az Isten az örök
remény!
„Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni, remélni megtanít,
S nékie mig a sír rá nem lehel, mindig tűrnie és szenvednie kell.”
Arany János: Fiamhoz

Ha a vallásos hit boldoggá is tesz, ezt látva követésre késztet, ezért akár példamutatóan is vallásos akartam lenni. Csak hinni kell, és minden kérdés jó megoldást nyer. A keresztény alázat mindent lefegyverez, magával ragad!
Nagyon finoman fogalmazva, a tapasztalat nem igazolta a fenti jámbor gondolatsort.
Ugyan annak a költőnek két sora után a harmadik:
„Ó, ha bennem is, mint egykor, épen élne a hit vigaszul nekem!”
Arany János: Fiamhoz

Szokatlan mély vallásosságomban első döbbenetes ütközésem falum papjával
esett. Ez a szabadnak mondott vallásgyakorlás idején, 1942. őszén történt, mert
akkor „szabad volt a kötelező” miserészvétel, amit miseigazolással is igazolni
kellett. Papunk a polgári iskolai magánvizsgámhoz megtagadta a miseigazolást,
– sőt ennél is tovább ment –, hogy ezzel megakadályozzon a továbbtanulásban.
Azonban elérnie csak annyit sikerült, hogy – a megértésemet kérő, rokonszenves
vizsgáztató hittanár sűrű mentegetődzése mellett – ez egyszer hittanból a legjobb jegynél eggyel gyengébbet kaptam.
Nekem ez az ütközés nem hiányzott, de meg sem aláztam magam. Én a misékről sohasem hiányoztam. Akkor sem. Én belső igényből, s nem a megalázó
miseigazolvány szerzési kényszerből jártam misére, azonban a nyári levente szabadság alatt egyedül nem állhattam a levente század üres helyén, elől! Hanem
rendszeresen, többed magammal a torony alatt voltam (mások a kórusba mentek), amire hivatkoztam is, de ő erről meggyőződni nem akart, ő zsarolni, megalázni akart. Ő papként nagyon tartotta magát egy idejét múlt társadalmi modellhez, ahol a faluban a pap első ember, én pedig szerény emberként ugyan, de
„emberként”, nem megalázkodva viselkedtem. Nekem az istenhitem így diktálta.
A falu értem aggódva figyelte ezt a nemtelen küzdelmet, s örültek a kifejletnek.
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Írásomban a háborúval mélyrehatóan foglalkoztam, itt túlléphetek rajta. Én
szokatlan érdeklődéssel fordultam az élet sűrűje felé, ma már mondhatom, az
elnyomott, szellemileg gúzsba kötött osztályok önfelszabadítása felé. A népi írókat még nem olvasva is, szellemükben gondolkodtam, s lelkemben fölesküdtem a
szegény sorsú nép önfelszabadítása ügyének. Én bizony teljes szívvel, képességeimtől telően, kiállóan „mint házon a kémény” politizálni kezdtem. Szegény édesapám nagyon féltett, szeretett volna visszatartani. Sokszor példázódott a 19-es
fehérterror megtorlásaival, mert az urak visszajöhetnek és mi lesz akkor? Rögtön
meg kell jegyeznem, hogy édesanyám viszont helyeselte kiállásomat, még biztatott is.
Huszonkét évesen központi támogatás nélkül hozzáfogtam a Nemzeti Parasztpárt helyi szervezéséhez, amit elsősorban a battyáni volt cselédség és a téglások körében nagy sikerrel végeztem a tőlem legalább tíz évvel idősebbek körében. Nekem megadatott, hogy szüleim nemzedéke természetes politikai vezetőjének fogadott el. S e közben a kastély lakói ellenében sem követtem el semmi
embertelenséget, még uszítással sem. Persze tiszteletükre sem neveltem.
Életem felejthetetlen élménye Veres Péter íróval 1946 nyarán
Balatonberényben történt találkozásom. Három-négy napot töltött ott, ahol engedélyével fölkerestem lakásán, s órákat beszélgettünk négyszemközt. Hasonló
ifjúság-élményünkről, a szegényes környezet okozta betűszomjról meghatódva,
könnyesen tudtunk csak beszélni. Ő engem a népi írók neveltjének mondott,
akinek jövője van. Az előtte napi helyi nagygyűlésen tőle hallottam: „Csak örök
értékeket érdemes szolgálni.: Ilyen az Isten annak aki hisz benne és a nép annak,
aki szereti!” E mondás lényege nekem életelvem volt már annak ismerete előtt is.
Én semmi saját érvényesülésre nem gondoltam, én népem felemelésében láttam
életem célját. (Tudatában vagyok kijelentésem kikezdhetőségének, de én így
éreztem, s akkor mondok valótlant, ha a polgári jólneveltségre hallgatva magamban s tetteimben vallott életelvemet köznapibbnak állítom.). Péter bácsi (e
megszólítást ő kérte), pártom, a Nemzeti Parasztpárt országos elnökeként hívott
a párt főiskolájára, de én nem tudtam elszakadni a helyi fészekmeleg „bottyáni”
pártszervezetemtől, mert éreztem, hogy rám ott nagy szükség van.
Huszonhárom évesen a helyi Kisgazda Párt vezetősége révén fölkínálta az
élet, hogy a Nemzeti Bizottság helyi elnöke lehessek, de én fiatalságomra hivatkozva elhárítottam azt, másrészt átláttam, hogy a kisgazda vezetés velem egy
más nekik kellemetlen személy távoltartását akarja elérni (Temesfalvi Kálmánét).
Én oly korban éltem, amelyben a jellem újszerű torzulásoknak volt kitéve. A
mosolyogni vagy megvetni való „pálfordulások” nagyon gyakoriak voltak, sőt
látszólag szükségszerűek. Ezek oda-vissza ismétlődően is előfordultak. A munkahelyeken s egyebütt többször is megkívánt életrajzok ezekről sokat elmondanának. A viszonylag jellemszilárd embert a többség kimondatlanul is becsülte, de
követőkre alig talált. A gyakorlati példa, a sikeres ember, a hajlékony gerincű
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volt (persze nemcsak akkor), akit azonban a néma többség többnyire megvetett,
de tudomásul vett. Volt alkalmam megismerni nagyon derék embereket, de azok
ellenkezőjét is.
Név, hely és idő nélkül, illetve ezekből egyes elemeket kihagyva, említek néhány példát, melyek környezetemben fordultak elő, sőt azok egy részében elhallgatva magam is előfordulok.
Nagykanizsán a vasútnál történt, de történt bizonyára máshol is. Egy nagyon
becsületes ember úgy tűnt, nagyon távol tartja magát a pártpolitikától. Egyszer
csak meglepetésre belépett az akkori egyetlen Pártba. Négyszemközt nagyon
tapintatosan szóvá is tettem. Ideges válasza: „Hát tudd meg, ennyivel tartozom a
családomnak!”
Ugyanott egy embernek derék, szakembernek kiváló középvezető azok közé
tartozott, akik a hosszantartó és mindenki bekapcsolódását kikényszerítő tapsolásnál csak nehezen akartak fölállni, a tömeggel szembeforduló előtapsolók ellenére is. Mintha nehezére esett volna. Róla többször hallottam egy puhánytól,
hogy gerinctelen ember. Miért nem vall színt?
Ha már a kor leggusztustalanabb jelenségénél, a tapsnál tartunk, visszaemlékszem, hogy egy valami értekezleten egy addig csendes résztvevő meglepetésemre elsőként fölállva elkezdett hevesen tapsolni. Ez első tapsot gyors kiemelése, érvényesülése követte.
Még a tapsról: Ugyancsak Nagykanizsán, az Iparos-körben tartott valamilyen rendezvényen három munkatárs-barát ül. Közülük az egyiknek még ellenszenves a körülbelül egy éve szokássá váló taps. Tartózkodik. A kétoldalt ülők
szidják, mint a bokrot. Hiszen ez föl fog tűnni előbb-utóbb! Ne csináljon már az
illető botrányt! Legalább az ő kedvükért tapsoljon! – Erre az egy éves tartózkodás megtört, s a botrány is elhárult.
Egy olyan előtapsoló szélsőbalos 1951-ben vagy 1952-ben föl volt háborodva
a „Kiváló állomás” cím adományozásakor, mert egy olyan dolgozó is volt kitüntettek között kinek a barátja politikai ügyben börtönben ült. Dühét fokozta, hogy
ez a méltatlan valaki nem szakítja meg a baráti kapcsolatot, hanem a barátját –
nem titkolva – a börtönben is látogatja, sőt nyíltan beszél is arról. Mivel ez a súlyos észrevétel nagyon illetékes helyen hangzott el, jegyzőkönyvbe került, s a
kitüntetést a jutalommal együtt vissza kellett vonni. Akinek tudomására jutott a
visszavonás, mindenki nagyon elítélte a kezdeményezőt, annál is inkább, mert
ismerték, becsülték a börtönben ülőt is. De senki sem tehetett semmit, mert akkor ez hivatalosan nem baráti hűségnek, hanem az ellenséggel tartó kapcsolatnak minősült. – Elkövetkezett 1956, októbere, amikor ez az előtapsoló szélsőbalos elérkezettnek látta a szerepcserét. Szélső jobbosként, illetve forradalmárként
élre tört az állomás politikai átrendezésében. – Ismert, hogy ezért november 4-ét
követően felelőségre vonták és eljártak vele szemben. De ismert az is, hogy a
felelőségre vonók felelőségre vonásával együtt ezt a volt szélsőbalos előtapsolót,
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a baráti hűség üldözőjét, a város rangos kitüntetéssel jutalmazta. – Hát ilyen
göcsörtös is tud lenni a jellemfejlődés útja!
Egy köztiszteletben álló párttitkár vallott véleménye volt, hogy a párttagot a
tagsági díjnak megfelelő többlethez, jutalomhoz segíteni, becsületes vezetői eljárás.
Történt valahol az időben, hogy egy elvszerűen gondolkodó kisebb vezető intézményében egy bizonyos munkahely megüresedett. Egyszerűen meg kell pályáztatni, gondolta ő, ámde a munkakört egy fontos ember már odaígérte valakinek. A naiv vezető hallani sem akart az elvtelenségről, és így a több jelentkezőt, a
pályázatot szorgalmazta. Mire „jóakarói” azt tanácsolták neki, hogy csak pályáztasson, hiszen úgyis kezében a döntés joga, „és így kiválaszthatja szabadon, akit a
fontos ember ajánlott”. Sajnos, a valóság még ennél is kacifántosabb volt. Végül
is meg kellett hátrálnia az elvileg helyeselt, sőt csodált, de egyedül maradó elvszerűségnek! – „A jó ügyért küzdeni akkor is kötelesség, ha sikerhez nincs remény!” – Ugye, milyen szépen hangzik?
Munkahelyeimen a kor és határozatlanságom folytán sodródtam.
Téglásnak születtem, példátlanul korai gyermekmunkára. Hat-nyolc évesen a
forróságban téglát állogattunk, tragacsot raktunk stb. Kitűnő tanuló voltom ellenére a szegénység 6 eleminél nem engedett tovább, bár évenként reménykedtem
és sírtam édesanyámmal. De iskolaéveim alatt (1929-1935.) társaim közül senki
sem tanult tovább, még ipart sem. A téglás sors mellett őszönként a helyi uradalomba jártam napszámba, munkáskonyhai étkezéssel. Igaz, hogy már a magunk
vitte edénybe kaptuk az ételt s nem közös tálból ettünk, ahogy az még az 1930-as
évek elején is volt. Addig három-négy önként összeálló személy evett egy-egy az
uradalom által biztosított közös tálból. Érthető, hogy a „bagós” emberek nehezen
találtak táltársakat.
A három-négy személy az időjárástól függően körülfeküdte, körülülte, esetleg
körülállta a tálat és halászta-vadászta annak tartalmát, a finomabb falatokat.
„én láttam a föld vérző szívét.”
Kosztolányi Dezső

Én ezt kisgyerekként, apám, bátyám és nővérem után menve a répaföldre láttam csak. Mire magam is odaértem a répamunkára, megszűnt a közös tál. De
milyen tompult lelkiismeretű ember lennék, ha ezt a látványt feledni tudnám,
vagy akár csak feledni engedném is? Igaz, ez egy „történelem előtti korban” történt (Illyés Gyula: A kacsalábon forgó vár), de a mi népünk helytörténetében, s
ezért jogunk és kötelességünk felmutatni, mint a közös konyha és közös szoba
kiegészítőjét. Hiszen mi dolgos, józan, tisztességes, becsületes, vallásos magyar
szegény emberek voltunk, a kor ideális dolgozói s nem lumpen proletárok.
A háborús szénhiány miatt egy éven voltam uradalmi kepésarató is (kötő),
majd két éven kubikos. Közben 19-20 évesen, munka mellett magánúton elvé263

geztem a polgárit. Kubikusként rögtön elkezdtem fölkészülni a gimnáziumhoz.
Közelemben mindig ott volt a nyitott könyv, hogy a cigaretta-szünetek, kocsi
cserék stb. meddő perceit hasznosíthassam. (Téglavetés közben, egy „kecre”
(kerékre) állított üres talicskára ötletesen elhelyezett könyvből másodperc kihagyás nélkül tanultam a kötelező, de nekem gyönyörű verseket.) Kubikosként
munka után és vasárnapokon latin magántanárhoz jártam Keszthelyre, aki csodálkozott gyors haladásomon.
Környezetem az akkori úrhatnám világban érdekesnek találta, hogy én egyszerű munkásként, egyáltalán nem éreztem magam alábbvalónak a nem fizikai
munkásoknál. Nem is igyekeztem kiválni abból. Emlékszem, mily csodálkozást,
sőt elképedést váltott ki a polgári iskolai vizsgáknál, hogy a foglalkozásnál téglást, majd később kubikost mondtam, ott ahol mindenki igyekezett a társadalmi
lealázottságot csak valamivel is szépíteni. Ez szokatlan, meghökkentő volt. Például két velem vizsgázó kubikos társam, akik a karácsonyi ünnepkörben ideiglenesen kocsi húzgáló valamit végeztek a postán, a foglalkozást firtató kérdésre
megkönnyebbülten: postai dolgozót mondtak. Az én proletár öntudatomra a
tanárnők elmosolyodtak, Molnár Mihály igazgató pedig megjegyezte magának,
és utolsó vizsgánk utáni ünnepélyes elköszönéskor nagy dicsérettel említette azt.
Elnézést kérek az olvasótól, ha itt most az előzőkhöz kapcsolódva egy kis kitérőt teszek, de talán nem lesz hiába való.
Nem szorul bizonyításra, hogy az emberek szeretnek többnek látszani, s ehhez természetesen föl használják származásukat is. Pedig, ha jól meggondoljuk,
arra büszkék, hogy rövidebb utat tettek meg a társadalomban elfoglalt jelenlegi
helyzetükért, mint kevésbé szerencsés társaik. Amit én ehhez fűzni akarok, egy
iskolapéldával fejezhető ki. Tegyük föl, hogy van két teljesen azonos értékű ember, de az egyik kedvező körülmények között nőtt fel, míg a másik mindezek
híjjával. Minek alapján van oka magát kedvezőbb színben feltüntetni a szerencsésebbnek, a magasabb származásúnak? Melyik ember emberi teljesítménye a
nagyobb? Mint „ember” melyik a nagyobb? Egy sport példát is hozok mondanivalóm érthetőbbé tételére. Hallottak-e egy távolugrót azzal dicsekedni, hogy ő
csalafintán rendszeresen belépett? – Hát a származásával dicsekedő ember az
ilyen, inkább elhallgatnivaló „belépéssel” dicsekszik. Ezt fölismerve vallottam én
másként akkor, amikor még nem jött el az alacsony származással dicsekvés ideje.
Én akkor még nem tudtam életpályát választani, ehhez a körülményeim, lehetőségeim túl szűkösek voltak. Csak életutat választhattam s választottam. Én
csak a világot, a szépséget, mélységet befogadó, a társadalom jobbításáért tenni
akaró becsületes, jó ember kívántam lenni. Ez volt érvényesülésem iránya. A
háború tétovázásra kényszerített. A sármelléki út is elkészült, újabb munkahelyet
kellett keresnem, de kibújni a katonaság alól, a közös sors, a háború alól, eszembe se jutott. 1944. tavaszán regrutaként (besorozott) édesanyám unszolására a
vasútra jelentkeztem, ahol akkor éppen, – talán embermentő politikai meggon264

dolásból – minden utánjárás nélkül, többekkel együtt fölmentettek a bevonulás
alól. A háború vége is és az újjáépítés is ott ért. A trianoni határok visszaállítása
és a menekültek miatt földuzzadt létszám „B”-listához vezetett, melynek során
1946. augusztus 31-én sokadmagammal elbocsátottak a vasúttól. Félév után a
Nemzeti Parasztpárt segítségével, Nagykanizsára helyezéssel visszakerültem a
vasúthoz. A „B”-lista felülvizsgálat során más pártok is segítettek vissza a társaimból.
Nagykanizsán 1948. nyarán a piarista gimnáziumban a polgári iskolai végzettségemhez különbözeti vizsgát tettem. A tanév kezdetére államosították az
iskolákat, így a tanévet már a dolgozók gimnáziumának esti 5. osztályában kezdtük, de mivel az osztály összetétele nagyrészt kispolgárinak bizonyult, ezért az 5.
osztály befejeztével a dolgozók gimnáziumát megszüntették. Ezt követően heten
összetartottunk, a szükséges tárgyakból tanári segítséget fogadtunk s egymást
segítve a tanulásban, magánúton érettségiztünk 1950-ben.
Említést érdemel, hogy a – nézetem szerint – sok kedvezőtlen politikai, társadalmi változás elvették a kedvemet a továbbtanulástól, így nem is jelentkeztem. Csak érdekességként említem, hogy a gimnázium igazgatójának külön kérésére, meggyőződés nélkül mentem el felvételizni, ahol felvettek a meteorológiai
szakra. (Én korábban a csillagászatról álmodoztam, de érthetően ahhoz nem
voltam felkészült.) Lehetséges, hogy akkor nem volt igazam, de ismételt rábeszélő hívásra sem kezdtem meg akkor felsőfokú tanulmányaimat.
1952. augusztusában jöttem haza Nagykanizsáról a balatonszentgyörgyi vasútállomásra. Itthon Ángyán János tanácselnök fölkért, hogy társadalmi munkában vállaljam el a már két éve megépült kultúrotthon vezetését! Elvállaltam, és a
vasutas dolgozókra alapozva megindult ott az élet. Tény, hogy a parasztság idegenül tekintett a Kiss korcsmárosék pajtája után az új szellemű kultúra parádés
építményére. Akkor még a tantestület sem érezte magáénak a működtetés kötelességét. Szavaló gyerekeket is alig kaptam. 1954-ig voltam vezetője és egyetemi
tanulmányaim miatt mondtam le a vezetésről. Akkor már elfogadható közelségbe kerültem az oktatás politikával, amelyhez természetesen magam is változtam.
1958-ig szolgáltam a vasúton, majd önszántamból a helyi földműves szövetkezethez mentem át dolgozni, mert akkor én azt emberközelibb, nekem vonzóbb
foglalkozásnak éreztem. Közben 1959-ben befejeztem a közgazdasági egyetem
általános szakát, majd pedig 1963-66-ban annak a tanárszakát.
1956. jelentős éve életemnek is.
Az SzKP XX. kongresszusának a sztalinizmust elitélő hatására – számolva
Rákosiék félre állításával – azonnal jelentkeztem a Pártba, azonban a pécsi
vasútigazgatóság mellett működő pártbizottság, -ahová állomásunk akkor tartozott-,csak harmadik alkalommal fogadott el tagjelőltnek. Egy kis csoport, amelyik távol akart tartani a Párttól, akadályként parasztpárti múltamat, a parasztság túlbecsülését, Nagy Imrés nézeteket hoztak föl.
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1956. augusztusában nősültem meg, és feleségemben ideális társat leltem egy
életre.
1957. januárjában a vasútállomáson megalakítottuk a Magyar Szocialista
Munkáspárt helyi szervezetét, amely titkárrá választott, bár még csak tagjelölt
voltam (egy éves tagjelöltség)
Az események folytán megdöntött, Rákosi Mátyás nevével fémjelzett hibásbűnös politika helyén remélhető emberarcú szocializmus számomra nagyon
vonzó volt, melynek szolgálatát elkötelezetten vállaltam. Én a politikát is nagyon
komolyan vettem. Nem vállaltam, amig az számomra vállalható nem volt, és
távlatokban gondolkozva, már azt is láttam benne, amit szívós munkával ez után
kellett megteremtenünk. Láttam benne a nemes lehetőségeket is, ami csak a társadalmi tulajdon alapján, társadalmi erőfeszítéssel távlatosan valósítható csak
meg. Láttam benne a demokratikus vonások megerősödésének a lehetőségeit is,
melyet mindenoldalú munkámmal, tudatos példamutatásommal igyekeztem
elősegíteni. Voltam ismert propagandista, párttitkár, munkásőr.
Nekem volt módom vizsgázni forradalmi emberségből is. A karhatalom által
1957 tavaszán letartóztatott és Lengyeltótiba vitt helyi Forradalmi Munkástanács
tagok ártatlanságának bizonyítására Gál József iskolaigazgatóval már letartóztatásuk után órákkal fölléptünk a járási vezetésnél. Igaz, hogy haza nem engedték
őket, de védelmünket érezték, büntetésüket ez csökkentette, amit hazatértük
után valamennyien megköszöntek. Horváth György, a forradalmi tanács volt
elnöke, 1961-ben a termelőszövetkezet engem követő elnöke lett.
Nekem nem nehéz 1956-ról beszélnem, persze nem is könnyű, hiszen én nem
tartoztam a világtörténelmet is alakító főáramlathoz. Én mint mélyen közösségi
ember társadalmi igazság szeretetemtől vezetve a magántulajdon igazságtalanságait korán megtapasztalva, a termelőeszközök társadalmi tulajdonlásától reméltem az igazságosabb és eredményesebb társadalmat. Úgy éreztem, hogy ehhez közelítünk. És én szegény sorsú társaimmal éreztem, akiknek „a haza? kemény mostohájuk” /Petőfi: Tiszteljétek a közkatonákat!”/ Én aggódva és reménykedve figyeltem a Petőfi körben történteket, hiszen nekem semmi közöm
sem volt Rákosi Mátyásék embertelenségeihez. Én a Nemzeti Parasztpártból
1948-ban kimaradva 1956. március 1-ig pártonkivüli voltam, akinek ez az állapot
nem kényelem, inkább szenvedés volt. Kedvező fordulatra vártam a Magyar Dolgozók Pártjában, ami Nagy Imrével 1953-ban meg is csillant. Sokszor gyötört a
gondolat, hogy fogom magamnak megbocsátani, ha mégis csak a Rákosi-út vezet
a célhoz és én kívül vagyok a folyamaton. Engem a Rákosi rendszer nem bántott,
sőt éreztem, hogy soraiba várt. Nagykanizsán kiemelésemre is gondoltak, de én
őszintén elmondva fenntartásaimat, magam akadályoztam meg kiemelésemet.
Oktató tisztnek terveztek.
Én 1956. október 23-án döbbentem hallgattam a rádióban a fővárosban történteket, a Gerő-beszédet, a puskalövéseket, és veszélybe kerülni láttam a szocia266

lista jövőt, melynek megtisztítását nagyon akartam, de megdöntését semmiképp.
Én nagyon együtt éreztem 1953-ban Nagy Imréékkel. Környezetem pártonkívüliként az ő hívének tartott. Az 1956-os helyi fölvonulásoktól óvakodtam. Nem
azért, hogy kirekesztenek. Hiszen én akkor csak három hónapos tagjelölt voltam,
és nem Rákosi híveként voltam ismert. Inkább attól kellett tartanom, hogy maguk közé hívnak, és én ezt sem akartam. A Községi Forradalmi Tanács alakuló
falugyűlésén 1956. október 30-án este viszont résztvettem, sőt egy mondatnyit
szóltam is. Ugyan is a vezetőség a választás elején – ahogy várni is lehetett – a
politikai okból egy és félévre elitélt és köztiszteletben álló Mazzag Vincét keresték, akiről én hangosan mondtam, hogy nincs itt, de nem is fog eljönni. Én ezt
tudtam, hiszen Vincétől mentem a falugyűlésre. A gyűlésről ezt írtam a krónikába 1969-ben:
„1956, október 30-án este, a meghirdetett falugyűlésen közfelkiáltással
választották meg az ún. Községi Forradalmi Tanácsot. Elnök a fiatal
Horváth György, helyettese Pflanczer István lett. A hibákat élesen vetették föl. Valaki a kereszt visszavitelét követelte az iskolába. A szenvedélyes hangok után minden felszólaló a nyugalom megőrzését kérte és
javasolta. Végezetül rokonszenv táviratot küldtek a győri ellenkormánynak.”
Megjegyzés: a fenti idézett október 30-i dátum tévesen szerepel az írásban,
29-e a helyes. (L. I.)
1959-ben falunkban és az országban megalakultak az egész falut magába foglaló termelőszövetkezetek. Én mint a helyi földműves szövetkezet vezetője nagyon sokat segítettem a kezdeti nehézségekkel küzdő helyi termelőszövetkezetnek. 1960 tavaszán a tsz. élén váltás történt s én nagy erővel segítettem a tsz vezetést, hogy egy nagymúltú uradalmi gazdatisztet szerezzünk meg elnöknek (volt
maróti intéző). Ez a nagy buzgalmam a termelőszövetkezet, a hazafias népfront
és tanácsi vezetésben, valamint a tagságban azt a hiedelmet keltette, – de a felsőbb vezetésben is –, hogy nálamnál alkalmasabb elnököt úgy sem találhatnak,
tehát vállaljam el azt én. Mezőgazdasági hozzáértésem hiányára hivatkozva húzódoztam, viszont friss közgazdászi végzettséggel végül hagytam magam rábeszélni. Kár volt!
A TSZ vezetésében a demokratizmus nem hiányzott, de a TSZ tovább gyengélkedett, míg én a nekem bírhatatlanul nagy idegi terhelés alatt szenvedtem. Én
mindenkinek minden baját igyekeztem orvosolni. A meghozott döntéseket újra,
meg újra átgondoltam, tépelődtem, ami rossz vezetői tulajdonság. Éjjel altatóval,
nappal élénkítővel igyekeztem segíteni magamon. Szörnyen bántott az eredménytelenség, és örök gond volt az állandó dolgozók és a csak anyagilag kedvezőbb munkákra megjelenők jövedelmének összhangban tartása. Belátva, hogy
magam úgy teszem tönkre, hogy azzal még csak nem is segítek, egy év után lemondtam.
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Mivel a közgazdasági pálya nem vonzott, s idős szüleimet is magunkhoz vettük, itthon lakás mellett, képesítés nélküli nevelőként kezdtem tanítani történelmet és irodalmat a balatonfenyvesi általános iskolában.
Ismert irodalom-szeretetem folytán a járási vezetés 1964-ben a fonyódi járási
könyvtár igazgatói munkakörét kínálta föl, amit hosszabb gondolkodás után elfogadtam és öt és fél évig betöltöttem. E munkát szerettem, mert a könyvszerető
embereket szolgálhattam és közben a csodált írókkal, költőkkel kerültem kapcsolatba. Igaz, hogy a szervezési, igazgatási teendőim e nemes kedvtelésemtől eléggé
elvontak. Családi körülményeim is hazahívtak, így 1969-ben hazakerültem a helyi általános iskolához.
Későn, 1972-ben fiúnk, 1976-ban kislányunk született. Fogyatékos kislányunk három és féléves korában betegségéből adódóan meghalt. Fiunk nőtlen,
Pécsen tanár.
Mivel pedagógus továbbképzésemnél bizonytalankodva (1963-1966) a közgazdasági egyetem tanárszakát végeztem el, s ugyanakkor ahhoz vidékre kellett
volna járnom, szakképesítés nélkül kerültem haza. Így is tanítottam történelmet,
irodalmat, földrajzot sőt matematikát is. Azonban nagyobbrészt felsős napközis
nevelőként dolgoztam nyugdíjazásomig. Mellette 16 éven át gyermek és ifjúságvédelmi felelős voltam, amit különös buzgósággal láttam el, segítve a nehézsorsú
családokat, gyerekeket.
Feltétlen említést érdemel az iskolai „Helytörténeti-honismereti” szakköröm
is, melyben a szűkebb haza, a falu múltjának ismeretére, szeretetére neveltem.
Volt szakköri tagjaim – látva mai eredményeimet – ma is szívesen emlékeznek
akkori élményeikre, a falu múltját bemutató bejárásokra, meleg hangulatú beszélgetésekre, a meghívott személyek által elmondottakra.
Az iskola után már csak a szinte főfoglalkozás-szerűen, – persze társadalmi
munkában – művelt helytörténeti kutatásokról, írásokról szólhatok, de ezzel már
haza is értünk a mához!
Az igényesen művelt helytörténeti munkát rendszeresen áramoltatom a falusi köztudatba. A kábeltévé „Képújság”-ja keretében az évek során már 300.
adásnál tartok. Így a lakosság a még ki sem adott munkákról, kutatási eredményekről is állandóan tájékozódik a „Helytörténeti tájékoztatók” segítségével és
kap lehetőséget észrevételei közlésére. A helytörténeti tájékoztatók mindig kutatáson alapuló, falura szabott megemlékezéssel kapcsolódnak az időszerű ünnepekhez, évfordulókhoz és forrásul kínálkoznak a falunkban folyó oktatási, kulturális, nevelő munkához, ünnepi beszédekhez stb.
Helytörténeti munkám jelentősebb eredményei:
Az ősi falu Besenyő, későbbi nevén: Besenyőszentgyörgy fölkutatása.
Alapos kutatómunkával sikerült az ősi falu földerítése. Erről „Balatonszentgyörgy krónikája a régmúlttól 1526-ig” címmel kis könyvet írtam, amely a hon268

foglalás 1100. évfordulója alkalmából kiírt pályázaton megyei első díjban részesült. E könyv kiadására nem került sor, mert időközben a forrásokban hibát észleltem. A hiba kijavítása és a török idők kapcsolása után az írás kiadható.
Besenyő ősi falura és templomára egy 1298. évi oklevél alapján a 700. évfordulóra templomunk falán márványtábla emlékeztet.
A 2003 és 2004. évi régészeti feltárások láthatóvá tették az ősi falu maradványait, kemencéit stb. (A falu kétségtelen nyomainak fölismerése Horváth Imre
érdeme.)
Falunknak a török időkben létezett térképen is feltüntetett palánkvára, amelyet a helyi emlékezet nem őrzött meg, illetve egyes esetekben összetévesztette
azt az annak pusztulása után 255-évre épített Csillagvárral. A várra vonatkozó
1558-évi oklevélre a zalaegerszegi levéltárban találtam rá, melyet még több is
követett. A vár a temető térségében volt és 1565-ben pusztította el a török. Egy
épületének maradványát a 2004-évi régészeti föltárás megtalálta. E palánkvárat
Sulyok Balázs földbirtokos építtette és a vő, Dobó István, az egri hős örökölte.
Sulyok Balázs alápincézett földesúri laka a már betemetett nagy gödör helyén állt
és később részét alkotta a palánkvárnak.
A várra vonatkozó kiegészítő levéltári kutatásokban sokat köszönhetek
Szatlóczki Gábor keszthelyi származású fiatal régésznek, aki itt a helyszínen a
föltárásban is részt vett. Az ő munkásságával vált szét véglegesen a Keszthely
térségi Szentgyörgyvár és Szentgyörgyünk egyidejű törökkori várainak története.
Köszönet a szíves, értékes segítségért. Ugyan e pontosításban segített Pálffy Géza, a Történettudományi Intézet munkatársa is, aki közös kutatásunk eredményeképp először írta be a dunántúli várak sorában árválkodó, félreérthető
„Szentgyörgy” helyére a Balatonszentgyörgy nevet.
Örömmel említem az 1953-ban a régi téglagyár agyagbányájában talált hárommillió éves masztodon csontvázat. A kék agyagban négy és fél méter mélységben talált őslény csontvázat a teljes megsemmisítés fenyegette. A gyárvezetés
és a munkások titokban szerették volna tartani, nehogy a múzeum leállítsa a
munkát! Én szüleimnél laktam ott a gyárnál, és valaki megsúgta nekem a titkot,
mire én határozottan fölszólítottam a gyárvezetést a munka leállítására és a lelet
bejelentésére. Így sikerült a 170 cm hosszú agyarakat, a koponyarészt s még néhány csontot megmenteni a tudomány számára. A csontváz a megtaláláskor teljesen ép volt. Érdekessége, hogy hanyattfekvő állapotban lelték. A feltáró régésztől tudom, hogy a felszínre kerültek közt éppen a legszebb példány, amely épen a
természet-tudománynak kincset jelenthetett volna. A lelet a Nemzeti Múzeumba
került kiállításra, terjesztve kis falunk hírét és egyben sejtetve a megtalálás körüli rendellenességet.
A művelődési házhoz kötődő sokágú munkám sorából – ahol két ízben voltam vezető is – szívesen emlékszem a párttagok és pártonkívüliekből álló politikai iskolából kinőtt „Baráti körre.” A politikai iskolánál tapasztaltam, hogy egye269

sek az órájukat lesik, míg másoknál megáll az idő, ha kedvükre beszélgethetnek.
Így egy szép emlékű összetartó félbaráti társaság verbuválódott szószerinti „Baráti körré”, ahol a megjelenésben akadályozott társunk előre önfegyelmezetten
jelezte kényszerű távollétét. Pedig itt kártyázás, italozás, játék nem folyt, csak
őszinte, baráti beszélgetés az élet dolgairól, benne természetesen a helytörténetről is. A kör 1981-től 1997-ig nagyszerűen működött. Közben elfogytunk.
A II. világháború helyi áldozatainak falunk 1990-ben állított emléket. Az ismert sajnálatos szemlélet miatt ily későn. Az első (pontatlan) névsor 1969-ben
készült. A teljesen pontosított névsor 1985-ben. A fölállítás helyéül több ötlet is
fölmerült. Én mint a kérdéskörrel legtöbbet foglalkozó ember javasoltam, hogy
gépkocsival ugorjunk körül, tanuljunk mások megvalósult ötleteiből is! Az ötlet
megvalósult, de az utat nélkülem szervezték. Ők tudják miért! Pedig az én önzetlen, közösségi munkásságomat tudni lehetett. Nem tagadom, az emberbe vetett
hitem nagyon megrendült ez alkalommal.
A helytörténeti munka helyi megbecsülésével kapcsolatban elmondhatom,
hogy számosan nagyra becsülik. Szinte megköszönik. Életkorom miatt tapintatosan aggódnak, mert nem látják feltűnni az utódomat. De látok lehangoló érdektelenséget fontos helyeken is, ahol csak illik-szavakkal szólnak e szívemnek kedves és fontos nevelési-művelődési területről, de nem látom a hasznosításra való
törekvést. Úgy tűnik, mintha nem ismernék föl fontosságát. Munkám során ezzel
a tényleges, vagy látszólagos érdektelenséggel is meg kell küzdenem.
Ennek magyarázatát a túlzott anyagiasságban vélem megtalálni. Az emberek
jelentős része nagy erőfeszítéssel a múltban átmenetileg társadalmivá vált tulajdon újrafelosztásán buzgólkodik, s kevésbé érdekli a múlt.
A helytörténeti munka általános megbecsülését érzem abban, hogy a falunk
díszpolgára címet 2000-ben, az első alkalommal Simon József (halála után) a
helytörténeti munka megalapozója kapta meg. E megtisztelő címben 2001-ben
én is részesültem.
S végül köszönetet mondok szeretett falumnak, amely a háborús, és rendszerváltó időkben jól vizsgázott emberségből. Megértő emberséggel viselkedett
1919-ben, 1944-1945-ben, 1956-57-ben, 1990-ben s azóta is.
Jó volt szentgyörgyinek lenni!
2006. március 8.
László István (1923)
helytörténeti kutató
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A battyánpusztai uradalmi kastély
1944. decemberétől 1945. március végéig
német katonakórház működött benne.

Az egykori német katonatemető
A mai Virág-utca déli végénél, a jelenlegi
játszótér helyén 1944. decemberétől 1945.
márciusáig 125 német katonát temettek
el. 1946-ban zavaros körülmények között
a sírok megsemmisültek, a területet használatba vették.
A 80-as évek közepén a hatóságok a képen látható fakeresztet állították fel, és
mellette a hozzátartozók megbízásából
néhány gondozott jelképes sírt alakítottak
ki.
A Német Vöröskereszt szervezésében
1991-ben a halottakat szakszerűen, azonosítással a böhönyei díszes katonatemetőben egyedi sírokban helyezték el.
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Balatonszentgyörgy katolikus
temploma
Épült 1928-ban. Előzőleg kb. 1750-től a falunak nem volt saját temploma, ezért fiókegyházként a vörsi plébániához tartozott (1941től van önálló plébánia), azonban a közelség
miatt sokan Berénybe jártak a máig „Miseút”-nak nevezett összekötő úton.
A templomkertben találjuk a Hősök Emlékművét, az ún. „Lourdes”-i („lurdi”) barlangot
és a Szentháromság-szobrot.
A templom falára került márványtábla Balatonszentgyörgy elődfaluja, Besenyő első írásos említésére (1298) emlékezik a 700. évfordulón.
A korábbi elromosodott templom a mai temető közepén állt, bejárati ívének köve néhány éve sírásáskor előkerült, a Tájháznál
őrizzük.
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„Háború van…”
Háború van most a Földön
Egész világra lángoló
Pályáján megriadva perdül
E vértől ázott sárgolyó
Csatákban hány szív roskad össze,
És itthon mennyi gyász zokog
Most megsokasodnak az árvák
S az özvegyasszonyok
(emlékezetből idézve)

