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Ajánlás 

Településtörténeti krónika és a XX. század évtizedeinek személyes krónikája ele-
venedik meg László István legújabb helytörténeti munkájában. A szerző több évtizede 
fáradhatatlanul kutatja a szülőhelyének múltját. Felhasználva a fellelhető régészeti, 
levéltári forrásokat, szinte maradéktalanul számba véve a szakirodalom eredményeit 
helyenként módosítja, nem egyszer cáfolja azok sommás megállapításait. A kutatáso-
kon túl egy hosszú eredményes élet számvetése is ez a kötet, tanúságtétel, látlelet, 
csaknem egy évszázadnyi személyes tapasztalat sűrítménye, melynek főbb tanulságait 
igyekszik a szerző az utókor számára megörökíteni. S teszi mindezt krónikás hűség-
gel, alapossággal, könyörtelen igazságkereséssel, és zavarba ejtően kendőzetlen őszin-
teséggel.  

A kiadvány lapjain megelevenedik a puszták népének élete: a cselédsors, a sze-
génység, a kiszolgáltatottság és a megalázottság, de ott munkál „a társadalmi aláve-
tettségből” való felemelkedés vágya, és az erkölcsi, emberi tartás szép példáit is lát-
hatjuk. 

László István, a hajdani kis diák – aki később maga is a tanári pályára kerülhe-
tett – emléket állít a battyánpusztai elemi népiskolának és tanítóinak. Hiteles képet 
rajzol az iskola működéséről, tárgyi és eszközfelszereltségéről (illetve annak hiányos-
ságairól), a tanítási módszerekről, a tananyagról. Ismerteti a tankönyveket, és az er-
kölcsi nevelés fontosságára is felhívja a figyelmet. Meleg szeretettel emlékezik meg 
tanítóiról és a tanulótársakról, akiknek névsorát is közreadja. 

A kötet többi fejezetében olvashatunk Balatonszentgyörgy és térségének történe-
téről, az első okleveles említéstől kezdve többek között Dobó István családi kapcsola-
tairól, a világháborús évekről, a földesúri elnyomás alóli felszabadulásról, Veres Pé-
terrel való találkozásáról, 1956-ról egészen a közelmúltbeli eseményekig. Megfejti a 
Csillagvár titkát, ír a népi orvoslásról, hiedelmekről, a keresztnévadási szokásokról, a 
tájnyelvi sajátosságokról. Számtalan apró történettel, „olvasmánnyal”, anekdotával 
igyekszik az „élet javaiból kirekesztett nincstelenek” mindennapjainak világát meg-
ismertetni a ma emberével.  

László István kezéből valóban „nem folyt ki nyomtalanul és tanulság nélkül az 
idő”. Dolgos, felelősséggel megélt és vállalt évtizedeket hagyott maga mögött, és nem 
engedi a feledés homályába veszni. Szorgos helytörténeti kutatásaival, honismereti 
munkájával ma is mértékadó, tevékeny résztvevője a helyi közéletnek.  

A kötet megjelentetésével a 86 éves szerzőt, Balatonszentgyörgy község díszpol-
gárát is köszöntjük. 

 

Gálné Jáger Márta 
főlevéltáros, 

a Somogy Megyei Honismereti Egyesület 
elnöke 

Nagy Lajos 
Balatonszentgyörgy község 

polgármestere 
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Bevezetés 

Kevés nemzedéknek adatott meg, hogy ily változásokban 
gazdag életet éljen, tapasztaljon meg, mint a miénk. Persze eb-
ben bőven volt balsors is, amit inkább elfelejtenénk, de a túl-
élőknek mégis inkább kötelességük annak feljegyzése, tanulsá-
gul az utókornak.  

Kezdjük az iskolával: Mint a battyánpusztai iskola volt ta-
nulója (1929-1935) erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy a már 
1986-ban röviden megírt iskolatörténetet, kiegészítő társadalmi 

háttérrel és az uradalom alkonyával iskolatársaimnak, utódaiknak és az ér-
deklődőknek kézbe adjam. Erre siettető alkalomnak tekintem szeretett isko-
lánk épületének lebontását, mellyel annak látható emléke is eltűnt, de siettető 
körülmény éveink gyarapodása és soraink gyérülése is. 

Az 1986-ban írt iskolatörténet megyei felhívásra készült, ahol nagyon jó-
nak találták tanítónk nevelői személyiségvonásainak megörökítését és az is-
kola légkörének ábrázolását. A történet elkészülte utáni években megmutat-
tam 10-15 iskolatársamnak, akik azt jónak, érdekesnek találták, észrevétele-
ket tettek: mondhatom, hitelesítették. Fölvetették a közreadás gondolatát is, 
melyet én akkor nem hárítottam el, azonban jeleztem, hogy ahhoz még dol-
goznom kell rajta, s mellékelni kellene hozzá a tanulók névsorát is. Az iskolai 
naplókból azok levéltárba kerülése előtt kigyűjtöttem a névsort, majd később 
rendszereztem. Így tanévenkénti kimaradás szerint csoportosítottam a 330 
főt, tekintet nélkül a kimaradás okára. Az iskola fennállása változó színhellyel 
ugyan, 1929-től 1963-ig tekinthető. 

A kiadást késleltette belső kényszerből vállalt társadalmi túlterhelésem, 
melyre mindig is hajlamos voltam. Közben helytörténeti kutatóként sokat és 
elmélyülten kutattam faluelődünk, Besenyő és Szentgyörgy útvesztőjében. 
Máskor meg azok régészeti föltárása (2003-2004) kívánt figyelmet. Eközben 
hasznosult is ez iskolatörténet mint forrás néhány diploma-szakdolgozatnál. 

Legutóbbi késleltetés oka pedig másik nagyon fontos helytörténeti mun-
kám írása, melynek címe: Balatonszentgyörgy a második világháborúban, 
alcíme: A berényi közös szőlőhegyen a halál kaszált. E munkám a második 
világháború befejezésének hatvanadik évfordulójára kiírt megyei pályázaton a 
megyei fődíjat érdemelte ki, és ahogy látom az Interneten, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Könyvtára beemelte a második világháborúról írt sikeres köny-
vek sorába. 

Az egyes részek eltérő időben történt írása bizonyára érződik is. 

Most a közreadás alkalmával a szövegben egy kevés igazítást, sőt fontos-
nak látszó területeken bővítést is végeztem. Közben szigorúan ügyeltem, hogy 
az eredeti 1986. évi szöveg lényege és szellemisége ne sérüljön. Így például a 
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„felszabadulás” kifejezés természetesen többször is előfordul, úgy ahogy ak-
kor értelmeztük, mint lényeges minőségi változás, mely sorsunkból nézve 
rossz dolgok megszűnését jelenti, például a nincstelenségét, lenézettségét stb. 
(Érdeklődésre az 1986. évi eredeti történettel is szolgálhatok.) 

Munkámat segítették: 

Balatonszentgyörgyi Önkormányzat, az iskola tanulói közül pedig az 
1970, 1978 és az 1980 évi találkozóinknál és a későbbiekben: Dömötör Magda 
(Gerse Lászlóné), Siszler Ferenc, Zsiborács Ilona, Szakos Teréz (Varga Lajos-
né), Major Ilona (Szemes Józsefné), Nuznek Lajos és felesége, Dömötör Pi-
roska, Jaklovics János, Jaklovics Ferenc (Nagyatád), Siszler István (Barcs), 
Molnár István s többen. 

Munkámat segítették továbbá: 

Móricz Béla volt fonyódi helytörténész, aki eredményes kutatásával 1959-
ben kiemelte a megtévesztő látszat mesevilágából a Diósi jágerházat, a mai 
Csillagvárat. Balatonszentgyörgy ezt neki alig tudja megköszönni, de megpró-
bálhatná! 

Munkámat kimagaslóan értékes helytörténeti munkájukkal segítették 
Simon József és Dr. Kiszling Mátyás. 

Feleségem, László Istvánné, akinek csak nagy tisztelettel köszönhetem 
meg hozzáállását, a sok ezer órát, az életünk egy darabját kívánó helytörténeti 
munkámhoz. Mert ezt a családi közösből kellett elvenni. Köszönöm akkor is, 
ha már nem adta szívesen, de elnézte. Hozzáállása nélkül e munka nem szü-
lethetett volna meg.  

S természetesen nagyon hasznos segítséget kaptam alkalmankint Dr. Gál 
Józseftől, könyvem lektor-konzulensétől és a megyei levéltár főlevéltárosától, 
Jáger Mártától, akiknek segítségét itt köszönöm meg. 

Külön köszönöm néhai Dr. Jandrics Istvánnak, latin okleveleim fordító-
jának sokoldalú segítségét. 

Köszönöm Brieber László plébános úrnak, hogy a kutatásomhoz rendel-
kezésemre bocsátott plébániai anyakönyvekkel elősegítette helytörténeti 
munkám hitelességét. 

Köszönöm Molnárné Horváth Gyöngyinek könyvem szerkesztésében 
nyújtott közreműködését. 

Köszönöm Lakos Istvánné anyakönyvvezető készséges gyakori segítségét 
krónikámhoz. 

Köszönöm a vörsi Futó Péternek, tanítványomnak és barátomnak, hogy 
kimagasló rajzkészségével segítette munkámat. 
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Köszönöm Tüskés Balázsnak, a kábeltelevízió képújságja működtetőjé-
nek 13 évi készséges és hasznos együttműködését, mellyel elősegítette 340 
helytörténeti tájékoztató megjelenését. 

Köszönöm fiamnak, ifj. László Istvánnak a szerkesztésben nyújtott igé-
nyes munkáját, mellyel a tartalom a könyvben méltó formát öltött. 

Külön meleg köszönettel fordulok iskolánk legidősebb élő ismert tanuló-
ihoz: Kinics Józsefhez (1919, Budapest), Szarvas Jenőhöz (1922, Kéthely), 
Süte Ilonkához (1922, Vörs) és Szakos Margithoz (1924, Vörs), akik visszaem-
lékezéseikkel segítettek visszaidézni szeretett iskolánk légkörét. 

Szerencsének tartom, hogy négy lelkes, segítőkész helytörténész szom-
szédom van: Balatonberényben Kovács Ilona, Balatonkeresztúron a Tengerdi-
házaspár, Holládon Kovács József és Vörsön Tóth Dénes. Különösen szoros a 
kapcsolatom Kovács József barátommal, volt tanítványommal, akit munkába 
járása során gyakorta behívok és jó ízzel, hasznosan tudunk beszélgetni a 
helytörténetről. 

 
Kérdezheti valaki: Miért kell szólni e régi idők keserveiről, hiszen azok 

már jórészt feledésbe merültek? 

Szólni kell, mert minden belenyugvásra nevelés ellenére is szenvedtünk 
kiáltó igazságtalanságaitól. 

Szólni kell azért is, mert a ma tapasztalható gátlástalan múltcsepülésben 
ez időszakról szó sem esik, mintha nem is lett volna, hiszen ez már túl van az 
„átkos negyvenen”. (1948–1989). 

„Hiába, halk a jajnak szava, 
Ha kínjainknak nem volt részese.”  

(Madách Imre: 
Az ember tragédiája) 

Szólni kell azért is, mert lassan szégyenszámba megy, hogy éhesek vol-
tunk az azon állapotok alóli felszabadulásra, és fölfigyeltünk a fölsejlő lehető-
ségre.  

Szólni kell, azért is, mert a majorok többszázezres népének a múltját, az 
ahhoz származás szerint kapcsolhatók (téglások, cselédek) egy részéről szé-
gyenlős, a túloldalról pedig tudatos elhallgatás kíséri. 

Szólni kell, mert mi a „három millió koldus” sorsát belülről láttuk, éltük 
és ezt elhallgatni még most sem szabad!  

Egyszerűen: szólni kell azért is, mert a helyi lakosság tekintélyes részének 
múltjáról, sorsáról van szó, és így az helytörténetünk fontos része. 
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Mindent összevetve: erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy iskolai élmé-
nyeim és élettapasztalatom alapján – társaimmal egyeztetve – életközelből, 
hitelesen megkíséreljem bemutatni a „felszabadulás” előtti világot – központ-
ban az iskolával. Azt a világot, melyet – főként annak társadalmi elmaradott-
sága miatt jeles költőnk, Illyés Gyula „történelem előtti kornak” nevez („Ka-
csalábon forgó vár”). 

Iskolatársaim! Ezek után pedig olvassuk minél többen – meghalt társa-
inkra is gondolva – gyermekkorunknak ezt a fészek-meleg iskolatörténetbe 
foglalt emlékezetét! 

Könyvem eredeti címe „A battyánpusztai iskola története és az uradalom 
alkonya” lett volna, amely a kutatás bővülésével kinőtte ezt a címet, bár rész-
ként megmaradt. 

Kedves Olvasó! Szokásomhoz híven a múltban mind mélyebbre ástam, 
így történt, hogy területünk középkora is benépesült, de a történet a korra 
jellemző egyebekkel is gazdagodott. Könyvem második része az iskolatörténe-
ti résszel csak lazábban érintkező jelenségeket tartalmaz, azonban ezek is fon-
tosak, hitelesek és elősegítik korunk egyben területünk jobb megértését.  

Szólnom kell könyvem kapcsolatos részeiről! Hosszúra nyúlt életem so-
rán fő törekvésem mindig a közösség szolgálata volt. Igyekeztem közelről fi-
gyelni sorsát, így alaposan megismertem azt. Élénken figyeltem akkor is, ha a 
fővonulattal nem értettem egyet, mint például a Rákosi Mátyás vezérsége 
idején. Így a falu történetét, az uradalom történetét éltem, s kutatnom a köz-
elmúltat csak kevéssé kellett. A távolabbi múlt kutatásával viszont annál el-
mélyültebben foglalkoztam. Nagyon sok időt töltöttem levéltárakban, múze-
umokban, könyvtárakban. A bőséges kutatás fontosabbját e könyvben jelente-
tem meg, mert valószínűen egy másikra nem futja az időmből. Azonban a 
Helytörténeti Tájékoztatókban (300 fölött) minden lényeges kutatási ered-
ményemet közöltem, ahonnan azok könnyen kiemelhetőek. Már a közlésnél is 
így gondoltam. Nagyon fontos dolgokat azonban e könyvemből kihagyni – 
még ha szorosan nem is tartozik a központi mondanivalóhoz – felelőtlenség, 
pazarlás lenne. 

Ilyen fontos dolgok: 
A 3 millió éves masztodon lelet 
Dobó István személyes kapcsolata falunkkal felesége és törökkori pa-

lánkvárunk révén – különösen azután, hogy iskolánk fölvette a nevét. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc Budapesten és helyben  
Battyán és Bar okleveleken nyugvó középkori és későbbi története  
A Diósi Jágerház, mai nevén a Csillagvár története 

Korjellemző helytörténeti egyéb írások 
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A történetben található „olvasmányok”, korjellemzők, életképek, emlékek 
talán kevésbé fontos részek, egy-egy villanás csupán, de a történethez közvet-
lenül kapcsolódva színesebbé, érthetőbbé, hitelesebbé teszik azt. 

Én és az idő 

Mindig nagyon szerettem gondolkodni, s hogy 
gondolataim el ne röppenjenek, le kellett írnom azokat. 
Beképzeltség is lehet, de én a gondolataimat fontosnak 
találtam. Ezért nagyon megörültem egy könyvben talált 
aranymondásnak, melyhez hasonlókat tankönyveink-
ben bőven találtunk: „Aki sokat gondolt és érezett, s 
gondolatait nyom nélkül elröppenni nem hagyta, 
olyan kincset gyűjtött, amely az élet sivárabb idősza-
kaiban is gazdag táplálékot nyújtand lelkének.” Kora 
ifjúságomtól buzgó naplóíró voltam. Ma, nyolcvanöt 
évesen sem mulasztok el följegyezni – legalább a nap-
tárban – semmi nekem fontosnak tartott eseményt, 

gondolatot. Az az idő, amelyik nyomtalanul, tanulság nélkül kifolyik kezünk-
ből, kárba veszett. Így aztán az átélt kétségkívül történelmi, világtörténelmi 
események nagy részének környezetemben tapasztalt lenyomatai bennem 
élnek s fölidézhetők. Természetesen átvitt értelemben, én szeretem megkö-
tözni a múló időt. Mintha az észnek volna erre fogó keze. Nekem mindig meg 
kellett fogalmaznom magamnak, foghatóvá kellett tennem a körülöttem zajló 
élet érdekességeit. Én életem folyamán mindig megkönnyebbültem, ha nehéz 
élethelyzeteimet már csak megfogalmazni tudtam is. Mintha a megértéssel 
már valamiképpen meg is oldódott volna. Álmodozás volna mindez? Biztosan 
nem! 

Így szellemem, jellemem fejlődése feletti töprengésem jelen írásművem-
hez kapcsolva, akár önéletrajznak is tekinthető.  

Részletes életrajzom egyébként megtalálható „Balatonszentgyörgy a má-
sodik világháborúban” című, 2006-ban megjelent könyvemben. 

id. László István (1923) 
„tanúságtevő” helytörténeti  

kutató, az iskola volt tanulója 

2009. július 6. 
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I. rész: 
A battyánpusztai iskola története és az uradalom 
alkonya 

A tanulók otthona 

Honnan jártak a gyerekek a „bottyáni” iskolába?  
A közigazgatásilag Balatonszentgyörgyhöz tartozó Battyánpuszta a fel-

szabadulás előtt a keszthelyi Festetics herceg hitbizományi birtoka volt. Tőle 
bérelte a battyáni kastélyban (épült 1891-ben) lakó Nemestóthy Szabó György 
nagybérlő. Az uradalom központja Battyánpuszta volt, de hozzá tartozott Bar 
major, a vörsi major, a régi téglagyár és Diós, a mai Csillagvár. Ezen kívül volt 
még egy Szaller-háznak nevezett cselédház a mai vörsi bekötőúttal szemben. 
A vizsgált időszakban Battyánban 40, Barban 16, Vörsön 10, a Szaller-háznál 
4, Diósban 2-3 gazdasági cseléd család lakott. A téglagyárnál 4-6 kézi téglave-
tő, ismertebb néven: téglás család lakott. 

A battyáni iskola létesítése előtt a battyániak, Szaller-háziak, téglagyáriak 
és a diósiak Balatonszentgyörgyre, a vörsiek Vörsre, a bariak pedig Tikosra 
jártak iskolába. A battyániak és a bariak vékonyka ruháikban ekkor majdnem 
két-két és fél kilométert gyalogoltak a lakatlan, széltől sem védett poros, sá-
ros, fagyos úton. Az új iskola után megváltozott az irány. A szallerháziak 1200 
métert, a téglagyáriak 1600 métert, a diósiak (csillagváriak) 1700 métert, a 
bariak pedig 2000 métert, vagyis két kilométert gyalogoltak. Télen a tégla-
gyáriak és diósiak (köztük én is) meg-megálltunk „melegedni” a nagy hídfej 
szélvédelmében. Utána meg futottunk, ugrándoztunk, hogy ne fázzunk annyi-
ra. 

Megjegyzésre érdemes, hogy Battyánt, illetve Battyánpusztát környék 
szerte és emberemlékezet óta csak Bottyánnak, illetve Bottyánpusztának 
mondták, mondtuk és mondjuk ma is az idősebbek, de nagyrészt a fiatalok is. 
Így szoktuk meg. Ezért az esetenkénti fölcserélés, nem tévedés. Az otthonos-
ság érzését növeli bennünk, „Bottyánhoz” tartozókban. Ez a kettősség a vörsi 
plébánia anyakönyveiben is jelen van, sőt a korábbi századokban is inkább 
Bottyán, mint Battyán. Magyarázat: Jelenleg Battyán a hivatalos, Bottyán a 
népies változat, a korábbi változatok oka ismeretlen.  

Néhány mondattal foglalkozzunk Battyánpuszta nevének hátterével! Elő-
ször 1261-ben találkozunk vele oklevélen. Akkor Bathyan falunak nevezik. A 
török időkben valószínűen nem változott a neve, de hibásan Battian, 
Batthian, Batyan változatokkal is találkozunk. Kapcsolat lehetséges Batthyány 
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Lajos vértanú miniszterelnök és Battyán középkori falunak nevet adó valahai 
Bathyan-i földbirtokos között, de valójában nem tudjuk. 

Még távolabbra nézve, Battyán különbözőképpen írva egyidejűleg több 
helyen és helyét változtatva megtalálható térségünkben az évszázadok során. 
Számos oklevél szól róla. 

Neve megtalálható az 1261-évi nagy határjáró oklevélen. Az 1293-évi ok-
levélen, ahol Vörs földesura vérdíj fejében 190 hold földet enged át Battyán 
földesurának. Az 1347-évi battyáni határjáró oklevélen. Ezt a függelékben 
szemléltetésül teljes egésszében közlöm. 1524-ben Alsóbattyánról, egy ott 
történt verekedésről olvashatunk oklevélen. Szaller-ház kapcsán a réves 
Battyánról szólunk, amelynek a Szaller-ház a csárdája volt. Ez a kis falu 1850. 
körül szűnt meg, és a mai Battyán elődjének is tekinthető. Battyán harangja 
valószínűen innen származik.  

Ide kívánkozik a mai Battyán sajátos kapcsolata Szentgyörgyhöz és Vörs-
höz. Battyánpuszta Balatonszentgyörgy közigazgatási része, amely a XIX. 
században a Balatonszentgyörgy központú Festetics birtokrészből központi 
majorként alakult ki. Az 1945. évi földreform során megszűnt a nagybirtok, 
vele a major, a volt cselédségből pedig újgazdák lettek. Így lehetővé vált, hogy 
a részben lebontott major helyén és azon túlnyúlva, ma már 85 házból álló 
takaros kis falu épüljön föl a Battyáni és Vörsi utcákkal, valamint a szükséges 
kereskedelmi egységekkel. Battyán jellemzője nagyrészt a korábbi központi 
majorra alapozódó modern termelőszövetkezeti központ. A kastély is a major-
múltra emlékeztet. 

Battyán Vörshöz kötődése is erős. Ennek egyik oka, hogy 1928-ig Bala-
tonszentgyörgynek nem volt temploma, így a battyániak csak Vörsre járhattak 
misére. Nyilván azért tartják ma is a vörsi búcsút (Szent Márton, nov. 11.). 
1910-ig iskolába is Vörsre jártak. Az út valamivel rövidebb, és jobb is volt a 
már megszüntetett lóvasút-töltésen. 

E lóvasút behálózta a Battyán-központú uradalmat, összefogta a majoro-
kat, és az egészet bekapcsolta a vasútállomáshoz. Erre a hálózatra, különösen 
a nagy tömegű cukorrépa termelés miatt nagy szükség is volt, hiszen e lóvas-
úton a táblákról közvetlenül a vasútállomásra került a cukorrépa. Mégpedig 
nagyon gazdaságosan, hiszen így a lovak a teher többszörösét bírták. 

Balatonszentgyörgyre földút vezetett, mely a szilárd burkolatot 1960-ban 
kapta. A „bottyániak bótba és suszterho” is többnyire Vörsre jártak. 

Érintsük a „leventét” is, a két világháború közti kötelező ifjúsági katonai 
előképzést (13-tól 21 éves korig)! A battyániak, szallerháziak, diósiak, tégla-
gyáriak (köztük e sorok írója is) Balatonszentgyörgyre, a bariak Holládra jár-
tak leventébe. A vasárnap délelőtti levente-foglalkozásokhoz kapcsolódott a 
kötelező misére járás és a karácsonyi, húsvéti kötelező gyónás is.  
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Az iskola körzetébe tartozó helységek közelmúltja és közép
kora 

Középkori visszatekintéssel is szólhatok e helységek múltjáról, amelyről 
abban az időben semmit sem tudtunk. Diósról, a mai Csillagvárról csak a 
megtévesztő csalóka mesét hallottuk, a többiekről azt sem. A sors kegyének 
érzem, hogy e múlt megismeréséhez kutatásaimmal magam is hozzájárulhat-
tam. 

A ma már nem létező Bar major tervezését a Diósi jágerház (Csillagvár) 
építésével egyidejűleg, 1819-ben rendelte el gróf Festetics László, azonban Bar 
jóval későbben, 1860-ban jelenik meg az anyakönyvekben. Megelőzően való-
színűen Körtvélyesnek nevezték. Bar majort 1946-ban, a földosztást követően 
lebontották. 

Bar major Battyántól délre 2,3 km-re feküdt a holládi út mélypontján, 
annak nyugati oldalán. Tőle 800-900 méterre keletre feküdt a török korban 
elpusztult középkori Bar falu a Szentegyházi dombon állt templomával és 
temetőjével. A major tőle nyerte nevét. Ma sem a falunak, annak templomá-
nak, sem a majornak a helyét semmi sem jelöli, csak az emlékezet őrzi, s vár-
ja, hogy a „jelen” nagyobb figyelemmel legyen a „múlt” iránt. Egyébként Bar 
falu emlékét őrzi a Barihegy, a Bari erdő, a Bari dűlő és a középkori Bar temp-
lomának anyagából épült Barihegyi kápolna is. 

Battyánpuszta elődje a középkori Battyán falu, amely 1261-ben került 
először oklevélre Vörssel, Barral, Tikossal és Főnyeddel egyidejűleg. 
Szallerház-térségi Battyán határjárását őrzi az 1347-i oklevél. Kis-Battyánról 
és Nagy-Battyánról tudunk az 1534–1557. évi törökkori adólajstromokból. 
1945-ig Battyánpuszta volt a központi major, és itt volt az iskola is 1929-től 
1963-ig. 

A már nem létező Szaller-ház, Bottyáni-csárda néven a XVIII–XIX. szá-
zadi réves Battyán déli faluvégi háza egyben kocsmája volt. Mellette délről 
volt a kis révész-halász falu temetője. A Szallerházat némelykor Csőszháznak 
is mondták, mivel csárda szerepének megszűntével az uradalom csőszházként 
használta. Első csősze Szaller nevezetű volt, a nevét is tőle kapta. Az épületet 
1972-ben lebontották. Helyét semmi sem őrzi, csak a fogyatkozó emlékezet.  

Diós (a későbbi Csillagvár) és a téglagyár neve sohasem volt teljesen pon-
tosított, még az anyakönyvekben sem. Volt, hogy a kettőt együtt nevezték Di-
ósnak, Diós-pusztának a Diósi dűlőben épült téglaégető, majd az 1913-ban 
épült körkemencés „téglagyár” miatt. Tehát a Csillagvár olyan vár, amely nem 
hogy nevet adott volna a térségnek, inkább a Diósi dűlő nevét vette kölcsön az 
akkor még diósi téglaszíntől, téglaégetőtől. (Ez is egy fontos érv a romantikus 
vár-múlttal szemben.) Az 1920-40-es években külön-külön Diósnak és tégla-
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gyárnak neveztük őket. A Csillagvár név Diós helyett jóval később, az 1940-es 
évek elején alakult ki, a beleköltöző Szurovi Imre Pál kezdeményezésével. 

Nem helytörténeti, földtörténeti emlék, de említést érdemel, hogy a régi 
téglagyár agyagbányájában 1953-ban, négy és fél méter mélységben, a kék-
agyagban egy három millió éves „mastodon” (őselefánt) csontvázat találtak 
hátán-fekvő helyzetben a földkitermelő munkások. Attól tartva, hogy a lelet-
ről tudomást szerző múzeum leállítja a munkát, a munkások és a helyi vezetés 
titokban akarta azt tartani s közben a leletet megsemmisíteni. Ez nagyrészben 
meg is történt, azonban személyes közbelépésemre a Nemzeti Múzeum révén 
sikerült még a 170 centis agyarakat, a koponya egy részét, egyes csigolyákat 
stb. megmenteni és a Nemzeti Múzeumba szállítani, ahol kiállításra is került. 
Tudtommal az új Természettudományi Múzeumban kerül ismét kiállításra az 
így is értékes lelet, ha ugyan már meg nem történt. Az esetről 1953-ban újság-
cikk jelent meg. 

A lakásviszonyokról, a közöskonyhákról 
Szóljunk röviden a zsúfolt lakásviszonyokról, hiszen nem mindegy, hogy 

a család tagjai egymás közt tágasan vagy zsúfoltan élnek-e a lakásban. Lehet-e 
otthon tanulni, tisztálkodni, pihenni, egyáltalán valamelyest is elkülönült 
emberi életet élni, hiszen az az otthon, az a családi fészek lényege. És a csalá-
dok lakásait illetően van-e köztük elegendő elkülönült tér, ahol a családok 
egymással a szegénységben is tisztesen és békésen élhetnek? De az sem 
mindegy, hogy a zsúfoltan élők testvérek, rokonok-e – mert ez az országban 
akkor nagyon gyakori volt –, vagy egymásnak teljesen idegenek.  

A battyáni iskolába járó tanulók családjainak kb. a 70-75 %-a (a vizsgált 
időszakban) közöskonyhás lakásban lakott a felsorolt lakóhelyeken. Ez azt 
jelentette, hogy a családnak volt egy elfogadható nagyságú szobája és hozzá 
fél vagy negyed rész (ketten vagy négyen laktak) a közösen használt konyhá-
ból. Egyéni lakásaik csak az iparosoknak és a majorgazdának volt. Volt még 
hét egyéni szoba-konyhás-kamrás kis lakás Battyánban az országút mellett. 
Új-házaknak nevezték őket. Ezeket 1919-ben, a rövidéletű Tanácsköztársaság 
133 napja alatt alakították ki istállóból (A termelőszövetkezet idején ismét 
istállóvá alakították. Már lebontva). 

Volt ettől embertelenebb sorsa is közeli elődeinknek. Úgy 1920-25-ig elő-
fordult, hogy egy-egy nagyobb szobában egymásnak teljesen idegen 2 család 
is lakott. Így volt ez Bottyánban (bizonyára máshol is sok helyen), ismert ne-
vekkel hallottam Kulcsár Pista bácsitól. De így volt ez (írott névsorral doku-
mentálva és élő emberekkel bizonyítva) Diósban, a mai nevezetes Csillagvár-
ban is, ahol akkor már évtizedek óta embertelen zsúfoltságban téglagyári 
munkások és „bottyáni” gazdasági cselédek laktak. 1923-ban és előtte az 
északnyugati és a délkeleti sarokszobában egymásnak idegen 2-2 család la-
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kott. 1923-ban a Csillagvárban született, majd lakott e sorok írója a bejárattal 
szembeni, az úgynevezett parancsnoki szobában, amelyen keresztül volt a 
sarki szobában lakó két családnak az éjjel-nappali szabad ki-bejárása. A hat 
szobában lakó nyolc családnak a ma is meglévő füstös konyha volt a közös 
konyhája. Lehet vitatkozni azon – de mosolyogni nem –, hogy így hatod vagy 
nyolcad konyharész jutott-e családonként. Hallottam még (ugyancsak a na-
gyon szavahihető Kulcsár Pista bácsitól), hogy egy szobában három egymás-
nak idegen család is előfordult Bottyánban, de ez néhány évvel még korábban 
volt, és többet nem is tudok róla. A közös szobák megosztása a kijelölt vona-
lon, az egyes családok között nagyobb, egymásnak háttal fordított bútorokkal, 
például háttal fordított szekrénnyel, ruhával borított rögtönzött faráccsal stb. 
történt. 

Rossz hangulatunk oldására jegyzem meg, hogy akkor is voltak ettől jobb 
sorsok is. A battyáni kastély 1891-ben épült. A kastélyban lakó főbérlő urasági 
család tizenegy nagy szobát lakott folyosóval, lépcsőföljáróval, toronnyal, te-
rasszal és az épület alatti nagy pincével. A déli szárnyat 1939-ben építették 
hozzá, amely a konyhát és két kapcsolódó helyiséget, továbbá folyosót foglal 
magában. 

Még érdekesebb gyerekkori környezetem értesülése, mely szerint a 
keszthelyi hercegi kastélynak 365 szobája van. Rosszul tudták, mert „csak” 
101 helysége van. 

Kimutatás: Dióspuszta (Csillagvár) lakói 1923-ban 
(6 szobában 8 család) 

északnyugati sarokszoba: Szemes György a feleségével; Papp Márton 
a feleségével, két gyerekével és öccsével (téglás) 

északi középső helyiség: közös füstös konyha, kenyérsütő kemencével 

északkeleti sarokszoba: Bokor Ferenc a feleségével és egy gyerekével 
(cseléd) (ez a szoba kisebb a többinél: itt egy folyosó, és egy romos, akkor 
nem ismert WC) 

keleti középső szoba: László István a feleségével és 3 gyerekével (tég-
lás) (A követő szoba lakói rajtunk keresztül jártak ki-be.) 

délkeleti sarokszoba: Horváth Lukács a feleségével és 5 gyerekével; 
Horváth Ferenc a feleségével (előzőnek nem rokona) (cseléd) 

déli középső szoba: Szabó Ferenc a feleségével és 4 gyerekével (cseléd) 

délnyugati sarokszoba: Huber Sándor a feleségével és 4 gyerekével 
(cseléd) 

Olvasmány: A diósi Bokor Ferkó három szerencséje 
Az emberek többségének a bajból, Bokor Ferkónak a szerencséből ju-

tott ki háromszorosan is. 
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Az 1920-as években a rejtélyes múltú, várszerű Diósban (ma Csillag-
vár) lakott. Családjuk egyedül lakott egy teljes háromnegyednyi szobát 
(első szerencse), míg más szobákban két-két egymásnak idegen család 
szorongott. Igaz, Bokorék az észak-keleti, a többitől egy WC-és folyosóval 
kisebbített sarokszobában laktak. 

A cseléd Bokor Ferkóék úgy 1928-29-ben valahogy fölmentek Buda-
pestre, és Ferkó a volt szomszédok által irigyelt nyugdíjas állásba került. 
Utcaseprő lett (második szerencse).  

Az irigyelt állás folyománya Ferkó megdicsőülése (harmadik szeren-
cse), melyet személyesen is tanúsíthatok. 

1938-ban volt Budapesten az Eucharisztikus Világkongresszus, melyre 
féltestvér nővérem, Hilt Juliska az ő költségén magával vitt. Akkor voltam 
először Budapesten, s tekintettem meg a nevezetes eseményt. 

A körmenetet díszes lovasrendőrök nyitották meg. Utánuk a várható-
an előkerülő friss „lópogácsa” azonnali eltávolítására, díszes utcaseprők 
következtek. Jobb kezükben seprű, baljukban függőleges nyelű szemétla-
pát. Meglepetésemre köztük volt Bokor Ferkó. Ő engem, a fölcseperedő 
kisgyereket aligha ismert volna meg, de a helyzet komolysága sem enged-
te, hogy oldalt nézelődjön.  

Ferkó fontossága tudatában lépdelt.– Hogyne, hiszen Horthy Miklós 
kormányzó, a pápa képviselője, a miniszterelnök, főhercegek, püspökök, 
követek stb., mind-mind csak Ferkó után következtek. 

Hasznos lesz visszatérnünk Bokor Ferkó első szerencséjéhez, mi szerint 
családjuk a szobában egyedül lakott. A családjuk létszámára sem emlék-
szem, sőt Ferkó életkorát is csak becsülöm. Úgy 1910-12-es lehetett (nincs 
már kitől megkérdeznem). Tény, hogy szobájuk kisebb a többi sarokszo-
bától. Ennek okát csak 1958-ban, a vitézi tanyává renováláskor tudtuk 
meg. Ama szoba bejárata előtt ugyanis létezett egy ismeretlen rendelteté-
sű csonka folyosó, amely belső részében romosan egy eredetileg beépített 
„árnyékszéket” rejtett magában. Ez az árnyékszék a beépített kúttal együtt 
nem egy törökkori vár tartozéka volt – aminek korábban gondolták –, 
hanem az úriembernek tekintett erdész lakásának a kényelmét és lakóinak 
védelmét szolgálta. Namármost, az erdész-erdészet elköltöztetésével, tég-
lások és gazdasági cselédek zsúfolt tömeglakásává vált Diós 6 szobájában 
(későbbi nevén Csillagvár) – ahol talán korábban 9-10 család is lakott – 
az árnyékszék kevésnek, és a kor munkásigényeinek színvonalán nélkü-
lözhetőnek is bizonyult. WC egyáltalán nem volt sem bent, sem kint. A la-
kosság télen-nyáron a gyepűbe járt. 

Életkép: Közöskonyhai kisgyerek történet 
Úgy 1924-ben a téglagyárnál volt egy elég hosszú pajta, az északi vé-

gén a téglásmester istállójával. Ennek a nádas pajtának a déli végén ki-
alakított az uradalom egy közöskonyhás munkáslakást két család számá-
ra. Az egy-egy család számára egy kisméretű szobát, egy csöpp kamrát s 
hát egy kis közöskonyhát rekesztettek. A falak vékonyak, az ablakok 
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szimplák voltak, ahol sokszor, ijesztően és felejthetetlenül sírt a szél. De az 
egész lakás már nem fölsárzott-sikálós, hanem téglával lerakott volt, és 
hát a kis konyhából nem negyed, hanem fél jutott. No, hát ebben a 
közöskonyhában játszódik igaz történetünk, úgy 1924–25-ben, ugyanis mi 
(L.I.) leköltöztünk Diósból az új lakásba. Közben megnősült a Török Lajos 
bácsi, aki új házasként kapta a másik lakást. A történetet édesanyám 
többszöri elmondása alapján őrzi emlékezetem (az épület már lebontva). 

A számos felnőtt között kezdetben csak magam voltam csúszó-mászó 
kis ember, s már megcsodáltam a szépet. Mert az ifjú Törökné, az Ilonka 
néni oly nagyon szép „stelázsi” papírt tudott ám vágni hajtogatott újság-
papírból (vagy inkább egyébből, mert újság biztosan nem járt) ollóval, 
hogy a magamfajta csúszó-mászó emberke kénytelen volt azt letépni. Meg 
is kapta érte jó anyám a megszólást! – Mert milyen asszony az, aki nem 
tud vigyázni a saját egy szem „csimotájára”? –Várjon csak, várjon Ilonka! 
Még maga sem tudja, mit ér! –Rövid családtervezést követően második 
csúszó-mászóként megjelent a kis közöskonyhán Jóska, s vele a gond! 

Egyszer édesanyám „mácsikot” főzött, és éppen kiszedte szűrőkanállal 
a forró vízből egy lábasba, amikor egy óvatlan pillanatban Jóska a 
négykézlábból – talán megkívánván – belemarkolt. Erre aztán el lehetett 
mondani: lám, a Jóskára sem sikerült vigyázni! Persze az észrevétel el 
sem maradt. Így kapott elégtételt a stelázsi papír-ügy a közös-konyhán. 

Emlék: Anyám álma  
Akkor éppen a régi téglagyár alsóházában laktunk. Édesanyám onnan 

ment át a fölsőházhoz egy kicsit szomszédolni.  

A jóízű beszélgetés végén kikísérték. Anyám a koromsötétben bizony 
félt, különösen amikor a kikísérő szomszédék ajtaja már becsukódott mö-
götte. Annál is inkább félt, mert a mama csak egy-két éve halt meg. Szo-
rongva nézett a faluba vezető útra, a kökényes bokrok felé, ahonnan bi-
zony éppen meglátta közeledni a mamát fekete ruhában. Anyám álmában 
is tudta, hogy a mama halott, azonban így is elébe ment, megölelte, meg-
csókolta. „Édesanyám, tuggya, hogy én mondattam ám magáér misét?” – 
„Tudom lányom, de még kőne!” Anyám erre fölébredt, s mondanom sem 
kell, hogy bizony megtörtént a második misemondatás is. 

Életkép: Igaz történet a fél fillérről 
Szegény sorstársainknak, a gazdasági cselédeknek volt marhatartá-

suk, nekünk téglásoknak nem. Viszont a téglásmesternek igen, hiszen a 
gyár területéhez hatalmas rét tartozott. Nagy istállója, pajtája volt. E paj-
tából rekesztették le a mi közöskonyhás, kis szobás-kamrás lakásunkat is. 

A mester úréktól hordtuk a tejet. Naponta másfél (egy és fél) litert. Úgy 
1930-ban a tej literje háznál 11 fillér volt, tehát a napi tej 16 és fél fillérbe 
került. De mi hetenként fizettünk, s ez okozott némi gondot. Mert 7-szer 16 
és fél fillér az egy pengő 15 és fél fillér. Fél fillér nem volt, hát akkor mi le-
gyen? – Semmi baj, Pisti! – mondta a vállalkozó, mester úr. – Az egyik 
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héten kevesebbet fizetsz fél fillérrel, a másikon meg többet! – Ebből aztán 
hetenként adódott némi gond. Hol is van a fél fillér? 

Életkép: Az autó és azok a „nagykutyák” 
Egészen kisgyerek koromban kevés volt az autó. Nem emlékszem, hogy 

a téglagyárnál láttam volna. Viszont határozottan tudom, hogy a 
battyáni temető közelében láttam. Szüleim kis illetmény földünkön kapál-
tak, én körülöttük ténferegtem, amikor észrevettük, hogy Bar felől ber-
regve jön ám egy autó. Még hallom, hogy apám megjegyzi: „Biztosan va-
lami nagykutyák ülnek benne!” Én erre nagy futva a kövesút felé rohan-
tam, hogy minél többet lássak az alig ismert autóból, s különösen a benne 
lévő nagy kutyákból. Sikerült is kiérnem az árok közelébe. Közelről láthat-
tam az autót, de a várt kutyákat nem láttam benne, pedig az előforduló 
fehér színekbe én már rögtönözve odaképzeltem valami hosszúszőrű nagy 
fehér kutyákat. 

Az előzőek magyarázata: Édesapám és nemzedékének éretlen osztály-
harcos szemlélete abban fejeződött ki, hogy maguk között a nagy urakat 
„nagykutyáknak” mondták. A nyolcvan éve emlék-autómban pedig vala-
mi úrigyerekek – tehát „kiskutyák” ülhettek fehér ruhában. 

Emlék: Családlátogatás a régi téglagyárnál, 50 év múltán 
Változó körülményekkel ugyan, de 1959-ig a szüleimnél laktam a tég-

lagyárnál egy földes szobában és egy negyednyi közöskonyhában. A helyi 
iskola nevelőjeként az 1970-es években családlátogatásra mentem ugyan-
oda egy téglagyári munkáscsalád szolgálati lakásába, de ez már a régi 
ház átépítése után történt. Elcsodálkoztam és meghatódtam. Parkettás 
kétszobás, konyhás, kamrás lakást láttam, amikor a meghatódástól látni 
tudtam. 

A bottyáni iskola kezdetéről 

A bottyáni iskola létrehozása 1929ben 
A bottyáni iskola létrehozását részben a balatonszentgyörgyi iskola zsú-

foltsága indokolta. Másrészt az uradalomnak is érdeke volt, hogy dolgozóinak 
gyermekei végre közelre járhassanak iskolába. Ezért is „érdekeltségi” iskola. 
(Ha valaki ki akart tartani 1929 után is a balatonszentgyörgyi iskola mellett, 
annak a szüleinek tanulónként évente 25 pengőt kellett befizetnie az egyház-
község pénztárába. A vállalkozó téglásmester fiai: Pozsonyi Gábor és Gyula 
így jártak továbbra is oda, majd Gábor Keszthelyre gimnáziumba, Gyula pedig 
Marcaliba polgáriba.) Ezért a régi s egyben mai kovács-bognár műhelytől 
nyugatra a már lakott épület északi részében egytermes iskolát alakítottak ki, 
hozzátartozó tanítói lakással. Az iskola 1929. január l-től kezdte meg munká-
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ját. Az épület 1963-ig iskolaként szolgált, azután lakás lett, később lebontot-
ták. 

Visszapillantás megelőző időkre: 1910-ig a battyáni és a bari gyerekek 
Vörsre jártak iskolába. Akkor nagy erővel tört föl a battyáni iskola megépíté-
sének szüksége, azonban az illetékesek fontos kérdésekben nem tudtak meg-
egyezni, ezért az iskola létesítése meghiúsult. Vörs a túlzsúfoltság miatt nem 
tudta fogadni a battyáni és bari gyerekeket, Szentgyörgy pedig nem akarta. 
Ezért e gyerekek egy évig nem jártak iskolába, de arról nem tudok, hogy emi-
att keseregtek volna. Követően a battyániakat Szentgyörgyre, a bariakat pedig 
Tikosra irányították.  

A battyáni iskola tehát úgynevezett érdekeltségi elemi iskola volt. Ennek 
lényege, hogy a fenntartó – jelen esetben – Nemestóthy Szabó György nagy-
bérlő az uradalom eszközeiből biztosítja az iskola dologi, tárgyi feltételeit (pl. 
épület, fűtés stb.), s bizonyos vonatkozásban hozzájárul a tanító javadalmazá-
sához (pl. lakás, fizetés, illetményföld stb.). Iskolánk katolikus érdekeltségi 
elemi iskola volt, s így közigazgatásilag Balatonszentgyörgyhöz, plébánia hiá-
nyában pedig a vörsi plébániához tartozott (1940-ig). Az iskola hittan tanfel-
ügyeletét akkor a gadányi esperes látta el, az egyéb tanfelügyelet Marcalihoz 
tartozott. Iskolánk körbélyegzője: „Érdekeltségi elemi iskola, Battyánpuszta” 
volt. 

Ide kívánkozik, hogy iskolás életem legelején előbb léptem a tanító úr il-
letményföldjére, mint az iskola olajos padlójára. Az első napon „borsót” szed-
tünk a Szallerház melletti kukoricatáblában. A nekem ismeretlen gyerekkö-
zösségben az egy-két évvel idősebb Bóka Jóska, Molnár Jóska és Szarvas Jenő 
szomszédaim kedvesen bátorítottak. Történt mindez 1929. szeptember 2-án, 
hétfőn (öröknaptár). 

Megjegyzést kíván, hogy a borsószedés csak abban az egy évben volt, mert 
más években a tanító úr kukoricájába – a könnyebb kapálás végett – nem 
került bab („borsó”). 

Életkép: Világválság és vándorbölcső 
Az igazsághoz tartozik (nem véletlenül kezdődik ez a bekezdés is így, 

mert az igazság minden helyzetben kötelezi a helytörténetírót), hogy a 
battyáni iskola kezdete a nagy gazdasági világválság éveire esett (1929-
33), és így a szegénység akkor átnőtt a nyomorba. A gazdaság, a termelés 
szinte megbénult, még a téglagyár is leállt. Édesapám és a bátyám egy 
évben kepésarató lett. 1929-től évenként csökkentették a béreket. Óriási 
volt a munkanélküliség. Az iskolában délben körültekintve a bejárók ebéd-
jénél, megszaporodtak a sárga (kukoricás) kenyerek. S bizony-bizony volt 
eset, hogy nem csak a zsír hiányzott a kenyérről, de néha a kenyér is a 
nem létező zsír alól. Ezt a felejthetetlen tapasztalatot a téglagyári közös-
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konyhán szereztem. Ebből az áldatlan állapotból való kilábalás évekig el-
tartott. 

Ekkor lehetett hallani időnként a közöskonyhán: „Édesanyám, én 
olyan ehös vagyok! – Asztán mit ennél? – Hát zsíros kenyeret! – Azt, a 
hasad úristenit! Zsír nékü talán jó se vóna?” 

Ez a világ gondolatomban könnyen fölidézhető, s időnként visszajár. 
Például egy elnyűtt, döcögve ringó bölcső képében. A nyolc évvel fiatalabb 
öcsémet a nagyon erős testi munkát végző, kézi téglát vető anyám helyett, 
gyerekként rendszerint én ringattam álomba. És ha a kopott talpú döcögő 
bölcsőben az öcskös nem akart elaludni, türelmetlenül hát még jobban dö-
cögtettem. Erről a házilag készített bölcsőről többször is hallottam és lát-
tam bátyámtól és a Pozsonyi Jóska bátyámtól, együttesen ujjaikon szá-
molni az abban fölringatott gyerekek sorát. Feri öcsém volt a 15. Tehát a 
vándorbölcső a téglagyárnál és Diósban együtt járt a gyermekáldással. 
Engem is abban ringattak. A vándorbölcső eredetileg Pozsonyiéké, a 
téglásmesteréké volt. 

Életkép: Ezek is mi voltunk, az iskolába menet-jövet 
Mi, téglagyári és diósi gyerekek az iskolába menet naponta a kastély-

kert, másként a kertészkert mellett mentünk el. Annak almafáit egy desz-
kakerítés védte. Ezt a kerítést mi sohasem bontottuk meg, ahhoz minden-
képpen gyengék voltunk és nem is oly romlottak. Viszont észrevettük, ha 
már le volt az feszítve. Oda mentünk, leskelődtünk és a már érő hulló al-
mának nem mindig sikerült ellenállnunk. (Ahogy tanultuk a hittanban, ez 
még Ádámnak sem mindig sikerült.) A néhány besurranásból már ismer-
tük a fákat is, illetve gyümölcseiket. –Hiába, akkor még nem alakult ki 
lelkiismeretünkben a magántulajdon szentségének szükséges tisztelete. 
Akkor még olyan kis neveletlen gonoszkák voltunk. 

Hát a kerékrépát hogy feledhetnénk? A kisparasztság apró földjeit az 
aratás után másodszor is igyekezett hasznosítani. Az állatai számára ke-
rékrépát is vetett, melyből a konyhára is került savanyú répafőzelék for-
májában. Na ezt a szándékot keresztezte a mi tulajdont még nem tisztelő 
étvágyunk. Mert az a kerékrépa ősszel tudott ám kellemes édes csemege 
lenni, de fanyar is, amely így kárba veszett, hiszen eldobtuk. Később már 
kiismertük melyik jobb. Emlékezetem szerint a lilás jobb volt. Természete-
sen a kerékrépa élvezetéhez, hámozásához a kés nélkülözhetetlen volt, te-
hát a tolvajlásunk előre szándékoltnak tekinthető. Általában „kusztora” 
késünk volt. Ez egy piros esztergált fanyelű, rugótlan bicskát jelentett, 
melynek az ára a Kohn-kisasszony boltjában 20 fillér körül volt (napszám 
80 fillér, egy pengő). Nagy bosszúságára a kusztorásoknak, annak nyelét 
a bosszantani akarók esetenként kihegyezték. 

Bűnre vezető alkalom volt még a répa közti mák is. 

Most pedig egy szívenütő hetven-valahány éves szégyenletes bűnt em-
lítek, melynek a szegénységgel sem védhető oka volt. Az éretlen butaság és 
gonoszság elegyének tekinthető. Ha igaz, erre megbocsátást már csak az 
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1944. decemberében a berényi hegyen agyonlőtt Simon Viktor Jóska ad-
hat a túlvilágon. Hogy a bocsánatkérés feledésbe ne menjen, én most le-
írom a bűnünket, de elmondom mindezt húgának, Simon V. Máriának, 
férjezett Szabó Jánosnénak is (1921).  

A kisparasztságunk nagyobbrészt tehénkékkel dolgozott, szántott stb. 
Simon Viktor Jóskáéknál is így volt ez egy 1934 körüli őszi napon. Dél kö-
rül a tehenekkel szekérrel hazamentek, de az ekét otthagyták a félig szán-
tott barázdában. Más se kellett nekünk, az iskolából hazatérő éretlen tég-
lagyári, diósi gyerekeknek. Húzni próbáltuk, körültapogattuk a nekünk 
különös jószágot. A főbűn most következik. Láttunk rajta egy csavarható 
alkatrészt (a szántás oldalirányát szabályozó eszközt, az „uborkát”) s per-
sze össze-vissza csavargattuk azt.  

Délután hazajövetkor mindezt a rettenet követte, mert a szántástól 
utánunk futott a tőlem négy évvel idősebb s kevéssé ismert Simon Viktor 
Jóska, s kemény hangon kérdőre vont bennünket az ekéjük össze-vissza 
csavarása miatt. Ugyanakkor magyarázta is, hogy milyen nehéz eltalálni 
annak beállítását. Mi, mint a fába szorult féreg szorongtunk és szorult 
helyzetünkben szörnyen tagadtuk, hogy a bajt mi csináltuk volna. 

Hát ilyenek voltunk, illetve ilyenek is. S gondolom, hogy mindez a gyó-
násból kimaradt, pedig ilyen magas életkorban ideje az ilyent pótolni! 
Tudtommal a tettesekből ketten élünk a Vörsön lakó Süte Ilonkával, az öz-
vegy Szép Józsefnével (1922). 

Életkép: Gyerekkori ingyen csemegéink 
Oh, ezekből több is volt, de a legjelentősebb a szedrezés. Hogyne, hiszen 

az fára mászással járt, ami mindig jól jött a fiatal testnek. A lányok ter-
mészetesen nem másztak a fára, lent várták, hogy rázzunk nekik a fűre. 

A battyáni iskolai években mi, távolabbi gyerekek, diósiak, téglagyári-
ak, bariak, szallerháziak 12 órától 1 óráig ráértünk. Úsgyi, föl a köves út 
menti jobbnál jobb szederfákra! Fehér, fekete és hamvas szedrekben válo-
gathattunk. Bizony a szederrel nagyon jól lehetett lakni. Persze nem ebéd 
helyett, hiszen azt vittünk magunkkal.  

Egyéb, kevésbé fontos csemege még a kökény, gelegenye, a bicske, er-
dei szeder és az eper. A kökény útmenti, erdőszéli, embermagasságú bok-
ros cserje. Ha gyümölcse színét elfelejtenénk, eszünkbe juttatja a dal, 
amely aszongya: „Kék a kökény recece, ha megérik fekete…”. A kökénynél 
meg kellett várni, amig megveszi a dér, addig fanyar. A kökényt ettük-
ettük, de nem jólakásig. A gelegenye bokor alig fordul elő emlékeimben, de 
a régi téglagyárnál volt egy. Inkább erdőszéli bokor. Gyümölcse vékony-
húsú pirosas. Jólakásig ezt sem ettük. A bicske a vadrózsa gyümölcse. 
Tüskéi védték, de egyébként sem kapkodtunk érte. Sok mag, kevés hús és 
az is olyan szőrös-bökős a nyelvnek. Az erdei szeder erdőszéli, szőlőhegyi 
alacsony cserje. Fekete gyümölcse kellemes. Vesszejének bőrét szakajtó 
kötéshez használják. Van még az eper, de itt az erdeire gondoljunk, mert 
az volt ingyért. Azonban iskolásként az erdőben meg nem nagyon jártunk.  
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Ezzel be is fejezhetném e kis írást, de életem későbbi felében megtud-
tam, hogy a fölsorolt csemegék nem azok, amiknek mondtuk „üket.” Va-
lami játékos manó tájanként belezavart a neveikbe, s most somolyogva az 
értelmező szótárra kell támaszkodnom. Lássuk csak! 

Amit mi szederfának mondtunk, az tulajdonképpen eperfa.  

A szeder igazában az, amit mi erdei szedernek neveztünk. 

Amit mi epernek mondtunk, az meg szamóca.  

A gelegenye becsületes neve, helyrecsavarintva: galagonya.  

A vadrózsa piros gyümölcsét mi bicskének ismertük, de hallottam 
hegyslinek is, ám kiderült, hogy csipkebogyó. Tehát az a nagy 
vadrózsafabokor a régi téglagyárnál nem bicskebokor, hanem csipkebo-
kor volt.  

Az egy kökény, az kökény!  

A messze tegnapból a mába jövet, a „gelegenyére” tekintve hozzá kell 
fűznöm: Ősszel a közeli buszfordulóban, de a parkok sokaságában is a 
bokrokon színes gyöngyszemek tömegén gyönyörködhetik az ember. Oly 
szép, mintha nem volna igaz. Közelről is meg kell néznem! A régi 
„gelegenyére” emlékezve, ehetnékem támad. Kényelmetlen leírnom – de 
mivel igaz, le kell írnom –, hogy régi emberként bennem bujkált a félsz, 
hogy esetleg mérgező. Mert mintha valahol hallottam volna ilyesmit. Az-
zal bátorítottam magam, hogy manapság akkor csak figyelmeztetnének 
valami táblával az illetékesek! De azért csak fokozatosan kóstolgattam. 
Hogy mindezt leírhatom, bizonyítja, hogy nem mérgező. Gondolom, hogy 
e szépséges bokorcsodák a galagonyának nemesített változatai. Így az 
ember besegít a teremtés szépségébe, ha ma már az az ehetnéket szinte 
nem is szolgálja. 

Emlék: Tört palatábla mint bűnre vezető alkalom 
A gombjátékok során – gyelrevetőzés, falhozverőzés – valahogy ked-

vem szottyant azok gyűjtésére. Már egy-két száz gombból álló tekintélyes 
gyűjteményem volt (ma is megvan), amikor beállt a máig emlékezetes baj. 
Ennek okozója ismert gombgyűjteményemen kívül, egy köztudott tört pa-
latáblám volt, ami helyett családom nekem vett már egy másikat, de egy 
nagycsaládos fiúnak nagyon kellett volna –jobb híján – az én tört táblám. 
Olyannyira, hogy érte bűnbe is esett. Hogyan is történt? 

 Én a naponta gazdagodó ember jóérzésével gyönyörködtem gombja-
im gyarapodásában, amikor az a táblahiányos iskolatársam megmutatta 
gombkincseit. Csak ámultam. Gyönyörű, nagykabátra való négy gyöngy-
ház gomb volt, amilyen szépet én még nem láttam. Elmondta a valahogy 
hihető mesét is a gombhoz jutáshoz. És tétován megemlítette, hogy ő ezt 
nekem adná a tört palatáblámért. Gondolhatni, mint megszédültem. Bol-
dogan belementem a cserébe, hiszen kincsekkel gyarapodott a gyűjtemé-
nyem. 
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 A boldogság nem tartott soká. A gombjaitól megszabadított kabátú 
ember valahogy megtudta, hogy a gombok hozzám kerültek. Ismeretlenül, 
üzenettel adott helyre hívott, ahol elmondta a zord valót, mely szerint a 
nevezetes gombok nem az elmondottak szerint, hanem ebül, a lucernatáb-
la szélén hagyott kabátról erőszakos levágással kerültek iskolatársamhoz, 
majd hozzám. A gombokat természetesen visszaadtam, de a tört tábla 
sorsára nem tudok visszaemlékezni! Abban reménykedem, hogy talán 
nem került vissza hozzám, hiszen nagyobb szüksége lett volna arra az 
azért bűnbe is esett iskolatársamnak! 

Az iskola leírása 

 

Az egykori iskolaépület 

Az egykori iskolaépület 2005-ben lakóház a major területén. Azóta lebontották. 

 
Az iskola a tanítói lakással együtt egy nagyobb észak-dél irányú épület 

északi részében volt kiképezve. A déli részben egyéni lakásokban lakott Nagy 
János „szíjjártó” és Horváth kovácsmester. 
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Az egykori bejárat 

Az épület hátsó falán jól kivehető a 
befalazott egykori bejárat. A padló-
szintig néhány lépcsőfok vezetett. 

Az iskolát három oldalról megfelelő nagyságú udvar fogta körül, amelyet 
nádkerítés szegélyezett. A kerítésen belül a nagyobb gyerekek által ültetett 
orgona sövény pihentette zöldjével a kezdeti időszakban még kopár udvartól 
fáradt szemet. 1935 tavaszán egy részt mi ültettünk a Nyers Jóskával. A cse-
metéket a bottyáni temetőben szedtük. 

Fogyatékosságnak tekinthető, hogy az iskolának nem volt kútja, a cseléd-
házakhoz tartozó kutakra jártunk inni. 

A tanterem közepes nagyságú volt, amelyben csak kissé összezsúfolva fért 
el az 50 körüli tanuló (a létszámalakulásról kimutatás mellékelve). A tanter-
met a 30-as évek végén 70 m2-re bővítették. Addig két sor pad volt padonként 
4 tanulóval, követően három padsor lett padonként 3 tanulóval. Az átalakí-
tásnál a terem közepére egy tekintélyes tartóoszlop került. 

A fiúk és lányok természetesen külön ültek. A padokon emlékjelek lát-
szottak farigcsálások és bevésett, beceruzázott betűk formájában.  

A későbbiekben, 1951-1953 között az iskola a kastélyba került, mivel a te-
tőszerkezet megroggyant. A tetőjavítás után az iskola visszakerült eredeti he-
lyére. 

Az elemi iskola Battyánban 1929-ben létesült, és 1951-ben a felső tagozat, 
majd 1963-ban az alsó tagozat Balatonszentgyörgyre történt bekörzetesítésé-
vel szűnt meg. A volt iskola épülete – mint említettem – az óta lakásul szol-
gál, illetve később lebontásra került. 
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Az egykori cselédház 

Eredetileg 12 cselédszoba volt benne, 3 közös konyhával. Az északi végén volt a bog-
nármester lakása. E ház túloldalán lévő gémeskútra jártunk inni, mert akkor még az 
iskolának nem volt kútja. 

Az épületet átalakították, a közös konyhákat a harmincas évek végén megszüntették. A 
háború után a nádfedelet palára cserélték. Később a TSZ-irodái költöztek be. 

Az ismétlőiskoláról 
A hat osztályban tanultak megerősítésére hivatott, úgynevezett „ismétlő-

iskola” általában tessék-lássék módon működött. Egy-két buzgóbb tanuló 
már a megszeretett tanító úrral való találkozás miatt is eljárt volna, de a több-
ség nagyon elhanyagolta azt. A korán bojtárnak stb. munkába állók meg nem 
is mehettek. Így aztán a foglalkozások többnyire elsikkadtak. Egyébként há-
rom tanéven át heti egy délutáni foglalkozás volt, illetve lett volna. A 7-8. osz-
tály bevezetésével az ismétlőiskola véglegesen megszűnt. Érdekességként em-
lítem, hogy a rendes iskolába járásom idején (1929-1935) tanítónk a nevét 
Csináth Ferencnek, az ismétlő első osztályában 1935 őszén pedig névmagya-
rosítás folytán már Cserszegi Ferencnek írta a bizonyítványomba. 
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A 7. osztály kezdete és a második nevelő megjelenése  
A 7. osztály az 1941/42-es tanévben indult be 5 sikeres tanulóval. A kö-

vetkező tanévben ugyanők a 8. osztályt is elvégezték. A felső tagozat Balaton-
szentgyörgyre való bekörzetesítése 1951-ben történt meg, az alsó tagozaté 
pedig 1963-ban, ahogy már föntebb jeleztem. Közben létszám és szakmai 
szempontok miatt a 8. osztály Balatonszentgyörgyre járt. Az ellenkezőjére is 
van példa: 1950/51-ben 9 ötödik és hatodik osztályos tanuló Szentgyörgyről 
Battyánba járt iskolába. Rejtélyesebb, hogy az 1943/44-es tanévben 9. osztály 
is szerepel a naplóban (öt tanulóval). Ennek magyarázatát nem találtam. Vi-
szont 1962-63-ban Balatonszentgyörgyön találom a 9-10. osztályt. Igaz csak 
két-három évben. Ez tulajdonképpen ismétlőnek és életre előkészítő iskolá-
nak számít a tovább nem tanulók számára. Heti két alkalommal foglalkoztak 
2-2 órában, a nappalosok után. Vezetője Dr. Kiszling Mátyásné volt. 

Az osztatlan iskola 1950/51-ben részben osztottá vált. Fülöp Teréz fiatal 
tanítónő az alsó, Cserszegi Ferenc tanító pedig a felső tagozatot tanította. Az 
alsó tagozat még 1963-ig kínt maradt, de 1953-ban a tatarozás után a kastély-
ból visszaköltözött az eredeti iskolaépületbe.  

Óvoda a községben még nem volt, de iskolai előkészítő igen, melyen né-
hányan Bottyánból is résztvettek.  

A tanterem leírása 
Most pedig lépjünk be a tanterembe (az 1930-as évek elején)! 
Elöl középen a dobogó nélküli (csak néhány évig) tanítói asztal, rajta az 

elmaradhatatlan pálca, amely csak kis részben szolgált mutogatásra. Ez isko-
lánkban kezdetben mogyorófából volt, de miután az orgonabokrok megnőt-
tek, iskolánk pálca dolgában önellátóvá vált. A pálca rendeltetésére még visz-
sza kell térnünk, hiszen az akkori iskoláról nem beszélhetünk hitelesen a pál-
ca emlegetése nélkül.  

A tanító úr jobbján egy megfordítható háromlábú tábla állt, az egyik ol-
dala vonalas, a másik négyzetes volt. A balján egy vonzó díszítésű öntöttvas 
kályha állt. Bár oly jó lett volna ez a kályha, mint amilyen szép. Bizony a tűz-
mesternek kinevezett tanulónak sokszor kellett fújnia tele tüdővel és fújtatnia 
a hamus láda ki-berángatásával. Azután a füsttel a gyér enyheséget is ki kel-
lett szellőztetni.  

A tábla mögötti háromszög nyilvános büntetőhely volt. Itt álldogáltak 
falnak fordulva, vagy térdepeltek a súlyosabban elítéltek. Kukorica vagy egyéb 
kínzóeszköz itt sohasem került a térd alá, sőt tanítónk jó hangulatában még a 
sima puhafa padlón is elnézte a térdek pihentető megemelését.  
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A tanító úr feje fölött, a főhelyen a kereszt függött, az áhítat tárgya. 
Imádkozáskor a szemek váltakozva rá és a tanító úrra irányultak.  

E feszülettel úgy 1934 táján „borzalmas” dolog történt. A déli szünetben 
egy bejáró leány szertelenül labdázva véletlenül megdobta. Dermesztő lát-
vány: a gipsz Krisztus-test összetörten a padlón! Igen nagy bajjal számoltunk, 
de tanítónk nem esett kétségbe, könnyen napirendre tért az eset fölött. A szü-
lőknek venniük kellett egy új feszületet.  

A hátsó falon volt a térképek helye. Valamelyik mindig fönt volt. Szomor-
kás érzéseket váltott ki belőlünk hazánk térképe, a nagy-Magyarország 63 
vármegyéjének közepén árválkodó csonka-Magyarország a kevéske 19 várme-
gyéjével. Mi ugyanis a tanulásban makacsul kitartottunk a 63 vármegye mel-
lett, hiszen „Csonka-Magyarország nem ország!”  

 

Az egykori „szíjjártó”-műhely 

Az iskola szomszédságában szívesen nézegettük az itt folyó munkát. A szíjgyártó az 
uradalom lószerszámait, az urasági család nyergeit készítette és karbantartotta. 

 
Európa térképén az a keleti nagy vörös folt, a kommunista Szovjetunió 

nagyon nyugtalanított bennünket. Látására az ellenszenv és a félelem bujkált 
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bennünk. Magunkban félve attól, hogy azt már talán soha senki sem tudja 
legyőzni!  

A térképek fölött a címer és Horthy Miklós kormányzó képe függött. Az 
egyéb falrészek csupaszok voltak, de úgy 1933. táján pompás történelmi ké-
pek kerültek oda föl. Így vésődött be emlékezetembe – többek között – a vér-
szerződés és a Csele patakba fúlt király megtalálásának borzongató élménye.  

Az ablakon kitekintve a haranglábat, a „szíjártó”-, bognár- és a kovács-
műhelyt láthattuk.  

Szabadidőnkben fáradhatatlanul gyönyörködtünk a mesteremberek 
munkájában. 

 

Az egykori kovács- és bognárműhely 

Az ebédszünetben mi bejárók sokat gyönyörködtünk a mesterek munkájában. A bog-
nár kocsikat, szekereket, kerekeket készített és javított. A kovács ezeket vasalta, a lova-
kat patkolta, szükség szerint patájukat gyógyította. E bognárműhelyben készült az 
urasági család templom-szentélyi díszes padja is. 

A hozzáértés mellett mindkét munka kemény fizikai állóképességet is kívánt. Az egy-
kor hétköznapi mesterségek a mezőgazdaság gépesítésével visszaszorultak. 
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A tanév, tanítási napok  
A tanév általában szeptember elejétől június közepéig tartott. Bizonyít-

ványosztás tanév közben karácsonykor és húsvétkor történt. Ekkor az erkölcsi 
magaviseletből, szorgalomból és előmenetelből kaptunk szöveges érdemje-
gyet. A magaviselet lehetett: dicséretes, jó, tűrhető. A szorgalom: dicséretes, 
változó, hanyag. Az előmenetel a tantárgyakban való haladást jelentette 
ilyenkor egyetlen szóban kifejezve. Ez lehetett: kitűnő, jeles, jó, elégséges, 
elégtelen. Az egyes tantárgyakban elért osztályzatokról csak az év végi bizo-
nyítványból értesültünk, mert a feleletekre adott osztályzatok számunkra is-
meretlenek maradtak, bár a szóban közölt rövid értékelés szinte sohasem 
maradt el. 

Megjegyzést kíván, hogy akkor is öt osztályzat volt, azonban fordítva, az 
„egyes” volt a legjobb (első). 

A tanítás naponta 8 órától 12 óráig tartott. Szerdán és szombaton délután 
nem volt tanítás. Az iskola a déli tanítási szünetben sem volt üres. A távolabb-
ról bejárók zajától volt hangos, pedig ilyenkor szabad volt az iskolán kívül is 
játszani. Rajtunk kívül gyakran akadt egy-két „bezárt” tanuló is, akiket a taní-
tó úr egy-egy megbízhatóbb, fürgébb eszű bejáró tanuló gondjaira bízott segí-
tés és hazaengedés céljából. 

A déli szünet a kis ebédeket is eszembe juttatja. Emlékezetem szerint 
gyakori volt: kenyér almával, zsíros-, vagy szilvalekváros kenyér, pogácsa, tej, 
főtt tojás, „sűt” tojás, télen kis „szallunna”, „pörc” (töpörtyű), esetleg „sunka”. 
A fölsorolt ételek családonként nyilván nagyon különböztek. Minél nagyobb 
volt a családban az „istenáldás”, annál szegényesebb volt az étel. Még a min-
dennapi kenyér is ahhoz igazodott. Attól függően volt kukoricás, rozs, esetleg 
búzás, ugyanis a szülők körében a családi pótlék ismeretlen volt. 

A szalonnát egyesek megpirították a nyitott kályhaajtónál, vigyázva a 
drága zsírcsöppökre. Valamelyik gyerek tejeskávét vitt (nyilván árpából ké-
szült malátakávé), amit a másik kajánkodva kicsúfolt: „úri gyerek, úri gye-
rek!”  

Az ebéd így csak megvolt, de ivóvize a mi időnkben nem volt az iskolánk-
nak (1929–35). A helyiek szünetben hazaszaladtak inni. Mi, vidékiek pedig a 
mai TSZ-iroda előtt volt nagy itató gémeskút vödréből ittunk (ma nyomóka-
ros), vagy az újházi kúthoz mentünk. De kialakult kényelmesebb megoldás is. 
Sajnálatból, barátságból a szomszédos Horváth kovácsmesterék és Nagy 
„szíjjártóék” egyeseknek egyedileg megengedték, hogy hozzájuk járjunk inni. 
A későbbi években kerekes kút készült az iskolaudvarban, amely a vezetékes 
víz megjelenése után nyilván betemetésre került. 
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Katolikus osztatlan iskolánk tankönyveiről 
Tankönyveink homlokán ez volt olvasható: „A katholikus osztatlan elemi 

népiskolák számára”. 
Tehát a miénkhez hasonló iskolákban, ahol a hat osztályt egy tanító taní-

totta – vagyis az osztatlan iskolákban –, az osztott iskolákétól jóval kisebb 
terjedelmű, tehát összevontabb, egyszerűsítettebb tananyagot használtak. 
Például az 5-6. osztályos „Olvasó és tankönyv”-ünk vaskos kötetében (457 
oldal) a számtan-mértan és hittan kivételével az összes többi tantárgy benne 
volt. Az osztott iskola olvasókönyve magában volt ilyen vastag. Még a bibliánk 
is egyszerűbb, vékonyabb volt. A tankönyveket a Szent István Társulat adta 
ki.  

Én az 5-6. osztályban a Tanító Úr külön engedélyével osztatlan iskolai 
könyvből tanultam, melyet egy kölcsön kotlóstyúkért kaptunk egy 
szentgyörgyi végzős tanulótól. (E könyveket ma is őrzöm, mint ahogy egyéb 
tanulmányi könyveimet is.) 

A tankönyvek vallásos-hazafias szellemmel voltak telítve. Ez legtömé-
nyebben a tankönyvek hézagkitöltő aranymondásaiban fejeződik ki. Legfeltű-
nőbb ez a számtankönyvben. (A későbbiekben közlök belőlük.) 

A tankönyvek nagyobb hányada használt, sőt túlzottan használt volt. A 
testvérek, ismerősök egymásnak adták, vagy eladták. A laphiányos könyvek 
sok bosszúságot okoztak tanítónknak. Volt eset, hogy Ő jobb tanulóval ilyen 
esetben újságból olvastatott. 

Szemléltetésül később bemutatom az 5-6. osztályos olvasó és tanköny-
vünk tartalomjegyzékét és borító lapját. 

Élet az iskolában 

Egy reggeli „iskolakezdet”  
Ezek után az emlékezet gyengülő szárnyain szálljunk vissza – legalább 

egy napra – régi kedves iskolánkba! Kezdjük reggel jó korán! „Ki korán kel, 
aranyat lel!” – De ki vesztette el? – kérdezte huncut szemmel tanítónk. – Aki 
még korábban kelt – válaszolt ő maga.  

Cziklin Naca néni, a takarítónő már befűtött. A legkorábban rendszerint 
a bariak érkeznek. Ezeknek zömét a Varga-gyerekek teszik ki, akikből majd 
minden osztályba járnak. Elevenek, mosolygósak. Most télen – másokkal 
együtt – gémberedett tagjaikat melengetik. Óvatosan dörgölik a fülüket, hát-
ha átfagyott és letörik. Fújják a kezüket, majd hónuk alá csapkodják. Nem 
ülnek le, gyorsan fel-alá járnak, sőt lábukat a padlóhoz ütögetik. Ilyenformán 
próbálják elhessegetni a hideg széltől sem védett hosszú úton testükbe bújt 
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hideget. A többségnek van ugyan csizmája, de a ruhájuk a télhez többnyire 
vékony.  

A téglagyári, diósi csoport nem ilyen korai. Sőt télen gyakran el is késnek. 
Igaz, hogy olyan pompás csúszkáló hely, mint a kastély melletti tó, egyetlen 
csoportnak sem esik útjába. És ilyenkor megáll az idő, óra meg sehol! Jó, ha 
otthon akad egy vekker. Ijedten futva behoznak egy-két percet, mégis elkés-
nek. „Tanító Úr, azér’ késtünk el, mer’ későn vót a reggeli.” – hangzik ismétel-
ten az ismert szöveg. A még pihent tanító elneveti magát: – Már megint? Na, 
menjetek helyre, aztán máskor jobban igyekezzetek! (Az említett „tó” egy kb. 
10x25 méter nagyságú, 60-80 cm mélységű, éven át vizet tartalmazó gödör 
volt, melyből a földet valószínűen a kastélykert föltöltéséhez használták föl. 
Később azonban a kastélyban működő nád- és faüzem hulladéka föltöltötte.)  

Itt nincs előírás, hogy már háromnegyedre meg kell érkezni, de a többség 
siet az iskolába, és háromnegyed nyolc körül már éktelen zaj van. Alig hallani 
egymás hangját.  

Hirtelen ajtónyitás, a nevelői lakásból a folyosón házias öltözetben be-
ront a tanító úr. „Micsoda zsivaj ez itt? Lesz csend mindjárt?! Az ember már 
meg sem borotválkozhat nyugodtan? Ki a vigyázó? Azonnal kezdjétek el az 
egyszeregyet! Úgyis sokan nem tudjátok! De nehogy újra be kelljen jönnöm, 
mert akkor az Isten legyen nektek irgalmas!”  

Az „egyszeregy” megindul, monoton dallama a kilencek táján fölerősödik. 
Az ismétlésnél még jobban. Az ajtó ismét kivágódik: „Megőrültetek? Ne kilen-
cezzetek nekem, mert megkeserülitek, ha bejövök!”  

Más reggelen, például hittanos napon vagy előtte a Tízparancsolatot kel-
lett folyamatosan mondani. Ismét máskor bibliai szöveget, például a Víz-
özönt, vagy Káin és Ábel történetét.  

Végül végérvényesen bejön a tanító úr. Fölállunk. Végignéz rajtunk, el-
tűnt a bosszúság. Na, imádkozzunk! Némelykor – valószínűen a tanév kezde-
tén a kezdők miatt – balkézzel vet keresztet az előző tükörképeként. 

Az első ima a reggeli ima, délben a Miatyánk, ebéd után egy órakor az 
Üdvözlégy, a tanítás végén, három órakor pedig az esti ima. Az ima másodré-
sze, a hazafias rész pedig naponta négyszer hangzik el, és mint jól munkált 
földbe a mag, gyökereit mélyre ereszti. 

Napi imák 
Reggeli ima 

Szívem első gondolatja Hozzád száll föl Istenem, 
Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem! 
Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, 
Szívem csakis azt akarja, ami kedves Teneked! 
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Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen. 
Hogy egész nap Neked éljek tiszta szívvel, bűntelen! 
Szűz Mária, Jézus anyja, Te mindnyájunk anyja vagy. 
Oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj! 

Esti ima 

Oh édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél 
engem. 
Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szíve-
met fehérre! 
Virrasszon felettem gondviselő szemed, Kérlek óvd ez éjjel testemet, 
lelkemet! 
Szűzanyám, őrangyal legyetek énvelem! Ha Ti rám vigyáztok, nyu-
godt lesz éjjelem. 

Ámen 

Hiszek egy Istenben (naponta négyszer) 

„Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország föltámadásában 
Ámen” 

„Csonka Magyarország nem ország, 
Egész Magyarország mennyország!” 

Utána csendben leülhettünk. 

(Az ebéd előtti és az ebéd utáni imára nem emlékszem pontosan. Valószínű-
en az „Üdvözlégy Mária …” és a „Miatyánk …” volt.)  

Esti ima a tankönyvből 

Én Istenem, Jóistenem 
becsukódik már a szemem 
de a tiéd nyitva Atyám 
amíg alszom, vigyázz reám 

Vigyázz a jó szüleimre 
meg kedves testvéreimre 
mire a nap újra fölkel 
csókolhassuk egymást reggel 
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Lehangoló létszámellenőrzés a reggeli ima után 
– Hol van már megint a Ferkó? 

– Tanító Úr kérem, a cipőjét a suszterho vitték – jelenti a testvér. 

– Hát a Lajos hol van? Hiába üzengetek neki? Mikor jön már egyszer 
iskolába? Talán azt hiszi, hogy így is el lehet végezni a hat osztályt? 
Mondjátok meg neki, ha így jár, még négy erős bivaly se viszi át az 
ősszel az ötödik osztályba! 

– Tanító Úr kérem, a számtartó úr aszt monta nekije, hogy még há-
rom hétig bojtárnak kő neki lennyi, csak asztán gyühet iskolába – így 
a testvér.  

Mit mondhat a tanító? Jól tudja, hogy Lajoséknál sok a gyerek, és az egy 
kommenció kevés. Jól jön a kisbojtárként keresett két-három mázsa gabona. 
Igaz, egy tanítónak ebbe belenyugodnia nem szabad, de kell! Nem kérdezte, 
de azt is tudja, hogy Ferkónak csak az a suszterhoz vitt egy pár elnyűtt cipője 
van, sőt a testvéreinél sincs másként.  

Máskor meg elmondja, hogy milyen szép is a nagyságos uraságtól, hogy 
gondol a nagycsaládosokra. „Kenyeret ad nekik”!  

Így őszönként 2-3 nagycsaládból való tanuló hiányzott hasonló okból, ha 
a vetésőrzést is hozzászámítjuk. S ha végre nagy késéssel bejöttek, cipelhették 
magukkal a behozhatatlan lemaradást.  

A napok legtöbbje ilyen lehangolóan indult, és csak most kezdődhet a ta-
nítás, amely a hat osztályt tanító nevelőtől zsonglőri munkaütemet kívánt. 
Nyilvánvaló, mielőtt megkezdte volna az órarendben ütemezett osztállyal a 
foglalkozást, az összes többi osztályt be kellett indítania és közben ellenőriz-
nie is. Ez körülbelül így történt: Tegyük föl, hogy a második osztálynak olva-
sás órája következett.  

Kedves Gyerekeim! Nagyon figyeljen mindenki!  

Az első osztályosok dolga lesz, hogy két sor ilyen balra dűlő jelet, majd 
kettő sor jobbra dűlő jelet írjon a táblájára (ez alatt föl is került a 
nagytáblára)! De aztán nehogy olyanok legyenek, mintha berúgtak 
volna!  

A harmadik osztályosok végezzék el ezt a két összeadást és ezt a kettő 
kivonást! Szeretném, ha minél többen megcsinálnák a próbáját is (ez 
is fölkerül közben a táblára). Mi is az összeadás próbája, Jancsi? Hát 
a kivonásé, Gyuri?  



 

40 
 

A negyedik osztályosok meg tanulják holnapra a hittant! Ugy-e a 
„Vízözön” van föladva? Úgy tudom, hogy a tisztelendő úr át fog jönni. 
Nem szeretnék szégyenkezni miattatok!  

Az ötödik osztály pedig végezzen időszámítást! Például számítsd ki 
napra pontosan, hogy mennyi idős vagy? Ha marad időd, számítsd ki 
ugyancsak napra pontosan, hogy mennyi idő telt el a trianoni béke 
aláírása óta! Remélem, mindenki tudja, hogy 1920. június 4-én volt az 
a gyászos nap!  

Ránéz a második osztályra. – Na, gyertek ki olvasni! – Ez azt jelentet-
te, hogy az osztály fél karéjba körülállta az asztalt, és ott olvasott.  

„Hát mi micsinyájunk? Tanító Úr!” – szól egy mosolygós képű hatodi-
kos.  

Hát persze (nevet), látjátok, rólatok meg egészen elfeledkeztem. Mit is 
csináljatok Ti? Na, jó! Végezzetek kamatszámítást! Például betesznek 
a szüleid a takarékba mondjuk 50 Pengőt, mennyit kamatozik az 4 
százalékos kamat mellett 2 év alatt? (Ez persze csak iskolapélda volt.) 

A valóságban mindez lassabban történt, hiszen közben gyakran kellett 
fegyelmezni, emlékeztetni, mi hol található. Bosszankodni az otthon felejtett 
könyvek, tanszerek, a használt könyvekből hiányzó lapok, a tört táblák, a csi-
korgó palavesszők, a hiányzó füzetek miatt. Utóbbira több alkalommal taní-
tónknak kellett a patkóerszényből (patkó alakú) 4 fillért adnia, nehézsorsú 
családok esetében a megtérülés reménye nélkül.  

Többször javította magát: Nem, mégse azt csináljátok, hanem ezt, mert 
erre nagyobb szükség lesz!  

Az ütemezett osztályfoglalkozás így késve indult, és még sokszor meg kel-
lett szakítani azt, a háttér susmogása, egyes palavesszők bírhatatlan csikorgá-
sa, hegyezése, WC-re kéretőzés miatt. „Tanító Úr kérem szépen, legyen szíves 
kiengennyi szükségre!” Sokszor tanítónk hagyta ott az asztalt körülálló osz-
tályt, hogy áttekintse, segítse a többiek munkáját. Az óravégi megszilárdításra 
ritkán jutott idő.  

Az órák mindig frontálisak voltak, azaz a tanítói közlés uralta azokat, s 
közben állandóan támaszkodott a tanulók korábbi ismereteire. Aránylag sok 
feleltetés történt. A feleleteknek részletesebbeknek kellett volna lenniük, de 
nem szószerintinek. Igaz, sok tanuló a lényeg kiemelés képessége hiányában a 
jó feleletet csak a szószerinti tanulással vélte megoldhatónak. Vázlatot nem 
írtunk, de vázlat tömörségű meghatározásokat tanítónk igyekezett belénk 
sulykolni, különösen a számtan-mértan köréből. („Tizedes törtet tizedes tört-
tel úgy szorzunk, mintha közönséges számok lennének, de az eredményben 
annyi tizedest vágunk el, mint amennyi a szorzóban és a szorzandóban együt-
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tesen van.” – Akkor tizedes ponttal és nem tizedes vesszővel jelöltük a tizedes 
törtet.) A feleleteket szóban mindig értékelte, de a jegyre felelés ismeretlen 
volt. Tudtuk, hogy ki a jó tanuló, ki a gyenge, de az osztályozással csak a tanév 
végén, bizonyítvány osztáskor találkoztunk. A külön foglalkozás, tehetség-
gondozás csak alig érzékelhetően fordult elő. Voltak korrepetálás jellegű órák 
is, melyek a gyengébbek fölzárkóztatására, a hiányok pótlására irányultak.  

Iskolánkban semminemű természettudományos szemléltető eszköz nem 
volt. A fizikában (természettan) tanult hőtágulás szemléltetése a táblán tör-
tént. A tanító úr fölrajzolt egy nyeles vaskarikát, majd egy vasgolyónak látszó 
valamit. Persze mindezt a kísérő szövegből kellett megértenünk. Valami láng-
félét is rajzolt hozzá, hogy a hötágulást érzékeltesse. „Most képzeljétek el, 
hogy a meleg hatására a golyó kitágul, és a lyukba nem fér bele!”  

E körülményes és nehezen érthető szemléltetés helyett tanítónk sokkal 
eredményesebben alkalmazta a gyakorlati életből vett belső szemléltetést. Így 
például hőtágulás tanításakor – más alkalommal– a kerékabroncs felhúzásnál 
megnyilvánuló természeti törvényt érttette meg velünk. Ezt meg naponta lát-
hattuk a közeli kovácsműhelyben. 

Életkép: Élővilági „önképzésért tenyeres” 
Most egy fordított esetet említek, amikor „fiatalos tudásvágyból” egy 

élővilági problémát akartunk megszemlélni, amit nem a tanítónk ajánlott, 
sőt igen nagy rosszallással fogadott. A dolgokhoz közel álló Jóska bará-
tunk megsúgta, hogy ebéd után adott helyen meg lehet csodálni, hogyan 
„keletkezik” a kiscsikó. Talán öten-hatan vele mentünk. Hát megláttuk, de 
nagyon meg is keserültük, mert a „fontos dolgok igazgatója”, Baráth Já-
nos (hármasikrek apja!) bácsi parádés kocsis késett az „ügyintézéssel”. A 
látványt viszont nem lehetett félbehagyni, óra meg sehol! Így megállt az 
idő! Mire minden megtörtént, ijedten futottunk, de így is nagyon elkés-
tünk. Hogy ki és mit mondott igazolásul, nem tudom, de az igazságot nem 
lehetett tagadni. Az is lehetséges, hogy tanítónk már előzetesen hallott a 
kalandunkról. Csak arra emlékezem, hogy iszonyú dörgedelemmel és egy-
egy nagy tenyeressel fogadott, nem méltányolva „tudásvágyunkat”. 

Emlék: Borfejtés, tanítói tanulsággal  
A különös eset 1930 tavaszán történt. Tanítónk bizonyára az uraság 

barihegyi pincéjéből kapta hordós borát, amely bizonyos idő után fejtésre 
szorult. Két testvérre, Kovács Jóskára és Sanyira bízta ezt a kényes fel-
adatot, akiket „kertész” melléknéven még jobban ismertünk, ugyanis 
édesapjuk volt az uradalmi kertész. A tanító úr csak utólag tudta meg, 
hogy kecskére bízta a káposztát. Könnyű kitalálni, hogy a fiúknak a hébé-
rezés már önmagában is megárthatott, amit gyerekes tapasztalatlansá-
gukban valószínűen még meg is toldottak. Csak a „szükségre” kikéretőzött 
fiúk hozták hírül a „kertész gyerekek” rendkívüli állapotát, akik nem vol-
tak „se élők, se hótak”. Csak vigyorogtak, de megállni sem tudtak. A tanító 
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úr sem könnyen találta föl magát, hiszen csak magát okolhatta, hogy a 
borfejtést ily fiatal gyerekekre bízta. Végül más nagy fiúkkal hazavezettet-
te őket. Mi persze jól szórakoztunk, bizonyítja, hogy 75 év után is moso-
lyogva rovom e sorokat. 

Ugyanezek a „kertész gyerekek” látták el az iskolát a kertészkertből a 
nélkülözhetetlen mogyorófa „pácával” (így mondtuk). 

Az osztatlan iskola derűje, haszna  
A hat osztályból álló osztatlan iskola a fogyatékosságai mellett sajátos de-

rűt és hasznot is nyújtott tanulóinak. Mondjuk egy harmadik osztályos tanuló 
sokat mulathatott az első osztályosok kezdetlegességein, így a tanult betűkhöz 
kapcsolódó naiv meséken és a jelek mutogatásain (fonomimika), majd az ösz-
szeolvasás nehézségein, amíg például a „sö-ó-ból végre só” lett. Ezzel szem-
ben, mondjuk a jobb harmadik-negyedik osztályos tanuló már haszonnal 
hallgatta az 5-6. osztályosok egyes tárgyait, például a történelmet. Már várta, 
előre megismerte, megszerette azt. Így az osztatlan iskolában még a 6. osz-
tályt el nem végzők is legalább hallottak az egyébként el nem ért történelem-
ről, földrajzról stb. A tanító úr a frontális órák keretében annyi lelkesítő meg-
győződéssel beszélt ezekről, hogy élvezet volt hallgatni. 

A hittan mint főtantárgy  
Ha beszélhetünk fő tantárgyról, úgy az a hittan volt. Bizonyítványunkban 

is ez volt az első helyen, de szellemisége minden tantárgyat, az iskola egész 
munkáját áthatotta. Ezt tükrözik a Függelékben a különböző tantárgyakból 
kiemelt idézetek. A hittan oktatását – úgy tűnik – az illetékes hitoktatók a 30-
as évek első felében elhanyagolták iskolánknál. Dolguk volt sok, vagy figyel-
mük kevés, de nagyon ritkán jöttek el hozzánk. (Én legalább is nagyon hiá-
nyoltam.) Minisztránsnak meg éppen szóba sem jöhetett battyáni tanuló. 
Talán a távolság miatti rossz kapcsolattartásra gondoltak. A helyzet Németh 
Jenő káplán Vörsre helyezésével javult. Többször eljött hozzánk. 1929–1931 
körül pedig a megjelenésében is jámbor Vass János hitoktató jelent kellemes 
emléket. A hitoktatók távolléte azonban nem ment a hitoktatás rovására, 
mert tanítónk sugárzó meggyőződéssel – egyébként is papos hanghordozással 
– teljes értékű, hatásos hittan órákat tartott. Ha a pedagógus személyisége 
hatással van a tanított tárgy megkedveltetésére – már pedig így van –, akkor 
Cserszegi Ferenc hitoktatása mélyebbre hatolt, mint például Baráth Imre 
nyers módszereket alkalmazó plébánosé.  

A hittanban tanultak vigaszt jelentettek. Mi, az élet javaiból kirekesztett 
nincstelen szülők gyermekei boldog megnyugvással vettük tudomásul, hogy 
nem kell különösképpen keseregnünk az életben tapasztalható igazságtalan-
ságokon, hiszen az igazaknak bőséges jutalmuk lészen a mennyeknek orszá-
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gában, mint ahogy a gonosz gazdagok pedig megbűnhődnek. Így a már Dózsa 
György felkelésénél elítélt osztályharcot nem csak gonosznak, de felesleges-
nek is tartottuk. Hasonlóképpen vélekedtünk a Magyar Tanácsköztársaság 
koráról is, elítélve benne a Battyánban történteket is, ahol „néhány hozzá nem 
értő uradalmi iparos vezette az uradalmat, s állította félre a nagyságos urasá-
got.” 

A szegény-kérdés is jól illett e képbe. Az akkori társadalom – élén a pap-
sággal – e kérdést szinte a Szent Antal perselyre és a gazdagok jólelkű adako-
zó kedvére bízta. Az ilyen szellemű neveléssel feltöltött kis tanuló gazdag csak 
azért szeretett volna lenni, hogy segíthessen a szegényeken. Gondoljuk meg, a 
családi pótlékot itt csak hírből ismerték, mint az állami alkalmazottak irigyelt 
járadékát. Így a gyerekekben megnyilvánuló gyakori „istenáldás” a szegénység 
biztos növekedését jelentette.  

Természetesen a vallás tanítását nem tette magáévá minden tanuló a fen-
ti mélységben, de a tanítás célja arra irányult.  

Győzelmes mosolyt varázsolt az osztály arcára az ember származásának 
kiegészítő magyarázata, ahogy azt tanítónk nevetgélve elmondta: „Hát képzel-
jétek csak Kedves Gyermekeim, hogy léteznek olyan emberek, akik szerint az 
ember a majomtól származik! Ezek valami Darwin nevű tudósra hivatkoznak. 
Értitek, a majomtól! Tudjátok, hogy mit kell mondani az ilyen embernek? 
Maga talán attól származik, de én nem!” És mi is fölényesen nevettünk. 

Olvasmány: A szegények karácsonya 
Mint minden, a karácsonya is más volt a szegény embernek, bár igye-

kezett gyermekei iránti szeretettel kipótolni, amit a világ megtagadott. De 
karácsonyfa minden házhoz, pontosabban minden családhoz került. Volt 
majori közöskonyhás ház, ahova 12, vagy 16 is. Az akkori jómódú csalá-
dokhoz csak egy-egy. Igaz nagyobb, díszesebb, alatta számos játékkal, 
bár az sem biztos, hogy ott jobbak voltak a gyerekek. Viszont a szegény 
gyerekek a szerényebb karácsonyi ajándékaikat jobban megbecsülték. Ha 
igazi bolti volt a szaloncukor, annak inkább örültek. A szaloncukor díszes 
színes papírját, „arany-ezüst” borítóját körömmel gondosan kisimították, 
eltették, büszkén mutogatták az iskolában és cserélték egymás közt. Mind-
ez inkább a lányok játéka volt. Ha szegényebb volt a Jézuska, még az is 
előfordult, hogy a kiürült szalonpapírt eltették a következő karácsonyra, s 
abba akkor vágott kockacukrot tettek. Gondolható, hogy ilyen helyzetek-
ben almán, dión, egy kevés süteményen s a néha előforduló egy-két szem 
apró csokoládén kívül más játékot elfelejtett hozni a Jézuska.  

A felnőtt családtagok karácsony este igyekeztek megjátszani, hogy va-
lóban Jézuska jár ott. Gyertyát gyújtottak, csengettek, énekeltek, a gyere-
kek apraja pedig meghatódott. 
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„Ragyog a szép karácsonyfa, 
az égből egy angyal hozta. 
 Telehozta minden jóval, 
 aranydió, mogyoróval.” 

Emlék: Esti imának elmulasztása evilági büntetéssel 
Én gyerekkoromban az imát nagyon komolyan vettem. Vigyáztam, 

hogy ne mulasszam el! Hogyan, hogyan se, úgy 75 éve egy este mégis 
megesett. 

Álmomat akkor sem tudtam volna pontosan fogalmazni. Természetes, 
hogy most még nehezebb. Rövid volt és félelmetes. Valahogy ijesztően fe-
lém rontott az ördög az ő förtelmességével. Ez az ördög nyilván hasonlí-
tott a látott ördögábrázolásokhoz. Egy biztos, én akkor álmomban az el-
mulasztott esti ima miatti büntetésnek éreztem az ördögi jelenést. Nyil-
ván, az elmulasztott imát azonnal pótoltam.  

Így aztán én elmondhatom, hogy már láttam ördögöt! 

Emlék: 100 pengős urasági jutalom az öreg pásztornak 
Halvány, talán 74 éves emlékem: Az uraság a talán 70 éves Búzási Jó-

zsef vörsi öreg pásztort 100 pengővel megjutalmazta. A 100 pengő akkor 
kb. egy tehén ára volt, tehát nagy pénz. Viszont elhallgathatatlan, hogy az 
időben a cselédnek, téglásnak, aratónak, napszámosnak s hasonló sze-
gény népeknek nyugdíja egyáltalán nem volt. Tudtunkkal az uraság lelki-
ismerete is csak ez emlékezetes esetben mozdult meg. Bár több hasonló 
esetről írhatnék még! 

Az esemény úgy 1933-ban történhetett a kastély kapujánál. Iskolánk 
énekkel és valószínűen verssel készülhetett a ritka ünnepélyre. A jutalmat 
az uraság – emlékezetem szerint – rövid méltató, köszönő beszéddel adta 
át a a hűséges cselédnek, amit az meghatott szavakkal köszönt meg. 

Emlék: A jókor jött ingyen meggy 
Szegény emberek közt, ha valamit ingyért kapnak, szívesen, s meg sem 

alázó, az mindig jókor jön. Egy ilyen emlékem tolakszik föl 74 év távolá-
ból, kényszert érzek a megírására! 

A nagy gazdasági világválság folytán (1929-33) a parasztság nem, 
vagy csak potom pénzért tudta termékeit értékesíteni, tehát nem építke-
zett. Így 1933-ban a téglagyár leállt, édesapám és a bátyám kepésarató-
nak mentek az uradalomba. Természetesen délben és este ott étkeztek, de 
reggeliről, uzsonáról maguknak kellett gondoskodniuk. Paprikáskrumplin 
és zsíroskenyéren kívül másra nem is emlékszem, pedig tíz éves gyerek-
ként én vittem utánuk az uzsonnát. A reggelit valószínűen magukkal vit-
ték. 

Ebben az egyhangú kosztolásban bizony nagyon jól jött a hír, hogy a 
kovácsműhely mellett lakó Simon P. Jánoséknak nagyon szép meggyük 
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van, s ingyen és szívesen engednek szedni a fáról. Természetesen én szed-
tem a meggyet és örömmel vittem azt cekkerben a vállamon apámnak, 
bátyámnak. Előfordult, hogy a szerény dohányt sem tudtuk előre meg-
venni, s azt is nehezen várták az uzsonával együtt. Édesapám a 8 filléres 
barna hármas pipadohányt szívta, a bátyámnak 11 filléres zöld négyes 
volt akkor a cigarettadohánya, amit újságpapírban szívott, esetleg ciga-
rettapapírban, amit e dohány csutkáival ki-kibökött. Minderre a pénzt 
anyám tojásból teremtette elő az nap.  

Életkép: „A kacsalábon forgó vár” – a munkás vállán 
E szegénységre emlékezve, hogyne jutna eszembe Illyés Gyulának, a 

„Puszták népe” írójának „A kacsalábon forgó vár” című csodálatos 
kőlteménye. Ide kivánkozna minden igazsága! E sorok olvasója lelkének 
épülésére, a közeli puszták népének emlékére, keresse meg, olvassa el a 
nagyívű költeményt, amelyből idéznem azért nehéz, mert az egészet nem 
idézhetem! (A költő a budai hegyek egyikén, a gazdagok földi mennyor-
szágában fent, körültekint egy „hétköznapon”.) 

Részletek: 

 „A bokrok fölé teniszlabdák szálltak 
és mintegy versenyezve vélük, 
mint láthatatlan víg madárhad, 
gömbjei leánykacagásnak. 
Az szállt feljebb, a nevetésük. 
Nem ünnep, hétköznap volt.” 

… 

„ Már fényben égett 
az egész hegy 
s percenként feljebb, feljebb szállott 
s csak én nem feledhettem a vidéket, 
lent, tán a föld alatt a népet, 
az országot, 
mely anélkül, hogy hallott 
volna mást róla, mint meséket: 
forgatja, hajtja, vak lovak a malmot, 
ezt a kerek gyönyörűséget, 
az élő édent, melynek csúcshegyében 
a villanyláng több fényt vet, 
mint például egész Tolna- megyében.” 

… 

„nem ítélem, csak nézem a világot” 
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… 

magam is gazdag 
vagyok, vagy annak 
tarthat, ki nem falhat kalácsot; 
naponta eszem s ágyban hálok. 

… 

Hát – mint földnéző küldetésben – 
az ősposványból fölmerülten 
abban a tündöklő estében 
csöndesen én csak arra 
gondoltam, széttekintve ott körültem: 
ha egyszer a mocsár feltámad, 
vagy feltámadna 
lerontani e ragyogó csodának 
nagy tengelyét, ezernyi tornyát 
s úgy, ahogy a mesék azt is előírják, 
hogy „fű nem nő”: s „kő kövön nem marad” –: 
én akkor is majd hallgatag  
csak félre állok, 
hogy midőn minden már letűnt 
sorban, 
még higgadtabban, tárgyilagosabban 
tanúságot  
tegyek, mint folyt életünk 
e történet-előtti korban.” 

„Beszéd és értelem gyakorlatok” 
Kellemes emlékűek a magyar nyelv tantárgy részét képező „beszéd és ér-

telem gyakorlatok” nevű órák (1–4. osztály). Tanítónk – gondolom – maga is 
kedvvel készült e színes órákra. Csupa meglepetés, érdekes soha nem hallott 
dolgok, távoli vidékek, különös esetek, ritka állatok stb. kerültek szóba. Így 
hallottuk megrendülve a Vezúv tűzhányó által 73-ban elpusztított, és tüzes 
hamuval betemetett Pompej város szörnyű tragédiáját. Majd azt hallottuk, 
hogy ezt a hamuba halt várost föltárták, és ma is minden úgy látható, ahogy 
volt az kb. 1860 évnek előtte. Szinte megállt az idő! Még a menekülés közben 
meghalt emberek is láthatóak kiöntött másolatukban. Dermedten hallottuk 
mindezt, s ezzel tanítóm belém oltotta a halott város meglátásának erős vá-
gyát. Az élet ennek teljesülését nekem megadta, de e semmihez sem hasonlít-
ható élmény megalapozása ott történt, azon az órán. 
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Más alkalommal egy ritka kirándulás élményét véste belénk. Mint tanító-
képzős diák visegrádi kirándulásuk alkalmából látta házának kertjében a sétá-
ló agg Görgey Artúrt, az 1848–49-es szabadságharc utolsó, nevezetes, akkor 
98 éves fővezérét (1818–1916). 

Egy derűs emlékem is van ez órákról. Tanítónk, ha érdekeset mond, ha 
fokozott figyelmet vár, így kezdi: Kedves Gyerekeim! Vagy melegebben: Ked-
ves Gyermekeim! Ekkor is így történt. Hallottatok-e a fókáról, vagy egyáltalán 
mit tudtok róla? Egy fiú azonnal jelentkezik. Hogyne, hiszen a Tanai Jóska 
bácsi naponta hajtja azt a major kapun ki, be, majd a disznólegelőre. (Bará-
tunk a disznófalkára gondolt, melyet vidékünkön mindenki csak fókának 
mondott. A falka szót nem használtuk, talán nem is ismertük, de a fókát is 
igazi mivoltában csak kevesen.) Így aztán a válaszon is kevesen nevettek. 

A tanító úr folyton javítgatta népies beszédhibáinkat, amiből bőven volt. 
Például a kálha, góla, goló, üdő stb.  

Életkép: Helyi nyelvemlékek az 1930-as évekből 
A nyelv szüntelen változásban van, csak nem vesszük észre, de ha erő-

feszítést teszünk, képesek vagyunk visszaidézni mimagunkat s környeze-
tünk akkori beszédét. Így már észleljük a változást. Most egy bottyáni is-
kolai szünet környezetében emlékezem. 

Két gyerek beszélget. 

„Te Jóska! Te melik játékot szereted legjobban? –Én a seggreverősdit, 
csak azt nem szeretem, ha csaanak benne. Tudod, én igen mérges vagyok 
ám, ha a fejtartó lesnyi enged. De az is szemét dolog ám, ha 
összebeszének, becsaptyák a bedülőt és így pirosra verik a zember v…át. – 
Te, azt a lüke Ferkót még igasságosan is pirosra lehet vernyi, annyira 
nem talája ki. –Ne fééd, ha én megcsapom, azt majd kitalája. –Te, én meg 
aszondom, iszen éppen azzaa lehet becsapnyi, ha kicsit ütünk. 

Hát a bikaugrást nem szereted? –Má hogyne. De ott meg a fejtartónak 
meg-megnyomgyák ám a hasát. Bizony amikó aza marha nagy Imre 
odazuhanyik a harmadik-negyedik gyerekre, majnem letörik a zember 
dereka. De hátu dűnyi se jó, mer ott meg igen nehéz, amig a hátsó ugró 
csattant, miközbe má csuszik is le. Olankor a zümögöt is majnem 
lenyuzzák a zemberrű.  

És mit szósz a sudarazáshó? Aszt én igen szeretem, de csak a fűjön, 
mer másképp igen letuggya ám horzsúnyi a térdet. Azér is kinn kő 
jáccanyi a harangláb felé a füjön. 

Én meg a bakugrást is szeretem, de ott meg az a baj, ha valaki kicsi és 
nagy gyereket kő átugranyi. 

Hát aszt megfigyeeted-e, hogy a lányok meg csak danunyi, táncunyi 
szeretnek? – Hát mit jáccanak? Talán bikaugróst? – Persze, abba én is 
beánék, he-he-he. – Aszt ehiszem. Vóna hozzá eszed! 
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– Hirtelen csend lesz az udvaron. A Tanító Úr a tavaszi melegben, a 
kivitt nyugszéken elszundított. A gyerekek fojtott kuncogással intik egy-
mást csendre. Hát ilyen is volt. Végül a megnyúlt 10 percnek is vége. Föl-
ébredt a Tanító Úr. A befelé tolongók már a következő szünet játékát ter-
vezik. 

– Te, miháncs kigyüvünk, mingyá bikaugrózunk. Lesző fejtartó? Hát 
nem szüvesen, de ha muszáj! Szótá a Jancsinak is? Ühüm. Aszonta, ü is 
gyün.” 

 

Külön említhetők a kérdő, tagadó, helyesló szavak. Nyelvünk ősi réte-
gét sejtetik. 

A kérdést nem értve, így kérdeztünk a „tessék?” helyett: „mií?”. Az i 
hangot hosszan nyújtva. Vagy így: „hee?” (valahogy orrhangon)  

A helyeslés szava, az igen helyett: „ühűm” 

A tagadásé, a nem helyett: „e-e” (nyújtva, orrhangon és fejcsóválással) 

 

Végezetül csöppnyi emlékem közöskonyhai nyelvnevelésemből. Édes-
anyám folyton figyelmeztetett, hogy a nem értett kérdésre „tessék”-et 
mondjak! A „mii” nem helyes. „Én azt nem mondom, mert kinevet érte a 
Süte Ilonka néni”. S valóban ő, a közöskonyhai szomszédunk jóindulatúan 
mosolygott az én okításomon. Megjegyzést kíván, hogy abban a régi vi-
lágban anyám már járt óvodába, Kéthelyen az apácákhoz. 

Akkor falun senki sem mondott gólyát, golyót, kályhát – jével, csak l-
lel. Így: góla, goló, kálha stb. Az iskolában is úgy tanultuk, hogy ly-nal azt 
írjuk, amit a falusi ember l-lel, a tanult emberek pedig j-vel mondanak. 

 

„Téé-haszon” (tejtermék – túró, tejföl) ügyben a faluban Kati néninél. 

„– Dicsértessék a Jézus Krisztus! – Mindörökké, Pisti! – Na mi köőne, 
Pisti? – Kati Néni, tejfölér kűdött édesanyám. Van? – Jaj, Pisti! Téfő?… 
Van, de kő nekünk is, fölöstökömre. Mer igen dógozunk ám. Asztán mit 
egyen az ember? Csak az ilen téhaszonnal tudom megódanyi. – (gondol-
kodás) – Hallod-e Te Pisti? Hát még is odadom a téfőt, mer az a péz is 
igen kö ám. Hát mibü vegyen az ember pézt, ha nem a téhaszonbú?  

Fölöstököm = Frühstück (németből, népies magyarosítással).  A „tééhaszon” 
tejhasznot, túrót, tejfölt jelent. Kati néni a petrezselymet petezsiromnak, a 
fillért füllérnek mondta. S több érdekességet a nyelvünk már akkor is régi-
nek tűnő mélyrétegéből, nyilván elfeledtem. 

 

A Máté Mári néni a déli faluvégi második házban – mint mindenki ak-
kor – jó misére járó volt, de azon a vasárnapon valamiért hiányzott a mi-
séről és ezért meglesett minket, a gyári gyerekeket. Elénk állt, úgy állított 
meg bennünket. „Gyerekek, ma nem tudtam elmenni a misére, de kérdem 
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tületek: a plébános úr nem mondott valami ollanyost?” –Persze megnyug-
tattuk, hogy nem mondott semmi rendkívülit. 

 

Az „izé” általános hiánypótló szó volt, de ma is előfordul. Akkor mond-
ja az ember, ha a kívánt szó éppen nem jut az eszébe. Ezért az „izé” jelent-
het bármit. Lehet valami, valaki, lehet vele izélni, sőt meg is lehet izélni. 

 

„Attu, hogy a zember iskolába jár, alig lesz okosabb, tanúnyi kő!” 

 

„Te, én egy hónap uta nem láttam a Jenőt. Beteg? – Én meg máma, a 
zimént vótam nála. Ippeg tüle gyüvök, űűtébe talátam ottanak. Fáj a lá-
ba, nem tud járnyi. És képzűd, asztat monta, hogy ha jó üdő lesz, eegyün 
velünk kirándunyi!” 

 

Iskolai mondóka: 

Kedden kedvem kerekedett, kikocsikáztam magam.  

Kocsikázás közben Károly kocsisom karja kitörött. 

Kérlek küldjél kenőcsöt, karjának kötözésére! 

Életkép: A Föld gömbölyű volna? Lehetetlen! Hiszen 
akkor leesnénk! 

A 30-as években még ilyen nézetekkel is találkozhattunk. Egy bizonyos 
L. bácsival ismétlődően vitatkoztunk, bár én úgyszólván gyermek voltam. 
Ő makacsul kitartott a környezetünkben is már akkor meghaladott nézet 
mellett. „Hogy lehet még ilyent elképzűnyi is?” – A napokban hallottam 
egy akkori érvet L. bácsi tagadó nézete mellett. Ha a Föld gömbölyű vol-
na, kiömlenének a tengerek. 

Egészségtani kérdések, népi gyógymódok 
Elemi egészségtani kérdések is előfordultak e tárgy keretében. E körben 

tanítónk mindennapi életünk lemaradottságait igyekezett lefaragni, ebből 
pedig bőven volt. „Szellőztetni, szellőztetni! A friss levegőnek már az illata is 
frissítő” – szokta mondani. „Ki kell cserélni azt az áporodott rossz levegőt, 
amely különösen egy nagy családnál fölhalmozódik éjszakánként. Az ilyen 
szellőzetlen lakásból inkább kifordulna, mint bemenne az ember. Nem be-
szélve arról, hogy a rossz levegő a tüdővésznek is melegágya, amit ha megka-
punk, bizony nagy baj.” 

Ehhez kapcsolódott a tisztálkodás. „A mosakodás az soha el ne maradjon, 
de persze fürödni is kell! Az nem baj, ha nincs „szagos szappan”, a jó mosó-
szappan is megteszi. A hidegvíz frissít, erősít, a melegvíz viszont kioldja a bőr 
pórusaiban lerakódott piszkot. 



 

50 
 

„Ni a derék Fehér Pista a kis elsős elemista 
Még az elébb ágyba feküdt, s máris vízbe dugja fejét. 
Mosdóvize pompás hideg, szereti ő a friss vizet. 
Nem úgy mosdik mint a macska, nyakát, fülét jól megmossa. 
Hogy ha megnő esztendőre, jó katona lesz belőle.” 

(Emlékezetből idézve talán a 2. osztá-
lyos olvasókönyvből.) 

„De a mosakodás aztán ne szembeköpés legyen ám!”– szokta mondani 
nevetve. Itt a szembeköpés a pohárból szájba vett, majd tenyérbe bukott víz-
zel való silány mosakodást – elkenést a képen – jelentette, ami akkor bizony 
nagyon gyakori volt. „Tudom, hogy lavór nem nagyon található otthon, de 
mosdó teknő, melence mindenhol van. Tessék azt használni!” 

Kisebb hangsúllyal, de szó esett a fogmosásról is: „Tudom, hogy fogporra 
nem nagyon telik, azért mondok helyette mást, ami szinte ugyan olyan jó. 
(Fogporról tudtunk, de fogkrémről nem is hallottunk akkor.) „Pirítsatok meg 
kenyeret a platnin jó erősen, de ne szenesedjen meg. Majd ezt törjétek apróra, 
és kész a kitűnő fogpor! Most ezzel a megnedvesített újjal dörgöljük meg fo-
gainkat! Meglátjátok, hogy milyen szép tiszták, fehérek lesznek!” 

Gyakorta kényszerült szóvá tenni a fényes kabátujjakat. „Mindenkinek 
legyen tiszta zsebkendője! Ha nem jut boltira, használt tiszta ruha is megte-
szi. Csak hasítsatok egy darabot!” Szóba jött a köpködés is, ami nemcsak un-
dorító, de betegségek forrása is. Ezért küzdeni kell ellene!  

Sokszor esett szó az iskolában a tanító úr által csipkelődve helytelenített 
népi gyógymódokról. Felnőtt környezetben gyakorta hallottunk a testünk 
által állandóan újratermelődő és mindig kéznél lévő folyadékról, ami különös 
tisztasága révén mindent fertőtlenít, sőt gyógyít is. E nézettel –és hasonlók-
kal– fáradhatatlanul szembe kellett szállnia tanítónknak. Mi gyerekek meg 
kimondatlanul is őrlődtünk a felnőtt környezet és az iskola között. A tanító úr 
által mondottak üzenetnek számítottak az otthoni környezetnek, amit mindig 
elmondtunk a közös konyhán is, de a rendszerint nevetve elmondott viszont 
üzeneteket nem mondhattuk el az iskolában.  

Még egy népi orvosságról essék szó, a szentelt vízről, mert az annak is jó! 
Vízkeresztkor mindig vittünk haza egy üveggel. Gyerekkoromban többször is 
fájt a fülem, és édesanyám tudni vélte, hogy a szentelt víz a fülbe öntve meg-
enyhíti azt. Fájdalmamban megpróbáltuk, s valóban megenyhített. Igaz, kö-
zönséges vízzel nem is próbálkoztunk, így nem tudtuk meg, hogy a szentelt víz 
mennyivel hatásosabb.  

Emlékeim közt fölbukkan a „megöntés” is. Ha a gyereknél az otthoni or-
voslás nem ismerte föl a betegséget, akkor elküldték az „öntő asszonyhoz” 
(öntő emberről akkor sem lehetett hallani). A néne a tiszta vízbe frissen ki-
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emelt kis parazsakat ejtett, majd valami imához hasonlót mormolt fölötte. 
Közben figyelte, hogy a faszenek közöl hány jön föl, Ebből valamit megállapí-
tott. Végül a beteg megitta a szenes vizet, és ha él, bizonyára meg is gyógyult 
tőle. Súlyosabb esetben az öntés forró viasszal történt. A hideg vízbe öntött 
forró viasz kialakuló formájából olvasta ki a mindentudó asszony a bajt és 
annak okát. A megrontót. Úgy tudni, hogy az orvostudományt meghaladva, 
mindig tudtak valamit mondani.  

A „megöntés”-hez két megjegyzésem is adódik:  

1/ A megöntés „tudománya” már szinte kiveszett. Nem találtam értő műve-
lőjét, sőt megbízható hívő közlőjét sem.  

2/ A battyániak látszólag kevésbé voltak babonásak. Ezt az egész öntés-
ügyet is Szentgyörgyről kölcsönöztem. 

Ide kívánkozik tankönyvünkből egy közmondás: „Drága konyha a patika!” 
Ez az előbbiekből sokat megmagyaráz. 

Boszorkányok, kísértetek, babonák 
Elgondolkoztató, hogy akkor még a babona ott volt szinte minden na-

punkban, pedig az egyház tanítása elítélte, bűnnek tartotta azt. A hitoktatás 
akkor kötelező volt, s a katekizmusban pedig ezt tanultuk: „Ki vétkezik babo-
nával? Babonával az vétkezik, aki valamely dolognak, személynek vagy tárgy-
nak oly képességet tulajdonít, aminőt Isten nem adott neki.”  

Említettem, hogy tanítónk gyakran találkozott a szülői környezetben lé-
tező mindennapi lemaradottságainkkal. Ilyen téma volt az egymás között ne-
vetgélve-borzongva megbeszélt, valamiképpen összetartozó boszorkány- és 
kísértet históriák. Ezekről a mi gyermek-nemzedékünknek tapasztalata már 
ugyan nem volt, de szinte mindannyian ismertünk oly felnőtteket, akik többé-
kevésbé hittek a boszorkány jelenségekben és a kísértetekben is. Közülük a 
legtöbbnek már csak közvetett értesülése volt a rejtélyes világról, de azok igaz 
volta mellett kitartottak a közös-konyha közösség előtt is. A tollfosztó estéken 
meg éppen a központba kerültek az ilyes hátborzongató esetek, hogy hol, kit, 
hogyan nyomott meg a boszorkány, vagy rémítettek meg az elhaltak visszajá-
ró lelkei, a kísértetek. Tudni vélték, s meggyőződéssel mondták, hogy a kísér-
tettel való találkozáskor: „Minden jótét lélek az urat dicsérje!” – mondással 
lehet védekezni. Hatvan-hetven év távolából is hallom a tollfosztói története-
ket, látom a révült tekinteteket, az édes borzadályt. Már akkor is a többség 
kételkedve hallgatta mindezt, de azért jól szórakoztak rajta, és ezért évről-
évre elmondták azokat. 

Én most itt egy igaz helyi boszorkányságot mondok el. Igaz ez abban az 
értelemben, hogy nekem egy nem bottyáni gyerektársam mondta el a történe-
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tet, nevetgélve ugyan, de nem hitetlenkedve: Az egyik faluvég-közeli istálló-
ban egy nagyon nagy varangyos békát láttak. A szerencsétlent vasvillával 
mindjárt agyon is szúrták. És éppen ebből lett a baj! A háznál lévő nagyon 
idős néni másnap nem tudott fölkelni, iszonyúan fájlalta az oldalát. Hogy a 
sebhely látható volt-e a néni oldalán, arról emlékezetem szerint nem esett 
szó, de az összefüggés így is nyilvánvaló. 

Még egyszer a titokzatos, nagyra nőtt varangyos békáról: Ha iskolába 
menet-jövet ilyent láttunk, zárt szájjal csak makogtunk, nehogy meglátva „ki-
olvassa a fogunkat”. 

Mit szólhatott a hasonlókhoz szerintünk mindentudó tanítónk? Gyereke-
im! Hát hogy lehet az ilyen butaságokat elhinni? Tudjátok, hogy „Könyves” 
Kálmán királyunk (1095–1116) már több mint 800 éve kihirdette, hogy bo-
szorkányok pedig nincsenek. A meghaltak pedig nem járnak vissza. Az egész 
csak képzelődés. Ezeket mondjátok meg bátran a felnőtteknek is! –
Ugyanakkor a halált is lebíró anyai szeretetről olvashattunk tankönyvünkben 
Gyulai Pál: Három árva című megható költeményében. 

Népi hiedelem: Az anya majd visszajön érte a túlvilágról! 
Babonához kapcsolódó igaz történet. Történt, hogy egy leányanya a 

csecsemője mellől váratlanul meghalt. Újabb baj az előbbihez. Mi legyen a 
visszamaradó kicsivel. Ki gondozza? A megoldás zord, de kikerülhetetlen-
nek látszik. Falun tudni vélték, hogy ha a kicsit a megholt anya karjaiba 
helyezik, az majd eljön érte! A jónak látszó gondolatot asszony rokoni se-
gítséggel tett követte. 

– Valami baj csúszott a számításba! Az anya nem jött vissza gyerme-
kéért. Így az felnőtt, ami talán nem is baj! 

Népi hiedelem: Hajdú Pista „megrontása” 
A bottyáni, jó megjelenésű Hajdú Istvánnak valami makacs, gyógyulni 

csak nem akaró kelés volt a nyakán. S ekkor udvarolt iskolatársamnak, 
Nyitrai Margitnak. Hogyan, hogyan se, a házasság késlekedett, legalább-
is a major közvéleménye szemében. Magyarázatot kerestek, s azt a 
gyógyulni nem akaró kelésben találták meg. „Meglássátok, nem is fog 
meggyógyúnyi a Pista nyaka, amíg el nem veszi a Margitot.” 

A házasság megtörtént, a nyak meggyógyult. Hogy mind ez a jövendö-
lésnek megfelelően történt-e, azt nem tudom. Én csupán ott voltam, ahol 
beszélték. De, hogy beszélték, arra tanú vagyok, amit e kis írásomban is 
megerősítek.  

A Hajdú-család Fenékpusztán élt, ahol valószínűen utódaik is élnek.  

Befejezésül említem, hogy az ilyen babonára alapozott beszéd már ak-
kor is ritkán fordult elő, már akkor is megmosolyogták, de még elmond-
ható volt. Különösen tollfosztó estéken. 
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Népi hiedelem: A „számos állatok”-ban esett „rontás” 
A szőkedencsi rokonság körében történt. A nagynénémet magukhoz 

vevő gyermektelen, jó párholdas házaspár teheneiből, ökreiből évente 
pusztultak el. Így a gazdasági talpra állás csak nem sikerült. Először ter-
mészetesen az állatorvoshoz fordultak, de eredménytelenül. Úgy érezték, -
és sokan tanácsolták is nekik-, hogy nagyon ismert javasasszonyhoz kell 
fordulniuk. Akadt is ilyen a környéken nem is egy, aki kifundálta, hogyan 
szerezhetné meg a gazdasági hátterű ügyben megszerezhető magas térí-
tést. Persze ez neki sikerült is, de mihaszna, ha Szent Vendel, a pásztorok 
védőszentje nem adta rá áldását.  

A titokzatos hókusz-pókuszok után „kissé hasonlóan”, elmondták a tit-
kot. (Kár, hogy nem elég élesen emlékezem az elmondottakra, pedig bizo-
nyára tanulságos lenne!) Hogy tulajdonképpen az istálló küszöbe alatt 
van mélyen a „rontás” lényege. Azt kellene fölbontani. Erre azonban tud-
tommal nem került sor. Így aztán a kár a későbbiekben is beállt.  

Népi hiedelem: Összeboronálás bugyival, gatyával 
Ennek már a fele sem tréfa, s csak annyit mondhatok, hogy távol lakó 

ismerős körből származnak az alsóneműk, s helyi ismerős körből az azok 
gazdáit valami természetfölötti vagy -alatti erőkkel összeboronálni igérő 
valaki. Hogy az illető nem férfi volt, azt már említenem sem kellene. Köz-
tudott ugyanis, hogy a boszorkányok között férfiak nincsenek. Arról sem 
tudok, hogy az alsóneműk gazdái a titokzatos hókusz-pókusz hatására 
egymásra találtak-e. Ez az egész igaz történet érdekességként kerül e kró-
nikába, bizonyítván, hogy milyen özönvíz előtti korban éltünk, hogy vala-
kik hite szerint elég volt a két személy legszemélyesebb ruhadarabjainak 
rafinált összevonása egy babonás eljárás keretében, remélve, hogy a ben-
ne lévők is majd csak egymásra találnak. De gondolhatjuk, hogy a gatya 
megszerzése sem volt könnyű. Abban pedig bízom, hogy elhiszik nekem e 
történetet további bizonyítás nélkül is! 

Megegyzés: Nem gatya volt az, hanem alsónadrág, de azt is gatyának 
mondták a mi korunkban. 

Emlék: Tollfosztás és a 6. parancsolat 
A régi hosszú, unalmas téli esték sorából kiemelkednek a tollfosztásos 

esték. A mátkaságra gondoló lányos házaknál készítették elő az ágyne-
műt, a vánkosokat és a „dunyhákat”. Összejöttek a szomszédasszonyok, 
lányok, de hozzánk, a téglagyárhoz falusi ismerősök is jöttek. A beszélge-
tés témája, a történetek voltak érdekesek. Az én vallásos ifjonti fülemnek 
úgy tűnt, minha valami elszabadult volna.  

Ott aztán tobzódtak a kísértetes történetek. Hogy hol, kinek, milyen 
körülmények között jelentek meg megholt személyek. Ilyenről majdnem 
mindenki tudott, de akadt, aki saját élményét adta elő. Nevetgéltek s egy-
ben borzongtak. De a jó tanács mindig szóba jött, hogy ilyen esetben, kí-
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sértet jelenés esetén azt kell mondani, hogy: „Minden jótét lélek az Urat 
dicsérje!” 

Édesanyám egy valószerű álmát mondta el ott, ami nagyon illett oda, 
ahhoz a hangulathoz, de máskor is hallottam tőle. Mivel nagyon frissen 
emlékszem rá, könnyen fölidézhetem. 

Anyai nagyanyám halála után egy két évvel történt az álom. A faluból 
annak keleti végéből a téglagyárhoz vezető dűlő vége egy kökényes bokros 
részen kanyarodott a lakások felé. Édesanyám ott látta közeledni nagy-
mamámat, akiről álmában is tudta, hogy meghalt. Elébe ment, megcsó-
kolta. Majd megkérdezte: „Édesanyám, tudja-e, hogy én szolgáltattam ám 
magáért misét? – Tudom lányom, de egy még kőne!” Itt vége az álomnak, 
fölébredt. 

A másik fő téma a hatodik parancsolat, a „Ne paráználkodj!” ellenében 
burjánzott, dagadt ellenállhatatlanul. Mint ahogy a háborúban értelmét 
veszti, sőt ellentétére vált az ötödik parancsolat, a „Ne ölj!”, úgy itt folya-
matos elméleti paráználkodás folyt. Az én őszintén vallásos gondolkodá-
somat ez szörnyen zavarta. Azt sem tudtam hová nézzek. Pedig ott misére 
járó, szokvány vallásos emberek voltak. Időnként ugyan el-elhangzott 
egy-egy jólneveltségre utaló fölhívás, de mint a bővízű folyó elsodorta azt 
a szórakozni szókimondón akarók lendülete. A tollfosztás vége felé az ab-
lakoknál megjelentek a legények is, akik az utolsó estén egy kis házi bál 
keretében megtáncoltatták a nőket. 

E régen volt viháncoló vidámság ábrázolása végén sírnom kell, mert 
szeretett Hilt Juliska nővérem (féltestvérem), akinek kelengyéje végett volt 
nálunk a fenti emlékezetes tollfosztás, leányként, 28 évesen TBC-ben meg-
halt. 

Népi hiedelem: Tudakozás a túlvilágról 
Az első világháború végén – érthető – sok bizonytalanság kínozta az 

embereket. Él-e a szeretett apa, férj, testvér és hazakerül-e? A gyötrő gon-
dot bizonyára sokan imába foglalták, mások különös módon kérdezték a 
természetfelettit, illetve az annak tartott erőket. Így könnyen tévedtek ba-
bonába. Édesanyám hadiözvegyként Keszthelyen élt. E babonát tőle tu-
dom. 

Rostával vagy szitával eszközölték a túlvilági érdeklődést, olyképpen, 
hogy a szitába-rostába annak kérgébe egy tágra nyított ollót szúrtak a 
két hegyével, majd a két együtt kérlelő személy a felé eső fogantyú alá tet-
te az ujjhegyét, pontosabban az ujjbegyét. Most következett a kérlelő szö-
veg: 

„Szent Péter és Szent Pál, fordítsd el a rostát! / Küldj nekünk egy szel-
lemet, mondd meg nekünk igazán, / Hogy a hadifogságból hazakerül-e 
édesapánk?” 

Mondhatom, van valami eredendő ravaszság ebben a kitalációban! 
Akarva-akaratlan, alaphelyzetéből általában erősen elmozdul a szita (mi 
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azzal próbáltuk) és az igennek értelmezhető. Nehéz, szinte lehetetlen moz-
dulatlan helyzetben tartani.  

(Itt jegyzem meg, hogy falukrónikánk ékessége egy „igazi” boszorkányper 
(1732), melyhez eredeti megyei törvényszéki iratok és egy író-pap könyve 
segítségével jutottunk.) 

Emlék: Szemmel verés 
Erről a babonáról csak úgy távolról hallogattam, de életemben egyszer 

nagyon közel került hozzám, megérintett s így nem lehet le nem írnom. 

A fiam negyvenkilenc éves koromban született. Telefonon megtudtam a 
kórháztól, hogy négy kilóval jött a világra… Most itt elhallgatom az örö-
mömet, nehogy elfelejtsem a mondanivalót! Természetesen azonnal siet-
tem látogatni, de előtte a jó hírrel átmentem a feleségem szomszédban la-
kó anyjához. Szándékosan nem írok anyóst, mert ő kicsit sem hasonlított 
azokhoz, akikről akár csak tréfából is folyton rosszat hallani. Tehát fele-
ségem anyja túláradó örömében is zavarban volt, mert nagyon nehezen 
közölhetőt kellett velem közölnie, az új apával. Olyasmit amivel segíteni 
akar, de nagyon különös, félreérthető, kicsit talán szégyellnivaló is. De 
hogyan is mondja el? Aztán csak kiszakadt, valahogy így: „Tudod nem 
kell ám csak mindig odanézni! Tudod Fiam, majd nézel erre is, meg arra 
is, de nem mindig csak oda!” Zavarában még úgy félig-meddig meg is is-
mételte. Én meg csak csodálkoztam, de nem kérdeztem rá. Megéreztem, 
hogy itt és most hallgatnom kell! Azonnal fölsejlett bennem, ami keveset 
hallottam a szemmel verésről. Egy természetfeletti vélt ismeret, babona, 
amelyben igazán ő sem hitt. Az én feleségem nagyon okos édesanyja, aki 
pedagógus lánya és vejei neveléstudományi könyveit érdeklődéssel olvas-
gatta, most elbizonytalanodott! De hogyan is lehetne kockáztatni egy 
ilyen drága kincset? 

Bocsáttassék meg nekem, ha nem tudom abbahagyni. A csecsemőszo-
bán megmutatták a csodát. „Bármi is a próba, megismertem volna, ezt 
küldötték nekem. Ide szól a homlok, szem, száj, haj. Ilyent hordtak a 
szőkedencsi nagynénéim.” (E kis ferdítésért pedig Illyés Gyulától kérek el-
nézést!) 

Boszorkánypör Balaton-Szent-Györgyön 1732-ben 

Ezt az írást a boszorkányokról szóló mende-mondákkal szemben már komo-
lyan kell venni, hiszen hiteles megyei törvényszéki iratok őrzik kis falunkról 
e fura történetet. 

(Csányi Ferenc: Lapok Somogy megye történetéből, Kaposvár 1889. A for-
rásokat Csányi Ferenc kaposvári káplán kutatta föl.) 

„Balaton-Szent-Györgyön lakó Végh János házastársa, Sántha Jutka 
azzal vádoltatott, hogy évek hosszú során űzött bűbájoskodásával szám-
talan nyavalyát bocsájtott szomszédaira s egyéb falubeliekre. 
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A vád szerint egyeseket fenyegetett, néha pedig gyógyszereket adott, 
melyek bűbájos szerekből állottak. 

A vizsgálatot Deseő Ádám főbíró és Szeles László esküdt tartották 
Nagy-Gombán, a főbíró lakásán, az 1732-iki május 20-ikán. 

Minthogy a bírói ítéletet sem a hivatkozott levéltárban, sem Somogy 
vármegye nagylevéltárában nem találtam meg, ezért csak röviden fogom 
említeni. 

Tanúskodtak: Török Judith 40 éves, Ifjú Mártonnak neje. Tamás János 
60 éves, Kis István 40 éves, Kis János 26 éves, Judith Anna 25 éves, Id. If-
jú Márton 60 éves, Göber Judith 20 éves, mindnyájan szent-györgyi lakó-
sok. 

A tanuk sokféle vallomásai közül Török Judithét említem fel, ki szerint 
Bene Bálint feleségét is Sántha Jutka rontotta meg, s mikor Jutkához 
mentek gyógyszerért, azt felelte: „Nohát ördög a lelkébe, vigy hát fejtől és 
lábtól való ágyam szalmáját, én belül fekszem. Végy alólam, és vidd el a 
kötőmet, hajamat és füstöld meg vele, de meg ne mondd, hogy az én 
ágyam szalmája volna, hanem csak üstökből húzott füstös szalma”. Ki is 
megfüstöltetvén megkönnyebbedett. 

Kis János szerint a felvett lábnyomokból is bűbájoskodott. 

A vizsgálati iratok a főbíró és esküdt aláírásával vannak megerősítve.” 

Megjegyzések:  

Így, 3 részben írták Balatonszentgyörgy falu nevét. 

A boszorkányságnak tartott dolgokat a törvény szigorúan büntette még 
1732-ben is. Jelen esetben a kutatónak nem sikerült az ítéletet megtalálnia, 
de a fölmentést sem. 

A jelen boszorkány ügy komolyságát mutatja, hogy a főbíró foglalkozik vele. 

A tanúk nevei nagyobbrészt élő szentgyörgyi nevek. Az Ifjú tulajdonképpen 
az Ifi. Más névsorokban is előfordul így. Érdekes az Id. Ifjú Márton.  

Feltűnhet többeknél a 10-re kerekült életkor. Szerintem ez a bizonytalanság 
jele. Nem tudták pontosan az életkorukat.  Megfigyelhetjük, hogy a fiatalok-
nál már pontosabbnak tűnik az életkor, nem kerekülnek 10-re. 

Egyebekben megbízhatunk a levéltárakban jártas kutatóban, akinél a hite-
lesség fontos szempont. 

A török pusztítás után telepített falunk ekkor csak 10 éves volt ez új helyén, 
de az emberek életét megkeserítő hit a boszorkányságban, lám itt is talpra 
szökkent. 
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A tisztességes, becsületes, keresztény, magyar emberré ne
velés és a köszönés 

A Nagymagyarországot visszasíró hazafias nevelésen túl nevelésünk szel-
leme egyértelműen szocializmus- és osztályharc ellenes volt. A tankönyvek-
ben is ezt találtuk, a templomban is ezt hallottuk. Legfőbb ellenségünk a 
kommunista Szovjetunió. Dózsát okoltuk a mohácsi vészért, Károlyi Mihályt a 
világháború elvesztéséért, illetve Trianonért. Grafit ceruzánk vége nemzeti 
színű volt, oldalán pedig a szöveg: „Nem, nem soha!” 

A Tanácsköztársaság battyáni eseményeiről tanítónktól csak rosszat hal-
lottunk: „amikor tanulatlan iparosemberek vezették az uradalmat, a nagysá-
gos uraságot pedig félreállították”. 

A mi tanítónk fáradhatatlan nevelője, prédikátora, sőt példaképe volt az 
akkori nevelés-eszménynek: „a tisztességes, becsületes, keresztény magyar 
embernek”. A négy jelzőt egyenlő hangsúllyal, együtt szokta említeni. 

Nagy gondot fordított tanítónk az emberi kapcsolatokra is, ezen belül a 
köszönésre. Az illő előre köszönés módját évről-évre tanította, a szoktatással 
pedig elmélyítette. Itt nem ragadt le a „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”-nál –
hiszen azt tizenévesen a másik, a felnőttek napszaknak megfelelő szép magyar 
köszöntése váltotta föl –, hanem a találkozó emberek találkozásának emberi 
módját éreztette fontosnak. Akik köszönnek egymásnak, azok már közelebb is 
kerülnek, s az embernek erre a közelségre szüksége van.  

Nem unta a szerepcserés köszönés oktatást: „És néhány méterrel előre, 
jól hallhatóan köszönj, hogy az illetőnek legyen ideje elfogadni!” – s ezt is 
bemutatta többször is a padok közt sétálva szerepcserés módon. Ő maga a 
köszönésben jó példával járt elöl. Magas kalapemeléssel, barátságos képpel 
előre köszöntötte az idősebb cselédembereket, megtoldva egy-két kedves 
megjegyzéssel, nagyobbrészt az időjárásról. Hasonlóképpen szívélyesen fo-
gadták a kis cselédgyerekek „Dicsértessék…” köszönését az uradalom gazda-
tisztjei, sőt maga az uraság is. 

Ezzel szemben feltűnő és érthetetlen ellentét, hogy az uraság gyerekei 
nem köszöntek a cselédségnek, sőt elvárták, hogy a családjuk szolgálatában 
megőszült idős emberek kalaplevéve, a napszaknak megfelelően, vagy „Jó 
napot kívánok Fiatal Úr! Kezüket csókolom Kisasszonyok!”– előre köszönés-
sel köszöntsék őket. 

Aki ama kor levegőjét nem szívta, azt hihetné, hogy nekünk és nekik bi-
zonyára más-más tanítónk és papunk volt, másként hogyan értelmezhették 
volna a köszönés általános szokását, a köszönés elvárását fordítva? Pedig a 
tanítónk és papunk azonos volt, csak a kor erkölcse volt olyan, melybe az ura-
sági gyerekek e cselédeket megalázó, pajkos, neveletlen magatartása is „bele-
fért”. Még súlyosabb bűnnek tekinthető a felnőtt cselédek letegezése az ura-
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sági gyerekek részéről, ami ugyancsak „belefért” a társadalom erkölcsébe. 
Ilyen esetekben a sértett cselédi önérzet otthon háborgott és megfogalmazha-
tatlanul is nyilván megszabadulást, felszabadulást óhajtott e megalázottság 
alól, „hiszen ember ő is, mint az uraság!” (Sipos Gyula: Ünnep). Lehetséges, 
hogy minderről közös tanítónk, papunk nem tudott volna? 

Úgy tűnik, hogy a cselédsorsból a köszönésnek ez a megcsúfolása és a 
felnőttek letegezése a legfájóbb emlék. Még hatvan év után is fájó seb, erre 
mindenki emlékszik, ezt senki sem felejti el megemlíteni a krónikásnak. Ha-
sonlókért a magyar nép sírba hulló nemzedékétől még senki sem kért bocsá-
natot, legfeljebb az az esetenként a sors parancsára megváltozott magatartás-
ban nyert kifejezést. Ez történt nálunk is a volt urasági család részéről. A távol 
lakó s évenként az öccse sírjához idelátogató volt fiatal uraság (Kiskőrösön 
lakó nyugdíjas agronómus, 2006-ban meghalt) már régi barátokként, szere-
tett ismerősökként üdvözli a hasonló korú volt cselédeket s azok családtagjait. 
Nem várja el előre köszönésüket. Összepuszilkodik, tegeződik velük (2005)! 
Használt a nagy történelmi lecke!  

Gazdag tapasztalatom, hogy a majorok népe, továbbá a téglások, sommá-
sok és más szegény népek nem kívántak ártani az uraságoknak azok nehéz 
helyzetében sem. Az emberség felülemelkedett a sérelmeken. 

A „Kezét csókolom” köszönést az említett megalázó kapcsolaton kívül a 
majorok területén senki sem használta – kivéve a kastélyt –, de a faluban 
sem. A faluban a néhány, háztartási cselédet tartó család felnőtt tagjainak 
köszöntek így a cselédlányok. E köszönés néptől idegen volta akkor nyilván-
való volt.  

A köszönés vérünkké vált. Mindenhol, minden felnőttnek „Dicsértessék a 
Jézus Krisztus!”-sal köszöntünk. A megszokásból folyamatos kínlódás adó-
dott, ha városba kerültünk, mert természetesen ott a nagy forgatagban nem 
lehetett, de nem is kellett köszönni. Nagy gyötrelem volt a megszokottól elté-
rő kényszerű hallgatás.  

A gyakorlatban közbül helyezkedett el a cigány felnőtteknek járó köszö-
nés. A mások lenézésében örömét lelő vásott gyerek bizony nem köszönt ne-
kik, amit ők belenyugvással tudomásul vettek, esetleg bátortalanul szóvá tet-
tek. Viszont, ha valamelyikünk egyenrangúnak tartva az embert, illően kö-
szönt nekik, elcsodálkoztak, és félszegen néztek, hogy ugyan nem csúfolko-
dásból köszöntünk-e. Ismétlődés esetén hálásan fogadták. 

A cigányoknak, mint egyenrangú embereknek köszönést édesanyám ol-
totta belém, erősítette meg, amit én magamban értékes emberi, keresztényi 
vonásnak tartottam. Az őket megalázó nemköszönést vásottságnak, nevelet-
lenségnek tekintettem. Milyen értékrend alapján gondolkozik a 
nemköszönésben örömét lelő ember bármilyen viszonylatban is? Az ilyen 
magatartás a nevelőnek is szégyene. 
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Olvasmány: A tizenéves urasági gyerekek nem 
köszönésének különös esete 

Egyszer eljöttek a téglagyárhoz nézelődni. Érdeklődést mutatva több 
téglavető placcot is megnéztek, ahol egy-egy téglás család dolgozott. Az 
úrtiszteletre nevelődött emberek illően előre köszöntek a némán odaálló, 
nézelődő gyerekeknek, akik erre elfogadták a köszönést. Egy kivétel volt, 
az édesanyám. Ő nem köszönt, hanem továbbra is szótlanul vetette a tég-
lát, mintha ott sem lettek volna. A tizenéves fiatalok a némaságtól zava-
rodottan csendben elmentek, de nem mulasztották el megkérdezni a tég-
lásmestertől, hogy ki dolgozik a szélső placcon. 

Én ennyi idő után is büszke vagyok az anyámra a néma dacért, ami 
akkor egy kis hőstettel ért föl. Édesanyám 1945-ben örömmel látta balol-
dali politikai kiállásomat, míg apám – emlékezve a 19-es bukást követő 
megtorlásra – féltve óvott attól. Ő szeretett volna távol tartani a politizá-
lástól. 

Az előre köszönés elmulasztásának káros következménye nem lett. 

Olvasmány: A Tanácsköztársaság Battyánpusztán 
Kivonat a Tanácsköztársaság 50. évfordulójára megjelent „Balaton-

szentgyörgy története 1969-ig” c. helytörténeti könyvből (1969), Simon 
József írása. 

„1919. március 21-én átveszi a hatalmat a Magyar Tanácsköztársaság, 
a proletárság diktatúrájával, a munkások és a földmunkásszegények 
uralmával. A falu parasztsága ijedten és tanácstalanul veszi tudomásul a 
helybeli munkástanács megalakulását. Maga a tanács is csak langyos, 
utasításra létrehozott, nem tevékenykedő, önálló kezdeményezéstől félő 
szerv. 

A battyáni Haga János elnök, Till Béla pénztáros, Simon (Petyle) Jó-
zsef jegyző vezetésével működő munkástanács azonban önzetlenül, a lé-
nyeg megértésével, baloldali elhajlástól, túlkapásoktól mentesen tevé-
kenykedik a központi utasítások alapján. Földosztást nem csinálnak. A 
Szabó (a későbbiekben Nemestóthy) uraság ellen egyetlen szükségszerű 
intézkedésük csak annyi, hogy kikapcsoltatják a telefonját. A gazdaság 
vezetését Tillinger uradalmi intéző veszi át. Ők a cselédség sorsával, jöve-
delmének, életkörülményeinek javításával törődnek. Az eddigi 16 mázsa 
kenyérgabona járandóságot 18 mázsára, az 1 magyar hold (1200 négy-
szögöl) kukoricaföldet 1 kataszteri holdra (1600 négyszögölre), a krumpli-
földet 600 négyszögölről 800-ra, a kaszálót 1 holdról 1 és fél holdra, a 
marhatartást 1-ről kettőre emelik egységesen. Önzetlenségüket bizonyítja, 
hogy az eddig jobban fizetett iparosok juttatása is csak a felső határig ter-
jed, illetve akik már eleve ennyit kaptak, azoké annyi is marad, saját ma-
gukat mint vezetőket is beleszámítva. 

A cselédség mellettük van. Pécsek János újságokat oszt ki, amit Ciklin 
Naca néni olvas föl az olvasni alig tudó többieknek. A vasútállomáson, az 
első osztályú váróteremben elhelyezett „vörös őrség” vigyáz a rendre. A 
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tanítók Balatonberénybe járnak politikai oktatásra, de azt sem meg nem 
szívlelik, még ha meg értik sem, sem tovább nem adják. A vallásoktatás is 
jóformán csak elvben szünetel. 

Augusztus elején, a dicsőséges 133 napos Tanácsköztársaság túlerővel 
szembeni elbukásával elszabadul az ellenforradalom pokla. Haga Jánost, 
Till Bélát és Simon Józsefet elfogják. A szentgyörgyi községházán a „fehér 
katonák” véresre verik. Szemtanúk szerint „akkorára megnőtt a fejük, 
mint egy pityli”. Aztán Siófokra, majd Székesfehérvárra viszik, ahol bün-
tető eljárás alá vonják őket, egyéb jogalap hiányában felforgató tevé-
kenységért. Haga Jánost és Till Bélát két-két évre, Simon Józsefet másfél 
évre, börtönbüntetésre ítélik. A büntetőeljárás alá nem vontakat, akik va-
lamilyen szerepet betöltöttek az uraság elbocsátja. (Így Pécsek János és 
Huber Sándor bizalmiakat, valamint Domján Sándor bognársegédet.) 

Kiegészítő megjegyzéseim:  

A Tanácsköztársaság 133 napja alatt a köves út melletti istállóból hét szoba-
konyhás-kamarás lakást rekesztettek le. E lakásokat „új háznak” nevezték. A 
termelőszövetkezetek idején visszaalakították őket istállóvá. Ez az azonnali 
építkezés nagy dolog volt a közöskonyhás cselédlakások idejében, s kifejezte, 
mi fáj a népnek! 

A Till és a Haga család Berénybe, a Simon család Marcaliba költözött. Az 
elítéltek 1920 végén amnesztiával szabadultak, de sokáig csendőri felügyelet 
alatt álltak. 

Till Béláné magas életkort ért el. Balatonberény faluban tisztelték benne az 
értelmes, békés embert. 

A Tanácsköztársaság 50. évfordulóján rendezett ünnepélyünkön részt vett 
és fölszólalt. Részt vett még Marcaliból Simon Józsefné is.  

Till nénit még 1969-ben a helytörténeti szakkörrel meglátogattuk 
balatonberényi lakásán. A meleg hangulatú beszélgetésről magnó felvétel is 
készült. 

Az egyszerűség szükség és erény 
A minden területre kiterjedő egyszerűség is a kor neveléseszményéhez 

tartozott, s különösen a szegényebb rétegek kényszerültek ezt magukévá ten-
ni. Azonban számosan valahogy a szükségesen túl, megszokásból, életelvből 
élethosszig tartó erényt csináltak belőle (szegények erénye). Így például a 
„Nem szégyen, ha ruhád foltos, az a szégyen, hogy ha rongyos!” – közmondás 
igazságát. De olyan területre is kihatott az erénnyé emelt egyszerűség, ahol 
nem szorított a kényszerűség. Ilyennek tekinthetjük a keresztnév (utónév) 
választást is. A nevek természetesen öröklődtek a szülőktől, közeli rokonoktól, 
gyakran a keresztszülőktől. Az úri névnek tartottakat meghagyták az uraknak. 
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Az egyszerűség hívei még évtizedek múltán is ragaszkodtak e szokásokhoz, 
hasonlóképpen az „édesanyám, édesapám” megszólításhoz. A keresztnév 
vizsgálata az 1929–1951 közötti években az alábbiakat mutatja:  

Ez idő alatt az iskolából 148 tanuló került ki, 72 fiú és 76 leány. 
A fiúk és leányok véletlenül éppen 16 - 16 keresztnévből választattak. A 

legkedveltebb fiú nevek a 72-ből: 15 István, 15 József, 12 János, és 11 Ferenc. 
E négy nevet 53-an, vagyis (74 %) viselte. A leányoknál legkedveltebb nevek: 
17 Mária, 11 Anna, 11 Ilona, 9 Margit. E négy nevet 48-an (63 %) viselték. S 
tán nem tűnik hivalkodásnak, hogy apám, nagyapám, fiam és én mind Istvá-
nok vagyunk. Nem nehéz fölismerni a névadás törvényszerűségét: az újszülött 
neve olyan legyen, mint a szüleié, nagyszüleié, keresztszüleié stb., vagyis 
olyan, amilyen már van! De szükséges, hogy legyen neki védőszentje is. Ne-
kem külön kedves volt, hogy két kiváló magyar védszentem is volt: Szent 
László és Szent István. S az akkori névválasztás törvényszerűségével összeha-
sonlítva könnyen megfogalmazható a mai törvényszerűség is: olyan legyen, 
amilyen másnak nincs! Sokszor még azzal sem gondolnak, hogy a szegény 
porontynak legyen védőszentje! (A Függelékben részletesebb keresztnévelem-
zést közlök.) 

Életkép: Apukám, anyukám és az úrnak tanítás 
A szülőket édesapámnak, édesanyámnak szólította minden gyerek, az 

egy Süte Ilon kivételével. Ezen majd mindenki megakadt, de az én ébrede-
ző proletár öntudatomat pedig különösen ingerelte. Nem is álltam meg 
szó nélkül. Egyszer az iskolából jövet, még ott a Kulcsár-dombon megkér-
deztem. (Kulcsár bognárék illetmény kaszálója, igen pompás hömbölgő 
dombbal, melyet a falusi fiatalok is látogattak. A nagyon ismert Kulcsár-
dombnak a nagy földmunkák a nyomát is eltüntették.) 

„Te, Ilon! Mér mondod te mindig, hogy apukám meg anyukám? Iszen 
ti nem vattok urak! – Nem, de azok leszünk, tudd meg! Tudod, hogy a Já-
nos bátyám Pesten rendőr. Ü majd az apukámat is kitaníttya rendőrnek, 
és mi is urak leszünk, tudd meg!” 

Továbbtanulás, illetve tovább nem tanulás 
A vizsgált időszakban (1929–1951) az iskolából kikerült 97 tanuló közül 

csak 57 (59%) végezte el 6 osztályt. 40 fő (41%) nem. Ezen belül 25 fő öt osz-
tályt, 15 pedig ennyit sem végzett 12 éves koráig. Ez időben senki sem járt 
tovább, hogy megszerezze a hiányzó 6. osztályt. (Különös kivétel volt Nyers 
Jóska, aki korábban kezdte az iskolát és egyes gyerek volt. Így dolgozni fiatal, 
és nagyon rá sem volt utalva, ezért tanítói engedéllyel önként megismételte a 
hatodik osztályt. Jóska padtársam volt és nagyon szépen írt.) A lemaradás 
okai között leggyakoribb a már említett sok hiányzás a korai kenyérkereset 
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miatt, kisbojtárként, vetésőrzőként és egyéb okból, de fontos szerepe volt a 
nagyfokú érdektelenségnek is, amely részletesebb kifejtést érdemel. 

A szülők segítsége a tanulásban nem volt jellemző, erre sem felkészültsé-
gük, sem idejük nem volt (itt az apákra gondolok.) Még jelentősebb e téren az 
érdektelenség. Szinte nem érezte magát érdekeltnek a szülő gyermeke tanul-
mányi eredményeinek javításában. Szerette volna a jobb eredményt, de na-
gyon fontosnak nem tartotta. Hiszen jó tanuló, rossz tanuló egyre megy! Cse-
léd, téglás úgy is lehet, más meg úgy sem! A tanító úr szerint azért kell jól 
tanulnunk, hogy okosabbak legyünk, meg a boltos be ne csaphasson bennün-
ket. „Meg aztán az sem mindegy ám – mondta nem egyszer –, hogy az ember 
ékesen fütyürészve két szép lovat hajt, vagy a cammogó bivalyokat noszogatja 
vasvillával hátulról. A kocsisokra még a lányok is másképpen néznek ám” – 
mosolyintotta el magát. 

Itt a továbbtanulásnál említést érdemel az évtizedek óta sokszor hallott 
„elutasítás” szó. Ilyen panaszunk nincs ama korra. Legjobb tudásom szerint a 
mi iskolánk tanulói közül senkit nem utasítottak el sem középiskolai, sem 
felsőfokú felvételnél. A téglások és cselédek sorsának az ura megóvott az ilyen 
csalódástól, mint az elutasítás. Tanulótársaim nem is mertek ilyenre gondol-
ni. Én igen, de a gondolatnál én sem jutottam tovább. Őszönként sírtunk 
anyámmal a 4., 5., 6., osztálynál egyaránt. Korán megtapasztaltam, hogy a 
továbbtanuláshoz kevés a jó bizonyítvány és azt is láttam, hogy a továbbtanu-
lásnak viszont nem akadálya a gyenge bizonyítvány sem. 

A battyáni iskolából az évenként kikerülő 6-8 gyerekből nem is tanult 
senki tovább 1929-től a felszabadulásig. Ez a nemzedék a szegénység miatt ott 
és akkor még ipari szakmát sem tanulhatott! (Egy kivétel, Török Lajos 1942-
ben 16 évesen kőműves inasnak ment.) Nem „utasították el” felvételünket, 
azonban belátva a reménytelenséget – bárhogy fájt is –, nem is kértük azt. 
Természetes, hogy ez embertelen állapot megszűnését felszabadulásként él-
tük meg. 

Felnőttként közülünk többen is továbbtanultunk, egyesek pedig tekinté-
lyes munkakörökben igazolták, hogy más társadalmi rétegekkel egyenértékű-
ek. De a többség sem vallott szégyent. A becsületes emberek táborát növeltük 
a javunkra nagyon megváltozott világban. Egy súlyos eset kivételével, még 
jelentéktelen büntetés is alig fordult elő. Nem tudunk közülünk nyilasról, 
keretlegényről. Hazát elhagyó disszidens is csak egy volt (Bogdán Jenő). A 
„Hazádnak rendületlenül!” nálunk, a haza mostohagyerekeinél, valahogy 
mélyre hatolt. 

Olvasmány: Csordapásztorból lelkipásztor 
Szegény gyereknek a továbbtanuláshoz egy szűk lehetőséget biztosított 

a papnak tanulás. A vörsi rokonsághoz tartozó Zsiborács János (1901) 
esetében ilyen életútról van szó. 
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A kis János pásztorgyerek, már kora gyermekkorában erősen vonzó-
dott a papi hivatáshoz. Németh János vörsi plébános az emlékiratában 
szeretettel szól róla. A rokonok elmondják, hogy rendszeresen ministrált, 
és a csorda hajtásakor is be-bement a templomba. A kis Jánosnak eredeti-
leg Vörsről származott apja családos emberként Sármellékről jött vissza, 
majd két év után visszatértek ismét Sármellékre. Németh János vörsi plé-
bános a sármelléki pap figyelmébe ajánlotta a jó tanuló, buzgóan vallásos 
fiút, akit a kapucinus rend kitaníttatott. Életét a kapucinus szerzetben élte 
le, annak ismert későbbi szakaszát az ausztriai Innsbruck-ban. Ott is halt 
meg. A rokonság tudni véli, hogy korábban a pápának volt a titkára. Já-
nos Vörssel, a volt falujával és a rokonsággal való kapcsolatát nem ha-
nyagolta el. Ha hazalátogatott, Vörsön misézett is, ami akkor eseménynek 
számított. Ez alkalomból az akkor már templommal rendelkező 
szentgyörgyiek is elmentek őt meghallgatni. A bottyániak meg főként, hi-
szen misére ők egyébként is Vörsre jártak, és a Márton-napi búcsút is a 
vörsiekkel tartották. Persze okosabb is a Márton-napi búcsút tartani a 
Szent György-napinál, hiszen kövér baromfi és újbor ekkor már jobban 
adódik. 

Emlék: Az Omega-kímélő „napóra”  
A téglagyárnál dolgoztunk, ami nem is volt tulajdonképpen gyár, 

ahogy utólag megtudtam Pozsonyi Gyula révén a marcali polgári iskolá-
ból, hiszen nem volt 20 felnőtt dolgozója, gépi berendezése meg egyáltalán 
nem. No hát az „azért is” téglagyárnál a játék és tanulás helyett nagyon 
korai gyerekmunkásnak lassan járt az idő, azért is emlékszem frissen az 
óra gondra. 

Mert óra az éppen hogy volt egy a családban, de az háborús emlék, 
amit óvtunk. Édesanyám első férjének volt egy komoly Omega órája, amit 
magával vitt katonáékhoz a háborúba is. Mit ád a Sors? Hilt József hon-
véd egysége Oroszországban, a tűzvonalba vonulás előtt fegyvert tisztí-
tott, és társának véletlenül töltött állapotban lévő fegyvere e tisztítás so-
rán elsült. Bátyám apját hasba lőtte, aki követően meghalt. A szomorú 
emlékű Omega órát egyéb aprósággal együtt hazaküldték a családnak.  

Ezt az egyetlen órát kímélendő, a bátyám ez órával megfigyelte a 
gyárkémény alapján az árnyékjárást, és sárral félóránként megjelölte 
azt. Ez után napsütötte időben megszűnt az óragondunk, borús időben 
pedig bizonyára az Omegára támaszkodtunk. 

Valamikor a 30-as években édesanyám az összegyűjtött tojás árán 
vekkert, azaz ébresztőórát vásárolt. 

Olvasmány: Honnan tudhatni, hogy a „tik” alatt hány a 
tojás? 

Ha gyermekkoromra gondolok, tele vagyok kérdéssel, de most abból 
csak egyet járok körül. Tényleg körüljárás lesz, de hol is kezdjem, mert 
nekem nagyon soknak tűnt a napi tennivalóm, amíg elkövetkezett a rejté-
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lyes délutáni tojásszámlálás. Mert napról-napra nemcsak állogatni kellett 
a szárítandó téglát, szárítani a homokot, kuruglálni a vetőhelyet, húzni a 
kerekes kúton a vizet a sárcsináláshoz, hanem a háztartási munkában is 
sokat kellett segítenem a látástól–vakulásig a placcon dolgozó édes-
anyámnak. Ebből egy csokor, melyekre 75-78 év távolából is jól emlék-
szem. A lakás közeli placcról (téglavetőhely) naponta többször is be kellett 
mennem a baromfinak frissvizet önteni. Délután ehhez jött a talányos fel-
adat: engedjem ki az ólból az ennyi meg ennyi „tikot”, ha ennyi meg ennyi 
tojás van! Én akkor már otthonos voltam a kis számtanban, de tájékozat-
lan a csodákban. Honnan tudhatja valaki előre, hogy hány tojásnak kell 
lenni, mikor az ólban lévő „tikok” száma naponta változott? Akkor még 
nem tudtam a „monyazásról”. 

Persze volt még egyéb sok feladat is, például a kertből. Az ebédhez 
szükséges zöldségeket konyhakészen elő kellett készítenem, ami s nyári 
száraz időben kisgyereket próbáló feladat. 

Az időben naponta elhangzott, hogy édesanyám a „hűsre”, a hűvös fé-
szerbe küldött a forróságban, ha éppen nem volt fontos tennivalóm, én 
meg éppen valamivel játszani, „tiblábolni” próbáltam. „Mast mennyél a 
hűsre fiam, amig nem köll állogatni! Jajj, én olyan szüvesen bemennék 
ám, ha tehetném, de te még kisgyerek vagy, te megteheted!” 

Hát még a boltról mi minden jut eszembe? Mi édesanyámmal szomba-
ton este be szoktunk vásárolni a boltban, a Kohn kisasszonynál, de azért 
hétközben is elő-előfordult, hogy el kellett menni valamiért. Ebből nekem 
a legemlékezetesebb a negyedkilós, zacskóba csomagolt kristálycukor, 
mert az mindig nagy kísértés volt. Annak a hazavitelekor az ördög bizony 
ott incselkedett, s néha erősebbnek bizonyult az angyalnál. Ilyenkor bi-
zony fogadkoztam, ha majd nagy leszek, egy egész negyedkilós zacskó 
cukrot fogok venni magamnak! 

Hadd mondjam el a legkedvesebbet is! Akkor már tizenéves tudatos kis 
fiatalember voltam, amikor teljes szívvel észlelni tudtam édesanyám túl-
terhelését. A férfinép a tikkasztó forróságban ebéd után általában úgy egy 
órás pihenőt tartott, a hűsben, míg az asszonyok ilyenkor legalább moso-
gattak, halaszthatatlan dolgokat tettek-vettek. Édesanyámmal vitatkoz-
va, jó néhányszor elmosogattam, míg ő vonakodva ugyan, de boldog mo-
sollyal lepihent egy kicsit. Ki adott kinek? Van-e értékmérője a hasonló 
tettnek? Szabad-e az ilyesmit említeni is, hiszen az anyák egész életüket 
ebben az értékrendben élik le, örökké magukat adják, sokszor a viszonzás 
reménye nélkül! 

Az úri világról, ahogy mi láttuk 

A tanító úrról mint „úriemberről” 
Érdemes szólni a tanító úrról, mint a felettünk lévő világ részéről is. A ta-

nító úr a szemünkben nem csak szeretett személy, jó megjelenésű délceg em-
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ber, de egyben a felettünk érzett úri világ személyes képviselője is volt. Amíg 
azonban ez úri világ tagjaival semmi kapcsolatunk sem volt – örülhettünk, ha 
köszönésünket elfogadták –, addig a tanító úr köztünk volt, tanított, segített, 
s érezhetően szeretett bennünket. Szemünkben ő volt a rokonszenves „úri 
ember”, a mindig vasalt, frissen borotvált, manikűrözött, ápolt, jó illatú sze-
mély. Angol szövetruhát, sárcipőt, bokavédőt viselt. A cigarettát 
„hercegovina” és „finom-török” dohány keverékéből 3-as hüvelybe töltve ké-
szítette, vagy készíttette megbízhatóbb nagy fiúval. Mindez éles különbséget 
mutatott apáinkhoz hasonlítva, akik általában hetenként egyszer vagy kétszer 
borotválkoztak, egyáltalán nem, vagy csak ritkán vasalt ruhában jártak, s na-
gyobb részt állattal dolgozván, bizony másképpen voltak illatosak. Felnőttje-
ink dohányzási szokásaik is nagyon mások voltak. Olcsó dohányok cigaretta-
papírban (saját nyállal ragasztva, kínálás esetén megsodorva, de ragasztás 
nélkül átadva), annak hiányában valahonnan szerzett újságpapírban szolgál-
ták a szegényes élvezetet. Náluk előfordult a pipa, s bizony még előfordult a 
pipadohány másodlagos felhasználása is (bagózás), mint a háborúból hozott 
rossz szokás.  

A tanító úr szűk baráti köre a néhány szem falusi értelmiségből került ki, 
a környékbelieket is beleértve. Ezek a tanítók, posta- és vasutas hivatalnokok, 
gazdatisztek, tisztviselők, pap, orvos, gyógyszerész stb. Közülük egyesek gyak-
ran összejártak (többnyire gyalog, a gazdatisztek hintón). A bicikli nem volt 
jellemző. A társaság kapcsolattartása (akkor még telefon hiányában, bár az 
létezett, de falusi iskolákban nem) küldönc tanulókkal küldött levelezéssel 
történt, amit a tanító úr utánozhatatlan ügyességgel körbe csavart, majd két-
két ujjával ellentétesen végig behorpasztott. Így megvédte az illetéktelen elol-
vasástól.  

Bevallom, hogy a tanító urat magamban ezekért az összejövetelekért iri-
gyeltem. Azt képzeltem, hogy ők ilyenkor történelemről, irodalomról, csilla-
gászatról s hasonló csodálatos dolgokról társalognak. Ők mindezt tehetik, 
mert nagyon tudják, s ezekkel foglalkozni pedig gyönyörűség. 

Orvvadászlesen az uraság 
A régi világban, a televíziót megelőzően szívesen és jókat beszélgettünk 

egymással. Egy-egy jóízű beszélgetés – ahogy akkor mondtuk – az embernek 
fele kenyerét jelentette. Ismertük faluszerte az emberek szavajárását, a sok-
szor ismételt kedvenc kifejezését. Az uraság szavajárása „A radai rosseb egye 
meg!” volt. Ahogy tudjuk, nem káromkodott. 

A 30-as évek közepéről van egy fölzaklató élményem, melynek során 
többször is elhangzott az ismert kifejezés. A könyörgőre fogott hang tulajdo-
nosát is fölismertük, bár az őszi ködös reggelen a személyeket nem láttuk. A 
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kérlelő hang Simon Dénes (1899-1940) fiatal kisparaszté, aki akkor levente-
oktató is volt. 

Simon Dénes első világháborús katona, fegyverhez szokott és vadhús sze-
rető ember, kinek az irtási szőlője közel volt az erdőhöz. Ő vadlesen, az uraság 
orvvadász lesen volt, s a vadász szerencse most az uraságnak kedvezett. A 
részletekből semmit sem tudunk, csak a nagy téglásháztól fülelve meghallható 
beszéd foszlányokra emlékszem, mert egyedül élek azokból, akik akkor szo-
rongva hallgattuk az egyenlőtlen párbeszédet. Ők ketten Diós (ma Csillagvár) 
felől a Battyán felé vivő úton ballagtak, tehát tőlünk jó távol, majd a fordulat-
nál a falu felé fordultak. Így – ha hiányosan is – elég jól hallottuk őket a régi 
téglagyári nagy háznál, amely lényegében ilyenformán hangzott: 

– Hogy az a radai rosseb enné meg az ilyen embert! Az ember gond-
dal, költséggel fölneveli, védi a vadakat, más meg csak ráles és lepuf-
fantja. 

– De Méltóságos Úr! Csak most az egyszer történt ez, nézze el, bocsás-
sa meg nekem. Sohase csinálok ilyent!  

– Könnyű azt mondani, de én nem hiszek ám az ilyen beszédnek. 

– Mondom, Méltóságos Uram! Alázatosan kérem, most az egyszer bo-
csásson meg nekem! 

Lényegében így beszéltek a hiányosan hallható és egyre halkuló távolban. 
Hogy fenyegetőzött-e valamivel, például följelentéssel az uraság, azt nem hal-
lottuk. Meddig kísérte és hogyan váltak el, azt sem tudtuk meg soha. Tudtuk, 
hogy a kérdés nagyon kényes, így nem is érdeklődtünk utána. Urak dolgába 
hogy árthatná magát az ember! Úgy vélem a dolognak nem lett következmé-
nye, mert arról tudtunk volna. Valószínű az uraság beérte a nyers és hosszas 
megleckéztetéssel, amelyben a „radai rosseb” többször is elhangzott, s így 
még Dénes bácsi is jobban járt. 

Megjegyzés: A rossz seb, egyszerűbben: rosseb valamikor vérbajt jelentett, 
de a mi időnkben egy enyhe szidásféle volt, mint a fene és a nyavalya. Pon-
tosabban: A fene egye meg! A nyavalya törje ki! 

Az urasági családról, madártávlatból  
Szóljunk – a nem köszönést követően – még egyszer az urasági gyerekek-

ről: ifj. Nemestóthy Szabó György 1924-ben, Edit 1925-ben, Orsolya pedig 
1927-ben született. Az előttük született és meghalt első fiúnak a battyáni te-
metőben márvány síremléke van. ( Nemestóthy Szabó Pistike, 1919. X. 18. – 
1922. VIII. 25.) Az urasági gyerekek a mi iskolánkba sohasem jártak. Taní-
tónk járt be a kastélyba tanítani délutánonként. Külön megjegyzés nélkül 
mindhárman szerepelnek az iskolánk naplójában, sorainkban, de csak 
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1933/34-től. A négy elemi után természetesen középiskolába mentek. A napló 
szerint nálunk mindhárman kitűnőek voltak minden tárgyból.  

Velük kapcsolatos személyes élményünk a köszönésnél említetteken kívül 
nincs, hiszen egy felsőbb régióban éltek felettünk, hová néznünk is csak óva-
tosan illett, ha éppen látóközelbe kerültek is póni-fogatukon vagy lóháton. 
Nagyobb feltűnés nélkül leginkább a templomban nézhettük meg őket, 
ugyanis a templom kegyúri családjaként szüleikkel együtt ott ültek elől a 
szentélyben. (Ezt a jogot halála előtti évig gyakorolta a volt uraságfi is, ha 
évenként Battyánba látogatott öccse sírjához, pedig szerintem ezt a gyakorla-
tot mindenképpen túlhaladta az idő!)  

A gyerekek készültek a nekik biztosított (-nak látszó) feudális úri életre. A 
fiatalúr kora gyerekkorától lovagolt, vadőri-vadászi tudnivalókat gyakorolván 
tetszetős vadászpuskájával járta az erdőt-mezőt. Egy ilyen alkalommal édes-
anyámmal együtt nyári, esős napon, amikor nem lehetett téglát vetni, 
száradékot szedvén találkoztunk vele. Köszönt, és csendesen figyelmeztetett 
bennünket, hogy zavarjuk a vadakat. Én mondtam neki, hogy nincs tüzifánk a 
főzéshez, bár az keresményként jár nekünk. Nem küld az uradalom. Erre ő 
megígérte, hogy küldet, bár nagyon dolgoznak a fogatok. Végezetül magázva 
megkérdezte tőlem, hogy én vagyok-e az a jó tanuló? Életemben ez az egy 
véletlen alkalommal beszéltem s ennyit az urasági családdal. (Sokat gondol-
kozva e 70-valahány év előtti perceken, elbizonytalanodtam. Valóban magá-
zott-e a fiatalúr, vagy a mélyen ülő szolgaság sugalmazza a belenyugvást. Egy 
biztos, megalázást nem éreztem utólag sem, de ez a megszokás következmé-
nye is lehet. És csak az utókornak mondom, hogy itt az egyoldalú tegezés, a 
letegezés a gond.)  

A leányok is lovagoltak, a pónifogattal kocsikáztak, azonban fiatal leány-
ként sokat, naponta teniszeztek. Labdaszedőnek a 4-6 bejárós fiatal fiúból 
kettőt már előtte napon meghívtak. A játék után 2-2 gyümölcsöt kaptak a 
gyerekek a konyhai személyzettől. 

Az uraság neve 1936-ig Nemestóthy Szabó György volt, de akkor a Szabó 
elhagyásával Nemestóthy Györgyre változott. Felesége Sántha Ágnes. Fiuk, 
György 1924-ben történt születésekor az apa 32 éves, az anya 25 éves volt.  

A mi korosztályunk már nem ismerte az uraság apját, Nemestóthy Szabó 
Lajost, aki a battyáni bérleményét megelőzően a Jánosháza közeli Károlyháza 
uradalmat bérelte, amit a fia is átvett tőle. Károlyházán az általunk is jól is-
mert Bíró János volt a majorgazda, aki Battyánból ment oda, majd az ottani 
bérlemény megszűntével visszatért, de már kivált a majorból. (Ő szúrta le 
1945-ben önvédelemből a szovjet katonát.) A bérlemény megszűntével több 
család is visszaköltözött Battyánba. Károlyházát a közelmúltban lebontották. 

Nemestóthy Szabó Lajos (1853-1922) az idős cselédek szerint öngyilkos 
lett. A halotti anyakönyvben agyér-elmeszesedés szerepel. Felesége, 
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Mezericzky Anna (1858-1931) már benyúlt korunkba. Temetésekor, az egy-
szer jártam a kastélyban. Kiemelt, díszes sírjuk van a keszthelyi régi temető-
ben. 

Térjünk vissza iskolánkba! Amíg a mi időnkben ivóvize sem volt isko-
lánknak, a háborús években ingyenes iskolatej ellátást is biztosított cukorral 
együtt az uraság. A megfelelő mennyiségű tejet a hazulról vitt bögrébe kapták.  

A mi időnkhöz (1929–35) képest a bizonyos mértékben megváltozott vi-
lág hangulatát idézi föl a tanulók emlékezetében őrzött, talán 60 éves köszön-
tő, amit valószínűen a tanító úr írt ez alkalomra. (De be kell vallanom, hogy a 
feledésbe merült végét én pótoltam ki zárójelben a kor szellemében. Bocsássa 
meg Tanító Úr!)  

Méltóságos Urunk, Kedves Uraságunk! 
Az idei vizsgánkon ismét boldogok vagyunk, 
hogy Méltóságos Urunkat közöttünk láthatjuk. 
Köszönjük a mindennapi tejet és a téli jó meleget, 
ami egészségünknek biztosan csak jót tett. 
(Kísérje életét siker és boldogság, 
melyet elősegít, ha megnövünk, a munkánk.) 

Megjegyzés: Az uraság megszólítása sokáig „nagyságos úr” volt, azonban a 
30-as évek második felében „kormányfőtanácsos” rangot kapott, mellyel 
együtt járt a „méltóságos” cím is. 

Bottyán a 2. világháborúban 

Közeleg a háború, illetve a front 
A kastélyra emlékezve: a cselédség külső gazdasági cselédségre és a kas-

tély belső szolgálatát ellátó cselédségre osztható. A belső cselédség tagjai a 
külső cselédség családtagjaiból, gyerekeiből kerültek ki. A külső cselédség 
tagjai csak nagyritkán kerültek a kastélykapun belülre. Például vásárolt na-
gyobb bútorok behordása, nagytakarítás, festés esetén. Ilyenkor kikerülhetet-
len volt, hogy a kilincset is megfogják „tisztátalan kezeikkel” a külső cselédség 
„fogdmeg” férfijai. E baj nyomait elhárítandó, a ház asszonyának rendelkezé-
sére a belső cselédség a külső cselédség „jelenlétében” azonnal eltüntette a 
kilincsről a tisztátalan kéznyomokat. De az emlékezetbe ez annál inkább be-
ívódott. Helyesen-helytelenül, de 60 év után is mindenki nagy rosszallással 
említi ezt a krónikásnak.  

Említést érdemel, hogy uraságunk nagybérlői gazdálkodásának eredmé-
nyeképp egy 500 holdas gazdaságot (Lajos-major) vásárolt magának So-
mogyban, Simonyi közelében. 
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Nyers József 

Iskolatársaink közül az első áldozat, aki 
a vitézi cím várományosaként nem 
menekült hátra Erdélyből a betörő 
szovjet csapatok elől, ahogy azt akkor 
már sokan tették. 

Erre a feudális úri világra egyre jobban árnyékot vetett az Európa térkép-
ének keleti felén uralkodó nagy vörös folt, a Szovjetunió. A tanév kezdetén, 
1944 szeptemberében az ország keleti részén már jelentős területeket tartott 
hatalmában a Vörös Hadsereg. Iskolatársaink közül Nyers József, kedves 
padtársam esett el elsőként. Ez Erdélyben történt és az utolsó tábori lap 
(1944. szeptember 16.) elküldése után. Neve a vörsi hősi emlékművön szere-
pel, mivel a család vörsi eredetű és a háború után Bottyánból oda települtek 
vissza. 

Tolnai György 

Iskolánk második vesztesége. Kiskő-
rösi sírját a rokonság rendszeresen 
látogatja. 
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Szemes Imre 

A Berlin védelménél húsz évesen 
elesett fiatalember gyerekkori képe. 

Még csak nem is katonaként, hanem 
mint levente harcolt a reménytelen 
helyzetű bukott birodalom végső 
vergődésénél, mikor a lövészárokból 
felegyenesedve eltalálták. 

Nyers József személyénél külön említést érdemel a Nagybányai Vitéz 
Horthy Miklós kormányzó nevéhez fűződő Vitézi Rend eszméje, ugyanis Jó-
zsef barátom az édesapja első világháborús érdemei után, mint a „vitézi cím” 
várományosa, fölvette és használta a „vitéz” címet, amelyhez kapcsolódott a 
„nemzetes” is. Ismert tény, hogy a Horthy Miklós-kormányzat 1944. október 
15-i bukását bizonyos idő után követte a Vitézi Rend és vele a „vitéz” cím bu-
kása is. 

Feltételezésem, hogy a „nemzetes és vitéz” címnek is volt szerepe Jóska 
drámájában, kitartásában a reménytelen hadi helyzetben. Hiszen a szökés 
révén szerencsésen hazakerült társa őt is hívta magával, de Jóska a köteles-
ségre és a gyér reményre hivatkozva hárította el a hívást. A vitéz nem lehet 
gyáva! 

Második veszteségünk a Kiskőrösnél november 1-én elesett Tolnai 
György (1921) volt. És már tudjuk iskolánk harmadik veszteségét, a jóval ké-
sőbb, 1945-ben Berlin védelménél elesett 20 éves leventénk, Szemes Imre 
halálát is (1945. április 25.). 

Egy jámbor kis aratósztrájk 1940ben, a battyáni urada
lomban 

Állt már a második világháború, de hazánk még nem sodródott bele. Még 
az ország-gyarapítás időszakát éltük, a trianoni békében elcsatolt részek na-
gyobbrészt magyarlakta területeinek részbeni visszatérését. Tartalékos kato-
náinkat be-behívták, majd leszerelték. Erre emlékeztetnek a különböző bevo-
nulási emlékérmek is (felvidéki, erdélyi, délvidéki). 
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1940 nyarán az aratási időszakot is feszült katonapolitikai légkör uralta, 
Erdély visszacsatolása került sorra. Tartalékosaink egy részét hazaengedték 
aratási szabadságra. 

A battyáni uradalomban az aratást a helyi vagyontalan és kevésföldű 
summás arató mellett nagyobb részt a Balaton kevésföldű, köves talajú túl-
parti falvainak szegény népe végezte. A reziek, gyenesdiásiak, vonyarcvashe-
gyiek, zsidiek (ma Várvölgy), vállusiak, lesencetomajiak stb. E vidékiek mun-
kásszállása a tavasszal kitrágyázott, kiszellőztetett és az embereknek bealmolt 
növendékállat istálló volt, nagyon szegényes tisztálkodási lehetőséggel. 

 

Az egykori „új istálló” (1940-41) 

Az átmenő út melletti kocsma és lakóház volt – az uradalom utolsó építményeként – 
az ún. „új istálló”. Ettől délre állt a növendék-istálló, mely a vidékről érkező idény-
munkások („summások”) szálláshelye is volt. 

A képen jól látható, ahogy az eredeti hosszú épület feldarabolódott, magánlakások 
váltak belőle. 

 

A rendkívüli háborús állapotra tekintettel az aratás az első és második 
vasárnap is szó nélkül folyt, de a harmadik vasárnapra felgyülemlett a fáradt-
ság s vele a keserűség. Egyre több szó esett, hogy ezt már nem lehet bírni, 
hiszen egyszer már alaposan tisztálkodni is kellene és a pihenés is elkelne. Ez 
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különösen a zalaiakra volt igaz, hiszen mi, helyiek, hazulról járók sokkal elő-
nyösebb helyzetben voltunk. Tehát az aratás harmadik vasárnapján ebéd után 
a holládi Péter Bódi bácsi aratógazda unszolására sem indult a munka. Nyil-
ván ezt neki be kellett jelentenie az uraságnak, aki ugyan tartalékos főhad-
nagyként katona volt, de éppen itthon volt szabadságon.  

Az uraság azonnal kijött. Az aratógazda fölsorakoztatta a kaszásokat. Az 
uraság katonai egyenruhában elébük állt, kicsatolta a pisztolytáskát. Eközben 
Fülesi Károly csősz, karra vetett vadászpuskával nyomatékosan melléje lépett. 
Az uraság fölszólította a szabadságon lévő katonákat, hogy lépjenek ki és áll-
janak a sor végére. Velük ugyanis nem kell beszélnie, hiszen ők katonák. A 
többinek pedig erélyesen kifejtette, hogy az aratással az ország kenyeréről van 
szó, és ezért kötelesek dolgozni! 

Gondolhatni, hogy nehéz helyzetben érezhették magukat az úrtiszteletre 
nevelt, és e szegényes kenyérre is évről-évre rászoruló aratók, különösen a 
túlpartiak. Meg az ország kenyerének gondját is értették. Ki szóljon most? 
Mert jaj a kiállóknak… – Sényi János bácsi, majd a fiatal gyenesdiási Porko-
láb Joachim állt ki a sorból és mondták el bátran, hogy értik a helyzetet, de 
értse meg a felsőbbség is az aratókat, akiknek a tisztálkodásra és pihenőre 
halaszthatatlan szükségük van. Egy valaki még szólt, akire hatvanhét év távo-
lából nem emlékszem, de azt sem tudom, hogy van-e valaki, akitől a fentieket 
megkérdezhetném. A helybeli kaszásokból senki sem szólt.  

Az uraság nem adta hozzájárulását a délutáni munkaszünethez, de a 
munka sem indult be. Később a csendőrök is kijöttek Berényből, de arra már 
szétszéledtünk. 

Ez az emlékezetes félig sikerült aratósztrájk a battyáni temetőtől keletre, 
a már nem létező úgynevezett „szentkút” mellett történt. Ugyanis ott ebédel-
tünk a százholdas tábla észak-keleti sarkánál. (A „szentkút” nevének eredetét 
akkor sem tudta senki, fokozott érdeklődésemre sem.) 

Megjegyzés: Mint kézi téglavető – egyszerűbben téglás – a több évi őszi cu-
korrépaszedés mellett csak ez egy évben voltam uradalmi kepés arató, 
ugyanis a katonaság tömeges szállítása folytán elmaradt szénszállítás miatt 
leállt a téglagyári gyári munka. Tizenhét évesen kötő voltam és így a felnőt-
tek gondjának értő helyeslője, de csak csendes szereplője voltam. Kaszásom 
a vonyarcvashegyi Fehér Lajos bácsi, marokszedőm pedig a felesége, Ilonka 
volt, így aztán gondolhatni, keskeny rendet vágott a férj kaszája. Ezt az ara-
tógazda, Péter Bódi bácsi esetenként szóvá is tette, ilyenformán: „Lajos! Az 
Istenét! Ne csak pofozza azt a rendet, adja neki rendesen!” –„Hát iszen 
adom én!” – És adta is, amíg el nem ment a közelből az aratógazda. – Én 
kötőfával kötöttem, mert úgy könnyebb volt kötni, de keményebb is lett a 
kéve. Figyelni kellett, hogy ne legyen túl kemény, mert akkor összehordás-
kor nehéz volt a kötél alá nyúlni.  
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Sem a vonyarcvashegyi Sényi János (1900-1970), sem a gyenesdiási Por-
koláb Joachim (1919-1987) nem él már. Az utódoknak a telefonkönyvben lel-
tem nyomára. Porkoláb Joachim fia nagyon megörült az apa emlékezetemben 
őrzött történetének. Az apa már húsz éve meghalt. A harmadik bátor kiállóra 
– mint írtam – már nem emlékszem. Megtudtam, hogy Fehér Lajos bácsit 
elemésztette a háború, a felesége visszakerült a falujába, s telefonon sem ta-
láltam nyomára. 

Az akkori katonai bevonulásokra jellemző, hogy az uraságon kívül tarta-
lékos tisztként az intéző (hadnagy) és a főellenőr úr (százados) is bevonult. A 
gazdaság vezetését ideiglenesen kedves tanítóm, Cserszegi Ferenc látta el.  

Én a bari aratóbandába kerültem, mivel 1-2 nap késéssel mentem aratni. 
Ott a holládi Mészáros József volt az elsőkaszás. Marokszedője a tavaly meg-
halt szallerházi Miháczi Bözsi (Zelena Jánosné), kötője pedig a zalai Hetes 
Lajos volt. A banda legfiatalabbja, a 14 éves holládi Kozma József, kötő volt. A 
szentgyörgyiek a bottyáni bandában voltak. 

Áhított nyugdíj, irigyelt nyugdíjasok a Horthykorban 
Most arra az időre gondolok, amikor falunkban a nyugdíjas ritka volt, 

mint a fehér holló, de nehéz megneveznem az időt. Ha felszabadulás előttit 
mondok, egyesek fölhorkannak. Inkább Illyés Gyulával „történelem előttit” 
mondok. 

Akkor nehéz volt állami, nyugdíjas állásba kerülni, ezért protekció nélkül 
szinte nem is lehetett. Az emberek rangos protektorok (állásba segítő) után 
néztek, aki majd talán „beteszi” őket valami nyugdíjas állásba.  

Kedves Olvasó! Az uradalom világáról írva, a nyugdíjas viszonyokról tel-
jesen hallgatnom kellene, hiszen ott az teljesen idegenül csengett. A cselédek 
sorából az egy említett, Budapestre került utcaseprő, Bokor Ferkó kivételével, 
senki sem érte el, nem érhette el az irigyelt nyugdíjas állapotot. Ezért a nyug-
díjas viszonyokról csak a faluból adhatok tájékoztatást. Idős társaimmal 
számszerű pontos képet tudunk adni az akkori állapotokról.  

Az 1930-1944 közti években Balatonszentgyörgyön 22 nyugdíjas, nyugbé-
res, kegydíjas, gyűjtőnéven nyugdíjas volt. Pontosítva: 1930-ban 10, 1935-ben 
14, 1940-ben 18, 1944-ben 14 nyugdíjast ismertünk. Ebből 12 pályamunkás, 6 
pályaőr, 2 pályamester, 1 útőr és 1 főjegyző. 

Bár itt a 22 nyugdíjasból 20 vasutas, feltűnő volt, hogy az állomás dolgo-
zói között nagyobb volt a balatonberényiek aránya. Ennek okát társaimmal 
abban látjuk, hogy Berény üdülőhely lévén, ott könnyebb volt protektorokhoz 
jutni. 
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Olvasmány: A nyugdíj megszerzését nehezítő szerződés 
Magyar Királyi Államvasutak Osztálymérnöksége, Nagykanizsa 

„Felveszem Önt különszerződéssel a Magyar Királyi Államvasutakhoz 
pályamunkásnak, egyben figyelmeztetem, hogy állandó alkalmazottá so-
hasem válhat, és Önnek a szolgálat bármikor minden indokolás nélkül 
felmondható.” – Az év leteltét szorongva várta a család, azonban előtte 
néhány nappal rendszerint megkapták a felmondást. Így védekezett az ál-
lam a nyugdíj teherrel szemben. 

Életkép: Zavar a kézfogásnál 
Pozsonyi Gyula barátom akkortájt végezte el a polgári iskolát, és az 

apja, Pozsonyi Gábor téglásmester megkérte az uraságot, hogy valami-
képpen segítené a fiát megfelelő állásba. Az uraság vállalta és barátja, 
Alszeghy méltóságos, magasállású vasúti vezető révén állásba is segítette 
Gyulát. A fonák helyzet azért is alakult ki. 

Történt, hogy Alszeghy méltóságos úr egy alkalommal vadászni jött 
barátjához, az urasághoz, aki a téglásmesterrel közölte az alkalmas idő-
pontot és helyet, ahol módja lesz megköszönni a fiának tett szívességet. 
Innen átadom a szót Pozsonyi bácsinak, hogy elmondja a tőle többször is 
hallott történetet. 

„Hát tudtam, hogy az almásálén vadásznak, oda mentem. Messziről 
megláttam a hintót. Izgultam is. Hogyan is szóljak, köszönjem meg annak 
a nagy úrnak a szívességét! Közben odaértem. Az uraság már jött felém, 
nyújtotta a kezét, majd bemutatta a rangos vendégét, aki ugyancsak kezet 
nyújtott. Aztán jöttem zavarba, mert Baráth János, az ismerős 
parádéskocsis is ott volt. Mit tehettem – a fene egye meg – vele is kezet 
fogtam. Hát nem érdekes? Ilyen nagy urak után vele is kezet kellett fog-
nom?” 

Korjellemző: Pénzért vett protekció 
Az iskola bővítésnél szélhordta iratokból egy a fenti viszonyokat bizo-

nyítót említek. A helyi jómódú vállalkozó sógorgyereke jegyző szeretett 
volna lenni. Ezért egy ügyvéd segítségét vette igénybe, aki az állásba segí-
tés megtörténte után írásban szólította föl a sógort a megegyezésben kikö-
tött összeg megfizetésére. 

Hasonló esetek bizonyára gyakoriak voltak. 

Olvasmány: A lábatlankodó protekció 
A magam élettapasztalatából is említek egy kis esetet, ahol a protekció 

szükségtelenül ugyan, de megszokásból ott lábatlankodott. 1943/44 telén 
történt. A polgárit magánúton elvégezve a fenéki kubikolásból a vasútra 
jelentkeztem. A közben velem megbékélt plébános fölajánlotta, hogy tá-
mogató levelet ír Csiszár László állomásfőnöknek, mert az neki jó barátja. 
Az előttem fölvett két társam esetében is írt, mondta. Miután ez esetben a 
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baráti levél udvarias és határozott visszautasításra talált, meg sem író-
dott. 

Az időből szólás-mondás: A protekciót mindenki elítéli, de csak a má-
sét. 

A bottyáni Molnár József halálos balesete 1942ben 
A balesetért emberfia nem okolható. Felebaráti segítség során történt a 

baj. 

A cselédségnek, téglásságnak általában nem volt saját háza. Az itt emlí-
tett Szabóékat megelőzően csak Bíró Ferencéknek, a halcsősznek volt épített 
saját háza. Őrzi az emlékezet, hogy a levágott disznóik sonkáit mindig elad-
ták, mert kellett a zalaapáti építkezéshez. Banicz János parádéskocsis pedig 
nősülése során jutott házhoz. Tehát ritka esemény, hogy a közös-konyhás 
szobákban lakó cselédek egyike – mint a bari Szabóék akkor – saját házat 
építenek. A követ a Balaton túlpartján vásárolták. A hazafuvarozásban az 
uradalom is segít, amennyiben üres visszfuvarban annak szállítását ingyen 
végzi. A kocsisok munkaidőn túli munkájukkal segítik építkező cselédtársu-
kat, hozzák meg a követ a vörsi építkezéshez. 

1942. augusztus 19-én, szerdán reggel 12 kocsi időben indul Zalába az 
uradalmi cséplésben részt vett szerződéses munkásokkal, azok gabona járan-
dóságaival s kis motyóikkal, tisztálkodási eszközeikkel stb. (A gabonajárandó-
ságból személyenként 50 kilót visszatartott az uradalom, s ezt csak az őszi 
cukorrépa munkában való részvételt követően kapták meg.) A férfiaknak 
rendszerint katonakofferjuk volt. Búcsút mondtak volt szálláshelyüknek, az út 
menti növendék istállónak, amely alapos tavaszi szellőztetés után sommások, 
aratók, cséplőmunkások munkás szállása volt. Férfiaké, nőké, természetesen 
külön sorban. A házasok a közös térben ugyan, de együttháltak. Mindez hogy 
is lehetett volna másként a keresztény Magyarországon? Korán indulnak, 
hogy eljussanak Gyenesdiásra, Vonyarcvashegyre, Zsidre (ma Várvölgy), Le-
sencetomajra stb. – köves talajú, kevés földű falvakba, ahonnan az éves min-
dennapi kenyérért Bottyánba kényszerültek. 

Visszaútban a battyáni út és a nagykanizsai vasút sorompó nélküli ke-
resztezéséhez az állomás felől egy tehervonat közelít, s ezért a rakott hazatérő 
kocsisor derékon leáll. A „véletlen” úgy hozza, hogy éppen Molnár Jóska ko-
csija kényszerül megállni elsőként az útátjáró innenső oldalán. És ha tudjuk, 
hogy Jóska lovai betanítás utáni csikók, évtizedek után is kétségbe eshetünk! 
Hiszen azok a tapasztalatlan csikók nekivihetik Jóska kocsiját a közeledő vo-
natnak! Amitől bizonyára Jóska is tartott, bekövetkezett! Molnár József húsz 
évesen, augusztus 20-án, Szent István napján a keszthelyi kórházban meg-
halt. Ott is van eltemetve.  
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Jóska egy osztállyal fölöttem járt. Emlékszem rá, hogy egy alkalommal a 
szünetben történt lovasjátékban Tanai Gyula erőfölényére támaszkodva (a 
nyakában ültem, ő volt a lovam), többször is lerántottam a tőlem jóval erő-
sebb szegény Jóskát, akinek a lova gyengébb volt Tanai Gyulánál. Most, korai 
szerencsétlen halálára emlékezve, ez is eszembe jutott.  

Bocsáss meg, Jóska! 
Utóirat: Az akkor kilenc éves húgtól, Katitól tudom, hogy a kocsik sorá-

ban Jóska a hatodik, az apa nyolcadik volt. Tőle tudom a fia nélkül hazatért 
apa asztalra borulásának fájdalmas perceit. De minek tovább írni? Nem is 
tudnám! 

Megjegyzés: A baleset színhelye, a sorompó nélküli útátjáró a bottyáni út 
egyenes meghosszabbításában volt. A megszüntetett, elhanyagolt bitumenes 
út északi része, két oldalán nádassal ma is látható 

Alábbi Molnár István az előzőben szereplő Molnár József öccse. 

”Botbüntetés” 1943ban, lovaglópálcával 
Ez így szokatlan! A botbüntetést nálunk, Magyarországon az 1848-as tör-

vények megszüntették, s míg alkalmazták is, azt a hajdúk mérték ki, és nem 
lovaglópálcával. Erről az esetről tehát megállapítható, hogy még abban a vi-
lágban is szokatlan és törvénysértő volt. 

Battyánpusztán 1943-ban mégis megtörtént. E különös eseményt az em-
lékezet így őrizte meg.  

Molnár Pista iskolatársam (1923) kocsis volt. Gabonahordás kezdetén a 
gazdaságvezetés közölte, hogy a lovakkal a fölhevülésből adódó baj miatt 
nyargalni nem szabad. Molnár István, hogy meg ne ázzon, nyargalásra ösztö-
nözte a lovait. Ez volt a baj oka. A fiatal uraság, a tizenkilenc éves ifjú 
Nemestóthy György éppen lóháton ott járt az istállónál, amikor Pista az eső 
elől nyargalva odaérkezett. Az uraságfi leszállt a lóról, s Pistát a kezében lévő 
ezüst lófejjel nehezített lovaglópálcával fejbevágta. Pontosabban, homlokon 
sújtotta. A bőr fölszakadt, a vér kibuggyant, s Pista összerogyott. Orvoshoz 
kellett vinni, aki kapoccsal fogta össze a fölszakadt bőrt. A sértett, élő, idős 
beteg ember homlokán a sebhely ma is látható. 

Mondják, hogy a közben odaért és nagyon türelmesnek ismert apa vasvil-
lával akart rárohanni az uraságfira, de a jelenlevők ebben megakadályozták. 
Ez a különös esemény Pista bátyjának, Molnár Józsefnek halálos balesetét 
követő évben történt. A nagy veszteséget elszenvedő Molnár-család és az ura-
ságék közt a feszültség e pálcasújtást megelőzően is érezhető volt, de mivel 
társadalmilag nem azonos súlycsoportba tartoztak, ez semmit sem számított. 



 

77 
 

1848 előtt, a maga idejében a hajdúk által kimért pálcabüntetés nyilván 
kíméletesebb volt, hiszen az nem azonnal, s nem indulatból történt. – Az 
esemény emléke a bottyániak körében ma is él, de jó volna tudni, hogyan él az 
az uraságfiban? 

Rendhagyó bocsánatkérés és megbocsátás 2005ben 
Kedves Érdeklődők! Azt már sohasem tudhatjuk meg, hogy hogyan él 

őbenne a „botbüntetés”emléke, mert a „fiatalúr” a múlt év, 2005. szeptember 
4-én lakóhelyén, Kiskőrösön, 81 évesen, nyugdíjas agronómusként meghalt. 
Ő közvetett úton tudott e készülő könyvemről, várta is. Én pedig könyvemet 
lezárás előtt el akartam hozzá juttatni, ezzel lehetőséget adni, hogy elmondja 
mostani véleményét a gyerekkori tüntetően elmulasztott köszönésekről a szü-
lei szolgálatában megőszült cselédek letegezéséről, továbbá e „botbüntetés-
ről”. Az ilyen megalázásokért a bottyánhoz tartozó majorok lakosságától és a 
téglásoktól még senki sem kért bocsánatot.  

Ha ugyan nem annak tekinthető a Halottak napjára hazalátogató „Fiatal-
úr” megváltozott magatartása. A régi gőgös magatartást feledtetni akarón, a 
korban közelállókkal „mint régi egyenrangú ismerősökkel” kölcsönösen ösz-
szetegeződött, összepuszilkodott, ami ugyan meglepte a bottyániakat, de meg 
is értették. 

Nemestóthy Szabó Pistike 
sírja 

A battyáni temető középponti 
helyén álló díszes sírban nyugszik 
az urasági család első gyermeke, ki 
négyévesen, torokgyíkban halt 
meg. 

A síremlék felirata: 

„Nemestóthy-Szabó Pistike 
* 1919 X/18 – + 1922 VIII/25 
Viszontlátásra drága angyalunk!” 

Kedves Érdeklődők! Mi, a volt cselédség, téglásság nem felejthetjük el 
akkori megalázásainkat, de a „kor” számlájára írjuk föl! – A sírnál már nem 
neheztelünk. – Ez illik az emberhez, és mi alávetettek az elmúlt évtizedekben 
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önfelszabadításunkkal egyenrangú emberekké nemesedtünk az uraságokkal! 
Végleg felszabadultunk a hosszúra nyúlt „középkor” alól! 

A háború egészen közelről  
Itthon is sokasodnak a háborús jelek, események. A szovjetek megállítha-

tatlan előnyomulását látva térségünk lakosságának is szembe kellett néznie a 
közeledő front rémével. Most arra gondol mindenki, hogyan lehetne annak 
várható borzalmait valamiképpen csökkenteni, túlélni! A falusi családok egy 
része ideiglenesen a berényi hegyre gondol kimenni. Az urasági család – lévén 
jobban értesült – az úgynevezett „Margit-vonal” védelmi rendszerében bízva, 
ideiglenesen (kb. dec. 3-án) a Zalacsány közeli Alsó-Felsőmánd-pusztára köl-
tözik az uraság testvéréhez, annak majorjaiba és kastélyába. Nyolc 
lovaskocsival mennek, rajtuk előre elkészített nagy ládákba csomagolt értéke-
ikkel. A visszamaradt érték egy részét elássák. Az állatok ellátására magukkal 
visznek öt leventekorú legénykét. (Siszler István, Jaklovics Ferenc, Persa Ist-
ván, Süte György, Mihályfi József) és Hajas Ferenc parádés-kocsist családos-
tul. Az 1944. december második felében történt tömeges bevonultatás 15-től 
48 éves korig súlyos veszélyt jelent a Mándon tartózkodó battyáni csoportra. 
Mostantól bújkálóknak, szökevényeknek minősülnek, akik nem számíthatnak 
kegyelemre. Ebben a veszélyes helyzetben segíti őket s egyben az urasági csa-
ládot, 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 fiata-
lokat hazaküldték, hogy segítsék itthon a tavaszi munkát. Akkor ők még ab-
ban reménykedtek, hogy a munka beindítása az ő feladatuk. Újabb csalódás: 
elásott értékeik egy részének csak hűlt helyét találták. 

Lépjünk vissza 1944-be! December 5-én (kedden) a szovjetek elérték fa-
lunk határát, megszállták a berényi hegyet, majd a somosi erdőt ahonnan a 
magyar ejtőernyősök és a német egységek december 7-én indult ellentámadá-
sa több hónapra visszavetette őket a nagyberki csatorna vonalára.  

E kényszerű visszavonulás során a harcoló egységektől látszólag lemaradt 
néhány lézengő szovjet katona a berényi hegyen ismeretlen okból, különböző 
pincéktől elhajtott és agyonlőtt négy balatonszentgyörgyi férfit, közte az er-
dősháztól elhajtott idős erdőst (Gergye Ferenc (1919), Simon V. József (1919), 
Ifi Kálmán (1914), Köbli János erdős (1884)). Horváth Ferencet (1902) pa-
rancsnokság lövette agyon. A hatodik fejbelőtt személy (Kiss Ferenc (1908)) 
halottnak tetette magát, s így túlélte azt. E dráma a hegyen tartózkodókat 
(köztük engem is) nagyon meglepte, mert a 2-3 napos együttlét alatt – a har-
cok közepette is – a szovjetek inkább barátságosan, mint ellenségesen visel-
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kedtek velünk szemben. Így végül is a hegyre kimenés szerencsétlen ötletnek 
bizonyult, amelyben egyetlen battyáni, bari, szallerházi személy sem vett 
részt. Diósból (Csillagvárból) és a téglagyárból is csak én, de én sem oda me-
nekülni akarván. A faluban és Battyánban senkinek sem esett baja, ők akkor 
nem is láttak szovjet katonát. (Mindez részletesebben olvasható a „Balaton-
szentgyörgy a 2. világháborúban” című helytörténeti krónikában.) 

 

A battyáni kastély – a Festetics-birtok tartozéka 

A mindenkori nagybérlő úri lakása. A két háború között a Nemestóthy-Szabó család 
lakta, ám még az előző bérlő építette. A háború alatt katonakórház, utána faüzem, 
nádüzem, sőt, átmenetileg a pusztai iskola is működött benne. Évek óta magántulaj-
donban van, lakóház. 

 
A többhónapos frontközelség átalakította az életünket. A határban lö-

vészárkot, tankakadályt ásott a közmunkában kivezényelt lakosság (köztük én 
is). Egy géppuskafészket a majorkapuval szembeni szederfa mellé ástak, mely 
munkát Futó Márton urasági sofőr-vadőr irányított. Az üresen álló kastélyba 
német katonakórház költözött tábori pappal együtt, aki a temetéseket végezte. 
Német katonatemető létesült Balatonszentgyörgyön a Virág utca mostani 
játszóterének a helyén, ahová 116 katonát temettek, kiket 1991-ben a 
böhönyei katonatemetőbe szállították át. A frontról csendes időben behallat-
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szott a nehéz fegyverek hangja. Barihegy felől esténként látni lehetett a gép-
ágyúk nyomjelzős lövedékének útját. Egy decemberi vasárnap délután tör-
tént, hogy egy találatot kapott szovjet vadászgép pilótája a vörsi bekötőúttól 
délre ejtőernyővel sikeresen földet ért a battyáni táblában. A Battyánban ál-
lomásozó németek azonnal elfogták, további sorsáról nem tudunk. A gép is 
lezuhant a közelben. Hát ilyen háborús körülmények közt zajlott lakosságunk, 
benne a gyerekek élete. (Én mindezekből soknak hiteles tanúja vagyok, hiszen 
fiatal gyakornokként a helyi vasútállomáson dolgoztam, az viszont besoro-
zottságom ellenére fölmentett a katonai szolgálat alól. Megjegyzem, hogy 
mindez véletlenen múlt, hiszen korábban nem volt felmentés nagy gyakorlatú 
vasutasoknak sem. Valószínűen ez már a kormányzat embermentő politikájá-
ból következett. A téglagyárnál laktam szüleimnél. Hasonlóképpen akkor töb-
bünket fölmentettek. Így Mazzag Vincét, Gergye Jánost, Török Józsefet, de 
többet is, akikre nem emlékszem. ) 

A hitelesség kedvéért elmondom, hogy az említett Rata típusú szovjet re-
pülőt az állomás délvégi sorompója fölötti térségben – a szemem láttára – 
hátulról lőtte le egy sokkal gyorsabb német vadászgép, egy Messerschmitt. Én 
kerékpárral éppen a zárt sorompó előtt várakoztam. A géppuska-sorozatra 
néztem föl. A győztes gép tovább repült úgy Sármellék felé, a sérült pedig a 
megjelent füstcsíkkal Vörs irányába tért el. A sorompótól láttam még a pilóta 
kiugrását és a gép lezuhanását is. 

Bevonulás dobszóra és helyi háborús események 
Az első világháborús emlék, a tömeges bevonultatás dobszóra megismét-

lődött. December 18-án 15 éves kortól (az 1929-esektől) 48 éves korig töme-
ges bevonultatás történt Kondorfa központtal. Tehát a nagyobb leventéket is 
elvitték. Köztük a bottyáni Szemes Imrét is (1925). Ő levente létére a Berlin 
körüli harcokban esett el 1945. április 25-én, két héttel a háború vége előtt. Ő 
volt iskolánk harmadik vesztesége. 

Tanítónk 1944 nyarán vagy őszén vonult be katonának. Korábban nem 
volt katona. Ezt követően meglepő dolog történt, ahogy az ennyi idő távolából 
megállapítható. A hiányzó tanító helyettesítését az uraság lánya, a 19 éves 
Nemestóthy Edit látta el. A helyettesítés kezdetét nem tudjuk, de november 
végéig tarthatott, mert az urasági család – ahogy említettem – dec. 1-2-án 
Mándpusztára költözött. Érdekes, hogy a megkérdezett volt tanulók kisebb 
része nem emlékszik a tanító hiányára, így a helyettesítésre sem. Ezt követően 
a tanulók Szentgyörgyre jártak iskolába, ahol gyakran szenvedtek a durvább 
lelkű falusi tanulók „cseléd” megszólásától. 

Nemestóthy Edit a későbbiekben pedagógus lett, de már meghalt. Orso-
lya egyszerűbb munkakörben dolgozott. Néhány éve találkoztak vele ismerő-
seink köréből. 
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Battyánpusztát érintő háborús esemény a későbbiekben nem történt. A 
front a csatorna partján állt, ahonnan esténként az élelmet szállító kocsik 
visszaútban a halottakat a katonatemetőbe hozták. Odavitték a kórházban 
meghaltakat is. A temetőben hetenként egyszer-kétszer pappal és katonai 
közreműködéssel egyszerűbben, vagy díszesebben temették őket. Sortűz is 
volt néha. A helyi lakosságból néhányan részt vettek, részt vettünk a temeté-
sen. Végh Ferenc (1930) közmunkában sok alkalommal volt sírásó.  

Az 1945. március közepén indult német támadást lefékezve és visszaszo-
rítva a szovjet egységek a bekerítéstől tartó német erőket jelentősebb ellenál-
lás nélkül szorították ki térségünkből. Így ellenállás nélkül vonulhattak be 
1945. március 30-án (nagypéntek) Balatonszentgyörgyre, Battyánba, Hollád-
ra, Vörsre stb. A békés bevonulás során a helyi polgári lakosságnak semmi 
bántódása nem történt. Viszont a szentgyörgyi déli faluvégnél, a battyáni úton 
egy szovjet lovaskocsi a hajnalban telepített német aknára hajtott, és a kocsin 
ülő két szovjet katona meghalt. 

Egy Vörsre menekült kéthelyi férfi (Szalai Elemér) meggondolatlanul az 
első bevonuló, Battyánból Barba tartó szovjet egység előtt sietett volna haza 
(a battyáni temetőtől délkeletre) a mezőn keresztül taposott úton. Mivel a 
szovjet katonák ismételt „sztoj” felszólítására sem állt meg, azok a távolból 
lelőtték. Ez esemény szemtanúi voltak a Barban lakó idős és ifjú Persa István, 
akik Battyánból ezzel az első szovjet egységgel tértek haza. 

1945. április 4-én (szerda) a balatonszentgyörgyi vasútállomáson a vasút 
újjáépítésének kezdetén, az ott már hetek óta heverő 3 bomba meggondolat-
lan szétszerelési kísérlete kioltotta hat ember (Bíró András, Völgyi József, 
Holecz Károly, Kiss János, Bálint László, Kászoni János) életét. Battyáni nem 
volt köztük. 

1945. Szilveszter este a vasútállomáson rendezett mulatságon szerelem-
féltésből agyonlőtték Horváth János, marcali származású vasúti segédtiszt 
gyakornokot. A tettes sajnos iskolatársunk (Sz. F.) volt. Ahogy tudni lehet, az 
áldozat nagyon sértően viselkedett a szerinte rangban, származásban csekély-
kével alatta álló tettessel szemben. A háborús körülményekre jellemző, hogy a 
drámai tett egy rejtett katona puskával történt, amilyennel akkor, a háború 
közelében – a fegyverek begyűjtése ellenére – bárki könnyen rendelkezhetett. 

A családi háttérről, s egyben gyermekvédelmi 
tájékoztató  

Kedves Olvasó! Itt és most, akár egy rövid, utólagos gyermekvédelmi ösz-
szegzést is adhatok akkori iskolánkról, hiszen a balatonszentgyörgyi általános 
iskolának 17 éven át értő és felelősségtudó gyermekvédelmi felelőse voltam 
(1969-86). Utólagos ismereteim és tapasztalatom birtokában a bottyáni isko-
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láról – a szegénységből következő hiányosságokon kívül– csak jókat írhatok. 
Visszagondolva, nem látom a tanulókra erősen hátrányos családi hátteret, az 
alkoholizmust, a gyerekek goromba verését, a szeretetlenséget. Az említett 
korai bojtárságok, vetésőrzések, a suszterhoz vitt lábbelik hiánya stb. miatti 
távollétek kivételével nem voltak tartós hiányzások. Továbbá nem volt egyet-
len válás miatti csonka család sem, amelytől a gyerekek lelkileg leginkább 
szenvednek. A házasságot hagyományosan komolyan gondolták: „Amit Isten 
összekötött, ember el ne válassza!”  

A családlátogatás hiányát csak utólag érezzük 
Tanítónkkal szemben csak utólagos hiányérzetünk, hogy egyetlen tanuló-

ja családját sem látogatta meg. Én legalább is a mi időnkből ilyenről nem tu-
dok, pedig az akkor fel sem becsülhető megtiszteltetésnek számított volna. 
Tehát a családlátogatás hiányzott! Észrevételeit a tanulókról esetenkénti ta-
lálkozáskor barátságos szóváltások közepette közölte a szülőkkel, különösen, 
ha jót mondhatott.  

Tanítónk és a testi fenyíték 
A történet folyamán többször találkoztunk már a nevelővel, de nem a tes-

ti fenyíték oldaláról közelítve, már pedig a hitelesség azt nem nélkülözheti. A 
felszabadulás előtti egyszemélyes osztatlan iskolák idején a nevelő –
különösen a gyerekek szemében – nagyon fontos személy, szinte hatalmasság 
volt. Hogyne, amikor a tanító lehet nagyon szeretni való ember, de lehet a 
gyermek életét megkeserítő rém is. Lehet olyan, aki alapjában szereti a gyer-
meket, de lehet nyers természetű is, aki csak a szigorban bízik, és saját rossz 
hangulatáért is a védtelen gyereken vesz elégtételt. 

No, ebben a világban Csináth Ferenc (az 1935-ben történt névmagyarosí-
tás után Cserszegi) megnyerte tanítványai szeretetét, ragaszkodását, tisztele-
tét. Az eddigiekből is kitűnik, hogy ő nagyon megértő, nem hirtelen haragú, 
hogy szereti a gyerekeket, és a testi fenyíték természetességének a világában 
is csak végszükségből nyúl a pálcához. Persze ez a végszükség havonta egy-
szer-kétszer azért iskolánkban is beállt, hiszen az osztatlan iskola hat osztá-
lyát együtt tanítani (kb. 50 tanulóval) nagy idegi megterhelést jelentett. „Vég-
szükség” esetén tanítónk elkapta hátul az „áldozat grabancát”, az ő saját oda-
emelt székére rántotta (ritkán padra), s a pálcával alaposan „elnáspángolta” 
(másik használatos szavával: „elpadragolta”). Ennek megtörténte után a 
szenvedő két kézzel fogva hátulját míg hüccögve a helyére táncolt, ahol leülni 
is fájdalmas volt. Tanítónk már részben sajnálva, utána szólt: „Nem voltál Te 
ezzel kénytelen, de már régen rá is szolgáltál erre.” Nagyritkán az asztal körül 
állókat érte el a „balsors”. Magam is a hat év alatt két alkalommal szenvedője 
voltam ilyen balsors sorozatnak. A kint lévő (az asztal körül) második osz-
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tálynak nagyon gyengén ment a számtan. Sorra mindenki kikapott. Vészjósló 
túl gyors kérdés felém, ha nem csal az emlékezetem: – Ha 13-ból elveszünk 6-
ot, mennyi marad? – 8, mondom ijedten, (már nyúl felém) 7, javítom, de már 
nem kerülhettem el az egyenlő közös sorsot. A másik esetre nem emlékszem 
ilyen frissen.  

Cserszegi (Csináth) Ferenc, 
tanító 

A battyáni osztatlan iskola tanítója 
idősebb korában. 

Ha már benne vagyunk a testnek-léleknek fájdalmas emlékezésben, ürít-
sük ki a keserűség poharát! Szóljunk még a tenyeresről, körmösről! A tenye-
res a pálcával tenyérbe suhintást jelent, amely elől a szenvedő kellő lelkierő 
híján megpróbálta el-elkapni a tenyerét. Ez az érthető idegesség csak növelte 
az ütés erejét, ami után az bizony jobban is sajgott. És a körmös? Az öt ujj 
hegyét (begyét) egy pontba kellett összevonni. A pálca az összeszorított kör-
mök csúcsára csapott. Most mondhatnám: képzeljék el! De nem mondom, 
mert azt elképzelni is fájdalmas.  

Hallomásból és más iskolákból eljutó hírekből ismertünk egy „tasli” nevű 
pofont. A tanító megfogta a tanuló fül melletti lenőtt hajzatát („baróka”), erő-
sen fölemelte azt, majd a fölfelé kifeszített arcra tenyérrel lecsapott. Emléke-
zetem szerint a mi iskolánkban sem ilyen, sem egyszerűbb pofon nem volt 
szokásban. A testi fenyíték alkalmazása a lányoknál pedig jóval enyhébb volt, 
„fenekest” pedig sohasem kaptak. Persze ők kevésbé is szolgáltak rá. A rosz-
szalkodás inkább a fiúk „erénye” volt, közülük egyesekben rátartiság alakult 
ki a testi fenyíték szenvtelen tűrésében. 

Kedves Olvasó! A testi fenyíték ez érzékletes leírása után is megismétlem, 
hogy tanítónk jó idegzetű és gyermekszerető ember volt, akinél az oktatás-
nevelés során a testi fenyíték csak kis mértékben fordult elő. A leírtak igazak 
ugyan, de előfordulásuk egyes iskolákhoz képest elenyésző. Leírásom a testi 
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fenyíték előforduló változatait az utókornak kívánja bemutatni azzal, hogy 
azokat mi megismertük, megtapasztaltuk, de csak kis mértékben.  

Összegezve: a testi fenyíték minden iskolában ott volt, de a tanító szemé-
lyiségétől függően eltérő módon és mértékben. Nálunk is ott volt, de nagyon 
elviselhetően, s így találkozott igazságérzetünkkel. 

Battyán ritka nagy ünnepei az iskolai találkozók 1970ben, 
1978ban és 1980ban  

A Tanító Úr személyiségének, nevelésközpontú munkájának biztosan ré-
sze van abban, hogy iskolánk tanulói összetartva, félszázad távolából is három 
sikeres iskola-összejövetelt tartottunk a nádüzemként használt kastélyban 
1970-ben, 1978-ban és 1980-ban. Az első kettőn a már idős tanítványainak 
szeretetétől övezve Ő ült a főhelyen. Nagy boldogságáról szólt, régi csínyeket s 
más közös élményeket felidézve. 1980-ban már viszont csak egy üres szék 
árválkodott az elnökségben, reá emlékeztetve. A sorsunkat és érzéseinket ki-
fejező szép köszöntőt ekkor Szakos Etel iskolatársunk mondta. (Az egész kö-
szöntőt magnószalagon is őrzöm.) 

A találkozók Battyán ritka nagy ünnepei voltak, a messzire szakadt tanít-
ványok közül is sokan eljöttek. A névsorolvasáskor a könyörtelen végzet által 
akadályozottak nevénél egy-egy szál virág került a vázába, és így egyre több. 
Szeretett tanítónk említésekor természetesen megfényesedtek a szemek. – 
Egy meghívott helyi mai nevelő (nem tanítvány) elkomolyodva megjegyezte: 
„Minket már nem fognak így szeretni!”  

E helyen mégis szólni kell a tanító úr iránt itt látott szokatlan nagy tanu-
lói szeretetről, ragaszkodásról és annak őszinteségéről. Mint az életben sok-
szor, a látszat és a valóság itt is bizonyos mértékben eltért egymástól, azonban 
a találkozás légkörében az emlékezés a diákévekre vonatkozott, és igyekez-
tünk kirekeszteni abból a követő, emberpróbáló évtizedeket. Tudomásul vet-
tük, hogy gyermekkori eszméink megkoptak, hogy az „úri világ” tiszteletére 
nevelés az 1930-as évekből nem segíti történelmi-politikai eligazodásunkat, 
ön-felszabadítási küzdelmünket 1945-ben és a követő időkben. Battyán-
pusztán a lelkes politikai szerveződés szinte teljesen a Nemzeti Parasztpárt-
ban történt. Akkor meglepett és fájt, hogy tanítónk abban hívásunkra sem 
vett részt a kommunista párt iránti elkötelezettségére hivatkozva. A találko-
zók időpontjában már idősebbek voltunk, felnőttek, tapasztaltabbak s azzal 
megértőbbek egymás iránt. A tanító úrra sem úgy néztünk már, mint az em-
beri tökéletesség példaképére, de a gyermekszerető embert láttuk benne, kivel 
jó volt gyermeknek, tanulónak lennünk. 
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Olvasmány: Szakos Etel (Mátés Józsefné) üdvözlő beszéde 
1980-ban a battyáni diáktalálkozón  

„Kedves Iskolatársaink, Kedves Vendégek! Szeretettel köszöntelek ben-
neteket! Nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok, hogy eljöttetek! Közöt-
tünk nagyon sokan vannak, akik itt élünk, ahol születtünk, ahol gyermek-
éveinket és iskolaéveinket töltöttük. Mi, akik itt maradtunk és itt éljük a 
felnőtt kort, titeket, akik elkerültetek innen, úgy mint iskolatársainkat és 
mint jó barátot vártunk, és nagyon örülünk egymásnak. Az iskolaévek 
nagyon emlékezetesek mindnyájunk számára, az a sok közös játék, csíny-
tevés, amit akkor együtt csináltunk, azt soha nem lehet elfelejteni. Most 
már mint nagymama mesélem az unokáimnak, hogy volt a mi korunk-
ban. Emlékezzetek csak rá, milyen ruhában jártunk, mit szoktunk vinni 
tízóraira! Hogy szoktunk csereberélni ennivalót és játékot! Most is ezt csi-
nálják gyerekeink, unokáink, de nem egy almát és kenyeret visznek és cse-
rélnek, hanem téliszalámis szendvicset és értékes játékot! Jaj, és a tanító 
úr jó lelkét kihasználva, de rosszak is voltunk!  

Nagyon kérlek benneteket, hogy soha el nem múló szeretettel gondolja-
tok rá, és kívánjunk neki örök nyugodalmat! Annak az embernek, aki 
megtanított bennünket a betűvetésre, a szülőszeretetre és emberségre, 
örök hálával tartozunk Én olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy sok-
szor találkoztunk a tanácsüléseken, sokat szoktunk beszélgetni múltról és 
jelenről. Sokszor mondta, hogy ő olyan boldog és úgy örül, mert akiket 
tanított és nevelt, mind-mind hazaszerető és becsületes emberek lettek. 
Sajnos, ő már nem lehet köztünk. Itt van ez az üres szék, ami üresen áll, az 
az övé volt. Most pedig kérlek benneteket, hogy egy perces néma fölállás-
sal adózzunk emlékének! Ezt a pár szál virágot az ő emlékére tesszük a 
vázába, és ha vége lesz az ünnepségnek a László Pista ki fogja vinni a te-
metőbe, a sírjára mindnyájunk nevében. 

Kedves Iskolatársaim és Barátaim! A mi gyerekkorunk, tudjátok jól, 
hogy nagyon nehéz volt. Mi, akik cselédgyerekek voltunk és nagyon sze-
gények, továbbtanulásra nem is mertünk volna gondolni, mert az nagyon 
sokba került, és a mi szüleink ezt nem tudták volna előteremteni. De a fel-
szabadulás meghozta a mi számunkra is azt a lehetőséget, hogy aki tudott 
és akart, tanulhatott, de már csak felnőtt fejjel. Azért így is sokan közü-
lünk beültek az iskolapadba és rangos beosztást, sikeres életpályát mond-
hatnak magukénak. Tudjátok jól, hogy a felszabadulás után ránk nagy 
feladatok vártak: a romba dőlt ország újjáépítése, a föld megművelése, 
társadalmunk újjáélesztése. De bátran és büszkén elmondhatjuk, hogy si-
keres, felszabadult 35 évet mondhatunk magunkénak. Mindent megte-
szünk azért, hogy a mi gyerekeink ne tudják, mi az, hogy nincs kenyér, 
hogy nincs ruha és nincs lakás, hanem azt tudják, és arra neveljük őket, 
hogy becsületes munkával, felebaráti szeretetben boldogan és békében élni 
és dolgozni!  

Kedves Barátaim és Kedves Vendégek! Nincs bennünk hamisság és 
képmutatás. Őszintén mondom, hogy munka után jól esik a vígság. Hisz 
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Jézus is Kánaánban tette első nagy csodáját, hogy a násznép jól érezhesse 
magát. Nálunk is csak ez lehet az igazi vígság. Őszintén és tiszta szívből 
kívánom, hogy érezze mindenki jól magát!”  

Kedves Etus! (Szakos Etel (1928-2002)) Mindig becsültünk, szerettünk, 
de most már el sem felejthetünk, oly szépen szóltál, szólsz hozzánk! – Tanuló-
társaid  

Megjegyzés: Ez üdvözlést magnószalagon őriztem meg. 1990 körül megkér-
deztem Etustól, hogy mi legyen a beszéd sorsa, a megváltozott politikai kö-
rülmények között is vállalja-e? Ő természetesen vállalta, a felhasználást 
pedig teljesen rám bízta. Ez iskolatörténetben való megjelenése pedig a csa-
lád hozzájárulásával történik. 

Megjegyzés: Cserszegi tanító úr legényemberként halt meg, s így szülei sír-
jára temették a balatonberényi temetőben. 

Rövid visszatekintés a bottyáni nevelőkre 
A felszabadulás utáni Battyánban még három tanítóról kell szólnunk: Fü-

löp Terézről, Vöröskői Istvánról és Hetényi Lászlónéról. 
Fülöp Teréz 1950-52-ben tanította az alsó tagozatot. Fiatal, kedves, jó 

megjelenésű személy volt, akit kis tanítványai nagyon megszerettek.  

Vöröskői István 
unokájával 

Vöröskői István 1952-
től tíz éven át volt az 
alsó tagozatosok taní-
tója, az énekkar veze-
tője. 

Vöröskői István 1952-1962-ig dolgozott Battyánban mint az alsó tagozat 
tanítója. Idősebb emberként került ide, és innen is ment nyugdíjba. Mint élte-
sebb ember is energikusan megkövetelte a tanulói erőfeszítést. Igazi borízű 
kántori hangjával több battyáni ünnepélyen szerepelt eredményesen kis 
énekkarával. 

Hetényi Lászlóné a körzetesítés előtt álló iskola utolsó tanévében (1962-
63-ban) tanított Battyánban. Kis tanítványai megszerették és Balatonszent-
györgyre kerülésük után is nagyon ragaszkodtak hozzá.  
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Hetényi Lászlóné 

A körzetesítés előtti utolsó 
évben került a battyáni iskolá-
ba, utána pedig kis tanítványai-
val együtt Szentgyörgyre. 

Az arcképvázlatok után e sorok írója bevallja – bizonyára érezni is lehe-
tett –, hogy Cserszegi (Csináth) Ferenc tanítványa volt, s ezért sokkal részle-
tesebb és melegebb színekkel festett az ő arcképe. Ugyan ezen ok munkál a 
30-as évek első felének elmélyültebb feltárásában is. Ezekért az arányeltoló-
dásokért ez úton is megértést kérek!  

A felszabadulás utáni Battyán önállósodik, falusiasodik. Volt idő, amikor 
önálló községgé kívánt alakulni. Ez időben az iskolán kívüli népnevelés kere-
tében a tanítók, továbbá Csajbi Rozika (volt tanuló), id. Balázs Gézáné színda-
rabokat, táncokat tanítottak, amelyekkel vidékre is elmentek. A tanítónők 
táncokat tanítottak, Vöröskői István énekkart vezetett. 

A játékról, a nélkülözhetetlenről  
A játékról is szólni kell, hiszen az a gyermekkorban nélkülözhetetlen. 

Igénye, öröme, fejlesztője a testnek és léleknek. Játszottunk-e az említett sze-
gény körülmények között? Igen, sokat, de a gyereknek sohasem eleget. Szünet 
végén befelé menet már megegyeztünk a következőben, sőt óra közben is ösz-
szenevettek a szemek a követő jóízű játékra gondolva. 

Hogyan játszottunk, voltak-e játékaink? Voltak is, meg nem is, mint a 
mesében. Bolti nem, de magunk, esetleg nagyobb testvér, szülő csinálta annál 
jobban. Ugyanakkor játékaink zöméhez nem kellett játékszer, ilyen volt pél-
dául a kergetőzés, bújócskázás, sudarazás stb. 

 1929–35 között az iskola környezetében talán egyetlen bolti játékra em-
lékszem, a Göncz-gyerekek piros, fölhúzós stuplis puskájára, melyet jobb ba-
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rátaik náluk otthon csodálhattak meg, sőt lőhettek is vele. Nekik könnyű volt, 
hiszen hadirokkant trafikos nagybátyjuk volt Pesten, s tőle kapták. 

Bolti labda is ritkaság volt. Néha egy-egy kiselejtezett teniszlabda, vagy 
töltött gumilabda került be az iskolaközösségbe. Túlnyomórészt úgynevezett 
bekötött labdával játszottunk. Ez is magunk csinálta volt, de csak nagyobb, 
ügyesebb gyerek tudta készíteni, mert erős kéz kellett hozzá. A belseje marha-
szőr volt, melyet vékony spárgával hálósan kötöttek be jó keményen. Csípett 
is, de természetesen ugrani nem tudott. 

 Durranós, kóccal tölthető bodzapuskája sokunknak volt. Ez jól elfért a bő 
csizmaszárban is. A bodzapuska kisöccsének volt tekinthető a kevésbé tekin-
télyes, nyers krumplival tölthető „tollpuska”. Mindkettő a levegő rugalmassá-
gának elvén működött, amit akkor természetesen nem tudtunk. A kócpuskát 
fiatal érett bodzafából készítettük, a krumplipuskát erős baromfi szárnytoll-
ból. Említenem kell még a bottal játszott „pőtye” és a hasonló „brincke” játé-
kot. Ezeket is, meg az előzőket is magunk csináltuk, mert amit csinálni nem 
tudtunk, az szinte nem is volt. Kivétel a csiga (fából, végében csigaszeggel), 
mert az a boltban sem volt drága (8-10 fillér), „csinyányi” pedig nem tudtuk. 
Egyik-másik csiga a közeli bognár műhelyből került ki. 

Természetesen széles körben ismert volt a nyíl és csúzli, magunk csinál-
tuk is, azonban veszélyessége miatt az iskolában tiltott volt, hasonlóképpen a 
brincke is.  

Ezek után tekintsük át, mi mindent is játszottunk. Látni fogjuk, hogy a 
fiúk választéka sokkal gazdagabb. A lányok nagyobb részt dalolva, táncolva 
játszottak, a fiúk nem. Persze voltak mindkét nem által játszottak is, de fiúk, 
lányok csak ritkán játszottunk együtt. 

A játékok felsorolása akkori elnevezéssel:  
A fiúk által játszottak: bikaugrás, bakugrás, seggre-verőzés, sudarazás, 

kötélhúzás, „Király, király, adj katonát!”, várba-szedőzés, sótörés, pőtyézés, 
„Likra pógár, kapura”, gyelre-vetőzés, falhoz-verősdi, likba pöckölés (használt 
gombbal). 

Fiúk játéka egy-két fővel: lovacskázás gyeplővel (egy-két lóval), nyakba-
lovaglás, talicskázás gyerekkel, karikázás (ütővel, tolóval), csigázás, lövöldö-
zés kócpuskával-tollpuskával  

Fiúk-lányok által egyaránt játszottak: sántikálás (magyar, török), hosszú 
kötélben ugrálás több személlyel, egyszemélyes kötélben ugrálás, kergetőzés, 
bújócska, kifutózás, „Hátulsó pár előre fuss!”, likba labda („Legyen az a…!”), 
„Szegény ember tanakodik, tanakodik, tanakodik a tolvajra…,” „Egyedem-
begyedem tengertánc…”, szappanbuborék fúvás, csúszkálás. 
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A lányok játékai, csupa énekkel: „Kocsis, Kocsis komámasszony…”, 
„Hogy a csibe, hogy?…”, „Gyere be rózsám…”, „Lánc, lánc eszterlánc…”, „Zöld 
erdőbe jártam…”, „Nyisd ki rózsám kapudat…”, „Ecc-pecc kimehetsz…”, „Erre 
csörög a dió…”, „Csön-csön gyűrű, arany gyűrű…”, „Túlsó soron esik az 
eső…”, „Szomszéd asszony káposztát főz…”, „Elvesztettem zsebkendőmet, 
megver anyám érte…”, „Hopp Juliska, hopp Mariska…”, „Ég a gyertya ég…” 

Gyűjtés: gomb (természetesen használt), szalonpapír (karácsonyt köve-
tően), ill. biztos sok egyéb is; gondolom megbocsátható a fáradó emlékezet-
nek, ha oly sok év után esetleg téved, kihagy! 

Korrajz a korabeli tankönyveink tükrében 

Olvasó- és tankönyv a 5-6. 
osztály számára 

A Biblia, katekizmus és a számtan 
kivételével az összes tárgyat magába 
foglalja: nyelvi magyarázatok (nyelv-
tan), földrajz, természetrajz (élővilág), 
vegytan (kémia), természettan (fizi-
ka), történelem, polgári jogok és köte-
lességek, egészségtan. 

Aranymondások 
Nagy emberek figyelemre méltó gondolatai az 5-6. osztályos „Olvasó és 

tankönyv”-ünkből, ahol oldal-kiegészítőként is szerepeltek, valójában a neve-
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lés szellemiségét voltak hivatva elmélyíteni. Én szívesen olvasgattam őket, s 
közülük egyeseket életelvül választottam. 

„Ha mindent tudsz is ezen a világon, minden tudományod haszonta-
lan, ha nem tanulod meg lelkiismeretedet megvizsgálni. 

(Palau) 

A szeretet nem ront, hanem alkot. 

(Széchenyi István gróf) 

Ó, ahol Jézus van, ott tavasz és éledés, ott erő és öröm van, ott tudnak 
énekelni! 

(Prohászka Ottokár püspök) 

Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csügged, az erős megállja. 

És tudod az erő micsoda? – Akarat, mely előbb vagy utóbb, de boros-
tyánt arat.  

(Arany János) 

Munkásság az élet sója, a romlástól mely megóvja.  

Csak az, aki nem hevert, várhat áldást és sikert. 

(Tompa Mihály) 

Az embernek csak az arcát lehet ismerni, s az arca nem ő. Ő az arca 
mögött van. Láthatatlan.  

(Gárdonyi Géza)  

A kis ember munkája is fontos az élet folyásában. 

(Fáy András)  

Nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett. 

(Vörösmarty Mihály)  

Jobban kell szeretni a hazát, mint gyűlölni az ellenségeinket.  

(Deák Ferenc)  
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Kis Biblia 

Tankönyv a hittan tanulá-
sához, a Szentírás szövege-
inek egyszerűsített, gyer-
mekek számára átírt sze-
melvényei. 

Címek a könyv Függeléké-
ből: 

1. A rómaiak elpusztítják 
Jeruzsálemet. 

2. A Szent Vértanúk. 

3. Nagy Konstantin császár 
szabadságot ad a kereszté-
nyeknek. 

4. A keresztény vallás elter-
jed az európai népek kö-
zött. 

5. A magyar nép áttér a 
keresztény hitre. 

6. A felekezetek. 

7. Az anyaszentegyház 
elterjedése az egész vilá-
gon. Az újabb üldözések. 

Minden gondolatodnak és cselekedetednek olyannak kellene lennie, 
mintha e pillanatban meghalnál.  

(Kempis Tamás) 

Az alázatosság a keresztény ember első erénye.  

(Szent Jeromos) 

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.  

(Máté evangéliuma 7, 1.) 

Kevesen látják be, mily nagyot művelne velük az Isten, ha magukat 
teljesen az ő vezetésére bíznák, és kegyelmeit fölhasználnák.  

(Loyolai Szent Ignác)  
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Római katolikus kis 
katekizmus 

A katekizálás az ismeretek 
kérdés-felelet formájában 
történő feldolgozását jelen-
ti. 

Részletek a tartalomból: 

Imádságok 

Vallástanítás 

1. rész: A hitről 

2. rész: A parancsolatokról 

3. rész: A kegyelem-
eszközökről 

Függelék: 

A szent helyek 

A szent idők 

A szentmise rövid magya-
rázata 

A szolgálat a szentmisénél 

 

Nincs oly bölcs a világon, ki még igen sok hasznossal ne növelhetné 
tudományát, viszont alig van oly tudatlan a föld kerekén, kitől egyet s 
mást nem lehetne nagy haszonnal tanulni.  

(Széchenyi István gróf) 

Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pe-
dig kárát vallja!  

(Máté evangéliuma, 16, 26.) 

Olyan kincsnek, melyet nélkülözni nem tudunk, nem urai, hanem szol-
gái vagyunk.  

(Eötvös József báró) 

Boldogtalanságunkat többször okozzák önhibáink, mint mások go-
noszsága. 

(Deák Ferenc) 
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Aki magát felmagasztalja, megaláztatik, s aki magát megalázza, fel-
magasztaltatik.  

(Máté evangéliuma, 23, 12.) 

A csendes, tiszta, munkás élet tele van Istennel.  

(Prohászka Ottokár) 

A csillagos ég a legfönségesebb látvány. Az Isten erejének kitárt vilá-
ga.  

(Gárdonyi Géza) 

Mit nézed a szálkát atyádfia szemében, a gerendát pedig, mely 
tenszemedben van, nem veszed észre?  

(Lukács evangéliuma, 6, 39.) 

Az emberi szívnek boldogítóbb érzete nincs, mint boldogságot látni, 
melynek alkotói mi vagyunk. 

(Eötvös József báró) 

Ne felelj az esztelennek az ő esztelensége szerint, hogy te is hozzája ne 
hasonlíttassál!  

(Pázmány Péter) 

Imádkozzatok rágalmazóitokért! 

(Lukács evangéliuma, 6, 26.) 

Úgy élj, hogy minden pillanatban nyugodtan állhass a jó Isten ítélő-
széke elé! (?)  

(Aranymondás emlékezetből)  

Ha valaki megdob sárral, nem viszonzom, mert le kellene hajolnom és 
bemocskolnom magam, ha ugyanazon fegyverhez nyúlnék. 

(Aranymondás emlékezetből) 

Igaz ügyért küzdeni akkor is kötelesség, ha sikerhez nincs remény.  

(Aranymondás emlékezetből) 

Minél magasabbra jutunk, annál messzebbre látunk. Minél messzebb-
re látunk, annál kisebbnek érezzük magunkat. Így azon törekvésünk, 
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mellyel a köznapiság fölé törekszünk, oda vezet, hogy szerényebbekké 
válunk. 

(Aranymondás emlékezetből) 

Nevelő tartalmú mondatok az 56. osztályos számolási és mé
rési (!) példatárból 

A mértékeket jól kell ismernünk! 

Trianon (1920. június 4.) 

Imádkozzunk! 

Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország Mennyor-
szág! 

Maradhat ez így? Nem, nem, soha! 

A lakást szellőztetni kell! 

A számsor lefelé is bővíthető! 

Törekedj a gyors és hibátlan számolásra! 

„… Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! …” 

Az egésznek az árából kiszámíthatjuk a résznek az árát! 

Mikor pontos a mérleg? 

Nem csak kenyérrel él az ember! 

Az árunak a tized részéért az értéknek is tizedrészét fizetjük. 

A henger nem gömbölyű, nem is kerek. 

Minden körlap kerülete 3,14-szer hosszabb, mint az átmérője. 

Az erdő áldás a vidékre! 

Gyermekeknek és betegeknek legjobb táplálék a tej! 

Az időjárás szerint öltözködjünk! 

Keressük mindig a rövidebb utat! 

Ésszel indulj, okkal járj! 

Mi különbség van szög és szeg között? 

Kötelességedet 100%-ban végezd el! 

Az adó: tartozás a hazának. 
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Számolási és mérési 
példatár (Számtan-
könyv, matematika) 

A kor oktatási szellemiségét 
különösen jól tükrözik a 
példákhoz kapcsolt, hazafi-
as-vallásos gondolatok, 
mondások tanítások. 

Pl. egy kamatszámítási 
példa után: „A jócselekedet 
legjobban kamatozik.”, 
vagy egy térfogatszámítási, 
árokásásról szóló szöveges 
feladat után: „A tiszamenti 
magyar kubikusok 
messzeföldön híres mun-
kások.” 

Magyarország „Mária országa”. 

Az iparnak arany a feneke. 

Javítsuk meg szikeseinket! 

Hogyan biztosíthatjuk lelkünket? 

A Kárpátokat nem lehet letörölni a földről. 

„Lesz még szőlő, lágy kenyér, bánatunk is véget ér!” 

Ez csak hat iparág! Hát még a többi? 

Hazáját is segíti, aki többet dolgozik! 

Termeljünk többet! 

Nyitott ablak meg nem árt, levegőt ád s napsugárt! 

Előrelátás és takarékosság a jólét alapja. 

Hála Istennek, emelkedünk! 

Ügyes gazda megszerzi, okos asszony megőrzi! 
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Kicsi konyha növeli a házat. 

Olcsó húsnak híg a leve! 

A számok nem csalnak! 

Fiúk! A kereskedői pálya biztos kenyér! 

Adót fizetni kötelesség. Aki nem fizeti idejében, magára vessen, ha 
rosszul jár! 

Keresztény ember keresztény intézetnél köt biztosításokat! 

A szesz megmérgezi testedet, lelkedet. 

Fillérből lesz a pengő! 

A jócselekedet legjobban kamatozik. 

Mindenünket tartsuk számon! 

Pontos mérés, kiszabás, mindig megtakarítás! 

Igazságtalan osztozkodás sok békétlenség forrása! 

Közös akarattal sok szépet tehetünk. 

Nem lehet mindig egyenlően osztozkodni! 

A tiszamenti magyar kubikusok messzeföldön híres munkások. 

Bárcsak minden szikes területünket értékesítenénk! 

Ki mint vet, úgy arat! 

Hasznos tudnivalók az elemi iskolai értesítőnkből (1927) 
(a borító belső oldalairól) 

„Csak abból a gyermekből lesz életre való ember, aki kerüli mindazt, 
ami az egészségnek árt. Különösen kerülnie kell a gyermeknek a do-
hányzást és a szeszes italokat: a bort, sört és a pálinkát. A dohány és a 
szeszes ital, kivált a pálinka, olyan erős méreg, hogy a felnőtt ember-
nek is árt, a gyermeket pedig idő előtt sírba viszi.  

Amelyik gyerek dohányzik, vagy szeszes italt iszik, az nem halad a ta-
nulásban és testileg is elcsenevészesedik, erőtlen, munkára képtelen 
lesz. 

Ez a két méreg oltja be leggyakrabban az emberekbe a tüdővész csírá-
ját is, ami igen sok embernek ássa meg a sírját. Mert a tüdővész na-
gyon ragadós betegség és mindenki megkaphatja. Hazánkban 70 ezer 
embert visz el ez a rettenetes betegség évenkint. 
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Legjobb ellenszere a tisztaság és a jó levegő. 

De nemcsak az arcot kell tisztán tartani, hanem az egész testünket, 
ruhánkat és lakásunkat is. Nem szabad a lakásban köpködni, mert a 
köpés undorító és terjeszti a betegségeket is. Minden romlott bűzös 
dolgot a lakásból és környékéről el kell távolítani. Gyakran és jó ideig 
kell a lakást télen nyáron szellőztetni. Tüdőnket úgy felfrissíti a tiszta 
levegő, mint a szomjúságtól tikkadt testünket a tiszta víz. Aki szereti a 
tisztaságot, az igen sok betegségtől menekül meg. 

Különösen arra kell ügyelni, hogy sem a ragadós betegségben levők, 
sem a ilyen betegségben levők holmija egészséges emberrel érintkezés-
be ne jussanak. Ilyen gyakran előforduló ragadós betegségek a tüdő-
vészen kívül a kanyaró (vörös himlő), a vörheny (skarlát), a szamár-
köhögés (kehe), és a roncsoló toroklobb (difteritisz). Ha valamely 
gyermek ilyen betegségbe esik, azonnal orvost kell hozzá hívatni és 
mindaddig nem szabad a többi gyermekhez ereszteni, amíg az orvos 
meg nem engedi. 

Különben minden betegségben legjobb orvoshoz fordulni. Mert ha 
szántani, vetni, aratni, házat építeni csak az tud jól, aki megtanult, a 
beteg embert is csak az tudja meggyógyítani, aki azt tanulta. 

Száz meg száz ember pusztul el csak azért, mert bajában nem orvos-
hoz, hanem kuruzslóhoz fordul. 

Igen fontos kelléke még az egészség fenntartásának a jó táplálkozás is. 
Még a legszegényebb ember is táplálkozhatik jól. Mert nem az a jó 
táplálkozás , ha valaki finom ételt eszik, ami legtöbbnyire nem is táp-
láló, vagy nagyon sokat eszik, amitől beteggé lesz, hanem az, ha vala-
ki rendesen él, azaz eledelét rendes időben, rendesen elkészítve fo-
gyasztja el. Ezért a leányok tanuljanak meg jól főzni. Az ember egész-
ségének azért is nagy ellensége a szeszes ital, különösen a pálinka, 
mert, aki szeszes italra költi pénzét, annak nem telik jó táplálékra.  

A szeszes ital drága még annak is, aki nem mértéktelenül issza, mert 
nem pótolja a mindennapi kenyeret annál sem, akinek bőven jut rá. 
Hát a szegény ember fazekából hány jó falatot húz ki. Miatta sok csa-
lád szűkös napokat lát.  

A szeszes italban nincs semmi tápláló erő. Aki pedig mértéktelenül isz-
sza, annak az eszét veszi el. Pedig mindenkire ez a sors vár, aki nem 
ura akaratának és rákap az ivásra. Mert úgy van azzal az ember, 
mint a tolvaj a lopással, az is először csak tűt lop, később elviszi az ök-
röt is.  
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Akit a szeszes ital egészen rabjává tett, az átok nem csak a családra, 
hanem a községre is. Elissza minden keresetét, házát, földjét, tehát 
nemcsak magának, de családjának jólétét és boldogságát is. Ráadásul 
elvész a becsülete, mert izgága, kötekedő emberré lesz azon kívül, mert 
soha sincs eszénél, minden rosszra könnyen hajlik. Még koldusbotra 
sem támaszkodhatik, mert mindenki megveti, mint akinek saját hibája 
akasztotta nyakába a koldustarisznyát.  

Csak józan erkölcsös élet teszi boldoggá az embert! 

Csak ép elméjű és munkabíró polgárok teszik boldoggá a hazát!” 

A kirándulásról 
Szóljunk már a kirándulásról is, hiszen az az iskolai életnek fontos eleme 

több okból is, és különösen az egy olyan világban, ahol ritkán jut a falu hatá-
rán túl a gyerek. Kirándulni mindig jó, hiszen világot látunk, s ha gyerekek 
vagyunk, vég nélkül játszhatunk. Milyen lehetőségek közül választhattunk 
akkor, a 30-as évek elején? Három kirándulás között választhattunk (volna): 
Tihanyba vonattal-hajóval (tanulónként 5 pengő), Badacsonyba szintén vo-
nattal-hajóval (2 pengő 40 fillér), és a vörsi erdőbe (gyalog és ingyért). Az 
emberek sorsát intéző jó tündérek melyik kirándulást találták jónak a 
battyáni iskolásoknak? Mert szerettek bennünket, nyilván a legbiztonságo-
sabbat, a vörsit. Ez közel van és olcsó. A hajó pedig el is süllyedhet. Egy-két 
jómódúbb iparos stb. gyereke jelentkezett csak a hajós kirándulásra más isko-
lákhoz csatlakozva (napszám, ha volt: 1 pengő, ősszel 80 fillér). 

Az évenkénti kirándulás „madarak és fák napjához” kapcsolódott, ez va-
lamikor tavasszal volt. Ott a vörsi erdőszélben találkoztunk a környék iskolá-
saival. A megnyitó reggeli után történt. A madarakról, fákról, általában a ter-
mészetről s annak védelméről jól választott versek, énekek hangzottak el, 
majd valamelyik szép szavú tanító úr tetszetős beszédet mondott. Ezt követő-
en iskolák közti játékos vetélkedők voltak, úgy mint kötélhúzás, versenyfutás, 
távolugrás, kötélen mászás, amit a derűsebb lógó lekváros csoportos lepény-
evés követett a rejtett 50 filléresre is ügyelve. Emlékezetem szerint futball 
játék nem volt, mivel abban az időben körünkben az még alig volt ismert. 
Utána a teljesen szabad játék következett és ismerkedés, barátkozás a szom-
széd iskolásokkal. 

Ámde tanítóink is jól elvoltak. Kisebb söröshordót csapoltak, borokat 
bontottak, és úgy általában bizony nagyon hangulatosak voltak. Hogyan-
hogyan se, egyik éven egy hárfást is szereztek. Ropták is a táncot a jelen volt 
tanítónékkal. Tanítónőre nem emlékszem. 

Ide kívánkozik egy kapcsolódó emlékem. A kirándulásról beszélgetve ta-
nítóm jó előre kért, hogy mondanék el egy odaillő verset. Én Kozma Andor-
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nak egy nagyon gyönyörű és odavaló versét említettem (a marcali polgáriba 
járó Pozsonyi Gyulának a könyvéből), melyet azonban én nem tudnék elmon-
dani, mert elszorulna a torkom. Címe valószínűen „Fecskefészek” volt. Taní-
tóm megértett, nem nevetett ki. Azt mondta a szomorú részt megpróbálja 
átírni. Az átírás pompásan sikerült. Tudom ma is. Az eredetiben a háziúr a 
fecskefészket levereti a folyosón: „Mi jusson laknak falamon, levereté fészket 
az eretnek, és gyermekeim sírtak nagyon.” Az átírásban ez érzelmes rész így 
hangzik:  

”A tetőn egy cserép megindul, s pont a háziúr fejére hull. 
A büszke kőszívű úr, vérző fővel a porba hull. 
Az égi intést megértette, a kisfecskéket megmentette. 

Ahol mi lakunk az a legszebb ház, mert a sok fecske mindig ott cikáz. 
Fecskefészek annyi van mint tenger, 
S a mi háziurunk a legboldogabb ember. 

Aki feleslegesnek érzi e 70 éves emlékem leírását, attól elnézést kérek. Én 
fontosnak gondolom az érzelmieket is: 

„Nem jó, ha csak tud, de nem érez az ember.” 

(Reviczky Gyula) 

A „bottyáni” művelődési viszonyainkról, 
visszatekintve 

A művelődésről, művelődési viszonyainkról sokat elmond egy közel 70 
éves iskolai élményem. A csodaszámba menő kulturális eseményt iskolánk-
ban a „panorámás ember” megjelenése jelentette. Úgy 1933 tavaszán vagy 
őszén történt. A „panoráma” egy kb. 50 cm hosszú, 40 cm széles és 30 cm 
magas vállra akasztható ládácska volt, az oldalain 2-2 beépített nagyító len-
csével. A ládácska belső rekeszének falain csodálatos képek (színes levelező-
lapok) voltak elhelyezve, melyeket –fejünket fogva, külön-külön irányítván 
figyelmünket– a bácsi sorra megmagyarázott. Ilyenek voltak: az Amerikai 
Szabadság-szobor, Nápoly a Vezúv-tűzhányóval, a párizsi Eiffel-torony, a fi-
umei kikötő, a budapesti Országháza s hasonlók. Mindezek a nagyítón nézve 
nekünk, a falu-major határát alig átlépő gyereknek különösen szépek voltak, 
melyek bevésődtek emlékezetünkbe. Nem tudtunk betelni a látottakkal, hi-
szen ilyent még Keszthelyen sem láthattunk. A megtekintés díja talán 10 fillér 
volt. (A nagy munkanélküliségben, ha akadt napszám, az úgy 1 pengő volt. Így 
talán a gyerekek fele sem nézhette meg.) A legjobban a végén ámultunk el, 
amikor a bácsi a helyéről kiemelt nagyító lencsével a kezében a Nap sugarával 
gyújtott pipára. A „csodát” tanítónk – természetesen egyszerűsítve – azonnal 
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megmagyarázta. Én nagyon sokáig álmodoztam a csodáról, a felejthetetlen 
panorámáról. Panorámás embert később a búcsúban is láttam. 

A másik emlékezetes látvány nem kapcsolódik az iskolához, de a szóra-
koztatásban is egyedülálló volt a kis Bottyánban. Talán hazajövet botlottunk 
bele az Újházaknál. Egy mutatványos ember, a „kardnyelő” ott „lépett föl”. 
Dermedten néztük, ahogy az ismeretlen fiatalember egy kb. 20 cm hosszú tőrt 
a szájától mellközépig méri, majd fejét hátrahajtva lassan, kíméletesen letolta 
torkán a tőrt. Kisvártatva ugyanolyan módon kihúzta azt, megtörölte, és 
meghajtotta magát Valami szemfényvesztésnek gondoltuk az egészet. Nem 
tapsoltunk, hiszen a látványtól el voltunk hűlve, és egyébként sem tudtuk, 
hogy ilyen esetben mint szokás viselkedni. A látvány „belépti díjára” nem em-
lékszem. Alkalmi nézők talán 15-20-an voltunk, gyerekek, felnőttek vegyest. 

Művelődési esemény ez is: Iskolánk 1934-ben 50 kötet könyvet kapott kis 
könyvtárként. A majorban – tudtommal – újság csak egy-két iparosnak járt. 
Említést érdemel, hogy a téglagyári Süte Károly bácsinak (téglás-cseléd) a téli 
hónapokban járt az újság. Hol Kis Újságot, hol Friss Újságot járatott. Mi is 
kölcsön szoktuk kérni esetenként, mert gyakran elkérni illetlennek éreztük. A 
könyv még nagyobb ritkaság volt a minden háznál előfordulható kalendáriu-
mon, imakönyvön, álmoskönyvön kívül.  

Az olvasás, tanulás egyre ment a legtöbb felnőtt szemében. Egyaránt 
szemet szúrt: „Te, látom mindég olvasol, talán úr akarsz lenni? Az nem le-
hetsz ám, ahhoz sok pénz köll! Vagy talán pap? Hát azt tudod-e, hogy azokat 
meg kiherélik ám?” – szokták mondani, mosolygósra váltó képpel.  

Az iskola utótörténete 

Az „istenáldás” (gyermekáldás) és annak csökkenése 
Az iskola utótörténetéhez számítható a gyerekszám ijesztő csökkenése. 

Amíg az iskola volt tanulói oly családban nőttek föl, ahol a gyermekek száma 
átlagosan 4,4 volt, addig gyermekeik átlaga csak 2,0, vagyis a felét sem éri el. 
A mi időnkben iskolánkban csak két „egyes gyerek” volt: Csajbi Rozika és 
Nyers Jóska. Viszont volt egy ikerpár is: Szekeres Anna és Irén (1932). 

 Hármas ikrek is termettek Battyánban: Baráth István, László és Tibor 
(1949). Érthető, hogy nekik volt a környéken legrangosabb tiszteletbeli „ke-
resztapjuk”. Csala István, a Dobi-kormány földművelésügyi minisztere vállal-
ta őket, azonban ismertebb lévén Dobi István, a miniszterelnök s későbbi 
népköztársasági elnök, tévesen a helyi emlékezet inkább az ő nevét tudja ran-
gos keresztapaként. 

A születés ily nagymérvű csökkenésének okait az alábbiakban látom: 
(1986-os adatok) 
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a/ A születés szabályozás lehetősége  
b/ A nagycsaládos nyomorúság emlékei  

c/ A volt cselédséget is érintő gyűjtés szelleme  
d/ Az anyák munkába állása  
Ismert tény, hogy a gazdasági cselédség – hasonlóan a téglássághoz – 

szinte kizárólagosan saját soraiból házasodott. Így volt ez Battyánban is.  
Iskolatársaimnál a felszabadulás okozta forradalmi jelentőségű változá-

sok itt is nagy fejlődést hoztak. A korábbi állapot, amely nemcsak megszokás 
volt, kényszer is, eltűnt. Amíg korábban csak sommások, nincstelen napszá-
mosok jöhettek szóba házastársként, most minden irányba kitárult az ablak a 
párválasztás, ilyen értelemben a szerelem szabadsága előtt. Mindennek elle-
nére a megszokás ereje továbbra is erősen hatott. Iskolánk tanulói még úgy 
60-65 %-ban soraikból házasodtak (1986-os adatok). 

A cselédség felemelkedése megtörtént, ennek fényes bizonyítéka 
valamennyiünk megváltozott, megszépült élete.  

A battyánpusztai osztatlan elemi iskola tanulóinak névsora 
(1929–1963) 
A névsor teljes. Tanévenkénti csoportosításban tartalmazza az iskolában 
tanult összes tanulót, a 330 főt. A tanévenkénti csoportosítást úgy kell érte-
ni, hogy mindazokat tartalmazza, akik az iskolából abban a tanévben (köz-
ben vagy a végén) maradtak ki. 

a/ A tanév végére elvégezték a 6. osztályt. 

b/ Osztályismétlés miatt nem végezték el a 6 osztályt, de a 12 évet betöltöt-
ték. 

c/ Tanév közben vagy a végén elköltöztek, esetleg meghaltak, vagy a tanév 
folyamán bármilyen egyéb okból kimaradtak. 

Minden tanulónál szerepel a születési év.  

1930-ban maradtak ki: – Siszler János 1917, – Garai János 1918, – 
Horváth József 1919, – Horváth Erzsébet 1921, – Bíró Ilona 1920 
1931-ben maradtak ki: – Nyitrai Margit 1917, – Kovács József 1917, 
– Kovács Sándor 1918, – Flotár (Budai) János 1919, – Tolnai János 
1919, – Ányos Anna 1920, – Németh József 1919, – Németh Margit 
1921, – Németh Anna 1923, – Hajas Mária 1920, – Hajas Vendel 1922 

1932-ben maradtak ki: – Effenberger Erzsébet 1919, – Kinics József 
1919, – Banicz Erzsébet 1920, – Csajbi Rozália 1920, – Király Ferenc 
1920, – Mátés Mária 1920, – Nyitrai Teréz 1920, – Szakos István 1920, 
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– Varga Margit 1920, – Pál Lajos 1920, – Szabó Mihály 1920, – Szabó 
János 1925 

1933-ban maradtak ki: – Miháczi Erzsébet 1920, – Göncz Imre 
1921, – Mátés Ágnes 1921, – Tolnai György 1921, – Székely István 1922 
1934-ben maradtak ki: – Bóka József 1921, – Bíró Ilona 1922, – 
Effenberger Magda 1922, – Fülesi Ilona 1922, – Molnár József 1922, – 
Nyitrai Anna 1922, – Süte Ilona 1922, – Szakos Teréz 1922, – Szarvas 
Jenő 1922, – Szekeres Mária 1922,– Varga Lajos 1922, – Tanai Gyula 
1922, – Szakos Margit 1924, – Szakos Ferenc 1927, – Pál József 1923, – 
Pál Jenő 1925, – Zöld Erzsébet 1924, – Zöld József 1926 
1935-ben maradtak ki: – Bóka Mária 1922, – Nyers József 1922, – 
Finta Géza 1923, – Hérincs Ágnes 1923, – László István 1923, – Major 
Ilona 1923, – Mátés Margit 1923, – Nyitrai Rozália 1923, – Siszler Anna 
1923, – Szabó József 1927, – Nyáne Erzsébet 1927, – Ivanics János 
1928, – Török Erzsébet 1928. 

1936-ban maradtak ki: – Göncz György 1923, – Király István 1923, 
– Molnár István 1923, – Varga János 1923, – Domonkos Margit 1924, – 
Mátés József 1924, – Szarvas Mária 1924, – Török József 1924, – Lé-
ránt Mária 1925, – Léránt Katalin 1928, – Nyitrai Gizella 1924, – Nyit-
rai Júlia 1926.  
1937-ben maradtak ki: – Bóka István 1924, – Domonkos János 
1924, – Gál József 1924, – Hegedüs Júlia 1925, – Varga Ferenc 1925, – 
Finta Julia 1925, – Szabó Ferenc 1924,  
1938-ban maradtak ki: – Bíró Margit 1925, – Jaklovics Ferenc 1925, 
– Siszler István 1925, – Szemes Imre 1925, – Effenberger Erzsébet 
1926, – Gál Mária 1926, – Göncz János 1926, – Mátés Teréz 1926, – 
Süte György 1926, – Szarvas Ferenc 1926, – Török Lajos 1926, – Kenye-
res Sándor 1928, – Szabó Júlia 1925, – Szabó Sándor 1926.  

1939-ben maradtak ki: – Domonkos Erzsébet 1926, – Finta Ferenc 
1926, – Fülesi Mária 1925, – Hegedüs Vendel 1926, – Mihályfi Rozália 
1926, – Baráth Ilona 1927, – Miháczi Anna 1927, – Nejpár (Neupar) 
Ilona 1927, – Varga Anna 1927, – Szabó Imre 1927, – Horváth Mária 
1927.  
1940-ben maradtak ki: – Bóka Anna 1927, – Huber Teréz 1928, – 
Mátés János 1928, – Szabó Anna 1928, – Szakos Etel 1928, – Mihályfi 
Erzsébet 1928, – Szabados János 1931, – Göncz István 1931.  
1941-ben maradtak ki: – Fülesi Irén 1928, – Jaklovics István 1928, 
– Kovács János 1930, – Kovács Mária 1931.  

1942-ben maradtak ki: – Szarvas József 1930, – Szekeres Anna 
1932, – Szekeres Irén 1932, – Szakos Gizella 1931. 



 

103 
 

1943-ban maradtak ki: – Hajas Anna 1928, – Miháczi Mária 1928, – 
Török Erzsébet 1928, – Zsiborács Ilona 1928, – Kinics József 1929, – 
Király Mária 1929, – Varga István 1929, – Simon Gyula 1929, – Varga 
Ilona 1931, – Szép Anna 1933, – Szép Margit 1936, – Hegedüs Anna 
1936.  

1944-ben maradtak ki: – Nejpár József 1929, – Baráth Mária 1930, 
– Miháczi Rozália 1930, – Molnár Ilona 1930, – Böröcz József 1930, – 
Major Margit 1934, – Szabó Gizella 1935, – Bognár István 1936, – Tala-
bér József 1936, – Hajdú János 1936, – Csima János 1937,  

1945-ben maradtak ki: – Huber Mária 1930, – Major Mária 1930, – 
Miháczi János 1931, – Nejpár Margit 1931, – Süte Károly 1931, – 
Zsiborács István 1931, – Léránt Júlia 1930, – Léránt János 1932, – Kul-
csár Nándor 1932, – Kulcsár Zoltán 1934, – Kulcsár Margit 1937, – Fu-
tó Teréz 1935.  
1946-ban maradtak ki: – Mihályfi Ilona 1930, – László Ferenc 1931, 
– Szabó Ilona 1931, – Dömötör Margit 1932, – Hajas József 1932, – 
Siszler Ferenc 1932, – Hajas Mária 1933, – Jaklovics József 1933, – 
Zsömbik Mária 1930, – Dóra Gyula 1937, – Pintér Magdolna 1939,  

1947-ben maradtak ki: – Lipics Pál 1932, – Dömötör Anna 1933, – 
Horváth József 1933, – Mihályfi István 1933, – Szakos M. Mária 1933, – 
Nejpár Anna 1933, – Persa Ferenc 1933, – Zsiborács Anna 1933, – Futó 
Elemér 1939.  

1948-ban maradtak ki: – Molnár Katalin 1933, – Léránt Margit 
1934, – Takács István 1934, – Tolnai Ferenc 1934.  
1949-ben maradtak ki: – Huber János 1934, – Domonkos István 
1935, – Hajas János 1935, – Jaklovics János 1935, – Kovács Aranka 
1935, – Molnár József 1935, – Takács Irén 1935,  
1950-ben maradtak ki: – Kinics Mária 1935, – Dömötör József 1936, 
– Németh István 1936, – Kovács István 1942, –Saáry József 1939, – 
Saáry Lili 1943. 
1951-ben maradtak ki: – Lipics Katalin 1935, – Szakos M. Zoltán 
1936, – Szigetvári Piroska 1936, – Baráth Ferenc 1937, – Hajas Margit 
1937, – Léránt István 1937, – Takács László 1937, – Bogdán Anna 1941. 
1951-ben maradtak ki ugyancsak a battyáni iskolából, a 
felsőtagozat Balatonszentgyörgyre körzetesítése miatt: – 
Kinics Margit 1937, – Jaklovics László 1938, – Szabó Anna 1938, – 
Szakál Ferenc 1938, – Dömötör Piroska 1938, – Nuznek Lajos 1938, – 
Németh Károly 1938, – Siszler Ibolya 1940, – Bogdán Jenő 1938, – Ba-
ráth János 1941, – Dömötör Magdolna 1941, – Hajas István 1941, – 
Végh József 1941, – Balázs Géza 1942, 
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1951-ben maradtak ki ugyancsak a battyáni iskolából, azon-
ban a csoport érdekessége, hogy ők eddig Balatonszent-
györgyről jártak Battyánba, és most a körzetesítéssel kerültek 
haza: – Gerse Imre 1941, – Gerse László 1938, – Nagy Ilona 1939, – 
Simon Ilona 1939, – Simon Margit 1938, – Györe Ilona 1938, – 
Pflanczer Ilona 1938, – Cser László 1938, – Kiss Margit 1938, – Rigó 
Lajos 1939, – Rigó János 1938. 
1952-ben maradtak ki: – Horváth Margit 1941, – Király István, 1941, 
– Léránt Ferenc 1941, – Szemes József 1941, – Vörös Margit 1941, – 
Végh Margit 1942, – Kiss Mária 1943,  
1953-ban maradtak ki: – Léránt Lajos 1942, – Banicz Tibor 1943, – 
Balogh Márta 1943.  

1954-ben maradtak ki: – Király Ferenc 1943, – Miusza Mária 1943, 
– Banicz József 1944, – Banicz István 1944, – Kinics Irén 1944, – Tol-
nai Teréz 1944.  

1955-ben maradtak ki: – Orsós István 1941, – Bogdán Ilona 1944, – 
Király Mária 1945, – Sut László 1946.  
1956-ban maradtak ki: – Banicz László 1945, – Miusza László 1945, 
– Miusza Margit 1946, – Stampf Ilona 1945, – Stampf Mihály 1947, – 
Balogh Valéria 1946, – Király Rozália 1946, – Zsiborács Klára 1946, – 
Nuznek Irén 1948.  
1957-ben maradtak ki: – Siszler Ilona 1946, – Takács Margit 1946, – 
Kiss Edit 1947, – Süte György 1947, – Szakál Mária 1947, – Végh Erzsé-
bet 1947, – Miusza Zoltán 1947, – Kalányos Lajos 1949.  
1958-ban maradtak ki: – Gyapjas József 1947, – Szemes Margit 
1947, – Banicz Mária 1948, – Hajas Ferenc 1948, – Király János 1948, 
– Léránt József 1948, – Siszler Anna 1948, – Takács József 1948.  
1959-ben maradtak ki: – Mihályfi Mária 1946, – Banicz László 1949, 
– Baráth István 1949, – Baráth László 1949, – Baráth Tibor 1949, – 
Gyapjas Tibor 1949, – Németh Mária 1949,  
1960-ban maradtak ki: – Bogdán Mária 1947, – Király Margit 1949, 
– Mátés József 1949, – Szakál Sándor 1949, – Miusza Piroska 1949, – 
Miusza Ferenc 1951, – Miusza Éva 1952, – Horváth Mária 1952.  
1961-ben maradtak ki: – Dömötör Irén 1950, – Németh János 1950, 
– Tolnai Margit 1950, – Végh János 1950, – Király Teréz 1951, – Lipics 
Margit 1951. 
1962-ben maradtak ki: – Bogdán Ferenc 1951, – Tolnai Mária 1951, 
– Endrődi Anna 1952, – Hetényi János 1952.  

1963-ban maradtak ki a battyáni iskolából, mivel az alsó tago-
zat is bekörzetesítésre került Balatonszentgyörgyre, s ezzel a 
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battyáni elemi iskola 34 éves fennállás után megszűnt: – Né-
meth Gyula 1951, – Jaklovics Piroska 1953, – Kovács László 1953, – 
Szakál Éva 1953, – Zöld Ferenc 1953, – Zsiborács Júlianna 1953, – 
Mihályfi József 1949, – Mihályfi Tibor 1953, – Endrődi Miklós 1953, – 
Kovács Andrea 1954, – Varga Márta 1953, – Banicz Piroska 1954, – Gál 
József 1954, – Tolnai Irén 1954, – Németh József 1953, – Endrődi Má-
ria 1954, – Kovács András 1954, – Kovács Zsuzsanna 1954, – Tóth Te-
réz 1954, – Hajas Eszter 1955, – Kinics László 1955, – Király Anna 1955, 
– Persa Ilona 1955, – Persa István 1955, – Endrődi Zsuzsa 1955, – Fe-
hér István 1955, – Nejpár József 1955, – Németh Lajos 1955, – Bogdán 
Ferenc 1956, – Gál Piroska 1956, – Molnár József 1956. 

A battyánpusztai elemi iskola tanulóinak keresztnév válasz
tási szokásai (192963)  

A fiúk száma: 164, a lányoké: 166 (együtt 330). A fiúknál 22, a lányoknál 
26 keresztnév fordult elő.  

A fiúk keresztnevének gyakorisága csökkenő sorrendben 
36 József (22%), 25 István (15%), 25 János (15%), 20 Ferenc (12%), 11 
László (7%), 8 Lajos (5%), 4 György (2,5%), 4 Gyula (2,5%), 4 Imre 
(2,5%), 4 Sándor (2,5%), 4 Tibor (2,5%), 3 Jenő (2%), 3 Zoltán (2%), 2 
Vendel (1%), 2 Mihály (1%), 2 Géza (1%), 2 Károly (1%), 1 Nándor, 1 Pál, 
1 Elemér, 1 Miklós, 1 András 

A lányok keresztnevének gyakorisága csökkenő sorrendben:  
30 Mária (18%), 26 Margit (16%), 20. Anna (12%), 20 Ilona (12%), 12 
Erzsébet (7%), 8 Teréz (5%), 7 Irén (4%), 6 Júlia (3%), 6 Piroska (3%), 5 
Rozália (3%), 3 Magda (2%), 3 Gizella (2%), 3 Katalin (2%), 2 Ágnes 
(1%), 2 Márta (1%), 2 Éva (1%), 2 Zsuzsanna (1%), 1 Etel, 1 Aranka, 1 Lí-
via, 1 Ibolya, 1 Valéria, 1 Klára, 1 Edit, 1 Eszter, 1 Andrea 

Megjegyzések: A fiúk 64%-a csak négy nevet viselt: Józsefet (22%), Istvánt 
(15%), Jánost (15%) és Ferencet (12%). A lányoknak pedig 58%-a osztozott a 
négy leggyakoribb néven: Mária (18%), Margit (16%), Anna (12%) és Ilona 
(12%). – Györgyöt (Gyurit) nagyon szép névnek találom. Annál feltűnőbb, 
hogy a falu védszentjét, s a falu nevében is lévő, továbbá a Szentgyörgy-nap 
Szent Györgyét oly kevesen választották. A két háború közti uraságnak és a 
fiának is György volt a neve, és ez együtt is kevéssé vonzott. Igaz, a 
Szentgyörgy-nap keserű emlék is a majorok népének életében. Úgy 1935-ig 
az volt helyváltók költözésének a napja. – A fiúknál és lányoknál a szülők a 
megszokott, vallásos eredetű, régi népi neveket kedvelték. – Tapasztalatom, 
hogy az Istvánok Szent István vértanút tekintették védszentjüknek, s nem a 
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királyt. – Érdekes, hogy a népszerű László név az iskola életében csak későn 
jelenik meg. 

Kiemelkedő életutak iskolánk tanulóiból az alávetettség 
elmúltával, társadalmi sietséggel 

A tovább nem tanulásnál történt kesergés után, szóljunk a történelmi 
kárpótlásról is! Volt időszak, amikor a régi értelmiség mellőzésével társadal-
mi méretekben megnőtt a kereslet a korábbi idők továbbtanulásánál szóba 
sem jöhetők, így iskolánk tanulói iránt is. A halaszthatatlan sietség miatt kellő 
fölkészültség nélkül is kerültek, (kerültünk) vezető állásokba. Az időben tö-
megméretű volt a munkakörhöz szükséges iskolázottság utólagos, hiányos 
megszerzése. A látszat ellenére a szocialista társadalmi cél nem a szükséges 
műveltségi szint csökkentése, hanem éppen az emelése volt, hiszen a korábbi 
vagyoni helyzetre alapozódó szűk körű felemelkedést a teljes népességre akar-
ta kiterjeszteni az átmeneti korlátozás csökkentésével, majd megszűntével. A 
kiválasztódást az anyagi feltételek helyett a képességre kívánta alapozni, ami 
nemcsak igazságosabbnak látszott, de a társadalmi haszna is nyilvánvaló.  

A társadalmilag kiemelt személyek (káderek) 

Siszler Lajos (1915-1994): a battyáni nád- és faüzem vezetője 
Siszler János (1917-1998): tanácselnök Pusztakovácsiban, majd rendőr-
tiszt 

Siszler István (1925-2005): osztályvezető a siófoki járási tanácsnál 
Szakos István (1920-1999): A „Hámán Kató” MÁV Fűtőház főnöke. Ko-
rábban ugyanott mozdonyvezető, majd politikai tiszt. 

Jaklovics Ferenc (1925-): Járási rendőrparancsnok helyettes Nagyatá-
don. 
Jaklovics János (1935-): A battyáni nád- és faüzem vezetője 

Székely István (1922-1971): A fonyódi OTP fiók vezetője 
László István (1923-): föld. szöv. elnök, TSZ-elnök, járási könyvtárigaz-
gató, pedagógus  
Szabó Ferenc (1921-1959): marcali járási tanácselnök-helyettes, majd 
Nádasdladányban telepvezető 
Molnár István (1923-): földm. szöv. elnök Böhönyén, TSZ-elnök Ga-
dányban 

Megjegyzés: Siszler Lajos és Szabó Ferenc nem volt iskolánk tanulója, de a 
battyáni sorsközösséghez tartoztak. 
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II. rész: 
1945. – Felszabadulás a német függés, és 
önfelszabadítás a társadalmi alávetettség alól 

A magyar lakosság felszabadulásnak érezte-e a Vörös Hadseregnek köz-
vetlenül a háború végét jelentő bevonulását falvainkba, hazánkba, ahogy azt a 
későbbi évek ünneplései mutatták? Semmi esetre sem, hiszen a Horthy-
évtizedekben az iskola és templom szovjet gyűlöletre, a tőlük való félelemre 
nevelt. Ezt a félelmet növelte, hadseregünk szovjet földön tanúsított háborús 
magatartása miatti aggodalom is. Ennek ellenére bizony a fordulat éve (1948) 
után – tehát visszahatólag – évtizedekig a németeket kiverő szovjet csapatok 
bevonulását tekintettük, ünnepeltük felszabadulásként, amelynek természe-
tes folyományának fogadtatták el a szovjet csapatok különböző címeken tör-
tént további itt tartózkodását is. Ezt elősegítette, hogy a szovjetek társadalmi 
viszonyaik folytán a volt szegény sorsú népséget láthatóan közelebb érezték 
magukhoz, ami rokonszenvet biztosított, s ez tompította a megszállás elutasí-
tását. Mindezt óriás mértékben alátámasztotta a pártpropaganda, sőt a törté-
nelemtanítás is. Az álmok igazságosabb és hatékonyabb társadalmat ígértek. 

Visszalépve: A német katonai megszállás alóli tudatos felszabadulási tö-
rekvések voltak a gyérszámú ellenállási mozgalmak, és ösztönösnek tekint-
hetjük például a szökevény katonáink jelentékeny számú hazabúvását 1944. 
december eleji berényi hegyi harcok idején. 

A magyar-német katonai szövetség a háború későbbi részében, az értel-
metlen véráldozat mellett láthatóan a régi úri világ, a nagybirtok-rendszer 
stb. meghosszabbítását és a magyar függetlenség semmibe vételét is láthatóvá 
tette. 

A felszabadulás akkor mi mindent jelentett Battyánban? 
A földreform folytán nálunk azé lett a föld, aki megműveli! „Telkesgazda” 

lett a cseléd! 
A falusi „pógárokkal” egyenrangúvá vált a volt cseléd, téglás, summás, hi-

szen ami korábban szóba sem jöhetett, a nincstelenek a falu vezetésébe is 
bekerültek.  

Érhetett-e el egy nincstelen, alávetett nemzedék valaha is többet? 
Mi ez, ha nem felszabadulás a cselédségnek, téglásságnak, summásoknak 

és más szegény népeknek? Lehetett ezt fanyalogva, félszívvel fogadni? 

„Nem elegendő, hogy kitessék: föl kéne szabadulni már!” (József A.) Erre 
várt a költő, „hogy mi ne legyünk német gyarmat!” Felszabadulásunk így 
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nemzeti és népi vonatkozásban egyaránt megvalósulni látszott. A nehézségek 
csak ezután mutatkoztak, amelyek bajjal, sőt ismert politikai bűnökkel jártak.  

A „felszabadulás” fogalma az elmúlt időben sokféle értelmezést tett lehe-
tővé és egyben szükségessé. A legegyszerűbb és legáltalánosabb értelmezés a 
proletárdiktatúra idején: a volt népelnyomó feudál-kapitalista rendszer alól 
történő felszabadulás, melyet a német-magyar katonai szövetség hatalmas 
véráldozatok és hazánk háborús pusztulása árán is védelmezett. Így a német 
befolyás alóli felszabadulás. 

E körülmények nyújtotta kedvező lehetőségeket fölhasználva kezdtük 
önfelszabadítási küzdelmünket a Nemzeti Parasztpártban a szegény sorsú nép 
sorsának javításáért, és egyben a réginek tekintett népelnyomó világ visszaté-
rése ellen. E helyi küzdelemről részletesebben olvashatunk a későbbiekben.  

Itt említhető, hogy a koalíciós idők lelkes reményeit a fordulat éve (1948) 
diktatórikus egypártrendszere letörte. Továbbá a felszabadulás fogalmához 
tapadó nagy végcélban, a szocializmus megvalósulásában is csalódnunk kel-
lett, hiszen a szocializmus világtörténelmi győzelme helyett magában a Szov-
jetunióban is megdűlt a szocialista rendszer. 

Az emberiség nagy szerencséjére mindez békés körülmények között, a 
legkisebb vérontás nélkül történt.  

Olvasmány: Friss benyomások a szovjet katonákról 
Sokan tudni vélték, esküdtek rá, hogy egy szovjet katona egy valahol 

szerzett vekkerből az órással sok kis órát akart csináltatni.  

Hasonlóképpen sokan tudtak a fogkrémet kenyérre kenő katonáról. 

Mások – ezek sokkal kevesebben voltak – tényként közölték, hogy a va-
lahol magyar nőkkel erőszakoskodó szovjet katonát a tisztje a helyszínen 
lelőtte. 

Az időben egy munkaközösségben – többek között – volt két kiemelke-
dően széles érdeklődésű fiatalember. Úgy alakult ki, hogy a szovjetekről 
naponta hallható jó és rossz híreket elkülönítve elsősorban az egyikkel, 
vagy a másikkal közölték. Itt a háttérből fölsejlett a közmondás igazsága, 
hogy „amit szeretnénk, azt szívesen elhisszük”.  

Téglások, cselédek, summások, cigányok és más 
szegény népek helyzete és kapcsolata helyben az 
„úri” világban  

Kedves Olvasó! Az iskolatörténetben sokszor találkoztunk a téglások és 
cselédség nevével, ezért szükséges, hogy őket és a velük érintkező közel ha-
sonló sorsú társadalmi rétegeket közelebbről megismerjük! (A téglás gyere-
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kek a tanulóknak kb. 7-8 %-át tették ki, cigány gyerek pedig a mi időnkben 
egy sem volt iskolánkban, sem iskolán kívül (1929 - 1935). 

E két társadalmi rétegnek helyben semmi baja, még súrlódása sem volt 
egymással. Egyaránt az uradalom dolgozói voltunk, de sok szempontból elté-
rő módon. A cseléd férfiak egész évben dolgoztak, és bérüket, a konvenciót 
túlnyomó részben természetben kapták. A téglásság az időjárástól függően, 
úgy Szent György naptól szeptember elejéig vetette a téglát, majd a tél folya-
mán földet termelt a következő évre. Így télen hetekig, sőt hónapokig nem 
dolgozott. Kapott illetményföldet, tűzifát, de keresménye nagyobb részét 
pénzben kapta. Teljesítménybérben dolgoztunk, amelyben igen korai (7-8 
éves) gyermekmunkával részt vett benne a család apraja-nagyja. Nyáron még 
vasárnap délután is kellett néhány órát dolgoznunk. A megszáradt téglát az 
elázás elől fészerbe kellett hordanunk. 

A kézi-téglavetés és a forró körkemencében dolgozás gyötrő, emberpró-
báló munka volt. Nehézségét a cselédség nagyon elismerte. Én magam hallot-
tam két ízben is javakorabeli cselédembertől, hogy inkább a kutyát dobná 
„odalba” egy darab kenyérért, mint hogy ezt a piszkos, kegyetlen nehéz mun-
kát csinálná. Egy kivételtől eltekintve, nem is volt átlépés egymás területére. 
Kivétel Süte Károly bácsi, aki többször is váltott. 

Sok kapcsolatunk volt a cselédséggel. Homokot hordtak a téglavetéshez, 
lóvontatású kisvasúton a földhordást segítették. Diósban (ma Csillagvár) ve-
gyesen laktunk. Őszi répa-munkán mi napszámosok, ők kocsisok stb. voltak. 
Így aztán jó ismeretségben voltunk, amit a battyáni iskolába járás még elmé-
lyített. A felszabadulást követő önfelszabadításért végzett közös politikai küz-
delemben, a Nemzeti Parasztpártban vállvetve küzdöttünk a régi világ vissza-
térése ellen. Iskolatársaim nagyobb részt fiataloknak gondolták magukat a 
politikához, e küzdelemben nem vettek részt, az idősebbek közül pedig néhá-
nyan hadifogságban voltak még. Én a szüleik nemzedékét mozgósítottam a 
politikai harcra, amit ilyen hőfokon vallottunk: 

„Ha összeroppan ég és Föld, 
Még is más lesz Magyarország!” 

(Ady Endre:  
Történelmi lecke fiúknak) 

A téglásokat, cselédeket lenézte-e a helyi parasztság? Előfordult, ilyesmi-
ről tudni lehetett, de távolról sem volt általános. A parasztság nagyobb része 
saját körében elítélte az ilyen személyeket, jelenségeket. A nagyritkán előfor-
duló sértegetésig jutó vitákban mindkét fél megtalálta a sértő jelzőt. Falunk-
ban a maradi állapotok alóli felszabadulásig a „paraszt” szó is csak sértésre 
volt használatos. Elfogadtatásáért sokat tett a battyáni székhelyű és zömében 
a volt cselédségre támaszkodó Nemzeti Parasztpárt községi szervezete. 
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Lappangó lenézettségünkről egy példa 1942 őszéről: A falu plébánosa 
(egyben KALOT elnök) fölháborodva jegyezte meg többek előtt: Szégyen a 
falura, hogy a Levente Egyesületet egy téglás és egy csordás vezeti (László 
István, Bíró János). Ez a szemlélet már akkor idejét múlt volt. Bennünket a 
tagság – mint szervezőket – titkosan, azaz már akkor is demokratikusan vá-
lasztott meg, a falu pedig egyetértéssel elfogadta ezt. 

Még egy lenézés-féléről: 1945 szeptemberében megszerveztem a Nemzeti 
Parasztpárt falusi gyűlését a régi iskola udvarára. Talán 100-120-an gyűltek 
össze. Szónokot nem kaptunk, így magam beszéltem. Beszédem közben egy 
módos gazda kifelé indult, s félhangosan megjegyezte: „Én elmegyek innen, 
mit hallgassam ezt a téglást!” – Ami elhangzott, azt nem kifogásolta, de aki 
mondta, azt igen: hiszen „csak téglás”. Ez már akkor is csak elkoptatott sza-
vakban volt lenézés, valójában annak a veresége volt, amit a körülállóktól 
csípősen meg is kapott. (Én mindezt a távolság miatt nem hallottam.) –
Mindebben tükröződik az akkor is már avult fölfogás: akinek nincs vagyona –
mint a téglásoknak, cselédeknek, nincstelen napszámosoknak –, az hallgas-
son! A megszokottság alapján azok képviseletében az uraság beszélhet csak a 
község egyházi és világi vezetésében egyaránt. Oly okos, becsületes cseléd, 
téglás, napszámos sem Balatonszentgyörgyön, sem az országban nem volt, aki 
a községvezetésben szóba is jöhetett volna. 1945-ben ez alól a sötét középkori 
szemlélet alól is föl kellett szabadulnunk, és föl is szabadultunk! Akkor egy 
csapásra megszűnt a társadalom-alattiság. Igaz, magunk is segítettük azt ön-
felszabadításunkkal.  

A téglások, cselédek lenéztek-e mást? Válaszom: nem, illetve alig, mivel a 
társadalmi rétegződés alján voltunk, alattunk már csak a cigányságra lehetett 
gondolni. A helyi cigányság akkor csak két családból állt, akiket – máshol lakó 
sorstársaikkal összevetve – becsülni, szeretni lehetett, esetenként sajnálni is, 
de lenézni nem. A férfiak dolgoztak, ami akkor a cigányság körében ritkaság 
volt. Évekig távoli szomszédok voltunk a téglagyárnál. Kölcsönös megbecsü-
lésben éltünk. Nyugodtan ide írom a családfők nevét: Orsós János és Bogdán 
Ferenc. János bácsi jó író-olvasó ember volt, a világ dolgaiban is tájékozott 
ember. Bogdán Ferencék is becsületes emberek voltak. Mindennek köze van 
ahhoz, hogy 1944. karácsonyán rögtönözve veszélyt vállaltam a családért, és 
ez megbecsülésem jele is. A nagybirtok alóli felszabaduláskor, 1945-ben 
mindkét család földet kapott, újgazda lett. A sok beadási teherrel küszködve is 
talpon maradtak. Orsós János a társadalmi alávetettségből fölszabaduló, föl-
emelkedő ember 1968-ban keresztet állított háza elé, mint a régi módos gaz-
dák, hiszen már ő is egyenrangú ember. János bácsi és körülményeinek isme-
retében biztos vagyok, hogy a keresztnek ez is üzenete. 

Az iskolából tekintve a környék cigányságára, fontos megjegyezni, hogy 
gyermekeik – az általános iskolakötelezettség ellenére – a mi időnkben (1929-
1935) nem, vagy alig jártak iskolába. Pontosabban: a battyáni, szentgyörgyi, 
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vörsi, holládi, tikosi iskolában egy szem cigány gyerek sem volt. Igaz, a csalá-
dok száma is sokkal kisebb. (Nem is tudom, illetve elfelejtettem, hogy Orsós 
János bácsi hol, hogyan tanult meg a kor felnőttjeinek szintjén írni-olvasni.). 
Az iskolába járásnak ilyen súlyos mellőzésével a cigányság közel egy évszá-
zaddal lemaradt a magyarságtól. A XX. sz. közepén szinte az ismert cigányság 
egésze írástudatlan volt.  

Orsós János keresztje 

A cigányság közismert vallá-
sossága ellenére is ritkaság, 
hogy valaki közülük ilyen 
jelentékeny keresztet állíttat 
a háza elé, mint Orsós János, 
aki a földosztással lett új-
gazda. 

A képen a kereszt előtt Orsós 
János lányát, Annát 
(„Nanica”, „Nyica”) látjuk. 

„Isten dicsőségére állíttat-
ták: Orsós János és Bogdán 
Mária – 1968” 

S ha már írtam a tanulók lakásviszonyairól, ide írom az utókornak, hogy 
a cigányság egésze kunyhókban lakott a falukon kívül, gyakran az erdőben. S 
ez az állapot még a „mi időnk” (1929-35) után is jó ideig megmaradt. Bizony, 
nagyon is sokáig. Mint a körzeti iskola gyermekvédelmi felelősének sokszor 
kellett járnom a telepeket, kunyhóikat, lakásaikat (1969-1986). Jól ismerem a 
lakhelyükben beállt változásokat. Vörsön a temetőtől délre volt a cigánytelep, 
Holládon a falutól északra az erdőben, Tikoson Szegerdő közelében, Kistiko-
son. Balatonszentgyörgyön a felszabadulás után a földosztással megszűnt a 
telep, mivel a két törzs-család Battyánban a juttatott házhelyre házat épített. 
Kirívó ellentétet láthatott az ember Balatonberényben, ahol az ismert fürdő 
falu déli végén kívül balkáni körülmények között, rossz kunyhókban élt tíz 
valahány cigány család a „Sárosgödörben”. Az 1970-es években a Balaton-
szentgyörgy székhelyű Közös Községi Tanács az összes telepet fölszámolta, 
valamennyi cigánycsaládot faluba költöztette olcsó, de elfogadható házakba. 
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Történt mind ez úgy, hogy a falut elhagyó személyek házait olcsó pénzen az 
önkormányzat megyei támogatással, állami tulajdonba vétellel a cigányok 
számára folyamatosan megvásárolta. Az új lakóknak csak egy méltányos lak-
bért kellett fizetniük, melyet kevesen teljesítettek. Hogy a Tanács megszaba-
duljon a lakás fenntartásának gondjától, a későbbiekben kénytelen volt azt 
ingyért odaadni a lakónak. Így történt, hogy a „Sárosgödör” stb. telep meg-
szűntének következményeképpen a Balaton-távoli Hollád, Tikos nagyon elci-
gányosodott.  

Érdemes megemlíteni azon idők – ide kívánkozó – tudati jelenségeit is. 
Vidékünk kizárólag teknővájó cigánysága nagyon jámbor nép volt. Kevéssé 
dolgozott az időben, de nem is bűnözött. Nagyobb részt kéregetésből élt. Alá-
vetettségén alapuló jámborságában inkább hagyta magát megalázni, mint 
hogy szembeforduljon. Hagyta magát letegezni (a burjánzó cigányviccekben 
mindig tegezték őket), tudatosan „butábbnak” tettette magát, ha azzal meg-
nyerhette az adakozónak remélt rokonszenvét. Emlékezetem szerint apróbb 
hitvány tetteikkel adtak munkát a csendőrségnek, a bíróságoknak már keve-
sebbet, a börtönöknek meg éppen keveset. 

A cigányokról szívesen viccelődtek. Nem gyűlölet volt emögött – a sze-
gény sorsúak számára ők voltak a náluk is nyomorultabbak, akiken élcelődni 
lehetett. A cigányokat nem gyűlölő tanítónk is meg-megengedett egy-egy vic-
cet magának: 

Sorozásra került a cigány, aki természetesen nem akart katona lenni. 
S ezért a jobb mutatóujját erősen begörbítette, megjátszván, hogy ő 
bizony nem tudja elsütni a puskát. A sorozó orvos megpróbálta ki-
egyenesíteni, de a cigány erősködött. Gondolt egyet az orvos: Hallod-e 
te cigány, kérdezte? Aztán milyen volt a te ujjod, amig meg nem gör-
bült? – Ilyen e! Mutatta kiegyenesített ujját a rászedett cigány. 

Nagy téli hidegben didereg a cigány, de ugyanakkor nagyon éhes is. 
– Te cigány! Mit szeretnél jobban: enni vagy melegedni? 
– Hát én legjobban seretnék salonnát sütni, instállom! 

Adalék a helyi cigányság történetéhez az 1930-as évekből: Az időben fa-
lunkban tehát két család volt, de Holládon, Vörsön, Berényben falvanként öt-
hat család is élt. A róluk fölvillantott rövid emlékezésben falujáró, kéregető 
asszonyokat látunk vállukon az elmaradhatatlan sajátos zsákkal, a batyuval, a 
fiatalabbakat ezen kívül a csípőre fogott kis teknővel. A férfiak vállán mindig 
ott a fejsze, a munkára készség bizonyítéka, bár ők akkor még ugyancsak hú-
zódoztak a komoly munkától. „Van-e valami fa, vágni való?”– szokták kér-
dezni. Tény, hogy keskeny, hosszú fejszéikkel (cigány fejsze) fűrész nélkül 
ügyesen elbántak az ölfával, sőt a tuskóval is. Közben szokásukhoz híven na-
gyokat nyögtek és húztak az üvegből, de nem vizet. Érdekes, rendszeresen 
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érdeklődtek a baromfiállományban esetleg esett kár felől is. Ha kár esett, ma-
gukkal vitték. 

A fiatal nőket – mint említettem – nagyobb részt csípőre fogott kis nyárfa 
teknővel láthattuk, melyben a jövő szunnyadt vagy sivalkodott. A teknőt is 
természetesen az apa csinálta, hiszen a foglalkozásuk, és a cigányságon belüli 
csoport önmeghatározásuk is „teknévájó” volt. 

A cigányságra gondolva keserves emlék a régi kemény telekre emlékezés, 
mert közülük alig akadt, akinek valami nagyon elhasznált bőrlábbelije lett 
volna. A többség rongyokba bugyolálta a lábát. Ez persze elrongyolódott, el-
csúszkált, átázott, amit télen védett helyen meg kellett igazítani, az átfagyott, 
meggémberedett lábat meg kellett enyhíteni. Gondolhatja az ember, hogy 
nagy adag kölcsönös kényelmetlenséggel járt ezt kérni is, megtagadni is, de 
megadni is. Az önzés a kizárást, az emberség a beengedést sugallta kellemet-
lenségek árán is. A holládiak a téglagyárig 3–4 kilométert gyalogoltak széltől 
sem védetten, és a mi családunk pont az útba eső téglagyárnál lakott.  

Még egy érdekesség a szokásaikból: A férfi és a nő nem egymás mellett, 
hanem – széles úton is – mindig egymás után mentek. Persze a „teremtés 
koronája”, a férfi ment elöl. 

Az igazsághoz tartozik, hogy a cigányság felemelkedéséért a szocialista 
rendszer óriási erőfeszítéseket tett. A képmutatás szintjén vallott eszméktől 
eltérően: nem csak a szívére, vállára vette gondjukat. (A gondolat alapja Jó-
zsef Attilától.) Majdnem egészüket munkába segítette, majd türelmesen igye-
kezett munkára szoktatni-nevelni őket. Ebben az akkori társadalom minden 
szerve, szinte minden vezető személye együttműködött. 

A nagy erőfeszítés látható eredménnyel járt. A beiskolázás – kevés kivé-
teltől eltekintve – sikeresnek tekinthető. A tantestületek és a Tanács erőfeszí-
tései nyomán az iskolába járás a többségnél természetessé vált. A tanulók 
egyre nagyobb hányada végezte el a nyolc osztályt. Egyesek szakmunkát ta-
nultak, igaz a többség segédmunkás lett. Egy tanuló (Orsós Hajnalka, Hollád, 
1990-ben) érettségizett is. A munkába állás és ott elvárható helytállás egyre 
általánosabb. A csodálni valót a végére hagytam: Akad már olyan család is – 
itt falunkban is –, akiknek csak a származása azonos társaiéval. Lakásuk, be-
rendezésük, életvitelük, igényességük minden téren elérte lakosságunk szín-
vonalát. Esetükben azt kérdezhetjük, az elődeikhez képest, hogyan lehetséges 
ilyen ugrás? Nevet nem írok, de szeretném, ha a körülírás minél több családra 
is illenék! 

Végül megemlítem a jelentős számú időszakos mezőgazdasági munkást, a 
sommás aratókat, a tavaszi-őszi cukorrépa munkásokat. Ezek zöme a köves 
talajú Balaton-felvidéki falvakból jött, de a helyi nincstelenek és a „valamics-
kések” sem hiányozhattak, hiszen élni kell! 
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A helyi uradalmi kepésaratók külön bandát, a „szentgyörgyi bandát” al-
kották 12-15 kaszaerővel. Egy kaszaerő a kaszáson kívül egy marokszedőből és 
egy kötőből állt. 

E színmagyar munkásokat a Délvidék visszacsatolását (1941) követően 
horvátok egészítették ki, majd megjelentek a már 1938-39-ben visszacsatolt 
Kárpát-Ukrajna (Ruszinszko) még nagyobb szegénységet mutató ruszin mun-
kásai is. A vidékiek szállása a tavasszal kitrágyázott, kiszellőztetett növendék-
istálló volt, ahol a maguk által letakart friss szalmán laktak – háltak, férfiak-
nők egy térben, de külön sorban. Tisztálkodási lehetőségeik nagyon sajnálato-
sak voltak. Csak teknő, lavór és hidegvíz. A munkáskonyhán főztek számukra, 
és vitték utánuk a mezőre. A velük dolgozó helybeliek helyzete lényegesen 
jobb volt, hiszen azok (köztük én is) hazulról jártak dolgozni. Az időszakos 
munkások között nemcsak nincstelenek, hanem „valamicskések” is voltak. 
Utóbbiak alatt azokat az egy-két holdasokat értem, akik törpe birtokaik mel-
lett kénytelenek voltak rendszeresen eljárni az uraság mezejére. Hogy ki, kit 
néz le, itt föl sem merült. Együtt dolgoztunk, és a helybeliek sajnáltuk a vidé-
kieket. Szerelem, házasság is szövődött sorainkban. A horvátok és a ruszinok 
nem tudtak magyarul, így tartós kapcsolat sem alakult velük. 

Kedves Olvasó! A ki-kit néz le fejtegetés végén úgy láthatjuk, hogy a má-
sok lenézése az emberi léleknek nagy tökéletlensége, melyet a felebaráti sze-
retet tana sem tudott megszüntetni. A felszabadulással és követően nagyrészt 
megszűntek, legalább is összezsugorodtak az egymást lenézés társadalmi, 
gazdasági okai, s így eltűnőben az emléke is. A párválasztásnál nagyobb sze-
rephez jutott a szerelem, s csökkent a gyakori akadályt jelentő telekkönyv 
tekintélye. Vele csökkent a dal igazsága: „Hiába is hullatod a könnyed, ha a 
neved nincs a telekkönyvben!” 

(Szükséges megjegyezni, hogy ez összegzés nem 2007, hanem 1986-évi szel-
lemiséget és állapotokat tükröz.) 

A földosztásról, a sokszázados nagybirtok 
megszűnéséről történelmi közelnézetben 

 „Gazda leszek, telkes gazda, ha mondom. 
Lesz szép lovam, lesz szép pörge kalapom. 
És szép pörge kalapomon bokréta, 
Ünnepnapon úgy megyek a templomba. 

Gazda leszek telkes gazda, ha mondom. 
Az ekére, magvetőre lesz gondom. 
Szép a vetés, rengő arany kalásza, 
Víg muzsika a pitypalatty szólása.” 
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A cselédség felszabadulása és önfelszabadítása előtt ez az ének az önálló 
gazda-lét kilátástalansága miatt akár lázíthatott volna is, mert az szinte a cse-
lédség reménytelen helyzetének a kicsúfolását jelentette. De a belenyugvásra 
nevelés sokkal erősebb volt, semhogy veszélyt jelentett volna a nagybirtok 
rendszerre. Így az bekerülhetett az énekkönyvünkbe is. 

A volt cselédség a földosztásból sorsához illően bátran kivette a részét. A 
történelmi kortársak tudjuk, hogy a „bátran” szón hangsúly van. A Földigény-
lő Bizottság tagjai a kockázatvállalók mosolyával egymást bátorították. Ese-
tenként az apák fiaikat kérdezték (nálunk is): nem lesz-e ebből nagy baj, mint 
1919-ben? Mások mosolyogva legyintettek: a Szovjetunió azt meg nem enge-
di! Akadt falunkban jobb módú gazda, aki a megtorlásra számítva számítóan 
nem igényelt földet. Bezzeg amikor az új helyzet szilárdulni látszott, mindent 
elkövetett (a megyei küldöttet magukhoz hívta szállásra), hogy ki ne marad-
jon a sorból. 

 

Persa István 
(1897-1974) 

A Földigénylő Bizottság elnöke, 
volt bari majorgazda. 

Az adott körülmények között 
egyáltalán nem problémamen-
tes és politikai értelemben is 
kockázatos tisztséget a közaka-
rat osztotta rá, és ő bátran vál-
lalta. 

A 11 tagú Földigénylő Bizottságot 1945 májusában a községben közfelki-
áltással választották meg. Az elnöki tisztet közakarattal a volt bari majorgaz-
dára, id. Persa Istvánra (1897-1974) „tolták”, amit ő bátran elfogadott. A cse-
lédségből még a bizottságba került: Finta József (1896-1973) csirásgazda és 
Dömötör József (1906-1990) kertész. Rigó József és Kereskai József falusi 
bizottsági tagok aratni szoktak az uradalomban, de részes szénakaszálóként 
szinte a bizottság minden tagja kapcsolatban volt az uradalommal. A teljes 
tagság: Ángyán János (1908-1988), Benke József (1894-1971), Dömötör Jó-
zsef (1906-1990), Finta József (1896-1979), Gergye Ferenc (1894-1975), id. 
Györe József (1883-1960), Kereskai József (1908-1999), id. Persa István 
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(1897-1974), Rigó József (1899-1963), Simon Donát (1895-1971) és Szabó 
(Révész) Ferenc (1907-1951). 

 

 

Ángyán János 
(1908-1988) 

A Földigénylő Bizottsági tagja, 
volt kisparaszt, 1946-tól 1950-ig 
községbíró. A községi tanácsok 
megalakulásától, 1950-től 1972-
ig tanácselnök, két rövidebb 
megszakítással. Az egyik 1956. 
december 8-tól 1957. áprilisig 
történt leváltás. 1945-ben a 
megalakult Kisgazdapárt elnöke 
volt, majd az egypárt rendszer 
idején többször is volt párttit-
kár. Igen jó járási kapcsolatok-
kal rendelkezett. 

 

Benke József 
(1894-1971) 

A Földigénylő Bizott-
ság tagja, kisparaszt. 
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Finta József 
(1896-1979) 

A Földigénylő Bizott-
ság tagja, korábban 
uradalmi „csírásgaz-
da” (a tehenészet 
vezetője). 

 

Gergye Ferenc 
(1894-1975) 

A Földigénylő bizott-
ság tagja, kisparaszt. 

Fiatal korában Olasz-
országba került zsoké-
nak (lóversenyzőnek) 
tanulni, később haza-
jött. Nyelvtudását 
használta is: Vörs 
térségéből sást szedtek 
és exportáltak Olasz-
országba ipari célra – 
az olasz fél számára 
tolmácskodott. 

A kép egy táncmulat-
ságon készült. 
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Györe József 
(1883-1960) 

A Földigénylő Bizott-
ság tagja, volt kispa-
raszt, cséplőgép-
résztulajdonos. 

A képen feleségével 
látható. 

 

Kereskai József 
(1908-1999) 

A Földigénylő Bizott-
ság tagja, volt kispa-
raszt, uradalmi arató. 
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Rigó József 
(1899-1963) 

A Földigénylő Bizott-
ság tagja, volt kispa-
raszt. 

 

Szabó (Révész) Ferenc 
(1907-1951) 

A Földigénylő Bizottság tagja, 
volt kisparaszt. 

Különös véletlen folytán saját, 
tehén-vontatta szekere gázolta 
el, amikor az állatok a szekérről 
hátulról rájuk csúszó szénától 
megriadtak. 

Ragadványnevét vörsi révész 
elődeitől örökölte. (A XVIII. 
században a Kis-Balaton szűkü-
leténél Vörs és Fenék között 
még kompon közlekedtek .) 

A bizottság felosztotta az uradalom egész területét, gazdasági fölszerelé-
sét, sőt a szükségtelenné vált épületeket is. Bar majort majdnem teljesen le-
bontották. 

A föld juttatása egyéni elbírálás alapján történt. Családonként a család 
nagyságától függően osztották a földet. A volt kisgazdáknál természetesen 
betudták a már birtokoltat is. Általában úgy 4-5 holdat adtak, de egyes sok-
gyermekes családnak 8-10 holdat is. 10 hold volt a felső határ. A gazdagabbak 
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kivételével minden igénylő kapott földet. A hadifogságban lévőkre is tartalé-
koltak. Még az egyházközségnek is adtak 10 holdat. 

A helyi cselédség, téglásság és más szegény népek 
politikai önfelszabadítási küzdelme 1945től 

A politika mindig nehezen érthető, idegen fogalom volt a szegény embe-
rek szemében, s még inkább így volt ez a két világháború között. A nehéz sor-
súak a megcsonkított ország súlyos helyzetére gondoltak, de éreztek mögötte 
mást is, melyen csak az urak segíthetnének. A falvakban ilyenkor a nagybir-
tokokra gondoltak melyek nehéz sommás, cseléd sorba, nadrágszíj parcellák 
közti vergődésre szorítják az ország népességének nagy hányadát. Itt-ott 
akadtak emberek, sőt később pártok is, melyek óvatosan ugyan, de föl-
fölvetették a nagybirtok fölosztásának a kérdését. Ez a hang a 30-as évek má-
sodik felében erősödött ugyan, de a majorok közelében mint veszedelmes 
gondolat elhalkult. 

Az akkori választások a régi iskolánál történtek, ahol a szegény népek az 
uraság jelenlétében „a magyar egyenes jellemű népléleknek egyedül megfelelő 
nyílt szavazással” szavaztak. 

„Cicáztak a kakastollak, szónokoltak és szavatoltak, 
és előre megmondták, hogy ki lesz a követ, 
Annak, aki magával kötve, mint a kéve 
csak hajlong és parancsot követ.” 

József Attila: Hazámról 

1939-ben bevezették a titkos szavazást. Ez emlékezetes, mert akkor az 
uraság pincéjéből minden család kapott egy üveg bort, s mellé sugalmazást, 
hogy mi is az uraság által ajánlott párt neve. Emlékszem a felnőttek közös-
konyhán történt töprengésére, hogy az uraság megtudja-e hová szavaztak. 

Ezen régimódi állapotoknak a végét jelentette a 2. világháború végered-
ménye, mely elsöpörte a szerveződő új hatalom közeléből a régi hatalommal 
elbukott földbirtokos osztályt és támogatóit. Földrajzi fekvésünk folytán és a 
szövetséges hatalmak döntése nyomán hazánk területéről a megszálló német 
s vele együtt harcoló magyar hadakat a Szovjetunió hadserege szorította ki. E 
körülmény viszont nagy hatással volt hazánk sorsára a követő évtizedekben 
is, korlátozta függetlenségét. 

A földreform törvényt a politikai hatalomból most már kiszorult nagybir-
tokosok ellenállása nélkül, már a debreceni Ideiglenes Kormány meghozta 
1945 márciusában. (A helyi földosztásról szóltunk, itt elég utalni rá.) 
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Lassan, mint a hajnali derengés indult meg a helyi politikai élet. Először 
a Kisgazda Párt kezdett szervezkedni, hiszen az már korábban is ismert párt 
volt a helyi parasztság körében. Korán indult a Szociáldemokrata Párt is, fő-
ként a vasutasok és az iparosok között. Ugyancsak korán indult a Kommunis-
ta Párt is, de a bukott rendszer nevelése miatt az emberek irtóztak még a ne-
vétől is. Így kevés tagját a menekült vasutasok köréből nyerte. 

Különleges érdeklődéssel vetettem magam az 1945 áprilisában már hoz-
zánk is eljutó politikai hírekre az újságokban és később a meginduló rádió-
ban. A németek győzelmébe való hit nálam a sztálingrádi csatáig (1942. nov. - 
1943. febr.) tartott. Politikai útkeresésemben segített a népi írókról való akkor 
még gyér ismeretem, s még többet az 1944 december eleji találkozás a szovje-
tekkel a berényi hegyen. Politikai érdeklődésemben nagyon egyedül éreztem 
magam, ugyan is a felsorolt pártok engem nem elégítettek ki.  

Magam is a kor nevelt gyermeke lévén a sokasághoz hasonlóan gondol-
koztam, de mivel sokat tépelődtem a politikán, egy kicsit előbbre tartva. Ha 
nem érezném aránytalanságnak, szívesen leírnám, hogyan gondolkoztunk 
akkor, amely alól alig akadt kivétel. Egyetlen helyben lakó embert ismertem, 
a jegyzőségen dolgozó (és az akkor sajátjukként Haász-házként ismert családi 
házukban, melynek egy része most a mi lakásunk) Vasút u. 1. sz. alatt lakó 
Haász Józsefet, aki 1944 nyarán a Szövetségesek győzelmében bízott, s ennek 
szűk körben hangot is adott. Még két állomásunkon dolgozó vidékről bejáró 
embert, Kalász Ferenc forgalmi gyakornokot és Darvas József vasúti borbélyt 
említhetem hasonlóképpen. 

1942-43-ban a Fenékpuszta-Sármellék közti útépítésnél dolgoztam kubi-
kosként, ahol nagy ámulatomra Simmer József éltes munkavezetőben egy 
végtelen határozottságú munkásmozgalmi embert ismertem meg. Ő szinte 
nem titkolva beszélt a németek bekövetkező vereségéről, amit meg is érde-
melnek – mondta. Hogy személyét itt megemlítem, azért van, mert ez a szem-
lélet számunkra akkor fehér holló ritkaságú volt, s segített az áthatolhatatlan-
nak látszó háborús propaganda ellenében. Ő emberként is érezhetően mun-
kásbarát volt vezető beosztása dacára.  

Itt az eligazodás és önfelszabadítás kérdésénél merül föl: jól segítette-e 
azt az iskolánk és tanítónk? Erre az életünk adta válasz: nem, illetve alig. Hi-
szen mi nevelésünk folytán szinte mindenért a trianoni békét okoltuk, s ez a 
politika sodort bennünket elemi erővel a trianoni békekötésnél szintén meg-
alázott hitleri Németország szövetségébe s vele a vesztes háborúba. Háborúba 
sodródásunk és helytállásunk másik oka, hogy a Szovjetunió elleni háborút 
lényegében keresztes háborúnak tekintettük (gyászjelentés, 1943. évi levente 
naptár stb.), s e szemléletet iskolánk is segített megalapozni. Mi csak az urak 
fejével tanultunk meg gondolkozni, ahol a munkás érdek bűnös gondolatnak 
számított. 
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A háború után rádió alig volt, mert azokat a háború alatt begyűjtötték, de 
egyébként is kevés. Például a háborús híreket a háború elején a régi iskolában 
lakó Kész László tanító úr ablakba kitett rádiójából hallgattuk a Simon 
Viktorék udvarában (ma Szabó Jánosék udvara). 

A háború után én faltam az újságokat, és így jutottam el a „Szabad Szó”-n 
keresztül már 1945 április-májusában a Nemzeti Parasztpárthoz, s álltam ki 
szilárdan mellette ismeretségi körömben, de jó ideig társtalanul. E pártban 
találtam meg a volt cselédségnek s a szegény parasztságnak valamint más 
közelálló szegény embereknek megfelelő politikai szervezetet, amelyet aztán 
lelkesen ajánlottam, szerveztem.  

 

Tagsági könyv 
címlapja 

 

Döntésem után a jó ügy szolgálatában azonnal fölkerestem a bottyáni-
akat, ahol vegyes fogadtatást találtam. 

Ha különösen hangzik is, kimondom: akkor is tudtam, hogy a népes volt 
cselédség és más szegény népek politikai önfelszabadításával történelmi tettet 
végzünk. A politikailag el nem kötelezett Kulcsár Pista bácsit (1906-1969) 
kerestem föl elsőként. Ő akkor újgazda, korábban uradalmi bognármester 
volt. (Az ő műve a templom szentélyében ma is meglévő urasági pad.) Pista 
bácsi örömmel fogadta a Nemzeti Parasztpárt megszervezésének az ötletét, s 
emberről-emberre végig gondoltuk a majorok népét. A szervezés fölvetésére a 
többség nagy érdeklődést mutatott, de nyilván akadtak félénkek, az 1919-es 
bukásra és megtorlásra emlékezők is. (Zárójelben említést kíván: volt köze-
lemben egy baráti érdemes nem battyáni ember, Mazzag Vince, aki harcosan 
mindig kiállt pártunk mellett, de belépni nem mert, számolva a rendszer bu-
kásával is, mert megtorlás esetén mi lesz az ő szüleivel. Külön érdekessége az 
életnek, akkori viszonyainknak, hogy egy följelentési kötelezettség elmulasz-
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tása miatt éppen ez az óvatos ember került börtönbe egy és fél évre.) Követő-
en megindult az élénk vitatkozás, az egymás győzködése. 

Az első rögtönözve összehívott gyűlés 1945. augusztus egyik vasárnapján 
történt. Egy módosan összerakott, de a tetején száraz trágyadombról vezet-
tem az első szervező gyűlést. Későbbi gyűléseinket a már nem létező major-
gazda- és kertészlakásban kialakított bottyáni „községházában” tartottuk. A 
megízlelt szabadság mámorában – mi, az eddig volt társadalom alattiak – 
szinte minden vasárnap találkoztunk, gyűléseztünk. Jó volt együtt lenni, 
mindig volt megbeszélni való, hiszen már nagy figyelemmel kísértük a helyi 
és az országos politikát egyaránt. A volt cselédség képviselője már ott volt a 
községi nemzeti bizottságban (id. Persa István), a képviselő testületben (Ta-
kács István), a Földigénylő Bizottságban id. Persa István, Dömötör József, 
Finta József), s ezekben mindig történt, érlelődött valami. És ezekről felelő-
sen, egymás véleményét meghallgatva, a legjobbnak véltet elfogadva döntöt-
tünk, s bíztuk meg képviseletével az illetékes terület képviselőjét. 

A Nemzeti Parasztpárt jelszava: „Néppel a népért!” Itt a jelszót minden-
napos örvendetes valóságként éltük meg.  

Esett-e szó már kezdetben a termelőszövetkezetekről? Igen, hiszen a há-
borút járt katonáknak, köztük különösen a gazdasági cselédeknek, a Szovjet-
unióban a szocialista nagybirtok nagyon szembeötlött, de csak mint egy lehet-
séges útról esett szó, amelyen a szovjet mezőgazdaság jár. Azonban rendsze-
rint odatért a beszéd fonala, hogy az ott jó lehet, de a magyar nép nagyon 
szorgalmas, szereti a földet és így neki a magántulajdon, a különböző beszer-
ző, értékesítő szövetkezeti formákkal ötvözve, megfelelőbb. S mivel ismerete-
ink szerint a többi párt is így gondolkozik – a kommunista pártot is beleértve 
– ebbe megnyugodtunk. 

Alapszervezetünk szeptemberben megalakult. Tagsági könyveinket októ-
ber elsejével állítottuk ki. Elnöknek teljes egyetértéssel (nyílt szavazással) a 
többgyermekes Kulcsár Istvánt választottuk meg. Titkárnak ugyancsak teljes 
egyetértéssel személyemet, ifj. László István volt téglást, MÁV segédtiszt gya-
kornokot választották meg. Pénztárosnak Szemes József háborút járt újgazdát 
választottuk meg ugyancsak teljes egyetértéssel. (Megjegyzést kíván a veze-
téshez szokatlan fiatalságom. A battyániak közül a legfiatalabbaktól is tíz év-
vel fiatalabb voltam. Iskolatársaim közül egyedül voltam. Viszont a faluból 
még tőlem fiatalabb tagtársaim is voltak. Például: Simon Kálmán (1928), 
Horváth (murmán) János (1926). Megemlítem a faluból még a tárogatós-
vasutas Gergye Jánost (1923-1972), harcos tagtársunkat. A három tagú veze-
tőség bővítésére szükség még a tagság jelentős gyarapodása után sem volt, 
hiszen mi szinte mindent a tagság egészével beszélgettünk meg. Itt a demok-
ratizmus oly természetes volt, mint a légzés. A hozzánk közeledőnek termé-
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szetesen örültünk, de azt az alapos meggondolásra, esetleg politizálásunkat 
szemmel tartó várakozásra hívtam föl. 

 

 

Tagsági könyv 

A szerző, László István 
tagsági könyvének 
belső lapjai. 

A keltezés: 1945. X. 1. 
– az alapszervezet 
alakulásának időpont-
ja. 

Születési helyként a 
Csillagvár szerepel – 
vagyis ekkor már 
megszilárdult „Diós” 
helyett az új elnevezés. 

Veres Péter országos 
elnök, a neves népi író 
és Kulcsár István helyi 
elnök aláírásával. 

„Tisztsége: A balaton-
szentgyörgyi Nemzeti 
Parasztpárt szervezet-
ben: titkár – 1945. X. 
25. Kulcsár István, 
elnök” 

A meglódult infláció-
ban az értékvesztett 
pénz helyett a tagsági 
díjat gabonában fizet-
tük. 

1946. május 1-én 3 kg 
gabona, szeptember-
ben összevontan az 
augusztus 1-én megje-
lent új forintban 1Ft 
30 fillért, majd 50-50 
fillér havi tagsági díjat. 
(A nyomtatványban 
még P=Pengő szere-
pel!) 

A pénztáros Szemes 
József volt. 

A 2. bemutatkozó, toborzó gyűlést az iskolánál, említettem már. A 3, gyű-
lés ugyancsak az iskola udvarán történt, talán 1945. szeptember végén. A me-
gyei szervek egy vései (ha jól emlékszem) jó megjelenésű és kitűnő szónokot 
küldtek népes gyűlésünkre. E valakiről azonban hamar kiderült, hogy hábo-
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rús bűnök terhelik, amiért súlyos büntetést kapott. Az ilyen megbúvási szán-
dék akkor több helyen is előfordult.  

 

Kulcsár István 
(1906-1969) 

Volt bognármester, újgazda, a 
Nemzeti Parasztpárt helyi elnö-
ke. 

A templomi szentélyben ma is 
álló díszes urasági pad az ő keze 
munkája. Művelt, könyvszerető 
ember. 

Az 1945-évi választáson helyben a Kisgazda Párt 56%-ot, a Nemzeti Pa-
rasztpárt (kerekítve) 20%-ot, a Szociáldemokrata Párt ugyancsak (kerekítve) 
20%-ot, a Kommunista Párt pedig 4%-ot kapott. A Nemzeti Parasztpárt or-
szágosan 5,2%-ot ért el. 1946-ban is – természetesen – folyt a politikai küzde-
lem. Pártunk, a Nemzeti Parasztpárt a Kisgazda Párttal szemben a Szociál-
demokrata Párttal és a Kommunista Párttal, valamint a szakszervezetekkel 
összefogva a Baloldali Blokkban küzdött a hatalomért. Ez a harc azonban 
helyben ellenfelek és nem ellenségek között folyt, hevesen, de nem gyűlölköd-
ve. 

Kiemelés: A Nemzeti Parasztpárt 10 pontja 
Mivel Bottyánban a Nemzeti Parasztpártnak volt csak alapszervezete, 

indokoltnak tartom, hogy annak 10 pontját itt megörökítsem. 

Ezt akarjuk:  

1. Lebontani az urak Magyarországát, felépíteni a nép Magyarorszá-
gát. 

 2. Azé legyen a föld, aki megműveli! 

 3. Teljes politikai szabadságot: a kiváltságok, előjogok eltörlését, teljes 
jogegyenlőséget, születésre, vagyoni helyzetre, foglalkozásra és vallásra 
való tekintet nélkül. 

 4. Általános titkos választójogot. 

 5. Demokratikus államszervezetet. A hivatalok ne a nép urai, hanem a 
népakarat megvalósítói legyenek. 
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 6. Igazságos adórendszert. A földadó arányosítását az ipari és keres-
kedelmi tőkék adójával. 

 7. Munkásvédelmet, társadalmi biztosítást a mezőgazdasági munkás-
ság számára is. 

 8. Bányák, közérdekű üzemek, nagybankok és a biztosítás államosítá-
sát. Az egykéz-monopóliumok megszüntetését.  

9. Általános és ingyenes közoktatást. 

10. Baráti együttműködést a szomszéd államokkal, a Szovjetunióval.  

(Található a Nemzeti Parasztpárt tagsági könyvében.) 

A Nemzeti parasztpárt jelszava: Néppel a népért! 

Szemes József 
(1914-1992) 

Volt uradalmi gyalogbéres, 
szíjgyártó, újgazda 

Korábban a voronyezsi vissza-
vonulás kegyetlen körülményei 
között a lába fagyási sérülést 
szenvedett. 

A Nemzeti Parasztpárt helyi 
alapszervezetének pénztárosa 

 

Hajas Ferenc 
(1909-1992) 

Volt urasági parádéskocsis, 
újgazda. 1947-48-ban a Nemze-
ti Parasztpárt alapszervezeti 
titkára. 
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Kiemelés: Találkozásom Veres Péterrel 1946-ban 
Balatonberényben 

Életem nagy élménye e találkozás, s ezért nehéz róla visszafogottan ír-
nom. Órákon át láttam szép magyar arcát, hallottam bölcs beszédét s lát-
tam mélytüzű szemében a lángelmét.  

Péter bácsi a tankönyvekbe elbeszéléseket jött írni néhány napra 1946 
nyár elején az őt meghívó Darvas Lajos (1915-1947) Petőfi S. u 26. sz alatti 
házába. Ez alkalomból szombat este gyűlést tartott az akkor néhány éves 
községháza előtt. E gyűlésre átjöttek meghívni bennünket a berényi pa-
rasztpárti eszmetársaink. 

Ez emelkedett hangú, sikeres gyűlésen a szónok éppen hogy érintette 
az urak és a parasztság kapcsolatát a felszabadulás előtti Magyarorszá-
gon, amikor a falunkba menekült és még itt lakó (a Wirth-házban) szoci-
áldemokrata Major nevezetű személy közbeszólt, hogy a paraszt hasra 
esett a főjegyző előtt. Mire Péter bácsi rögtönzött: most meg nem akar 
maga fölött senkit elismerni.  A későbbiekben elhangzott a szónok szájából 
a felejthetetlen gondolat: „Csak örök értékeket érdemes szolgálni: Ilyen az 
Isten annak, aki hisz benne, és a nép annak, aki szereti.” 

A sikeres gyűlés végén odamentem Péter bácsihoz, s rövid bemutatko-
zás után megkérdeztem, hogy volna-e ideje engem fogadni, mert nagyon 
szeretnék vele beszélgetni. Ő készséget mutatott, megjelölte Darvas Lajos 
lakását és másnap két órára hívott. Kb. négy óra hosszan beszélgettünk 
kettesben. A vendéglátó Darvas Lajos valamiképpen nem volt jelen. Ré-
szemről megállt az idő, de én sem lehettem terhére Péter bácsinak, hiszen 
könnyen elháríthatott volna. 

Én akkor már túl voltam egy év eredményekben, tapasztalatokban 
gazdag helyi nemzeti parasztpárti politizáláson, de olvastam már Veres 
Péter: Gyepsor című önéletrajzi könyvét is, így könnyen értettük egymást. 
A beszélgetés kezdetén figyelmeztetett, hogy Péter bácsinak szólítsam! 
Már a kezdetben központba került gyerekkorunk hasonló betűszomja és 
sivár szellemi környezetünk. Mikor saját élményét mondta ezekről, a 
Gyepsorra utalva csak közbevetette: hiszen tudod. Átszellemült arccal, 
harmatos szemmel, innen-onnan egy két versszakot, népdal szöveget idé-
zett. Érted? Kérdezte választ sem várva, s én némán bólintottam. Egy idé-
zetre emlékszem, amin nagyon meghatódott: 

„Kiszáradt már mind a tó, mind a rét, 

Az szegény jószág csak a pásztorra néz.” 

Természetesen politizáltunk is. Beavatott számos ismert író, költő, poli-
tikus vele való találkozásába, akikkel szemben esetenként kemény volt. 

Nem túlzok, nagyon megszeretett. Bátorított, hogy bármely gondom-
ban, személyesen hozzá forduljak. Hívott a parasztpárti főiskolára. A 
vasúttól kikérésemet megbeszéli Gerő Ernővel, az akkori közlekedésügyi 
miniszterrel. Én e kiemelést elhárítottam, hogy én nem tudnék megválni 
az én eszmetársaimtól. Nyár elején beszéltünk 1946-ban. Kérdezte, milyen 
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szemmel tekintek a feltétlen bekövetkező „B” listára? Nem kérem-e a pa-
rasztpárt védelmét? Én válaszomban utaltam arra, hogy vizsgáimat 
rendre megszereztem, becsületesen dolgoztam, s vállalom a közös sorsot. 
Később e tárgyra visszatérve meggondoltam, hogy mint törik mások egy 
könyvbe dedikálásért is egy ilyen híres ember kezeírásáért, és azért most 
már elfogadtam a megyei titkársághoz szóló sorait: „László István tag-
társunkat a „B” listánál védelmezzétek! Becsületes és tehetséges embernek 
ismertem meg. Jövője van!” 

Verskezdeményeim is szóba jöttek, melyeket megnézvén, nem látott 
bennem költőt, bár próbálkozhatok saját kedvemre.  

Ekkora boldogság hogy fért volna meg bennem? Elsősorban is a talál-
kozásról a Bottyánban székelő párttagságommal beszéltem, ami persze 
elterjedt. Erre többen arra gondoltak, hogy ezt a jelentős ismeretséget jól 
lehet protekcióként hasznosítani! Valakik (nem szentgyörgyiek) egy bün-
tető ügyüket szerették volna elsimíttatni. Egy valaki tisztes ügyben kérte, 
kapta támogatásomat. Egy harmadik valaki (vezető személy) valamely 
problémás személyes ügyében a nevemben levelet írt Veres Péternek, („hi-
szen a László Pista olyan jó gyerek”). Utána mondta, hogy majd választ 
fogok kapni Veres Pétertől, amit majd adjak át neki. (Persze nem tudtam 
mit tenni. Keserűen legyintettem. Ők jobban ismerik az életet!) 

A balatonszentgyörgyi állomáson a vesztes háború után, a trianoni 
határok visszaállítása nyomán 26 fiatal vasutasból 24-en „B” listára ke-
rültünk. Ennek kb. a felét a különböző pártok a rehabilitációs keretük ter-
hére visszasegítették. Én a Nemzeti Parasztpárt országos visszavételi lis-
táján az első helyen kerültem vissza, és Nagykanizsára helyeztek. Gergye 
János a második helyen szerepelt. 

Utolsó találkozásom Veres Péterrel 1969-ben történt. A fonyódi járási 
könyvtár vezetőjeként meghívtuk író-olvasó találkozóra Öreglakra és Ba-
latonszentgyörgyre. Rigó Lajossal a járási elnökhelyettessel és Németh 
Ernő járási művelődésügyi osztályvezetővel érte mentünk Balatonaka-
rattyára. Balatonszentgyörgyön nagyon sikeres találkozó volt, melyen 
sok berényi is részt vett. Követően dedikálta nekem az 1968-ban megjelent 
Jelenidő című könyvét. „László Istvánnak, e könyv egyik igazi értőjének – 
Veres Péter, Balatonszentgyörgy, 1969. május 20.” 

1970. április 16-án meghalt. Váczi Mihállyal, a népszerű költővel egy 
napon távoztak az életből. 

Kiemelés: Újság előfizetése és párttagsági díj fizetése 
gabonával, kukoricával 1946 nyarán 

A megvadult infláció 1946 nyarán ellehetetlenítette még az újságok 
szokásos havi előfizetését is. A Nemzeti Parasztpárt bottyáni székhelyű, de 
községi alapszervezete – érthetően – a Parasztpárt lapját, a Szabad Szót 
járatta. Az újság fölszólította alapszervezetünket, hogy a pénz gyors ér-
tékvesztése miatt (infláció) a havi előfizetést nem képes pénzben elfogadni. 
Közölte, hogy havi előfizetésként búzából, kukoricából hány kilót kell be-
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adni a helyi begyűjtőnél, amelynek beküldött átvételi elismervényét tekin-
tik előfizetésnek. Áldott emlékű pénztárosunk, a lelkes parasztpárti Sze-
mes József (1913-1992) egyedül magára vállalta kukoricában a több hó-
napi befizetést. Kukoricában fizettük a párttagsági díjat is egy ideig, de 
gabonának írták (Kivonat a tagsági könyvből: Tagsági díjat fizetett: 3 kg 
gab. 1946. V. 1-én). A Forint megjelenésétől a havi tagdíj 50 fillér volt. 

Kiemelés: A viszonyok tükröződése bennünk, két nagyon 
vallásos parasztpárti fiatalban 

Lássuk a máig őrzött levelet! Feladó: Horváth János, Szeged, Minorita 
rendház, 1947, február 6.– (Címzett: László István) 

„Óh! Nem is hiszed, hogy mennyire óhajtanák teljesen itt maradni. Szí-
vemnek vágya mindig is ez volt és ez is lesz életem végéig. Egyben, hogy 
holmi intelmeket is mondjak, szívemből tanácsolom, hagyj fel nagy vak-
buzgóságoddal a népért való harcban! A népen nyíltan való állásfoglalás-
sal segíteni nem lehet, ugyanakkor jaj az ilyennek a kocka fordulásán. 

Kérlek arra nagyon, hisz tudom nagyon jól, hogy szoktál mindig is 
templomba járni, imádkozzál értem nagyon sokat! Tanulj meg értem, ba-
rátodért jól imádkozni! 

Én is küzdök a népért, de nem úgy mint Te, hanem imádságos élettel, 
Krisztushoz mind közelebb állva. 

Keresem az igaz utat, de nagyon nehéz megtalálni. A lélek küzd a test-
tel. De ezt a harcot is szívesen vállalom azért a kis faluért, amely annyira 
a szívemhez nőtt és Teérted, ki a szívemben vagy. 

Azt mondtad, hogy fiatalabb korodban nagyon vallásos voltál. Hát 
próbálj meg újra olyannak lenni! 

Leveledet várva maradok Érted imádkozva szerető barátod, János.” 

Megjegyzésem: A levél küldője Horváth (murmán) János (1926), aki lelki 
válságainak egyikében a szegedi minoritákhoz ment úgynevezett laikus 
testvérnek. Anyja halála után vidéken, rokonoknál, ismerősöknél nevelke-
dett, ezért falunkban szinte nem is ismertük. Később hazajött. A Parasztpárt 
eszmeisége hozott össze bennünket, s váltunk jó barátokká. Később elment 
hazulról, s minden hazai kapcsolat megszakadt közte s családja között. To-
vábbi sorsáról nem tudunk.  

Olvasmány: A Fehér Gárda és az óvatos ember 
Volt egy közismert és becsült fiatalember a vasútnál, Mazzag Vince, 

aki 1944-ben került ide Nagyszakácsiból. Ő a háború befejezése után, a 
nagy politizálás idején hamar pártot választott, a Nemzeti Parasztpártot. 
Mivel közmegbecsült ember volt az illető, én pedig akkor már a párt helyi 
titkára voltam, nyilván megörültem neki. Ő bárhol nyilvánosan és a leg-
határozottabban kiállt a párt mellett, de volt egy bökkenő. Bizonytalan-
kodott a pártba lépéssel. Ígérte és visszavonta ígéretét két alkalommal is. 
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S végül nehéz szívvel, de bevallotta, hogy ő továbbra is a párt híve, s ha 
pártba lépne, egyedül ez jöhetne szóba, de ő egyes gyerek, s ha neki ebből 
baja származna, ki gondoskodna az ő öreg szüleiről? Kért, hogy értsem 
meg az ő helyzetét! –Az óvatosságát túlzottnak tartottam, de el kellett fo-
gadnom.  

A fordulat éve után (1948) a lakosságra nehezedő nagy megterhelés, 
nagy beszolgáltatások stb. itt is, ott is rendszer ellenes szervezkedéseket 
eredményeztek. Területünkön egy nagy kiterjedésű úgynevezett Fehér 
Gárda nevű szervezkedés vonta magához a Rákosi-rendszer ellenes aktív 
személyeket. Falunkból három személy bizonyult e szervezet tagjának. 
Vincét is próbálták bevonni, de ő nemet mondott. Viszont mivel tudomá-
sára jutott a szervezkedés, s nem jelentette fel, a beszervezett tagok 1950-
ben történt letartóztatása során őt is letartóztatták feljelentési kötelezett-
ség elmulasztásáért. Egy és fél éves börtönbüntetést kapott, amelyből ne-
gyed évet elengedtek. A vasúttól elbocsátották. Így került a Csillagvárhoz 
első gondnokként. Még később visszakerült szeretett vasútjához. 

Vince a Parasztpárthoz is hűséges maradt. Amikor 1956. november 1-
én engedélyezték a több párt rendszert, Gergye Jánossal, a volt paraszt-
párti vasutas munkatársunkkal kimentek a battyáni nádüzembe, az 1945 
-47 évi parasztpárti tagság központjába, hogy a volt tagság ugrásra ké-
szen szervezze újra az alapszervezetet. Vince ezt az utat maga vállalta. Az 
előtt sohasem került kapcsolatba az alapszervezettel, bár minden alka-
lommal kiállt mellette. Az alapszervezet újjászervezésére nem került sor, 
mert a megengedő határozat 2-3 nap alatt meghiúsult. 

Fentiekből tanulság, hogy az ember sohasem lehet elég óvatos. Vincé-
nek – ahogy láttuk – 1950-ben bizony itt kellett hagynia öreg szüleit. Jó, 
hogy akadt, aki gondolt velük, vigasztalta őket! 

Az úgynevezett „Fehér Gárda” tagjai voltak helyből: Haász József, Si-
mon (Pola) Lajos és Meggyesi József. Ők 4-től 12 éves büntetést kaptak. 
Haász József egy baleset folytán meghalt a börtönben. Meggyesi Józsefet 
és Simon Lajost 1956 októberében a felkelők kiszabadították váci börtö-
nükből. A november 4-i szovjet beavatkozás után Meggyesi József vissza-
ment a börtönbe büntetésének folytatására, Simon Lajos nyugatra távo-
zott. 

Vince nagy óvatossága 1956-ban bevált. 1956 októberében érthetően 
megnőtt azon emberek tekintélye, akik bizonyítottan az átmenetileg meg-
döntött egypártrendszerrel szemben álltak. Így Mazzag Vincét, mint bör-
tönviselt embert keresték a fölvonulások szervezésénél, s sokan benne lát-
ták a megalakuló Forradalmi Tanács vezetőjét is. Vince a közismert óva-
tosságával mindenhonnan távol tartotta magát. Többek fölkeresése elle-
nére el sem ment a Forradalmi Munkástanács megalakulásának gyűlésé-
re. „Akit a kígyó megmart, a gyíktól is fél.” 



 

131 
 

Olvasmány: Balatonszentgyörgyről Kanadán át 
Battyánpusztára 

Simon (Pola) Lajost (1925) kisgyerekkorától ismertem. A téglagyártól 
a faluba menet a szélső háznál laktak. Szülei kedves, barátságos emberek 
voltak, ami oly jól esett, mint a szélső ház szélvédelme. (Pola, az Apollónia 
nagymama becéző rövidítése. A Simon név itt sem nélkülözhette a mellék-
nevet.) 

A csak két év különbség ellenére nem voltunk barátok, hiszen nem egy 
iskolába jártunk, ő a faluba én Battyánpusztára. Leventébe sem jártunk 
együtt, mert ő polgáriba járt s ott vett részt a leventét jelentő honvédelmi 
képzésben. Együtt sem dolgoztunk, mert ő meghibásodott lába miatt ta-
nult, majd irodai dolgozó lett, én pedig fizikai munkás. A háború utáni he-
ves politizálási időszak dobott bennünket egymáshoz közelebbre.  

Ő a kisgazdapárt híve volt, sőt annak az ifjúsági szervezetének, a Füg-
getlen Ifjúságnak a titkára, én pedig a Nemzeti Parasztpárt titkára vol-
tam. Az időben ádáz politikai vitákat vívtunk. Egyszer nekem szegezte: 
„Tudod-e, hogy Veres Péter szerelemgyerek volt?” Elkedvetlenedtem, mert 
én akkor még nem tudtam. Egy más alkalommal azt mondta, hogy mi be-
csapjuk a népet, hiszen Szentgyörgyön nincsen paraszt! Persze sok egyé-
ben is vívódtunk. 

A fordulat éve, 1948 változást hozott. Megszűntek a különböző pártok, 
az enyém is, az övé is. Mindketten pártonkívüliekké váltunk. A kommunis-
ta- és a szociáldemokrata párt egyesülésével kialakult az egypártrend-
szer. Megalakult a tanácsrendszer. A jegyzőségen szerzett gyakorlata 
folytán Simon P. Lajos Holládon tanácstitkár lett. Az erőszakolt iparosí-
tás, a túlzott beszolgáltatás és egyéb okok miatt nőtt az elégedetlenség az 
országban. Környékünkön egy „Fehér Gárda” nevű nagykiterjedésű rend-
szerellenes szervezkedés folyt, melynek tagja lett a helyi Simon P. Lajos, 
Haász József helyi jegyző majd vörsi tanácstitkár és Meggyesi József, volt 
csendőr tiszthelyettes. Mazzag Vince vasúti forgalmistát is be akarták 
szervezni, de ő nem vállalta. Így a letartóztatásukkor feljelentési kötele-
zettség elmulasztásáért vonták felelősségre. A három tagot 1950-ben 4-12 
évre, Mazzag Vincét egy és fél évre ítélték.  

Simon Lajost 1956-ban a felkelők kiszabadították váci börtönéből, aki 
azonnal hazajött. Itthon meglátogattam. Ő természetesen elmondta bör-
töni sorsát, kiszabadulását. Hazulról elmenése föl sem merült. A szovjetek 
november 4-i beavatkozásával azonban – érthetően – minden megválto-
zott. Hiszen neki vissza kellett volna mennie a börtönbe, még hosszú bün-
tetése folytatására. Így talán utolsóként az ország elhagyása mellett dön-
tött. Jó ideig Ausztriában élt, majd Európából vissza-visszautazott Auszt-
riába, hogy ott találkozhassanak az oda kiutazó családtagokkal. Végül át-
települt Kanadába, ahol a televíziónál dolgozott. Ott kint két könyvet is 
írt. Az egyikben fájdalmas-melegen emlékezik a falusi vasárnap délutá-
nokra. Én a könyveket ajánlom a helytörténet kedvelőknek. 

Simon Lajos: Mindig árnyékban Elbeszélések. Róma 1968. 
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Simon Lajos: Fáklyafény. Regény a végvári harcokról. 1974. 

Ahogy elérte a nyugdíjas kort, 1991-ben hazatelepült és 
Battyánpusztán épített magának a faluvégre (itt is a faluvég) egy parádés 
nagy házat.  

Lajos jótékonykodott is. A templomban egy színes ablakot készíttetett, 
a II. világháború áldozatai emlékművéhez pedig egy maradandó nemzeti 
zászlót. 

Kérésemre 2000. május 14-én a helyi Művelődési Házban egy előadást 
tartott börtönéveiről, külföldi életéről. Két könyvét dedikálta. Az enyém-
be: „László Istvánnak sok-sok szeretettel. 2000. május. 14., Simon Lajos.” 
(Lajos előadása a meghívók ellenére keveseket érdekelt.)  

Mindeközben egybekelt ifjúkori ideáljával, Herbszt Piroskával. A 
„sors” megelégelte Lajos boldogságát. Hamarosan, 2002-ben meghalt. 

Visszatérés a községi politikai élethez 
A Nemzeti Bizottság Jáger Ferenc kocsmáros, majd Temesfalvi Kálmán 

építési vállalkozó vezetésével mint a községi pártszervezetek képviselőiből 
álló csúcs-szerv segítette a helyi közigazgatást és a politikai életet. 

Az előző rendszer hívei, a volt jómódú gazdák, tisztviselők stb. legjobban 
a Kisgazda Pártban voltak találhatóak. Abba 1946-ban az uraság is belépett, 
de a többséget a volt kisbirtokos parasztság tette ki, akik a földosztás során 
jelentős gazdákká váltak. 

A vasút engem 1947 februárjában Nagykanizsára helyezett, ahonnan ha-
zajárva hiányosan tudtam ellátni titkári feladataimat és a választás is közel-
gett, ezért nehéz szívvel, de lemondtam tisztségemről. Utódom az alapszerve-
zetben és a községben nagy tekintélynek örvendő Hajas Ferenc újgazda, volt 
parádés kocsis lett (1909-1994). 

Az alapszervezet a Kulcsár-Hajas-Szemes vezetéssel, továbbra is eredmé-
nyesen politizált, így az 1947-es választáson is meg tudta tartani a 20%-ot. A 
Szociáldemokrata Párt ugyanúgy, de a Kisgazda Párttól a Demokrata Néppárt 
(vezetője: Barankovics István) és a Kommunista Párt sok szavazót elhódított. 
A kommunisták szavazata helyben négyszeresére nőtt. 

A „fordulat évében”, 1948-ban a Magyar Kommunista Párt és a Szociál-
demokrata Párt egyesüléséből jött létre a Magyar Dolgozók Pártja. A Nemzeti 
Parasztpárt baloldali elkötelezettsége ellenére az egyesülésben nem vett részt, 
azonban egyes politikusai hatalom közelben maradtak, a Hazafias Népfront-
ban tevékenykedtek stb. A főtitkár, Kovács Imre, aki a Kisgazda Párttal való 
együttműködést kereste, kiszorult a pártból és nyugatra távozott. Csekélysé-
gem párttagságát 1948 tavaszán egy parasztpárti aktíva felülvizsgálat Zala-
egerszegen következetes politikai nézeteim miatt megszüntette. 
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A Nemzeti Parasztpárt 1949-től a Magyar Függetlenségi Front tagjaként 
politikailag eljelentéktelenedve élte utóéletét. 

1948-tól, a fordulat évétől kialakult az egypártrendszer az országban, 
persze Battyánban is. A legaktívabb volt parasztpártiak abból kimaradtak, 
vagy később zárkóztak föl. Az erőltetett iparosítás túlzott terhét nagy részben 
a parasztságra terhelték, amely egyben a termelőszövetkezeti csoportokba 
kényszerítésnek is eszköze volt. Battyánban is kialakult, de a sikertelen kezdő 
lépéseket követően vissza is lépett a szövetkezeti-csoport kezdemény. Így té-
ves az a feltevés, hogy az 1959-ben szervezett balatonszentgyörgyi Csillagvár 
TSZ a már korábban alakult termelőszövetkezeti csoportból nőtt volna ki. 

A határozottan baloldali Nemzeti Parasztpárt a termelőszövetkezet kér-
désében kitartott korábbi álláspontja mellett. Veres Péter az 1948-ban kiadott 
„A paraszti jövendő” c. könyvében határozottan állást foglalt a kisparaszti 
magántulajdon mellett, illetve a termelőszövetkezetek és más szövetkezeti 
formák szabad és nem kényszerített választása mellett. Veres Pétert e könyvé-
ért Rákosi Mátyás országos nyilvánosság előtt támadta. 

Idézetek Veres Péter könyvéből (92-93. oldal): 

„Ha az emberiség nagy többségének a vágya és az álma is az, hogy 
önálló szabad parasztok, kisüzemi termelők legyenek, akkor a demok-
rácia elvei értelmében ezt a kívánságot tiszteletben kell tartani. … A 
kormányoknak az a kötelességük, hogy ezt a kisüzemi termelést úgy 
szervezzék meg minden téren, hogy a legfejlettebb nagyüzemekkel is 
felvehessék a versenyt. … Ha a nagy gépek nem alkalmasak a kis-
üzemben, akkor gyártani kell apró gépeket, … nemcsak jólét kell az 
embernek, hanem jó érzés is, ezt pedig a szabadság is adja, nemcsak a 
tele gyomor.”  

A földreformnak teljes szívvel örvendő újgazdák bizony vergődtek a sok-
féle beadási tehertől, oly annyira, hogy egyesek lemondtak a földről, a koráb-
ban szerény, de úgy-ahogy biztonságos létalapról. Különösen így volt, ha a 
család összetétele nem biztosította a szükséges munkaerőt (nálunk is így 
volt). Ennek ellenére egy-két újgazda jól állta a nagy terhelést, s elnyerte a 
„mintagazda” címet. A többség, köztük korábban lelkes parasztpártiak, az új 
rendhez foggal-körömmel ragaszkodók – érthetően – politikailag is elkedvet-
lenedtek. Azonban a néphatalom féltése, a régi világ visszatérésének a veszé-
lye tartotta még bennük a hűséget az új világhoz. A túlterhelés 1953-ban Nagy 
Imre kormányra kerülésével átmenetileg csökkent. Így érték őket az 1956. 
októberi izgalmas napok, melyek inkább ijedtséget, sem mint örömöt okoz-
tak. Megijedtek az úri világ visszatérésétől. 1956. november 2-án a megszűnt 
pártok újjászerveződésének hírére a bottyániak ugrásra készen álltak a Nem-
zeti Parasztpárt, akkor Petőfi Párt újjászervezésére. 
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A parasztság életét megkeserítő termény beadási stb. kötelezettségek 
1956-57 évi eltörlése kedvet, bizakodást, gyarapodást eredményezett az új-
gazdáknál. A párt és államhatalom minden tekintetben megértőbbé, elfogad-
hatóbbá, az egész élet megengedőbbé, demokratikusabbá vált. Battyánt pedig 
a megtorlásnak még az árnyéka sem érintette. Itt szinte még éles viták sem 
voltak. Egy volt csak élesebb, melynek a végére a most Németországban élő 
Bogdán Jenő kerékpár pumpával tett pontot a halastó mellett. 

1957-58. a békés gyarapodás időszaka volt, amely növelte a „Párt” iránti 
bizalmat. Azonban egyre több szó esett a mezőgazdaság nagyüzemi átszerve-
zéséről, a nagyüzem fölényéről. A battyániak is szerették volna azt még arrább 
tolni néhány évvel, de az 1959. februári lendületes szervezésnél ők, a majorok 
népe könnyebben léptek be a termelőszövetkezetbe, mint a volt kisbirtokos 
falusi lakosság. Az uradalmi nagybirtok szétszabdalásánál élen járó id. Persa 
István (Földigénylő Bizottság elnöke) itt is élenjáró volt, mint első belépő. 

Befejezésül: A feudálkapitalista urasági bérleményű hercegi hitbizományi 
nagybirtok és a társadalmi tulajdonú termelőszövetkezet mint társadalmi 
tulajdonú nagybirtok rövid összehasonlítása a konvenció mai értékének becs-
lésénél megtörtént, itt elég utalni rá.  

Hát ilyenformán történt a bottyáni cselédség s vele más szegény népek 
küzdelmes, de eredményes, botlásoktól sem mentes politikai önfelszabadítá-
sa. 

Hogy ebben a folyamatban volt-e szerepe a „felszabadító”, vagy „megszál-
ló” Szovjetuniónak? Természetesen, volt. Mindenki tudta, hogy a Szövetsége-
sek egyetértésével beleszóláshoz jutott hazánk sorsába. Ezt 1944 októberében 
még Horthy Miklós kormányzónak is tudomásul kellett vennie! Az is tudott 
volt, hogy a szovjetek közelebb érezték magukhoz a szegényeket, a cselédeket, 
mint a nagybirtokosokat (burzsuj). Ebben látták ők a rendet. 

Az 1956. október 23i hírek fogadtatása Bottyánban 
Bottyánban a rossz évek után is inkább megijedtek, mint örömmel fogad-

ták volna az 1956. október 23-át követő budapesti híreket. Fölvonulás, gyűlés 
nem volt. Még a falusi fölvonuláson, gyűlésen sem vettek részt a bottyániak. 
Így a községi Forradalmi Tanácsba szóba sem jöttek. Beszélgetés sok, de he-
ves viták már alig voltak, tettlegesség meg éppen távol volt tőlük a Bogdán 
Jenőt ért támadás kivételével. Ezért is jegyeztem föl ez 56-os tanulságos em-
lékeimet Bottyánról. 

Olvasmány: Bogdán Jenő és a forradalom 
Jenőnek már az apja is – az említett Bogdán Ferenc – dolgos ember 

volt. Jenő kovács szeretett volna lenni, az is lett. Szakál Sándor volt ura-
dalmi kovács mellett kitanulta a mesterséget, majd fölment Budapestre 
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valamely gyárba dolgozni. Ott belépett a KISZ-be, sőt a pártba is. Elég 
rosszul tette, ahogy később kiderül. 

Úgy adódott, hogy Jenő 1956. okt. 20. körül szabadságra jött haza, és 
itthon érték a forradalmi események. Október utolsó napjai valamelyikén 
kerékpárral Vörsre akart átmenni a kisvasút töltésen vezető keskeny úton. 
A halastó mellett összetalálkozott régi ismerősével, egy Bogdán vagy Or-
sós nevű fiatalemberrel, aki vészjóslóan elállta az útját: „Na, hát te vagy 
az a híres kommunista?” – s kezét ütésre emelte. Jenő nem volt rest, a 
pumpát hírtelen lekapva, fejbe csapta a támadót, aki rögtön elesett. Jenő 
fölindultan otthagyta a pórul járt eszméletlen embert. 

Jenő nekem mint régi téglagyári jó szomszédjának, összetalálkozva 
néhány napon belül elmondta a fentieket, de arról nem szólt, hogy disszi-
dálni akar nyugatra. Lehetséges, hogy akkor még ő sem tudta.  

Tehát Bottyánból csak egy személy disszidált: Bogdán Jenő. Francia-
országból levelezett családjával, sőt egyszer meg is jött látogatóba, de ké-
sőbb nyoma veszett, bár a Vöröskereszttel is kerestették. 

Forradalom és szabadságharc 1956ban Budapesten 
és helyben 

Emlékezés az ötven éve helyben történtekre. 

Kedves Érdeklődő Szentgyörgyiek! 
Ötven év nagy idő az ember életében, de nagy a falu életében is. A mu-

landóság folytán a falu lakossága ötven év alatt nagyrészt kicserélődik. Az 
akkori fiatalok is már „szépkorúak” és erősen megfogyatkoztunk. Ennyi idő 
után érdekes lehet megpróbálnunk visszatekinteni ama napokra, hetekre. Mi 
történt velünk szentgyörgyiekkel, illetve mi jót-rosszat tettünk vagy mulasz-
tottunk el tenni? A hiteles helytörténet segít megérteni, hogyan készül a tör-
ténelem? 

Nagy dolgok történtek a világpolitikában. Döbbenet, a Szovjetunió 
Kommunista Pártja a XX. Kongresszusán, 1956. február végén nyílt őszinte-
séggel elítélte a sztálinizmust. 

Emlékezem, falunk köztiszteletben álló plébánosa, dr. Székely Ferenc ak-
kor egy magánbeszélgetésben aggodalmát fejezte ki a kongresszus nyers szó-
kimondására utalva, nagy bajt sejtett. 

Az ötvenes évek első felében Rákosi Mátyás országlásának idején a túlzó 
ütemű iparosítással egyidejűleg bírhatatlan terhet jelentett a parasztságnak a 
beszolgáltatási rendszer és egyéb erőszakosságok, mint a kuláklista vagy az 
erőszakolt tszcs. szervezések. Az én volt lelkes parasztpárti eszmetársaim is 
elkedvetlenedtek. A szocializmus eszméjével szemben az érezhető életszínvo-
nal-csökkenés növelte a társadalmi elégedetlenséget. 1953-ban, Nagy Imre 



 

136 
 

miniszterelnöksége idején átmeneti javulás állt be, ami az ő félreállításával 
visszaesett. Országszerte nőtt az elégedetlenség. 1956 nyarán egyre jobban 
erősödött a reformmozgalmat jelentő Petőfi-kör szerepe. Ennek szellemiségét 
különösen az Írók Szövetségének a lapja, az Irodalmi Újság sugározta. 

Társadalmi vitákkal, feszültséggel terhesen köszöntött ránk az ősz. Jól 
emlékezhetünk a rádióból, hogy október 23-án, kedden déli egy óra előtt a 
belügyminiszter a fővárosi ifjúság tüntető felvonulását betiltotta, majd fél 
három előtt újra engedélyezte azt. Este a rádióból hallottuk Gerő Ernőnek, az 
új pártfőtitkárnak szerencsétlenre sikerült beszédét, amely csak olaj volt a 
tűzre. Majd követően dermedten hallottuk a rádióból az annak ostromát je-
lentő puskalövéseket. 

Én akkor a vasútállomáson dolgoztam és a szüleimnél laktam a tégla-
gyárnál. Két hónapos nős és három hónapos MDP tagjelölt voltam. Másnap, 
24-én reggel lementem a téglagyárhoz, az ismerős kemence-munkásokhoz, de 
az ijedt emberek alig mertek beszélni. 

A falusi fiatalok viszont már 26-án tüntető fölvonulást szerveztek a falu-
ban, illetve a vasútállomásra. Ott Sarkadi Lajos állomásfőnök üdvözölte őket, 
és tájékoztatást tartott a Pécs körüli harcokról. (A zavart helyzetre jellemző, 
hogy a leírt üdvözlést a naplózónak, Katona Zoltán főtisztnek kellett volna 
fölolvasnia, aki azt megtagadta.) A fölvonuláson részt vett a téglagyár veze-
tőjének, Bianchini Jánosnak két fia is, János és László. János most, 2006-ban 
mondja, hogy közelében ugyan csendesen, de elhangzott, hogy föl kellene 
akasztani a kommunistákat. Mivel az ő apjuk régi párttag volt, ők már a má-
sodik fölvonuláson nem is vettek részt. (Megjegyzésem: Az akasztásra vo-
natkozó megjegyzést akkor és ott semmi esetre sem kellhetett komolyan 
venni. A kor és az emberek helyi ismeretében csupán rosszízű, meggondolat-
lan viccelődésnek gondolom azt. ) 

Néhány nap múlva megtörtént a második fölvonulás is, de akkor már le-
szedték a középületekről az állami címereket és a Vörös Csillagot. Az egyen-
sapkákról a vörös csillagos címerek legtöbbje erőszakmentesen 25-26-án ke-
rült le.  

Úgy 6-8 nap múltán minden munkahelyen megalakultak a forradalmi 
üzemi bizottságok. Október 29-én, hétfőn este a kultúrotthonban megalakult 
a Községi Forradalmi Bizottság. Tagjait és vezetőit közfelkiáltással választot-
ták meg. A gyűlést Herceg István tanár mint kultúrotthon-igazgató vezette.  

A választásoknál kialakult gyakorlat volt, hogy a rendszerrel többé-
kevésbé szembenállókat választottak meg, ugyanakkor a társadalom nyugal-
mára is gondolók igyekeztek a szélsőséges személyeket a hatalomtól távol 
tartani. Így a gyűlésen elsőként keresték az 1950-előtt környékünkön szerve-
ződött ún. Fehér Gárda esetében följelentési kötelesség mulasztásért börtön-
viselt Mazzag Vincét. (Történetesen én mondtam, hogy „Nincs itt, de nem is 
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jön el.” Tudtam, hiszen tőle érkeztem a gyűlésre. Más vasutasokkal is egyez-
tetve mentem Vincéhez, aki teljes határozottsággal utasította el a valószínű 
megválasztást, és azért is maradt otthon. Ez esetben szerencséjére! Ugyan-
akkor mondta, hogy Sarkadi Lajos állomásfőnök hasonló céllal már előttem 
járt nála.) Erre a közszeretetben álló Horváth Györgyöt (1926-1986) válasz-
tották meg elnöknek, helyettesének pedig Pflanczer Istvánt (1910-1979). Ta-
goknak választották: Császár István (1912-1994), Darvas István (1918-2006), 
Gergye János (földműves, 1929-1997), Kiss Lajos (1924-1985) és Horváth 
István (1927-1957). Fölmerült Erdélyi József tanár neve is, akinek Kiss Simon 
István váltókezelő szólt ellene, mivel a tanulókat úttörőnek neveli. 

Emlékezetes még Ötvös Géza addigi tanácstitkár szomorú fölszólalása, 
mivel róla szó sem esett. – Hát kit bántott ő? Vagy ő miért nincs olyan jó ma-
gyar ember, mint akiket beválasztottak. Három gyereke van, mi lesz azokkal? 
– Erre ellenvetés nélkül elfogadták a bizottság titkárának. 

A gyűlés nyugodt légkörben folyt le. A legszenvedélyesebb fölszólalást 
Várhelyi János kőműves tette. Túlfűtött hangon követelte, hogy a keresztet 
vigyék vissza az iskolába, mert annak ott van a helye! Mások a beszolgáltatást 
és a parasztságot ért egyéb sérelmeket ostorozták. Egy fiatal értelmiségi föl-
szólalásában azt emelte ki, hogy lám, még a rendszer kedvezettjei, az ifjú ér-
telmiségiek is szembe fordulnak vele. 

Egyébként minden fölszólaló a békesség érdekében szólt. Külön megjegy-
zést érdemel a gyűlés végére a hegyről imbolyogva érkező Takács Gábor vas-
úti salakos, volt csendőr. Magam előtt látom az asztalra támaszkodó alakját, 
amint a senkinek sem ártó békességre hív föl. „Emberek! Senkinek se árt-
sunk!” 

Legvégül – a jelenlévő Horváth László, MÁV forgalmi szolgálattevő javas-
latára – rokonszenv táviratot küldenek a „győri ellenkormánynak” (így forgott 
közszájon a Szigethy Attila vezette győri Forradalmi Dunántúli Nemzeti Ta-
nács), mivel szerinte a lakosság már nem bízik a budapesti Nagy Imre-
kormányban. 

Követően a Bizottság a munkáját az új községházán kezdte meg (ma 
rendőrpihenő, klubhelyiség), amelyet kezdetben bátortalanul vett birtokba. A 
Forradalmi Bizottság munkáját a lakosság egésze felé a csendes, jó szándékú 
igyekezet jellemezte, melyet Horváth György elnök elkötelezetten képviselt. A 
hatalomból kiszorultaknak sem próbáltak ártani sehol sem, legalábbis az erre 
irányuló esetleges törekvés nem érvényesülhetett. Az 1956. november 4-i 
szovjet beavatkozás érezhetően megnehezítette a Forradalmi Bizottság mun-
káját, bár a felépült szervezetben változás nem történt. 

Az igazi csapdahelyzetet azonban a lakosság tüzelőfával való ellátása 
okozta, ugyanis az 1956. november 18-án tartott tanácsülésen a Forradalmi 
Bizottság tagjait beválasztották a tanács végrehajtó bizottságába. Ezen a gyű-
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lésen a választás után tárgyalták a község tüzelőfával való ellátásának a kér-
dését. E kérdés gyors intézését sürgetővé tette, hogy a lakosság vandál mó-
don, fejszével, fűrésszel esett neki az uradalmi erdőnek. Rendőr pedig sehol. 
Napokon át a téglagyáron keresztül naponta talán 100 rakott kocsit is láttam. 
Egy ismert hivatalos személy megtévesztésül a saját kocsijával, de mással 
vitette magának a fát. 

A Forradalmi Bizottság tagjai most már mint a Végrehajtó Bizottság tag-
jai kértek engedélyt az Állami Erdőgazdaságtól fakitermelés engedélyezésére, 
azonban az írásos engedély bevárása nélkül, azonnal fölkeresték Mengyi Ist-
ván erdészt, hogy jelölje ki a kivágásra alkalmas erdőrészt, hogy abból a rá-
utaltak családonként egy rakat, kb. 2 űrméter fát kaphassanak. A kijelölés 
megtörtént, a kitermelés feltételeit, továbbá a fizetés és elszállítás feltételeit 
az erdészet közölte a kitermelésre összegyűlt lakossággal, és a lakosságot kép-
viselő Horváth György, Császár István, Kiss Lajos, Gergye János és Horváth 
István Forradalmi Bizottsági tagokkal. A Forradalmi Bizottsági tagokat fele-
lőssé tették a kitermelés és hazaszállítás előírásszerű végrehajtásának biztosí-
tásáért.  

A baj forrását utólag abban jelölte meg a bíróság, hogy a végrehajtói mi-
nőségében bekapcsolódott és felelőssé tett Forradalmi Bizottsági tagok nem 
tudták biztosítani a kitermelés és hazaszállítás előírásszerű és vállalt végre-
hajtását. Bizony hazafelé is jócskán működött a fejsze, fűrész. Az Állami Erdé-
szetnek ebből pénzben meghatározható nagy kára keletkezett (287500Ft), 
amelyet kártérítés formájában áthárított a kitermelők összességére. A járási 
ügyészség a társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett hanyag kezelés bűntette 
miatt emelt vádat és kérte a vádlottak megbüntetését. A kártérítési összeg 
beszedésének gondját is a bizottság közreműködő tagjaira hárította, ami meg 
is történt. 

A Lengyeltóti Járásbíróság 1959. április 7-én a fentiekben vázolt bűnügy-
ben az alábbi ítéletet hozta: 

„Horváth Györgyöt, Császár Istvánt, Kiss Lajost, Gergye Jánost 6-6 
hónapi börtönbüntetésre ítéli. A bíróság megállapítja, hogy a fenti cse-
lekmény az 1959. évi 12. sz. tv. 1 §-a alapján végrehajtási kegyelem alá 
esik, mely szerint a letöltetlen 3 hónap amnesztia alá esik, ha három 
hónapon belül az elítélt nem követ el büntetendő cselekményt.” 

Darvas István büntetése 1200 Ft pénzbüntetés, ő ugyanis nem vett részt 
az erdésznél eljáró küldöttségben és így a későbbiekben a súlyos kötelezettsé-
gek sem terhelték. Ötvös Géza titkárt fölmentették, mivel ő a hibáztatott faki-
termelési és elszállítási munkáknál nem volt jelen, mivel ő az irodában dolgo-
zott. 
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Megjegyzés: Az 1957. február 22-től május 22-ig tartó előzetes letartóztatást 
az ítélet figyelembe vette. A tűzifa-ellátásban részesült családoktól a 300-
300 Ft kárpótlást a hibáztatott forradalmi bizottság begyűjtötte és befizette. 

A zaklatott októberi napok egyikén hazakerült a váci börtönből kiszabadí-
tott Simon P. Lajos, a „Fehér Gárda” tagként 15 évre elítélt rab. 

November 1-én gyűjtés történt – a temetőben, pénzben – a nélkülöző fő-
város számára, melyet László Ferenc (az öcsém) vitt föl teherautóval. 

Ugyancsak november 1-én, este történt, hogy Siófok felől a balatoni mű-
úton (emlékezetem szerint) 11 páncélozott szovjet jármű közeledett Balaton-
keresztúr felé. Mire Keresztúrra értek már marcali páncéltörő egységek várták 
őket a templom mellett, az elágazásnál. (Én éppen szolgálatban voltam a vas-
útállomáson, ahol telefoni kapcsolatunk alapján az egész vonulást figyelem-
mel kísérhettük.) A szovjeteket megállították. A kiszálló szovjet parancsnok 
közölte, hogy a sármelléki reptérre mennek, ugyanis a szovjet csapatok el-
hagyják Magyarországot, s a kivonulást akarják biztosítani. Erre békésen to-
vábbvonultak. Így szállták meg ellenállás nélkül a repteret.  

1956. november 4-én, a szovjetek beavatkozásának napján falunk térsé-
gében semmi említésre méltó nem történt. Nagy megdöbbenést okozott Nagy 
Imre miniszterelnök hajnali, többször közölt rádióbeszéde, melyben közli az 
országgal és a világ közvéleményével a szovjetek támadásának tényét, továb-
bá, hogy a csapatok harcban állnak és a kormány a helyén van.  

E nap másik nevezetes beszéde délután hangzott el először és megismé-
telték többször is, amelyben Kádár János közli a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány megalakulását, amely segítségül hívta a szovjeteket.  

November 4-én, vasárnap Mazzag Vince barihegyi szőlőjénél szüretel-
tünk hármasban Sági Istvánnal. Rádió kapcsolat hiányában egész nap csak a 
hajnali Nagy Imre beszédről tudtunk. Vince töprengve fölvetette, hogy Nagy 
Imre e tettével talán Kossuth Lajos mellé emelkedik. 

5 óra 20 perc: Nagy Imre drámai hangú kiáltványa az ország né-
péhez 

„Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsá-
nak elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fő-
városunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a 
törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány 
a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményé-
vel.” 

Forrás: Nagy Imre, egy magyar mi-
niszterelnök. Szerk. Dér Ferenc, Pécs 

1993. 78. 
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A kiáltványt a rádió többször megismétli. 

Történt-e tettlegesség azokban az időkben? Egyről tudunk, melyet akkor 
frissiben mondott el nekem Bogdán Jenő, aki kovács szakmát tanult, majd 
fölment Budapestre dolgozni, ahol belépett a Kommunista Ifjúsági Szövet-
ségbe (KISZ). A forradalom napjaiban éppen itthon volt szabadságon. Átment 
Vörsre biciklivel. Hazajövet a halastó mellett fenyegetően megállította egy 
távoli rokona. „Az anyád … ! Te vagy az a híres pesti kommonista?!” – s már 
nyúlt is a közben kényszerűen megállt Jenő melléhez. De Jenő gyorsabb volt, 
s a hirtelen lekapott pumpával homlokon csapta a támadót, aki erre elterült. 
A lovagiassághoz nem szokott Jenő segítségnyújtás nélkül hagyta ott a kom-
munista ellenességében tettlegességre vetemedett vörsi erősen barna férfiút. 
A későbbiekben Jenő is nyugatra ment, s kapcsolata megszűnt itthoni család-
jával. 

Említést érdemel, hogy az egypártrendszerben, a Magyar Dolgozók Pártja 
szervezetei a forradalom győzelmének hatására szétestek. Ez a helyi szerveze-
tekről is elmondható. Az újraszervezés januárban indult a vasútállomáson, 
amelyet későbbiek követtek. 

Az 1956-os forradalmat a Párt felső vezetése ellenforradalomnak nevezte, 
de később Nagy Imre forradalomnak fogadta el. Ezt november 4-e után évti-
zedekre a megtévesztő „ellenforradalom” meghatározás követett. E megneve-
zés elfogadását bizonyára segítette, hogy Horthy Miklós kormányzó is 1920-
ban híveivel együtt ellenforradalmárnak határozta meg magát. 

Részlet az 1943. évi levente naptárból 

„… Az ellenforradalmi kormány szervezkedik és meghívja Horthy Miklóst 
hadügyminiszternek. … Mikor Ő Főméltósága átvette az ország vezetését, 
történelmünknek legmélyebb süllyedési pontján voltunk. A kommunista-
zsidó söpredék rémségeit követte az oláh megszállás. A magyarok Istene 
könnyezve nézte népének pusztulását s könnyeinek nyomán új életre pezsdült 
az eltaposott, átokverte ugar. – Talán egy könnycsepp a kormányzó lelkére is 
hullott s ennek nyomán támadt a nagyszerű gondolat, a magyar lélekből lel-
kedzett eszme, a Vitézi Rend eszméje.” 

A mai idős nemzedék a forradalom-ellenforradalom ilyen értelmezésén 
nevelődött. A háború elvesztésével megdőlt Horthy-rendszert ellenforradal-
minak ismerte, és a nép jelentős része annak a visszatérésétől félt. 

A forradalom leverésével sokan elhagyták az országot. Falunkból 14 fiatal 
és egy idősebb ment el Nyugatra (Ágoston József, Bianchini János, Bianchini 
László, Horváth László, Kancsal Ferenc, Kancsal Sándor, Keserű Béla, Keserű 
Lajos, Pflanczer István, Rigó János, Simon Lajos, Spingár István, Tamás Béla, 
Temesfalvi Kálmán (idősebb), Varga István). Közülük senkit sem terhelt oly 
tett, amiért valamilyen felelősségre vonással számolhatott volna, de jobb ma-
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gyaroknak sem tekinthetők ötven év elmúltával sem az itthon maradottaknál. 
Simon P. Lajos elmenése érthetőbb, hiszen neki folytatnia kellett volna félben 
maradt, még hátralévő 9 éves börtönbüntetését. A 15 Nyugatra elmentből 
még az amnesztia alatt Ausztriából és Svájcból 4-en hazajöttek: Bianchini 
János és Bianchini László testvérek, Rigó János és Varga István. Nekik sem 
történt semmi bántódásuk. Figyelemre méltó, hogy a Forradalmi Bizottság 
tagjaiból senki sem hagyta el az országot. Horváth Györgyöt, a bizottság volt 
elnökét 1961-ben a termelőszövetkezet elnökévé választották, Császár István 
pedig már 1959-től brigádvezető volt a termelőszövetkezetben. 

A politikai légkör jellemzésére említem, hogy a TSZ másik brigádvezetője 
Simon (Szanyi) István, volt csendőr.  

Simon P. Lajos idős korára hazaköltözött Kanadából és Battyánban épített 
házat. 2000. május 14-én kezdeményezésemre a művelődési házban neki 
szervezett találkozó keretében élménybeszámolót tartott a Fehér Gárdával 
volt kapcsolatáról, letartóztatásáról, börtönéveiről, a börtönből történt sza-
badulásáról. Boldogan mutatta be a kanadai távollétében – elhagyott falu-
jára gondolva – írt két könyvét, melyeket a helyszínen megvásárolhattunk 
és ő örömmel dedikált (pl. „László Istvánnak sok-sok szeretettel”). 

1957. február 22-én motoros karhatalmi egység érkezett falunkba és le-
tartóztatta a volt forradalmi bizottság elnökét, Horváth Györgyöt és tagjait: 
Császár Istvánt, Darvas Istvánt, Horváth Istvánt, Gergye Jánost és Kiss La-
jost. E sorok írója párttitkárként a helyszínen tiltakozott a parancsnoknál a 
letartóztatás ellen, hivatkozva nevezettek nem kifogásolható magatartására. 
Persze eredménytelenül. Közben megkeresett Gál József iskolaigazgató, aki 
tagja volt a járási pártbizottságnak. Vele még aznap délután Pruska Ferenc 
oldalkocsis motorkerékpárján bementünk a járási vezetéshez tiltakozni. A 
járási vezetés arról biztosított bennünket, hogy nevezetteknek semmi bántó-
dásuk nem lesz, de a kivizsgálás tartamára, kb. egy hónapra Lengyeltótiban 
tartják őket. – Fentebb láttuk, hogy az erdei ügy miatt ebből háromhavi előze-
tes letartóztatás lett. – Horváth Ferenc és Nagy János rendőrségi felügyeletet 
kapott. A nagycsaládos Pflanczer István a letartóztatásból kimaradt. 

A Forradalmi Bizottság tagjaiból senki sem él. Darvas István súlyos betegen 
leányánál lakott Balatonkeresztúron, és 2006-ban meghalt. 

Adalékok azon idők történetéhez: A téglagyárnál is megalakult a Forra-
dalmi Üzemi Bizottság, melynek vezetőjéül a munkásság érdekeinek odaadó 
védelmezőjét, Kulcsár Nándort választották. Határozatot hoztak, hogy az or-
szágos sztrájkhoz kapcsolódnak. Bianchini János telepvezető csak titokban 
tudta fönntartani a körkemence folyamatos tüzét. 

Öcsém, László Ferenc a keszthelyi Volánnál dolgozott. A vállalat a sztrájk 
tartamára az autóbuszokat, teherautókat – biztonságukra gondolva – azok 
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vezetőivel hazavitette lakásaikra. A vállalatnál fegyvert is osztottak, melyeket 
ugyancsak hazavihettek.  

Az öcsém otthon lakott a téglagyárnál szüleimmel és velünk. Ő akkor he-
vesen szovjetellenes volt. Egy alkalommal volános körökben állítólagos szov-
jet összecsapással számoltak Keszthely térségében, amelyben ő is részt akart 
venni. Nagyon heves vita alakult köztünk. Erre ő kapkodva öltözött és a gép-
pisztolyt fogva el akart rohanni. Én a fegyvert megragadva kezében, dulakod-
ni kezdtünk. A dulakodás nem ment el a végpontig. Az öcsém lecsillapodva 
otthon maradt.  

Falunkba is került fegyver ama napokban. A battyáni magtár fegyveres 
őrzéséről azokban a napokban gondoskodás történt.  

A szovjet beavatkozás után talán 2-3 nap múlva a „Hősök kertje” mellett 
egy oszlopra helyezett rajz szovjet tankot ábrázolt amint éppen nemzeti-
zászlós fiatalokra lő. Úgy hallottuk, a rajzot Horváth József tűzoltó parancs-
nok készítette. 

A budapesti harcok napjaiban az állomáson egy a harcokból hazatérő 
egyenruhás katonától megkérdeztem, hogy-hogy hazajön, miközben civilek 
tovább harcolnak? Válasza: A harcoló civilek nem tudják, hogy a túlerővel 
szemben harcuk elbukott.  

1957 tavaszán a pályafenntartásnál tartott politikai foglalkozáson hosz-
szan időztem Petőfi „Az apostol” c. nagy elbeszélő költeményénél, ami nagyon 
tetszett a hallgatóknak. 

1957 tavaszán-nyarán, a helyzet megszilárdulásával elképesztő „pálfordu-
lásokat” láthattunk. 

A Nagy Imre-kormány politikai hitvallása 1956. november 1-én: 

„A magyar kormány szükségesnek látja teljes egységben kijelenteni, 
hogy az elmúlt 12 esztendő olyan eredményeiből, mint a földreform, az 
államosítás és a szociális vívmányok semmit sem kíván feladni. A 
kormány ragaszkodik a mostani forradalom vívmányaihoz, mint a 
nemzeti függetlenség, a szocializmus építése nem diktatórikus, hanem 
demokratikus alapon. A kormány el van szánva arra, hogy semmiféle 
körülmények között nem fogja tűrni a kapitalizmus restaurációját 
(visszaállítását) Magyarországon.” 

(A fenti nyilatkozat 1956. november 1-én a parlamenti sajtótájékoztatón 
hangzott el Losonczy Géza államminisztertől.) 

Forrás: Nagy Imre, egy magyar miniszterelnök (Szerk. Dér Ferenc, Pécs 
1993. 202.) 

Bibó István államminiszter röpiratából 1956. november 6-án: „Az ország 
társadalmi formája a kizsákmányolás tilalmán alapuló társadalmi rend.”  
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Forrás: Nagy Imre, egy magyar miniszterelnök (Szerk. Dér Ferenc, Pécs 
1993. 80.) 

A Nemzeti Parasztpárt helyi újjászervezésének kezdete az újból engedé-
lyezett többpárti rendszer első lépéseként: Az ideiglenes szervezőbizottság 
felhívására fölfigyelve Gergye János (1923) volt parasztpárti párttag és 
Mazzag Vince (1923) volt parasztpárti szimpatizáns – közreműködésemmel – 
nov. 2-án vagy 3-án kiment Battyánba Siszler Lajoshoz, a volt parasztpárti 
nádüzemvezetőhöz az ottani szervezést megkezdeni. A további szervezést a 
november 4-i szovjet beavatkozás természetesen meghiúsította. 

„Jobban kell szeretni barátainkat, mint gyűlölni ellenségeinket!” Ajánlott 
irányelv mindnyájunknak, minden időkre! 

Kiegészítés az 1956os helyi eseményekhez 
A szövegből kitűnik, hogy azok fogadtatása egészen eltérő volt 

Battyánban és a faluban. Kitűnik, de elmulasztottam kiemelni. Ezt a kieme-
lést itt pótolom. Ez az eltérés szerintem feltétlen sokatmondó. 

Bizonysága annak, hogy a magyar lakosság – helyesen, helytelenül – tá-
volról sem fogadta egységes lelkesedéssel a forradalmat. 

És ennek okát abban látom, hogy akkor nemcsak a magyar függetlenség-
ről volt szó, hanem a „felszabadulás előtti népnyúzó rendszer” lehetséges visz-
szatéréséről is, habár ezt Nagy Imre, Bibó István és társai nyilatkozataikban 
igyekeztek kizárni. E nyilatkozatokról a lakosság valószínűen kevéssé tudott, s 
ha tudott is, nem bízott annak megvédelmezhetőségében, ha bízott is Nagy 
Imre és társai hűségében a szocializmushoz. 

Magam emlékszem a rádióból, időben nem pontosíthatóan egy Nagy Im-
re megnyilvánulásra. Valami nyugati újságíró kérdezte tőle, hogy érzi, bírja-e 
még a felkelők (esetleg a forradalmi magyar nép) bizalmát? Nagy Imre vála-
sza: „Úgy érzem, hogy még bírom.” – s itt a hangsúly a „még”-en van. 

Ahogy a helyi 1956. október 29-i gyűlésről idéztem, itt már nem bírta. A 
felvetést, az üdvözlő táviratnak a Győri Ellenkormány címére küldését a jelen-
lévők ellenvetés nélkül fogadták.  

1957 februárjában, a letartóztatás előtt – amiről előzetesen nem tudtunk 
– párttitkárként a pártvezetőségünk helyi viszonyait ismerő tagjaitól támoga-
tást kértem, hogy Horváth Györgyöt alkalmassága, jó emberi tulajdonságai és 
a Községi Forradalmi Bizottság élén tanúsított magatartása folytán ajánljuk 
tanácselnöknek a leváltott Ángyán János helyett. A járási vezetés felvetésem 
igazát nem vitatva – a megválasztás körülményeire hivatkozva – határozott 
nemet mondott. 

A Községi Forradalmi Bizottság működése alatt nekem Horváth György-
gyel, se a bizottság tagjaival az értelmes emberi kapcsolatokon, köszönő vi-
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szonyon túl semmi kapcsolatom nem volt. Azonban úgy február közepe körül 
Horváth György (nehéz nem Gyurit írnom) azt kérdezte tőlem, hogy mitévő 
legyen, illetve legyenek? Mire elmondta, bizalmas értesülése van, hogy talán 
még két hétig maradhatnak a község élén. Úgy tűnik, arról szólt, hogy egyes 
falvakban a lemondáson gondolkoznak, sőt elkezdték a lemondást. Én akkor a 
felelősséget nem átvállalva, a tanácselnöki váltás lehetőségére is gondolva, 
inkább a maradást javasoltam, de a döntést Gyurira bíztam. Én a pártvonalon 
semmi hasonlóról sem tudtam, s ahogy írtam – ahogy érdemelték – becsület-
tel kiálltunk mellettük. 

Figyelemre méltó érdekességek, visszatekintve a 
háború utáni évekre 

A jó magyar, az most menekül 
A háborúk keserves kísérő jelensége szokott lenni a menekülők áradata. 

Nálunk is így volt ez a 2. világháború vége felé. A szovjet hadsereg előnyomu-
lása elől először az erdélyi vasutas menekültek jelentek meg állomásunkon, 
mivel menekítésükhöz a vasút kocsikat, egész vonatokat biztosított. Közülük 
több család is letelepült falunkban és Balatonberényben. Követően pedig a 
szánalmas sváb menekültek áradata kerül az emlékezés látómezejébe. Egé-
szen a háború végén egy vasutas menekült vonatot Tapolca-Keszthely között 
légitámadás ért. Négyen halálos találatot szenvedtek, akiket állomásunkon 
szedtek ki és temették el őket a helyi temetőben. Egy Mátrai feliratú síremlék 
rájuk emlékeztet. 

Ez időben Keszthelyről 1945. március 28-án érkezett és este a csatolt 
szentgyörgyi kocsikkal menekült Laky Dezső, a légoltalmi bunker parancsno-
ka is. Én és Gergye János távírász társam kimentünk a menekülő munkatár-
sainktól elköszönni. A végső elköszönésnél a volt bunker parancsnokunk, 
miután megköszönte munkánkat, kezet nyújtott, mélyen a szemünkbe nézett 
s nyomatékkal ezt mondta: „Fiúk, én csak azt mondhatom, a jó magyar az 
most menekül!” 

A battyáni cselédség és a diósi téglásság közül senki sem menekült, de a 
szentgyörgyi parasztság sem. 

Az ideiglenes Zalahíd építése 1945. húsvét vasárnap és 
másnapján 

A verőfényes húsvét reggelén a sok rossz alól felszabadultak megköny-
nyebbülésével beszélgettünk Gergye Jani barátommal az akkori Kis utca (ma 
Béke utca) keleti végén, az ő házuk előtt. Ekkor az utca elején feltűnt egy 
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szovjet katona vállán géppisztollyal. Lassan ballagott felénk és mi nagy érdek-
lődéssel vártuk. Ijedtség egy cseppnyi sem volt bennünk. Meleg kézfogás után 
kézzel-lábbal magyarázva megértette velünk, hogy a szovjet „szoldátok” a 
fölrobbantott Zala-hídnál állnak, nem tudják üldözni a német csapatokat, és 
ezért menjünk, segítsünk hidat építeni. Kéz-beszéd oda-vissza: de hogyan, 
hányan s mikor? Mindjárt, és hívjunk másokat is! Jani szólt a családnak, hogy 
tudjanak rólunk, s utána pedig teljes bizalommal elindultunk az egy szem 
szovjet katonával. Ahogy mentünk az utca közepén, a bennünket bámulókat 
megszólítottuk, hogy jöjjenek velünk hidat építeni. Többen vonakodás nélkül, 
vidáman hozzánk álltak. Voltak, akik kimentették magukat. Ötvenvalahány év 
után is emlékszem, hogy Végh Pista bácsi elhárította hívásunkat. Elég gyor-
san szaporodtunk. Úgy vélekszem, harminc-negyven körül alakult a csapat. 
Vezető ember, visszagondolva csak a jegyzőségen dolgozó és el nem menekült 
Darabos Lajos bácsi jut eszembe. Az ott dolgozókból – tudtommal – Végh 
Ferenc és Kiss György él kívülem. 

A szovjetek pihentek, de néhány (talán) műszaki katona velünk megkezd-
te a kilátástalannak látszó munkát. Az ideiglenes híd helyének kijelölésénél –
úgy tűnik – már gondoltak a komolyabb utód helyével is. Az első rögtönzött 
állványféleséget történetesen én vertem le a folyó szélébe (22 évesen), miköz-
ben társam és a szovjet katona támasztott a vízbe esés ellen. Csak a kezdet 
volt nehéz, a szovjetek ügyes irányításával és a megszaporodott készséges 
civilekkel belendült a munka. Egymást is biztattuk, hogy minél előbb elké-
szülve mindenki mehessen a dolgára. Mi is és a szovjetek is. A fa alkotmány 
elkészült. Követően vasúti síneket szedtünk föl és fektettük rögtönzött hi-
dunkra. A nagy művel húsvét másnapján dél körül készültünk el. Jó is volt, 
mert az étlenség már hosszúnak tűnt. Igaz, hogy a szovjetek valami pörköltet, 
vagy paprikás krumplit készítettek az éjszaka folyamán. Szívesen is adták, de 
bizalmatlanok lévén a vizesvödörből kínált étellel szemben, többen inkább 
éheztünk. 

Két dolog még említést érdemel: Kora este valamelyik társunk fogta ma-
gát, és a félkész híddal nem törődve hazafelé indult. Neki ez valószínű sikerült 
volna, hiszen az utat nem zárták le a szovjetek, de a tett rögtön követőkre ta-
lált. Végül már talán húszan is elindultak. Később én is. De ezt már megso-
kallták a szovjetek, egy tiszt lóháton utánunk jött és visszaterelt bennünket. 
Még van egy említésre méltó emlékem. A méltóságos Nemestóthy György 
uraság is velünk dolgozott. Úgy történt, hogy Mándról gyalog hazaindult meg-
tudni, mi újság Bottyánban? Hídépítésünket nem kerülhette ki, s a szovjetek 
őt is beállították dolgozni. Ő – gondolom – nem hozakodott elő méltóságos 
mivoltával, amit a szovjetek biztosan nem is méltányoltak volna, de bántó-
dással sem kellett számolnia. Hát így esett, hogy néhány órára munkatársak 
voltunk az urasággal, akinek korábban sokszor voltam a dolgozója. A hídról 
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még annyit, hogy ez a híd emlékezetem szerint kb. 2-évig használatban volt. 
Ezt követte egy igényes fahíd, majd elkészültek a ma is álló tartós vashidak. 

 

Állomásunk háborús emléke 

Egykori vasúti légoltalmi szolgálati hely volt, nem óvóhelyként szolgált. Állomásunkon 
tulajdonképpeni óvóhely nem volt. A vasúti hálózat-berendezések oltalmát szolgálta 
vagy két megyényi területet átfogó riasztásával rádió és távírda vonalak révén. Az 
állandó szolgálatot itt egy úgynevezett vasutas kiértékelő tiszt és két távírász látta el. 
Magam is távírászként szolgáltam e szolgálati helyen, hónapokon át 1944-ben (L. I.). A 
berepülési esemény lehetett „légi veszély”, „zavaró repülés”, „légi riadó”, de a távirati 
közlemény mindig megjelölte az érintett területeket, ahol az illetékeseknek a rendelet-
nek megfelelően kellett intézkedniük, miközben a repülőgépek százai szálltak felet-
tünk. A légoltalmi távirati közlemény adása alatt minden egyéb közlemény szünetelt.  

E bunker elvizesedett, semmire sem használható, így befalazták, ugyanis a vastag 
beton szétbontása nagyon költségigényes. Állomásunkon és máshol is több kisebb 
bunker ma is látható, mint a háború mementója. 

Állomásunkat bombatámadás nem érte, de vadászgép géppuska tüze igen. Egy moz-
donyt kilőttek, rajta a mozdonyvezető meghalt (1944. szeptember 17.). 
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Szörnyű robbanás az állomáson 1945. április 4én, felelőt
lenség miatt, hat halottal 

E borzalmas tragédiának battyáni kapcsolata ugyan nincs, de mivel fa-
lunk életében példátlan katasztrófa, és én a Battyánhoz szorosan kapcsolódó 
krónikás – mondhatni – szemtanúja, sőt kissé a szereplője is voltam annak a 
fájdalmas történetnek, azért annak ide írása is – ahogy él bennem – köteles-
ségem.  

Állomásunk úgy 1944. december 3-tól frontállomás volt. A székesfehér-
vári és somogyszobi vonalon a front miatt vonatok nem közlekedtek, de 
Nagykanizsa, Türje és Tapolca felé igen. Így a környékbeli front hadianyag 
ellátása e vonalakon állomásunkról történt. Valamely rakományból kimaradt 
3 kisméretű bomba, s hevert egy fa tövében a raktári oldalon. Az állomás dol-
gozói naponta jelentették a veszedelmes jószágokat (személyesen többször is 
hallottam, láttam), de abban a háborús légkörben a vasutasok és a katonák 
közt elsikkadt ez intézkedés gondja. Változatlanul így volt ez 1945. március 
30-án, a szovjetek bevonulásakor is.  

A helyi vasutasok Kiss János, helyi születésű és szüleinél lakó nőtlen vas-
úti tiszt vezetésével húsvét másnapján (ápr. 2.) megkezdték a háborús rendet-
lenség képét mutató állomás takarítását, előkészítve az újjáépítést. Már aznap 
fontos feladatnak látták a bombák biztonságba helyezését. Bíró András helyi 
műszerész, a katonáéknál fegyvermester, talán tűzszerész is (utóbbiban nem 
vagyok biztos), azonnali készséget fejezett ki a bombák hatástalanítására. Kiss 
János, a rangos és vezetőállású vasutas tisztek elmenekülte miatti rangidős 
vezető (23 éves) ezt megtiltotta. János ezt nekem még az nap mondta, amikor 
a kétnapos hídépítésből hazajövet kimerülten bementem az állomásra. János 
akkor azt is mondta nekem, hogy Bíró András erre ráállt, de azt mondta, hogy 
ő majd szerdán elrendezi a bombák dolgát. Örök titok marad, hogy Kiss János 
és mások, például a pályamester stb. miért nem tiltotta továbbra is a hatásta-
lanítást, vagy ha már megengedték, vagy nem tudták megakadályozni, miért 
nem gondoskodtak a környék kiürítéséről? Miért nem kényszerítették erre az 
önként ajánlkozó tűzszerészt? Vagy hogyan hagyták a nagy felelőtlenség lát-
tán elaltatni a saját felelősséget, a figyelmet, a halálfélelmet? Hogyan történ-
hetett meg, hogy maguk is körbe állva, előre hajolva, mint egy érdekes isme-
retterjesztő bemutatót nézték a halálos játékot? Miért nem gondoskodtak 
annak előírásszerű biztosító védelméről és a maguk mentéséről? Magam ezt a 
képet láttam, mikor a robbanás előtt kb. 6-8 perccel nagy ívben elkerülve, 
köszönve mentem el mellettük. Követően valakivel beszélgettem a pályames-
teri irodánál, annak túloldalán, ahonnan nem láthattam őket. A robbanás 
pillanatában természetesen már nem látva is tudtam, mi történt. Bizony, 
földbe gyökerezett a lábam. Hosszan sírt a levegő a három bomba repeszeitől. 
(Utólag hallottam, hogy valaki az Egry József utcában – akkor Új utca – ösz-
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tönösen fölkapott egy repeszdarabot és megégette a kezét.) Megértik, hogy a 
látványról nem írok! 

Segíteni akaró emberek rohantak mindenfelől. Sajnos, orvos sehol! A 
körorvos családjával együtt Főnyedre menekült a háborús körülmények mi-
att. Persze ott és akkor, a pokoli helyzetben életet ő sem menthetett volna. Én 
látva, hogy segítő kéz bőven van, a borzasztó testi veszedelemben a lelkiekre 
is gondoltam. Egy vágtába a papért futottam, aki ki is jött. Felocsúdva, két 
személynél a mielőbbi kórházba juttatásra kellett gondolnunk. De hogyan, 
hová és mivel? Csodával határos módon, egy szovjet teherautó éppen akadt, a 
Balaton túlsó oldaláról hozott valamit, velük lengyel nyelvismeretével Mazzag 
Vince közölte a bajt. Így sikerült a helyi Kiss Jánost MÁV tisztet és a balesetet 
egy dobhártya szakadással túlélő erdélyi menekült Fülöp Mártont a keszthelyi 
kórházba juttatnunk. Mazzag Vince, Gergye János s jó magam kísértük őket. 
Sajnos a keszthelyi kórházat elmenekítették, a szovjet katona kórház pedig 
még nem rendezkedett be. Így is ott fogták őket. János harmadnap a repeszek 
eltávolítása során a műtőasztalon halt meg. Márton egy év multán halt meg, 
mert sérült fülével a Balatonban fürdött. Ezzel ő a meggondolatlan a kataszt-
rófa hetedik halottja. Egyetlen túlélő a jelentéktelen sérülést szenvedő Cser-
szegi István pályamester. Ő tanítónk testvére volt. Ahogy tudjuk, előtte hajolt 
valaki. Valamennyien a helyi temetőben nyugszanak. 

Neveik: Bíró András, Bálint László, Holecz Károly, Kászoni János, Kiss 
János, Völgyi József és az egy évvel túlélő: Fülöp Márton. 

Így 1945. április 4. falunk történetében példátlan szerencsétlenség napja, 
maradandó emléket érdemel! 

Szekérteremtés sócserével és barkácsolással – És a vonó
erő? 

Az uradalom felszereléséből 1945-ben a Földigénylő Bizottság két csalá-
donként juttatott egy szekeret. Mivel a szekér hiánya nehezítette a munkát, 
törtük magunkat, hogy saját szekerünk legyen. Valahogy megtudtuk, hogy a 
szomszéd faluban valakinek van egy régi ócska szekéralja, rozzant, használha-
tatlan kerekekkel. Bátyám (Horányi /Hilt/ József /1912-2000/) azonnal 
megkereste az eladót, aki kikötötte, hogy ő „csak sóért” hajlandó odaadni a 
szekérroncsot, mert neki meg az kellene nagyon. Akkor ugyanis 1945-ben, a 
háború után a só volt a legmegbízhatóbb, mindenki által elfogadott, értékálló, 
az inflációs pénzt helyettesítő csereeszköz. Nekünk, téglásoknak volt disznó-
tartásunk legeltetési joggal, s akkor éppen egy nélkülözhető süldőnk, melyet 
sóvá tettünk. Tizenhét kilót kaptunk érte. Ezt a szekérgazda elégségesnek 
találta. Már csak a kerekek hiányoztak. Ez is meglett, mint a mesében. Bá-
tyámmal elmentünk az erdőre, kikerestünk egy szerinte alkalmas szilfát, majd 
kifűrészeltük és a közös szekérrel hazavittük. Követően egy kölcsönkért desz-
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kavágó fűrésszel saját kezűleg megfelelő vastagságú pallónak fölvágtuk. S 
lássunk csodát! A famunkával csak barkácsoló szinten foglalkozó bátyám, (a 
volt téglás és volt csendőr) sikeresen elkészítette a bognár munkát, a négy 
kereket s a többi hiányzó részt. A vasalást természetesen kovács készítette. 

Úgy vélem, ha ez írás csak felére sikerült, mint a szekér, már akkor sem 
döcög, s nem vallok vele szégyent. 

Említést érdemel a vonóerő is. Említettem, hogy a földosztással szétosz-
tásra került az uradalom minden egyéb értéke, ingósága is. A Földigénylő 
Bizottság révén szétosztott állatállományból mi egy tehenet kaptunk a csírais-
tállóból és egy idős, félig vak kiöregedett bivalybikát a juttatott öt katasztrális 
hold szántó és egy házhely műveléséhez. Ezeket az állatokat kellett betaníta-
nunk dolgozni. A nagytestű fiatal tehén (Narancs), gyorsabb lévén, mindig 
ráhúzott az öreg, lassú bivalyra (Kondor). A tehén valamiért elpusztult, s utá-
na egy időre a bivallyal egyesben dolgoztunk, illetve fogtunk össze néha a 
szomszéd Török Lajos bácsival, akinek egy fiatal bivaly tehene volt. Kondor 
idős lévén is erős volt. Nagy teherrel induláskor letérdelt. De ugyanakkor las-
sú és fáradékony. Egyesben a szekérrel, ekével meg-megállt néhány percre 
pihenni, de mint a fogyatkozott erejű, ám kötelességtudó öregember, nógatás 
nélkül magától elindult. – Csoda-e, hogy idős emberként mindezt elérzéke-
nyülve írom? 

Mosolyogni való, igaz inflációs történet 1946ból 
A szüleim, mint korábban földdel nem rendelkező újgazdák az uradalom 

gazdasági felszereléséből – többek között – 2 kaszát is kaptak, de kaszakő és 
tokmány (kaszakő tok) nélkül. Sebaj, gondoltam, majd én veszek. 1946 nya-
rán a vágtató infláció miatt a fizetésünket a vasútnál kéthetenként kaptuk. 
Fárasztó és követhetetlen lenne a pengő csak csillagászati számokkal kifejez-
hető névérték növekedésének története. Később már csak a nagy számok kez-
dő betűit használták, és a számolást elölről kezdték. Így a millió helyett „M”, a 
milliárd helyett „Mil”, billió helyett „B” pengőt mondtunk. Az ezer „B” pengő, 
például ezerbilliót jelentett, számokkal írva pedig így nézett ki: 
1000000000000000 (12 nulla). Később a trilliót is elértük. Ezt 18 nullával 
írjuk és „T” pengőnek mondtuk. 

1946 nyarán Keszthelyen a vasboltban kétheti vasutas gyakornoki fizetés-
sel a zsebben, nyugodtan kértem két kaszakövet és két tokmányt. Már a nagy 
számokhoz szokva is meghökkentem a kaszakő illetve tokmány árán, mert a 
pénzemért egyetlen kaszakövet vagy tokmányt sem kaptam. Gondoltam, hogy 
e pénzemhez majd hozzáteszem a következő fizetésemet, s majd az csak elég 
lesz a négy eszközre, vagy legalább is egyre. Persze akkor sem kaptam egyet 
sem a kétheti fizetésemért. Ez a komikus s egyben siralmas helyzet egészen 
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1946. augusztus 1-ig, a stabilizációs új forint megjelenéséig tartott, amikor is 
könnyedén megvehettem a hiányzó eszközöket. 

Háború végi érdekes szóbeszédek 
Kizárt dolog, hogy a Mátyás királyos piros százpengősök értéküket vesz-

tik. Jól teszi, aki gyűjti s nem dobja el! 

1945 nyarán szóbeszéd, hogy a háborús nagy férfi veszteség miatt enge-
délyezni fogják a két feleség tartását.  

Elkeserítő, de igaz, hogy a kommunisták győzelme esetén az állam elszedi 
anyáiktól a gyermekeiket, és az neveli föl.  

A kommunistáknál szabad szerelem van. (Érdekes, ezt mindig csak a fér-
fiak szabadságaként képzelték el.)  

Sokan vélnek tudni arról a szovjet katonáról, aki egy vekkerből számos 
kis órát akart csináltatni az erre kényszerített órással. Magam több ilyen jól 
értesült személlyel találkoztam, akik azonban ismét más valakitől hallották 
ezt a nekik hihető, igaz történetet. 

Ha megváltozik a rendszer, szigorú felelősségre vonás lesz. Az „ezeknél” 
szerzett iskolai végzettséget pedig nem fogják elismerni.  

Számosan gondban vannak, legalább is így mondják: Ki fog ezután itt cu-
korrépát termelni, miután az uraság nem termel, a nagybirtokot pedig fölosz-
tották?  

A régi rend hívei az angolok, amerikaiak feltétlen megjelenésével vigasz-
talják magukat. Hogyan is képzeli bárki, hogy azok eltűrik a szovjetek itteni 
uralmát! Megjelenésüket ősszel tavaszra, tavasszal őszre ígérték. Ha például 
egy szovjet katonavonat 1946-ban Budapest felé ment: „Látjátok, ezek már 
érzik a büdöset! Már menekülnek az amerikaiak elől.” Ha a vonat Nagykani-
zsa felé ment: „Úgy-e, megmondtam, hogy kitört náluk a forradalom. Errefelé 
nem is tudnak már hazamenni.”  

Az 1946-évi angol választási eredmények után érdeklődőnek (nekem) 
mondja egy helyi szegény, úrhatnám család tagja: „Csak nem képzeli, hogy a 
Munkáspárt győzött? Nem hülyék az angolok.” (Hát az angolok nem voltak 
hülyék, de a Munkáspárt akkor győzött. Én meg láthattam egy megnyúlt ké-
pet.). 

Sokszor hallhattuk. „Nem kell itt beszélni semmit arról, hogy melyik 
rendszer jobb, csak meg kell nézni a Nyugatról és Keletről megjött hadifog-
lyokat!  

A paraszt szó jelentésének bizonytalansága lehetővé tette akkor, hogy ezt 
mondják: A paraszt szó gazdag parasztot jelent, az pedig Szentgyörgyön 
nincs, így itt senki sem való a Parasztpártba.  
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Egy jómódú helyi gazdanő mondta, hogy a parasztság háború utáni gyors 
talpra állásához alacsony napszámbérek kellenének!  

A traktorok szaporítása nem kívánatos, mert azok nem trágyáznak ám a 
barázdába. (Ezt a „trágyáz” kifejezést más szóval helyettesítették.)  

Földet csak eszközökkel jól felszerelt, tapasztalt gazdáknak kellett volna 
adni, nem a cselédeknek, mert ők csak parancshoz szoktak, és nem tudnak a 
saját fejüktől dolgozni.  

Az emberek hasznos tulajdonságai, például vezetési tulajdonságai nem-
zedékeken keresztül nemesednek ki, mint az egyes kutyafajtákban a házőrzés, 
nyájőrzés, vad fölkutatás, üldözés stb. képessége. Ezt a vezetői képességet 
mellőzni pedig pazarlás. 

„Bottyáni” magyarszovjet kapcsolat 194546 őszén
tavaszán 

Bár a Földigénylő Bizottság fölosztotta az uradalomnak a háborút elég 
szerencsésen átvészelt felszerelését, gondolhatni, hogy sok hiányosság volt a 
fogatok terén. A kölcsönös előnyök alapján sokat segített e helyzeten az állat-
állományával 1945/46 telén éppen itt és Vörsön telelő szovjet egység. A szov-
jetek a napi ellátás fejében szívesen kölcsönözték a földművelésben jártas és 
állítólag magyar nyelven is értő ökreiket. Az állatokról annyit tudtunk, hogy 
azokat a megvert német hadseregtől vették el, és hajtották el tavasszal a Szov-
jetunióba. 

A bottyániak és a szovjetek kapcsolata ez időszakban feltétlen barátságos-
nak mondható. 

Kinek a tévedése? 
Én kisgyerek koromban szerettem édesapámmal háborús dolgokról s ha-

sonlókról beszélgetni, aminek ő nyilván nagyon örülhetett. Az élet az apa-fiú 
beszélgetésnek e jó ízeit nem minden apának, gyermeknek adja meg. Örülhet, 
aki megkapja! Az előző „radai rosseb” történet a vadászat kapcsán juttatott 
eszembe valamit, ami ide kívánkozik. 

Gyerekként egyszer egy ilyen beszélgetés közben ötlött föl bennem, hogy 
a katonáknak a háborúban jó puskáikkal milyen könnyen lehetett vadászniuk. 
E pillanatban elfeledkeztem az állatok iránti örök sajnálatomról. – Csak dirr-
durr, s máris ott a zsákmány. Én gyerekfejjel a vadak védelmére persze nem 
gondoltam. Édesapám komoly arcú válasza mégis meglepett. –„Ajje, de nem 
úgy van ám – mondta –, nem tudod, hogy az megszentelt fegyver, amivel álla-
tot csak úgy, nem szabad ám ölni!” 
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– Most mit higgyek? Apámról tudom, hogy ő nagyon jól tudta, amit tud-
nia kellett. Jól elvégzett hat osztály állt mögötte, ami akkor nem volt gyakori, 
s mindvégig érdeklődött a világ dolgai iránt. (Szép írása volt, amit sajnos nem 
örököltem.) Ez esetben nem figyelt jól a többször hallott magyarázatra és té-
vedett? Avagy a neki magyarázó tévedett. Mert valaki, valahol biztosan téve-
dett, de nagyot! Hiszen ez így elfogadhatatlan és kétségbeejtő! 

A gazdasági cselédek éves jövedelme, illetménye (konven
ció, népiesen kommenció) 

16-18 mázsa gabona, benne 2 mázsa árpa (szolgálati időtől, egyebektől 
függően) 

1200 négyszögöl kukoricaföld (elvetve) 
1200 négyszögöl kaszáló rét  
300 négyszögöl krumpliföld  

8 erdei űrméter tűzifa (többnyire 4 kocsi ágfa) 
Legeltetés: 1 számos marha és 1 növendék. Disznó: tetszés szerint. 
Lakás: úgy 1937-38-ig többnyire közöskonyhás egy szoba 
A néhány pengőt jelentő úgynevezett „fertál pénzre” battyánban nem si-

került pontos visszaemlékezőt találnom. 
A vezetők, iparosok konvenciója érzékelhetően magasabb volt. A major-

gazda például 24 mázsa gabonát és egyéb emelt illetményt kapott. 

A gazdasági cselédek konvenciója mai szemmel: 
A battyáni nagybérleti egységben (Battyánpuszta, Bar-major, vörsi egy-

ség, Diós) mindent összevetve 70-75 konvenciós cseléd család élt és dolgozott. 
A konvenció értéke mai vásárló-erejének kiszámítása nagyon nehéz. Azóta 
nőttek a termésátlagok, a vegyszeres gyomirtás és a gépesítés folytán csök-
kent a munkaráfordítás, változtak az értékesítési feltételek stb. Az agrármoz-
galmak örök panasza volt a mezőgazdasági termékek árának nyomott volta az 
iparcikkekhez képest (agrárolló). Az „Egy mázsa búzáért egy pár csizmát!” 
volt a vágyálom.  

Az összehasonlítás azonban a következő megjegyzéseket teszi szükségessé: 

a/ A családi pótlék a cselédségnél és a téglásságnál teljesen ismeretlen volt. 
A cselédségnél a parasztsághoz képest is gazdagabb volt a gyermektermés. 
Gyermek átlag a mi időnkben 4-5 fő volt (4.4).  

b/ Öregségi, rokkantsági nyugdíj sem volt, így az öregek ellátása is a szűkös 
konvencióra támaszkodott. E családi terhet a maihoz képest csupán az ala-
csonyabb átlagéletkor csökkentette. 
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c/ A cselédség (a téglásság hasonlóan) jövedelme teljesen adómentes volt. 
Sem az államnak, sem az egyháznak, sem a papnak nem kellett fizetniük. 
Mindezt az uradalom fizette. 

Jövedelem kiegészítők: Harmados takarmányrépa, negyedes kukorica, 
ötödös stb. részes kaszálás (rész a széna minőségétől függően). A gabonákból 
tüskét gyomláló gyereknapszám. Vetésőrzés ősszel a kányáktól, vadludaktól a 
cselédség baromfiaitól. Korai bojtárság (pl. 5-6. osztályosan). Korai fiatal cse-
lédnek állás (pl. 13 évesen). Őszi-tavaszi cukorrépa munka. A legkomolyabb 
segítséget a felnövő gyerek rész konvenciója jelentette, ami később közelíthet-
te az egész konvenciót is. Azt azonban csak a leszerelés és a 24. év betöltésével 
adták meg a nagykorúsággal. Ha valaki szülői engedéllyel az előtt megháza-
sodott, az is megkapta az egész konvenciót. 

Tapasztalatunk szerint a cseléd családoknak kb. 70-75 %-a egy konvenci-
óból „éldegélt”. A további 25-30 %-nak láthatóan jobban ment a sora. 

A cselédség soraiból alig akadt, aki a teljes évi lekötöttséget jelentő kon-
venciós sorból kilépett volna, de azt az uradalom sem nézte jó szemmel. Az 
említett utcaseprőn kívül a XX. század elején egy személy szerzetesnek, a 30-
as években egy személy továbbszolgáló katonának, egy pedig rendőrnek 
ment. A téglásságnál sem volt jellemző a kilépés. Innen egy fő (a bátyám) a 
30-as évek végén a többszöri bevonulás közben csendőrnek ment. 

A cselédség zömének a munkanapja télen-nyáron reggel 4 órakor az ete-
téssel kezdődött, és erős sötétedésig tartott. A kocsisok kifogás után megetet-
tek, majd maguk is vacsorázni mentek. Jó egy, egy és fél óra múlva mentek 
vissza megitatni. Ezzel befejeződött a munkanap. Ez télen úgy 7 óra, nyáron 
10- 10 óra 30 perc óra körül történt (nyári időszámítás akkor még nem volt). 
A kocsis a rövid éjszakai alvás kárpótlásaként délben talán félórát 
„bóbiskuhatott.”  

Vasárnap csak kivételesen, nagyritkán dolgoztak. Más ünnepekkel együtt 
ez volt az ünnep, a heti pihenőnap. E napokon „csak” a háromszori etetés-
itatás, vakarás-kefélés, trágyázás várt a kocsisra. Ez is bizony kitett néhány 
órát. Volt-e havi pihenőnap, éves biztosított szabadság? Ilyent nem találhat a 
krónikás, mert nem volt. Temetésre, vásárra stb. időben elkéretőzhetett, 
rendszerint el is engedték. Ebben állt a szabadsága.  

A cselédség legfőbb joga (a történelem során sokszor vitatott) a szabad-
költözködés volt. Ha az uradalom részéről külön bántást kellett elszenvedni-
ük, keserűen így vigasztalták magukat: „Száz évig nem élek, száz uradalomnál 
meg több van!” Munkahely változtatásuk az 1930-as évek közepéig Szent 
György-napkor, azt követően április elsején történt. Ilyenkor szegényes búto-
rokkal s gyerekekkel megrakott uradalmi kocsikkal gyakran találkozhatott az 
ember az országutakon. Munkahelyként Battyán sem volt rosszabb más ura-
dalmaknál, így a cselédség elvándorlása sem nagyon volt jellemző. 
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Kell-e mondanom, mily fájdalom volt szeretett diáktársainktól a megvá-
lás. Egyszer családunk is eljutott egy új munkahellyel kapcsolatos érdeklődé-
sig. A közösségből kiszakadás gondolata akkor nagyon-nagyon meggyötört.  

A battyáni uradalmi tehenészet is jelentős volt, közel 100 férőhelyes. 
Svájci vöröstarka csíramarháik voltak, így csírásokról, csíraistállóról beszél-
tünk. Ott békeidőben csak férfiak dolgoztak Munkaidejük 3 órakor kezdődött 
és este úgy 7 óra, 7 óra 30-ig tartott. Napközi szünet csak az egy órás ebédidő 
volt. Náluk a vasárnap-ünnepnap sem volt munkaszünet. Náluk a munkaév 
365 napból állt, néhány elkéretőzés és elengedés kivételével. 

1945-ben a földosztással megszűnt az uradalom. A tehenészet is egyéb 
gazdasági felszereléssel együtt az újgazdák között egészében szétosztásra ke-
rült. 

Az uradalom után, a termelőszövetkezetről 
A községenkénti, az 1959-ben alakult helyi termelőszövetkezetek 1962-

ben történt egyesítésével – a meglévő uradalmi csíraistállóra alapozva – a 
társult tagság érdekeinek szellemében újjászerveződött a tehenészet. Az em-
bertelenül hosszú munkanapot ésszerű munkaszervezéssel ketté osztották. A 
férfiakból szervezett brigád végezte az etetést, tisztántartást, trágyázást stb., a 
nőkből álló fejő brigád a fejést s kapcsolatos mosogatást stb. Így az etetők 
munkanapja 3 órától 7 óra, 7 óra 30-ig, majd délután 3-4 órától úgy 7 óra 3o 
percig tartott. Nyáron a legeltetés miatt ez későbbre tolódott. A fejőbrigád 
velük együtt dolgozott, de úgy félórával később kezdtek, végeztek. 

Így a napi kb. 8 órás munka mellett mindenki rendelkezett kb. 8 óra 
egyéb célra – háztáji művelésére, pihenésre stb. – szabadon használható idő-
vel. Erre különösen az uradalmi munkanappal való összevetésnél gondolha-
tunk. Az egyesült termelőszövetkezet megszilárdulásával szabadnapot, sza-
badságot is kapott az etető és fejő brigádtag. 

Bizonyára a kocsisok hosszú munkanapja is megrövidült volna, de köz-
ben a gépesítés folytán a lóállomány gyorsan megfogyatkozott, s szinte a te-
henészet takarmányozására szorítkozott. Ezek a lovak is – megfelelő istálló 
hiányában – egyes tagoknál voltak elhelyezve. 

Ezek után csodálhatni-e, hogy a volt cselédség távolról sem tekinti egyér-
telműen „átkosnak” a kezdeti nehézségeken túljutott, a korábbihoz képest 
emberibb életkörülményeket, nyugdíjas öregkort biztosító termelő szövetke-
zeti éveket. Itt természetesen nem a kezdeti, megalapozó gyötrelmes évekről 
van szó. 

A termelőszövetkezet mint társadalmi tulajdonú mezőgazdasági nagy-
üzem rövid s egyszerűsített összevetése az 1945. évi földreformig létező helyi 
feudálkapitalista uradalmi nagybirtokkal. A rövid összevetésnél is tudnunk 
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kell, hogy az uradalom a maga formájában kialakult volt, míg a termelőszö-
vetkezet kialakulása a kezdeti botlások után következhetett csak. A nagyüzemi 
feltételek hiányában a termésátlagok emelkedése lassan indult, de a korsze-
rűbb művelés, a tudomány egyre több területen való alkalmazása lassan meg-
hozta a nagyüzemi előnyöket, A termésátlag számottevő javulása a búzánál 
hamar jelentkezett, de a kukoricánál csak a minden területre kiterjedő terme-
lési rendszer alkalmazása hozta meg az átütő sikert. Ez azonban csak a 80-as 
években bontakozott ki, tehát jóval a battyáni iskola létezése után. 

 

Múlt és jelen 

Az egykori cselédház-épület előtt a legmodernebb kombájnok sorakoznak. Egy ilyen 
sok-tízmillió értékű gép emberek százainak munkáját képes elvégezni. 

 
A termelőszövetkezet gépesítése, mivel annak igénye az egész országban 

egyszerre jelentkezett, nehézkesen indult. A helyi kis Csillagvár TSZ például 
létének 2. évében, 1960-ban jutott hozzá az első kis traktorához (K 25). Vi-
szont az 1962-ben történt egyesülés 1-2. évében már 4 darab 50 lóerős trak-
torral és 4 kombájnnal rendelkezett az egyesült TSZ, amely a 70-es években 
nagy, modern, szinte minden igényt kielégítő gépparkot mondhatott magáé-
nak. Ez a géppark toronymagasan állt az uradalom 1-2 traktora és 2-3 cséplő-
gépe fölött, azonban az összehasonlításnál nem szabad elfeledkeznünk, hogy 
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a termelőerők állandóan fejlődnek, és nemcsak a társadalmi tulajdonú terme-
lőszövetkezetek esetében. 

A társadalmi tulajdon a TSZ fölvirágzásával így is meggyőzően igazolta 
fölényét a feudálkapitalista uradalmi nagybirtok fölött. Említeni érdemes, 
hogy a „csajkarendszer” rémisztő meséjével ellentétben a termelőszövetkezet 
az étkezdéjével tartalmas, kulturált étkezéshez segítette dolgozóit. Színvona-
lában e téren is messze meghaladva az uradalmi munkáskonyhát, melynek 
főztjéből hazulról vitt edényében (ez akár csajka is lehetett volna) e sorok 
írója is sokszor, éveken át étkezett.  

S most, 2001-ben, amikor Budai György volt TSZ-agronómussal a szinte 
minden téren megváltozott termelőszövetkezetre visszagondolunk, szükség-
szerű megemlékezni arról a nemzedékről, mely vállán vitte-hordta az ügyet a 
megvalósulás felé. A vállán miközben a lábai elhasználódtak. Most elsősorban 
a kezdő években nyomorúságos keresetért férfimunkát végző akkori fiatal 
nőkre, nagyrészt a bottyáni iskola tanulóira, tanulótársaimra gondolok. 
Együttérzés, köszönet és elismerés érte! 

Végezetül említést érdemel, ahogy Battyánpuszta a majorok központja 
volt, úgy vált az egyesülés után a községi TSZ-ek (Balatonszentgyörgy, Bala-
tonberény, Vörs, Hollád, Tikos) közös központjává. A kastélyban nádüzem, 
majd fafeldolgozó üzem létesült. 

A Csillagvár sorsa az uradalom alkonya után 
Csak zárójelben, mert a következő gondolatsorokban társtalannak érzem 

magam: Dióst, a mostani Csillagvárat a felszabadulás után nyugodt lelkiisme-
rettel berendezhették volna az 1900-1920-as évek munkáslakás mementójá-
nak (emlékeztető) is, hiszen ennek hitelességéhez kétség nem fér. Ennek a 
feltételét a Földigénylő Bizottság megteremtette azzal, hogy nem bontatta le, 
pedig megtehette volna. A hat elemis (vagy kevesebb) bizottsági tagok tudták, 
hogy az utókornak majd szüksége lesz erre, hiszen, az a különös épület falunk 
számára kincset jelent. 

A ma művelt emberének illik ismernie a nevezetesebb kastélymúzeumo-
kat: hol és hogyan laktak a kastélyok urai. – Hol és hogyan laktak a kastélyok 
eltartói, az nem érdekes? Egy szerény, de színvonalas tablót készítettem a 60-
as években, „Csillagvár a Horthy-korszakban” címmel, rajta a Csillagvár hely-
reállítást megelőző képével. Célja lett volna, hogy a Csillagvár előterében utal-
junk erre a nem nekünk szégyenletes, biztosan ismert múltra. Sikertelenül, 
pedig akkor a szocializmusnak ismert rendszer formálta szemléletünket, de 
ott és akkor e kérdésben rosszul. Hiszen míg a bizonytalanul ismert, félrema-
gyarázott történelmi múltról sok szó esett, a karnyújtásnyira közeli munkás-
cseléd keserves sorsot mély hallgatás takarta annak ellenére, hogy a látogatók 
között volt lakók is előfordultak és beszéltek ottani zord lakásviszonyaikról. 
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Annak ellenére, hogy a Csillagvár gondnokát szabad vasárnapján, havonta 
egyszer jómagam helyettesítettem és gyújtó szavakkal szóltam a zord közel-
múltról. Mintha az emberek nem a saját fejükkel gondolkoztak volna. Az in-
tézkedésre jogosultak úgy gondolták, hogy a valósággal ütköztetve sérül a 
Csillagvárról szőtt mesés múlt. S azért a tabló a pincébe került, ahonnan én a 
Művelődési házba menekítettem, ahol a könyvtár előterében most is megte-
kinthető. 

E keserű sorok bizony nem a meséből buggyantak: 

„Tar fej, roggyant láb nem oly szomorító,  
mint a kor, melyet e kép idéz. 
Zsúfolt szobáknak törvényes csókjai oly ízetlenek, 
mint rút lelkeknek e korról mondott bókjai. 
E ház volt lakói nem ifjúságukat, 
magukat siratják ifjúságukért.” 

(L. I.) 

(A tar fej az enyém, a roggyant láb anyámé.) 

 
Azon is elgondolkoztam – talán nem elemi iskolás fokon –, hogy a kasté-

lyok és egyéb nélkülözhetően nagy (pl. templom-környéki) házak lakóinak  
lelkiismeretét nem bántotta-e a mi zsúfoltságunk? Vagy a lelkiismeret az em-
ber társadalmi viszonyaihoz, érdekeihez igazodik, mint az öltöny a testre, 
hogy kényelmes s egyben mutatós is legyen? Hogy ne bántson? De ehhez mi-
lyen nevelést kellett kapniuk? – Semmiképpen nem Arany Jánosét, az ugyan-
is nekünk szólt: 

 „Mert szegénynek drága kincs a hit, 
 tűrni, remélni megtanít, 
s nékie, míg a sír rá nem lehel, 
 mindig tűrnie és szenvednie kell. 

 (Arany János: Fiamhoz) 

Így aztán a nagy házak lakói közelebb voltak az evilági kényelemhez, bol-
dogsághoz, mi, szegények pedig a mennyország reményéhez! 

Az igazsághoz tartozik, hogy törvényes rendelkezésre úgy 1937-38-ban 
megkezdődött a közöskonyhás lakások átalakítással történő megszüntetése. 
Ez Barban és Battyánban végbement. Az átalakítás a téglagyárnál jóval a fel-
szabadulás utánra maradt, de az 1806-ban épült nagy nádas-ház 1966-ban 
történt átépítésekor parkettás kétszobás, fürdőszobás lakásokat alakítottak ki 
a fölsárzott-sikálós közöskonyhás lakások helyén. Ez átalakításról elérzéke-
nyülés nélkül írnom nekem fél évszázad távolából sem lehet. Az én tudatom-
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ban az az átalakítás nem véletlenül esik ama „átkos” évtizedekre. Ezek az át-
alakítások Dióst (ma Csillagvár) egyáltalán nem érintették, mivel ott a 
közöskonyhát a ma is meglévő és a szobáktól elkülönült füstöskonyha jelen-
tette és ott a múlt megőrzése volt a cél. 

Az uradalom intézőjének sorsa, az uradalom alkonya után 
A cselédség javadalmazásánál nem volt ugyan feltüntetve a vezetők ré-

széről történő bánásmód („Nem védett bennünket irgalom.”), de az ember 
természeténél fogva emberséget vár. A cselédség szemében nem az uraság a 
legfontosabb ember, hiszen azzal csak ritkán találkozik, fontosabb a munká-
jához, munkafeltételeihez közelebb álló gazdatiszt, a számtartó vagy intéző. A 
battyáni uradalom vezetője a gyakorlatban hosszú évtizedekig a cselédség 
között naponta megjelenő Schell Jenő intéző – korábban számtartó – volt. 

Ő a legtöbb gazdatiszttől eltérően csendes, józan ember volt, akinek han-
gos szavát nem lehetett hallani. Biztos tudású, határozott, de mindig nyugodt 
ember. Azt hiszem, ideális vezetőnek mondhatjuk. Neki biztosan szerepe volt 
abban, hogy a cselédség eléggé állandósult. Az uradalom megszűntével dolgos 
és szerény természete folytán könnyen vált a vasúton – egy időre – fizikai 
munkássá, majd később – ahogy akkor mondtuk – dolgozó értelmiségivé. 
Külön tapasztalat nélkül is biztos vagyok, hogy az alapjában megváltozott 
körülmények között sem kellett megalázottságot, kárörömöt elszenvednie volt 
alárendeltjeitől. Később, végzettségének megfelelően állami gazdaságba ke-
rült, majd Battyánpusztán a Gyapjútermelő Állami Gazdaság vezetője lett. Az 
1959-ben megalakult vörsi termelőszövetkezet elnökévé választotta. Mi, 
szentgyörgyiek is az egész vezetőség egyetértésével hívtuk elnöknek (én, tele-
fonon), amit örömmel megköszönt, és közölte, hogy a vörsiek megelőztek 
bennünket. A vörsi TSZ-től ment nyugdíjba, Keszthelyre. 

Még egyszer és utoljára az uraságékról (2009)  
Kedves Érdeklődők! A már többször érintett urasági családról, még egy-

szer. Közvetlen a szovjet csapatok 1945. március 30-i bevonulása előtt a né-
met katonakórház kiürítette a kastélyt, amelybe az urasági család Alsó- és 
Felsőmándról visszaköltözött és tartósan, hónapokig benne is lakott. A kiszó-
lítás után alkalmi lakásokban laktak. Az uraság alkalmi munkákba kénysze-
rült. Például a hetes út építésénél írnok volt. Az ifjú Nemestóthy György Kis-
kőrösre került agronómusnak. Edit pedagógus lett, Orsolya valami egysze-
rűbb munkakörbe került. A szülők Kunszentmiklósra kerültek, ahol az anya 
76 évesen, az apa 82 évesen meghalt. Ott is nyugszanak. Szokolay Tamásné 
Nemestóthy Edit nyugdíjas pedagógusként halt meg 1994 szeptemberében, a 
Nógrád megyei Palotás községben. A nekünk ifjú Nemestóthy György 2005. 
szeptember 4-én halt meg nyugdíjas TSZ-agronómusként Kiskőrösön. 
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Nemestóthy Orsolya Budapesten él. Az ő fia, a Gyálon lakó Kovacsóczy 
Farkas 2006. december közepén feleségével együtt Hévízen üdült, s mint 
helytörténeti kutatót keresett föl engem. Különösen nagyapjának, 
Nemestóthy György uraságnak a templomépítésben való szerepéről érdeklő-
dött. Én készülő könyvem mindazon részeit megmutattam nekik a számító-
gépből kinyomtatva, amelyek érintik az urasági család, a gyerekeik és a cse-
lédség-téglásság stb. kapcsolatát. Az unoka már előzetesen tudott valahonnan 
az urasági gyerekek elvárható köszönésének durva megsértéséről s kényel-
metlenül említette meg azt. 

A két és fél órás beszélgetés mindvégig szívélyes légkörben, vita nélkül 
folyt. Az urasági unoka az írásokat hitelesnek, meggyőzőnek találta. Azokon 
módosítást meg sem kísérelt kérni. Sőt kilátásba helyezte, hogy amennyiben 
meghalt nagybátyjánál megleli a nagyapa naplóját, annak részeit nekem 
megmutatja. 

Sajnálatát fejezte ki, hogy édesanyját annak állapota miatt nem tudja le-
hozni, de engem szívesen fölvinne hozzá. Én ezt természetesen elhárítottam, 
de neki is fölkínáltam – mint György esetében is gondoltam –, hogy Orsolya 
megfelelő véleményt fűzhet könyvem őket érintő részeihez. – Gyáli lakáscím-
ét és telefonszámát megadta, az enyémet pedig följegyezte. Azóta nem élt a 
lehetőséggel.  

Kedves Olvasók! Pontosabban: Sorstársaim! Fölmerülhet a kérdés, hogy 
a történelmi eseményekben gazdag közelmúltunk s benne az urasági család-
dal való kapcsolatunk, a második világháború utáni önfelszabadításunk során 
részünkről helyesen, utólag is vállalhatóan történt-e? Hiszen a szocializmus 
majdnem világméretű kísérlete után rendszerváltozás is történt! Nehéz a kér-
dés! Egyesek fejében még a „ki kit győzött le” kérdés is fölmerülhet! 

Győzött az idővel járó társadalmi haladás. Viszont nem győzött, mint 
1919-ben a fehérterror, amikor a helyi községházán a battyáni munkástanács 
vezetőit kegyetlenül megverték a tiszti különítmény egymást váltó tagjai. De 
természetesen megszűnt az uraságok megalázása is. 

Az általunk megélt úri világ egy elmaradt feudál-kapitalista világ volt, 
most pedig egy fejlett tőkés világ felé haladunk. Így beszélgetésünk az uraság 
unokájával megalázástól és megalázkodástól mentes, egyenrangú szabad em-
berek kapcsolatát tükrözte. 

A legutolsó találkozás az urasági családdal 2008-ban történt, egy hévízi 
üdülésükből hazatérőben. Nemestóthy Orsolya unokája, Katona Péter kere-
sett föl feleségével és öt kis jólnevelt gyermekével. A Csillagvár és Battyán 
múltja érdekelte őket, ezért küldték hozzám a Csillagvártól. Beszélgetésünk 
hangulatában nagyon hasonlított a nagybátyjával, Kovacsóczy Farkassal tör-
téntekhez. Péter nagyon bízott abban, hogy nagyanyját, Orsolyát októberben 
el tudja hozni. Ezzel tartozik neki – mint mondta –, mert Orsolya nagyon 
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szeretne még egyszer Battyánba eljönni. Én tettem neki egy ajánlatot, mely 
szerint könnyen felkereshetik az Orsolyának ismerős, és Budapesten a fiánál 
lakó Kinics Józsefet (1919), aki évekig Battyánban a belső cselédséghez tarto-
zott. Ezt Jóskával előzetesen megbeszéltem, aki örömmel vette felvetésemet. 

Kedves Olvasó! Budapesti címeik és telefonszámaik kölcsönös közlésével 
igyekeztem lehetővé tenni a nekik kényelmesebb budapesti találkozást. Ide 
most mégis már csak azt írhatom: „ember tervez, Isten végez”. Kinics József-
fel, iskolánk legidősebb tanulójával Nemestóthy Orsolya, az uraság leánya 
már nem találkozhat, mert Jóska 2008. december 13-án, 90 évesen meghalt. 

A betegeskedő Orsolyának nem sikerült még egyszer látnia gyermekkora 
színhelyét, Battyánpusztát. Valamiért a pót-megoldás sem sikerült: a Kinics 
Jóskával való budapesti találkozás. (Én legalábbis így tudom, Jóska fiától, 
Kinics Lászlótól.) 

Kovacsóczy Sándorné Nemestóthy Orsolya 2009. január 9-én, életének 
82. évében meghalt – az urasági család utolsó, általunk ismert tagjaként. 
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Függelék 

Balatonszentgyörgy rövidített története, kiegészítve 
a középkori önálló Bar és Battyán falvak rövidített 
történetével 

Régebbi korok emlékei 
Kb. 3 millió éves masztodon (kihalt őselefánt-mamut nemzetség) csont-

vázat találtak 1953-ban a régi téglagyárnál, négy-öt méter mélyen a kék-
agyagban. A késve jelentett őslény lelet föltárásánál már csak a két 170 cm-es 
agyarat és a koponya egy részét sikerült megmenteni a megsemmisítéstől. Ez 
így is nagyon értékes lelet lévén, kiállításra került a budapesti Természettu-
dományi Múzeumban. 

Szülőföldünk szép határa s halban-vadban gazdag vidéke már a történet 
előtti időben ide vonzotta a gyűjtögető, majd termelő embert, akinek nyomai 
kő- és csonteszközök formájában sok helyen megtalálhatóak (kőbalta, pattin-
tott kőkések, őrlőkövek, urnasírok, stb.). E nyomok a temetőtől északra, ke-
letre, a Kis-Balaton utcában, a Sport és Bodon utca nyugati részén lelhetőek. 
A Virág utcában inkább kelta, római nyom fordul elő. 

Középkor 
Az ERDÉRT telep rendezése során 1964-ben egy nagy kiterjedésű, IX. 

századi temető egy részét sikerült föltárni, melyet – a megállapítás szerint – 
éppen a honfoglalásig használtak. Az ide temetkező lakosság avar elemeket is 
magába olvasztó pogány vallású szláv nép volt. A temető sok őskori leletet is 
magában foglalt. Föltárás után a temetőt üzemi okból lebetonozták.  

1181. – Az írásbeliség kezdete. Innentől kezdve királyi rendeletre a fontos 
rendelkezéseket, megállapodásokat, ítéleteket, határjárásokat stb. írásba, 
latin nyelvű oklevélbe kötelező foglalni. Okleveleink ezután keletkeztek. 

1241-42. A „tatárjárás” vidékünket nem érintette. 
1261-ben egy Battyán-Vörs közötti határjárás alkalmával Battyán falu és 

Bar birtok először kerül oklevélre. Besenyő hiánya ez oklevélről csupán azt 
jelzi, hogy a vitatott határvonal azt nem érintette, azonban egy birtoktest a 
létére utal.  

1288-ban jelenik meg először oklevélen faluelődünk, Besenyő (Besenev) 
neve egy birtokcsere kapcsán. Ezt látszik bizonyítani az 1261. és az 1298. évi 
oklevelekkel összevetve. 
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1293-ban történt Besenyő ősi falunk térségében az első feljegyzett szán-
dékos gyilkosság és rablás. Erről az 1298-évi oklevél tudósít.  

1293-ban a Battyánon túli Vörsön is történt gyilkosság. A vétkes Vörs 
földesura volt, aki „vérdíj” fejében pénzbírság helyett 190 hold földet enged át 
a vörsi határból a battyániba.  

1298-ban Besenyőnk, faluősünk egy határjáró oklevélen már Szent 
György mártírról elnevezett templomával szerepel. E falu helyét és maradvá-
nyait a 2003-2004. évi (anyagiak miatt korlátozott) régészeti kutatás föltárta. 
Az ősi falu föltárt része az akkori s egyben mostani temető mellett északról 
feküdt, de okleveles tanúság szerint részei keleten és délen is szunnyadnak a 
földben. A temetőben ismert helyén 1816-ig állt a romos templom. E határjá-
rásra emlékeztetve templomunk falára a 700 éves évfordulón, 1998-ban em-
léktábla került. 

Feltevés szerint Szent István besenyőket telepített ide hálából a pogány 
Koppány ellen neki nyújtott segítségért. Az ősi falu neve is erre utal. A korlá-
tozott mérvű föltárás nem erősítette meg, de nem is cáfolta a besenyő múltat. 

A középkorban előforduló falukettőződés folytán (feltevésem – L.I.) a Be-
senyőből kivált falurészt a templom védszentje nyomán Szentgyörgynek 
(Zenth Giurgh) nevezték. 

Így Besenyőből Besenyőszentgyörgy, egy részében Egyházasszentgyörgy 
lesz, miközben a társfalu neve Szentgyörgy s egy időre Mentő (Menthew), 
vagy Mencső (1403-1404). 

1333. – A középkori Bar falu temploma az emberemlékezet óta Szentegy-
házi dombnak nevezett magaslaton állt. Védőszentje Szent Miklós volt, a papi 
tizedet fizető papja pedig akkor Mátyás. A falunak rangos lakója is volt, Rácz 
Balázs szolgabíró személyében. 

1335-ben Besenyőt Szentgróti Fülöp a Türjei Premontrei Prépostságnak 
adományozza. 

1347. május 31-én készült a Battyán (Bathyán) birtok határvonalát kijelö-
lő oklevél. Benne említésre kerülnek: Fenék királyi birtok, Bessenyő, 
Bessenyőnek nevezett szőlő, Berény birtok, Beeord hegycsúcs, Keresztút, Bar 
település, Vörs falu, „Kövestető” (a régészeti leletekben nagyon gazdag 
battyáni disznólegelő egy részének akkori neve – hagyomány szeretetből ne-
vezhetnénk ma is így!). 

1347. – Bar falu templomának avatása Szent Miklós védszentre (vagy ké-
sett az avatás, vagy második templomról van szó). 

1403-ban Zsigmond király Szentgyörgyöt, Besenyőnk társközségét a 
Fanch-családnak adományozza. 
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1507. – A Fanch-család hosszú pörlekedés után békésen visszaadja a pré-
postságnak a vitatott besenyőszentgyörgyi birtokrészeket, az viszont bérbe ad 
általuk kérteket. 

1507-évi oklevélen tanúi vagyunk Besenyő Besenyőszentgyörgyre válto-
zásának.  

A török idők kezdetén Somogy megye északnyugati része, vidékünk bár 
sokat szenvedett a török betörésektől, sokáig nem tartozott a hódoltsághoz. 
Később Zala-megyéhez csatolták (1596-1715), de az okleveleit jóval előtte már 
Somogyvár helyett Zalaváron készítették. Így a palánkvárunkat igazoló 1558. 
évit is. E terület hódoltsághoz csatolásának, vagyis elfoglalásának biztos idejét 
nem ismerjük.  

Az említett területet négy rögtönzött palánkvár védte a töröktől: a 
kéthelyi, a maróti, a főnyedi és a miénk, a szentgyörgyi. A kéthelyi és a 
főnyedi helye ma is látható, a marótit 2001-ben tárták föl, a miénkkel később 
találkozunk. 

1522. – özv. Kereszthuri Miklósné végrendelete Kisbattyánról. 
1522. – Báthori György erőszakosan meg akarja szerezni Besenyő-

szentgyörgyöt. 

Török kor 
1543-ban (kb.) épült palánkvárunk emléke sem látható formában, sem 

szájhagyományban nem maradt fenn, de létét 1556-ból térkép, 1558-ból és 
1565-ből oklevelek bizonyítják. Az utóbbi oklevél elrendeli, hogy a várat nem 
szabad föladni, de reménytelen helyzetben le kell rombolni és fölégetni. Ez 
oklevelet a birtokos, Sulyok Balázs vejeként az örökös, Dobó István, az egri 
hős fogalmazta és írta alá Bécsben. A vár részben a temető területén feküdhe-
tett, központjában a templommal és Sulyok Balázs által építtetett alápincézett 
kastéllyal. Sulyok Balázs az itteni birtokát zálogba adta rokonának, a keszthe-
lyi Pető Mihálynak, aki ide is költözött.  

1565. – Szentgyörgyünk palánkvárát a török már előzetesen többször tá-
madta, pusztította, míg végül 1565. szeptember 23-án ostrommal elfoglalta s 
fölégette. Ekkor a várban volt Pető Mihály zálogbirtokos, Várday Zsigmond és 
Horváth András várnagyok feleségeikkel, gyermekeikkel, s több nemes. A 
törökök a várat s vele a falut fölégették. A tűz pusztítását fokozta a nagy szél. 
Szegény Várday Zsigmond fejét a törökök körülhordozták, hogy azzal a lakos-
ság elrejtett értékekeit kényszerítsék ki. (Legalább is így olvasható ki mindez 
Csányi Ákos nehezen olvasható magyarnyelvű kezeírásából.) 

Megjegyzés: A feledésbe merült törökkori palánkvárunk helységeként az 
1555. évi dunántúli vár összesítőben a jelző nélküli, félreérthető Szentgyörgy 
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szerepel. Kutatásom (L.I.) eredményeként a Történettudományi Intézet ré-
széről 1999-ben a helységnevet Balatonszentgyörgyre pontosították.  

Figyelemre méltó érdekesség Sulyok Balázs híres utódai: Veje a már említett 
Dobó Istvánon kívül Bocskai György és Balassi János. A híres unokák pe-
dig: Bocskai István erdélyi fejedelem és Balassi Bálint jeles költőnk, továbbá 
Dobóné Sulyok Krisztina. A neves anyák bármelyike lehet falunk szülötte, 
Balassi Bálinté pedig biztosnak látszik. 

Falvaink akkor Egyházasszentgyörgy és Szentgyörgy néven az adólajst-
romok bizonyságaként még a szomszédokhoz képest is sokat szenvedtek a 
töröktől (1534-57). A keserves sorsra utaló bejegyzések: 1544-46-ban: „telje-
sen puszta”, 1550-ben: „teljesen fölégetve”, 1552-56 között még a névsorból is 
kihagyták mindkét Szentgyörgyünket. 1557-ben: „teljesen elpusztult”. –
Mindezek ellenére vára legalább 1565-ig fennmaradt, hiszen akkor szenvedte 
el az említett ostromot. A kastélyról még hallunk. 

1635. – A türjei prépostság szeretné visszaszerezni Besenyőszentgyörgy-
öt, ezért készül egy latin keretbe foglalt, gyönyörű magyar nyelvű tanúvallo-
más falunk akkori nyolc név szerint ismert jobbágyától. Vallomásuk szerint 
1615-ben telepítették őket ide a „kastély” (szűkített vár) területére. (Ez való-
színűen a mai temető délnyugati részén feküdt. Lásd 1558, 1565-évi oklevelet 
is!) A kastélyt a korábbi tulajdonosok „hat ökrön”, majd „hetven akó boron” 
adták, vették. A török világ végére a két Szentgyörgy látszólag elnéptelenedik, 
1695-ben Berény pusztájaként említik. (A visszaszerzés nem sikerült.) 

Falunk középkorának viszonylag gazdag leírását a fáradságot nem kímélő 
utánjárással fölkutatott nagyszámú oklevél és azok igényes fordítása tette 
lehetővé. Ezek: 1261, 1286, 1288, 1298, 1303, 1335, 1347, 1402, 1403, 1404, 
1420, 1421, 1424, 1433, 1435, 1455, 1468, 1481, 1504, 1507, 1522, 1565 és 
1635. (23 db.) 

1638-1696. A viszontagságos török időkben a hiányzó papok pótlására 
alkalmas személyek kereszteltek, eskettek, temettek, prédikációkat olvastak 
föl, szent énekeket énekeltek magyarul stb. Akkor Berényhez tartozott: 
Szentgyörgy, Vörs és Battyán. A török hatóságok tudtával Törökkoppányból 
két jezsuita irányította a vallási életet.  

Az áttelepült falu 
1715-1720 körül Balatonszentgyörgy a mai helyén, a Csillagvár utcában 

(korábban Fő utca) egy-utcás faluként települt, megtartva az ősrégi és távoli 
besenyői temetőt benne az elöregedett, leromlott templommal. Új nevében a 
„Balaton” annak akkori magas vízállása miatt teljesen indokolt volt, hiszen az 
ott volt a nyugati telkek lábjában. (Ennek emlékezetével magam is találkoz-
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tam.) Ennek ellenére azt a falu nevében sokáig nem használták. Balaton-
szentgyörgyöt 1722-től jegyzik faluként. 

1726-tól Balatonszentgyörgy, Alsó-és Felsőbattyán, továbbá Bar stb. új 
földesura az akkor még Balatonkeresztúron lakó Festetics Kristóf.  

1732-ben „boszorkány pör” Balaton-Szent-Györgyön. A vádolt személy 
Sántha Jutka, Végh Jánosné, aki bűbájoskodásával ez esetben Bene Bálint 
feleségének ártott. Hét helyi, ismerős nevű tanút hallgattak meg. A valószínű-
en súlyos büntetést nem ismerjük. 

1759. A battyáni harang öntésének éve. Készült Sopronban, súlya 43 kg. 
Eredeti helyét biztosan nem ismerjük. Korábbi helye valószínűen a réves 
Battyánban volt. 

1771-ben a faluban csak egy mesterember volt: Gál Ferenc (talán kovács). 

1774-ben uradalmi kocsmának-mészárszéknek épült falunk legrégebbi 
háza (Csillagvár u. 22-24). 

1777. – Innen kezdik falunk nevében Szentgyörgy elé írni a „Balaton”-t. 

1785-ben épült a barihegyi kápolna, a középkori Bar falunak a Szentegy-
házi dombon már 1333-ban állt és a török időkben tönkrement templomának 
anyagából. (1951-ben még hallunk a templomról.)  

1786. – Innen jelenik meg a „házszám”. 
1801-ben a dögvész elhárítására Szent Vendel szobrot állítanak a Köz ele-

jén (a temetői út indulásával szemben). 
1801-ben Diósban téglaégető van cseh téglásokkal. 

1803-ban óriási tűzvész volt falunkban, leégett az egész nyugati sor. Az új 
istállókat, pajtákat – a tűzvész megelőzésére gondolva – a házaktól távol, kút-
tal együtt a telek lábjában építették föl. A tűzeset napját (augusztus 7., Szent 
Donát) fogadott ünnepnek nyilvánították és sokáig megülték. A tűzvész emlé-
kei közül már csak a négy, öntözésre használt távoli kút látható.  

1805. – Ez évben az egy utcás faluról teljes kimutatás készült. A házak 
sorrendben, a családfő nevével és a telek pontos méreteivel szerepelnek azon. 
A keleti soron az első ház a még nem létező templom melletti: Horváth Ando-
ré (ma Horváth Imre) – a déli utca-végen a pásztorház és pásztorföld (ma 
Nagy Ervin). A nyugati sor a déli végtől: Vég Ferenc (ma Thomka Iván), az 
északi végén: Iffi György (ma Ifi Ferenc). 

Megjegyzés: A jobbágy háztelkek helyén ma nagyobb részt két háztelek ta-
lálható. A kimutatásból úgy tűnik, hogy akkor a templomot délről a régi 
iskola mellé tervezték. 

1811-ben is nagy tűzvész pusztított a nyugati soron.  
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1816-ban Battyánban magtár épült, Besenyőnek a temetőben állt romos 
temploma és a Sulyok-féle kastély anyagát is fölhasználva.  

1820-23-ban megépül a diósi erdészház, a későbbi Diós (Csillagvár). 
1823-ig kompjárat kötötte össze az akkori Battyánt Fenékkel. Már a mi 

fiatal korunkban sem létező Battyán csárdája volt az 1972-ben lebontott 
Szaller-ház, melytől északra feküdt a kis falu a révvel, délre pedig a már nem 
használt temetője. 

1823-1839-ig a rév átkerült Balatonszentgyörgyre, a Virág u. térségébe 
(Révi-dűlő). 

1830-ban a „nevelés dolgában a nagy hátramaradás miatt” kötelező a 
Vízkeresztkor összeírt 6-12 éves korú gyermekek iskolába küldése! Ez még a 
régi iskola előtt azon a telken 1838-ban épült iskolát is megelőzte. A lakosság 
száma akkor 533. 

1832-ben temetik a 100 évet élt Kereskai Ferencet (olykor „Kreskai”-nak 
írják) és a 96 évet élt Ifi Györgyöt. 

1835-ben Balatonszentgyörgyön és Battyánban a nagy csecsemő halan-
dóság miatt csak 11 a szaporulat a 25 születés ellenére. 

1836. Bottyán majorban, akkori nevén Újmajorban született Nád Jancsi 
betyár, akit 1861-ben a fenéki csárdában lőnek le a pandúrok. 

1839-ben híd épül a Zalán. 
Az 1848-49-es szabadságharcból falunkba négyen térnek haza (Máté 

László honvéd síremléke ma is megvan a temetőben). Elesettről nem tudunk. 

1851-ben az addig Újmajornak nevezett mai Battyánpuszta fölveszi a 
„Battyáni major” nevet, mivel az addig volt, Szaller-házhoz tartozó Bottyán 
elsorvadt. 

1855-ben nagy kolera járvány, a vörsi plébánia területén 400 temetés. 
1860-ban jelenik meg az anyakönyvekben Bar major népessége. Ekkor 

létesül a battyáni temető is. 

1861-ben megépül a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal az állomással. A 
keszthelyi vonal (északi kijárattal) 1888-ban, a somogyszobi 1895-ben, a 
türjei pedig 1897-ben épül meg. Balatonszentgyörgy vasútállomásának akkori 
neve a keszthelyi vonal megépültéig (1888-ig) Keszthely külső pályaudvar.  

1877-ben épült egy tanteremmel és tanítói lakással a régi iskola (Csillag-
vár u. 36.), az 1838-ban épült talán első iskola helyén. A harangláb a déli 
szomszédja előtt állt, amely telekre tervezhették korábban a templomot. A 
harangláb mellett délről, az utca színen állt az 1616-ban készült Szenthárom-
ság szobor, amely nyilván a temetői régi templomtól kerülhetett be. A szobrot 
később belülre tették. Az iskola templomként is szolgált a tanteremben állan-
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dóan ott lévő és könnyen átalakítható oltárral. A pap Vörsről járt, a litániát a 
kántortanító szokta tartani. 

1889-ben a vasútállomás épületében postahivatal létesül. 
1891-ben Battyánpusztán, a Festetics-birtokon kastély épült a nagybérlő 

uraság számára. 

A XX. század 
1901. Megnyílik a Posta utca, mely később Vasút, majd Berzsenyi utca 

nevet kap. 

1907-ben állítják az Amerikába kivándorlók a déli faluvégi „amerikás ke-
resztet”. A 22 kivándorlóból csak négy maradt végleg kint. 

1913-ban olaszok építik meg a régi téglagyár körkemencéjét a régi fáske-
mence helyett, amelynek hasznosítható anyagát később a templomépítéshez 
adja a herceg. 

1916. A nagyobbik harangot a haranglábról elviszik a háborúba. 

1914-18. Az első világháborús veszteség 33 hősi halott. Emléktáblájuk 
először a haranglábra, majd a templomba, a torony alá került. 

1919-ben a Tanácsköztársaság rövid fönnállása alatt, a közöskonyhás la-
kások idején Battyánban az országút menti „L” istálló déli végéből kialakítot-
tak 7 kis szoba-konyhás, kamrás önálló cselédlakást.  

1919-ben, a Tanácsköztársaság bukásakor a battyáni munkástanács veze-
tőit a helyi községházán (kovácsműhely is volt, később „belső bolt”, a temetői 
bekötőútnál) kegyetlenül megverték, majd 1-2 év börtönt kaptak. 

1922. Megnyílik az Új utca (Nagyatádi-Szabó István földreformja nyo-
mán), melyet sokáig Proletár utcának mondanak. (Ezt a nevet az 1919-es Ta-
nácsköztársaság közelsége folytán kapta.) (Ma Egry J. u.) 

1922-ben, még az északi kiágazású keszthelyi vasútvonalon, 
Fenékpusztán túl összeütközött két személyvonat. Egy halott, több sebesült. A 
magát hibáztató, (mint később kiderült) ártatlan forgalmista azonnal agyon-
lőtte magát (történetesen abban a házban, ahol e könyv szerzője lakik). 

1925. nyarán falunkból is sokan elmentek gyalog, templomi zászlók alatt 
a nagyszakácsi „csodás Mária-jelenés” színhelyére, bár az egyház és a hatóság 
egyaránt tiltotta azt. 

1925. A háborúba veszett harang helyére új nagyharang kerül a harang-
lábra. 

1925. A keszthelyi vasútvonalat a régi északi kijáratról a déli kijáratú 
türjei vonalra helyezték át. 

1926. Az új pengő és fillér váltja föl a koronát. 
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1925. Megjelennek az első kristálydetektoros rádiók. 
1928-ban épült a mai templom, természetesen ez is Szent György véd-

szenttel. (1929-ben, búcsú napján szentelték fel.) Így falunknak kb. 180 éves 
szünet után ismét van temploma, mégpedig a környék templomai közül a 
legszebb, ahogy azt a Katholikus Népszövetség lapja 1936-ban írja. A haran-
gokat és az első világháborus hősök emléktábláját a haranglábból átvitték. A 
plébánia 1941-ben alakult.  

1929-ben alakult a battyánpusztai érdekeltségi katolikus elemi iskola. 
1963-ig működött. Ez alatt 330 tanuló fordult meg benne.  

1938. Diós, Dióspuszta néven ismert titokzatos, törökkori kiserődnek 
gondolt parádés, csillagalaprajzú épületet a beleköltözött Szurovi Imre Pál 
elnevezte Csillagvárnak, mely név néhány év alatt elfogadottá vált. 

1939. A közlekedési csendőrök egy félreértett mozdulatáért lelövik a le-
génybúcsúját ünneplő vasúti főtisztet. 

1940. Vásártartási engedélyt kap Balatonszentgyörgy. 

1944. december 5-8. A szovjet egységek gyenge német ellenállás ellené-
ben elfoglalják a berényi szőlőhegyet, ahol menedéket remélve 50 
szentgyörgyi és 40 berényi civil személy (idősektől a kisgyermekekig) tartóz-
kodik. Majd elfoglalják a Somosi erdőt is, ahonnan a magyar ejtőernyősök 
december 7-i ellentámadása kiszorítja őket, sőt a hegyből is. Kutatásunk sze-
rint a csapatok utáni csellengő szovjetek ismeretlen okból és különböző he-
lyen három berényi és négy szentgyörgyi fiatalt és egy idős emberünket 
agyonlőtték. Egy szentgyörgyi és egy berényi civilt a szovjet parancsnokság 
lövetett agyon Balatonkeresztúron. Az ejtőernyősök vesztesége a temetőnk-
ben nyugvó két fő. 

Követően Balatonkeresztúr-Marcali között a Nagycsatorna (Nyugati öv-
csatorna) vonalában három és fél hónapra tartós front alakult. A battyáni 
kastélyban német katonakórházat rendeznek be. A nyugati faluvégen, a mos-
tani játszótér helyén német katonatemető létesül, ahová 117 katonát temetnek 
(köztük egy magyar és egy szovjet). Később valamennyit a böhönyei díszes 
temetőben helyezték el. (Kivétel az egy berényi magyar.)  

1945. március 29. A magyar és német vasutas robbantó egységek tönkre-
teszik, fölrobbantják a vasúti berendezéseket, az állomási vágányhálózatot, a 
Zala-hidakat stb. 

1945. március. 30, (nagypéntek). A szovjet egységek ellenállás nélküli be-
vonulása. Falunknak semmi vesztesége sem esett. Két szovjet katona a déli 
faluvégen kocsival aknára hajtott és meghalt. A szovjetek Battyánon túl 
agyonlőttek egy előlük elfutó kéthelyi férfit. 
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1945. április 4. (szerda). A vasút 2-án megindult újjáépítése során az ál-
lomáson talált 3 bomba gondatlan és vigyázatlan szétszerelésénél robbanás 
történt. Hat halott a szomorú eredmény.  

1945. nyara. Még egy meggondolatlanság. Simon Dániel ujjai egy német 
páncélököl irányító és elsütő szerkezettől sérültek meg, csak úgy, a munkatárs 
játékából. 

1941-1945. A 2. világháborús veszteségünk 49 fő. Ebből 14 fő a helyi te-
metőbe került.  

1945 tavaszán vége a nagybirtokrendszernek. Földosztás! Követően 
Battyánpuszta csinos kis faluvá alakul, Bar major pedig lebontásra kerül. Csil-
lagvár megmarad. 

1945. Szilveszteri vasutas bál, halálos féltékenységi drámával (háborús 
puska). 

1946. Jó forint váltja föl az erősen inflációs pengőt. 
1948. A villany bevezetése. 

1950. Kultúrotthon épült a nevéről alig ismert Erzsébet téren („a főső 
kútná”). Itt fejlődött ki a mai gazdag könyvtár, bérletesként itt jutottunk igazi 
színházhoz (Dériné, Csiky G.). Itt fejlődik ki falunk messze földön ismert nép-
tánc kultúrája. Itt említhető még igényes helytörténeti munkánk is. 

1950-ben Fehér Gárda néven területünkre is kiterjedő nagy Rákosi-
rendszer ellenes szervezkedést leplez le az államvédelmi hatóság. Községünk-
ből három főt beszervezett tagként, egy főt feljelentési kötelezettség elmulasz-
tásáért ítéltek el (15, 10, 3,5, 1,5 évre). 

1951-ben a kastélyban nádüzemet létesítenek, 1969-ben ezt ládaüzemmel 
bővítik. 

1951-ben a Szentegyházi-domb északnyugati lábánál, Léránt Jánosék jut-
tatott földjén szőlőtelepítés közben egy 30 cm. magas, szépen munkált talpas 
bronzkereszt került elő a földből, talpán „Mária segíts!” felirattal. A keresztet 
bevitték dr. Székely Ferenc plébánoshoz, akitől egy ismert régész szakmai 
tanulmányozásra átvette és budapesti lakására vitte azt. A beteg régész laká-
sának szakmabeliek, kutatók által látogatott padlásáról valaki elemelte ezt a 
nekünk becses ereklyét. A kereszt az elmondottak szerint a középkori Bar falu 
Szentegyházi dombon állt templomának oltári kelléke lehetett, melyet a török 
elől rejtettek el, azonban az elrejtő is elveszhetett.  

1952. A zsúfolt régi iskola bővítésére a templommal szemben elkezdődött 
az új iskola építése. Két tanterem épült egy nevelőszobával. Egyben megszer-
vezik a körzeti iskolát.  

1952-53-as tanévben a hat elemit végzett felnőtteknek megszervezték a 
dolgozók iskolájának 7. majd 8. osztályát, amely a későbbi években többször 
is megismétlődött. 
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1953-ban a régi téglagyár agyagbányájában előkerült egy kb 3 millió éves 
masztodon csontváz. Mivel a munka leállításától tartó vállalat a munkát foly-
tatta, az erőszakkal való fenyegetésre kihívott múzeum már csak a 170 cm-es 
agyarakat s a koponyát tudta megmenteni.  

1956. ERDÉRT-telep létesült a vasútállomás közelében. 

1956. októberi forradalom helyi eseményei: A falusi fiatalság 26-án békés 
tüntető felvonulást tartott, s kiment a vasútállomásra is, ahol üdvözölték őket. 
A későbbiekben a községházáról, a vasútállomásról és az egyensapkákról is 
lekerült a vöröscsillagos állami címer. A művelődési házban, 29-én békés fa-
lugyűlés keretében megválasztották a nyolc tagú Forradalmi Tanácsot. Vége-
zetül üdvözlő táviratot küldtek a győri ellenkormánynak. Bottyáni és bari la-
kosok e rendezvényeken nem vettek részt, megválasztásra nem kerültek. 

1956. november-december: Falunkat 14 fiatal és 1 idős személy hagyta el 
azokban a hetekben, s távozott Nyugatra, bár felelősségre vonással még az 
akkori mércével sem kellett számolniuk. Egy kivétel, egy félbe maradt bör-
tönbüntetés. Négyen az amnesztia alatt hazajöttek. 

1957. februárjában a karhatalom – egy kivételével – letartóztatta a For-
radalmi Tanácsot, hibáztatva őket az 1956-57 telén nagy kárral történt, kieről-
tetett és ellenőrizetlen erdőirtásért. Hat-hat havi börtönbüntetést kaptak, 
melyből hármat letöltöttek. A halasztott részt az 1959. évi közkegyelem eltö-
rölte. Az erdőben okozott kárért a falu lakossága családonként 300 Ft kártérí-
tést fizetett. A vasúti pártvezetés kezdettől kiállt a letartóztatottak védelmé-
ben. Horváth György, a Forradalmi Tanács elnöke 1961-ben a termelőszövet-
kezet elnöke lett. 

1959. március. A helyi termelőszövetkezet megalakulása, Csillagvár tsz. 
néven. 

1959. A Csillagvárat a hazafias ismeretterjesztés elősegítésére berendez-
ték végvári vitézi tanyának. Ez évben Móricz Béla sikeres kutatása a Festetics-
levéltárban feltárta a „titokzatos” Csillagvár valódi múltját.  

1960. A Csillagvár utcában, a sártenger helyén a tsz. révén megépült az 
első kövesút.  

1961-65-ben Balatonszentgyörgyön a keszthelyi mezőgazdasági techni-
kum kihelyezett tagozatán körzeti jelleggel 39-en kezdtek tanulni, és végül 18-
an érettségiztek. 

1962. Az Egyesült Dél-Balaton Termelőszövetkezet megalakulása Bala-
tonszentgyörgy, Balatonberény, Vörs, Hollád és Tikos termelőszövetkezetei-
nek egyesülésével. 

1963-ban „tájház”-nak rendezték be a talpas nádas-házat (1836., Csillag-
vár u 68.) 
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Később ugyanott jelentős mennyiségű helytörténeti irat is kiállításra ke-
rült.  

1964. Új orvosi rendelő és lakás épült a Berzsenyi utcában. 
1965. Megkezdődött a fogászati rendelés az általános orvosi rendelő mel-

lett. 

1966. Közös tanács alakult Balatonszentgyörgy székhellyel (Berény, Hol-
lád, Tikos, Vörs). 

1968. A nagy alagútkemencés téglagyár építésének kezdete, és beindulása 
1970-ben. 

1969. Veres Péter ismert író, az Írószövetség elnöke, a Nemzeti Paraszt-
párt elnöke író-olvasó találkozón vesz részt. Nálunk sikeresek voltak e ren-
dezvények, melyeken többek között részt vettek: Mesterházi Lajos, Jókai An-
na, Csák Gyula, Fekete Gyula, Fodor András, Tüskés Tibor, Sipos Gyula, 
Szentiványi Kálmán, Kiss Dénes. 

1969. Megjelenik 100 stencilezett példányban a Szakmaközi Bizottság ki-
adásában, Simon József szerkesztésében az első helytörténeti munkánk: „Ba-
latonszentgyörgy története 1969-ig”. 

1977. A víz bevezetése a községben. 

1978. Megjelenik második helytörténeti munkánk: „Balatonszentgyörgyi 
Képes Krónika”. A falu történetéhez illeszkedő válogatás dr. Kiszling Mátyás 
hatalmas helytörténeti képállományából (tízezernél is több). Szöveg: Simon 
József. Segítők: Mazzag Vince és László István. 

1983. Az új iskola bővítése két szárnnyal. 
1984. Az új nagy posta építése, mely kétmegyényi postahivatal munkáját 

segíti. 

1989. A gáz bevezetése a községben. 
1990-ben, negyvenöt évvel a második világháború után hősi emlék állítá-

sa a templomkertben a 49 áldozatnak (katonák, polgári áldozatok, leventék, 
zsidók). 

1990. Meghalt 103 éves korában id. Kereskai Józsefné. 
1993. Iskolai tornaterem építése. 

1998. Oklevél alapján ősi falunkra, Besenyőre és annak Szent György 
mártírról elnevezett templomára emlékezett a falu, és a mai templom falán 
emléktáblát helyezett el az oklevélre kerülés 700. évfordulóján (XI.11.). 

1999. A vasútállomáson a nehezen fölszállók részére peront építettek Vi-
szonzásképpen az önkormányzat igényesen rendbe tette az autóbusz fordulót.  

(A megszépített tér egy kifejező névre vár. A vasút kezdetén az állomást 
indóháznak nevezték. A tér neve önként adódik: Legyen hát: „Indóház-tér!” A 
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tér, pedig sugallja: állítsunk itt emléket a múltnak, gazdag helytörténetünk-
nek!) 

1999. A szennyvízcsatorna teljes elkészülte és használatba vétele az egész 
falu területén. 

1999. december 31. Más helységekhez hasonlóan, évezred búcsúztató és 
köszöntő volt egy évvel az évezred-váltó előtt. Az ünnepélyes pillanatot ná-
lunk első alkalommal, tüzijáték kisérte. Emlék nem készült. 

2003-2004. Régészeti föltárás a temetőtől északra, mely feltárta az ősi 
Besenyő egy részét (földbe süllyesztett lakóházak, kemencék stb). A törökkori 
palánkvárunk egy kis részének a helye is láthatóvá vált.  

2004. A battyáni harang mostani, 4. helyére kerülése „Bottyánban”. Ko-
rábbi helye valószínűen a réves Battyán. Öntötték Sopronban 1759-ben. Súlya 
43 kg. 

2005. Az öreg Csillagvár berendezésében, szerepében megújhodik. A régi 
falak közt, az eredetiség sértése nélkül, a bérlő történelmi panoptikumot és 
huszár-baba múzeumot rendezett be. A látnivaló egyéb érdekességgel, állatfé-
leségekkel is bővült. A vendéglátás korszerűsödött, a látogatottság megnőtt. 

2005. A Kis-Balaton Tánccsoport fennállásának 40. évfordulóját ünnepli. 
Ez alatt a negyven év alatt a csoportban nemzedékek nőttek föl. A csoport az 
elmúlt évtizedekben rangos minősítéseket szerzett, kiemelkedő sikereket ért 
el. Sok külföldi útján messze vitte falunk hírét. A szlovákiai nagyidai tánccso-
porttal szoros testvéri kapcsolatot ápolnak. 

2006. A helyünkbe jött háborút helytörténeti könyvben örökítettük meg. 
„László István: Balatonszentgyörgy a második világháborúban”. Köny-

vünk megyei pályázaton fődíjat nyert. Az Önkormányzat 300 példányban 
adta ki, de 2007. végére már el is fogyott. 

2007. Körzeti általános iskolánk fölvette az egri hős, Dobó István nevét. 
A név fölvételét külön indokolja, hogy Dobó István törökkori földbirtoko-
sunknak, Sulyok Balázsnak a veje volt. Vői jogon birtokolta törökkori palánk-
várunkat és oklevéllel bizonyítottan bele is szólt sorsába. Így Dobó István 
Sulyok Balázs és a Gersei Pethő család révén távoli rokonságba került a Feste-
ticsekkel. 

Falunk régi templomának krónikája 

Balatonszentgyörgy faluelődjeinek, az ősi Besenyő és Szentgyörgy faluk 
közös templomának történetét tekintjük át. 

Az ősi templom a temető legmagasabb, legszebb pontján állt, ahol a régi, 
a középső bejárati út megtörik jobbra. A 18 éves Simon Mári szép fekete már-
vány síremléke – és másoké – a templom helyén áll. 
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A templom déli oldalán megtaláltuk az ún. „csontház”-at (osszárium), a 
korábbi holtak csontjainak gyűjtőhelyét. 

 

A régi templom emléktáblája a mai templom falán 

 
A templom védszentje a keletről jött népek – így a magyarok és a bese-

nyők – körében kedvelt Szent György vértanú volt. 

Mit sikerült felkutatnunk az ősi templom múltjáról? 
1260-70 körül építették román stílusban, kőből-téglából. 
1298. november 11-én bukkan fel a templom egy besenyői határjáró okle-

vélben. 
1333-ban Pál nevű papja 16 kis dénárt fizet pápai tized fejében. 
1402-ben György nevű papja Rómába ment – föltehetően tanulni –, ahol 

meg is halt. 

1424-ben a Fanch földbirtokos család osztozkodó okleveléből tudjuk, 
hogy létezik a templom. A falu neve az időben Besenyőszentgyörgy. 

1436-ban Szentgyörgy papja Miklós. Egy per beszüntetéséről szól az ok-
levél. 
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1471-ben a Veszprémi Püspökség kimutatásában fordul elő Szent-György 
egyháza (Kéthelytől, mint ismertebb helytől észak-nyugatra). 

1487-ben papja Péter, s mint a „tizednegyed” per részesét említi az okle-
vél. 

1507-ben név nélkül említik a helybeli plébánost. 

1544-ben Szentgyörgynek, Vörsnek nincs papja, 1546-ban már Barnak 
sem. 

1546-ban vidékünk, szomszédságunk még nem tartozott a török hódolt-
sághoz, de a közeli török gyakran betört. Ez évben Szentgyörgy, Berény, Alsó-
Battyán, Felső-Battyán, Bar „teljesen puszta”. 

1548-1553. Megkettőződött faluelődünk egyike Egyházasszentgyörgy, 
másika Szentgyörgy. Egyházasszentgyörgyöt a török 1550-ben „teljesen föl-
égette”. A templom külön sorsáról nem tudunk (egyház=templom). 

1638-1686. A viszontagságos török időkben a plébániák lassan pap nélkül 
maradtak. Ennek pótlására létesült a koppányi kerületben (ma Törökkop-
pány) – a török hatóságok tudtával – Andocson két jezsuita atyából álló misz-
szió, amely átfogta területünket is. Helyben az egyházi feladatra alkalmasabb 
világiak (licenciátusok) kereszteltek, eskettek, temettek, prédikációt olvastak 
föl, szent énekeket énekeltek magyarul stb. A misszió megtartotta a török 
hódoltság előtti plébániai beosztást. Berényhez tartozott Szentgyörgy, Vörs és 
Battyán. A minden bizonnyal elpusztult Barról már szó sem esik. 

1743. A Veszprémi Püspökség vörsi vizitációjának megállapításai: 

Balatonszentgyörgy fiókegyházban keletnek a falun kívül Szent György 
tiszteletére avatott nagyon régi romos templom áll. Semmiféle misefölszerelé-
se nincs a faluban lévő harangon kívül. Vörsi, s egyben szentgyörgyi plébános 
Szabó Mihály. 

1748. Az újabb vizitáció megállapításai: Szentgyörgyön a régi templom 
keleti irányban a Rudera-tanyán túl volt, melyet Szent György vértanú tiszte-
letére emeltek. A lakosság úgy tudja, azért is tartják e helyen Szent György 
napján az istentiszteletet, amelyre a vörsi anyaegyházból ide elhozzák a plé-
bánost. Minden lakó magyar és katolikus. A faluban istenkáromlók és más 
nyilvánvalóan bűnösök nem mutatkoznak. A temető ugyanezen templom 
mellett van, melyet a jobbágyság ez évben bekerített. Vörsi, s egyben 
szentgyörgyi plébános Berencsy János. 

1778-ban a vizitáció alkalmával a szentgyörgyi romos templomról már 
szó sem esik. A közel öt évszázadot átélt, szörnyű veszedelmeket is látott falak 
elöregedtek, de még álltak. 

1816. Kövér János (Vörsön 1815-42. között volt plébános) megjegyzései a 
plébániatörténetben (Historia domus): 
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Ő már csak egy romos templomról tud a szentgyörgyi temetőben, mely 
falának köveit 1816-ban beépítik a battyáni épülő magtárba, alapját 
(fundamentomát) pedig az 1820-ban épülő vörsi templomba. 

Templom nélkül: 
Így Balatonszentgyörgynek körülbelül 1750-től 1928-ig temploma nem 

volt. A vörsi plébániához tartozott, de nagyobbrészt Berénybe jártak misére a 
„Miseúton”. A helyi miséket, litániákat a régi iskolában tartották, amelynek 
szomszédságában volt a „harangláb”. A jelenlegi templom 1928-ban épült, és 
védőszentje ugyancsak Szent György. 

Jegyzetek: 
A templom alapjait, fekvését, nagyságát nem ismerjük. A temető ponto-

san keletelt. A templom ismert helyéről az út pontosan nyugatra visz a mai 
faluba. 

Megtaláltuk Besenyő falu maradványait, följáró útjával együtt a temető-
től északra, körülbelül száz méterre. A temetőtől délre is volt utcája. Részbeni 
feltárása 2003-2004-ben megtörtént. 

1335-ben Szentgróti Fülöp ítélőmester és fiai Somogy megyében a Bala-
ton mellett lévő besenyői birtokukat – ma Balatonszentgyörgy – a türjei Pre-
montrei Prépostságnak adományozzák. A prépostság a birtokot annak Türjé-
től való távolsága, valamint a török veszély miatt 1538-ban közelebbire cserél-
te. A prépostság iratai nem említik a templomot. 

A török idők kezdetén, úgy 1544-1600. között az ősi templom – további 
kutatásra szoruló ismeret – a közelében volt vármaggal egységben egy rög-
tönzött várat alkotott. A várat – úgy véljük – a török túlerő támadása miatt 
magyarjaink lerombolták, a templomot bizonyára nem. A várról 1558-ból és 
1565-ből oklevelek szólnak. 

A török hódoltság után Szentgyörgy falu mostani helyére települt, és 
templom hiányában fiókegyházként (filia) a vörsi plébániához tartozott. 

A vizitáció a plébánia munkáját ellenőrző-segítő püspöki hivatali látoga-
tás. A vizitációk megállapításait itt néhai Vörös József balatonberényi plébá-
nos gyűjtötte a püspöki levéltárban, s végrendeletileg a kutatók rendelkezésé-
re bocsátotta. Munkájáért ezúton mondok köszönetet. 

A reformáció-ellenreformáció helyi küzdelmeiről ez ideig semmi érdem-
legest nem sikerült fölkutatni. E korról fontos tudni, hogy a jobbágyoknak a 
földesurak vallását kellett követniük. 

A templom maradványai – amennyire felismerés alapján tudni lehet – 
egy kb. 70 cm hosszú díszes román-kori faragott kő, amely felismerhetően a 
templom bejárati ívének kissé ívelt része. Darabokban van, de pontosan ösz-
szeilleszthető. Szintén előkerült egy erősen kopott, kőből faragott küszöb, 
melynek talán negyede hiányzik. Biztosak nem lehetünk, benne, hogy a temp-



 

176 
 

lomé, de a temetőből került be kb. száz éve. E küszöbről megállapítható, hogy 
előzetesen ablakkeret volt látható lyukakkal. 

1998-ban, Besenyő faluelődünk és temploma első oklevélre kerülésének 
700. évfordulóján emléktáblát helyeztünk el templomunk falán. 

Besenyő régi névváltozatai írásban: 1. Besenev (1288, 1335), 2. Besenew 
(1298, 1347), 3. Bessenew (1298, 1347), 4. Bessenyw (1420), 5. Bessenyew 
(1504) 

A kutatás természetesen nem zárult le, most már a régészet is segít. 
A fenti krónika összeállítását a forrás-szakirodalom bizonytalanságai – 

főleg Besenyő kérdésében – nagyon nehezítették. Hihetetlenül nehéz a jelző 
nélküli Szentgyörgy falvak kutatása a középkorban, mivel sok volt belőlük. 
Esetünkben külön nehézség a falu kettéválása ugyancsak Szentgyörgy néven, 
és a kettőződő falu neveinek változásai: Besenyő, Mentő, Szentgyörgy, 
Besenyőszentgyörgy, Egyházasszentgyörgy, ismét Szentgyörgy, végül Bala-
tonszentgyörgy. 

A felejtésre ítélt múlt ködéből – erkölcsi parancsra, nagy kutatással – 
ennyit sikerült megtudni a régi templomról, bemutatni azt a jelennek, s átad-
ni emlékül az utókornak. 

Mi hagyománytisztelők, érdeklődésünkkel és tiszteletünkkel így állítunk 
emléket 2000-ben a föltárt múltnak. 

Szemelvények a XIX. századi balatonszentgyörgyi 
számtartósági iratokból 

Az egyutcás Balatonszentgyörgy jobbágyfalu 1805ben 
A házak házszám szerint következnek. Kezdődik a mai templom mellett 

Horváth Imre helyén álló Horváth Andorral, s tart a Béke utca sarkán volt 
Farkas Pál házáig. Ott áttér a nyugati sorra Végh Ferenc házára s tart Ifi 
György házáig a fölső faluvégen. A nyugati soron ott volt a számtartóság (a 
mai iskola helyén), a keleti soron pedig a kasznárház (ma plébánia) és a gaz-
dasági eszközök. 

A kimutatás tartalmazza ölben minden jobbágy háztelek egyedi méreteit, 
de a hozzátartozó jobbágytelkét is dűlőnként elkülönítve. Külön feltünteti a 
három teleknélküli zsellért. Így összesen 38 házat sorol föl. A családfő neve és 
a házszámok nagyjából lehetővé teszik, hogy kétszáz év után is következtetni 
tudjunk egyes esetekben a leszármazásra. De rendelkezem közbeeső névsor-
okkal is, amelyek elősegítik a pontosítást. Egy-egy jobbágy háztelken ma 
többnyire két-két ház van. A két-két telekméret együttesen teljesen egyező az 
eredetivel. Horváth Jóska bácsival (1911) az időben valamennyit ellenőriztem. 
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Nagy szerencséje falunknak, hogy 1823-ban rendelkezünk az uradalmi 
épületek leltárával is, s így szinte magunk előtt látjuk, megrajzolhatjuk az 
akkori teljes falut. 

Kimutatás a házszámok sorrendjében: 

1. Horváth Andor 2. Bécsi Ferenc 3. Balás Mihály 4. Kreskai József 5. 
Bene János 6. Bene István 7. Simon Pál 8. Bene Ferenc 9. Tóth Mi-
hály 10. Kiss Simon József 11. Sámsomi János 12. Tamás József 13. 
Osváth Gergely 14. Csuha János 15. Szanyi Ferenc 16. Bódi Mihály 
17. Németh János 18. Horváth Mihály 19. Iffiú Máté János 20. Far-
kas Pál 21. (itt áttérünk a nyugati sor déli végére) Végh Ferenc 22. 
Kiss József 23. öreg Máté János 24. Rigó József 25. Szanyi István 26. 
Iffi Mihály 27. Tamás Ferenc 28. Simon Péter 29. Ifj. Takács György 
30. Gaál György 31. öreg Simon István 32. Bene Pál 33. Kiss Ferenc 
34. Szita János 35. Máté István 36. Darvas Antal 37. Ángyán László 
38. Ifi György (a nyugati sor északi vége) 

A régi iskola és mellette délről lévő telek kimaradt a jobbágysorból. Szerin-
tem akkor még az iskola mellé tervezhették a templomot. 

Kiegészítő adatok: A fenti 38 családból csak egy egésztelkes jobbágy van, a 
10-es szám alatti Kis Simon József. 34 családnak féltelke van, 3 család pedig 
házas zsellér (Csuha János, Német János, ifj. Máté János). 

Dézsma: mindenféle földi termésből annak kilencede. 

Robot fél jobbágytelek után: 26 marhás robotk két marhával, szántáskor 
néggyel, vagy ehelyett 52 nap kézi szolgálat. 

A házas zsellérek 18 napi kézi szolgálattal tartoznak, és 1 forint esztendőbeli 
árendával. 

Adózás fél jobbágytelek után, esztendőbeli árenda: egy forint, fél öl tűzre 
való fa, 3 font fonyás, fél icze kifőzött vaj 1 kappany, 1 csirke, 6 tojás. 

A fél jobbágytelek nagysága (mivel ez a gyakoribb): 11 hold szántóföld és öt 
embervágó (amennyit egy ember egy nap alatt levág) rét. A jobbágyterhek 
is fél telekre vonatkoznak. 

Az itt érintett területen ma (2009) már 5 ház német tulajdonban van. E szí-
venütő kép teljessége: ma Balatonszentgyörgyön kerek 700 az ingatlanok 
száma. Ebből 659 magyar, 27 német, 14 pedig egyéb. 

Falunk emberemlékezet óta színmagyar falu volt. 
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A Balatonszentgyörgyön lévő uradalmi épületek „tüköre” 
(leltára) 1823 végén 

1. Kasznárlakás. 
13 öl hosszú, 4 öl széles, téglafalú, cserépfedelű. 3 szoba, 1 konyha, 2 komora, folyosó, 
30 akóra való pintze és árnyékszék. 

Ispánylaknak is nevezték. Átalakítva, a templom mellett ma ez a ház a Plébánia 
épülete. A KALOT és KALÁSZ szervezetek is itt működtek. 

2. Ugyanott istálló, sövényfalú, nádalt. 
Áll tyúkházból, 3 marhára istállóból és fészerből. Rossz falát úgyis kell csináltatni. 

3. Ott kis pincze, földre faboronára az oldala, zsupp a födele. 

4. Vendégfogadó 
Tégla oldala, nád fedele, 2 szoba, 1 konyha, 1 kamora, 200 akóra pinczéje (uraság bo-
ra méretik) 

A leltár idején korcsmának mondták a kocsmát. Az idősek LÖW-háznak, kocs-
mának, boltnak ismerték. Később a Bene-testvérek lakták. Ma Vincellér Mária és 
Szép Zoltán lakja. Falunk legrégebbi épülete, 1774-ből (Csillagvár u. 22-24.) 

5. Ugyanott istálló 
Fele tégla, fele sövény fal. Zsuppfedél. Áll két istálló mintegy 16 lóra, 1 kis fészer. 

6. Zsidóház, sövényoldal, teteje nincs. 
Egy szoba, egy kamora. Egy istállóból áll. (Elégett. Újonnan kell építeni.) 

A vendégfogadó udvarán, vagy mellette állhatott. A zsidók szabad költözködése 
(1840.) előtt más falvakban is léteztek hasonlók. 

7. Pintérlakás. 
Téglafal, nádfödél. Áll 2 szoba, 1 konyha, 1 éléskamra, 1 műhely, 1 hordó 
Deposztorium, 1 istálló meg hasonlóul kamora gyanánt szolgál. 

Régebben kádár-háznak, később cselédháznak mondták. Átalakításra került, de 
eredeti részek is előfordulnak benne. Ma Simon Nándor lakja (Csillagvár u. 15., 
iskola mellett). 

8. Ugyanott istálló. 
Sövény és boronafalú, szalma födele. 1 kis istállóból, fészerből és kis kamorából áll. 
(Megjegyzés: nemsokára összedől.) 

9. Számtartó lakás. 
Téglafalú, cseréptető. Áll 4 szoba, 1 konyha, 1 kamora, 100 akóra való pintze, 1 
Cancellária, 2 árnyékszék, folyosó. 

„Tiszttartó laknak”, felügyelő háznak is mondták. Gyerekkorunkban még meg-
volt a Battyánba vezető telefonvonal. A vezeték akkor már bizonyára nem élt, de 
mi gyerekek fülünket az oszlopra szorítva beszédet véltünk hallani. Épült 1804-
ben. Tulajdonosa után az idősek Zsebők-háznak ismerték. Ma az iskola áll a he-
lyén, amelybe az eredeti épület egyes elemeit is beépítették. A konyha ma is 
használja a régi pincét. 
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10. Ugyanott istálló. 
Téglafal, zsupptető. Áll két istálló és 1 félszerből. 

11. Jégverem. 
Fala föld, teteje szalma. 

12. Tyukház. 
Fala sövény, fedele zsupp. Áll két osztályból. 

13. Kút számtartónál fakávára. 

Diósban 

Diós alatt itt, a régi kéményes téglagyárat megelőző kémény nélküli fáske-
mencét kell érteni, de voltak évtizedek, hogy a mostani Csillagvárat nevez-
ték Diósnak, Dióspusztának. Máskor meg a kettőt együtt. Kutatásom szerint 
ez sohasem volt pontosított, még az anyakönyvekben sem. 

14. Cserépszárogató szín. 
14 öl hosszű, 4 öl széles, oldala nincs. Két vége tűzfalra, belseje falábokra. Födele nád. 
Áll 6 cserép sindely szárogató stelázsiból. 

15. Téglaszín. 
Oldala nincs, falábokra, teteje zsupp. 

16. Téglakemencze. 
Oldala tégla, teteje deszka. 35 ezer tégla fér bele. 

Fával tüzelték, fáskemencének is nevezték. Valószínűen ennek anyagát adomá-
nyozta Festetics herceg 1928-ban a templomépítéshez. 

17. Téglás lakás. 
Oldala tégla és vályog, teteje nád. Van benne 5 szoba, 1 konyha, 2 istálló. 

E tégláslakás 1806-ban épült, természetesen közöskonyhával. Így másfél évti-
zeddel megelőzte a Csillagvárat. Átépített formájában ma is áll az eredeti alapo-
kon. Átépítése 1970-ben történt. 

18. Kút ugyanott. 
Oldala tégla. 

19. Diósban jágerház 
Oldala tégla, teteje cserép. Áll az épület 5 szobából, két folyosóból, 1 konyhából, 1 
kamorából, 1 árnyékszékből, 1 kútból, 1 pintzéből mintegy 400 akó borra és 1 istálló-
ból. 

Ez a jelenlegi Csillagvár. Nevének változásai: Diósi Jágerház, Diós, Dióspuszta, 
Csillagvár. E nevezetes épületnek eredetileg tornya is volt, de tetőszerkezete il-
letve padlása nem. A folytonos beázás miatt a torony lebontásával és a tetőszer-
kezet kialakításával mai képét 1840-ben nyerte. Ezt a változást az 1958. évi hely-
reállítás tárta fel, az épület titokzatos múltjának felderítésével egyidejűleg. A 
Csillagvár nevet 1938. körül Szurovi Imrétől kapta. Az épület titokzatos múltját 
1959-ben Móricz Béla fedezte föl. 
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Előző nevére, Diósra ma már kevesen emlékeznek. Az emberek fejében szemünk 
láttára elveszett ez is, mint korábban az egész múltja. 

20. Tikosi hegyben Bordeaux pintze. 
Fala tégla, födele zsupp. Áll présházból, 300 akóra való pintze, 1 prés. 

Valószínűen Bordeaux francia várossal hozható kapcsolatba, a híres borvidék 
nevét őrzi az itthon is régóta ismert „bordói lé” permetezőszer. 

21. Pálinkás gunyhó a tikosi hegyben. 
Fala ragokra, teteje szalma. Áll 4 katlanból. 

22. Bottyáni vendégfogadó. 
12 és fél öl hosszú, 4 öl széles. Oldala tégla, sár, födele nád. Áll: 2 szoba, 2 kamora, 1 
konyha, 200 akóra pintze. Uraság bora méretik benne. 

Nem a mostani Battyánról, hanem az 1850. körül elpusztult halász-révész kö-
zépkori Battyán faluról, illetve annak kocsmájáról van szó, amely a vörsi útelága-
zástól északra feküdt. 

Kövér János vörsi plébános (1817-1842) ismertté vált vörsi „Historia Domus”-
ában Bottyán alatt mindig e kicsivé zsugorodott Szallerház-térségi Battyánt érti, 
és az akkor épülő Battyán központi majort, a későbbi Battyánpusztát „Új major”-
nak nevezi. Ez itt, a leltárban a „Bottyáni major”. A Vörsről Battyánba áthelye-
zett fenékpusztai kompjáratnak a kikötője is itt volt a kis falu észak-nyugati ré-
szén, a vasút mellett, a mély berki részen. E kis falunak déli szélső háza volt a 
vendégfogadó, másként bottyáni csárda. E ház később uradalmi csőszház lett, 
ismertebb nevén egyik csőszéről Szallerház, melyet 1972-ben lebontottak. He-
lyén ma kiterjedt bozótos látható. A Vörsön és Balatonszentgyörgyön napjainkig 
megőrződött „Révész” ragadványnév eredete ide nyúlik vissza. 

23. Istálló ugyanott. 
Oldala tégla, vályog, födele nád. Áll 2 istállóból, 1 fészerbül. 

24. Kút: téglából ugyanott. 

25. Bottyánban Bognár „Révészház”. 
10x4 öl, sövényfalú, szalmafedelű. Áll: 2 szoba, 1 konyha, 1 kamorábul. 

A bottyáni vendégfogadót gyakran összetévesztik a révházzal, pedig a révház a 
révnél, a kompkikötőnél volt, tehát a falu ellentett végén. Ez a Bognár „révész-
ház” afféle szolgálati lakás volt a kikötőnél. 

26. Régi volt „Hajdúház” Bottyánban. 
8x2,5 öl. Sövényfalú, szalmatetejű. Áll: 1 szoba, 1 konyha, 1 istállóból. 

A szentgyörgyi „Hajdúház” e leltárban nem szerepel. Úgy látszik, 1823-ban még 
nem létezett. Egyébként később a ma Kereskai Józsefék által lakott házban volt 
(Csillagvár u. 53.). Valószínűen a battyáni vált azzá. A hajdú osztotta ki az akkor 
még létező pálcabüntetést. 

Bottyáni majornál 

Ez a tulajdonképpeni mostani Battyánpuszta, illetve a volt battyáni major, 
amely a leltár előtt csak néhány évtizeddel épült. 
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27. Birkásház. 
9 és félszer 5 öl. Téglafalú, vályog is, nádfedelű. Áll: 2 szoba, 2 komora, 1 kunyhó, 1 kis 
pintze. 

28. Birkaakol. 
Fala: tégla, vályog, födele: nád. Áll: 1 kis istállóbul, és 1000 birkára való akolbul. 

29. Cselédház. 
Fala: tégla, vályog, nádtető. Áll: 8 szoba, 3 konyha, 6 kamorábul. 

A szobák és konyhák számából közöskonyhák következnek. 

30. Istálló. 
Téglafalú és vályog, nádfedelű, 3 kiskamora, 1 deszka depositorium és istálló 50 mar-
hának. 

31. Kút az udvaron téglábul. 

32. Mészgödör, földoldalú, nádfedelű. 

33. Szénáspajta. 
Oldala téglalábon, két felül tűzfal, nádfedelű. Áll fiókokból. 

34. Kukoricásgóré. 
Oldala tégla és léc, nádfedelű, 2 osztályra osztva. 

35. Granárium. 
Téglaoldalú, nádfödelű. Áll: az egész alja cséplőpajta, a föli három öntésre. 

Magtár, épült 1816-ban, a szentgyörgyi temetőben volt Sulyok Balázs-féle alá-
pincézett török-kori várkastélynak az anyagából. Később a cséplőpajta részt 
megszüntetve átalakították. 

36. Hízlaló. 
Oldala falábon, teteje zsupp. Áll mintegy 300 sertésre hízlalóból, kút, pásztorgunyhó. 

Bottyányi VendégFogadó kontraktusa (szerződése) 1772
1773ban 
A Szallerházról van szó, mely 1964-ben lebontásra került. A megértést 
segítő kis igazítás történt a régies, latinos nyelvezeten) 

Mi alább is irattak ez Levelűnknek rendiben valljuk egy részrűl M. 
Groff Tolnai Festetics Páll Úr Excellentiaja Balatonkereszturi 
Számtartoja, más részrül Gazdag János, hogy ezen Tisztelt Uraság 
Bottyáni Vendég-Fogadó megnevezett Gazdag János Korcsmárosnak 
a vagy Vendég-Fogadósnak alul meg írt szerződését elfogadtam. 

1/ Hogy ezen Vendég-fogadónak konyhájától, Istállójátul és 
Szobájátul 1-ső junius naptól fogvást 1772-ik Esztendőnek második 
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1773. Júniusig Uraságnok füzessen hatt Renes forentokat azaz 6 ft. 
Hozzá adatik két köböl szántó alá való szántóföld. 

2/ Minden levont akó borért 64 iczejével számlált, söprés bornak pe-
dig akóját 60 iczejével a mind az ára az uraságtól meghatároztatik, fi-
zessen. 

3/ Ne merészőllőn semmi féle Uraságnak itallát drágábban árulni, a 
vagy azzal kereskedni, hanem amint az Uraság meghatározván ki ad-
ja, és megparancsola sub pono 12 ft. 

4/ Vendégeket magához hodettanyi igyekezzen, és és nem ell 
idegenyettenyi, kiket főlőttébb ne húzzon hanem lelkiismerete és 
fárodságo szerint, mind az által ételén és italán kívül Uraság 
Tisztyeinek, Cselédjeinek, és marhojánok szabad Lakást főnt tartya az 
Uraság. 

5/ A nevezett megegyezés jobb megtartásáért légyen minden kiárult 
akó bortól két garassa, sőrtűl egy garassa, mivel pedig korsokra, 
Gyertyára, nem különben pálinka árultatásáért semmi nincs, azért 
előbbenyi mod szerént altola kiárult Boroknak söpreje néki engettetik. 

6/ Ugyan előbenyi mod szerént engettetik néki egy darab Kaszáló 
maga erejével kaszálandó mellet előbbenyi Vendég-Fogadós birt, egy 
darab kukoricza földel egyűtt fönt tartvan magának a bor 
arultatásáért való gabonát. 

7/ Kötelesztetik az emlétett Vendég-Fogadós mindenek előtt, igaz 
Keresztenyi életett minden hozzátartozandójávol együtt viselni, min-
denkor igaz mértékkel mérnyi, italt pedig ellrontanyi vagy vizzel 
vegyéttenyi 12 forint bűntetés alatt ne merészellyen. Egész ház tájját 
tisztán és csinosan tartanyi kötelesztetik. Kívül és belül feő képpen 
kötelesztetik Tüzre és világra oll szorgalmatos vigyázással lennyi, 
hogy ha gondatlansága miatt történnék kár, kitűl Isten ojon, kárt 
megfűzetni, és meg térettenyi tartozik, hasonló képpen ablakokért, 
más egyéb ott léveő eszközökért meg felelnyi, és áltola ell 
romlattaknak vagy az árát megadni, vagy megcsináltottni keményen 
köteleztetik. 

Melnek nagyobb ell hitelére adjuk mindkét részrül ezen Contractus 
Levelünket soját kezünk aláírásával és X-t vonyásávol meg 
erősettyük. 

Balatonkeresztúr, 1772, június 1. 
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Egyéb szemelvények 
Kiemelés a bottyáni munkabéli erő fölhasználásából 1822-ből 

Györréti Tábla mellett lévő Erdőn Tégla szinhez tűzifát vágott 14 gya-
log robotos. 

Berényi vágásban a Tégla Szinhez fát vágott 24 gyalog robotos. 

Berényi vágásból a granarium gradits fához ajtó szárfának való fara-
gatlan tölgy fát vitt 

1 majori fogatos és egy gyalogos robotos. 

Ober Jáger és Birkás házakat Zsuppolta 4 majori gyalogos és 1 gyalo-
gos robotos. 

Berényi Vágásban a Tégla Szinhez fát vágott 37 gyalogos robotos. 

Az itt három esetben is feltüntetett favágás a téglaszínhez arra emlé-
keztet, hogy akkor a téglaégetés az ún. fáskemencében történt. Az 
1913-ban épült, de már nem létező, nagykéményű régi körkemence 
váltotta föl az említett fáskemencét, melyet Festetics herceg az 1928-
ban épült templom építéséhez adományozott a községnek. 

Táblanevek a bottyáni majornál 1841-ben 

Keresztfai alsó, Felső révi, Tégla szini, Barátréti szegés, Diósi, 
Györréti, Oszlári 1, Oszlári 2, Kis Szakaszi Felső, Dobogó Keleti, Dobo-
gó Középső, Dobogó Nyugati, Kiskuti, Barátréti Lucernások, Birkaak-
li, Csompászi Alsó, Csompászi Felső, Sárréti Középső, Sárréti Nyugati, 
Sárréti Keleti, Somosi, Szentegyházi keleti, Szentegyházi nyugati, Kör-
tefai, Csucsi, Cseri 1-4, Sósi, Keleti, Felső réti, Keresztfai felső. 

Veteménynevek 1841-ből 

Tavasziak: lóher, luczerna, lendek zabos, lendek tiszta, köles, csicseri 
borsó, kolompér, szemes kukorica, zab, árpa, rozs, Ősziek: repcze, 
rozs, buza 

Bottyáni holdankénti terméseredmények 1841-ből 

Búza: 10,48 mázsa (közepesnek értékelik), őszi rozs: 8,06 mázsa (ke-
vés), tavaszi árpa: 7,62 mázsa (keveslik), kukorica: 4,29 mázsa (ke-
vés), zab: 12,69 mázsa (sikeres). 

Tömör összegezés az 1841-es gazdasági évről 

„Jegyzés. A gyümölcsfák szépen virágoztak és a gyümölcs is szépen ki-
fejlődött, de a nagy szárazságban és hévségben megférgesedvén, idő-
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nek előtte mind lehullott és semmi termés nem lett. Ebben az esztendő-
ben éppen semmi gubacs sem termett mind a folyvást tartó forrázó 
melegségben nem fejlődhetett ki.” 

Költ Balatonszentgyörgyön, 
Februárius 24-én 1842. 
Kriszt Antal számtartó, 
Lengyel Sándor ispány 

Tömlöcök Szentgyörgyre, a fejérnép számára is 

Sz. Györgyön a kasznár lakás mellett lakás építessék egy hajdunak, 
két kocsisnak, de legyen hozzá két kis tömlötz is. Az egyik férjfiak a 
másik fejérnép számára. 

(Kivonat a grófi Rendelésekből, melyet 1819 július 25-én írt alá gróf Feste-
tics László.) 

Kasznár lakás a mai plébánia.  

A Csillagvár története  

Balatonszentgyörgyön a falutól délre, a régi- és az új téglagyár szomszéd-
ságában van egy különös alakú, messzeföldön ismert épület, a legendás múltú 
Csillagvár, vagy ahogy akkor neveztük: Diós. Történetét írhatnánk egyszerű-
sítve úgy is, ahogy ma ismerjük, lehántva róla minden rejtélyt, de így szegé-
nyebbek lennénk egy helyi tudattörténeti legendával, ami a Csillagvárhoz úgy 
hozzátartozik, mint annak valós, fölkutatott múltja. Mert amit szem láthat az 
alig változik, de annak tükröződése a jó szentgyörgyiek fejében, fejünkben 
rengeteget. S e változásnak az ismerete is szükséges a világra rácsodálkozó 
embernek. Mert a tévedők, tévelygők is mi vagyunk. 

A Csillagvár története sok meglepetéssel szolgál. Többek között azzal, 
hogy hosszú léte alatt a helyi plébánia anyakönyveiben egyszer sem fordul 
elő, pedig az ottlakó téglásoknál, gazdasági cselédeknél gazdag volt az isten-
áldás, s vele a magas csecsemőhalandóság. Ama épületre vonatkozó számos 
bejegyzésnél a lakóhely rovatban Diós, Dióspuszta szerepel. A születési anya-
könyvben történt legutolsó bejegyzés: Horváth Margit, született Dióspuszta, 
1941. december 10. Apja: Horváth József, anyja: Garaba Anna. Margit – özv. 
Miusza Józsefné néven – Battyánban lakik. 

A közelmúltban megérkezett a Csillagvár elsőszülöttje, a bentlakó Rigó 
Zsolt gondnok leánya – még ha a születés maga a marcali kórházban történt 
is, és az anyakönyvben is az szerepel. 
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A Csillagvár 

Balatonszentgyörgy középkori legendákat is vonzó, messze földön ismert építménye 
valójában egy (meglehetősen túlméretezett) Festetics-jágerház (vadászkastély) a XIX. 
század elejéről. 

Száz év elteltével cselédház – jelen könyv szerzője is itt született téglás családban. 

Évtizedek óta múzeum, olykor kissé változó, de többnyire középkorias romantikájú 
szellemiséggel. 

 
A szájhagyományon nyugvó emlékezet úgy az 1900-as évek elejéig nyúlt 

vissza, a korábbi múltja a fejekben időközben elveszett. Tudták nagyjából, 
hogy korábban kik laktak benne, de sejtelmük sem volt a különös épület ere-
detéről. Valamiképpen a török időkből származó várnak gondolták. Gazdasági 
cselédeknek, téglásoknak már hogyan építettek volna ilyent! 

A betyárvilágot is belegondolták a különös ház múltjába. Ezt a ferde 
padlásszíntbe vágott lyukakkal hozták kapcsolatba. Úgy vélték, hogy az ott 
lakó betyárok a pandúrok közeledtére bebújtak a „likakba”. Sőt a pandurokat 
ravaszul maguk után csalva, valahogy belecselezték őket a kútba. A kút állat-
itatáshoz használt egyben szellőző külső nyílását is bevonták a pandur-ellenes 
betyár cselvetés elméletébe. 
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Belső kút 

Az erdész kényelmét, 
biztonságát szolgálta, 
ugyanakkor a vár-
legendát is táplálta. 

A vár legendájához természetesen hozzátartozott az alagút léte is. Tudni 
vélték, hogy az a „hidegvőgybe”vezetett, de számos egyéb alaptalan, csacska 
változat is született, nem gondolva az alagút készítésének a költséges voltára, 
vagy egyáltalán, miért kellett volna az alagút ennél az épületnél? 

Külön csokrot jelentettek az ott valaha volt különös lakodalomról szóló 
változatok, amelyen a vőlegény a koszorúslánnyal, más változatban a meny-
asszony a „vőfénnyel” beugrott a kútba. Más esetben bedobták őket. Valami 
szerelmi históriát sejttettek a háttérben.  

A sors úgy hozta, hogy én, László István helytörténeti kutató 1923-ban 
abban a nevezetes házban születtem, mivel szüleim vagyontalan téglagyári 
munkásként a ház lakói voltak. A házban akkor kizárólag téglások és gazdasá-
gi cselédek laktak. – Itt említem, ha valahol elhangzik, hogy én milyen neve-
zetes házban születtem, az emberek egy pillanatra jelentősen fölnéznek, el-
mosolyodnak, pedig nekem abban csak annyi szerepem volt, mint Festetics 
Györgynek abban, hogy ő meg az ismert és csodált sokszobás keszthelyi kas-
télyban született.  

Felnőttebb éveimben is sokat voltam a Csillagvárnál, bár egyéves korom-
ban leköltöztünk az onnan talán száz méterre lévő, s már lebontott téglagyári 
lakásunkba. Oda jártam tejért, az ottani gyerekekkel együtt jártam iskolába. 
Igy aztán a közelség folytán korán ébredő kíváncsiságommal többször is hal-
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lottam a rejtélyes múltról. Senki sem szólt ellene, még felelőtlenül meg is tó-
dították azokat. – Ha visszagondolok, ezek a „legendák” akkor is éretlennek 
érződtek. Gyerekek is szerepet játszottak felelőtlen közléseikkel, tódításaikkal. 
Az „alagút” titka volt a legizgalmasabb. Az hallomásból ismert volt, hogy vá-
rakhoz ostrom esetére – a külső kapcsolattartás miatt – szoktak alagutat épí-
teni, így azt bizonyára itt is meg lehet találni! 

A négyágú csillag alaprajzú ház hat szobájában az 1920-as évek elején 
nyolc család lakott, mivel a délkeleti és az északnyugati sarokszobákban (28 
m2) két-két egymásnak idegen család élt. Születésem idején, a 20-as évek ele-
jén a délkeleti sarokszoba két családja rajtunk járt keresztül ki-be, a mi leg-
alább öt-hat fős családunk ugyanis a keleti oldal középső szobájában lakott. 
Ma parancsnoki szobának van berendezve (18 m2). A két család felnőtt férfijai 
állattal bánó emberek voltak a battyáni uradalomban, s így kora hajnalban 
mentek dolgozni és este későn értek haza, amikor mi téglások még aludtunk, 
illetve már aludtunk. Mit súghatott ez egyszerű embereknek a tapintat reggel 
belülről, este kivülről közelítve az ajtónkhoz, átmenve egyetlen szobánkon, az 
alvó családon? Kopogtassanak-e? – Pedig volt ez még rosszabbul is: 1910-ben 
10-11 család lakott a hat szobában.  

 Ránk biztosan illettek a költő szavai: 

E fiúknak nem volt gyerekszobájuk 
hol mese-forrást rejtenek a zsaluk 
lakásuk volt volt egy roszszagú muszály-juk, 
ahol több család csókolt, pörölt és aludt 

Mécs László: Vád- és védőbeszéd 

A Csillagvár 
alaprajza 

Különös alak, vastag 
falak, belső kút, csiga-
lépcső, pince, padlás, 
egykor még torony is… 

Az erődítményszerű 
vadászház főúri hó-
bort, mellyel aztán 
maga a tulajdonos sem 
nagyon tudott mit 
kezdeni már 1840-ben 
sem, mert folyton 
beázott. 

Kétszáz év elteltével 
mégis a falu emblémá-
ja, múzeum és kedvelt 
kirándulóhely. 
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A hat szobához tartozott egy füstös konyha is kenyérsütő kemencével, 
zsírsütéshez, lekvárfőzéshez vaslábakkal stb. Volt és van egy eredetileg beépí-
tett, 31 m mély kút, de volt egy kisebb folyosói WC is, amelyről a zsúfolt lakás-
időben nem tudtunk, hiszen az már régen elromosodott, lomok takarták. Így 
aztán nem volt belső WC, de külső sem! Viszont volt friss levegővel szellőzte-
tett tágas kültér! – Így múltak az évek.  

A téglagyárnál a pajta végében kialakított két kis lakással, valamint a cse-
lédség Battyánba húzódásával a közös szobák úgy 1925-ben megszűntek, sőt a 
huszas évek végére már üres lakások is voltak. 

Kb. 1937-38-ban valahonnan Balatonszentgyörgyre költözik Szurovi Imre 
Pál, enyhe elmebetegsége miatt rokkantnyugdíjas építészmérnök, akinek Diós 
névváltozásában főszerepe lesz. Ez az ember nagyon beleszeretett e rejtélyes 
házba, elhatározta múltjának földerítését és látogatottságának megszervezé-
sét. „Isteni terveim vannak, meglátják, özönleni fog ide a nép” – hallottuk tőle 
sokszor. Ő teljesen tervének akart élni, s hogy ezt tehesse, az uradalom veze-
tésének engedélyével falusi lakásából Diós pincéjébe költözött úgy az 1939-
40-es évekre. Fiatal, lelkes téglás legénykék – (Török József (1924), Török 
Lajos (1926), Süte György (1926) és én, László István (1923) – segítségével 
nagy lendülettel megindult a munka. Az északi középső pinceablaknál belül-
ről a padlószintig kibontottuk a falat, s az így létesült nyíláson át vízszintes 
kijáratot képeztünk, ahol kiskocsival takarítottuk ki a pincét. Minden lábdob-
bantásra gyanúsan hangzó helyet megástunk az alagút megtalálásáért. Első-
sorban a lépcső folytatásánál kerestük az alagutat. 

Szurovi urat én nagyon megismertem és szellemi rokkantsága ellenére 
megszerettem mint környezetünkben feltűnt művelt és érdekes embert. 
Szombathelyen nevelkedett. Ausztriában volt egy filmszínész fia. A felesége 
talán elhagyta. Kéthelyen élt a nővére, kinek a férje ott erdőmérnök volt. A 
nővére hetenként nagy edényekben küldött neki ételt. Mi is többször meghív-
tuk ebédre. 

Visszatérve a kutatásra, persze sehol semmi. „Szurovi úrnak” ez nem vet-
te el a kedvét. Elméleteket gyártott a vár-múltra. Félig komolyan, félig tréfá-
san, koppanó sarokkal így szokott bemutatkozni: „Szurovi Imre Pál, a Csillag-
vár kapitánya vagyok!” A Csillagvár nevet tőle hallottuk először. Helyesen-
helytelenül, de a Csillagvár elnevezés az ő agyának a szüleménye. Erre szemé-
lyem valószínűen az egyetlen koronatanú, mert a kevés tanútársam mind 
meghalt. – Szerintem a Csillagvár név látszatra találó, de hiteltelen, sőt meg-
tévesztő, hiszen a név érvként hat a kutatással megcáfolt vár múlt ellen.  

Hát így lett Diósból Csillagvár, azonban Csillagházat már itt-ott kevéssel 
korábban is mondtak tanult emberek. A Csillagvár jól hangzó nevet – Szurovi 
Imrét játékosan utánozva – kezdetben csak kevesen, s azok is mosolyogva 
mondták, mint amit nem kell komolyan venni, azonban ennek ellenére az 
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lassan-lassan elterjedt. Évek során így bújt bele a várszerű Diós a jól hangzó 
Csillagvár nevezetbe. Mi téglagyáriak és diósiak – különösen a fiatalok – na-
gyon megörültünk az ismeretlen múltú, különleges háznak. 

A Csillagvár lakói – mint említettem – az 1930-as évek végére meggyé-
rültek. Eközben meg-megjelenik egy-egy írástudó, régi dolgok iránt érdeklődő 
úriember (muzeológusok, újságírók), s a tudomány számára „felfedezik” a 
„Csillagházat”, Szurovi Imre után a „Csillagvárat” ahogy újonnan egyre in-
kább nevezik. Újságcikkekben lelkendezve körülírják ezt a különös épületet, 
ezt a „törökkori kiserődöt”, amely szinte elbújva az erdőben szerencsére túlél-
te a Rákóczi-szabadság leverését követő vármegsemmisítést. Ezek az írások 
alig érintik a népi tudatot. Mi láttuk az itt ritkaságszámba jövő úriembereket, 
de újságot alig olvastunk, így írásaikat sem. Legfeljebb egy-két helyi ember, 
de azok nem mi voltunk. A helyiek szemében ez a ház továbbra is „Diós” ma-
radt a maga titkaival. 

Így ért bennünket a második világháború kora, benne 1944 december 3-
10., amikor a szovjet erők gyors előtörése idején a háborús vész elől a Csillag-
vár pincéjében keresett védelmet a régi kis téglagyár lakossága és néhány fa-
lusi család. Ennek történetét megírtam a „Balatonszentgyörgy a második vi-
lágháborúban” című helytörténeti könyvemben, „A „Csillagvár” 1944. decem-
berében majdnem vár lett” c. részben, ahol akkor még Diósról esik szó, bár 
lappangva már a Csillagvár is elhangzik itt-ott (180. o.). 

A II. világháborút követően az új politikai államhatalom a földreform ke-
retében szétosztotta a nagybirtokot. Szétosztásra került a nagybirtok minden 
ingó és ingatlan tartozéka. Cselédlakások, istállók, állatállomány, kocsik, sze-
kerek, de még a kézi kaszák is. 

Ebben a helyzetben a Földigénylő Bizottság – a jövőre gondolva – a Csil-
lagvárat érintetlenül az utókorra hagyta. Csak tisztelettel szólhatunk az egy-
szerű iskolázottságú emberek e felelős érettséget tanúsító tettéről.  

Az 1950-es években már csak egyetlen család, Mengyi erdészék lakták a 
csak nevében „várat”. De az új világ új feladathoz keres megfelelő épületet. A 
végvári vitézek emlékére, azok életét bemutató vitézi tanyát kíván berendezni 
a megyében. Erre aztán keresve sem találhattak jobbat a Csillagvárnál. Mint-
ha az építtető, Festetics László ezt álmodta volna meg 1818-19-ben. 

Az elhanyagolt épületet 1957-ben műemlékké nyilvánították, azonban az 
nagy külső-belső renoválást igényelt, amelyet 1958-59-ben hajtottak végre. 
Csak a padlásról 41 kocsi szemetet vittek el. Ez az elképesztő mennyiség ma-
gyarázatra szorul. Én biztosra veszem, hogy a torony törmelékéből és egyéb 
szemétből a padlás ferde síkját közelítették a vízszinteshez, hogy a most már 
padlásszínt padlásként használható legyen például terménytárolásra stb. En-
nek érdekében akár még föl is hordhattak földet. Ekkor derült fény az eredeti-
leg épült toronyra is, amelynek egyik bizonyítéka az eredetileg csak a torony 
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által fedett csigalépcső. Másik bizonyíték a torony alapja. Harmadik pedig a 
nagy előtér belső felén, balról fent látható karvastagságú lyuk, mely fent a 
padlástérben egy kikopott faburkolatban jelenik meg. Van még negyedik bi-
zonyíték is, a „beszélő lik” a Csillagvár kellős közepén. Ez a módos kőkeretes 
vasrácsos környílás a beszélő érintkezést szolgálta az alsó-felső tornyos szint 
között, majd a torony lebontása és a tetőszerkezet ráépítése után az alsó szint-
ről a padlás felé az eredeti építéstől napjainkig. Ez az egydarab terméskőből 
kifaragott 66 cm átmérőjü vasráccsal fedett környílás egyben a nagyboltozat 
záróköve is. Nem valószínű, hogy e környílásnak az alsó- vagy a felső szint 
megvilágításában szerepe lett volna, hiszen a torony, majd a padlás azt nehe-
zítette, de a nagy helységek szellőztetésében biztosan. A beszélő környílásnál 
az egyrétegű boltozat világosan látható, míg a szélek felé távolodva bonyolult, 
nem látható vastag boltrendszerek tartják az eredeti kis lejtésű tetősíkot, a 
mostani padlásszintet. A tetőszerkezet utólagos ráépítését követően ebbe kel-
lett vágni a búvólyukaknak gondolt szárító nyílásokat. 

 

A központi helyiség plafonján kiképzett lyuk 

Közvetlenül a padlásra (egykori emeleti szobába?) nyílik, a plafon közepén. Szerepe 
nem ismert, talán terhek, víz, ételek emelésére használták egy köteles emelőszerkezet-
tel. A terem sarkában egy kötéljáró lyuk is van. 
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A rejtélyes kötéljáró lyuk 

Az illusztrációként odahelyezett kötélnek valódi funkciója nincs, de a lyuk kopása is 
arra utal, hogy benne kötél mozgott. Talán egy emelőszerkezethez tartozott, mellyel a 
terem plafonjának központi lyukán szállíthattak terheket. 

 
Van még egy bizonyságnak érzett feltevésem a karvastagságú lyuk és a 

beszélőnek mondott környílás kapcsolatára. A lakótoronyba csak a körlép-
csőn és nehézkesen lehetett följutni. Például a többnapos vadászvendégeknek 
a tisztálkodásához tetemes vízre volt szükségük, melyet a használat után le 
kellett hozni. Kezdetleges liftként is alkalmazhatták a 66 cm-es lyukon a fel-
vonót, például idősek, betegek, gyerekek szállítására. De egyéb terhek szállí-
tása is fölmerülhetett. Mindezt a sötét csigalépcsőn megoldani nehézkes lehe-
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tett, s erre gondolták ki a felvonószerkezetet, amely két csiga alkalmazásával 
könnyen megoldható volt. A bélelt karvastagságú lyuk faburkolatának kötél-
től való kopása ennek a bizonyítéka lehet, ami nem mond ellent egyben a jel-
zésre való használatnak sem. A 66 centis átmérőjű lyuknál pedig a fölvonóban 
való szerepét abban is látom igazolva, hogy a vasrács nem rögzített, levehető, 
csak a saját súlya és egy kis perem tartja a helyén és így veszélyes is. Ezt a 
felületességet kizártnak tartom a Diósi Jágerház (Csillagvár) építőinél, hogy 
ők nem rögzítették volna a súlyos vasrácsot, ha gyakran nem kellett volna azt 
elemelni a helyéről.     

Móricz Béla 

Fonyódi helytörténeti kuta-
tó, a Csillagvár feledésbe 
merült és romantikus le-
gendákkal torzított eredeté-
nek felfedezője. 

Sokáig ő is az erőd-
elgondolás szerint, sikerte-
lenül kutatta az épület múlt-
ját, míg a Budapestre telepí-
tett Festetics-levéltárban 
megtalálta a megoldást: az 
építést elrendelő eredeti 
iratot, 1819. július 25-i kel-
tezéssel. 

A titokzatos épület múltjának fölkutatásával a megyei szervek Móricz Bé-
la tekintélyes fonyódi helytörténeti kutatót bízták meg. A megbízott kutató 
két éven keresztül eredménytelenül kutatott a törökkori várak körében. Így 
adódott az ötlet, hogy körülnézzen a tulajdonos Festetics-család Budapestre 
telepített irattárában, ahol eredménnyel járt. 

1959 őszén megtalálta a különös épület építésének módosítását jelentő 
iratot, melyet gróf Festetics László 1819. július 25-én írt alá. Maga az építési 
terv nem került elő, azonban ez a tervmódosítás maga a teljes 100 %-os bi-
zonyság. De a sikeres felfedezés csak 1959 őszén történt meg, vagyis az avatás 
után hónapokkal. E fonák helyzet jól illett a Csillagvár eddigi különös, megté-
vesztő múltjához.  

Az igényesen berendezett Végvári vitézi tanya múzeumot ünnepélyes ke-
retek között 1959. július 5-én nyitották meg. Az akkori ismeretek alapján ké-
szült a márványtáblás felirat is: „Törökkori kiserőd. Épült a XVII. században.” 
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A Csillagvár építésének elrendelése 

Az építést elrendelő irat kivonata, ahogy az a Csillagvárban jelenleg kifüggesztve látha-
tó. 
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Kivonat a meghívó szövegéből: „E célra a balatonszentgyörgyi erdőszélen 
levő, ismeretlen időben épült, erősség jellegű, csillagalakjáról Csillagvárnak 
nevezett műemléki épületet használta fel, mely különleges építészeti megol-
dása folytán eddig is méltán keltette már fel a szakemberek érdeklődését.”  

 

Móricz Béla eredeti könyvecskéjének címlapja 

Ez az 50 oldalas könyv fedte fel a Csillagvár múltját. Móricz Béla 1959 őszén találta 
meg az építést elrendelő Festetics-iratot. Az addigi elképzelések régebbi, török-kori 
kiserődnek gondolták. 

 
Móricz Béla az 1959. őszi sikeres kutatására alapozva „A balatonszent-

györgyi Csillagvár” címmel egy 50 oldalas könyvecskét jelentetett meg 1960-
ban, 3100 példányban, amelyet a Csillagvárnál árusítottak. Móricz Béla en-
gem (L.I.) kért meg a Csillagvár közelmúltjának megírására az ő könyvecské-
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jében, azonban én akkor túlzott elfoglaltságom miatt ezt megoldani nem bír-
tam (tsz-elnök voltam), de utólag e könyvemben bizonyára pótoltam. A köny-
vecske már a nyolcvanas években elfogyott, azonban nekem van egy példány 
belőle, és rendelkezem a kézirat fénymásolatával is. 

A fontos idézet Móricz B. könyvéből: 

Az építés megkezdésére Festetics László 1819. július 25-én a következő 
irásbeli rendeletet adta: 

 „A szentgyörgyi téglakemence szomszédságában az erdő szélén az ott 
designált (kijelölt) helyen, egy Jágerlakás építessen, a kiadott plánum 
(terv) szerint. Megjegyeztetik itt, hogy a kiálló szegletekben a vakab-
lakok elmaradván mindenütt a középen tsak egy nyílt ablak készíttes-
sen, hogy a födél intézésében csatornák elkerültessenek. Az épület kép-
étül minden Czifraság elmaradjon és hogy a Pincze tsak felényire 
földbe bemenvén, a kint álló része kivülről földdel megtöltessen. Az ab-
lakok parapetjeinek (keret) 4 és ½ schuch magassága lévén, azokhoz 
belül a szobában lépcsők intéztessenek …” 

Ez eredeti iratból szerintem megfejthető egy és más. Például a pincét mi-
ért csak felényire ásatja be a földbe? Szerintem azért, hogy a nagy kiterjedésű 
épületet a teljes besüllyesztés előnytelenül alacsonynak mutatta volna. Így a 
külső feltöltés látszólag magasított rajta. Az utólag rákerült mostani tetőzet is 
javította az épület nagyságának képét. 

Én a torony ráépítését, az egyéb említett szerepén kívül, az eredetileg ala-
csonynak, laposnak bizonyuló épület megjelenésének az imponáló ellensúlyo-
zására is gondolom.  

Másik kiemelésem a cifraság elmaradásához kapcsolódik. A mostani egy-
szerű nagy falfelületek engem egy középkori templom hangulatára emlékez-
tetnek. 

Arra is felhívom a figyelmet, hogy az épület helye akkor az erdő szélében 
volt, ahonnan az erdőt mellőle csak 1848/49-ben irtották ki. Igen, éppen a 
szabadságharc idején. Azóta hívják a tőle délre fekvő területet „Irtási dűlő-
nek”.  

Móricz Béla sikeres felfedezése kezdettől beleütközött a mesés vármúlt 
megszállottjainak képzelgésébe. Ezek illetékesek is lévén, éveken át mindent 
elkövettek, hogy Móricz Béla állításait megcáfolják. Ennek érdekében éveken 
keresztül levéltárakban stb. kutattak a vármúlt után. Móricz Béla pedig ott 
követett el hibát, hogy a megtalált, fentebb idézett perdöntő iratot nem fény-
másoltatta, illetve nem fényképeztette azt itthoni bizonyítás céljából. 

Így történhetett meg, hogy Móricz Béla felfedezése után 15 évvel a „So-
mogy megye földrajzi nevei” című 1974-ben kiadott tudományos igényű 
munkában Balatonszentgyörgynél a 82. oldalon ezt az idejét múlt, megtévesz-
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tő szöveget olvashatjuk: „Csillagvár: Régi huszárvár, melyet emberemlékezet 
óta cselédlakásoknak használtak. Ma múzeum, nevét csillagalakú alaprajzáról 
kapta.” – Kinek higgyen az ember? Eredetileg Jágerlakás vagy huszárvár? 

A vár-múlt melletti makacs kitartás végülis megszűnt az egy-két illeté-
kesnél is. Ugyanis a Magyei Levéltár megvásárolta Móricz Béla kutatói hagya-
tékát, amiben könnyen megtaláltam a perdöntő irattári jelzetet: XXX. 7. fond 
1. E jelzettel az Országos Levéltár Festetics-részlegében 1987. december 31-
én, Szilveszter napján – végtelen örömömre – fénymásoltathattam a Csillag-
vár építéséről szóló, 1819. júl. 25-én kelt, Balatonszentgyörgynek oly becses, 
eredeti kéziratot. (A teremőr pedig meglepődve látott egy boldogságtól zoko-
gó embert.) 

A karácsonyi-újévi ünnepkörben a művelődési házban rendezett helytör-
téneti kiállításon a becses iratot természetesen azonnal kiállítottam. Sok láto-
gatója volt. 

A Csillagvár esetében a látszat és a valóság alig hihető helyzeteket szül. A 
tévedések egész sorát. A közeli múlt ismétlődő elfelejtését, a felfedezés két-
ségbe vonását, az igazi múlt megismerése iránti közömbösséget. 

Mintha restek lennénk gondolkozni. A bonyolult valóságnál vonzóbb az 
egyszerűsítő mese. Kis túlzással azt mondhatom, hogy szinte senkit nem ér-
dekel a Csillagvár valós múltja. Azokat sem, akiknek sugározniuk kellene a 
nehezen megszerzett felismerést. Tömegméretekben beérik a „hiszen én már 
láttam a Csillagvárt” ismerettel. A különös épületet mindössze főzőversenyek 
nagyszerű színhelyeként látják. Sajnálattal látom, hogy már az eredeti nevét is 
kevesen tudják, pedig még néhányan élünk azokból, akiknek nevéhez a szüle-
tési anyakönyvben Balatonszentgyörgy mellé „Diós” vagy „Dióspuszta” került. 

Az 1958-59-es nagy helyreállítás önmagában számos dolgot tett érthető-
vé. Megértettük, hogy ennek az épületnek eredetileg nem volt tetőzete és pad-
lása. Megértettük, hogy a mai ferde síkú padlásszint volt az eredeti tetőszint, 
amelyen malterba helyezett cserepek képezték a tetőzetet. A változtatások 
okát ki is gondolhatjuk, de levéltári iratok is megerősítik. Az eredeti padlástér 
nélküli kislejtésű tetőzet rendszeresen beázott és így szükségessé vált a tetőte-
res tetőzet. De most már érthetővé vált a „búvólyukak” titka is. A tetőzet elké-
szülte után a dupla padlásboltozat kiszárítását szolgálta. Megértettük, hogy az 
épület középső részén emelet volt. Ennek bizonyítéka az eredeti lépcsőföljáró 
felső nyitott volta és a torony alapjainak maradványai. Az emelet az akkor 
erdőszélében álló épületnél az erdő lombszintje fölötti áttekintést biztosította 
például tűz esetére. Én az emeletre gondolva még a keszthelyi kastéllyal zász-
lójelzéssel vagy egyéb módon való kapcsolattartást is föltételezem, hiszen a 
távcső akkor már ismert volt, a sík terep pedig a Csillagvár emelt szintjével a 
keszthelyi kastéllyal a tornyok révén lehetővé tette az átlátást. A nagy renová-
lás hozta felszínre a belső WC-t is.  
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A Csillagvár építését elrendelő eredeti oklevél 

Az oklevél többmindenről szól, itt csak a Csillagvárra vonatkozó részletet emeltük ki. 
Az építkezést elrendeli, és részben módosítja az eredeti (elő nem került) tervet. 

Jól látható az eredeti laptörés helye (itt utólag illesztettük össze). Gróf Festetics László 
aláírása jóval lentebb, egyebek után van, itt nem látható. 
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Itt jegyzem meg, hogy a lőrés-szerűnek említett ablakok a várszerűség 
követelményének nem felelnek meg, mivel a bejárati ajtó előtt nem biztosítják 
a teljes áttekinthetőséget, nem szüntetik meg a holtteret. Tehát e tekintetben 
a várszerűségnek csak látszatával találkozunk. 

Pontosan nem ismert az erdészet elköltözésének és az új tetőszerkezet ki-
alakításának az ideje, valamint az igényesnek épített erdészház igénytelen 
munkáslakásokká történt átszervezésének az oka. Valószínűnek látszik, hogy 
az állandó beázás és egyéb ok miatt vitték el onnan az erdészetet és vonták föl 
az új tetőszerkezetet. Ezt követően vált cseléd-téglás lakássá. A rendeltetés 
váltás az igénytelenségben is megnyilvánult, amennyiben az új tetőszerkezet 
kialakításához szükséges felmenőfal megemeléseket belülről egyáltalán be 
sem pucolták. 

A plébánia anyakönyveiben végzett kutatásom szerint ez a nagy átalakí-
tás 1840. körül történhetett. 

Végezetül visszatérek az elő nem került építési tervre, hiszen az 1959-ben 
sikeresen fölkutatott 1819. július 25-én kelt grófi irat csak a tárgyévi rendel-
kezések (Rendelések) között egy rövid 16 soros tervmódosítás. Így érthető, 
hogy amit módosítani nem rendelt, arról nem is szól. Így nem szól például a 
toronyról stb., de az alagútról sem, ami magában badarság. Nem szól az épü-
let különleges stílusáról, annak okáról. Persze az sem kizárt, hogy egy szeren-
csésebb kutató még az eredeti építési tervet is megtalálja az Országos Levéltár 
Festetics részlegében. 

Ízelítő a diósi jágerház leltárából az 1830-as évekből 
Fájdalom, hogy csak ízelítőt tudok írni e fontos anyagrészből, de vala-

hogy elkallódott a jegyzet, és így csak erőlködő emlékezetemre támasz-
kodhatom, az ízekre. Erdészeti eszközök, szerszámok szerepeltek benne. 
Meglepett, hogy milyen sok méhészeti eszközzel, felszereléssel találkoz-
tam. S míg minderre csak általánosságban emlékezem, a tilalomfákat 
szám szerint, pontosan tudom. Öt „tilalomfa” szerepelt a leltárban. Az em-
lékezésben Arany János segített: „…azt hinné az ember, élő tilalomfa, ütve 
átalútnál egy csekély halomba”. 

Megjegyzés: A tilalomfa közismert tiltó jelzés volt azidőben, amikor az em-
berek nagy része nem tudott írni-olvasni. 

A Csillagvár fénykoráról 
 „A magyar nemzet hősi korszakát élte a XVI-XVII. században, mikor 
másfél évszázadon keresztül az ország belsejében folyt a harc a ter-
jeszkedő török hatalom ellen. 
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Az 1500-as évek végére kialakult végvár-vonalat a déli Dunántúlon a 
Balaton képezte s így Somogy megye területe állandó hősi harcok szín-
tere lett.  

A fizetés nélkül rongyoskodó és betevő falatjukat is sokszor csak harc 
árán megszerző végvári vitézek egykor dicső végházai, török dúlás, 
vagy császári rendelet folytán azóta mind elpusztultak. Az épületek 
sehol sem láthatók, berendezésük sehol az országban bemutatva nin-
csen s hős lakóik emlékének megörökítése is hiányzott mindezideig. 

Ezért Somogy megye Idegenforgalmi Hivatala a végvári vitézek, va-
lamint a területén folyt végvári harcok emlékének megörökítésére, a 
budapesti Nemzeti Múzeum fegyvertörténésze dr. Kalmár Jánosnak 
munkájával Balatonszentgyörgyön, tanító és nevelő célzatú XVII. szá-
zadi vitézi tanyát rendezett be, részint eredeti, részint ilyenek után ké-
szült bútorokkal, fegyverekkel, háztartási és felszerelési cikkekkel. 

E célra a balatonszentgyörgyi Bari-erdő szélén levő, erősség jellegű, – 
csillag alakjáról „Csillagvárnak” elnevezett ódon műemléki épületet 
használta fel, mely különleges építészeti megoldása folytán eddig is 
méltán keltette fel a szakemberek érdeklődését. 

A Balaton-vidék e festői erdős-szőlős tája ezzel a létesítménnyel, az or-
szágban páratlanul álló kulturális látnivalóval és kedves kiránduló-
hellyel gyarapodott, amelynek megtekintése mindenki számára emlé-
kezetes élmény marad. 

Somogy megye Tanácsának Idegenfor-
galmi Hivatala” 

(Fenti írás Móricz Béla „A balatonszentgyörgyi Csillagvár” című, 1960-ban 
3100 példányban kiadott könyvének előszava.) 

S ezzel megesett a valahai jágerlakás, Diós, Csillagvárként történő újjá-
születése. A végvári vitézi tanya messzeföldön ismert, kedvelt kiránduló hely-
lyé vált. Számos, a szocializmus viszonyai közt népszerű rendezvénynek adott 
helyet. Ilyenek voltak a békegyűlések, pártrendezvények, élüzem ünnepélyek, 
úttörő avatások, nemzetközi úttörő találkozók, munkásőr találkozók stb. 
Egyes rendezvényeknél neves sportolók működtek közre, máskor a sármelléki 
szovjet reptérről helikopter jött át, s vált szemlélhetővé. 

A vonzóan berendezett vitézi tanyát a környék iskoláinak, úttörő táborai-
nak tanulói, a Balatonpart üdülő vendégei nagy számban látogatták. Volt, 
hogy a forgalom adott évben a 25 ezer főt is elérte. Az akác-sövény zárt négy-
zetének varázslatos hangulata, melyet a büfé is elősegített, nagyon sok vissza-
térő vendéget hozott vidékről, de helyből is. 
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Megjegyzést érdemel, hogy a szocialista viszonyok kezdetén, úgy az 1950-
es években az üzemi dolgozók körében, szokatlansága miatt idegenkedtek az 
üdüléstől. A helyi szakszervezeti alapszervezetek egy-egy felsőbb szervtől ka-
pott üdülési beutalót csak kinnal-bajjal tudtak fölhasználni, vagyis valakire 
rábeszélni. Alig akadt dolgozó, aki vállalta az üdülést, mert sajnálta rá a sza-
badságát és a kevés költséget is. Ezért rendszerint pénzjutalmat is kellett jut-
tatni a rábeszélhető személynek. Így történt, hogy a helyi vasútállomáson is 
évről-évre ugyanaz a személy ment üdülni. 

A Csillagvár, illetve a korábbi Diós rendeltetésének változásai 
Erdészlakás, vadászház (1823-kb.1840) 
Zsúfolt munkáslakás (kb. 1840-1928)  

Megfogyatkozott lakó (1929-1958) 
Végvári vitézi-tanya múzeum (1959-2004) 
Huszár- babamúzeum (2005-) 

A Csillagvár ma 
Az öreg Csillagvár 2005-ben megfiatalodva, új szerepet vállalt. A keszthe-

lyi „Babamúzeum” kigondolója s megteremtője, Túri Török Tibor lehetőséget 
látott egy hasonló intézmény megteremtésére a mi kedves Csillagvárunkban. 
A titozatos s nagymúltú Csillagvár vitézi tanyaként – látogatottságát illetően 
– bizony gyengélkedett már. Annak működtetésében ugyanis anyagi érdekelt-
ség semmilyen szinten nem működött. A szocialista viszonyok megszűntével 
pedig eltűnt az éltető gondoskodó háttér, a látogatottság visszaesett. 

A bérlő vállalkozás legfőbb jellemzője a megváltozott viszonyokhoz való 
rugalmas alkalmazkodás. Erről győz meg bennünket itt minden, az épület és a 
park berendezése, az egész intézmény működtetése. Itt szinte naponta lát új 
dolgot az ember. A vendéglátás szempontjai is lényegesen korszerűsödtek. Itt 
minden adott, hogy az ember jól érezze magát, miközben ismeretei is gyara-
podnak. 

A múzeum igyekezett megőrizni a korábbiból annak hangulatát, nagy-
mértékben gazdagítván azt. Fegyvereket, azok utánzatait, szakállaspuskát 
láthatunk a régiből. Láthatunk egy ipari remekműnek tekinthető nagyalakú 
vasládát csodálatos zárószerkezettel, tizenhat zárónyelvvel, rejtett kulcslyuk-
kal. Itt említem, hogy a végvári vitézi tanyát két alkalommal is kirabolták, 
értékes fegyvereit elvitték. 

A Huszár-babamúzeum rész 150 alakkal bemutatja a huszárságot egyko-
rú egyenruhájában, könnyűfegyverzetével. A könnyűlovasság alakjai közt kül-
földieket is látunk. 
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Régi tárgyak 

Új gazdája, Török Tibor kissé vegyes hatású, de kellemes atmoszférát, programokat, 
rendezvényeket – életet visz a korábban kissé már megkopott Csillagvárba. A falu újra 
birtokba veszi: kijárnak, „visszafoglalják a várat”. 

 
Itt látható a képzeletbeli Álmos honfoglaló vezértársaival, de láthatjuk 

Attilát is lóháton. Látunk középkori és törökkori magyar főurakat, hun-
magyar harcosokat, de I. II. világháborús katonákat is. 

Láthatunk egy kis jelzőágyút is. 
A nagy babaválaszték igényes öltözetben képviseli a közelkorok és külön-

féle népek babáit, sokféleségükben is bájosan, azonban a fiatalkorunkban és 
környezetünkben látott szegényes babákat itt nem találjuk. 

A sokáig török-korinak hitt Csillagvár legendás légkörét idézik az 
embernagyságú életszerű csoportos kifejező viaszfigurák (panoptikum): 

falusi pappal vitázó várkapitány 

falusi kovács fogat húz 

füstöskonyhában dolgozó szakácsnő  

fegyvert élező, kockázó végvári vitézek 
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étkező végvári vitézek 

italozó, beszélgető végvári vitézek 

Középkori kínzóeszközök is láthatók. 

 

A Csillagvár udvara 

Az udvaron játékok, állatsimogató, íjászat kínálnak kellemes kikapcsolódást. Nyáron 
rendezvényeknek, koncerteknek, fesztiváloknak is helyt ad. 

Az épület és az udvar rendezettsége Rigó Zsolt bentlakó gondnokot is dicséri. 

 
Kender házi feldolgozáshoz szükséges eszközök láthatók, pl. rokka, szö-

vőszék stb. 

Az akác-sövénnyel bekerített terjedelmes park maga a felüdülés, különö-
sen azzá teszi a látványos kis állatfarm. 

Láthatók itt szabadon szamarak, különböző fajta kecskék, juhok, disznók, 
kutyák. Az ország egyik legkisebb törpelován csodálkozhatnak el a látogatók. 
A nagyketrecben mosómedve pár látható. Szelíd, ölbevehető baromfiak sétál-
nak, s a tollkoronáját öntelten illegető pulykakakason mosolyodik el az em-
ber. Az állatok egy része megsimogatható. 
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Múltat idéző foglalatosság, mint a nyilazás, dárdahajítás, dobócsillag do-
bás a helyszínen látható és gyakororolható. 

A parkban művészi fafaragványokat láthatunk. Külön említést érdemel az 
ötlet, egy fűzekből megtervezett, folyamatosan alakított élőjurta (pergolát). 

Hétvégeken látványos koncertek, „Csillagvári estek” kerülnek megrende-
zésre.  

A mai viszonyokhoz igazodó Csillagvár kellően látogatott. Gépkocsival, 
kerékpárral, vonattal és gyalog sokan keresik föl. Gyakori a csoportos látoga-
tás. A helybeliek belépődíjat nem fizetnek. 

Olvasmány: A mi iskolatárs lányaink hajasbabái 
A nők örök időktől szülték a gyermekeiket, s fölcseperedve e szerepre 

önmaguk örökké készültek. Legkedvesebb játékuk is a babázás volt. A leg-
régebbi korokban már ott volt a baba, legalább is oda lehetett képzelni, 
akár egy múzeumra valót is. Annál érthetetlenebb, hogy leány iskolatár-
saim egyetlen babát sem tudnak fölmutatni sem az ily célra szakosodott 
csillagvári múzeumnak, sem unokáiknak. Ezen elgondolkozva megkérdez-
tem két volt iskolatársamat, Süte Ilonkát, özv. Szép Józsefnét (1922) és 
Szakos Margitot, özv. Nyers Józsefnét (1924). Tőlük a következő magya-
rázatot kaptam, melyet nagyjából magam is tudtam. 

Akkor, 60-80 évvel ezelőtt a kenyérgondokkal küzdő szegény csalá-
dokban nem jutott a jobb módúaknál már akkor is ismert, öltöztethető, 
szép alvó drága hajasbabára. A kicsi, öltöztethető porcelánbaba már in-
kább elérhető volt a kevésbé szegényeknek, de az is alig fordult elő. A tég-
lás-cselédgyerekek – pontosabban a lányok – mint az egyéb játékaikat, a 
babát is maguk készítették. Ehhez kínálta magát a kukorica csutka vagy 
tusa, a kukoricacső csak tüzelésre használható közepe. De ez a baba, mint 
az igazi, magával hozta e világra a haját is. Ez a tulajdonképpeni bibe-
szál, melyen keresztül megtörtént a beporzódás. Az arcot valamiképpen 
rongyból ügyeskedték össze szemet, orrot, szájat rajzolva rá. Ruhát a csö-
vet borító csuhéból készítették. 

Az ilyen baba persze nem volt időtálló s így azt megmutatni csak szere-
tettel, körülírva a képzeletben lehet. Ezért is nem látható az a csillagvári 
Babamúzeumban, de ott talán nem is hiányzik. 

A Csillagvár mint a Festeticsek gyíkfarka 
Minden falusi ember tudja, hogy a gyík farka letörhet, utána rángatódzik 

egy darabig, majd idővel a csonk helyén a fark újra nő. Ez a természeti kép 
segít nekem megérteni s megértetni a Csillagvár és nagyhatalmú Festetics 
család kapcsolatát és a belőle adódó mai tennivalót. 

Gróf Festetics László 1819-ben elrendelte a talányosan megtervezett 
Diósi jágerház-vadászház megépítését, de miután az tervezési hibából rend-
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szeresen beázott, 1840-től mint parádés vadászlak-építményt sorsára hagyta. 
Így alakult annak helyén még a Festeticsek idejében zsúfolt téglás-cseléd 
nyomortanya, ahol egy-egy szobában „több család csókolt, pörölt és aludt”. 

Köztudott, hogy a nagybirtok megszűntének évtizedeiben a Csillag-
várban – nagyon okosan – végvári vitézi tanyát rendezett be az akkori hata-
lom, mivel az a törökkori kiserőd jellegével valósággal kínálkozott arra a sze-
repre.  

A mához közelítő nagyléptékű idő kialakította a mai piaci viszonyokat, s 
az annak megfelelő berendezést, a huszár- és babamúzeumot, középkori ro-
mantikával tetézve, továbbá a vonzó kis állatfarmot s mindezt megfelelő ven-
déglátó háttérrel. A látogatottság sikerről tanúskodik. 

Nekem mindezek ellenére hiányérzetem van. Úgy látom, hogy a sors vé-
letlenül egy oly kincset juttatott kezünkre, mellyel nem tudunk kellően bánni. 
A Csillagvár a maga különös alakjával és hovatovább két évszázadnyi történe-
tével meghaladhatná az átlagérdeklődés szintjét. Saját gazdag tapasztalatom-
ból tudom, hogy a legtöbb ember viszolyog a Csillagvár felkutatott hiteles 
történetétől. „Én már láttam a Csillagvárat!” – szokták mondani, és beérik a 
mesével, főzőversenyekkel, felületes körültekintéssel. Mintha a Csillagvár 
csak az evés-ivásra, pihenésre ösztönözne, de töprengő, lelket emelő gondol-
kodásra nem. „Ez most nem olyan alkalom!” – szokták mondani.  

Kinek van igaza? Nyilván mindkét oldalnak, bizonyítja, hogy mindkét ol-
dalon látunk érdeklődőket. Igaz nem egyenlő arányban. De ez így van az élet 
egyéb területein is. Nem egyformán szeretünk olvasni és nem egyformát. Így 
vagyunk a kirándulással, múzeumlátogatással, zeneélvezettel stb.  

E felszínes érdeklődés folytán – hinni nehéz – a helyi lakosság többszö-
rösen elfelejtette e különleges épület múltját, rendeltetését, sőt a nevét is. 

Most, hogy Fenékpuszta Festetics-szervezésben talán európai idegenfor-
galmi látványosság lesz, ahhoz a közelség miatt szervesen ízesülhet Balaton-
szentgyörgy gondosan feltárt helytörténeti múltja, központban a Festetics 
kezdeményezésű legendás Csillagvárral, amely sokkal több az igényes érdek-
lődőnek, mint amit abból a jelen berendezés bemutat. Itt a díszletként fel-
használt épület értő látványa, annak különös történetével önálló életet élt és 
élhet, ha rangja szerint kapcsolódik az újraéledő Fenékpusztához. 

Falunk helytörténete nem merül ki a Csillagvárral. Számos oklevél és an-
nak feldolgozása segíti Balatonszentgyörgy közigazgatási területén valaha 
létezett középkori falvak: Besenyőszentgyörgy, több Battyán, Bar hiteles tör-
ténetének áttekintését. A törökkorban ostromot elszenvedett palánkvárunk 
volt, melynek tulajdonosa vői jogon Dobó István, az egri hős volt. És sorolha-
tó tovább. Még 3 millió éves őslény leletünk is került 
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Ahogy látjuk, a gyík farka Festetics László idején letört, de figyelemmel a 
közeljövőben újranőhet, ha az illetékesek akarják. Én az adottságokra hívtam 
föl a figyelmet, ez pedig erkölcsi kötelességem. 

Mit jelent nekünk, szentgyörgyieknek a Csillagvár, és miért 
olyan becsapós? 

Nagyon-nagyon sokat. Nem tettünk érte semmit, ölünkbe hullott, és úgy-
ahogy megőriztük, például a földreform során. Abból viszont lelkiismeret 
furdalásunk lehet, hogy nem erőltettük magunkat a megismerésére, inkább 
csak a hasznosítására. A legutóbbi időkig beértük azzal hogy felszínesen meg-
tekintettük, pedig a mélyre tekintés a múltjában sok történelmi tanulsággal 
szolgál, habár kezdettől titkolódzó volt, akár egy nehezen megfejthető rejt-
vény. Lassan azonban rájövünk, hogy a Csillagvárat nem elég megtekinteni, 
meg is kell azt érteni, ami nem is könnyű! Hiszen mindig megtévesztő, becsa-
pós volt. 

a/ Már eredetileg sem annak látszott, aminek épült. Az alagút meséje is 
azért tapadhatott hozzá. (tévedés lehetősége) 

b/ Már születése idején 150-200 évvel idősebbnek látszott. (tévedés lehe-
tősége) 

c/ Csak kevés ideig szolgálta eredeti célját, az erdész-vadász feladatot. A 
követő hasznosítása, a zsúfolt munkás tömeglakás meg éppen cáfolni látszott 
parádés kivitelezését. (tévedés lehetősége) 

d/ Külseje is lényegesen megváltozott, tornyát lebontották, tetőt emeltek 
rá. (tévedés lehetősége)  

e/ Neve is megváltozott, de továbbra is a vár múltra utal. (tévedés lehető-
sége) 

Kedves Olvasó! A tévedés lehetőségét nem tévedésből ismételtem mind 
az öt állításnál. Hangsúlyt akartam neki adni! Itt van a dolgok megfejtése. 
Magam is örülök, hogy ily átfogóan rájöttem.  

S ezalatt folyton vizsgáztatta a szentgyörgyieket, akik bizony sorra meg-
buktak a vizsgán. Hiszen elfelejtették múltját, törökkori kiserődnek tartották, 
mondták, amit a Csillagvár név tartósít is. Tapasztalat, hogy sok helybeli ma 
már nem tudja, nem is sejti, hogy ennek a titokzatos épületnek más neve is 
volt, vagy lennie kellett a Csillagvár nevezet előtt, hiszen azt halljuk róla, hogy 
nem volt vár. Pedig még elég sokan élünk, akik a mindennapokból Diósnak 
ismertük. 

Nem az a baj, hogy a sohasem volt várat várnak nevezzük, a baj az, hogy 
Móricz Béla napfényes kutatása ellenére a nemtörődömség újból köddé áll 
össze, ha nem is oly vastaggá.  



 

206 
 

Még ma is hódít az analfabéta szintű meseszemlélet az alagúttal stb, pe-
dig láthatjuk, hogy a Diós-Csillagvár egy komoly érettségi tétel, ami könnyen 
nem adja magát. De a magára adó szentgyörgyiek le sem mondhatnak az igaz 
megismerésről! Nem helyes a meghátrálás! Ismétlem: a Csillagvárat nem elég 
megtekinteni, meg is kell azt érteni! 

 
Itt és most, egyszer s mindenkorra számoljunk le az alagút mesével! 
 1/ Egy erdészházhoz, vagy akár egy parádés vadászkastélyhoz is, miért 

kellett volna egyáltalán alagút? 

 2/ Gondoljuk meg, egy alagút készítése óriási költségbe kerül. A távol-
ságtól függően, meghaladta volna az épületét is, hiszen kifalazni is kellett vol-
na! 

 3/ Hogyan termelték volna ki az óriási földtömeget és hová hordták vol-
na? Száz méterenként legalább 300 köbméter. 

 4/ Gondoljuk meg, az óriási földmunka és földtömeg ellenére hogyan 
tudták volna titokban tartani az alagút vonalát, s főleg a kijáratát! De a bejá-
ratát is, amit még a kút oldalába is képzeltek. 

 5/ Az alagúton történő külső behatolás ellen, hol és hogyan készítették 
volna el a külső ki-bejáratot, s milyen erejű állandó őrséggel tudták volna 
védeni a kijáratot, amely egyben távoli bejárata is lett volna a Csillagvárnak? 

 6/ Így végiggondolva, a Csillagvárhoz, illetve a Diósi jágerházhoz kellett-
e az alagút, és megerősítette volna-e, vagy inkább meggyengítette volna-e 
annak biztonságát? 

Ennek ellenére – mert akkor mindezt magam sem tudtam végiggondolni 
– Szurovi úr vezérletével, fiatalon, lelkes alagútkutató voltam. 

Manapság kedélyesen el-elhangzik, hogy „foglaljuk vissza a Csillagvá-
rat!”, pedig még el sem foglaltuk. Nem tettük a magunkévá. Restek vagyunk 
tudni róla, ami megtudható, pedig az méltó a tudatos gazdához!  

Falvaink kisnemesei és a „nemtelenek” a Diósi jágerház 
(Csillagvár) építése idején 

A „Csillagvár” keletkezését kutattam a vörsi plébánia jelenleg a helyi plé-
bánián tárolt anyakönyveiben. Különösen az érdekelt, mikor vált a parádés 
„Diósi jágerház” téglások és cselédek zsúfolt, nyomorúságos tömeglakásává. E 
kutatás során sok érdekességgel találkoztam. Ime, közlöm egy 1853-ban meg-
kezdett halotti anyakönyv címlapját, amelyből kitűnik, hogy a kellő sokaság 
végett az egész plébánia területét vizsgálom. Ugyanakkor a Csillagvárnak híre 
sincs. 
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„Vörsi plébánia és hozzá tartozó Balatonberény – Balatonszentgyörgy 
– Hollád – Tikos – Főnyed fiók helyiségek, Bottyán és Diós puszta s ma-
jor. – Megholtak könyve 1853-tól – 1856-ig. Egy ezer nyolcszáz ötven-
harmadik év elejétől kezdve.” 

A halotti anyakönyvekben a ma emberének meghökkentő a magas cse-
csemőhalandóság, az alacsony átlagéletkor, ugyanakkor meglepődönk az 
egyes öregek szokatlanul magas életkorán. Persze hasznos tudnunk, hogy e 
magas életkorúak születése idején még nem vezettek születési anyakönyveket. 
Az átlagéletkorokat az 1831 és 1832 évek halotti anyakönyvi adataiból számol-
tam. 

A vörsi plébánia körzetében e két évben kereken 250 halott volt. Ebből 74 
(30%) legfeljebb egy éves koráig élt. Az egy év feletti – vagyis aki megérte az 
egy évet – meghalt 176 személy átlagéletkora negyven és fél év. Azonban, ha 
az egy év alattiakat is bevonjuk az átlagszámításba, akkor csak 29 éves átlag-
életkort kapunk. Ma, 2007-ben az európai átlagéletkor férfiaknál 70, a nőknél 
78 év. 

Ugyanakkor elcsodálkozhatunk az 1832-ben meghalt három öregen. A 
balatonszentgyörgyi „tisztességes öreg”: Kreskai Ferentz élt 100 évet. (A 
Kereskaiak akkor még így írták.) A vörsi Csinyát György élt ugyancsak 100 
évet. Őket is meghaladta Pintér József, a „vörsi Matuzsálem”, aki élt 109 évet. 
A megjegyzések az ismert Kövér János vörsi plébános szellemességét dicsérik. 

Az anyakönyveket (matrikula) 1830-ig latinul írták, onnantól magyarul, 
de később ismét visszatértek a latinra. 

Az 1820-40-es években elképedtem az „állapottya” rovatban a rengeteg 
„nemtelen” bejegyzésen. Szinte unalmas, ahogy még 30-szor, 40-szer is is-
métlődik. A szót magát csak a gyéren előforduló „nemes” tette érthetővé. Így 
1829 – 1831 években a plébánia területén meghaltak 3 százalékát alig haladta 
meg a nemesek aránya. 

Egy kicsit időzzünk itt is! Gyakran hallunk az e korba nyúló származás 
kutatásról, abban is az igyekezet a nemesi származásra irányul. Nehéz érte-
nem a nagy igyekezetet. Több nemzedéken keresztül jelenthet-e értéket az 
esetleges nemesi származás? Mennyi esetlegesség csökkentheti nemzedéke-
ken keresztül a valaha volt is értéket. Nem több-e attól, ha valakit a környeze-
te nemeslelkű embernek ismer? Pedig ez nem kíván akkora hajcihőt! S hely is 
van bőven az ilyen ranglistán. Még föliratkozni sem kell! E lehetőséggel ma-
gunk rendelkezünk. S ha sikerül, az a magunk érdeme, s nem az esetleges 
elődöké. Haszna pedig a környezetünkké, a társadalomé.  

A nemesi kérdésen túl is számos érdekességgel találkoztam. Megdöbben-
tő a nagy csecsemőhalálozás. A mai nemzedéknek érdekes lehet, hogy akkor a 
Csillagvárnak a hírével sem találkozunk, mert akkor Diósi jágerház volt a ne-
ve. Az 1806-ban épült (tehát a Csillagvárnál idősebb) és átépítve ma is meglé-
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vő nagy téglás házat Diósnak írják, de a „téglás” mint foglalkozás az anya-
könyvben csak 1844-ben jelenik meg. Ennek nyilvánvaló oka lehet, hogy 
megkülönböztessék a Diósi jágerházba, a későbi Diósba, a mostani Csillag-
várba az erdészet helyére költöző gazdasági cselédektől, akiket akkor „szolgá-
nak” írtak. A falusi parasztságot „adózónak” írják. 

Itt csak jelzem, máshol bővebben kifejtem, hogy a „diósi jágerház” úgy 
1840-ig töltötte be eredeti feladatát, majd a folytonos beázás miatt tornyát 
lebontva új, a mostani tetőzetet kapta s ezzel egyidejüleg az erdészet elköltö-
zött, valószínűen Vörsre. A most már padlásos és ezzel kiszárítható épület 
gazdasági cselédek és téglások zsúfolt lakásává vált, ahol egy-egy szobában 
két család is lakott.  

A Csillagvárat „nem elég megnézni”, a Csillagvárat „meg 
kell érteni”! 

Csillagvári kimittud? 
Kedves Érdeklődők! Tudjunk többet a Csillagvárról, melynek szájhagyo-

mányon alapuló múltja ködös rejtély volt, de értő kutatással, mint a rejtvényt, 
megfejtettük. Illetve megfejtette nekünk már 1959-ben Móricz Béla (1905-
1979), melyet azóta legfeljebb kiegészítettünk. 

Kedves Érdeklődők! A láthatóról többet tudni, mint amit a szem láthat, 
gyönyörűség!  

A Csillagvárra ez történetének bonyolultsága folytán különösen áll. E ne-
vezetes házat nem elég megnézni, azt meg kell érteni!  

Próbáljuk ezt ki a titokzatos múlton, játékosan, rejtvényt fejtve!  

Érdekes kérdések a „Csillagvárról”, rövid utaló válaszokkal 
 

1/ Török-kori vár volt-e a Csillagvár (1541-1686)? 
Nem, sokkal később épült (1820-23). 

2/ Volt-e török-kori vára falunknak, és hol? 
Igen, palánkvár a temető térségében. 

3/ Milyen célból épült a Csillagvár? 
Erdész- és vadászháznak, hogy a nagy területű Festetics erdőket 
átfogja. 

4/ Ki építtette a Csillagvárat és mikor? 
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Gróf Festetics László, 1820-23-ban. 

5/ Miért oda építették, ahol van? 
Az a hely akkor az erdő széle volt, s egyben a téglaégető közelé-
ben. 

6/ Miért olyannak építhették, amilyennek építették eredeti-
leg? 
Lakásnak, hivatalnak s egyben parádés vadászháznak gondol-
ták. 

7/ Eredetileg olyannak építették-e, amilyennek ma látjuk? 
Nem, úgy 1840. körül a tornyot lebontották és tetőszerkezetet 
kapott. 

8/ Miért építették bele a kutat és wc-t? 
Az az erdésznek kijáró kényelem volt, de az erdőszélen biztonság 
is. 

9/ A padlás szintje miért nem vízszintes, holott padlásnak 
igazán úgy használható? 
Mert amit látunk az az eredeti tetőszint s csak utólag vált pad-
lásszintté. 

10/ A padláson minden oldalon van két-két utólag kivágott 
nyílás, amelyen ma is be lehet bújni. E nyílások milyen 
célt szolgáltak? 
A nagyon beázott tetőszerkezet utólagos kiszárítását. 

11/ Beszélték, hogy e búvólyukakon a betyárok maguk után 
csalták a pandúrokat és a kútba cselezték őket. Igaz lehe-
tett ez? (pandúr, a későbbi csendőr) 
A betyárok ilyen zárt épületben könnyen elfoghatók lettek volna. 
Így az mese! 

12/ Az előtér bal belső sarkában egy kiépített lyuk vezet föl-
felé és az fönt is látható. Milyen célt szolgálhatott e 
lyuk? 
Szerintem zászlóval jelzésre a helyi számtartóházba és Keszt-
helyre a grófhoz. A lyuk kötéltől kopott.  
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13/ Az előtér közepén, annak legmagasabb pontján van egy 
kőkeretes 60-70cm átmérőjű vasrácsos környílás. Mi le-
hetett e környílás rendeltetése a Csillagvár különböző 
időszakaiban? 
Beszélőnyílás és szellőztető az építéstől a mai napig. 

14/ Mire használhatták a „búbos kemencét” és miért csak 
egy van belőle? 
A búbos kemence utólagos beépítés, az az egy is. 

15/ A padlástérben, a tetőzetet tartó falazat belül bepucolat-
lan. Miért hagyhatták így? 
Az erdészet elköltözése utáni igénytelenségből. 

16/ Mit tudunk az alagútról? Hová vezetett? Miért kellett, 
vagy nem kellett, hogy legyen alagút? Kutatták-e egyál-
talán? 
Nem volt, de miért is kellett volna egy erdészlakáshoz? Így nem 
is találhattuk. 

17/ Hány lépcső visz a padlásra és hány a pincébe? 
A padlásra 26, a pincébe 17. 

18/ Hány méter mély a kút és a vize iható-e? 
31 m mély és a vize iható. 

19/ A Csillagvár főbejáratának ablakai megfelelnek-e a lőrés 
követelményének? 
Nem, csak látszatra. Az ajtó előtt holtteret hagynak.  

20/ A kút építését követően két ember belehalt. Ez mikor és 
hogyan történhetett? Ez az esemény élt-e a Csillagvárról 
szóló mendemondákban? 
A fundamentommal együtt készült kút műszaki ellenőrzése so-
rán, a földgáztól fúltak meg a kőművesek 1820 augusztusban. Ez 
nem badarság, így szó sem esett róla.  

21/ Mi volt a ház első lakójának foglalkozása, és mi volt ké-
sőbb az azt zsúfolásig megtöltőké? 
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Az első lakó erdész volt, utána gazdasági cselédek és téglások 
lakták. 

22/ A Csillagvár hat szobájában hány család lakott? 
1923-ban nyolc, de 1910-ben 10-11. 

23/ A keszthelyi Festetics-kastélynak hány szobája lehetett 
ugyanekkor? 
Az itt lakók 365-ről tudtak, pedig „csak” 101 volt. Igaz, azok 
többsége terem. 

24/ Lehetséges, hogy a ház első és utolsó lakójának azonos 
volt a foglalkozása? 
Igen. Az első Pflanczer Mihály, az utolsó Pedig Mengyi János er-
dész. 

25/ Beszélték, hogy egy ottani lakodalom alkalmával a vő-
legény a koszorús lánnyal, más változat szerint a 
mennyasszony a „vőfénnyel” a kútba ugrott. Más monda 
szerint bedobták őket. Igaz volt e történet? 
Egyáltalán nem. Valahonnan felelőtlenül idekerült vándortörté-
net. 

26/ A Csillagvárat szabályos négyzet alakú, akáccal benőtt 
sánc fogja körül. Ez miért készülhetett? 
A vár utánzat stílusa miatt. 

27/ A Csillagvártól délre elterülő részt „Irtási-dűlőnek” ne-
vezik. Mond ez valamit a történethez? 
Igen. Az erdészház az erdőszélbe épült, de az erdőt mellőle 1848-
49-ben kiirtották. 

28/ A Csillagvárnak és a 2004 májusában kis részben feltárt 
temető térségi törökkori palánkvárunknak van-e valami-
lyen kapcsolata, illetve mit tudunk erről? 
Semmi. A Csillagvár 130 évvel épült a török kiverése után. A lát-
szat csal. 

29/ A Csillagvár ajtajának borítóján sérülés nyomok látha-
tók. Ezek harci eseményekre utalnak? 
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Nem. Bátyámtól tudom, hogy neveletlen suhancok baltája nyo-
mai. 

30/ A főbejárat kőkeretén a kidörzsölt félkörben kardot is 
köszörülhettek?  
Nem. Bátyámtól tudom ezt is. Baltákat, szekercéket köszörültek 
ott a lakók. 

31/ Ismerik-e még Balatonszentgyörgyön Szurovi Imre és 
Diós, illetve Szurovi Imre és a Csillagvár kapcsolatát? 
Ki volt a „Csillagvár” első és egyben utolsó „kapitá-
nya”? 
Csak az idősek, bár kétség kívül, ő volt Csillagvár névadója. 

32/ A sokszor leírt „Csillagvár” név nem megtévesztő-e? E 
nevezetes épületnek ez a változatlan neve? De hiszen ez 
akkor a vár voltnak is bizonyítéka. 
Nagyon is megtévesztő. A látszatnak jó, valójában vár voltot bi-
zonyít. 

33/ Lehetett-e más neve is megelőzően a Csillagvárnak? 
Nem felejtődött-e el az is, mint a rendeltetése?  
Eredeti neve Diósi Jágerház, mely az erdész nélkül csak Diós, 
Dióspuszta maradt. 

34/ A Csillagvár bejáratánál a lépcső bizonytalan és korlát 
nélküli. Miért? 
Én sem tudom. Idős emberként nekem is hiányzik a fogódzó.  

35/ E ház volt lakói esetében a vörsi plébánia, illetve a helyi 
önkormányzat anyakönyveiben 1823-tól a mai napig ta-
lálható-e „Csillagvár” bejegyzés?  
Egyetlen sem. Mire a Csillagvár név meghonosodott, lakóház-
ként kiürült. 

36/ A Csillagvár hosszú léte során egyetlen alkalommal 
majdnem vár lett. Az emberek életük védelmében töme-
gesen beléhúzódtak. Miért történt ez, és mikor? 
1944 decemberében, a szovjet front berényi hegyre nyomulása 
idején. 
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37/ Ismerik-e Balatonszentgyörgyön Móricz Béla, kiváló 
fonyódi helytörténeti kutató nevét, aki igényes, fáradsá-
gos kutató munkával 1959-ben megszabadította a diósi 
erdészházat, a későbbi Csillagvárat a szájhagyománnyal 
rárakódó badarságoktól? Munkásságáért megérdemelné-
e falunktól a Díszpolgár címet?  
Mi, a legidősebbek ismertük, kutatásáért hálás köszönet. Akik 
munkáját értékelni tudjuk, nagyon helyeselnénk kitüntetését. 

38/ A Csillagvárat 1959-ben rendezték be a nagyjából ma is 
látható végvári vitézi tanyának. Mi volt akkor a létesítés 
célja?  
A végvári vitézek életének, hősi helytállásának bemutatásával az 
ifjúság és a lakosság hazaszeretetre nevelése, az internacionalis-
ta nevelés mellett. 

39/ Milyen rendezvények kerültek megrendezésre a Csillag-
várban 1959-től, a „végvári vitézi tanya” berendezése 
után? 
Békegyűlések, párt-rendezvények, élüzem ünnepélyek, úttörő-
kisdobos avatások stb. 

40/ Kik voltak a Csillagvár gondnokai 1960-tól 2004-ig? 
Mazzag Vince, Tüskés György, Cser Katalin, Futó Jenőné, Ko-
vács Ilona 

Kedves Érdeklődők! A Csillagvár körüli téves ismereteket figyelmes visz-
szatekintéssel hagyjuk már egyszer magunk mögött, mert e tájékozatlanság, 
vagy érdektelenség méltatlan a XXI. század emberéhez! 

Egy magára adó faluközösségnek illik ismernie hitelesen fölkutatott, is-
mert múltját! 

A most már (valószínűen végleges nevű) Csillagvár kellemes környezeté-
vel nagyon alkalmas szórakoztató rendezvényekre – legyen is minél több, 
mint fénykorában – de ne felejtsük, hogy ez a maradandó épület a berendezé-
sével, szellemiségével egyben alkalom falunk és népünk múltjának, fentebb 
érintett időszakainak megismerésére is!  

A diósi erdészház (jáger lakás) a feudalizmusban épült, lakásviszonyain 
tanulmányozható a magyar feudálkapitalizmus, sok és tömegeket vonzó ren-
dezvényeivel a szocializmusban élte fénykorát, és jelenben a helyét keresi. 
Rajtunk is múlik, hogy megtalálja! 
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Az új téglagyár és elődjei 

A Csillagvárhoz és a régi téglagyárhoz való közelsége miatt szólni kell a 
modern, alagútkemencés, 1968-ban épült, nagyteljesítményű, új téglagyárról. 
Így visszatekintve a térségben a téglaégetés nagy korszakait is szemlélhetjük. 

A fáskemencében a berakott téglát egy helyben és fával égették ki, majd 
hűlés után kihordták. 

A körkemencében az égetés szénnel történt. A szabályozott tűz járt állan-
dóan körben, és a száraz nyerstéglát folyamatosan rakták eléje. A kiégett tég-
láról a tűz tovább haladt, ki lehetett hordani. Persze a még ekkor is perzselően 
forró téglát a kemence falaiból is áradó melegben – különösen nyáron – ki-
hordani igen kemény fizikai munka volt. 

A modern alagútkemence gázzal táplált, jól szabályozható tüze nem ha-
lad, hanem a téglák tűzálló kocsikon gördülnek végig, az egyik oldalon belépő, 
nyers téglákkal rakott kocsi a túloldalon kitolja a készet.  

Battyán elődfaluk története oklevelekben 

A középkori Battyán nevével először az 1261-évi nagy határjáró oklevélen 
találkozunk. Erre emlékeztet a vörsi önkormányzat-kultúrotthon falán elhe-
lyezett emléktábla. 1293-ban egy oklevélben arról értesülünk, hogy Vörs föl-
desura vérdíj fejében 190 hold földet enged át Battyán földesurának. Az 1347-
évi határjáró oklevél a szemléltetés végett is, alább egésszében olvasható. Kis 
Battyánról egy 1522-évi végrendelet kapcsán olvashatunk, bár annak helyét 
nem ismerjük.  

Alsóbattyánról egy ott 1524-ben történt nagy verekedés alkalmából ol-
vashatunk oklevélen. Szallerházat említve a réves-halász faluról szólunk, 
amely annak a kis 1840 körül elnéptelenedett falunak a déli szélső háza egy-
ben a csárdája volt. A Szallerház térségi Battyán létezése idején Kövér János 
vörsi plébános a mai Battyánt Újmajornak nevezi, de így írja: „Ujjmajor”. 

Battyánt népiesen Bottyánnak mondták, de ez még az anyakönyvekben is 
gyakori és ma is használatos.  

Vörs, Battyán, Bar stb. határjárása 1261. szeptember 2án 
A következő, 1261. szeptember 2-i oklevél Battyán és Bar történetében 

nagy jelentőségű, mert neveikkel itt találkozunk először és a határjárás lehe-
tővé teszi vidékünk faluinak térbeli érzékelését. Balatonszentgyörgy elődfalu-
ja, Besenyő nem szerepel, mert a határjárás nem érinti. 
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A határjárás 700. évfordulóján a vörsi önkormányzat-kultúrotthon falán 
emléktáblát helyeztek el. 

IV Béla király Vörs (Wrs) nevű Somogy vármegyei birtokot Búza 
fiának, Csák bánnak, a Csányi család ősének adományozza és 
adománylevelében a határjeleket is felsorolja 

1261. szeptember 2. 

„Mi, Garai Miklós, a Magyar Királyság nádorispánja és a kunok bírá-
ja ezen írásunk erejével mindenkinek, akiket illet, emlékezetébe ajánl-
juk, hogy amikor Szent Mihály arkangyal ünnepének jelenlegi nyolca-
dában 

egyrészről Csák fia László és Csányi Miklós fia Balázs mint felperesek, 
másrészről pedig Gordowai Lászlónak, a Szlavón Királyság bánjának 
László (nevű) fia (mint alperes) részéről keletkezett perben Wrs nevű 
birtok ügyében előttünk megjelentek és ez a Csák IV. Béla király nagy-
pecsétjével ellátott és az Úr születésétől (számított) 1261. év szeptem-
ber 2-án (quarto nonas septembris), uralkodásának 36. (helyesen: 
26.) évében keletkezett és az említett Wrs birtok határvonalát részlete-
sen magábanfoglaló kiváltságlevelet (litterum donationales = ado-
mánylevelet) a peres eljárás során felmutatta, mi pedig a felsorolást 
részletesen átvizsgáltuk és értelmeztük. 

Ezután Bakony-nak nevezett Bathyan-i János előttünk (szólásra) 
emelkedve előadta, hogy Wrs birtok a határvonalával az ő Bathyan 
birtoka határához csatlakozik, ezért e birtok határvonalán – saját bir-
toka javára – több határvonal kiigazítást tart szükségesnek és bead-
vánnyal kért minket, hogy a részére készítendő levelünkbe 
(=okiratunkba) ennek a kiváltságlevélnek határfelsorolását vegyük 
bele. 

Ez az okirat azt tartalmazza, hogy Béla (király) úr a Balathynum (to-
vábbiakban: Balaton) közelében lévő Wrs nevű birtokot Fodor Miklós 
Elek (nevű) fiának örökös nélküli halála esetén Búza (Buzad) fiának 
Csák (Chak) bánnak és az ő örököseinek adományozza örökké tartó 
birtoklásra. 

Ennek a birtoknak kezdő határvonala nyugatról indul és Budok földjét 
a Bathyan faluhoz tartozó (föld) részt elválasztó három szögletes ha-
tárjelnél a nevezett Budok nyugati részét – valójában Bathyan falu 
északi részét – elhagyva, innen keleti irányban továbbhalad és az em-
lített Bathyan földje mellett a dombon lévő határjelhez ér, ahol Musch 
és Bathyan falukat elválasztó három szögletes határjelző van. Innen 
továbbhaladva ezen a dombon ( a határvonal) a déli részig (…..), az 
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elválasztó határnál (,,,,,) Saag faluhoz érkezik (…..) ott két határjel 
(van) és innen egyenesen továbbhaladva a dombra ér és ott is két ha-
tárjelző van. Innen egyenesen nyugat felé (tartva) ezen a hegyen két 
tölgyfa alatt két határjel van, majd továbbhaladva elérkezik (…..) és itt 
három határjelző választja el Thykus falu földjét, majd Thykus földje 
mellett fel a dombra és (azon) áthaladva Kaaman (nevű) hegycsúcs-
hoz ér (…..), Bodok hegyre följutva az erdő mellett két határjelző (ta-
lálható) és innen a nagy úton (mint határvonalon) továbbmenve ah-
hoz a határjelzőhöz érkezik, ahol (a határvonal) elkezdődött. 

Hasonlóképpen Baar földjét az északi részen elválasztó szántóföldi ha-
tárnál – déli irányban – elhagyva Chak magisterhez tartozó nyugati 
vidéket, Bathyan földterületre lépnek, melyet gyakran valójában 
Bodak keleti részének is neveznek, és (így) érkezünk a Thikus-i völgy-
ben (lévő) nyugati irányú elválasztó szögletes határjelzőhöz, majd in-
nen továbbhaladva, elhagyván Chak mester(hez tartozó birtok) északi 
részét – valójában Thikus falu déli környékét – ahhoz a helyhez érke-
zik (a határ), ahol a két iszapos sár (=mocsár) összeér és itt két határ-
jelző van. E helyről a kis rét mellett a Thykus falu melletti déli rész felé 
továbbhaladtak, ott két szögletes határjelző van. E részről kiinduló ha-
tárvonal a széles (nagy) út mellett iszapos sárba (mocsárba) torkollik, 
(majd) elkanyarodva az iszapos sár mellett a határvonalon (…..) elér-
kezik (a határ) Fwenyed – hez és innen továbbhalad s a Fwenyed-i 
iszapos (mocsaras) területnél a Balaton nyugati részéhez, ahol is a Ba-
laton (part) vonalánál befejeződik. 

Mi tehát a fentebb megnevezett Jánosnak a kérését – és teljesítésének 
jogosságát – felismertük s mivel ehhez az előbb említett Bathyán-i bir-
tok határának leírása (is) kapcsolódik, azok sorát (= a határvonal jel-
zéseket) jelen kiváltságlevelünkbe bevettük és (ezt) ennek a Jánosnak 
átadni engedélyezzük.  

Dátum: Visegrád, az Úr 1412. évében, 
Szent Mihály arkangyal ünnepének 

előbb említett nyolcadát követő 42. na-
pon.” 

Fordító megjegyzése: a./ Az eredeti oklevél, amely több helyen szakadozott, 
a hátlapján pecsét nyomaival megtalálható (volt) a gróf Festetics család 
keszthelyi levéltárában. 

b./ A fordításban található – (…..) jellel jelzett – szövegkihagyások az okle-
vél latin nyelvű nyomtatott átírásában hasonlóan vannak jelölve. Ez a 
nyomtatott átírás megtalálható: Hazai Okmánytár VII. kötet 82-84. olda-
lán, 66. sorsz. alatt. 
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c./ A többi zárójeles szóbetétet a könnyebben érthetőségért a fordító helyezte 
el. 

A fordítást dr. Jandrics István készítette. 

1347. május 31-i oklevél: Battyán birtok határjárása 

„Fenséges urunk, Lajos, Isten kegyelméből Magyarország királya ré-
szére a somogyi Szent Egyed monostor konventjének hódolattal meg-
fogalmazott alázatos írása. 

Őfelségének hozzánk küldött határjárásra felhívó levelét nagy 
engedelmasséggel megismertük és ezen (alábbi) szavak formájában 
átvettük: 

 „Lajos, Isten kegyelméből Magyarország királya a somogyi egyház 
konventje tagjainak üdvözletét és köszöntését (küldi). 

Bathyani Miklós János és Lőrinc (nevû) fiai és János Péter fiának, va-
lamint Miklós Marcell fiának gyermekei – az unokatestvérek – el-
mondták nekünk, hogy a Bathyánnak nevezett birtok Somogy megyé-
ben az ő tulajdonukban van, hiányzik azonban a törvényes határjáró 
oklevél és sok határjelölő oszlop. 

A fentiek miatt ezért határozott paranccsal Tisztelendőségteknek 
ezennel meghagyjuk, hogy egy szavahihető férfi, mint a mi emberünk, 
Fehéregyházi Pál András vagy György (nevû) fiának vagy Horvátkúti 
János Lőrinc nevû fiának jelenlétében – ha egyikük közülük hiányzik 
is – megidézve a jelenlegi összes szomszédokat, menjen oda és (a bir-
tokot) járja körül és annak határjelző oszlopait – a régieket és ahol 
szükséges, a régiek mellett újakat – állítsa fel. Az így határjárt és a 
más jogos birtokostól határjelző oszlopokkal elkülönített és megkülön-
böztetett birtokot – ha nincs ellentmondás (tiltakozás) – a fentebb ne-
vezett nemeseknek örök időkre történő birtoklásra adja át. Ha voltak 
ellentmondók, hívja fel őket, hogy megadott határidőben és jelenlé-
tünkben az előbb említett nemesek elleni ellentmondásaik megfelelő 
érveit adják elő. A teljes eljárás lebonyolítása után a hitelesen leírt 
eredményt nekünk meg kell küldeni. 

Visegrádon, az 1347. esztendő húsvétja utáni harmadik napon.” 

Ebből kifolyólag őfelsége megbízásának engedelmeskedni akarunk és 
kötelességünknek tartjuk, hogy a fentebb említett Fehéregyházi Pál 
András fiához a mi meghatalmazottunkat (emberünket), Konrád test-
vérünket, közülünk egy szavahihető áldozópapot a megadott utasítás 
szerint természetesen kiküldjük tanúskodni. 
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Ők miután hozzánk visszatértek, egybehangzóan elmondták nekünk, 
hogy az elmúlt pünkösd utáni harmadik napon – az összehívott és 
megjelent abban az időben jog szerinti szomszédok előtt – a nevezett 
Bathyan birtokhoz mentek, annak határát körüljárták és régi 
határcövekeivel – ahol az szükséges volt, az előírás szerint újak elhe-
lyezésével – a szomszédos jogos birtokosokéitól azt elkülönítették és 
megkülönböztették. Mivel semmiféle ellenvetés akkor (ott) nem merült 
fel, a fentebb már megnevezett nemes embereknek meghagyták, hogy 
az örökös birtoklás joga őket illeti. 

Az említett Bathyan birtok határvonala pedig így húzódik: 

Először is kezdődik a Balatonnál, népiesen a Kevestetew nevű helyen, 
azután … a Balaton ezen helyétől az északi égtáj felé húzódva Fenék-
nek nevezett királyi birtok vonalához érkezik, majd elfordul keleti 
irányba, eltér a tótól s elérkezik egy folyócskához (vízérhez). Innen a 
folyócska vonalában déli irányban kis részen haladva, magától a fo-
lyócskától eltér és érkezik a fûzfával eltakart, földből készült két jelző-
dombhoz, melyek közül az egyik elválasztja a nevezett nemesek birto-
kait a Bessenyőnek nevezett birtoktesttől, (itt) földből új jelzőpont ké-
szült. 

Innen élesen kelet felé kis területen elkanyarodva (érkezik a határvo-
nal) a bozóttal eltakart, földből emelt két jelzőponthoz. Erről a helyről, 
az említett keleti irányba vonulva, húzódik a határ a széles úthoz, mely 
a Bessenyőnek nevezett szőlőhöz vezet, amelynél két határjelző emel-
kedik, innen ezen az úton a jelzett égtáj felé (haladva) a Keresztútnak 
ismert útrésznél két földből emelt jelzőponthoz érkezik. Ugyanezen az 
úton és égtáj irányába jó darabon haladva két szilfa mellett levő jelző-
ponthoz ér, majd elkanyarodva az úttól, cserjével benőtt területen, a 
már említett keleti égtáj irányában a határvonal tölgyfával eltakart 
két határjelzőhöz érkezik, innen ugyanabban az irányban, kis távolsá-
gon, eljut a Sagh nevû településhez vezető úthoz, amely mellett két 
földből épült határjelző van. Innen ugyancsak kelet felé hosszabb tá-
volságon érkezik a népiesen Beeordnak nevezett hegycsúcson (domb-
tetőn) emelt hármas határjelzőhöz, amely elválasztja a Berénynek és 
Bessenyőnek nevezett birtokokat a Bathyannak nevezett nemesi bir-
toktól. 

Ezután ugyanezen égtáj felé vezető úton érkezik (a határvonal) a va-
don termő körtével borított hármas föld jelzőponthoz, amely a neve-
zett Bathyan birtokot elválasztja Keresztúrtól és Berénytől. Innen a 
hegyoldalon déli irányba nagyobb távolságon (húzódva) eléri az út 
mellett emelt két határjelzőt, amely elválasztja egymástól a Bathyan 
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birtokot és a Chaak területet. Innen kelet felé ebben az irányban kis 
távolságon (haladva) a dombtetőn álló hármas határjelzőhöz érkezik, 
majd ugyanezen a vonalon és ugyanezen égtáj irányában nagyobb 
távolságot megtéve jut el a Bar településhez vezető út mellett emelkedő 
kettős föld határjelzőhöz és ezután ugyanebben az irányban a másik 
útra kanyarodva, majd ezen az úton (tovább haladva) érkezik a tölgy-
fák alatt álló kettős föld határjelzőhöz. Innen az említett égtáj felé ka-
nyarodó úton nagyobb távolságon elérkezik a berkenye fa alá épített, 
és az említett Bathyan felé vezető út mellett álló, kettős határjelzőhöz. 

E ponttól azután délnyugat irányában, a szántóföldön keresztül érke-
zik a határvonal a Vörs falu felé vezető út mellett álló hármas határ-
jelzőhöz, majd innen ugyanezen az úton Sarnak nevezett réthez és ezen 
a réten át északi irányban érkezik az eredetileg (először) említett 
Kevetetew-höz és a nemesi Bathyan-birtok határa itt végződik. 

A leírtak megerősítéséül és örök emlékezetül jelen – hiteles függő pe-
csétünkkel is megerősített – kiváltságlevelünket (határjáró levelünket) 
kiadni engedélyezzük. 

A fentebb megjelölt év már mondott pünkösd ünnepét követő tizenket-
tedik napon.” 

A fordító megjegyzése: A zárójelben lévő szavakat a konvent eredeti (latin 
nyelvű) dokumentuma nem tartalmazza, azokat a könnyebb érthetőség 
kedvéért szükségesnek tartottam betoldani. 

A kézírásból nyomtatással átírt szöveg megtalálható az Oklevéltár Zala 
vármegye történetéhez c. gyűjtemény I. kötetében 462-464.o. 

Fordította: Dr. Jandrics István 

Kerezthwr-i Miklós özvegyének végrendelkezése 1522-ben 
1522. június 25. 

A somogyi Szent Egyed monostor konventje néhai Kerezthwr-i Miklós 
özvegyének, Krisztina úrnőnek kérésére, mivel betegségtől legyengül-
ten személyesen nem tudott megjelenni a konvent előtt, két szerzetesét, 
László őrt és Péter testvért küldötte hozzá, hogy tegyenek jelentést 
Krisztina úrnő bevallásáról. A konvent emberei Keresztelő Szent János 
születésnapjának előtte való napon (június 23-án) kiszálltak a Somogy 
megyei Kerezthwr faluba, illetve Krisztina úrasszony nemesi házába, 
ahol ő testében betegen, ágyban fekve, de minden tekintetben ép szel-
lemmel, magára vállalván rokonai terhét is, élő szóban a következő 
bevallást tette. Férje, néhai Kerezthwr-i Miklós végakaratából So-
mogy megyei Kis Batthyan nevű egész birtokrészüket, amelyet elsőben 
is Akoshaza-i Sarkan Ambrus őnagysága kezéből szabadította ki, 
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majd Batthyan-i Benedektől vettek meg örök jogon, lelkük üdvösségé-
ért, a Kerezthwr-i Szent Kereszt plébániának és a Balaton mellett 
Szent Péter apostol, néhai Kerezthwr-i Miklós által újjáépített, egyhá-
zának örök alamizsnául, valamint elhunyt férje testvéreinek, 
Kerezthwr-i Benedeknek és Ferencnek, testvéri szeretetből, minden 
tartozékukkal egyetemben, örök jogon adományozza. Mégpedig oly 
módon, hogy az egész birtokot három, egyenlő részre kell osztani. Az 
első rész legyen a Szent Kereszt, a második Szent Péter apostol egyhá-
záé, következésképpen ezeknek az egyházaknak plébánosaié, illetve 
templom igazgatóié, a harmadik pedig Kerezthwer-i Benedeké, Feren-
cé és utódaiké. Krisztina úrnő a konventi kiküldöttek előtt kötelezte 
magát, hogy a két egyházat és Kerezthwr-i Benedeket és Ferencet, va-
lamint utódaikat a nekik adott birtokban saját költségén és fáradsá-
gával megvédi mindenkivel szemben. A konvent, hites emberei jelenté-
se alapján, az említett egyházaknak, valamint azok igazgatóinak és 
Kerezthwr-i Benedeknek és Ferencnek, illetve utódaiknak jogaik vé-
delmére, kiadja ezt az oklevelet. 

Megjegyzés: Dl. 93838 

1522. július 5., Buda.  

Báthori István nádornak, II. Lajos király távollétében helytartójának 
bemutatták Kerezthwr-i Benedek és Ferenc nevében a somogyi Szent 
Egyed monostor konventjének nyílt formában, papíron kiállított és 
hátlapján megpecsételt oklevelét. E szerint Krisztina úrasszony, néhai 
Kerezthwr-i Miklós özvegye, férje végakarata szerint, a Somogy me-
gyei Kis Batthyan nevű, egész birtokukat lelkük üdvösségére, a 
Kerezthwr-i Szent Kereszt plébániának és a Balaton mellett Szent Pé-
ter apostol, néhai Kerezthwry Miklós által újjáépített egyházának 
örök ellátására, az említett Kerezthwry Benedeknek, és Ferencnek, 
Miklós testvéreinek és utódaiknak testvéri szeretetből örök jogon 
adományozta. A nádorhelytartó látván, hogy Kerezthwr-i Benedek és 
Ferenc nevében bemutatott oklevél javításmentes s egyetlen részében 
sem gyanút keltő, ünnepélyes oklevelébe szó szerint átírja s a király 
nevében beleegyezését adja az oklevélben foglalt adományhoz. Egy-
szersmind tekintettel azokra a szolgálatokra, amelyeket Kerezthwry 
Benedek és Ferenc a szent koronának és a királynak tett, nekik és utó-
daiknak adományozza az e birtokban rejlő, királyi jogot.  

Fordította: Komjáthy Miklós, feltalálható: Somogy Megye Múltjából 1972. 
51 (előzőnél is) 

Megjegyzés: A jelenlegi Battyánpusztát jelképesen is összekapcsolja a kö-
zépkori Battyánnal a jelenlegi battyáni (bottyáni) harang. 



 

221 
 

A „bottyáni” harangról  

 

A battyáni harang 

A régi harang új tartószerkezeten. Ebből a szögből jól látható az öntés éve (1759) és a 
mester keresztneve (JOSEPH). 

 

A harangról szólni csak tisztelettel lehet. Különösen akkor, ha annak régi, 
történetét nem ismerjük, távolmúltját pedig már csak levéltárakban kutathat-
juk. 

A bottyáni kis harangról keveset tudtunk. Évekkel ezelőtt kedvező időben 
távcsővel körülményesen meglesett német nyelvű feliratából olvashattuk, 
hogy Sopronban öntötte 1759-ben Joseph Pfister Meister. (JOSEPH PFISTER 
MEISTER IN OEDENBURG 1759) 

Mivel tudjuk, hogy a battyáni központi major az ezerhétszázas évek végén 
épült, rájövünk, hogy ezt a harangot már előzően használták valahol.  

Használták is, feltevésem szerint a törökkori két Battyán egyikében, 
mégpedig a réves battyániban. Ez a kis Battyán révész-halász falu az 1850-60-
as évekig a nagykanizsai vasútvonal és a sámsoni út szétágazásának pontjától 
a vörsi elágazásig feküdt. E falu délvégi szélső és egyben utolsónak megma-
radt háza kocsmája, csárdája volt a falunak, s annak megszűnte után „Csősz-
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ház”, melyet a benne lakó Szaller nevű csőszről neveztek el Szallerháznak. E 
kis falunak temetője is volt, a Szallerház melletti út déli oldalán. Az én iskola-
társaim még játszottak az elhagyott, s így lassan eltűnő sírhantok között, me-
lyeknek halottait évtizedekig a mai bottyáni harang siratta el. E kis falu a 
vörsi plébániához tartozott. Kövér János a nevezetes vörsi História Domusá-
ban Battyánról írván, erről a Battyánról ír. A mostani Battyánt Újmajornak 
írja. Ennek a réves Battyánnak az elődjénél történhetett az 1347-évi, oklevélbe 
került battyáni határjárás is.  

E középkori eredetű falunak utolsó lakói többségükben nyilván 
Szentgyörgyre kerültek. Közülük biztosra vehető a Lakos-család onnani bete-
lepülése. 

Tudtunkkal a mai Battyán, sőt a helyén volt major legrégebbi épülete a 
magtár, amely 1816-ban épült. Annak falaiba építették be a szentgyörgyi te-
metőben talán XIII. századtól állt és kb. 1750-től tönkrement, romos temp-
lom falainak anyagát. A romos templom Szentgyörgy elődfalujának, Besenyő-
nek már 1298-ban Szent György mártírról elnevezett, oklevélből ismert temp-
loma volt. Az erre utaló oklevél megjelenésének 700. évfordulójára emlékez-
tet a templom falán 1998-ban elhelyezett emléktábla. 

A bottyáni harangot – feltevésem szerint – a magtár 1816. évi építését 
követően helyezték el a mai Battyánban, a magtár elé. A réves, régi Battyán 
lakossága erre már meggyérült. A legmesszebbre visszanyúló emlékezés sze-
rint a harangozást a csírásgazda végezte, ugyanis a csíraistálló közvetlen a 
magtár közelében volt. 

A harang 2. helye az 1929-re fölépült iskola és a bognárműhely közti té-
ren volt, és ott a legközelebb lakó Nejpár (Neupar) Józsefék harangoztak egé-
szen 1952-ig. E parkosított teret az uraságék legfiatalabb gyermekéről Orso-
lya-ligetnek nevezték. 

A harang 3. helye az egyesült termelőszövetkezet tejháza mögött volt, 
ugyanis a harmadik harangozó, Özv. Banicz Istvánné sz. Zsiborács Juliska 
(1924) ott dolgozott, s magával vonzotta az immár élethossziglanra hozzá 
kapcsolódó harangot. A lábakat a kezdeti nehézségekkel küzdő termelőszö-
vetkezet mindenhez nagyszerűen értő faragója, Rigó Pali bácsi készítette.  

A harang 4. helye 2004. őszétől a vörsi és battyáni út déli sarkán, nagyon 
szép helyen van. El kellett hozni a tejház mögül, mert a lábak elöregedtek, 
meglazultak, s így a harangozás már nemcsak hallható, látható is lett. De ter-
mészetesen nemcsak a haranglábak használódtak el. „Jól esik az útnak a rö-
vidülése”, mondja mosolyogva Juliska, a hűséges harangozó. Juliska elmond-
ja még, hogy ez az ő harangja valami különös. Az apósától, a faragó Banicz 
Jóska bácsitól tanult meg vele harangozni. Ez egy húzásra hármat üt, ezt ki 
kell várni. Más, nagyobb templomi harangok kettőt. 
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Juliska 55 éve harangoz odaadással az ügy iránti tisztelettel. Ennek fejé-
ben bizonyos tiszteletdíj jár (járna) neki, amiből csak a tisztelet a biztos. Ő 
családjával a vörsi majorban élt, így iskolába is oda járt, Bottyánba férjhez 
jött. 

És mit mond a harang? – kérdi Juliska, s mosolyogva maga válaszol is. – 
1. Az élőket hívja. 2. A holtakat elsiratja. 3. A villámokat összetöri. – Juliska 
fontosnak érzi a dolgát. – Fontos is, ha mindig nem is láttuk annak! Sokaknak 
biztonság a bizonytalanságban! 

Juliska dicsérően szól az Önkormányzat hozzáállásáról a harangláb-
ügyben. 

Az áthelyezést és a megtisztítást követően Horváth Imre (nagyon értékes 
helytörténeti segítőm) fölmászott létrán a szükséges eszközökkel s a követke-
zőket állapította meg: a harang súlya nyelvvel együtt 43 kg. Méreteket készí-
tett, fényképezett is. A következőket tudjuk még általa: a harang egyik oldalán 
címer van, a másikon talán egy szent, vagy püspök pásztorbottal. A címer 
utólag a Festetits családénak bizonyult. A távcsővel meglesett felirat is helyt-
álló. 

Szakértőkkel pontosítatni ajánlatos a harangot! Ez nagyban segíthetné a 
250 éves kis harang múltjának tisztázását is!  

A középkori Bar falu története és emlékezete 
A Battyántól kb. 2 km-re Hollád felé és 900 m-re az úttól keletre a kör-

nyezetből 25 méternyire kiemelkedő szép ívű dombot a környék népe ember-
emlékezet óta Szentegyházi-dombnak nevezi. A középkorban az Isten házát 
kezdetben általánosan szentegyháznak nevezték, és csak később terjedt el a 
latin eredetű templom név. Így a Szentegyházi domb név önmagában ősi 
népnyelvi bizonyítéka annak, hogy azon a helyen valamikor templom állt. 

Bar nevét térségünkben már 1261-ben oklevélen találjuk. 

Bar falu temploma a Szentegyházi-dombon állt, védszentje Szent Miklós 
volt. A templom Mátyás nevű papja már 1333-ban fizette a pápai tizedet. 
1436-ban plébánosa Jakab, 1487-ben pedig György. A távolról látható kecses 
domb észak-dél hosszanti irányú, keletről meredekebb lejtővel. Így templo-
mát az alapok feltárása nélkül is észak-déli fekvésűnek gondolhatjuk, déli 
bejárattal. A messze látszó bari szentegyház (templom) mellett volt a temető, 
melyből csontok ma is előkerülnek. A falu a Szentegyházi dombtól nyugatra 
terült el a már nem létező Bar major (1823-1946) irányában. (A keleti részen 
jelentős lakottságra utaló szembetűnő nyom hiányzik.) Területe a domb nyu-
gati oldalától – a már fátlan Almás-állét is magában foglalva – kb. 300 m 
hosszban, közel a távolsági villanyvezetékig terjedt. A szélesség is kb. 300 m 
ami nagyjából az említett villanyvezeték 2 oszlopközének felel meg. Így a 



 

224 
 

dombi résszel együtt kb. 10 hektárnyi terület kisebb része a Szentegyházi-
dűlőbe, nagyobb része pedig a Piroskereszti-dűlőbe esik. Bar falu helyét a 
körülírt területen középkori cserépmaradványok bősége és a régi lakott he-
lyek ismert elszíneződése bizonyítja. A faluból a domb déli részére fölvivő 
kocsiút nyomvonala ma is fölismerhető. Bar falu a XII-XVI. században léte-
zett, de már a török idők kezdetén, úgy 1545-1560 körül többször is elpusz-
tult, s lakói hosszabb-rövidebb időre elhagyták. Hogy mikor hagyták el végleg, 
nem tudjuk. A múltról a cserépmaradványok és az adólajstromok tanúskod-
nak. A túlélést az akkori magas vízállású Balaton (ma Kis-Balaton) berekvilá-
ga biztosan segítette. 

A körülírt helyen elhelyezkedő házak számát, helyzetét már csak a régé-
szet tárhatná föl. A XIV-XV. században szabálytalanul, szórtan, egymástól 
távolabb lévő, kis részben félig földbe épített, nagyobb részben már föld feletti 
házakra gondolhatunk. Az istállók – tudomásunk szerint – mindenhol külön 
voltak. Hogy mennyi lakosa volt Bar falunak, azt nem tudhatjuk, mert az adó-
lajstromok pusztásodást jelző gyér adataiban nem szerepelnek a jobbágyte-
lekkel nem rendelkező zsellérek, szolgák, cselédek, iparosok, továbbá az adó-
mentességet élvező egy-két telkes nemesek. Lakóinak számát tehát nem is-
merjük, de kiterjedtsége, temploma és előforduló rangos lakói jelentősnek 
sejtetik. Templomát valószínűen a több Tikossal (alsó-, közép-, felső-) és 
Holládtikossal közösen használták. Ezt a feltevést az adólajstromban előfor-
duló Egyházas-Tikos sem zárja ki. Járhattak oda misére Alsó- Felső-
Bottyánból is. Mindent egybevetve, Bar falu lakosságát a török vész előtt (úgy 
1530 körül) 150-180 főre becsülhetjük.  

Bar falu első említése 740 éve, az 1261. szeptember 2-i Vörs és Battyán 
közti határjáró oklevélben történik, amelyben említést nyer még Battyán, 
Tikos a Káámán-heggyel és Főnyed is. A Káámán melletti Tikosban a későbbi 
Holládtikost (1398), vagyis Hollád elődjét tekinthetjük. Így 2001-ben (szept-
ember 2-án) a fenti községek első oklevélre kerülésük 740. évfordulóját ün-
nepelhették, Tikost külön említve, mert arról már 1254. évi oklevél szól, s így 
2004-ben 750. évfordulóját ünnepelheti. Vörs viszont már 1961-ben 700 éves 
emléktáblával ünnepelt. – A kis Főnyedet jó példaként említhetjük. Gyönyörű 
kopjafával tette emlékezetessé az időszámítás kezdetének (Krisztus születése) 
2000. évfordulóját, emlékezve 1261-re is, 2001-ben pedig a falu első említé-
sének 740. évfordulójára és a millenniumi évre márvány emléket állított. Ba-
latonszentgyörgy a közigazgatásilag hozzátartozó Battyán és Bar révén kap-
csolódik az 1261-évi oklevélben említett birtokokhoz, egyébként Besenyő falu 
néven egész biztosan létezett is már akkor.  

Barról másodízben 1288-ban esik szó egy ősi bari birtokrész cseréje foly-
tán. Bar faluról 1510-1520. körül több oklevél is szól. Rácz Balázs személyé-
ben még szolgabíró is lakott itt. Az időben a király Bar birtok egy részét Ba-
kócz Tamásnak, a Dózsa-féle parasztfelkelésből ismert esztergomi bíboros-
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érseknek adományozta. Csodálhatjuk, hogy Rácz Balázsné nemesasszony da-
colva a királlyal és a nagyhatalmú főpappal kilenc évig megakadályozta a bir-
tokba iktatást. 

Bar falu drámai sorsára utaló gyér adatok a török-kori adólajstromokból: 

• 1534-1557. között földbirtokosok: Nyári Ferenc, Bári Máté, Porko-
láb Dénes, Porkoláb Máté, Alya Máté, Veszei János, Veszei Máté 
(Vésey ősök) 

• Bar 1546-48-ban: „teljesen puszta” (sok más faluval – L. I.) 
• 1550-ben: „puszta” 
• 1556-ban az összeírásból is kihagyták 
• 1557-ben: „teljesen elpusztult” 

Bar falu emlékezetét őrzi: a közeli Barihegy, vele a Barihegyi kápolna, a 
Bari mező, a Bari erdő és a már nem létező Bari major. 

A Barihegy a középkori nyomásos gazdálkodásra emlékeztet mint a falu 
egészének szőlő- és gyümölcsöskertje. Korábban a környék ugyancsak ott 
birtokló falvainak nevét viselték az egyes részek. A holládi hegyrész ma is is-
meretes mint az egységes Barihegy része. Barihegy közigazgatásilag 1950-ig 
Balatonszentgyörgyhöz tartozott. A tanácsok létrejöttével kapcsolták a hozzá 
közeli Holládhoz. 

A Barihegyi kápolna a tőle légvonalban 1650 m-re északra lévő Bar falu 
Szentegyházi dombon álló templomának romjaiból épült 1785-ben. Gróf Fes-
tetics Györgyné Saller Judit az elpusztult Bar falut erősen túlélő elhagyott 
templom-romból a látványnak megkapó, de a hívek sokasága által nehezen 
megközelíthető helyen építtette föl a Barihegyi kápolnát. A hegy gyér lakossá-
ga ezt nem indokolta. A templom főként Holládnak kellett volna inkább, de 
Tikosnak is, azonban a templomrom a bari Festetics-birtokon volt, s így abból 
csak a Festetics-birtok barihegyi részén épülhetett kápolna. Így helyének kije-
lölésében a tulajdonjog győzött.  

A kápolna méretei: 8m×5m hajó, magassága 4,2m falvastagság 70cm. 
Ahogy látszik, a fal alapja kő, följebb tégla. A lekapart vastag meszelés alól 
egyszerű eredeti motívumok tűnnek elő. Harangját 1778-ban öntötték. A ká-
polna védszentje Szent Donát, a szőlőhegyek óvója, a szőlőtermelők segítője. 
Neve napja augusztus 7. Ez volt a barihegyi búcsúnap, a környék valóságos kis 
népünnepélye: misével, kinti prédikációval, búcsúi sátrakkal és persze az el-
maradhatatlan, kemencében sütött pompás rétessel. Sok résztvevő gyűlt ösz-
sze az ott birtokló környékbeli gazdákból s azok élményt kereső vendégeiből. 
Régebben ez volt egyben Hollád és Tikos búcsúja is. Holládon az új templom 
(1967) óta „Urunk színeváltozása” (aug. 6.), illetve az ezt követő vasárnap az 
új búcsúnap, Tikoson pedig Nagyboldogasszony (aug. 15.). A kápolna elhúzó-
dó állagvédelme évek óta akadályozza az évenkénti két-három istentisztelet 
tartását. 
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Szent Donát kápolna 

A Hollád határában a szőlőhegyen álló, „barihegyi” néven is ismert kápolna 1785-ben 
épült, feltehetőleg nagyrészt Bar falu régi templomának (Szentegyházi-domb) anyagá-
ból. 

A repedezett falakat sodronyos összehúzással jónéhány éve megerősítették, kívülről 
felújították, de a belső rendbehozás 2009-ben még várat magára. 

 

Bari mező: a volt Bar falu térségében nagy kiterjedésű szántóföldek, 
dűlők neve. E földek átfogására telepítették oda a Bari majort. A ma-
jor megszűntével annak helye továbbra is a Bari mező tábla nevet vi-
seli. 

Bari erdő: A volt Bar falutól kelet-északkeletre fekvő jelentékeny er-
dő, nagyobbrészt tölgyes. 

Bar major, Bari major: a Battyán-Hollád közti út nyugati oldalán, 
Battyántól kb. 2200m-re volt, de attól jóval kisebb major. Tizenhat 
család lakta nagyobb részt egyszobás közös-konyhás lakásban, azon-
ban 1940. körül a közös-konyhás lakásokat átalakítással megszüntet-
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ték. Bar major úgy 1823. körül épült. 1946-ban egy-két kisebb épület 
kivételével lebontották, mivel az uradalmi nagybirtok felosztása után 
szükségtelenné vált. Az épületek anyagát a helyi Földigénylő Bizottság 
szétosztotta az újgazdák között, akik azt nagyobbrészt battyánpusztai 
házaikba beépítették. A követő néhány évben a Bar majorra korábban 
is jellemző eperfákra alapozva vállalati selyemhernyó-tenyésztést 
folytattak ott. 

Bar majort kezdetben Körtvélyesnek, Körtélyesnek nevezték. A Bar ma-
jor, Bari major név 1860-ban jelenik az anyakönyvekben, és marad véglege-
sen. Bar majornak jellegzetes épülete volt a „görbe istálló”.  

A bari gyerekek 1929-ig Tikosra jártak iskolába. Emlékezve Bar major 
korábbi nevére, az 1910-es években az idős tikosiak meg-megjegyezték: Ni 
csak, gyünnek ezek a körtélesi gyerekek! (Így hallottam valaha a Barból Ti-
kosra iskolába járó idősektől, akik nem tudtak Körtélyesről.) 1929-től az 
újonnan létesült bottyáni iskolába kerültek át a bari gyerekek, ahol (a tégla-
gyártól) együtt járt velük e sorok írója is. 

A Bar majorban született-lakott személyekből számosan élnek (főként 
Battyánban). Ők és a környék idősebb lakói a már nem létező majort – mint 
korábbi életük színhelyét – emlékeikben őrzik. 

Bar falu temploma keresztjének sorsa 
Úgy 1951-ben történt, hogy a Szentegyházi domb lábánál nyugatról, az 

Almás-állétól keletre talán 30 méterre id. Léránt János újgazda földjén szőlő-
telepítés közben ifj. Léránt János egy kb. 30 cm. magas talpas, szépen mun-
kált bronzkeresztet talált fekvő helyzetben. A kereszten feszület, a talapzatán 
pedig felirat volt: „Mária segíts”. A keresztet később bevitték Dr. Székely Fe-
renc balatonszentgyörgyi helyi plébánoshoz, akitől bizonyos idő után az egy 
nyugdíjas ismert régész budapesti lakására került szakmai tanulmányozásra. 
A súlyosan beteg régésztől valaki elemelte a becses ereklyét. Így tűnt el az a 
szentgyörgyiek elől. 

Feltevésem, hogy a megtalált és eltűnt kereszt oltári használati kellék le-
hetett, melyet a török vész elől rejtettek el, azonban az elrejtő a későbbiek 
során maga is elpusztult. 

Gyökeres potséta (pocséta, pocsolya) 
A Szentegyházi domb közelében északról egy tekintélyes bokros-gödrös 

rész árválkodik a szántóföldben. Neve nincs, eredetét nem ismerjük. Régi 
vízmosás-félének látszik, de a vízjárás, mely létrehozta, régen megszűnt, így a 
gyökerek sem látszanak ki. Hossza kb. 100 méter, szélessége 2-12 méter, 
mélysége 1-5 méter. Fekvése és lejtése nagyjából kelet-nyugati. A nyugati ré-
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szén egy, az elfolyást lassító gát nyomai látszódnak. E vízmosás megtalálható 
ma a hivatalos helyi térképen is.  

A Festetics-levéltár úgy 1800. körül rajzolt vázlatos kézi térképén „Gyö-
keres potséta” néven jelölik, a Szentegyházi dombtól északra. A dombon a 
régi templom helyét is föltüntetik. Vörsről a Barihegyre vivő gyalogút itt veze-
tett el mellette. Az utat a jobbágybirtok-rendezést lezáró egyezség 1859-ben 
megszüntette.  

Lehetséges, hogy a vízmosást Bar falu lakói már ismerték és használták 
valamire (pl. kenderáztatás, kacsa-libatenyésztés). Talán erre utal a gát építé-
se. Így most már e bokros rész nem névtelen: találó, talált több száz éves neve 
Gyökeres pocséta. Nevezzük ezután mi is így! 

A Káámán hegyről 
Említésre méltó, hogy a holládiak ma is (nyújtott á-val) Káámánnak 

mondják a Barihegyi kápolna melletti hegyet, melyet az 1261. szeptember 2-i 
oklevélben is „Kaaman” hegynek olvashatunk. A vele együtt említett Bodok-
hegy neve feledésbe merült. 

A nép nyelvének dicsérete 

Áldassék a nyelv, a csoda, 
mely hétszázötven éven át 
megőrizte nekünk nevét a hegynek – ahogy ma is mondják – Káámánt 

Teremtsünk hagyományt a 750 éves alapon! (felvetés) 
Az 1261. szeptember 2-i oklevélben – a megváltozott körülmények ellené-

re is – nagyjából felismerhető a határjárás útvonala, amelynek utólagos éven-
kénti bejárása emberi-történelmi élmény lehet. Tekinthetjük múltba-
utazásnak, de a szülőföld jobb megismerését segítő természetjárásnak is. A 
rendezvényt nevezhetnénk Középkori határjárásnak vagy Barangolásnak a 
középkorban. A középkori jelleg ötletekkel bővíthető, pl. korhű ruházat, esz-
közök, fegyverek esetleg középkori játékok alkalmazásával. Ötletek végett 
bevonhatók még további rendelkezésre álló battyáni, besenyői (balatonszent-
györgyi) vörsi, tikosi oklevelek stb. A határjárás történhetne egyszerűsítve a 
közutakon, akár járművekkel (gépkocsin, kerékpáron, lóháton), fiataloknál 
futva-karikázva, a fontosabb néznivalók megközelítésével, távolabbiak meg-
tekintésével. A csoport szerveződhetne életkor, érdeklődés, szervezet szerint 
(iskola, falu, klub, stb.). A szervezés történhetne az érintett községek bevoná-
sával is, évenként változtatva a szórakoztató jellegű megemlékezés színhelyét. 
Az első évben Bar felsorolt nyomai lehetnének egy tartalmas és szórakoztató 
határjárás színhelyei. 
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Legfontosabb kiemelések az irodalomból és egyéb forrásokból 
KÖVÉR JÁNOS: 

„A Bari Templomot is föl keresték, mellybül 1785. a Bari Hegyi Kápol-
nát már megépítették és mellynek hasonlóképpen semmi helye sem 
látszott: itt is fejtettek majd 10 öllyet.” (28. old.) 
(Utalás a szentgyörgyi romos templom fundamentumára, ahol utólag 
szükségből szintén találtak még követ a vörsi templomhoz. (L. I.)) 

„Gerencsér Mihály vörsi plébános volt 1778-1809. között.” 
„Ez alatt épült a Bari Hegyi Kápolna, 1785.” (4. old.) 

PÉTER FERENC (1926) helytörténeti kutató holládi krónikájában írja, hogy 
Bar a középkorban plébániás község volt. Megnevezi védszentjét, fölsorolja 
papjait, majd említi, hogy Bar a török hódoltság alatt elpusztult. 

„A templom romköveiből készült 1785-ben a Bari-hegyi kápolna.” 

A kutató szóban kiegészíti, hogy a barihegyi kápolna a Bar falu Szentegy-
házi dombon állt romos templomának köveiből épült, amit a holládi időseb-
bek hasonlóan tudnak. Ezt megerősíti friss tapasztalata is egy helytörténeti 
beszélgetésről. 

DR. MÜLLER RÓBERT: 

„Bar falu a régészeti irodalomban 1261-ben jelenik meg, s a XVI. szá-
zadig létezett. A későbbi Bar majortól keletre, a Szentegyházi dűlőben 
feküdt.” 

DR. KÖLTŐ LÁSZLÓ régész szóbeli közlése: 

„A múzeum régészeti adattárában a Barihegyi kápolna helyén és köze-
lében középkori lakott település nyomai nem szerepelnek.” 

Egy 1800. körüli vázlatos térképen (Festetics-levéltár) a Szentegyházi 
domb térségében a „Régi Templom Helye”, és a mostani helyén a „Bari Ká-
polna” látható, Mindkettő felismerhetően a helyén van. Látható még a „Vörsi 
Templom”, nyilván a mostani elődje, továbbá a szentgyörgyi temetőben a 
„Puszta Kápolna”. Ugyanezen látható a „Gyökeres potséta” is. A kézi rajz elle-
nére minden a helyén van. (L. I.) 

Összefoglalva: 
A barihegyi kápolna helyén előzően középkori település nyomai nem lát-

szanak. A kápolna építéséhez a tőle légvonalban 1650 méterre feküdt, és a 
török idők kezdeti szakában elpusztult középkori Bar falu Szentegyházi dom-
bon állt romtemplomának köveit használták föl. 
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Ez szerintem így igaznak, bizonyítottnak látszik, hiszen számos megbíz-
ható forrásra támaszkodik. 

Annál meghökkentőbb, hogy az 1999-ben a Magyarország kisrégiói soro-
zatban megjelent Marcali-hát c. könyv 85. oldalán a középkori Bar falu és 
barihegyi kápolna helyéről egészen mást olvashatunk: 

„A barihegyi kápolna … megszentelt helyre épült: Bar község Szent 
Miklós templomának romjaira emelték, a Bar kisasszonyról elnevezett 
hegyen.” 

S ugyanez olvasható – szinte szó szerint – a Somogyi Hírlapban (2001. 
jún. 18., 6. old.) a megragadó címmel: Kápolna Bar kisasszonynak. S mindez a 
falukrónikákról írtak szomszédságában, azok tartalmát, valósághűségre tö-
rekvő szellemiségét figyelmen kívül hagyva. 

Fölmerülő kérdéseim: 

Hol is volt tulajdonképpen a középkori Bar falu az ő temp-
lomával: a Szentegyházi domb térségében, avagy attól 
légvonalban 1650 m-re a mai barihegyi kápolna helyén? 

Beszéltek-e olyan holládiakkal, tikosiakkal, esetleg 
barihegyiekkel, akik a „Marcali-hát”-ban közölt állás-
pontot megerősítették? 

Végezetül: világos, hogy a két eltérő állítás nem tartható fenn, hiszen így 
bármely későbbi kutató a nulláról indulhat: melyik álláspontot fogadja el? A 
tények tisztelete és az igazság szeretete kötelez bennünket, kutatókat, feldol-
gozókat a másik fél eltérő, de meggyőző álláspontjának elfogadására. Én föl-
tártam forrásaimat, de szeretném megismerni a másik fél eltérő álláspontjá-
nak forrásait is, hogy ezeket egyeztetve Bar valósághű emlékezetét mutathas-
suk föl a jelennek és az utókornak! 

Mi a közünk Nád Jancsihoz, a híres betyárhoz? 
Büszkék nem lehetünk rá, de szégyenkeznünk sem kell miatta, hiszen 

szülőhelye, Bottyán major lakossága nem hibáztatható Jancsi elvetemült éle-
téért. Plébániánk születési jegyzőkönyve szerint 1836. december 23-án szüle-
tett Bottyán majorban, melynek nevét akkor még „Ujjmajornak” írták. Szülei 
nyilván cselédemberek voltak. Fiatal éveiről nem tudunk, de valószínűen is-
kolába nem járt, írni-olvasni nem tudott. Talán csikósbojtár lehetett, mert 
felnőttként csikósgazdának mondták. E minőségében húzott ujjat a törvény-
nyel s vált betyárrá. 

Ekkor már létezik valamiféle saját családja Fenékpusztán, melyet lopva 
meg-meglátogat. A pandúrok – a csendőrök elődei – rálesnek. Egy meggon-
dolatlan mulatozása közben, 1861. június 7-én a fenéki csárdában agyonlövik. 



 

231 
 

A keszthelyi kórházba (ispotályba) viszik, ahonnan boncolás után, 11-én te-
metik a keszthelyi temetőben. Ez utóbbi napok-órák történéseit nem hagyja 
feledni a népi emlékezet, amely azokat balladákba szőtte az utókornak s viga-
szul magának. 

Nád Jancsi keresztelési adatai a vörsi plébánia keresztelési 
anyakönyvéből: 

Keresztelték 1836. december 23-án. Keresztneve: János. Vallása: ró-
mai katholikus. 

Szülei: Nád János és Süsletz Katalin. Állapottya: nemtelen (vagyis 
nem nemes). 

Lakhelye: Ujjmajor (ez a későbbi Bottyán major). 

Keresztszülők: Kalló János és Fodor Katalin. 

Keresztelte: a káplán  

Nád Jancsi szüleinek házasságkötési adatai a vörsi plébánia há-
zassági anyakönyvéből 

Házasságra keltek:  

Nád János ifjú legény, 22 éves, katholikus, nemtelen (nem nemes). La-
kik Bottyán. 

Süsletz Kati hajadon, 19 éves, katholikus, nemtelen (nem nemes), la-
kik: Keresztúr. 

Esküdtek Kéthelyen, 1835. november 29-én. 

Nádi Jancsi halálának adatai a keszthelyi plébánia halálozási 
anyakönyvéből 

Nádi Jancsi 25 éves csavargót a pandurok lőtték le a fenéki csárdá-
ban. Követően beszállították a keszthelyi ispotályba (kórházba), ahon-
nan boncolás után 11-én temették a keszthelyi temetőbe.  

Elgondolkoztató kérdés Nád (vagy Nádi) Jancsi esetében. Hogyan jobb 
nekünk, az utókornak? Így, hogy Jancsi híres, hírhedt betyárrá lett, vagy egy 
névtelen becsületes ember vált volna belőle? 

Megjegyzés: E nevezetes Jancsi nevét Nád vagy Nádi változatban is talál-
juk. A mi anyakönyveinkben Nád, a halottiban Nádi. Még a balladákban is 
mindkettő előfordul. 
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Ballada Nád Jancsi haláláról 

„A Nád Jancsi csárdában van, 
Panduroknak üzenve van: 
Hogy jöjjenek hamarosan, 
A Nád Jancsi csárdában van. 

Jön hat pandur nagy sietve 
Dupla töltött fegyverekkel, 
Oda állnak az ablakba: 
„Készülj Jancsi halálodra!” 

Elkeríti az istenét, 
Kezébe fogja fegyverét: 
Mire magát észrevette, 
Goló szívét sértegette. 

De a Jancsi csak azt mondja: 
„Ereszd le a firhangokat.” 
De a pandur azt feleli: 
„Késő van már szegény Jancsi.” 

A Nád Jancsi piros vére 
Fenékbe folyt le a földre, 
Ferus Ferkó jó pajtása 
Hideg tetemét sem látta. 

A keszthelyi temetőbe 
Nyugszik a fekete földbe.” 

A két Battyán és Bar a XIX. Században 
A két Battyán és Bar területén a XIX. században még emlékezettel is ér-

zékelhető jelentős változások történtek, melyek a neveiket is érintették. A 
vörsi plébánia anyakönyvei – főként Kövér János plébános (1817–1842) írói 
hajlama révén – mindezt különösen szemléletessé teszik. 

Battyán, másként Bottyán és Bar nevével már az 1261. évi határjáró okle-
vélen találkozunk, azonban a közben történt változások miatt a XIX. század-
ban még is kutatni kell. Időközben Alsó- és Felsőbottyánt is találunk a térké-
pen. 

Az egyik középkori Bottyánt Szallerház térségében találjuk, a másik vala-
hol a Fordulat felé volt (Battyán és Csillagvár közt a szentgyörgyi fordulatnál, 
de csak szájhagyományból és bizonytalanul tudom, így azzal nem foglalko-
zom). Bottyán majornak, a mai Battyánpusztának, (Bottyánpuszta) a neve az 
ezernyolcszázas évek első felében Újmajor volt. A Battyán és Bottyán név kö-
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zötti különbség okát nem tudjuk. Még oklevelekben is előfordul mind a két 
változat, de az utóbbi kétszáz évben megfigyelhető a Battyán megerősödése. A 
mi nemzedékünk idejére visszatekintve írásban a Battyán, szóban a Bottyán 
látszik erősebbnek. Bottyán a népies, a megszokottabb, a kedvesebb.  

 

A magtár épülete Battyánpusztán 

A major (az „új” Battyán) legrégebbi épülete (1816). Felhasználták hozzá Sulyok Balázs 
egykori várkastélyának és a régi templomnak az anyagát is. 

 
Az 1800-as évek elején tehát két Bottyánt találunk. Az egyiket, a régebbit, 

a pusztulót Szallerháztól, a vörsi bejárattól északra, a másikat, az újabbat –
ahol magtár is épült – a mostani Battyán helyén. Akkor a Szallerház-térségit 
Bottyánnak, az újabbat Ujjmajornak (így) nevezik, írják. A Szallerház-térségi 
Bottyán elsorvad, 1823-ban kompkikötőjét is átteszik Szentgyörgyre a révi 
dűlőbe, a mai Virág utca térségébe. Az Újmajor gyarapodik, szántóföldi nagy-
üzemmé válik. A keresztelési anyakönyvben 1851. november 16-án lakóhely-
ként Bottyány és Újmajor bejegyzés együtt jelenik meg. Innen már folyamato-
san Bottyán major (Bottyáni major) a lakóhely neve. Esetenként még Bottyán 
is előfordul, de ez a Szallerház-térségi Bottyán maradványát jelöli, például a 
bottyáni vendégfogadót (Szallerház). 
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Bari major, Bar, a középkori Bar falu nevét őrzi, illetve őrizte a második 
világháborút követő földosztásig. Létesítését 1819-ben a grófi „Rendelések-
ben” kezdeményezi gróf Festetics László. Ugyan ebben rendelkezik a Diósi 
jágerház (Csillagvár) építéséről is.  

„A Barihegy alatt valami 600 hold allodiális föld lévén, melyekben 
majort csinyálni érdemes lészen. Ezen major intézéséről planum (terv) 
készítessen!” gróf Festetics László. 

Bari majori bejegyzést a vörsi keresztelési anyakönyvben első alkalom-
mal 1860. február 26-án találok, de akkor még Bar első nevén Körtélesnek 
(Körtvélyes). Azonban ugyanaz év április 19-én a keresztelendő lakóhelyeként 
„Bari major” Körtéles nélkül szerepel. 1860. szeptember 17-től pedig folyama-
tosan már Bari major.  

Csak a keresztelési anyakönyvet látva, úgy látszik, hogy Bar majorba csak 
1860-ban költöztek lakók, vagyis a major terve későn valósult meg. Ugyan-
ez évben, 1860-ban kezdik meg a bottyáni temető használatát is. Addig va-
lószínűen a Szallerház térségi bottyáni temetőt használták, ahol a sírok ma-
radványai még az 1930-as években is láthatóak voltak.   

Balatonszentgyörgynek 3 millió éves őslénylelete van 
Hárommillió éves őslény-lelet került elő 1953-ban a balatonszentgyörgyi 

régi téglagyár agyagbányájában. 
Szerencsés a krónikás, kinél az emlékezés madara az „idő” árjával szem-

ben messzire szállhat.  
Kedves Olvasó! A régmúltat az ismeretlenség sötét köde takarja, amelybe 

esetenként a tudományos felismerés napsugara világít be. A tudománynak 
nélkülözhetetlen eszköze a fáradhatatlan kutatás, de némelykor a szerencsés 
véletlen segít fontos felfedezésekhez. 

A szerencse segített nekünk is. A balatonszentgyörgyi régi téglagyár 
agyagbányájában, a mai Csillagvár térségében 1953-ban, földkitermelés során 
a munkások elképesztő leletre bukkantak. Négy-öt méter mélységben a kék-
agyag rétegben egy óriási méretű őslénycsontváz vált egyre inkább láthatóvá. 
Az első elképedés után természetesen megálltak a munkával, és az illetéke-
sekkel megtanácskozták a rendkívüli helyzetet. Tudták, hogy jelenteni kellene 
az esetet, de akkor a múzeum a kutatás tartamára leállítja a munkát, a mun-
kások nem kereshetnek és a földkitermelés is késik. Megtörtént az összeka-
csintás. Megfogadták, hogy valamennyien szigorúan hallgatni fognak a dolog-
ról. Egyik munkás azonban titokban megsúgta az esetet egy a szüleinél ott 
lakó volt téglásnak (e sorok írójának), aki megértette, de nem osztotta a veze-
tők és munkások álláspontját. Ő azonnal a telepvezetéshez fordult, és jóindu-
latú erőszakkal meggyőzte őket álláspontjuk tarthatatlanságáról. Erre a telep-
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vezetés kényszerhelyzetben leállította a munkát, jelentést tett a múzeumnak, 
azonban a lelet ekkorra már súlyos károkat szenvedett. 

 

A masztodon 

Egy ilyen állat maradványait találták meg a régi téglagyárnál 1953 őszén. 

 

A nagy jelentőségű, de súlyosan károsodott, részben szétvert lelet feltárá-
sát a Nemzeti Múzeumhoz tartozó Természettudományi Múzeum végezte, és 
a következőket állapította meg: 

Ez a lelet egy a területünkön valaha élt és kihalt mastodon (ejtsd maszto-
don) csontváza, melyet a tudomány más néven mammutnak (két ’m’-mel) is 
nevez. 

Ez a kihalt őslény nem tévesztendő össze az elefántfélék jégkorszaki későb-
ben élt és ugyancsak kihalt hosszúszőrű fajával, melyet a köznapi életben 
mamutnak (egy ’m’-mel) neveznek, pedig ennek a tudományos neve: 
mammuthus. 

A mastodon úgy 2 és fél millió évtől 10 ezer évvel ezelőttig élt világszerte 
elterjedve. Maradványaik gyakoriak és többnyire épek. A feltűnő felső agya-
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rak hosszúak és egymással párhuzamosan fölfelé görbülve nőttek, míg rövid 
alsó agyaruk csak a hímeknél fejlődött (ennek nem volt). A mastodonok teste 
a mai elefántokénál rövidebb, de robusztusabb volt, megjelenésében azonban 
hasonló. Valószínűleg levelekkel táplálkoztak. 

 

Vázlatrajz a szentgyörgyi 
masztodon-lelet agyaráról 

A szemtanúk szerint a megtalá-
láskor teljesen ép leletből a 
régészek már csak az ábrán 
látható agyarat és koponyarész-
letet találták érintetlen állapot-
ban, illetve fogakat, kisebb 
csontokat. 

Az így is európai szinten jelen-
tős lelet egészen egyedülálló 
lehetett volna, ha épségben 
marad. 

 

A mastodon az embert a fejlődéstörténetben megelőzte ugyan, de a szel-
lemileg gyorsan fejlődő ember, mint vadász és kortárs valószínűleg közreját-
szott a mastodon úgy kb. 10 ezer évvel ezelőtti kipusztulásában, annak utolsó 
életterén, Észak-Amerikában. 

Mit lehet tudni a balatonszentgyörgyi mastodon leletről? Tehát a régi 
téglagyár bányájában 4-5 m mélyen a kékagyagban találták meg, amely kon-
zerválta. A szerencsétlen állat belesüppedhetett a mocsárba, amelyben vergő-
désében hátára fordult s úgy is pusztult el. 

Az ismertetett körülmények miatt a csontvázból csak az agyarak és a ko-
ponya egy részét találták eredeti helyzetben (in situ) a régészek. További ösz-
szegyűjtött töredékek: koponyadarabok, őrlőfogak töredékei, bordatöredékek, 
csontszilánkok. Az egy pár agyar hossza 170 cm. 
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A lelet innen a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe került, és 1977-ig a mú-
zeum tetőterében kialakított kiállításon látható is volt. Felirata: „Előkerült a 
balatonszentgyörgyi téglagyár agyagbányájában, 1953-ban”. – Az így is na-
gyon értékes lelet jelenleg a Nemzeti Múzeum Föld- és Őslénytára raktárában 
van, és ott várja, hogy a Magyar Természettudományi Múzeumban újra a kö-
zönség elé kerülhessen. A raktárban, egyeztetett időpontban addig is megte-
kinthető. Én természetesen ott is megnéztem. 

Szóljunk a lelet koráról! Szakemberek becslése szerint – mert csak becs-
lésről lehet szó – kb. két és fél millió éves. 

Kedves Olvasó! Millió évek, közvetlen környezetünk kapcsán! Szédületes! 
Itt és most az idő óceánjának partján játsszunk el a gondolattal! Gondol-

juk meg, hogy ha mastodonunk korát csak 2 millió évre becsüljük is, akkor is 
ezerszer olyan régen élt, mint Jézus Krisztus, és kétezerszer olyan régen, mint 
első királyunk, Szent István. Mi a hagyományos, egyszerűsített világképen 
nevelődött felnőttek beleborzongunk a szokatlan érzésbe, amit a mastodon 
korának gondolata vált ki belőlünk. Nem szoktunk az „időhöz”! Mi ez a külö-
nös érzés? Szédület, áhítat? Vagy mindkettő? Szegény a nyelv, nincs rá szava!  

Milyen környezetben élhetett a halálában sem szívesen fogadott, szétve-
résre ítélt őslényünk, melyből akkor vidékünkön számos élhetett, a maitól 
nagyon eltérő földrajzi környezetben? 

Itt, Balatonszentgyörgy helyén és közelében természetesen nemcsak 
Szentgyörgy, de Balaton sem volt. És nem volt ember sem. Illetve mindez 
volt, vagy talán inkább útban volt, hogy majd legyen. Az előttünk heverő ka-
vics, mely az idők során gömbölyűre csiszolódott talán kőtömb volt, vagy még 
talán az sem. 

Kapcsolatunk Dobó Istvánnal, aki talán falunkból 
nősült 

A bizonytalanságra csak némi okunk van, de hogy felesége, Dobó Sára 
besenyőszentgyörgyi (Zengyergy = Egyházasszentgyörgy = Balatonszentgyör-
gy) lány is volt, talán itt is született, ez több mint valószínű, de bizonyságunk 
nincs rá. Bizonytalanná teszik a feudális viszonyok, melyben egy gazdag föl-
desúrnak számos faluban voltak birtokai, kastélyai. Már pedig Sulyok Balázs 
királyi főember, nagyon gazdag főúr volt. 

De megkülönböztetett kapcsolatunkat valószínűsíti, hogy Sulyok Balázs a 
töröktől féltében – 1544. április 9-én Tátika várában oklevélbe foglalva – 
hagyta el zálogba rokonának, gersei Pethő Mihálynak, besenyőszentgyörgyi 
házát, melyet addig lakott. Ezt a régi templom közelében lévő, alápincézett 
várkastélyt a törökkori palánkvárba erősségként beépítették, s utána anyagát 
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fölhasználták a battyáni magtár építéséhez, a helyén támadt gödröt pedig te-
metői hulladéknak használtuk. E gödröt az önkormányzat betemettette, s ma 
már temetnek is helyére. 

Sulyok Balázs főúr utódai közt különösen neves embereket találunk. Há-
rom lánya volt, mindhárom neves származékokkal. 

Nekünk a kapcsolat miatt a legfontosabb Sára, Dobó István felesége. 
Másik veje Balassi János, ahol az unoka Balassi Bálint költő. Az ő anyja 

állítólag falunk szülötte. 
A harmadik vő Bocskai György, az unoka pedig Bocskai István erdélyi fe-

jedelem. 
Sulyok Balázs halála után a besenyőszentgyörgyi birtok a várral a vő, Do-

bó Istvánra szállt, aki valószínűsíthetően eljött falunkba s a helyszínen tár-
gyalt a várnagyokkal, majd Horváth András várnaggyal Bécsbe ment, ahol 
oklevélbe foglaltatta a várnagyoktól elvárható magatartást a törökkel szem-
ben. 

Dobó István az egri hős és Balatonszentgyörgy 
(Besenyőszentgyörgy) kapcsolatát bizonyító oklevél 1565
ből 

1565. május 16. Bécs 
Mérey Mihály nádori helytartó oklevele 

Egyrészről ruszkai Dobó István (Bars vármegye ispánja, királyi tanácsos, 
az egri hős) és gyarmati Balassi (Balassa) János (zólyomi ispán és kapitány, a 
költő Balassi Bálint édesapja), másrészről újlaki Horváth András és várdai 
Várday Zsigmond között a Somogy megyei Besenyőszentgyörgy váráról kötött 
szerződésről. 

A szerződés tartalma: 

Dobó István és Balassi János Besenyőszentgyörgy nevű várukat So-
mogy megyében („castellum ipsorum Bessenijw Zenthgijergh vocatum 
in comitatu Simigiensi habitum”) minden tartozékával és jövedelmével 
– kivéve a szentgyörgyi szőlőhegyen lévő szőlőket – 5 esztendőre Hor-
váth Andrásnak és Várday Zsigmondnak mint úgynevezett officiális-
oknak az alábbi feltételekkel átadják és átgengedik (az officiálisok bi-
zonyos jövedelmekért teljesítenek katonai vagy egyéb szolgálatot): 

1/ A várat saját jövedelmeikből megóvják, védelmezik, erősítik. 

2/ A jobbágyokat nem terhelik újabb adókkal, pusztán a szokott 
censust és robotot igénylik tőlük. 
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3/ Amennyiben az 5 esztendő letelne és Dobó, valamint Balassi (vagy 
örököseik) Besenyőszentgyörgy várát Horváth és Várday kezéből visz-
sza kívánnák venni, akkor az utóbbiak azt minden tartozékával egye-
temben kötelesek halogatás és vonakodás nélkül visszaadni. 

4/ Ehhez azonban külön feltételként hozzáteszik: Abban az esetben, ha 
az 5 esztendő elteltével Dobó és Balassi a várat vissza kívánnák venni, 
de nem akarnák maguk számára megtartani, hanem másoknak akar-
nák szintén úgynevezett officiolatus gyanánt átadni, ekkor ez a szer-
ződés értelmében nem valósítható meg. Vagyis ebben az esetben Do-
bóék továbbra is kötelesek Horváthnak és Várdaynak adni a várat és 
tartozékait, méghozzá a mostanival megegyező feltételekkel. 

5/ Amennyiben Dobó és Balassi a szőlőket használatra mégis áten-
gednék Horváthnak és Várdaynak, akkor ők minden egyes esztendő-
ben Dobónak és Balassinak (vagy örököseiknek) bérlet címén 20 ma-
gyar forintot tartoznak fizetni. 

6/ Horváth és Várday a várat mindaddig, amíg a török sereg Fonyód, 
Lak, Kéthely, Marcali és Szenyér várait nem ostromolná meg és nem 
venné be, sohasem rombolhatják vagy romboltathatják le, hanem a 
fent említett módon saját költségükön kötelesek azt megvédelmezni. 

7/ Amennyiben azonban a törökök oly hatalmas erővel támadnának, 
hogy annak nem tudnának ellenállni, akkor a várat alapjáig rombol-
ják le, gyújtsák fel és semmisítsék meg. Erre felhatalmazást kap Hor-
váth és Várday Dobótól és Balassitól, akik emiatt nem léphetnek fel 
Horváthék ellen. 

8/ Amennyiben azonban a törökök időközben Besenyőszentgyörgy 
várát – mitől Isten óvjon – elfoglalnák, akkor hanyagságáról és gon-
datlanságáról Horváthnak és Várdaynak, nem pedig Dobónak és Ba-
lassinak kell számot adnia. 

9/ Végül mivel a szerződéskötésnél személyesen csak Dobó István és 
Horváth András volt jelen (bár hivatalosan képviselték a szerződésben 
részt vevő társaikat), ezért Várday és Balassi – Horváth és Dobó 
Bécsből való távoztát követően – valamelyik hiteleshely vagy az or-
szág valamelyik rendes bírája előtt a szerződés elfogadásáról kötele-
sek saját elismervényüket (bevallásukat) megtenni. 

Fordította: dr. Pálffy Géza, a Történet-
tudományi Intézet munkatársa 

A fenti 9 pont az oklevélnek bő tartalmi kivonatát jelenti. 
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A fent hivatkozott palánkvárat Sulyok Balázs királyi kincstárnok, 
Besenyőszentgyörgy (Balatonszentgyörgy) földbirtokosa 1542. körül építtette 
a temető térségében, a templomot és várkastélyát is beleépítve. Ugyanő a vá-
rat a töröktől féltében 1544-ben zálogba adta sógorának, Gersei Pethő Mi-
hálynak. Gersei Pethő a várat a zálogjoggal 1558-ban négy évre használatra és 
megvédés céljából Csányi Ákosnak adta át. (Mindkettő esemény részletes 
oklevelét helytörténeti kutatásunk birtokolja.) 

Törökkori várunkat utólag – pontosítás híján – összetévesztették a 
Keszthely-térségi Szentgyörgyvár várával, de belejátszott a Csillagvár megté-
vesztő rejtélye is, ugyanis törökkori palánkvárunk St Georg névvel egykorú 
térképen föl van tüntetve. S mivel palánkvárunkról semmit sem tudtunk, a 
látszatra törökkori kiserődnek látszó, utólag Csillagvárnak elnevezett legen-
dás épületet gondolták egyes kutatók a térképen az St Georg néven szereplő 
várnak. A teljes bizonyságot [velem együttműködve (L. I.)] dokumentálta 
Pálffy Géza: A győri kapitányság története 1526-1598 c. könyvében először, a 
117. oldalon, ahol a a dunántúli törökkori várak közt először kerül be Balaton-
szentgyörgy a korábbi nem pontosított, s ezért félreérthető Szentgyörgy he-
lyére. E fontos kutatási eredményemet elősegítette: Pálffy Géza, Müller Ró-
bert, Aradi Csilla, Szatlóczky Gábor, Sági Károly és Eőry Béla. 

A palánkvár egy részét a 2003-2004. évi részleges régészeti feltárás meg-
találta a temető északi oldalán.  

Megjegyzést kíván, hogy Dobó Istvánt hűtlenség címén Miksa császár 
1569-ben bebörtönöztette, majd három év után, röviddel halála előtt vissza-
adta szabadságát.  

Megjegyzés: Fenti oklevél közlése nemcsak öröm, de szükségszerű is, hiszen 
ez oklevélre alapozva vette föl körzeti általános iskolánk 2007. november 
30-án Dobó István nevét. 

E megtisztelő név helytörténeti kutatásunknak is nagy sikere, ugyanis ez 
1565-ben kelt oklevéllel igazolt kapcsolatról semmit sem tudtunk az oklevél-
nek 2002-ben történt fölkutatása és lefordítása előtt. 

Korjellemző egyéb írások 

A március 15e helyi megünneplésének története 1930tól 
1990ig 

Március 15-e a Horthy-korban ugyan nemzeti ünnep volt, de csak afféle 
diák-levente ünnep. Tanítási szünet volt, iskolai ünnepéllyel, de nem volt 
munkaszünetes nap. A községi ünnepély este szokott lenni az iskolában, majd 
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az 1930-as évek végétől – ha vasárnapra esett – levente ünnepély díszmenet-
tel a Hősök kertjénél. 

 

Máté László 48-as honvéd síremléke 

Az 1848-49-es szabadságharcból hazatért honvédek közül Máté László sírja lelhető fel 
a helyi temetőben. 

 
Érdekes, hogy sem Balatonszentgyörgyön, sem a közös tanács községei-

ben senki sem tudott semmit az 1848/49-es dicső idők helyi eseményeiről, a 
szabadságharcban esetleg részvett helyi honvédekről, a nemzetőrökről stb., 
pedig az unokák, dédunokák köztünk éltek. 

Az úgynevezett „fordulat éve” után, úgy 1948-tól a nemzetközi munkás-
mozgalom eszméjének erőszakos tudatosításával egyidejűleg a nemzeti ünnep 
a nemzeti tudattal együtt visszaszorult, sorvadozott, de az iskolai ünnepélye-
ket azért rendszeresen megtartották. 

Rendkívüli örömöt okozott 1974-ben, hogy a Megyei Levéltárban sikerült 
megtalálnom az 1848/49-es szabadságharcból és a „forradalmi táborból” ha-
zatért honvédek neveit: Máté László, Mazzag József, Simon János, Tóth Fe-
renc. Neveiket az iskolai ünnepélyek révén azonnal ismertté tettük. Sajnála-
tos, hogy az esetleg elesettek neveit nem ismerhetjük, mivel a vonatkozó ok-
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mányok a levéltárban is hiányoznak. Viszont a 48-as iratok között sikerült 
megtalálnom még a helyi nemzetőrök névsorát, továbbá a balatonberényi, 
holládi és tikosi nemzetőrök és hazatért honvédek neveit. A vörsi honvédekét 
Futó Lajos találta meg s hozta haza. 

A helyi temetőben 1977-ben sikerült rátalálnom a személy szerint beazo-
nosított Máté László síremlékére, ahol már azon év március 15-én lelkes kis 
koszorúzási ünnepséget szerveztünk egy úttörő őrssel. A koszorúzáson részt 
vettek az ideig semmiről sem tudó leszármazottak, köztük a 48-as honvéd 
unokája, Bene Antalné is. Természetesen résztvettek az ő lányai: Bene Teréz 
(Simon Antalné), Bene Mária (Vasas Józsefné) és Kelevitz Anna (Gergye Já-
nosné) dédunokák. 

1979-ben, a 130. évfordulón, az iskolai helytörténeti-honismereti szakkör 
keretében a közös tanács mind az öt községe számára (Balatonszentgyörgy, 
Balatonberény, Vörs, Hollád és Tikos) elkészítettük elektromos perzseléssel, 
falapra a hazatért 48-as honvédek névsorát, melyeket átadtunk a művelődési 
házaknak. Elősegítve ezzel a bensőségesebb március 15-i helyi ünnepélyeket, 
koszorúzásokat. Ezek az egyszerű táblák Vörs és Hollád község művelődési 
házaiban, a nagyteremben ma is az elődök tiszteletére emlékeztetnek. 

1989-ben sikerült mind az öt község számára fénymásoltatnom a haza-
tért honvédek, továbbá a nemzetőrök eredeti névsorait, és a március 15-i ün-
nepélyekre gondolva átadni az illetékeseknek megőrzésre. 

A temetői megemlékezések, koszorúzások általában úttörőőrsi keretben 
vagy napközis csoporttal történtek meg. 1988-ban a felnőtt Baráti Kör emlé-
kezett meg ugyanott. Ezen Marics József plébános úr is részt vett. A temetői 
megemlékezés talán az évek egy negyedében elmaradt, mivel annak igényét 
nem sikerült eléggé társadalmasítani, azaz elfogadtatni. A Baráti Körben a 
gazdag helytörténetbe ágyazott megemlékezés sohasem maradt el.  

A „honvédsírhoz” kapcsolódó rendezvényeknél zavaró körülmény az ok-
kal eltérő értelmezés. Valóban, honvédsírnak csak harcban elesett honvéd 
sírját tekinthetjük. Értelmezésemben viszont Máté László hazatért honvédsír-
emlékkel ellátott ápolt sírja jó helyi lehetőséget nyújt dicső 48/49-es elődeink 
iránti tisztelet lerovására, ünnepi megemlékezésre. Máté László sírjánál elhe-
lyezett koszorúval nemcsak reá emlékezünk. 

 

A község történetében legtartalmasabb március 15-i megemlékezés bi-
zonnyal az 1989. évi volt, amikor a helyi iskolai ünnepélyen kívül még az 
alábbi rendezvények voltak: 

Március 13-án: Töprengés a hazafiságról 1848/49 tükrében. 

Dr. Szily Ferenc megyei levéltáros előadása. 
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Március 15-én: Megemlékezés és koszorúzás Máté László sírjánál. (László 
István). 

E rendezvényre segített a figyelem fölkeltésében, és híveivel megjelent 
azon Marics József plébános úr is. 

Március 15. este: Negyven valahány év után az első esti ünnepély. Szónok 
Simon Ottó tanár-költő, falunk szülötte. 

Ez a kis áttekintés bizonyítja, hogy bár 1848-1849 emléke a vizsgált idő-
szakban nagyobb figyelmet érdemelt volna, de a körülményekhez képest a jó 
ügyhöz méltó buzgalom is látszódik. 

Áttekintés a helytörténeti munkáról 
Helytörténeti munkánk 1969-ben, a Tanácsköztársaság 50. évfordulójára 

hirdetett pályázattal indult. Simon József postamester szerkesztésében mun-
kaközösségben megírtuk: Balatonszentgyörgy története 1969-ig című, stenci-
lezett módszerrel, 100 példányban készült könyvünket. Ez a könyvtárban, s 
egyéni tulajdonokban ma is fellelhető. 

 

Simon József 
(1920-1983) 

Postamester, helytörténeti 
kutató, Balatonszentgyörgy 
újkori helytörténet-írásának 
megalapozója. 

Az 1969-es ill. 1975-ös helytör-
ténetek írója, szerkesztője, a 
többek által végzett munka 
összefogója. 

1978-ban Kiszling Mátyással 
készítették a Képes Krónikát. 

Tehetséges képzőművész is volt: 
a paraszti életet ábrázoló fest-
ményei közintézményeknél, 
magánházaknál ma is fellelhe-
tők. 

Balatonszentgyörgy község története II. (1969-1974). Összeállította a 
Szakmaközi Bizottság és a helyi társadalmi szervek megbizásából: Simon Jó-
zsef. Készült hazánk felszabadulásának 30. évfordulójára. 

A második kötetben találjuk helytörténetünk megalapozójának, Simon 
Józsefnek tájékoztatóját az általa elkészített rangos néprajzi munkákról. 

1970-ben: „Fekete krónika”. (Ebből 1974. május 25-től június 9-ig 14 vá-
logatott részletet közölt a Somogyi Néplap.) 
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„Dűlőnevek, határrészek”, „Népszokások, babonás történetek” 
1971-ben: „Település, építkezés, lakásbelső” 

1972-ben: „Népi (gyermek) játékok”, „Tájszavak” 
1973-ban: „Parasztélet” c. összeállítás. „Temetés, gyász szertartásai és 

szokásai”, „Szakrális emlékek”. 

1974-ben: „Épületfalak”, „Konyha, kamra, cserépedények”. 
Mostani krónika összeállításunkban az a cél vezet, hogy a falut külsejé-

ben, 1974. évi állapotában láthatóan mutassuk be. A fényképeken kívül 200 
színes dia-kép is jelenünket őrzi. 

Balatonszentgyörgyi Képes Krónika 1978. Írta: Simon József. A képek vá-
logatást jelentenek Dr. Kiszling Mátyás több ezres helytörténeti vonatkozású 
képeiből. Segítők: László István és Mazzag Vince. Készült 2000 példányban. 
E könyv az önkormányzatnál még kapható. 

 

Dr. Kiszling Mátyás 
(1937-2000) 

Balatonszentgyörgy körzeti 
orvosa – előzőleg Marcaliban és 
Törökkopányban, majd 1997-es 
nyugdíjazásáig községünkben 
paraktizált. Aktív közéleti em-
ber, a Hazafias Népfront elnö-
ke. 

Szenvedélyes dokumentáló-
fényképész. A Balatonszent-
györgyi Képes Krónika kép-
anyaga is az ő sokezres gyűjte-
ményéből állt össze. 

László István: Balatonszentgyörgy krónikája a régmúlttól 1526-ig (1996). 
E mű a pályázaton megyei első helyezést ért el. Mivel a szerző a fölhasznált 
levéltári forrásban hibát talált, elállt a kiadástól. A hiba elhárítása után való-
színűen kiadásra kerül. 

László István: Balatonszentgyörgy a második világháborúban (2006). A 
megyei fődíjas könyv 300 példányban jelent meg és fogyott el. 

Az változó időben megjelenő Helytörténeti tájékoztató 1996. novemberé-
től jelenik meg, s 2008. októberében a 330. adásnál tart. A tájékoztatók na-
gyon változatosak. Részben az időszerű eseményekhez kapcsolódnak, részben 
a kutatásokat, előkészületben lévő könyvek részleteit mutatja be.  
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A sor következő darabja épp ez a könyv, mely Balatonszentgyörgy pusztá-
inak történetét tartalmazza, kiegészítve a Csillagvár és a battyánpusztai iskola 
történetével. 

A helytörténetünkhöz sorolható Simon (Pola) Lajos két könyve is – ol-
vashatók a községi könyvtárból: 

SIMON LAJOS: Mindig árnyékban, 1968. (színes elbeszélések a falusi élet-
ről) 

SIMON LAJOS: Fáklyafény, 1974. (történelmi regény a végvári harcokról) 
A helytörténeti munkát bár csak kisérné oly érdeklődés, mint amelyre ér-

demes! 

A helytörténet szeretetére nevelés az általános iskolai szak
körünkben 

Szép emlék, amelyre gondolni ma, globalizálódó világunkban – melynek 
falunk is egyre inkább része – tanulságos. Úgy tűnik, jobb útról tértünk le, 
legalább is e tekintetben. 

Arra kell rádöbbennem, hogy a sohasem remélt helytörténeti sikerek út-
ját magam járom. Van egy formális mozgásterem, hivatalos társadalmi hát-
térrel, de valós, meleg érdeklődés, visszajelzés csak a „kedves érdeklődőktől” 
észlelhető, akik a képújságban megjelent irásaimat, a II. világháborúról írt 
könyvemet szívesen olvassák és találkozáskor helyeselve szóba hozzák. A 
helytörténeti munka falunknak a múlt szerencsés – és talán értő – föltárásá-
val szinte saját történelmet teremtett az elmúlt évszázadokról, de nem 
vígasztalhatom magam azzal, hogy helyben azt hasznosnak tekintik, hiszen 
annak hasznosítására illetékes helyeken sehol sem látok buzgalmat. 

Vígaszért, s talán példáért is, egy letűnt korhoz fordulok, ahol őszinte s 
hálás érdeklődésre talált a falu múltjának kutatása. Az a lelkes hangulat ma is 
fölidézhető a szakkör volt tagjainál, akik közt mai pedagógusok is vannak. 

A szakkörrel minden évben bejártuk a falut. Megnéztük a nevezetes és 
jellegzetes épületeket, kereszteket, de a beállt, már nem látható változásokról 
is szóltam. Így a Csillagvár utca nyugati sorának teleklábjában már alig látha-
tó istálló-pajta sorról. Az akkori öregek szívesen látták a szakkör érdeklődé-
sét. Ma is magam előtt látom Simon Jenőnét (Simon Jenő kőműves anyja), 
amint lelkesen magyarázza a falu múltját, a keresztek történetét stb. Elmond-
ja, hogy öregjeiktől tudják, hogy a falu harangja valamikor, valamilyen ese-
mény folytán a horvátországi Rostina helységbe került. Falunk búcsújárói 
évente elmentek valamilyen Mária napi búcsúra a horvátországi Bisztricára. 
Rostina helység ilyenkor útbaesett.  
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Voltak temetői sétáink is. Ezt esetenként március 15. megünneplésével 
kötöttük össze. Ilyenkor Máté László fölkutatott 1848/49-es hazatért honvéd 
sírjánál koszorúztunk.  

A temetőben megnéztük 1944. december elején a szovjetek által agyon-
lőtt szentgyörgyi öt civil és katona sírját. Szintén felkerestük a berényi hegyet 
visszafoglaló két magyar ejtőernyős, valamint az 1945. április 4-én 
meggondolatságból fölrobbant hét polgári áldozat sírját is. 

Valószínűen megnéztük és értelmeztem szüleim síremlékét is, amelyen 
életük lényegét a négy évszakhoz hasonlítva, a 70-es években négysoros vers-
féleségbe sűrítettem. 

 „Verejtékes tavasz, min híztak gazdagok, 
Háborús nyár, mit tettek hatalmasok. 
Küzdelmes ősz, min nőttek gyermekek, 
Felszabadító tél, mit megérhettetek. 

Életetek emlékét őrizzük: 
Gyermekeitek 

E szocialista szellemiségű felirat egy kort jellemezve ma is érdekes lehet.  
Nagyobb kirándulást szerveztünk Somogyvárra és Somogyvámosra az ot-

tani értékes látnivalókhoz. Ez alkalommal a termelőszövetkezet buszával 
mentünk. Fizetnünk nem kellett, hiszen a TSZ-vezetés éves tervében volt egy 
hasonló kirándulás, melyet a mi kirándulásunkkal letudtak. Útba ejtettük a 
kéthelyi földvárat. A szakkörrel meglátogattuk a fenékpusztai római kori épü-
letmaradványokat is. Egy alkalommal átmentünk kerékpárral a Balatonbe-
rényben élő idős Till Bélánéhoz, a 19-es battyáni munkástanács egyik vezető-
jének feleségéhez. Ma is rendelkezem az ott készült magnófelvétellel, melyet a 
nagyon értelmes, frissen emlékező nénivel készítettünk. Mindezt szemel-
vénynek szántuk a történelemben tanultakhoz. 

A szakkör foglalkozásaira meghívtunk érdekes embereket, például Süte 
Károly bácsit mint első világháborús katonát, Rigó Lajos tanácselnököt mint 
második világháborús katonát. Meghívtuk id. Persa Istvánt mint a földigénylő 
bizottság elnökét. Rendeztünk jól sikerült helytörténeti kiállítást is. 

Kedvezőtlen emlékem is van az időről. Az ifjúsági szervezet bemutatta „a 
visszapillantó gyerekszem” c. írásomat, melyben – többek között – falunknak 
a voronyezsi visszavonulásnál eltűnt hat áldozatára emlékezem. Az előadáson 
döbbenten hallgattam, hogy Zsebők Lajos nevét kihagyták. Ahogy utólag 
megtudtam, ez az ERDÉRT akkori mindenható vezetőjének a beavatkozására 
történt, mivel az illető munkásmozgalmi túlbuzgóságból, tévesen a kuláklis-
tán lévő nagybácsi fiának gondolta Lajost. 
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Másik keserű emlékem a temetőben volt nagy gödör betemetéséhez kap-
csolódik. A temető főbejáratától délre volt egy 18x23m kiterjedésű, 220cm 
mélységű gödör, melyet a lakosság temetői hulladéknak használt. A falu több-
sége tévesen ezt a gödröt a régi templom helyének gondolta. Az akkori köz-
ségvezetés a temető rendezése végett elhatározta a gödör betemetését, de az 
ilyenkor szükséges régészeti feltárást elmulasztotta. E mulasztás jóvátehetet-
len kárt okozott a helytörténetnek, mivel – ahogy most már tudjuk – a gödör 
helyén Sulyok Balázs királyi kincstárnok, gazdag földbirtokos alápincézett 
várkastélya állt. Az utódok is híres emberek. Sulyok Balázsnak egyik lánya 
révén veje Dobó István, az egri hős, másik lánya révén unokája Balassi Bálint 
jeles költőnk. Harmadik lánya révén unokája Bocskai István erdélyi fejede-
lem. Van kutató, aki szerint Balassi Bálint anyja itt született. 

Akkor minderről nem tudva is, szakköröm erősebb 10-12 tagjával ásóval, 
lapáttal kimentünk „leletmentésre”. A gyerekek hamar kidűltek, és semmit 
sem találtunk az általunk megvizsgált kis területen, a gödörfenéken.  

Erdélyi József igazgató a szakkör munkáját szívesen látta, támogatta. 

A Simonok és más szentgyörgyiek névgondjai  
A Simon nevek túltengése miatt Balatonszentgyörgyön valóban nélkülöz-

hetetlen volt a melléknév. Gyakoribb neveknél, mint például a József, István, 
Jenő stb. önmagában egyáltalán nem használtuk a Simon nevet. Tehát példá-
ul Simon Jenőt, Simon Istvánt, Simon Józsefet nem mondtunk, csak Simon 
Géza Jenőt, Simon Bódi Istvánt, Simon Bodri Józsefet stb. Sőt gyakrabban a 
Simont is elhagyva csak Géza Jenőt, Bódi Pistát, Bodri Jóskát mondtunk. 
Levente korunkban a levente században, a 9 évfolyamban folyamatosan volt 
3-3 Simon József, Simon István, Simon Jenő. Egyes esetekben az apák ke-
resztneve volt a melléknév, máskor az anya családi neve, de természetesen 
voltak cifrább esetek is, amikor a melléknév eredete elfelejtődött, vagy félre-
értették, mert már távolabbi ősök is viselték azt. 

Ilyen félreértés volt a Simonoknál a Dani melléknév. A mi nemzedékünk 
ismerte Simon Dani bácsit, aki csősz is volt. Testvérét Simon Pál cipészt min-
denki Dani Palinak ismerte. Egyszerű magyarázatnak látszott, hogy a testvére 
is Dani. Nekem viszont feltűnt, hogy a Simon Dániel bácsit Dani Daninak is 
hallottam. Ennek magyarázatát kutatásom során találtam meg. Az 1860-as 
években volt falunknak egy Simon Dániel nevő bírája. Onnan a melléknév. 
Hasonló volt a helyzet Simon Péter Jenőéknél is. Ahol már a nagyapa s talán 
a dédapa is Péter volt. De a Simon Sándor Sanyit is természetesnek tartottuk.  

Cifrább eset, hogy a Simonok egy csoportja a Szanyi melléknevet viseli, 
holott ennek eredetét senki sem ismeri. Kutatóként az Országos Levéltárban, 
annak Festetics részlegében találtam meg a magyarázatot. Az 1800-as évek-
ben írt falunévsorokban találtam egyiejűleg egy Szanyi Ferenc és egy Szanyi 
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István nevű családot. Innen az ember már kitalálhatja a magyarázatot. E Sza-
nyi-családokba benősülő Simon férfiú már hogyne lett volna Szanyi mellék-
nevű, mikor a családnak nem volt férfi tagja, vagy nem nősült meg, így a Sza-
nyiak nevükben melléknévként továbbéltek, miközben nevük hivatalosan 
kihalt.  

A faluvégi Simonék mellékneve Pola volt, a nagymama, Appolónia bece-
neve nyomán.  

A legderűsebb névadást annál a Simon-családnál látom, amelyik kínjá-
ban, vagy jókedvében a három királyok nevét használta föl. Fiait Gáspár, 
Menyhért, Boldizsár névre keresztelte megtoldva még Donáttal. Itt aztán nem 
kellett melléknév. 

Melléknevet találunk még az egyik Kiss-családnál. Ennek magyarázata, 
hogy az 1860-as években a családfőt Mójzesnek hívták, ahová nyilván benő-
sült egy Kiss nevű vő, aki az örökséggel örökölte a Mójzes-Mózes-Mózsi nevet 
is. 

Van még egy érdekes, de rövidéletű melléknév történetem. Maga Szabó 
Matuzálem bácsi mondta el nekem. Szüleinek 4-5 első gyereke csecsemőkor-
ban rendre meghaltak. Erre valaki azt tanácsolta a szülőknek, hogy a követke-
zőt a bibliai nagyon hosszúéletű Matuzsálem emlékére kereszteljék 
Matuzálemre. Így is történt. Szabó Matuzálem tisztes kort ért meg. Beceneve 
Zálen volt, ami jól jött a környezetének, mert fiait így a Szabó nevűek közt 
Zálen Zoliként, Zálen Pistaként ismerhettük. 

Egy melléknév magyarázatát nem találtam. A Béke utcában lakó Kiss Jó-
zsef mellékneve közismerten „Henye”. Ismertük felmenőit, rokonát, az ács 
Kiss Henye Boldizsárt is. A henye szó a magyar nyelvben lustát, tunyát jelent, 
de ezek a Henyék nem voltak lusták. Létezik Balatonhenye helység is. 

Egy vidéki példával zárom a nevek gondját. Nagykanizsán a vasútnál 
Horváth XV. Lajosnak hívták a szakszervezeti titkárt.  

Fenti névbonyodalmat megoldotta az idő, a név választás forradalmi vál-
tozása. Régen, a mi időnkben a név választás elve az volt, hogy az utód neve 
legyen a szülőé, nagyszülőé, kedves rokoné, vagyis amilyen már van. Gondol-
tak a védőszentre is. Saját példám is ezt igazolja. Apám, nagyapám és a fiam 
is Istvánok vagyunk. Kislányunk is ugyancsak anyja nevét, Magdolnát kapta.  

Ezzel szemben a változás törvénye is megfogalmazható: Legyen a jöve-
vény neve olyan amilyen még nincs, vagy csak ritkán fordul elő. Így aztán 
kitágult a keresztnév választás szük köre s vele megoldódott a melléknevek 
gondja, még a szentgyörgyi Simonok esetében is. 

A jelenlegi 2008-2009-es tanévben körzeti iskolánkban hat Simon kis-
lány van. Neveik egyedülállóak: Melitta, Adél, Evelin, Bettina, Petra és Szi-
monetta. A fiúk: Balázs és Tamás. A lányoknál nem látom a védőszentet! 
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Másik változás azonban elszomorító, hogy a korábban oly szapora Simo-
nok döbbenetesen meggyérültek. Az 1927/28-as tanév csoportképén a falusi 
tanulók 24%-a, vagyis minden negyedik gyerek Simon. S hol tartunk ma a 
nyolc Simon ivadékkal? Elszomorító lenne kiszámítani! 

 Emlékezés a „Baráti Kör”re 
Az emberi közösségek nagyon különbözőek, mint maga az ember, de 

akadnak, melyeknek az emléke is szívmelegítő. Ilyen a mi tizenhatévet élt, a 
művelődési házban működött Baráti Körünk. Külön érdekessége, hogy a poli-
tikai iskolából nőtt ki, ahová a hallgatók érdekből és érdeklődésből jártak. 
Egyesek rá-rápislogtak az órájukra, hogy már mikor lesz vége, másoknál meg 
szinte megállt az idő, s utána is szívesen maradtak beszélgetni. Hát ezekből a 
szívesen maradókból alakult a Baráti kör magja, akikhez csapódtak kültagok. 
Így a létszám úgy tizenöt körül alakult. Erről a társaságról magam is a lelke-
sedés hangján emlékezhetem, mert valami különös volt. 

Ebben a baráti körben például soha nem folyt kártyázás, ami persze nem 
is lett volna baj. Ebben a körben a baráti beszélgetés volt az egyedüli szórako-
zás, de olyan fokon, ami nem kívánt semmi kiegészítést. Valahogy a tagság 
összetétele, társalgásának szellemisége volt szerencsésen vonzó, oly annyira, 
hogy az előre látható akadályoztatást előre jelezték, mintha azt igazolni kellett 
volna. Nem ittunk, bár a büfé a szomszédban volt. Kismértékű ivás a tagok 
névnapján fordult elő.  

Kiss Lajos évekig nem járt, utólag bánkódott is, oly jól érezte magát. Si-
mon (Bódi) István is későbben jött és bánta. Horváth Imre és Ifi Géza mindig 
együtt jöttek. Végh Feri sohasem hiányzott. Akadályoztatását előre jelezte. 
Gresa István is nagyon szeretett járni. Szabó Lajos és Szabó Béla szinte törzs-
tagok voltak, és sorolhatnám a többieket is. 

A társalgás nagyobbrészt helytörténetű jellegű volt, de politika is rend-
szeresen forgott közszájon. Visszatekintve megállapítható, hogy a politikai 
szemléletben baloldaliság uralkodott, emberséggel, társadalmi igazságra tö-
rekvéssel, demokratizmussal. A kör vonzó jellemzője volt, hogy itt bármely 
kérdés fölmerülhetett. 

A Baráti kör tagsága 1986. körül elfogyott, megoszlott. 

A Festeticsék „kizárólagos” magánútja 
Nem szorul bizonyításra, sokan tudják, ma is látható, csak a használat 

természetessége veszett el a változó történelemmel. 
Keszthelyről vezet Fenékpusztára a fenyvesfákkal szegélyezett földút. Va-

laha, a „történet-előtti korban”, ha azon a Festetics család tagjai – s gondolom 
vendégei – Fenékpusztára látogattak, akkor onnan minden halandónak távol 
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kellett magát tartania. Ezt szervezett előértesítéssel biztosították. Az időben, 
az úrtiszteletre nevelt magyar nép bizony kicsit csodálkozott, de különösen 
nem háborgott ezen, „hiszen az út az övé!” 

A nem baloldali, nem párttag Kiss József váltókezelőt (berényi) viszont 
sokszor hallottam háborogni (1944-ben) amiatt, hogy ha a herceg sétált a 
parkban, akkor a kertésznek, a park szépségét megteremtőnek nem volt sza-
bad a látható közelben tartózkodnia.  

Gondoljuk meg, hogy csak 63 év múlt el az óta, de ki merné nyilvánosan 
védelmébe venni az akkor természetes festeticsi magatartást! Igaz, nem 
akármilyen évek voltak! Hát így változik tudatunk. 

Ezen gondolkozva döbbenek rá, hogy életem is mily sokágúan kapcsoló-
dik a Festeticsekhez! Birtokukon, a Nemestóthyak által bérelt battyáni Feste-
tics birtokon, a nevét változtató erdészlak-vadászkastélyukban, a Csillagvár-
ban láttam meg a napot. A téglagyárnál gyerekeskedtem, majd kezdtem na-
gyon korán játék és tanulás helyett dolgozni. Az ő battyánpusztai iskolájukba 
jártam. Őszi cukorrépa munkára az ő battyáni mezejére jártam gyerekként, 
koszttal 40, 60 majd felnőttként 80 filléres napszámba. Igaz, 18-19 évesen a 
Festeticsék közvetlen kezelésében lévő Fenékpusztára mentem szentgyörgyi 
sokadmagammal gyalog, biciklivel, ahol a napszám 1 Pengő 10 fillér volt. Igaz 
koszt nélkül, de így is jól jött a hosszú őszben.  

De ekkortájt már együtt is gondolkoztam az irodalompártoló Festetics 
Györggyel, aki a XIX. sz-ban a keszthelyi Helikon ünnepélyekhez kapcsolódó-
an sokoldalúan segítette az irodalom művelőit. A hálás Berzsenyi Dániel így 
írt róla: 

„Boldog, kit a sors már anyja méhében kijegyez magának!” 

Igaz, a Csillagvár-építő Festetics László megszüntette ez ünnepeket. 
Én viszont a Festetics bűvkörben rekedtem. Ugyanis belső kényszerből 

utólag is sok időt kellett fordítanom a Csillagvár eredetének tisztázására, an-
nak ellenére, hogy Móricz Béla, a Csillagvár múltjának felfedezője kétséget 
kizáróan elvégezte azt. De erre bizony még ma is szükség van! 

Horthy Miklós kormányzó második közelsége hozzám 
1941. augusztusában történt. Mi a fenékpusztai hévízi-gáton dolgozó 

szentgyörgyi-vörsi kubikusok munka után, úgy öten-hatan biciklivel szokás 
szerint hazaindultunk. De alig értünk át a Zalahíd-közeli vasúti sorompón, 
két ijedt, ideges csendőr állja utunkat.  

„Honnan az Istenből jönnek?” – hadarják. Nem tudjuk-e, hogy most jön 
a kormányzó és ezért azonnal tűnjünk el! De hová? Már visszamenni sem volt 
idő! Ez azonban nem nekünk, nekik volt sürgős gondjuk! Azonnal „supirc” a 
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Zala-híd alá! Az egyik csendőr ott vigyázott ránk, akik élveztük a helyzetet, a 
csendőrök ijedtségét. Akik föllélegzettek, ahogy a kormányzói autókaraván 
áthaladt felettünk.  

Az előzőek magyarázata: A kormányzó a keszthelyi Festetics herceg te-
metéséről volt hazatérőben, s a hazatérést biztosító csendőrségen –
figyelmetlenség folytán – éppen a mi hazatérő útonkon támadt rés. Így nem 
csodálhatni a csendőrök ijedtségét. Mit kaptak volna, ha minket, a hazatérő 
kubikusokat kellett volna előznie a kormányzói karavánnak? Igaz, akkor a 
terrorizmusnak nem volt divatja, de így is! Horthy Miklós akkor még az 
országgyarapító államfő volt!  

Így kerültem másodízben kormányzó közelbe. Az első még 1938-ban, az 
eucharasztikus kongresszuson történt, a diósi-csillagvári Bokor Ferkó utca-
seprő jelenlétében, ahogy azt korábban, „Bokor Ferkó három szerencséjében” 
megírtam. 

A csendőrökről röviden, a falunkból valókról is 
Mi az idős nemzedék évtizedeket éltünk együtt a Horthy-korszak csend-

őrségével, sőt falunkból is voltak csendőrök. 
Balatonszentgyörgy a balatonberényi csendőrörshöz tartozott. 

Falunkból az 1930-40-es években egyidejűleg hét személy szolgált a 
csendőrségnél: Bene József, Bene Mihály, Horányi (Hilt) József, Kelevitz 
György, Lakos Imre, Simon Sz. Ferenc és Takács Gábor. A háború után ide 
származott bari rokonaihoz Meggyesi József. Rákos Károly már nyugdíjas-
ként került ide.  

E csendőrök valamennyien egyszerű iskolai végzettségű, vagyontalan, 
vagy kevésföldű emberek. Sőt, olyformán lehetett hallani, hogy egyszerű 
csendőrnek nem is vettek föl magasabb végzettségű személyt. Anyagi helyze-
tükre pedig figyelt a csendőrség. Nősülésnél ellenőrizték a mennyasszony 
családi vagyoni helyzetét. Így a csendőrök rendszerint jómódú családokból 
nősültek. A csendőrt a falujától távol helyezték. 

A falunkbeli csendőrök magatartásával nem lehetett baj szolgálati helyei-
ken, mert eggyel szemben sem tudunk háború utánról semminemű eljárásról, 
bár mindannyian hazatértek és legalább éveket töltöttek itthon családjaiknál. 
Megjegyzést Meggyesi Józsefnél kell tennünk, akit 1950-ben letartóztattak 
egy nagy területre kiterjedő, úgynevezett „Fehér gárda” rendszerellenes szer-
vezethez tartozás miatt. Talán tíz éves börtönbüntetést kapott. A felkelők 
1956-ban kiszabadították, de november 4-e után visszakerült büntetése foly-
tatása végett. 

Kötelességem szólni a csendőrséggel kapcsolatos tapasztalatainkról, a 
Horthy-korszak helyi falusi erőszakszervezetéről. Azt a népellenes durva ma-
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gatartást, amit hallani lehetett felőlük, nálunk nem tapasztaltuk, habár fellé-
pésük határozott volt, nem tűrt visszabeszédet. Az e könyvben említett 1940-
es aratási sztrájknál is úgy érezhettük, hogy kimondatlanul is az aratóknak 
adnak igazat. 

A „Balatonszentgyörgy a második világháborúban” című könyvemben, 
egy búcsúnapi levente fölhorkanásban is „a főoktatónak és a csendőröknek 
kellett meghátrálniuk a borgőztől fűtött, egyébként békés leventékkel szem-
ben. Pofon nem csattant, a csendőrök békésen visszamentek”. 

Tudtommal egyszer biztosan vertek embereket. A 30-as évek végén a 
vörsi erdősházhoz gyűjtötték a környék orvvadászait, fegyvert kerestek rajtuk 
és állítólag kegyetlenül megverték őket. Úgy hallottuk ez akciót a csendőr-
nyomozók végezték. 

A motorkerékpáros csendőrök 1939-ben igazoltatás közben egy félreér-
tett mozdulatáért agyonlőtték a legénybúcsúját tartó Baráth László MÁV for-
galmistát. A sajnálatos eset a mai Kiss-ABC előtt történt. Az ijedtségében lőtt 
beijedt biztosító csendőrt megbüntették. 

Említést érdemel, hogy 1956. október 29-én a Forradalmi Tanács válasz-
tása alkalmával a hegyről jövő ittas Takács Gábor volt csendőr a nyugalomra, 
megértésre kérte az egyébként is békés jelenlevőket. 

Két személy, Kaltner Ferenc és Ányos Lajos rendőrnek ment.  
Köztudott, hogy Horányi (Hilt) József (1912-2002) csendőr nekem test-

vérem (anyai féltestvérem). 

Szülések jegyzőkönyve  
(Holládról, ahová a rossz közlekedési viszonyok miatt Bar-major is tarto-
zott.) 

Megjegyzésem: 3 füzet, mely 1934-től 1950-ig terjed 

Figyelmeztetésül (az első oldalon, nyomtatva) 

„A jegyzőkönyvbe a szüléseket a bába, ha írni tud, otthon, saját kezével 
maga írja be, még pedig a szülés napján vagy legkésőbben másnap. A 
vajudónál külön kis papirra vagy kalendáriumába jegyezze fel magá-
nak a dolgokat s erről írja tisztán és olvashatóan hivatalos jegyző-
könyvébe. 

Jegyzőkönyvében a szülések számozását minden év elején ujból kell 
kezdeni. Még inkább ajánlatos, minden évben uj könyvecskét kezdeni. 

A vetélésekről és üszög-szüléseket is be kell jegyezni. 
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Halva született magzatoknál megemlítendő: vajjon szülés közben halt-
e meg és történtek-e felélesztési kisérletek, ha álhalálban volt a gyer-
mek; vagy pedig a rothadás jelei voltak-e rajta már láthatók? 

Az utolsó rovatba mindazt kell följegyezni, a mi a bábának különösnek 
tetszett a szülésnél vagy a gyermekágyban, pl. az epényi időszak hosz-
szú tartama, utóvérzés és az annak csílapítására elkövetett műveletek 
stb. Orvosi segítség esetén az orvos urat kell megkérni, hogy megjegy-
zéseit ő írja be.” 

A jegyzőkönyv két utolsó rovata szívenütő. Le kell jegyeznem! Akkor még 
minden szülés félkataszrófa volt az anyák veszélyeztetettségével és magas 
csecsemő halandósággal. A temetőben a felnőttekkel párhuzamosan gyerek-
sort is vezettek. A szentgyörgyi temetőben ez még ma is jól látható. 

„Az anya egészséges maradt-e a gyermekágyban, beteg volt-e, meg-
halt-e, mikor halt meg? 

A gyermek egészséges maradt-e 8-10 napig? Meghalt? Mikor?” 

Szenvedtem és szenvedek az áraktól 
Nem vagyok anyagias ember, ennek ellenére szenvedtem és szenvedek az 

áraktól. Valamikor, kisgyerek koromban a vásárban, a keszthelyi boltok egy 
részében alkudni lehetett, s azért alkudni kellett. A kereskedő betervezte az 
alkut. Már előre féltem a pár filléres alkuharctól, nem éreztem becsületes do-
lognak. 

Például édesanyámmal vettünk három zsebkendőt. Az eladó 40 fillérre 
mondta. Anyám elmottyintotta magát. Mit, 40 fillér? Adja 30 fillérért és viszi! 
Elkezdődött a közelítés. Végül úgy 34-35 fillér körül megállt, megvettük. Köz-
ben – különösen drágább áruknál – el-elhangzott az árustól: „Édesanyám, 
nekem többe van”! A vevő meg arra hivatkozott, hogy a másik boltban, másik 
sátorban ennyivel meg ennyivel olcsóbban kínálták. Szemrebbenés nélkül 
mellébeszéltek (hazudtak?) mindkét oldalon. Hogy ez hazugság volt-e, nem 
tudom, de ők nem tekintették meggyóni valónak, azt látni lehetett. A pap sem 
ostorozta a templomban. Én mindenesetre kényelmetlenkedtem, sőt szégyell-
tem a helyzetet. 

Azután évtizedek teltek, amikor fontos áruk ára hatóságilag s tartósan 
meghatározott volt, s ilyen alkudozásra nem került sor. Könnyű kitalálni, 
hogy ez tetszett nekem, de a sokaságnak is! Ezt véltem emberhez méltónak. 

Annak utána – a mában – újabb jelenséggel találkozunk az árak körében.  
Előttem egy 2007. szeptemberi „Elektro Pont” reklámújság. Nem kiraga-

dok, sorba veszem az árakat. 
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Egy adott típusú televízió: 25999 Ft, egy DVD felvevő: 24999 Ft, egy mo-
sógép: 49999 Ft, egy gáztűzhely: 35999 Ft, egy másik: 39999 Ft, egy harma-
dik: 54999 Ft, egy negyedik: 67999 Ft, egy ötödik: 109999Ft. A reklámújság-
ban még további kb. 50 áru található. Az árból a három utolsót már akár csu-
kott szemmel is kitalálhatjuk, mert nincs kivétel! 

Utóirat: 2008. március 1-től a pénztárnál az árak 5 Ft-ra kerekülnek, 
vagyis a 9-re végződő árakért 10 ft-ot fizetünk. A rendelet megnyugtatott, sőt 
megvidámított. Volt ahogy volt, de nem kell tovább boszankodnom. Téved-
tem, az áprilisi, sőt júniusi reklám tájékoztatókban is ott sorjáznak az árvégi 
9-esek. 

Egy újabb reklámújságjában az 5.000 és 20.000 kerekszámokon majd-
nem megpihent a szemem. „Csereakció az EURONICSBAN! Régi, akár üzem-
képtelen készülékét az üzletekben megjelölt termékeknél 5.000 – 20.000 
forint értékben beszámítjuk!” – Hát nem érdekes? Fordított érdekeltséggel 
már jobban megy a kerekítés. 

Jandrics Istvánra, a latin nyelv értő művelőjére 
emlékezve (1924 – 2007) 

A környék középkorában búvárkodó helytörténeti kutatók ismert nehéz-
sége, hogy annak forrásai latin nyelven íródtak, melyet manapság kevesen 
ismernek. Gondot okoz a fordító felkutatása, különösen vidéken. 

Kedves Kutató Barátaim! „Amitől tartottunk, abban már benne va-
gyunk.” Mert nekünk eddig – Jandrics Istvánra – támaszkodva nagyon is 
könnyű volt a helyzetünk. Erre csak a veszteség döbbent rá igazán. Hiszen 
csak szólnunk kellett, s igényes fordításban tárultak föl előttünk a régebbi 
századok fontos iratainak, okleveleinek mondanivalói. Jandrics István távoz-
tával ez a forrás elapadt s mi tanácstalanul, elkomorodva nézünk magunk elé. 

Tudjuk, a latin nyelv körül mindig gondok voltak. Az élő- és a holt nyelv 
mellett egyaránt az érvek sokasága került mérlegre, és hol az egyik, máskor a 
másik érv bizonyult nyomósabbnak. Érdekes, hogy az 1830-as években mint 
váltogatja egymást a mátrikulákban (plébániai anyakönyvek) a latin és a ma-
gyar nyelv. Látjuk, hogy magukat kiváló magyarnak valló papok, mint hábo-
rognak, mert nekik az anyakönyveket ezután magyarul kell írniuk. Többen 
meg is tagadják, vagy legalább is elmismásolják azt. Erre a körülményre Kö-
vér János vörsi plébános különösen ráirányítja a figyelmet Historia 
domusában. 

A mi idős nemzedékünk a XX. században, sőt ma is láthatja a vívódást. 
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Jandrics István barátom sokoldalú segítsége pótolhatatlan. Mint fiatal 
korában egyházi tanulmányokat végző személy, a helytörténeti kutatóknak 
nagy segítséget nyújtott egyházügyi kérdésekben is. 

 

Jandrics István 
(1924-2007) 

Kéthelyi jogász, közéleti ember, 
történetíró. 

Latin nyelvismeretével, igényes 
hozzáállásával e könyv szerző-
jének is nagy segítségére volt a 
középkori oklevelek fordításá-
ban. 

Jandrics István közösségi ember volt. Mindig gondja volt a társadalom 
gondja. Munkája mellett fontosnak érezte korok, helyzetek megörökítését. 
Megírta szovjet fogsága történetét, Kéthely oktatásügyét, de résztvett a köz-
ségről írt egyéb munkákban is. 

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük! 

Versek a cselédsorsról 

Ünnep 

Öregapám parádéskocsis volt.  
Az uraságot városba, bálba  
hordta cifra, könnyű fogaton  
s amíg az urak odabent mulattak,  
ő kint állt és topogott a fagyon.  

Nagyon várt már valami ünnepet.  
Tán azt, hogy egyszer ő is úr legyen,  
vagy behívják egy részeg hajnalon,  
leültetik, kínálják az urak.  
Várt. És kukucskált az ablakon.  
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Nagyon várt már valami ünnepet,  
hogy egyszer már enyhüljön a robot.  
Tudta néha, hogy mindez butaság,  
mégis álmodott a vén paraszt,  
hisz ember ő is, mint az uraság.  

Ő megdolgozik szépen mindenért, 
de legyen már jobb étel, szebb szavak, 
Ne rongyoskodjon az asszony, gyerek, 
ne legyen gond és legyen nevetés,  
nagyon várt már valami ünnepet.  
S az ünnep egyszer el is érkezett.  

Sok virág volt. Szépen sütött a nap.  
Ünneplőben volt asszony és gyerek.  

Énekeltek. Dicsérték szép szavak 
s ő mozdulatlanul, üveges szemmel  
bámulta az egyetlen ünnepet. 

Sipos Gyula 

 

Föltámadás  

Föltámadás van, de bús az ének. 
Sovány, elfáradt, bús cselédnépek,  
vén rongyosok, megtört szegények  
mintha temetésre mennének:  
mezítláb. 

És Esztergomban, vagy Budapesten 
fény csillog ezer aranykereszten: 
ezer bánatos, szép Krisztus-testen 
És jön fényárban, talpig selyemben 
a püspök. 

S túl hiúságon, pompán és fényen 
trónol magasban, trónol az égben  
s mintha mondaná: ez az én népem, 
úgy néz végig a sok-sok szegényen  
Az Isten. 

Sipos Gyula 
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A holnap 

Dolgozom. Önmagamért? Kevés. 
Hazámért? A népért? Érdemes?  
János, István, Pál alkotja a népet. 
De meghalunk holnap és mások jönnek. 
Dolgozom. Nekik szebb legyen az élet. 

Sipos Gyula 

 

„Csak örök értékeket érdemes szolgálni! 
Ilyen az Isten, annak ki hisz benne, 
és a nép annak, aki szereti” 

Veres Péter 

„Nem okos és bölcs ember vagy, 
Hanem aljas áruló, 
Ha elfelejted ki vagy, és mi a kötelességed” 

Veres Péter 

Végszó 

Végéhez érve e nagy időt, s sok gondot átölelő munkának, gondolom, 
mindig érezte az olvasó, hogy „élőadásban” vagyunk, annak ellenére, hogy az 
egyes írások a legkülönbözőbb időben készültek. Egymástól többéves távol-
ságban és nem is idősorrendben, s ezért hol hézag, hol ismétlődés fordulhat 
elő. Óvakodtam, hogy utólag okos legyek, fő törekvésem a korhűség, hiteles-
ség volt. 

Én az életet már gyermekkoromtól komolyan fogtam föl, így minden kor-
ról szerzett benyomásaim mélyen vésődtek belém, s korán szükségét éreztem 
azok megörökítésére. Korán kezdtem naplót írni, de azt nem gondolhattam, 
hogy idős emberként majd tanuságtevő lehetek változatos korokról, annál is 
inkább, hogy nem látszódtam annak a vasegészségű gyereknek. 

 De nem csak szemlélője voltam az életnek, hanem képességeimtől 
tellően jó ügyek szolgálója is. Én „a megláncolt és butított dolgozó milliók” 
(Ady) emberibb életéért vívott politikai harcot „felebaráti kötelességemnek”, s 
így Istennek tetsző cselekedetnek tekintettem.  

A rendszerváltozás ellenére is, miért érezzem magam bűnösnek, és ki jo-
gosult megmondani, kitől kellene bocsánatot kérnem? Én nyitott szemmel és 
nyitott szívvel sokat láttam a szocializmusnak ismert társadalmi rend „elődjé-
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ből” – remélem írásom ezt igazolja –, az itt-ott érintett erős vallásosságom is 
annak ellenében történő lázadás volt. 

Én úgy gondoltam, hogy az igazi vallásossággal nem egyeztethető össze 
az úri világ szolgálata, hogy a társadalmi igazságosság elmélyültebb vallást 
tételez föl, hogy az igazság híveinek látniok kell a szegényekkel szembeni igaz-
ságtalanságot és küzdeniük kell ellene! 

Mélyen érző emberként én korán megláttam „a Föld vérző szívét” (Kosz-
tolányi), melynek enyhítésére én az imádságot kevésnek ismertem föl. Későb-
biekben pedig azt vallottam, hogy a szocializmus megvalósítandó formájában 
tevékenyebb emberszeretet letéteményese, mint az önzésre alapozott kapita-
lizmus. Most pedig azt látjuk, hogy a kapitalizmus az emberi természet jobb 
ismeretében több termelésre képes, és álmainkat föladva el kell ismernünk, 
hogy több termelésével jobb életszínvonalat tud biztosítani. Azonban látva a 
tőkés társadalom ádáz versenyét, hibáit, bűneit, úgy látom akad itt is tenniva-
lója a mélyen közösségi embernek, kiknek nevelődésében a szocializmusnak 
ismert rendszer bizonyos vonatkozásban jó gyakorló iskolának bizonyult.  

Barátim! Látszólag sokat és illetlenül nagy szavakat használtam magam 
és „egy bűnökkel terhelt rend” védelmében. Tudom, szokatlan ez a hang a 
mindent túlordítani akaró múlt mocskolásban. Tőlem akkor többször hallot-
ták, hogy szeretek abban a korban élni, mert segíthetem önfelszabadulásun-
kat. Hogy mondhatnék utólag mást? És ez a ragaszkodás, nem makacsság.  

A mindezt tagadóknak pedig szerényen, de határozottan ajánlom, hogy 
hiteles forrásokból ismerjék meg jobban az itt vázlatosan ábrázolt múltat, 
hogy jobban megérthessék azt, és vele a mai, különösen az idősebb nemzedék 
múltszemléletét! 

 

A szerző és felesége 

2006-ban, 50. házas-
sági évfordulónkon, 
feleségem szülőfalujá-
ban, Csorváson. 
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véltári évkönyvek (Somogy megye múltjából) 1979 és 1984. 

FESTETICS LÁSZLÓ gróf rendelkezése Bar major építéséről (1819. júl. 25.) 
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A jobbágybirtok- rendezést lezáró vörsi Egyezség 1859-ből  
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az években őt kérte meg a régész által elvitt talált bari kereszt visz-
szaszerzésére. Így a lesújtó hírt is ő hozta meg. 

DR. KÖLTŐ LÁSZLÓ megyei múzeumi osztályvezető régész szíves friss szóbeli 
közlése a Barihegyi kápolna területének megelőző középkori la-
kottságának hiányáról. 

PÉTER FERENC (1926): Az élet krónikája Hollád, Tikos községekről 1299-1985-
ig. Kézirat,  

PÉTER FERENC (1926) holládi helytörténeti kutató friss szíves szóbeli kiegészí-
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Keszthelyen temették. 
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A Dél-Balaton Mezőgazdasági Szövetkezet vezetőinek Barral kapcsolatos 

helytörténeti munkám készséges segítését ezúton köszönöm meg. 

A 300 éves Balatonpartvonal forrásai 
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adatok tükrében, 1968 
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BENDEFFY LÁSZLÓ: A juti gátak és a Balaton török-kori magas vízállása. So-
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Helytörténeti térképek 
A Szallerház-térségi volt Bottyán (Bottyánpuszta) 1790-ben. Széchenyi 

Könyvtár Térképtára 
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Iskolai csoportképek, helytörténeti térképek 

A következő oldalpárokon teljes oldal méretű képeket mutatunk be; egyik 
oldalon a kép, másikon a szöveges kiegészítés. 

Először iskolai csoportképek következnek: három korai iskolai csoport-
képet sikerült felkutatni, melyeket a rajta szereplők lehetőségek szerint közel 
teljes névsorával együtt közlünk. 

Ezeket helytörténeti térképek követik leírással. 
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A Szallerház-térségi volt Bottyán (Bottyánpuszta) 1790-ben 

A Széchenyi-könyvtár térképtárából. 

 

Nr. 1.: A bottyáni vendégfogadó (Szallerház), közelében pedig a kereszttel jelölt temető. 

Nr. 2.: Lakos László háza, de külön földje is van. 

Nr. 3.: Tamás László háza melléképületekkel, de külön földje is van. 

Nr. 4.: Majer István háza 

Nr. 5.: Takács Ádám hajdu háza, de külön földje több is van. 

Nr. 6.: Lakos János háza. 

Nr. 7.: Késér István háza. 

Nr. 8.: Gyótsi Pál háza melléképülettel, de külön földje több is van. 

 

Lakos Ferenc több földet is birtokol. 

Zsinkó György több földet is birtokol. 
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A balatonszentgyörgyi Festetics-uradalom térképvázlata 1800-ban 

Lényeges elemek: 

Puszta Kápolna – a régi templom a temetőben 

Somos – a ma is így ismert domb és erdő 

Silva Sz.Györgyi csúcs – silva=erdő 

Pajtáskert – az északi faluvégen 

Possessio Szent György – Szent György birtok 

Molla Sicca – szárazmalom (nem víz hajtotta) 

Janoska Toi Berek – Jancsi-tó 

Nagyrét 

Szigeti Berek 

Kerék Nád 

Trajectus Bottyaniensis – Bottyáni átkelő 

Dom Tegular – téglásház 

Diósi Tábla és Rét 

Sár(?) Réti Tábla 

Mogyorosi Tábla 

Kis Kuti tábla 

Tsutsi Tábla 

TERRITORIUM PRÆDII BATTHYAN – Battyánpuszta területe 

Dobogoi Tábla 

Furtfa 

Vörsi Templom 

Vörsi gyalogút – Barihegyről Vörsre 

Tölgyfa – kétszer is 

Éger(?)Tölgyfa Tuskó(?) 

Régi Pintze 

? Halom 

Gyökeres Potséta – ma is megvan 

Régi Templom Hellye – a Szentegyházi dombon 

Bari Tábla 

BARR 

Bari Kápolna 

Pasanum(?) Educillum – révkocsma 
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A Balatonszentgyörgy – Hollád térség a Monarchia egy 1853. évi katonai térképén 

A kiemelt nagyításokon a térség településeinek egyes épületei is jól felismerhetők. 

Balatonszentgyörgyön jól látható a XIX. századi egyutcás falu pontos szerkezete a nyugati sor 
távolra épített istállóival, pajtáival. 

Az 1851. előtt Újmajornak nevezett helyet ez a térkép már Batyannak jelöli. Ez már nem azonos 
a Szallerház-térségi, már nem létező, a térképen sem jelölt régi Battyánnal. Ez viszont a mai 
Battyánpuszta helye is, melynek ma álló legrégebbi épülete, a magtár fel is ismerhető a térké-
pen. A később, 1891-ben épült kastély természetesen még nem látható. 

Az itt még Körtvélyesnek nevezett major lesz az 1860-as benépesítéstől Bar=Barmajor. Közis-
mert épülete volt a térképen is szépen felismerhető görbe istálló. 

Holládot és Tikost (Puszta Tikos) mai helyükön, felismerhető utcaszerkezetükkel látjuk. 
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Balatonszentgyörgy településrajza 1900-ban 

Lényeges elemek: 

Keszthelyi vasútvonal északi kijárattal – ma már nincs meg 

Türjei vasútvonal – a mostani kijárat Keszthely felé 

Székesfehérvár-Nagykanizsa vasútvonal 

Jáger-kocsma 

Szűcs-ház – a mai gyógyszertár 

Gőzmalom – a battyáni út mellett, leégett 1906-ban 

Szallerház – volt battyáni csárda 

Vörsi út 

Battyánpuszta a kastéllyal 

Battyáni temető 

Balatonszentgyörgy egyutcás falu a mai Béke utcától a fölső faluvégig 

Fölsőfalu 

Köz – út a temetőtől a Szallerházig 

Alsófalu, pajták 

Temető – a régi templom, a Sulyok-kastély és a török-kori palánkvár helyével 

Téglaégető téglásházzal 

Diós – a későbbi Csillagvár 

„Fordulat” – a falutól délre a Szentgyörgy-Battyán-Diós elágazás 
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Balatonszentgyörgy illusztrált összefoglaló történeti térképe 

Futó Péter ábrákkal illusztrálja a falu területén lévő fontosabb lelőhelyeket, a múlt néhány 
mozaikját. 
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Balatonszentgyörgy – Battyán – Bar – Hollád térségének illusztrált összefoglaló 
történeti térképe 

Futó Péter rajza térképi környezetben foglalja össze a könyvben tárgyaltak lényegét. 

Az ábra az egyes településeknél feltünteti oklevélen említésük első dátumát, mutatja az egykor 
fontos utakat, valóságos vagy fantáziarajzon a fontos épületeket, tárgyakat. 
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A Balaton 2-300 év előtti kiterjedése Balatonszentgyörgy, Battyán, térségében 

A Balaton tengerszint feletti magassága 1550–1750 között ingadozásokkal kb. 107m. volt. En-
nek a mai 104,5 m-től tartósan eltérő vízállásnak az okai: a lecsapolás elhanyagolása a török 
hódoltság miatt, valószínű a török szándékosság is (siójuti gátak) 

E térkép ábrázolási módszere: szintvonalas térképen a 107 méteres tengerszint feletti magassá-
got ábrázoló vonal partvonalként való megjelölése. 

Megjegyzések: 

E szintvonalas alaptérkép 1968/69-ben készült, így hiányzik róla a Kis-Balaton utca, Kossuth 
Lajos utca, József Attila utca Sport utca és a Bodon utca beépültsége, továbbá utólag került 
berajzolásra a felüljáró is. 

A török után 1722-ben idetelepült falunkat már Balatonszentgyörgynek nevezték el. A Balaton 
ábrázolt akkori közelsége az elnevezést teljesen indokolta, bár a lakosság akkor még csak a 
mostani Csillagvár utca megjelölt részébe települt, az akkori parttól 700-1000 méterre. 

A térkép átdolgozásában rajzzal és ötletekkel Futó Péter sokat segített. 

Balatonszentgyörgy Balaton-partja időben és térben 

Ahogy látjuk, a Virág utca és a Petőfi utca helye félszigetként nyúlt be az akkori Balatonba, 
melyet csak a vasútvonal építésénél vágtak ketté. Ennek látható jelei ma a Petőfi u. 2–6 számig 
nyúló lefaragott meredek rézsű és a 10 fokos lépcső, a sorompó keleti oldalán pedig a Jágerék 
előtti rézsű (Berzsenyi u. 106). A posta épületét eleve lesüllyesztették. Eredetileg a helye 
Jágerékkal egyszintű volt. 

Tehát a vasútállomás területének déli részét láthatóan lefaragták, az északi részét pedig feltöl-
tötték. A fel nem töltött részek Jancsi-tó néven az ezerkilencszázas években kitűnő szánkázó, 
csúszkáló helyek voltak a vasút két oldalán, ahol megjelent értelmiségi körökben a korcsolya is. 
A kiterjedt Balaton emlékét, maradványát őrzi ma a vasútállomás mögötti busz forduló északi 
oldalán látható mélyedésben lévő csenevész nádas. 

A zalai oldal (Fenékpuszta) és Somogy közt összefüggő volt a Balaton, melyen változó útvona-
lon komppal közlekedtek Fenékpusztáról Vörsre (1730-ig), majd Bottyánba (1730-tól 1823-ig), 
ezt követően Szentgyörgyre került a kompállomás (rév), s itt működött a híd elkészültéig. Erre 
emlékeztet a mai Virág utca helye, a Révi-dűlő. 

Persze magasabb vízállásnál a Balaton még közelebb is nyomult. Szájhagyomány alapján hallot-
tam olyat, hogy a nyugati sor lábánál szállhattak csónakba. 

Így történt, hogy a Balaton közeli egyutcás falunk balatonparti lett, akár Balatonberény, majd 
később a Sió-csatornával lecsapolt Balaton pedig eltávolodott tőlünk.  

Balatonszentgyörgy egykori egyutcás falu sötét színnel kiemelve. 
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