Balatoni fiúk
(15-20 éves Balaton-felvidéki ifjak az 1956 előtti nemzeti ellenállásban.)

„Nemzetvédelem a bitóig és tovább”… Öreghegyen innen, Öreghegyen túl… ott, hol a kurta
farkú kismalac túr a Balaton-felvidéki ’magyar tenger’-parton. Almádiban. Almádihoz csapott
Vörösberényben. Fűzfőn és Gyártelepen. Valamivel följebb, már a Bakonyerdőben:
Veszprémben. Arácson. Pincében, tömlöcben. Gimiben, vonaton.
- Nem lehetne szabadon?!
Na ez az, ez volt kizárva.
Tizenöt-tizennyolc éves balatoni – fűzfői, vörösberényi, almádi, arácsi – fiúk álltak neki 1950.
táján megdönteni a kommunizmust, kiverni az oroszokat… Nem föltétlen puszta kézzel, mert
összeszedtek néhány rozsdás fegyvert is, de legfőképpen a nyugati segítségben bízva
szervezkedtek az ellen az embertelen hatalom ellen, amelyről 1956-ban mutatta meg a magyar
nép, mit érdemel. Jutalmuk az önkényuralomtól kötél, sok-sok év börtön s meghurcoltatás
hosszú évtizedeken át. Néhányuk a nemzeti ellenállás által előkészített ötvenhatos forradalom
idején kiszabadulva szinte azonnal külföldre menekül, hogy a miénknél valóban szabadabb
világban, emberhez méltóbb körülmények közt élhessen… Hogy ők is, mint akik a rabságból
szabadulva végleg hazajöttek a Tó mellé családjuk, barátaik körébe, nyomban visszatérjenek
ide, ahogy 1990 megnyitja előttük hazafelé az utat.
E riport, ha nem is az utolsó pillanatban, éppen időben született: első megjelenésekor,
2003-ben 50 éve, hogy székesfővárosi hóhér végzett a szabadság két ifjú balatoni
vértanújával, Bata Ferenccel és Ungár Józseffel, s fogynak, egyre fogynak a koronatanúk.
Akik vallanak: vitéz Tolner István székkapitány, aki a balatoni nemzeti ellenállásban
résztvevők összefogására tette föl hátralévő évtizedeit, Horváth Richárd, aki nemrégiben
örökre a vörösberényi sírkertbe költözött, s Turi István, a halálra ítélt, aki a haza szabadulását
követően Ausztráliából telepedett vissza a Bakonyba.
Almádiak emlékeznek
Kr. u. 2002. esztendő Hősök Napja
Emlékeznek s emlékeztetnek 2002-ben. Sorra veszik, fölidézik mindazt, ami megesett velük, s
figyelmeztetnek minket arra, hogy ők is itt voltak! Itt indultak – igencsak félreértve a tisztelt
Nyugat szándékait, segítőkészségét - harcba a Gonosz ellen, innen vitték el őket az ávósok,
hogy meg se álljanak velük tömlöcig, vésztörvényszékig, bitófáig; hogy akik közülük életben
maradtak, az első alkalommal visszajöjjenek… Ide, haza a Balaton-partra, a Balatonig szaladó
Bakonyba…
Még csak nem is tudtunk Róluk!
Nem tudtunk?
Hogyne ismerték volna – s hallgatnának róla máig, ha valamennyire föl nem
szabadulunk – azok, akik velük együtt nőttek föl. De azok számára, akik az ország valamelyik
másik tájáról kerültek ide, titok maradt a közelmúltig mindaz, amit elkövettek ellenük. Amit
elkövettek itt, errefelé az úgynevezett ötvenes években az elvtársak azokkal, akik szembe
mertek szállni a népnyomorító, megszállóinkat kiszolgáló, az egész országot tönkretevő,
jövőnket már-már ellehetetlenítő önkénnyel.
A hetvenes években itt élve egy mukkot sem hallottam arról, milyen bátor fiúk
nevelődtek a Balaton-parton s Veszprémünkben – mi több, a legkülönbözőbb okok miatt
sokunknak igen kedves Lovassyban -, s hogy milyen kegyetlen volt a szembeszegülés, az
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ellenállásra szövetkezés megtorlása. Neki is álltam kisregényt írni a háromszéki
kommunistaellenes szabadcsapatról, az ozsdolai Pusztai-féle komcsifaló ’betyárbandáról’
(hogy csak évtizeddel később az első ellenzéki irodalmi lapban, a Mozgó Világban láthasson
napvilágot). Honnan tudtam volna, hogy Veszprémben s a közeli tóparton is éltek – élnek… hasonló kemény fiúk?!
Ehhez bizony (akkora zsarnokságban, amekkora az idő tájt, a Pap-korban is volt a
Bakonyban) ahhoz a szűkebb helyi közösséghez kell tartoznod, amelyet érintett a vád,
amelyre vonatkozhat ma a fölmagasztalás: a született balatoniak ha tudtak erről a históriáról!
2002. áprilisában írja az Új Almádi Újságban Bálint Sándor (a Balatonalmádi
Konzervatív Kör vezetője), mi történt a balatoni fiúkkal, hogy történetükkel bekerültek a pesti
nyilasok és ávéhások közös Andrássy úti otthonában minap megnyílt Terror Házába, hogy a
hadbíróság 1953-ban a pör hat vádlottja közül négyet halálra ítélt s kettőt ki is végeztek, s
hogy Almádiban idén a Hősök Emlékművénél a Hősök Napján először emlékeznek meg e
bátrakról!
Bevallom, leesett az állam. Mert majdnem egy évtizedig itt élve nem tudtam róluk!
No persze alföldi szülőhazámban a legtöbb náci és komcsi bűntettről épp olyan jól
tudtam, mint tudtak a született almádiak és veszprémiek… az itteni rémségekről. Már ha
tudtak! Mert egy utóbb hozzám igen közelkerülő veszprémi személy csak 1990-ben tudta meg
az addig rettegő és mindent mélyen elhallgató szülőanyjától, hogy öregapját Rákosiék a
veszprémi várbörtönbe zárták, mert a más adókötelezettségét is rajta akarták behajtani s a
padlás-sepregető helybéli veresbrigád nem járt kellő eredménnyel. Hogy a várbörtönben
megkínzott ember kiszabadulása után, ’56-ot követően rövidesen jobblétre szenderüljön…
2002. május 25-én Almádiban a Hősök Emlékművénél (Öreghegyünk lankás
oldalában) a túlélők leplezik le az 1953-ban kivégzett Ungár József emléktábláját; a hat
elítéltből három él, s mind eljött. Hatvári Hugó majdnem Hollandiából, Turi István szinte
Ausztráliából, Tolner István pedig csak innen az Öreghegyről.
Fölolvassák a budapesti hadbíróság 1953. február 5-én zárt tárgyaláson kelt (született?
aligha, inkább ekkor kihirdetett, előtte valahonnan máshonnan – tán egyenesen Moszkvából,
avagy Pekingből, netán más jeles vörös terror-szervező helyről – diktált) ítéletét, amely
rendelkezik a fegyveres szervezkedéssel vádolt hat fiatal hátralévő napjairól:
- Az 1952. szeptember 30-tól őrizetben…, október …-től letartóztatásban lévő… 1.
rendű vádlott Bata Ferenc, született 1934., Balatonarács, iskolai tanuló bűnös kémkedés,
emberölés kísérletének bűntette …elkövetésében, ezért kötél általi halál, mellékbüntetésül
teljes vagyonelkobzás a büntetése… 2. rendű Ungár József sportvezető, született 1932.,
Vörösberény…, bűnös kémkedés, a népi demokratikus államrend elleni bűncselekmény
elkövetésében…Büntetése kötél, teljes vagyonelkobzás… 3. rendű Hatvári Hugó, született
1932., Somlóvásárhely…, három középiskolai osztályt végzett… Bűnös kémkedés, népi
demokratikus államrend elleni bűncselekmény elkövetésében… Kötél, teljes
vagyonelkobzás… 4. rendű Turi István, született Fűzfőgyártelep, 1932…, műszaki fordító,
három év műegyetemi végzettségű… Bűnös kémkedés… bűntettében…, büntetése kötél és
teljes vagyonelkobzás… 5. rendű Kuthi Gábor, született Balatonalmádiban, 1935…, három
gimnáziumi osztályt végzett… Bűnös kémkedés, a népi demokratikus államrend … 15 év
börtön, 10 év közügyektől való eltiltás, teljes vagyonelkobzás… 6. rendű Tolner István,
születetett Balatonalmádiban, 1935…, három gimnáziumi osztályt végzett… Bűnös
kémkedés, népi demokratikus államrend… Ezért 12 év börtön, 10 év közügyektől eltiltás,
teljes vagyonelkobzás.
„Három középiskolai – gimnáziumi - osztályt végzett…” Hogyne, mert a gimnázium –
középiskola - negyedik osztályába járt, amikor elhurcolták.
- A halálos ítéletet elsőként a 3. rendű vádlotton hajtsák végre, majd a 2., a 4. rendű,
végül az 1. rendű vádlotton kell végrehajtani.
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Erre is volt idejük, ehhez is volt eszük – volt megbízatásuk - a bírónak gúnyolt
pestbudai pribékeknek.
Az emlékezők ott a harmad rendűként kötél általi halálra ítélt Hatvári Hugó és a
negyed renden szintén bitóra küldött Turi István is.
Csoda, hogy amikor élve kikerültek a komenisták tömlöcéből, nyomban áttették
magukat a ’szabad világ’-ba? Az lett volna érthetetlen, ha a forradalom bukásával, ’56 végén
nem oldanak kereket.
Bámulatos viszont, hogy 2002-re mindketten hazajöttek, a hatból élve maradt mind a
három itt emlékezik… A pörből szintén élve kikerülő Kuthi Gábor azért nem lehet köztünk –
magyarázzák -, mert időközben a túlvilágra távozott.
- Amikor Hatvárinak és Turinak felolvasták, hogy kegyelemből börtönre változtatták a
halálos ítéletet, nevettek! Mert azt gondolták: „Leülitek ti, nem mi fogjuk!” Azok nem érették
az örömüket. Engem életfogytiglanra ítéltek. Úgy voltunk vele: az a lényeg, hogy életben
maradjunk! – szólt az almádi ünnepségen Petrusz Tibor, Az 1945-1956 Közötti Magyar
Politikai Elítéltek Közösségének a társelnöke.
Hatvári Hugó követi:
- A rendszerváltozásig nem tehettem be a lábam a hazámba!… Az elsőfokú ítélet után
a másod fokú ítéletig három hónap telt el. Mindenki más cellába került; én 91 napig voltam a
siralomházban… Együtt voltam Ungárral, amikor kiszólítottak, szedjem össze a takarómat…
Ungárral a siralomházban verseket mondtunk, énekeltünk, tanítottuk egymásnak. Kedvenc
versem Vörösmarty Mihály „Gondolatok a könyvtárban” volt, különösen az utolsó versszakot
szerettem. Ungár odaugrott az ajtóhoz, a lábát odatette, hogy ne csukhassák be: „Mondd el
még egyszer a versedet!”
És Hatvári Hugó az öreghegyi vöröskőből való emlékmű talapzatán állva szavalni
kezd.
„…Mi dolgunk a világon? küzdeni
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,
S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány iszapját szopva éldegélünk?/
Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sűlyedésből,
S a szellemharcok tiszta súgaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük, élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfimunka volt!”
Nem akármit kért utoljára a halálraítélt.
Szemünkbe könny gyűl; ez a pár balatoni fiú állt elő - abban a gerinctelenítő
(gerinchajlító s gerinctörő) korban - férfimunka vágyával. Vesztükre; népük – valamennyiünk
- mentségére.
A három túlélő által leleplezett márványtábla fölirata:
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VITÉZ UNGÁR JÓZSEF EMLÉKÉRE
1932-1953
A NEMZETI ELLENÁLLÁSBAN
VALÓ RÉSZVÉTELÉÉRT
A KOMMUNISTA DIKTATÚRA
KIVÉGEZTETTE
2002.
’Nemzeti’, ’ellenállás’, ’kommunista’, ’diktatúra’, ’kivégzés’; oly szavak, melyeket
némelyek – kik, ha nem a gyilkosok és utódjaik, örököseik? - szeretnének kitörülni
emlékezetünkből. Hogy is lett volna bármelyik…
Bata Ferenc, Ungár József, Hatvári Hugó, Turi István, Kuthi Gábor, Tolner István e
nem létezők soraiban.
Az almádi Hősök Emlékművének falán további márványtáblák idézik közénk a
háborúk és a forradalmak helybéli hőseit.
Könnyét törölgető asszony fog kezet egyikükkel, azóta nem látta. Serdülő leány volt,
amikor a fiúkat elhurcolták a faluból s nagyleány már, amikor menekülniük, világgá kell
futniuk innen. Van mit fölidézni.
Boldogok, akiknek ez megadatik? Akiket az őszinte emlékezéstől, kitárulkozástól nem
tart vissza a félelem, hogy lelepleződnek?
Kő András sorozata az Új Magyarországban, „A hazáért éltek, haltak!” című
könyvben Hatváriról szól „A sintér kampója” című fejezet, 1990 utáni híradások a megyei
lapban, a Magyar Ifjúság 1967-es állambiztonsági rémtörténete „’Vámpír’jelentést küld”
címmel - igazítanak útba, miközben én csak ezekkel az emberekkel szeretnék beszélgetni.
Mert, lám, ami késik, nem biztos, hogy múlik, de ha meg akarsz még valamit tudni,
igyekezned kell!
Utánuk, velük, ha lehet.
S ’a balatoni fiúk’ több-kevesebb bátorításra a következő hetekben emlékezni kezdtek.
Megúszni élve!
Pista bátyám, meg a vörösök
1945-ben tízévesen éltem át a háborút. Házunk előtt, a Balaton fölött találkoztak az
angol meg az amerikai gépek, hogy innen repüljenek Győr, Budapest felé. A Balaton jó
tájékozódási pont volt. Néhány gépet lelőttek a mieink, de az angolok magasan repültek, a
légvédelem lövedékei nem nagyon érték el őket, láttuk, ahogy jóval alattuk robbantak föl.
(Osztálytabló a gazda asztalán: az almádi nyolcadik osztály diákjai s tanárai az 1948/49-es tanév végén.)
A mienk volt az első nyolcadik osztály. Az elemi iskola után beírattak a polgáriba;
amikor bevezették a nyolc általánost, itt fejeztem be.
Osztálytársam volt azok közül, akikkel később szervezkedtünk: Ungár Jóska, Hatvári
Hugó, Bakonyvári Imre, ő is benne volt, de csak hatónkat kapcsolták le. Van egy sor, akiket
nem kapcsoltak le. Bakonyvárit be-bevitték, de nem kapcsolták le.
Különböző találgatások voltak, hogy esetleg ez, vagy az volt közülünk a besúgó, akire
gyanakodtunk. Egyre én is gondoltam, nálunk idősebb férfi volt, K. P. Gyanú, hogy esetleg
provokatőr volt. Bizonyítékról nem tudok. A Történeti Hivataltól kértem az anyagomat, de a
nevek nincsenek ott. Az ávós tiszteké igen, a besúgóké nem.
(Tolner Istvánt - aki a börtönévek után idehaza maradt, visszajött az almádi szülői
házba, ahol ma is él magasan a Balaton fölött az Öreghegy oldalában épült csinos házban 1996-ban avatták vitézzé Debrecenben.)
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Kuthi is osztálytárs volt, öt éve meghalt; almádi volt szegény.
Négyen a hatból almádi gyerekek voltunk.
Együtt éltük át.
Ez a korosztály még kapott keresztény indíttatást, keresztény nevelést a családban! Az
ellenállásban résztvevő barátaim közül kettőnek az apja deklasszált elemnek számított,
háromé – Sz. Molnár Lászlóé, Réthy Györgyé és Kuthi Gáboré - csendőr volt. Réthy ’56 után
disszidált.
Molnár ’52-ben Batával kiment nyugatra, húsvétkor szöktek át a határon. Kint maradt,
nem tudok róla azóta semmit. A család se, eltűnt. A rendszerváltozás után sem került elő.
Szentmihályi Elemér, akivel Veszprémben gimnáziumba jártunk, arról sem tudok semmit. Őt
később tartóztatták le ’54-ben, Horváth Richárddal, aki Vörösberényben él. Richárd ott volt az
emléktábla-avatáson, nagyon beteg.
Ricsit külön ítélték el s külön perben Szentmihályit is. Ezeket mind később kapcsolták
le, lépcsőzetesen vittek el bennünket.
Reisinger Gyula, balatonfűzfői lakos, a vegyipariba járt, ott kerültünk kapcsolatba. Őt
sem tartóztatták le! Behívták, kikérdezték és kész.
K. P.-nál elkövettem egy hibát. Lebeszéltek, hogy megkeressük. A rendszerváltozás
után oda akartam menni hozzá, hogy megkérdezzem.
Itthon maradt rajtam kívül Bakonyvári Imre, Horváth Ricsi, Reisinger Gyula, Kuthi
Gábor. Az ’56-os kiszabadulás után találkozgattunk. ’56 után disszidált Turi, Hatvári. Turi
fűzfői gyerek volt; Ausztráliáig meg sem állt, a rendszerváltozás után jött haza, Zircen él.
Július 4-én jöttem ki 1956-ban.
1950-ben, amikor kezdődött, másodikos gimnazisták voltunk Veszprémben, a
Lovassyban, amely akkor még a Várban volt. Az általános iskolában is együtt jártunk, együtt
gyerekeskedtünk, és az orosz kommunista diktatúrával nem értettünk egyet.
(A családi ház ma a kicsi Dandár utcában, valamikor a Dózsa Györgyről elkeresztelt,
egykor Horthy Miklós nevét viselő úton.)
A három holdas birtokot fölosztották, helyén szebbnél szebb nyaralók, családi
otthonok.
Volt apámnak 3,5 holdas birtoka Szentkirályszabadján, 3 holdas Felsőörsön,
édesanyámnak Nemeskocsban a 10-11 holdas örökség nagyobb részének az eladása után 3
holdja.
Szőlő volt, értékes. Középparasztnak, kuláknak számított. Utálta őket apám! Habár
beválasztották tanácstagnak, a titkosrendőr ’52-es „környezettanulmánya”, amelyet a
Történeti Hivatal most megküldött, anyám 18 holdjáról tud és apámat átnevelhetetlen
középparasztnak tartja. Rólam a jelentések 1983-ig szólnak.
Lakatos végzettséget szereztem, Veszprémben dolgoztam. Megvolt a négy
gimnáziumom, levelezőn fejeztem be, de valamiért nem érettségiztem.
Az elkövetéskor kiskorúak voltunk, de ezeknek ez sem számított. 1967-ben
kérvényeztem a büntetett előélet eltörlését, elutasították! Újra kérvény, a Fő utcára hivattak
oda, ahova valamikor becsuktak, majd értesítettek: eltörölték a hátrányomat, de a
fedhetetlenséget nem kaptam meg. Így kerülhettem be a veszprémi mezőgazdasági gépjavító
vállalatnál a meóba.
Itt a gépjavítóban, ahol vagy tíz évig voltam, beiratkoztam a körmendi mezőgazdasági
technikumba és az érettségi után gépésztechnikus lettem. 1969-ig a gépjavítónál dolgoztam,
onnan a megyei gabonaiparba mentem, ahonnan ’92-ben vonultam nyugdíjba. Utána még
dolgoztam nekik, egy éve fejeztem be. A beosztásom munkavédelmi és biztonságtechnikai
felügyelő volt. Közben Gödöllőn sikerült elvégeznem a hároméves mezőgazdasági
munkavédelmi szaktechnikumot.
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1956-ban Almádiban, a 4. számú mélyépítő vállalatnál, Budataván dolgoztam
segédmunkásként; rendőri felügyelet alatt álltam. 1957 nyarán mentem el Veszprémbe a
gépjavítóba.
Csak három hónapra engedtek ki a börtönből! Rendőri felügyelet, pecsételés, három
hónap után megint meghosszabbítás! 1956: jött a forradalom, nem tudta senki, mi lesz. Aztán
a felhívás, valamikor decemberben, hogy aki politikai elítéltként kijött a börtönből,
félbeszakította a büntetés letöltését, jelentkezzen! Én is elmentem.
’56-ban voltam nemzetőr is, de szerencsére nem ismertek, nem tudták, ki vagyok, ’56
után nem vittek el. Bevittek, be, nagyon keményen kérdeztek, azt hittem, bent fognak, de
nem.
Németh István, a 4. számú mélyépítők párttitkára kirohant ellenem. Megtudta, hogy
elítéltek is dolgoznak náluk. Otthagytam, akkor mentem Veszprémbe, ahol segédmunkásként
kitanultam a lakatosságot; általános lakatos és hegesztő szakmunkás lettem. Úgy kerültem a
meóba.
Jóindulatúak voltak, nem bántottak, pedig legalábbis a vezetők tudták, mi történt
velem. Nem politizáltam, dolgoztam.
12 évet kaptam! Hogyne örültem volna, hogy nem húznak fel! Tudtuk, a túlélés a
legfontosabb! Egy volt a lényeg a Fő utcai katonai börtön hatodik emeletén: megúszni élve!
Onnan, a pokolból, élve kijönni. Kuthi Gabival együtt azonnal beleegyeztünk az ítéletbe.
Az ügyész gondolkodási időt kért, de aztán nem fellebbezett, így szerencsére jogerőre
emelkedett.
1952. október 4-től 1956. július 4-ig voltam börtönben, akkor feltételesen szabadlábra
helyeztek. Véglegesítés, az Elnöki Tanács kegyelme alapján, 1957. december 14-én, amikor
kegyelemből elengedték a még hátralévő büntetésemet. Ekkor szűnt meg a feltételes
szabadulás (újra és újra ismétlődő) három hónapos meghosszabbítása.
Bevittek katonának, de amikor rájöttek, honnan szabadultam, kiengedtek mint politikai
bűncselekmény elkövetőjét.
1952-ben, amikor elvittek, szombati nap volt. Szüretre készültünk, nővérem a
vőlegényével, a mostani sógorommal, akivel aztán egy évre rá összeházasodtak, Budapestről
vonattal jött a vasárnapi szüretre. Lementem értük a vasútra.
Négy nappal előbb szegény Ungár Jóskát, még szeptemberben Batát elfogták, de erről
akkor mi semmit sem tudtunk. Jóskát elsejével.
Ungár Jóska szeptember végén kivitte Jákra Batát a saját Csepel motorjával. Visszajött
Berénybe és elsején bement dolgozni Veszprémbe a munkahelyére, a sporthivatalba. Ott egy
illető elhitette vele, hogy vidéki kiküldetésbe kell mennie a saját motorjával és megkérte,
vigye magával. Felültek a motorkerékpárra és amikor a veszprémi ávéhához értek, a hátához
nyomta a pisztoly: „Ne arra, ide kanyarodjon be!”. A vaskapun bementek, ott az ávósok
lekapcsolták.
Ezt később Ricsi hallotta a sporthivatalban Jóska munkatársaitól. Ezért nem tudtuk,
hogy elvitték.
Amikor utoljára véletlenül összetalálkoztunk az ávón, tudtunk egy kicsit beszélgetni.
Szegény Jóska azt mondta: ne haragudjak rá, azt hitte, hogy mi időben elszöktünk.
- Egy hétig kitartottam, mért nem mentetek el?
- Kiskereskedésből nagykereskedést csináltak! – magyarázta, mi történt az ügyünkkel.
Akkor már tisztában volt vele, mi lesz.
A mi perünk nem koncepciós volt, mert mi meggyőződésből csináltuk! Ezért neveztek
bennünket fasisztáknak.
- Veletek nem kell elszámolni, elég egy vödör mész! De a vödör mész a probléma –
vágták a fejünkhöz.
Csúnya dolgok voltak.
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Jövet felfele a vasútállomásról a Mátyás király és a Deák Ferenc utcai
kereszteződésnél apám szól rám:
- Pista, te vagy?
Nem látott, mert már sötét volt. Csak a hangomról ismert meg, mert beszélgettünk a
leendő sógorommal.
Odamentem, láttam két ballonkabátos „úriember”-t, a fene egye meg a pofájukat.
Naivak voltunk; nem voltunk mi kiképzett kémek!
Odamentem. Az egyik megfogott:
- Államvédelmi Hatóság! Ne mozogjon, ne próbáljon semmit csinálni!
Apámat vitték el, hogy engem mutasson meg. Másik két ávós itt fenn volt anyámmal,
kettő apámmal.
Amíg az egyik megfogott, a másik arrébb állt zsebre dugott kézzel.
A vasúttal szemben, az öreghegyi vasútállomásnál, a Mészáros kocsma előtti öreg
hársfa alatt állt a Pobjeda. A sógorom máig emlékszik a rendszámára, amely AD-1113 volt.
Rám tették a bilincset, bevittek a veszprémi ávóra. A régi Dimitrov művelődési ház helyén
volt az ávó székháza, a pincéjében egész cellarendszer. Az egyik cellába bedobtak, csak egy
priccs volt benne. Nem szóltak hozzám. Két óra múlva bejött egy hatalmas civil ruhás egyén.
- Neve?
Majd elhallgat. Nem szól, méricskél.
- Milyen kém-kiképzésben részesült?
- Semmiben.
- Ne hazudjon!
Kiment. Éjfél körül volt az első kihallgatás.
Hűvös, hideg idő volt.
A tiszt, akinek a nevére nem emlékszem, trágár hangon beszélt, majd kaptam tőle egy
jó fülest. Piszkavassal akarta kiszúrni a szemem.
A kályhában égett a tűz, kihúzta az izzó piszkavasat:
- Ha nem beszélsz, ezzel szurkálom ki a szemeidet!
Látszott rajta, kitelne tőle.
Arra volt kíváncsi, kik voltak a barátaim, kikkel beszélgettem és hogy bent voltam-e a
szervezkedésben.
A Történeti Hivataltól megkaptam a papírokat, azokból most kiderült: Ungár Jóska,
Bata mindent elmondott. Jól megverték, mindent kicsikartak belőlük.
Mindegy volt, mit mondok! Ha el akartam térni attól, amit ők akartak, úgy megvertek,
hogy. Egyszer Budapesten az ávón rám verték az ajtót, betört az orrom.
Vizet nem adtak inni; az ember a kezével odanyúlt a vas vécébe folyó víz alá, úgy
ivott. A csajkába egy kis lötty.
Bata a veszprémi vegyipariban tanult. Arácsi, vonattal járt; a győri vonat akkor még
Almádin át Füredig közlekedett. Vonatközi ismeretség volt.
Ungárral együtt jártam az általános iskolába. Gimnáziumba iratkozott. Édesapja festő,
berényi, Fűzfőre járt dolgozni. Anyja varrónő, házakhoz járt. Jóska nem tudott továbbtanulni,
a megélhetés miatt dolgoznia kellett. A járási sportbizottságnál kapott munkát, szervezte a
sportversenyeket. Jó kiállású fiú volt, sportolt is, atletizált, focizott. Bátyja, Jenő, leventeként
1945-ben kikerült Németországba, ottmaradt; ráfogták, hogy tiszt volt és emiatt nem jött
vissza.
Jóska nővére, Ida nem él, nagyon régen meghalt. A fia és a férje sohasem érdeklődött
Jóska iránt, elhárították.
A siralomházban a cella falára különböző dolgokat írtak az elítéltek, halálba indulók.
A nevét, vagy hogy „Isten veletek!”; tele volt írva mindenfélével. Én az egy hónapos
körmömmel és a cipőm talpából kihúzott kis szeggel azt véstem a falba, amit akkor tanultunk

7

a gimnáziumban: Vörösmarty Mihály „Gondolatok a könyvtárban” című versének az
epilógusát. Igen, az utolsó versszakát.
(S idézi 2002-ben is fejből.)
(A gimnázium magyartanára akkor – aki a letartóztatás előtti héten e verset kívülről
fújni föladta diákjainak - Harmat István volt, aki később irodalomtörténészként könyveket írt
s aki e vallomás lejegyzőjének az 1970-es évek derekán kartársa lett a veszprémi
Megyeházán.)
(Az asztalon régi iratok, meg a balatoni fiúk e nem akármilyen csoportjáról készült
cikkek fénymásolatai. Az egyik ávós szerző rémtörténetét az MNVSZ halálfejes pecsétje
szemlélteti. Ez is kitaláció, mint a KGB-s szerző dajkameséje?)
Nem, valóban volt pecsétünk, mi csináltuk gumiból. A Hadtörténeti Intézetben ma is
megvan, az irataink mellé csatolták.
Volt igazolványunk is, Kuthi a szabadulásunk után elégette. Eskünk is volt, így
kezdődött: „Én…, a magyar ellenállási mozgalom fia esküszöm., hogy a Magyar
Nemzetvédelmi Szövetségnek hűséges partizánja leszek…”.
Nálam találtak egy muzeális forgópisztolyt is. Töltény nem volt hozzá, de a Magyar
Ifjúság cikkírója ebből is kanyarított egy nagy hazugságot.
(A Kommunista Ifjúsági Szövetség, becenevén a KISZ hetilapja, a Magyar Ifjúság XI.,
1967-es évfolyamának 38., amúgy szeptember 22-i száma a 6. oldalon kezdi közölni egy
bizonyos Gyulai Ferenc „’Vámpír’ jelentést küld” című, „Titkos küldetés – Fejezetek a
kémelhárítás történetéből”– fel-, avagy alcímű háromrészes titkosrendőr-meséjét.)
Olyasmikről szól ez a cikk, hogy Jóska ’Vámpír’-ként vegytintával írt kifelé. Mese és
valóság keveredik ebben a történetben.
Ungárt mi Vazinak becéztük.
Fiatalok voltunk… A börtönben töltöttük be a 18. évünket.
Turi műszaki rajzoló volt. Kikerült a Szovjetunióba, Leningrádban a műszaki
egyetemen hajóépítőnek készült. Nem volt kommunista; ki akart szökni Skandináviába,
valami matrózzal össze is szövetkezett! Leleplezték őket, valahogy kimosta magát, de
hazajött. Akkor lett a Nitrokémiánál műszaki rajzoló. Reisinger is fűzfői volt.
Mindenáron ki akart szökni. Várták Batát, hogy kivigye őket. Mások is kijutottak így.
Így került a képbe.
Ő nem is a szervezkedésben volt bent, inkább kémkedés miatt, hogy adatokat
szolgáltatott. Tudott is dolgokat.
Az igaz, a Magyar Harcosok Bajtársi Szövetsége, emigráns magyar szervezet.
A gimnáziumban is egy osztályba jártunk: Tolner, Kuthi, Hatvári, Szentmihályi…
Kefe volt az osztályfőnökünk, Mihályi… Veszprémi diák volt Horváth Ricsi is, aki most
nagyon beteg, a tábla-avatáson ott ült egy széken. Neki az a története: nem mindenkit
tartóztattak le, az ávéhá külön ügyeket akart produkálni. A beszervezés lett volna a dolga, de
nem vállalta. Üldözték, ment jobbra, ment balra, dolgozott sokfelé, mindenhol előbb-utóbb
elérték, hiába menekült előlük!
’54-ben aztán őt is letartóztatták, első fokon 12, másodfokon 7 évet kapott. Nem igaz,
hogy besúgó lett volna! Éppen az elől menekült. Csak az ávéhá lépcsőzetesen fogott le
bennünket.
Kifelé, a szögesdróton túlra nem tudott eljutni.
Ugyanebben az évben Szentmihályit is letartóztatták és elítélték Réthyt, K. P.-t csak
becitálták, de elengedték. Réthy ’56-ben kiszökött; Horváth Ricsi később beszélt vele, amikor
itthon volt.
… Parasztfiúk? Nem egészen.
Ungáré (szoba)festő, Horváthé Fűzfőre járó iparos, művezető, Kuthié csendőr, Batáé
fűzfői iparőr, az iparőrség akkor már az ávéhá kebelén belül működött, de nem ávós volt,
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iparőr! Én középparaszt, kisparaszt… És paraszt Szentmihályi apja is. Bakonyvárié hentes és
mészáros, Réthyé csendőr, Sz. Molnár: csendőr volt az apja, s paraszt lett. Kuthi apja akkor
kubikos.
(Balatoni parasztszármazék iparos fiúk…)
A ’Vámpír’ írója szerint Ungár, Ungváriként, balatoni szőlőbirtokos… Turi Turán, Sz.
Molnár Mózes… Jól kisütötték a cikket az ávón.
(Azon a moszkovain.)
Bata Ferit és Ungár Jóskát 1953. augusztus 18-án 21 óra 40 perckor végeztette ki a Fő
utcai katonai börtön udvarán Koharek József hadbíró őrnagy, a hadbíróság elnöke. Hatvári és
Turi kegyelmet kapott, kihirdették 1953. július 15-én 15 óra 15 perckor.
A veszprémi ávó után a Fő utcára kerültem, jártam a Váci fegyházban is, legtovább
Tatabányán, a XIV-es akna rabtáborában tartottak. A szénbányában, 150-200 méterre a föld
alatt, politikaiakat dolgoztattak. 1953. augusztus 19-től 1956. július 4-ig raboskodtam a
szénbányában.
Az elején semmi kapcsolatunk nem volt a külvilággal, a szüleink semmit sem tudtak
rólunk. Még a váci börtönben is hermetikusan el voltunk zárva. A bányában szeptemberben
postai levelezőlapot írattak velünk, de nem küldték el. A civilek, akik megfordultak a
börtönben, vagány pestiek voltak, csak értesítették a családokat.
Októberben akkora volt már a felháborodásunk, hogy bejelentettük: nem megyünk le a
bányába, amiért nem írhatunk a szüleinknek! Berezeltek, hogy zendülés lesz. Másik
levelezőlapot hoztak és október közepével megkezdődött a látogatás.
Dolgoztunk! Lent, a tábor fönt volt, ott laktunk. 641 volt a számom. 350-en voltunk
egy műszakban, 280-300 a rab, a többi civil, például robbantó, vájár. A tábor focipálya
nagyságú, a téglafalú, téglapadozatú barakkokban egy szobában 50-60 ember az emeletes
ágyakon. Középen mosdóvályú és kályha. Nem engedték, de mi hoztunk lentről szenet.
Külön zuhanyozó minden feljövetelkor, zuhany, mosdás. A vécé kint, a négysoros
szögesdróttal kerített tábor udvarán, latrinaszerű. Fényszórós, golyószórós őrtornyok 25-30
méterenként; külön a parancsnoki tábor.
Lefelé az aknába, ávós biztosítás mellett, kassal menesztettek.
Napi nyolc órát dolgozunk. A velünk dolgozó civilek munkaverseny-felajánlásainak a
teljesítésében kisegítőként nekünk is részt kellett vennünk. Szombaton is dolgoztunk, a
vasárnap lett volna szabad, ha nem ajánlják fel a vasárnapjukat is.
Borzalmas volt a koszt a börtönben. A Fő utcán éhezés, verés, Vácon kicsit jobb lett a
koszt. Nyáron délben a karalábé főzelék jó fás részeit leszoptuk, délutánra eltettük
desszertnek. A fás karalábé maradékot a csajkában őrizgettük.
Itt a koszt jobb volt, kellett a szén! 800-1.200 csille ment ki egy műszakban az
aknából. 100 százaléknál 30 forintot adtak spájzolásra, 105 százaléknál 60-at; 120 forintig
emelkedett a százalékkal arányban. Ebből vehettünk könyvet, tisztálkodó szert, egy kis
cukrot, zsírt. Egy kis újhagymát; kenyeret is lehetett, de kaptunk eleget.
Kaptunk, elvileg, fizetést, de el kellett tartanunk magunkat, az őrséget, meg költöttünk
is… Ami maradt, haza lehetett küldeni.
(Előveszi a múlt század közepén a tatabányai XIV. akna fölötti rabtáborban kelt
postautalványokat, édesanyja őrizte meg neki.)
Csak 100 forintnál többet küldhettünk. 1.000-1.500 forint közt volt a keresetünk, ebből
a levonások után, a beosztástól függően100-300 forintot küldtem haza minden hónapban.
(A rab-levelezőlap Feladó nevezetű rovatát – nehogy bármi félreérthető legyen a
Rákosi-i szabad külső rabvilágban - a rabtartók töltötték ki; az egyiken írva vagyon: „641
TOLLNER ISTVÁN SZÉNBÁNYA MUNKAHELY PARANCSNOKSÁG, TATABÁNYA,
XIV. AKNA.)
Szegény anyám.
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(Más emléket vesz elő Tolner István az Almádi-Öreghegy oldalára kapaszkodó házban
őrzött magángyűjteményéből. A levlapon, félreértés egy se, rajt’ az ávó pöcsétje:
ELLENŐRIZVE. A levél helyetti értesítés hivatalos, nyomtatott szövege annyi:
ÉRTESÍTEM, HOGY RÉSZEMRE 3 KG. CSOMAGOT ENGEDÉLYEZTEK. Csókollak
benneteket Pista.)
(A „Csókollak… Pista” – vitán felüli -, Pista bátyánk keze írásával. Tán hogy odahaza,
az Öreghegyen, édesanyja elhiggye, valóban mehet az a három kilós csomag.)
(Nem mondottuk volt: a „3 kg.”-ot valaki szabad kézzel írta be a kihagyott üres helyre
a bepecsételt, előre megszerkesztett szövegbe.)
(Á, a VÓ.)
(„Nem, hogy vertek volna ők bárkit!”)
(Á, minek.)
(Rab-1954-es rabpostai rablevelezőlap rabcíme rabcímzetten, Rab-Pista rab-bátyánk
rab-írásával: „Szeretettel Tolner István részére.”)
(Annyi, hogy.)
(„Szeretettel…”)
(„Szegény édesanyám.”)
(Szegény Magyarhon.)
(Magyarhon, mely 2002-ben sem lát tisztán „ez ügyben”.)
(…A Feladót már – megint – az ávóstiszt firkantotta be.)
(Készül rá 2002-ben, 2003-ban is?)
Volt szökés Tatabányán. Nokta Ferenc, tudomásom szerint szintén balatoni fiú,
siófoki, 1953 szeptemberében szökött el. Nem tudtunk róla semmit, amikor egy hónap
elteltével Noktát ott találtuk kikötve a parancsnokságnál. Ült kikötve, gúzsba kötve, bilincsbe
verve, nyakában tábla: „ÍGY JÁR, AKI MEGSZÖKIK!”
Nem tudom, mi lett vele.
’54-ben volt még egy szökés, ha jól emlékszem László Ferencnek hívták a
próbálkozót. Közel volt a drótkerítéshez a latrina, alagutat akart ásni. Összeverték,
Márianosztrára került. Beköpték; nagyon-nagyon agyonverték őket.
A rakodónál szökött Nokta. Utána minden csillét hosszú, hegyes acélrúddal
megszurkáltak, nehogy megint megbújjon ott egy szökevény.
Három ávós sor foglalkozott velünk. Az első sor dolga az őrzésünk volt, a második
ávós sor piszkálódott, a harmadik lent, a bányában vigyázott ránk. A harmadik, a bányában
BM-állományban volt, de valójában nem ávós, fegyőr, vagy ahogy mi hívtuk, smasszer.
Mi nekik csak ’Józsi’ voltunk! Józsi így, Józsi úgy, Józsi gyere ide…
Keresse meg Horváth Ricsit, Vörösberényben lakik.
(Nála jobban senki sem tudja, mi volt az ő sora.)
(… Hogy került képbe.)
641-es Tatabányán, a XIV. akna rabtáborában voltam; a Fő utcai hadbíróságon T-298as; a váci számom meg 993/593 volt.
A bányában nyakban kellett viselni ezt a számot; akik később szabadultak,
hazahozhatták, nekem nem sikerült.
Besúgóvá tették volna
Nem én voltam!
Aki baltával pucolja az ablakot, az mesélje be nekem (teszi helyére a dolgokat
egyiküket illetően Horváth Richárd, az előbbiekben Ricsiként emlegetett almádi férfi).
Amikor 1954-ben letartóztattak, a veszprémi ávéháról Pestre vittek. Ott behívtak a
WC-be, megbérmáltak!
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- Mehet – zárták le a bérmálási ügyemet.
Előtte 1952. október 22-én behívattak Veszprémbe a SZOT-székházba, ott nyúztak
reggeltől estig; ott rendeztek.
Azt akarták bemagyarázni, hogy vállaljam. Igen, a besúgást.
Elkezdtek űzni, hajtani.
A bírósági ítéletemben az is szerepelt, hogy rossz volt a munkához való viszonyom!
Hogyne lett volna rossz, ha egyszer állandóan menekültem!
A SZOT-székházban azért bérmáltak meg, mert a járási tanácsnál elmondtam, hogy be
akartak szervezni. Hogy ne mondjam!
Hogy ítéltek volna el, ha beszerveztek?! Ne mondja ezt rólam senki, mert szétverem a
pofáját.
Vörösberényi vagyok, idenősültem. 1934-ben születtem Fűzfőgyártelepen, de az nem
volt önálló, Almádiban anyakönyveztek. Apám iparos, lakatos, fater szerelésvezető lett a
gyárban; egyetlen gyermek voltam.
Negyvennyolcban Veszprémbe a piaristákhoz jártam, a nyolcéves piarista
gimnáziumba. Szétrúgták, az általános iskolát itt fejeztem be, majd a veszprémi vegyipari
technikumban folytattam. Nem tudtam befejezni, mert kiemeltek, előbb, mint kellett volna.
Amikor kijöttem a börtönből, azt mondták:
- Örüljön, hogy a valagán luk van, amelyik dudál!
A kommunisták, akik most azt mondják, felejtsük el! Azoknak, akik össze-vissza
vertek, hogy bocsássak így meg?
Akinek jó volt a kommunizmus, tegye, de én nem tudok.
Ki fognak halni, aztán meg lehet bocsátani. Medgyessy is…
Aki nem volt a kezükben, nem tudja, milyenek voltak ők a Fő utcán!
Első fokon tizenkét évet kaptam. Az ebédet hozták; nem értek fel az ötödik emeletre a
kajával, én már mentem le a nyakamban tizenkét évvel. Aztán hétre vették le.
Ötvenhat szeptemberében többen szabadultak, előbb mentek ki, mint én. Ötvennégy
áprilisában ítéltek el és ’56. október 30-án szabadultam. Két évet a dorogi szénmedencében
dolgoztam, a csolnoki munkahelyről jöhettem haza.
A szervezkedés ötvenben kezdődött.
Sejtettem, ki volt a nyomravezető, nemrég meghalt. Sejtettem, de a továbbiakban nem
tartottam vele a kapcsolatot. A fűzfői párttitkár volt a sógora; a haja szála sem görbült. Batára
ráverték.
Hogy engem miért egy év késéssel állítottak bíróság elé? Mert a szemükben nem
voltam fővezér. Ezeket begyűrték; számítottak rá, hogy még kint maradtak! Velem együtt
heten voltak, de mások is.
Hogy majd én.
(Nyomra vezeti a politikai titkosrendőrséget, segít a többiek lefülelésében.)
Eszemben sem volt!
Azt kérdezték, melyiket vállalom? Amelyiket akartam. De a balhét el kell vinnem!
Államtitok megsértése miatt vontak felelősségre, mert elárultam a munkatársamnak,
mire szeretnének rávenni.
Annyira nem vállaltam, hogy mindenkinek elmondtam! Elmondtam a
munkahelyemen, a járási tanácsnál elmondtam nekik.
A katonai törvényszék ügyvédje faggatott, mit szóltak mindehhez a tanácson, ahol az
igazgatási osztályon dolgoztam. Elmondtam; a jegyzőkönyvben másképp írták le.
Itthon öt évig még cseszegettek. A fűzfői pártbizottságra hívogattak, meséljem el,
hogyan történt. Azt válaszoltam: egyszer már megbüntettek érte, mit beszéljek én?
A veszprémi vegyipariban harmadikos diák voltam, amikor a többieket elvitték. A
technikumból kimaradtam, majd amikor egy év múlva engem is bevittek, egy hónapot
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töltöttem a veszprémi ávón, két-három hónapot a Fő utcán. Veszprémből már összeállították a
jegyzőkönyvem. Amikor fölvittek a Fő utcára, a kocsiban a nyomozó úgy ült, hogy lássam a
jegyzőkönyv hátulján az ítéletet. Hogy hány évet fogok kapni.
Előre eldöntötték.
Azt mondtam neki, hogy ha találkozunk Veszprémben, fizetek neki egy korsó sört!
- Nem ezek közé való – mondtam az ávóstisztnek.
A Hungária sörözőnél találkoztunk. Behívtam, de nem engedte, ő fizetett. Nagyon
rendes fickó volt.
A Gyűjtőfogházból a szénbányába vittek. Pappal voltam összezárva. ’Államtitok
elárulása’ miatt tíz évet kapott. Kiprédikálta, hogy mit akar az ávó.
Kiprédikálta, hogy besúgóvá akarták tenni; elvitték.
Fölkelt reggel, estig sétált körbe a zárkában, magában imádkozott. Semmire sem
válaszolt, csak imádkozott. Kértem, adjanak mellém valaki, mert teljesen kikészülök.
Zenészt adtak, az meg egész nap komponált. Kivoltam.
Kihúztam ott velük két évet. Nem piszkáltak, aki elvégezte a dolgát, betartotta a
rendet. A kaja sem volt rossz. Az őrök voltak rosszak a csolnoki bányában.
A délutáni műszakból feljöttünk: szétszórtak a szobánkban mindent, szedjük össze…
Bazsó, Lajos, hadnagy, aki itt az ávéhá főnöke volt. Fejéhez b…m a hamutárcát! Meg
akartak félemlíteni.
Csoda, hogy ennyit is el tudok mondani. (2002-ben) Olyan beteg lettem, hogy beszélni
nem tudtam. Aztán lassan. Semmire sem emlékeztem. Most meg, hogy kérdezi.
Amikor a többieket elvitték, nem is voltam idehaza, kint voltam Várpalotán. Jött
Ungár Jóska nővére, nem láttam-e az öccsét, mert nem tudják, hol van.
Volt Jóskának egy motorja; mondtam a nővérének, keresse a rendőrségen.
Mire az Ungár lánnyal hazaértem, ki volt szórva a fegyver.
A mennyezet alól pisztoly, géppisztoly került elő, negyvenötből maradtak meg, német
géppisztoly. Elvitték.
Kérdeztem az ávóst, elmehetek?
- Egyelőre igen.
Pesten, a Fő utcán volt aztán ütlegelés.
Ötvennégyben én már nem kaptam meg annyira a kefét, mint a többiek, már Nagy
Imre volt a miniszterelnök.
Ötvennégyben otthonról vittek el.
Nagyszombat volt, egész nap otthon voltam, éreztem, valami gubanc lesz. Nem bírták
cérnával, bejöttek. Nem találtak semmit.
Anyámnak azt mondták: készítsen tiszta ruhát, elengednek, ha ártatlan vagyok! Azt
mondtam neki a tiszt előtt: ne készítsen semmit, engem el nem engednek.
Egyedül engem fogtak el. Bevihettek volna még vagy hatot, de úgy voltam: ha
elárulom őket, én leszek az első rendű vádlott és még felakaszthatnak! Ha egyedül állok a
bíróság előtt, könnyebben megúszhatom, mint ha hatan, heten.
Így használhatok amazoknak is.
A másik hathoz tartoztam, csak külön vették az én ügyem. A többiek nevét sohasem
tudták meg az ávósok! Volt, aki ötvenhatban kiment.
Ahogy ötvenhat októberében kiszabadultam, Fűzfőn munkába álltam. A lakatos
szakmát letettem, így aztán géplakatos lettem. Fűzfőn dolgoztam ’88-ig, amikor nyugdíjba
mentem a rendszerváltozás előtt korkedvezménnyel. Harmincnyolc évet nyomtam le.
Hogy miért kerültem közéjük? Könnyű Katát táncba vinni, ha ott áll a tánc(parkett)
szélén!
Apámat nyugdíjazták ’48-ban, Fűzfőről Almádiba kerültünk, itt fejeztem be az
általános iskolát. Jó barátságba kerültem velük.
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Felültem a biciklire és hajtottam velük! Ha tudtam volna, hogy hasra esek, nem
megyek velük.
Nem bántam meg, de. Boldogulni nem tudtam. Amikor boldogulhattam volna, nem
tudtam, mert priuszom volt.
Kárpótlásul megkaptam a Szabad Magyarországért emlékérmet, nyugdíjemelést.
Hatuk közül Batával jártam egy iskolába, Veszprémben a vegyipariba egy osztályba.
’52 nyarán dobbantott külföldre.
- Mi a rossebnek jöttél vissza? – kérdeztem tőle, amikor előkerült.
Olyan kemény gyerek volt, hogy úgy utálta az oroszokat, kint belépett abba az
emigráns szervezetbe. Annyira gyűlölte őket. Átdobták ide. Egy útjáról tudok, és elkapták.
’90 után a nővérével fél évet kommunikáltam, hogy megkaphassa a testvére életéért az
egymilliót. Az Antall-féle kormány adta. Fél év múlva már madárnyelven beszélt:
- Ki volt az a B. F.?
Bata Ferenc; úgy tett, mintha nem tudná. Provokált, hogy meg tudjon fogni. Az anyjuk
eljött Arácsra a kopjafa-avatásra.
Ungár Jóska? Az ő ügyét én indítottam, mondtam a polgármesternek, kellene valamit
tenni.
Sem ő, sem Bata: nem voltak vadak, csak megcsinálták, amit kellett. Jóska fényképét
én őriztem meg. Batáé, amely az újságban megjelent, talán első-áldozásakor készült, én sem
ismertem meg.
Bata magas, Ungár alacsony termetű.
Ungárnál Bata egy hetet töltött a padláson, ő vitte el motorral Vépig, ahol már
határzóna volt. Batát Jákon kapták el.
Pár napig nem beszélt, hogy mi közben megléphessünk.
Később keresték, ki volt a besúgó. K. P.-t én mondtam. Haja szála sem görbült! Ezért
föltételeztem, hogy ő volt. Erre sem esküszöm meg!
Tolner Pista azt mondta, álljunk elé! Azt mondtam neki: nem tudod bizonyítani, minek
csináljunk Csikágót?! Még a végén följelent rágalmazásért.
Medgyessy elmondja? A büdös életben nem fogja.
’56 után, hogy kiszabadultunk, senki sem vette föl vele a kapcsolatot. A
rendszerváltozás után Pistának mondtam, lehet, hogy ő volt.
K. P., villanyszerelő, Fűzfőn élt, vagy 6-7 családja volt, a Kápolnánál laktak. Nem lett
belőle semmi haszna, hogy tollasodni kezdett volna. Letagadja, főleg ha nem is volt igaz.
K. P. jóval idősebb férfi. Mi 16-18 évesek, ő 40 körüli. Rendszeresen odacsapódott.
Valaki őt nevezte ki a szervezet vezetőjének.
Ezért küldték ide?
Ha találkoztunk vagy elfordította a fejét, vagy alig köszönt. Nem is vitték el.
Ennek volt a sógora a fűzfői párttitkár. A Nitróba a megyei pártbizottság küldte. Én jó
viszonyban voltam vele; becsületes ember volt, az ’56-os forradalomban volt, aki föl akarta
akasztani, de utána senkit sem engedett elvitetni.
Vagy csak megijedt és igyekezett kívül maradni? Soha az életben nem keresett
bennünket.
Az anyja kurva…; ki betett.
Az én kihallgatásomon szerepelt K. P. neve! De letagadtam. Megpróbáltam kimosni a
szarból. Nem vagyok olyan jó haverja, hogy egy akkora per első rendű vádlottja legyek, hogy
abban már halálos ítéletet is hozhassanak!
Miközben ő volt a főnök.
Nem vallottam.
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Az almádiak? Először engem is úgy vettek az emberek, ahogy a csapatunk egyikmásik tagja. Keresték, hogy ki adta be a kefét. Amikor engem elvittek, már mást kerestek,
más besúgóra gyanakodtak. Hogy ki intézte el ezt a társaságot.
Szerintem K. P.
- Verd rá a tüzet, ha tudod! – mondtam Pistának.
’57-ben vissza kellett menni a börtönbe. Pista feltételesen volt szabadlábon. Mielőtt
’56. október 30-án kiengedtek, az én eredeti ügyvédem már megpróbált kiszabadítani; a
forradalom miatt nem került rá sor.
Az esztergomi börtönhöz tartozott a rabhelyem.
Az ügyész ’57-ben kérte, vonuljak be, még ennyi és ennyi visszavan! Az
ügyvédemnek, aki katonai védő, a kommunisták részéről kirendelt védőm volt, az volt a
szavajárása:
- Kommunista becsületszavamra…!
Amellett másodfokon levitte 7 évre.
A munkahelyen tudtam csak meg, hogy a 12 évből 7 lett.
(- Nagyfiunkat besorozták a lapátosok, munkaszolgálatosok közé! Levelező
joghallgató volt, három évet már elvégzett, kettő volt hátra, mégis elvitték, meg kellett
szakítania a tanulást. Írtam Kádárnak! Hogy miért kell a gyermekeiknek is szenvedniük?
Kaptunk egy papírt, hogy törölték férjem büntetett előéletét, hátrányos
megkülönböztetésünket – teszi hozzá a maga legnagyobb sérelmeinek egyikét a párja, két fiuk
édesanyja.)
’52. októberében töltöttem egy hónapot a SZOT-székházban, ott verték szét a
bokámat. Ceruzát tettek az orrom és a fal közé; ha leesett, mert elszédültem, rúgták a
bokámat! Akkor akartak beszervezni.
Markos Tibor volt a veszprémi ávó vezetője.
Tudom, hátam mögött mondják máig, pedig nem én voltam. K. P., ha igaz.
(Hogy ki adta föl a nemzeti ellenállás balatoni csoportját a kommunista önkényuralom,
a zsarnoki szovjet csatlósállam minden aljasságra kész politikai rendőrségének, amely a véres
kezű KGB leányvállalkozásaként ügyködött, csak akkor derül majd ki, ha napvilágra kerül a
besúgók névsora.)
(Nem várta meg, tavasszal magához szólította az Úr. A fejfáján ez olvasható: ÉLT 69
ÉVET VITÉZ HORVÁTH RICHÁRD 2003. Sírba tételkor előáll a balatoni nemzeti
ellenállás csapatának vitézzé ütött maradéka, hogy együtt elmondja imájukat: HISZEK EGY
ISTENBEN, HISZEK EGY HAZÁBAN, HISZEK EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGBAN,
HISZEK MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN. ÁMEN.)
Ausztráliáig, majd vissza
Egyszer választani kell
(Turi István – az egykori Fő utcai, 6. emeleti T-400-as rab - Zircen él, odatelepedett,
amikor Ausztráliából a rendszerváltozást követően hazajött. Előbb Almádiban a 2002. évi
rendezvényeken váltok vele szót, majd otthonában, a Magas-Bakony székvárosának egyik
végében, csinos erdőszéli villában beszélgetünk.)
(Elég nehezen szólal meg.)
Tudja, erre én negyven évig nem is gondoltam, elfelejtettem! …Igyekeztem. Meg nem
is értem rá. Most hogy mondja, rákérdez, valami eszembe jut.
(Lépésről lépésre, mondatról mondatra.)
Szentpétervár? Ezt meg honnan tudja?!
(Mert Leningrádról szólni sem akar, csak hogy megemlítem, az almádi legenda szerint
mintha onnan akart volna először Nyugatra szökni.)
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Akkor azt is tudja, mi lett azzal a két szovjet tanácsadóval!
(Naná… Honnan tudnám.)
Tizenhat évig nem jöttem soha Európába, még a környékre sem! Valami megbízásból
jöttem haza, Bécsbe kihozattam a szüleimet, meg a bátyámat, aki itthon élt. Levittem őket
kocsival Miklósfalváig, Nickelsdorfig; a határ előtt azt mondták:
- Gyere haza!
Nem, utána Brazíliába utaztam.
Aztán a nyolcvanas években nagyon beteg volt az apám; tudta, vagy látom még, vagy
soha többé nem. Bementem a konzulátusra, hogy üzletember vagyok, magyar árut vásárolnék.
Úgy volt; a tervezőirodám bevételének egy részét költségként elszámolhattam, ha készpénzért
vásároltam valamit. Ekkor vettem bort Magyarországon, emiatt jártam Chilében,
Argentínában. És csak úgy mellékesen megkérdeztem, hazamehetek?
- Persze!
Nyolcvan nyarán Ferihegyen limuzin várt. Nem az ávó, a Generál-Impex limuzinjai
jöttek értem és körbevittek az országban, a bort az Alföldön rendeltem meg. A Hosszúhegyi
Állami Gazdaságtól vettem két konténer bort. Volt, hogy évente két-háromszor is hazajöttem
vásárolni. Így sikerült még apámmal egyszer-kétszer találkozni, hogy ilyen beteg lett.
Öt éve, hogy hazajöttem, sajnos már mindenki meghalt: apám, anyám, bátyám.
1932-beli vagyok, Gyártelepen születtem. Édesanyám vörösberényi, apám vasutas volt
Fűzfőgyártelepen. Fűzfőn tanultam, a háború után valami ideiglenes iskolába jártunk, mert az
iskolát szétlőtték, máshová kellett vinni. Egyházi gimnáziumba a veszprémi várban jártam, de
a háború után, hogy a szüleim olyan szegények voltak, visszamentem Fűzfőre dolgozni:
vasesztergályos tanoncnak álltam. Ezt épp, hogy elvégeztem, a szombathelyi premontrei
gimnáziumba kerültem.
(A többi ellenálló almádi-balatoni srác viszont Veszprémben tanult.)
Az első rendű vádlottat, Batát én csak a siralomházban láttam két percig, amikor
vezették ki valahová a kivégzés előtt. Egyébként életemben nem találkoztam vele! A másod
rendű Ungárt hat hónappal azelőtt ismertem meg, hogy letartóztattak minket. A másik öt
ismerte egymást, én csak be lettem oda szúrva közéjük.
Az ötöd rendű Kuthi Gábort (negyed rendű – s ezen a renden, első s másod fokon is
halálra ítélt - vádlott maga a mesélőnk, Turi István) Almádiból ismertem, almádi fiú volt.
Tolnert meg, aki szintén almádi, egyszer láttam a Pannóniában.
(A Pannónia vendéglő – regéli – a vasúti indóházzal szemben, a buszállomás előtt,
valahol a későbbi Aurora Étterem, a 2002-ben abból formált s Pannóniának elkeresztelt
művelődési palota helyén lehetett.)
Csak Ungár Jóskát ismertem.
(Jó kis összeesküvő társaság volt az övék! Összehozta őket – a honszeretet mellett –
maga, személyesen, az államvédelem.)
(- Kötél – szólott vala a bitangja.)
(Balatonunktól a pestbudai bitókertig.)
Őket kémkedés, fegyveres összeesküvés miatt ítélték el, engem csak kémkedésért.
Amikor október elején letartóztattak, a fűzfői gyárban dolgoztam, mint
gépésztechnikus.
Ötvenkettő áprilisának végén szovjet tanácsadók érkeztek a gyárba. Mivel senki sem
tudott velük beszélni, engem osztottak be melléjük.
A szombathelyi gimnáziumból különbözetivel kerültem volna egyetemre. Egy
bizottság kiválasztott hármunkat; a Sas-hegyi kollégiumba, az Oleg Kosevoj Kollégiumba
vittek.
(Valamikor ’49 végén, ’50 elején került e jeles pestbudai – szovjetmagyar – káderelőkészítő, janicsárképző műintézetbe.)
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Szombathelyről Budapestre mentem, ahol négyszázan tanultunk, én hajómérnöknek
készültem. Azt mondták, ahhoz Leningrádba kell mennem.
Szentpétervárról meg akartam ugrani nyugatra.
(Pontosabban?)
Másra nem emlékszem. Ki tudja, hogy volt. Ausztráliában nem ezzel foglalkoztam,
kiment a fejemből.
Egy pap (az életfogytiglanra ítélt Ispánki Béla „Az évszázad pere” címmel
Mindszentyékről és a nemzeti ellenállásról) Kanadában könyvet írt. Megírta, mit csináltunk.
Tolnernak megvan ez a könyv, elolvashatja. A pap nem tőlem hallott róla.
(Börtönbeli társainak regélhette el, s azok a történetet továbbadták a kanadás magyar
lelkésznek.)
Csakis így lehetséges.
Amikor 1952-ben letartóztattak, a Vilma körúton az NKVD-sek kihallgattak. Azt
hittem, hogy az Andrássy út, pedig csak a Vilma királyné körút volt. Hála Isten úgy telt el
negyven év, hogy ezzel nem törődtem.
Másfél évig voltam kint, nem volt maradásom. Jelentkeztem, hogy egészségügyi okok
miatt vissza akarok menni Magyarországra! Elfogadták. Az NKVD kihallgatott
Leningrádban, de továbbpasszolt, vonatjegyet adtak Moszkvába. Felülhettem volna a vonatra,
de óvatosságból a jegyet eladtam, elrepültem Moszkvába és a vasútállomáson megnéztem, kik
várnak rám.
A követségről hazautazhattam. A határon üzenet várt: az Oktatásügyi Minisztériumba
menjek! Az ottani kihallgatás után sikerült visszamennem Fűzfőre.
Batánál találtak valamit, műszaki leírást, amit nekem tulajdonítottak. Hogy igaz volte? Volt benne valami igazság.
A szovjet tanácsadóknak valójában az volt a dolguk, hogy fölmérjék a gyárat. Az
oroszok mit vittek Moszkvába? Amit tőlem kaptak.
Beragasztottak ebbe a perbe.
A két tanácsadó bent volt Veszprémben az ávón, hallotta, amikor kihallgattak.
Fenyegetőztek, hogy nem tudják, mit csinálnak, ha engem nem engednek el.
Először a veszprémi ávóra vittek. Ott volt a régi posta mögött. Eljöttek Fűzfőre értem,
a szüleimnél voltam.
Beállított két ember.
- Jöjjön velünk!
A hátsó kapunál állt a Pobjeda.
Október negyedikén szedték össze a többieket is.
Majd a Fő utca; a Kacsa utca, mert először oda vittek, ott volt az ávó. Három utca
kereszteződése: Gyorskocsi, Fő, Kacsa.
(Szép kis budai hely, nem mondhatja senki, hogy nem az lenne… amúgy!)
(Amúgy hogyne.)
(Fő, Kacsa, Gyorskocsi.)
Földszint, baloldal, őrszoba, folyosó: ablak a Gyorskocsi utcára, emerről pedig a
siralomház.
1953. február ötödike, az első fokú ítélet. Pista, Gábor azonnal elfogadta a
börtönbüntetést, csak a négy halálra ítélt föllebbezett; mindenki visszakerült a hatodik
emeletre.
Áprilisban hirdették ki a másodfokú ítéletet: tíz perc alatt újra kiutalták a másik négy
halálos ítéletet! A ’védőügyvéd’ – az is ávós volt! – adta be a föllebbezésünket. Valami
rémlik: szüleim gyűjtötték az aláírást Fűzfőn. Az ’ügyvéd’ kegyelmi kérvényének a részeként
kellett az aláírás.
Akkor vittek a földszinti siralomházba.
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Visszajött három hónap után, Piros írta alá. Nem láttam, de azt olvasta föl az ügyeletes
tiszt. Életfogytiglanra változtatta az ítéletet.
Először Bata, Ungár ment föl, utána Hatvárival kettőnket vitték ki.
Egyenként hívtak be, hogy megtudjuk, fölmentettek a halálos ítélet alól, kegyelmet
kaptunk.
Újra a hatodik emeletre, a politikai, „hűtlen osztály”-ra vittek föl.
Több emberrel voltam a siralomházban, egyszerre ketten-hárman voltunk egy
cellában. Kucher Jóskával voltam legtöbbet.
Piros volt a padló. Letörtük a falról a mészdarabokat és azzal írtunk.
A KKD-géppisztoly fatusás, magyar fegyver volt, a Danubiában gyártottak. KKD,
mert Király-Kucher-Danubia; maga a fegyvertervező, Kucher Jóska volt velem összezárva.
Rugószámításokat csináltunk, hogy a gépfegyverben melyik rugót hogy kell méretezni, hogy
bizonyos erőt elérjen. Kucher mutatta.
Ő is kegyelmet kapott; együtt kerültünk Vácra, később a három hónap magánzárka
után Kőbányára.
Még a Fő utcán, a hatodik emeleten jöttek: ki mihez ért? Jóskát bevitték a mérnöki
irodára. A kőbányai gyűjtőben tervezőiroda működött. Kérte, engem is vigyenek oda. Olyan
munkát végeztünk, amit a gyárak adtak. Koreában gyárat építettünk! A fűzfői gyár mintáját
vitték ki Koreába, a mi terveink alapján épült meg. Kőbányán a fűzfői gyár két korábbi
vezetőjével együtt készítettük el.
Hogy Kucher miért került közénk? Fegyvertervező titkos irodában dolgoztatták őket.
Azért vitték el, mert féltek, hogy a nyugatiak megkörnyékezik és elviszik. Túl nagy volt a
rizikó szabadon hagyni őket.
Ott aztán tervezhettek.
A frász kerülgette azt az idegbeteg fiatal fűzfői ávóst is, aki az utcán velem találkozott
és tudta, hogy a szovjet tanácsadókkal dolgozom együtt.
Túl sokat tudtunk.
’56. október 27-én bejöttek a forradalmárok a börtönbe, kiengedtek. A forradalmi
tanács kiválasztotta, kik mehetnek, csak a politikaiakat engedték ki.
Budapesten a bátyámhoz kerültem, vegyészmérnök volt. Bátyámnál két napot voltam,
próbáltam észhez térni.
Lementünk a Móricz Zsigmond körtérre, próbáltunk kocsit szerezni, hogy lejussak
Fűzfőre. Csak egy hullaszállító teherautóra sikerült feljutnom: Polgárdin át ment Keszthelyre
a Balaton-parton. Falvanként megálltunk, raktuk le a srácokat.
A zsákba tett srácokat.
Meg volt rakva vidéki srácokkal.
Én Fűzfőn szálltam le.
Amikor most tavasszal a választáson a budapestiek a szocialistákra szavaztak,
eszembe jutott: mi lett ezzel a várossal? Amelyért annyi vidéki fiú is meghalt ötvenhatban.
Annak a vidéknek a fiai, amely ma is ugyanazon az oldalon áll.
Nem értem.
Bennem úgy maradt meg Budapest, amilyen akkor volt, amikor elmentem. És mi lett
belőle?!
Sokan kérdik ma is, miért kellett belekeverednem, mért csináltam? ’50-ben, amikor
kimenten Leningrádba, három-négy hete lehettem csak ott, amikor végigsétáltam a városon.
Akkor szedték föl a villamos vágányt a Nyevszkij proszpekten. Katonasapkában magyar
hadifoglyok, a háború után öt évvel rab magyar honvédok törték fel az aszfaltot.
Az egyetemen kitűnően vizsgáztam, megtapsoltak, mégsem tudtam visszamenni,
folytatni a tanulást.
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Nyáron itthon voltam, a fűzfői munkások szóba sem álltak velem. Nyíltan
megmondták, hogy árulónak tartanak, amiért ezek közé álltam.
Öt dekagramm téli szalámi, ennyi volt a nehéz testi munkáért járó pótlék.
(Köszönték szépen.)
Egyszer választania kell mindenkinek! Döntöttem: ez így nem jó.
Húsz éves, tizenkilenc éves voltam?
Hogy ne lenne idealista egy húszéves fiú?!
Bata tizenhét éves volt. Kinek ártott?!
Fiatal gyerek, aki érezte, hogy valamit tennie kell! Nem azért, hogy hőssé váljon; csak
hogy a tükörbe nézhessen.
Hazajöttem Ausztráliából. Egy éjszaka sétáltam Fűzfőn, a gyár kapujában a portás
megkérdezte, mit akarok.
- Azt sem tudom, miért vagyok itt.
- Hova valósi? – kérdezte.
- Én idevalósi volnék, csak azt nem tudom, mit keresek itt.
- Hol lakik? – kérdezte tovább.
- Sydney-ben.
- Mit csinál?
- Emlékezem régi dolgokra. Hazajöttem, mert ha békén hagynak, itthon akarok élni.
Életem kétharmadát, szinte a teljes felnőtt életemet kint töltöttem el. Az életem ott
játszódott le, mégis hazajöttem. Olyan mindegy, hol nyugdíjas az ember. És mégsem
mindegy.
A feleségem nem akart, pakolna, menne holnap.
Együtt mentünk ki, Inotán tanítónő volt.
November 4-én hajnalban a szüleimnél géppuska-ropogásra ébredtem. Később az utca
végében megjelent egy alak fehér zászlóval és azt kiáltotta:
- Pista, gyere, hív Kompolthy! Hív, gyere, segíts, a gyár veszélyben van!
Horváth Pista volt, régi gyermekkori barátom jött értem.
Az oroszok Tripolisznál agyonlőttek néhány fiút. Polgárőrök voltak, gyári őrség? Nem
tudom.
(Tripolisz Fűzfő-gyártelepnek az a vége, ahol kifut az ország útja Veszprémnek; a
vegyi üzem vasúti kapuja van itt, vasút-közút kereszteződésében sorompóval. Négy fiatalt
öltek meg itt a megszállók.)
Az igazgatósági épületnél körbe, fegyverüket a vállalat székházára tartva, oroszok
feküdtek a földön. Lőni készültek.
A nagyteremben folyt a tanácskozás a szülők, mások, Kompolthy, meg az orosz
vezérkar között. Az oroszok vezetője ezredes volt.
Az orosz velem tárgyalt.
- Ezek a fegyveresek mit keresnek itt, kicsodák, miért van fegyverük?!
Kompolthy Tivadarnak fordítottam.
- Mondd el, hogy a Nitrokémia hadianyag gyár, ide őrség kell! Őrzik a gyárat, és hogy
a gyárőrséget lőtték le.
Lőpor, ládaszám TNT – a bomba alkotórésze -, nitroglicerin a gyárban, volt mire
vigyázni.
Tárgyaltunk az oroszokkal, mi legyen a teendő, amikor belép egy fiatalember
viharkabátban. Ő akkor jött haza Oroszországból, ott végzett. Nemrég, miután 1997-ben
hazajöttem, azt írta egy cikkben, hogy ő vezette a tárgyalást az oroszokkal és hogy ő teremtett
békét; egy szó sem igaz az egészből.
Gondolkodtam, válaszolni készültem, aztán arra jutottam: minek.
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Hallottam, a székház mögötti épületekben sikongattak, az oroszok már rátörtek a
nőkre. Összeszedtünk mindent ennivalót, megetettük az oroszokat, hogy leszereljük őket.
Jöttek a haverok:
- Jobb lesz odébbállni! Mert kezdenek előszivárogni az ávósok.
A vörösberényi rokonságnál kötöttem ki, majd Almádiba mentem Tolner Pistához,
onnan Veszprémbe a feleségemért. Édesanyja az ávó mellett lakott; gondolhatja, mennyire
vigyáznom kellett.
Aszófőn kötöttünk ki. A szomszéd faluban, Örvényesen a feleségem nagyszüleié volt a
malom. Aszófőn megházasodtam; nem volt polgári, csak egyházi. A tanácsi ember biztos az
ávóig futott volna.
Máig ez a helyzet, hivatalosan még nem vagyunk házasok; szeretném rendezni, hogy –
lassan fél évszázad után - meglegyen a polgári esküvőnk is. (Beszélgetésünk után, 2002.
októberében ez megtörtént.)
Tihanyban lerakták a levéltárban, amikor most visszajöttem, igazolták, hogy valóban
házasok vagyunk.
A pap, aki összeadott, Horváth tisztelendő, nemrég vörösberényi plébánosként halt
meg. Horváth József plébános volt, akivel Fűzfőn sokat teniszeztünk.
Adjál minket gyorsan össze, mert együtt akarunk elmenni! Nem akarunk e nélkül –
kértem.
Jegyzetet csinált róla az anyakönyvbe, hogy nyoma legyen, onnan került a Tihanyi
Apátságba.
Bécsbe érve úgy éreztem, minél messzebb, annál jobb: jelentkeztem Ausztráliába.
Soron kívül intézték az utazásunkat, két hét után már kint voltunk.
Tanultam, gépészmérnök lettem, szerszám- és géptervező. Sydney-ben, Melbourneben, Adalaide-ban dolgoztam nagy cégeknél, utoljára a Mitsubisi-nál. Nagyrészt Sydney-ben
laktam, ott volt házam. Melbourne-ben két év, Adalaide-ban három év, hat év Albury-ban,
amely Melbourne és Sydney közt fekszik félúton, negyvenezer lakosú kisváros. A végén saját
tervező irodám volt, a feleségem pedig végig nekem segített a munkámban. Nem tanított, ott
már nem.
Miért jöttem haza… Hiányzott a Balaton és a Bakony.
Sydney-ben sakkozhatnék a régi barátokkal a tengerparton, itt? Séta este; ha a
városban sétálok, senki sem ismerős. Mégis.
Kinevettem az embereket, akik honvágyról beszéltek. A végén mégiscsak.
Amikor apámékkal Miklósfalvánál a határhoz értem, nem értettem őket, miért lenne
nekem valaha is honvágyam?
Rábeszéltem a feleségem: jöjjünk haza hat hónapra, nézzük meg, érdemes-e otthon
élni? Ahogy hazaérkeztünk, éreztem, hogy maradunk.
Amíg aktív az ember, nincs ideje ilyesmin gondolkodni. Most már tudom, hogy
idegen lennék ott életem végéig.
Hány barátom jönne haza! De ott a gyerek, az unoka. Nekünk sajnos nem lett
családunk.
… Szentpétervárról Finn-Karéliába jártam sízni, Viborgnál akartam átszökni! De hogy
honnan tudott róla az a kanadai pap?…
/Tán megmászta ő is az Üveghegyet./
Fegyverbe!
…tizenvalahány évesen
Valójában kilencen voltak: az együtt pörbe fogott hat ifjú mellett Horváth Richárd, akit
később külön állítottak bíróság elé, Szentmihályi Elemér, a berhidai jó barát, valamint Sz.
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Molnár Lajos, aki 1952. húsvétján együtt szökött nyugatra Batával s aki kint is maradt; az
apja csendőr tiszthelyettes volt – regélik.
1990-et követően kutattak Sz. Molnár után, de eltűnt, nem tudják, mi lett vele.
Aki még tudott a szervezkedésről: az almádi Réthy György, azóta sem látták, a fűzfői
Reisenger Gyula, aki a veszprémi vegyipariba járt, meg Bakonyvári, szintén almádi gyerkőc
volt.
- Réthy, aki 1934-es születésű, behívták katonának s Ricsi elmondása szerint
Budapesten részt vett a forradalomban. Az első adandó alkalommal disszidált, Angliában élt.
A hat ifjú partizán-jelölt pörében nem voltak tanúk, csak behívták kihallgatni
Reisingert, Réthyt és Bakonyvárit. Az almádi K. P.-ről, aki Fűzfőn dolgozott, semmit sem
tudtunk.
… Nem tudnak máig.
- Olyan kényszer volt bennem, hogy amikor később K. P.-vel utcán találkoztam, nem
köszöntem, nem mertem odamenni hozzá – sajnálkozik 2003-ban a bakonyi-balatoni vitézek
székkapitánya.
Bakonyváritól, Reisingertől tudták meg, amikor a kiszabadulás után a történtekről szót
váltottak: aki kimaradt a pörből, annyira megijedt, hogy igyekezett úgy tenni, mintha semmi
köze sem lenne az ügyhöz.
1952. október 4-én reggel Budapesten az a hírhedt ávóstiszt, Vajda rendelte el őrizetbe
vételüket, aki utóbb Ausztráliában erősítette a maga és az általa képviselt szélsőséges politikai
irányzatok hírét-nevét.
- Negyedikén este fél hatra, hatra mind be voltunk gyűjtve Veszprémben.
A Magyar Nemzetvédelmi Szövetség - pecsétjükön halálfej, amelyet két lábszárcsont
keresztez – tagjai 10-12 éves korukban a háború végén gyűjtötték össze azokat a fegyvereket,
amelyek a sztalinista zsarnokság bírósága előtt nyomatékosították a szervezkedők – többnyire
csak képzeletbeli - tetteit.
- A fegyverek el voltak szórva, mi szedtük össze. A géppisztolyt én találtam
Szentkirályszabadján a röptérnél. Használhatatlan volt, mert hiányzott a rugó az elsütő
szerkezetből. Ungárnak adtam oda.
Pisztolya is volt, Tolner István azt is odaadta a barátjának, még használható állapotban
volt. Az első világháborúból megmaradt Steier-pisztoly; a fiúk a pincében próbálták ki.
Ungár magyar gyártmányú, működőképes pisztolyt rejtegetett. Ungáréknál a padláson
a háborúból származó három-négy kézigránátot is eldugtak. Turi titkainak egyike egy
pisztoly; birtokukban volt egy második világháborús, olasz gyártmányú karabély is.
- Nálam is volt egy forgópisztoly, az ezernyolcszázas évekből való, muzeális értékű
forgópisztoly. Azt írta róla a szakértő: „emberélet kioltására alkalmas”. Hogy értette!?…
Hogy ha fejbe verek vele valakit?… Golyó sem volt hozzá.
A nemzeti ellenállás almádi csoportjának a fegyvereiről készült fényképeket a
Hadtörténeti Levéltárban látták az érdeklődő egykori elítéltek.
Batának pisztolya volt.
Kinek mi… 10-18 évesen, készülve a szabadulásra…, fölszabadításra.
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