SARUSI MIHÁLY

Öreg-hegyen innen, Öreg-hegyen túl
(Balatoni jelenetek)
II.
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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 tudósítás (nem a Toronyból, csak innen a Tó mellől), 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 idejét, Horváth
Richárd, aki rövidesen 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.
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A hetvenes években itt élve nem hallottam arról, milyen bátor fiúk nevelődtek a Balatonparton s Veszprémünkben – mi több, a legkülönbözőbb okok miatt sokunknak igen kedves
Lovassy Gimnáziumban ‒, s hogy milyen kegyetlen volt a szembeszegülés, az 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 (János)-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 mások adókötelezettségét is rajta akarták behajtani, s a
padlássepregető 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 (Öreg-hegyünk 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 Öreg-hegyről.
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 terrorszervező 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.
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„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.
Erre is volt idejük, ehhez is volt eszük – volt megbízatásuk ‒ a bírónak gúnyolt pestbudai
pribékeknek.
Az emlékezők közt ott a harmadrendűként 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 értették
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
másodfokú 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. Kedvencem
Vörösmarty Mihály költeménye, a 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 öreg-hegyi 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.
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A három túlélő által leleplezett márványtábla fölirata:
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 már 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 ‒ kezdi Tolner István. 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.
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(Tolner Istvánt ‒ aki a börtönévek után idehaza maradt, visszajött az almádi szülői házba,
ahol ma is él magasan a Balaton fölött az Öreg-hegy oldalában épült csinos házban ‒ 1996ban avatták vitézzé Debrecenben.) (Élt 2014-ig…)
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, róla 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. (Szentmihályiról 2016-ban egykori
füredi ellenállótól tudjuk meg: apja Berhidán tanácselnök volt. Ő lett volna a csoport rádiósa,
gyűjtötte az elemeket az adó-vevő építéséhez.) 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. Hatvári
Hollandiából jár haza. (Majd végleg visszajött.)
Július 4-én jöttem ki 1956-ban (a börtönből).
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 háromholdas birtokot fölosztották, helyén szebbnél szebb nyaralók, családi otthonok
épültek.
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 hívattak 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,
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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.
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 Vépig 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.
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‒ Veletek nem kell elszámolni, elég egy vödör mész! De a vödör mész a probléma –vágták
a fejünkhöz.
Csúnya dolgok voltak.
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 kémkiképzésben 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, Fűzfőn dolgozott. 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.
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A siralomházban a cella falára különböző dolgokat írtak az elítéltek, halálba indulók. A
nevét, vagy hogy „Isten veletek!”; tele volt írva mindenfélével. Én az egyhónapos
körmömmel és a cipőm talpából kihúzott kis szeggel azt véstem a falba, amit akkor tanultunk
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 titkosrendőrmeséjét.)
Olyasmikről szól ez a cikk, hogy Jóska „Vámpír”-ként vegytintával írt kifelé. Mese és
valóság keveredik ebben a történetben.
Ungárt mi Vazinak becéztük. (Az apja volt Vazul, emiatt hívták így.)
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 táblaavatáson 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.
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Ungáré (szoba)festő, Hatvárié kovács, Horváthé Fűzfőre járó iparos, művezető, Kuthié
csendőr, Batáé fűzfői iparőr, az iparőrség akkor már az ávéhá kebelén belül működött, de nem
ávós volt, iparőr! (Egyébként férfiszabó az eredeti mestersége.) 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 karalábémaradékot 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 függően 100-300 forintot küldtem haza minden hónapban.
(A rablevelezőlap Feladó nevezetű rovatát – nehogy bármi félreérthető legyen a Rákosi-i
szabad külső rabvilágban ‒ a rabtartók töltötték ki; az egyiken írva vagyon: 641 TOLLNER
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ISTVÁN SZÉNBÁNYA MUNKAHELY PARANCSNOKSÁG, TATABÁNYA, XIV.
AKNA.)
Szegény anyám.
(Más emléket vesz elő Tolner István az almádi Öreg-hegy 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
Öreg-hegyen, édesanyja elhiggye, valóban mehet az a háromkilós 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 rabírásával: „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 BMállományban 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-298-as; a
váci számom meg 993/593 volt.
A bányában nyakban kellett viselni ezt a számot; akik később szabadultak, hazahozhatták,
nekem nem sikerült.
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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 ‒ pontosabban
vörösberényi ‒ férfi).
Amikor 1954-ben letartóztattak, a veszprémi ávéháról Pestre vittek. Ott behívtak a WC-be,
megbérmáltak!
‒ 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 ‒ mondja, mert a ma Balatonalmádihoz tartozó Vörösberényben ‒
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!
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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
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 elsőrendű vádlott és még felakaszthatnak! Ha egyedül állok a bíróság előtt,
könnyebben megúszhatom, mint ha hatan, heten.
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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.
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 kopjafaavatásra.
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 elsőáldozásakor 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.
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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.
Az almádiak? Először engem is úgy vettek az emberek, ahogy a csapatunk egyik-másik
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.) (Ami egyetlen politikai irányzatnak sem érdeke?)
(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.) (Hogy 2014 késő őszén Veszprémben ott
lehessek a temetésén.)
(Elég nehezen szólal meg.)
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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.)
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 elsőrendű vádlottat, Batát én csak a siralomházban láttam két percig, amikor vezették
ki valahová a kivégzés előtt. Egyébként életemben nem találkoztam vele! A másodrendű
Ungárt hat hónappal azelőtt ismertem meg, hogy letartóztattak minket. A másik öt ismerte
egymást, én csak be lettem oda szúrva közéjük.
Az ötödrendű Kuthi Gábort (negyedrendű – s ezen a renden, első- s másodfokon 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.
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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.)
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.) (Ispánki rabtársa volt Mindszentynek, utóbb a BBC munkatársa.)
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 volt-e?
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 elsőfokú ítélet. Pista, Gábor azonnal elfogadta a börtönbüntetést,
csak a négy halálra ítélt föllebbezett; mindenki visszakerült a hatodik emeletre.
Áprilisban hirdették ki a másodfokú ítéletet (Hatvári emlegeti, hogy a Fillér utcában): tíz
perc alatt újra kiutalták a másik négy halálos ítéletet! A „védőügyvéd” – az is ávós volt! –
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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.
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. (Hatvári mondja 2016-ban: ez már a Nagy Imre-korszak. Az óvatosabbá vált bírák
rájöhettek, hogy sok a hat fiatal közül négyre kiosztott halálos ítélet, kettőjüket életben
hagyták.)
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.
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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.
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 géppuskaropogásra 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
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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.
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, Melbourne-ben,
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.)
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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.
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. Hatvári
Hugó meséli 2016-ban: Szabados Molnár felülről akarta fölszabadítani Magyarországot!
…Repülővel. Amerikai vadászpilótaként Koreában is szolgált, MacArthur mellett tanácsadó.
Kitűnő pilóta volt, magas kitüntetéssel ment nyugdíjba.
Aki még tudott a szervezkedésről: az almádi Réthy György, azóta sem látták, a fűzfői
Reisenger Gyula, aki a veszprémi vegyipariba járt, ő megúszta letartóztatás nélkül, meg
Bakonyvári, szintén almádi gyerkőc volt. Bakonyvári Imre almádi osztálytárs (a
balatonalmádi körzeti állami általános iskola első ízben végzett VIII. osztályának 1948/1949es tanév végi tablóján e csapatból Bakonyvári, Réthy, Ungár, Kuthi, Tolner…) ‒ jó kis osztály
lehetett!
‒ 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 partizánjelölt 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.
… Azaz nem hatan, nem kilencen, tizenhárman tudtak a szervezkedésről. (Ha tovább
folytatjuk a keresést, kerül még néhány „balatoni fiú”…) (Hogy örült volna az ávó a
névsorunknak!)
1952. október 4-én reggel Budapesten az a hírhedt ávóstiszt, Vajda rendelte el őrizetbe
vételüket, aki utóbb Ausztráliában növelte 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.
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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.

22

Bakonyi-balatoni jegyzetek
Hallom, hogy az egész északi partot valakik már kinézték maguknak,
és itt nem nagyon akarnak tíz-húsz év múlva kisembert látni.
(Bertha Bulcsu, 1996)

Ógörög‒szittya Balatonunk
Aczél József doktor szerint – mondotta volt Almádiban az 1920-as években ‒ az ógörög vette
át a szittyától, avagy a szkíta az öreghelléntől a Balaton szót, mivelhogy a görög-szkíta
„plation” egy ugyanaz az ugor-szittya Balatonnal… (Ősgörög eredetünk… 45.)
Majdnem mint a német Platten See.
Mindezzel ellentétben a Magyar Tudós Társaságból lett Magyar Tudományos Akadémia
által megjelölt irályt követő Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai (magyarán, nem
akadémiaiul: szófejtő) szótára – 1983-ban ‒ úgy tudja, a Balaton tónév szláv eredetű, a
magyar honfoglalás előtti dunántúli ótót fejedelemségbeli (zalavári) Blatyny grad a forrás.
Magunk, pontosabban, honnan tudnánk? Ám hogy melyiknek higgyünk… A
Kaporszakállú, ha tudja!
Az almádi Körös-parton
Még el sem mentem (Csabáról Almádiba), már megkérdezték:
‒ „A csabai Szajnán” írója miről fog írni a Balatonnál?
A csabai Szajna Almádiban?
Ha az nem is, a Körös viszont éppen itt…
A Körös-part, mely szinte mint… Nem mint a Balaton-part, nem is akár a Szajna mente, de
valahogy majdnem ugyanaz. A kérdés csak az, mitől?
Persze, hogy tőled (…Miska).
Október 23-án az almádi Hősök emlékművénél ki nem jut eszedbe: a Csabán ’57-ben
meggyalázott s meggyilkolt gyulavári Mány Erzsébet és Farkas Mihály (meg a veszprémi
Brusznyai Árpád). A csabai Ligeti temetőben, anyád s apád sírhantjánál tett látogatást
követően a sírkerti kőkereszt előtt persze hogy párod Veszprémben nyugvó atyjára is
gondolsz (meg a kígyósi és az iratosi cinteremben elporló nagyszüleidre). A veszprémi
teátrumban, hogy a Petőfi így, ellenben – avagy ugyanúgy – a csabai Jókai színtársulata; a
„magyar tenger” martján meg hogy.
Ha hiszed, ha nem, így van! Éppen mintha otthon lennél! A Balaton-parton: akárha a
Körös mellett andalognál! Majdnem ugyanaz a boglárfa (platán)? A fűz a víznél; a saját
Kastélyi-szöllőkbéli fügéd jut eszedbe az itteni, utcánként több helyen is bőven termő fáról,
bokorról. Egry Józsefról (Badacsonyban) Kohán György (és Vég-Gyula) ugrik be. A csapszék
népéről meg: a zamárdi „Les Vigas”-ban mintha a csabai „Vákum”-ban időt elütő poharazók s
a világ viselt dolgairól társalkodók közt lennél!
Füreden a Lóczy-barlangot kerülgetve, a Lóczy Lajos Gimnázium előtt elhajtva akárha
Aradvármegyében járnál, Ópáloson, a nagy földrajztudós Maros-parti szőlőbirtokán, avagy
Arad városában, ahol a Minorita művelődési otthonban emléktáblája van. S a drága,
folyamatosan megnyomorított Aradot idézi az almádi Szent Imre plébániatemplom
sírkertjében nyugvó Vastagh György ezredes, a második világháború egyik legnagyobb
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magyar katonahőse is, aki 1944 őszén Arad-hegyaljáig vezette honvédainkat, s majd a
csongrádi hidat védve esik el. Az almádi október 6-án az aradi Vesztőhely és Szabadságszobor, meg Csaba Körös-parti kopjafás vértanú emlékhelye, a veszprémi Lovassy
Gimnáziumról (párom oskolájáról) a szegény hős szalontai nyughelye jut eszembe. A magam
kis almádi irodalomtörténeti széptanulmányára készülve nem az aradi Fábián Gáborra lelek,
ki Vörösberényben, e ma Balatonalmádihoz tartozó, ezeréves és gyönyörű ősi –
erődtemplomossá tett ‒ magyar faluban született?
A berényi Kunföldek dűlőnévvel már szinte hazaértem: nem szólva a csanádvármegyei
Kunágotáról, csanádi‒békési‒aradi‒bihari‒zarándi‒csongorádi kishazánkat északról Nagy-,
nyugatról Kis-, délről Ajtonyföldi-kunság keríti. (A Balatonalmádihoz tartozó – Szent István
király korában Szárberénynek nevezett – Vörösberény szőlőhegye volt az Almádi hegy, hogy
utóbb inkább a veszprémi polgároké legyen az Öreg-hegy és mellyéke; a Nagykunság és a
Kiskunság máig szomszédja Körös‒Maros-közünknek, Ajtony-földe kúnjainak a nyomát
pedig a maradék magyarság tapodja Délvidénkünkön.)
Hogy a balatoniak gazdagabbak, mint a viharsarkiak? Valamennyivel; nem sokkal! Az
itteni nép éppen olyan ágról szakadt volt, mint az alföldi, amikor halászatból, nádmunkából,
földművelésből kellett megélnie, vagy éppen a nagy szőlő- és pincetulajdonosok
napszámosaként gürcölnie. A kicsi saját szőlő, melyhez esetleg (szinte mindig) pince
tartozott? Kiegészítette a keresetet, de nem pótolta. Ahogy ma sem lehet itt megélni pusztán a
kis szőlőhegyi kertből.
Víz mellett itt is, ott is.
Hogy megleped magad: odahaza, Csabán a kedves kábeltévés társaság havi 2.700 forintot
szedett be tőled (2001-ben) ugyanannyi csatorna – való, inkább kanális – otthonodba
vezetéséért, mint amennyiért Budafokon a leányod alig 1.000 froncsit fizessen, szegény
magad Almádiban ugyanúgy szinte 1.000 rénes forintokat perkáljon le. Mutatván, minél
messzebb vagy Pest-Budától, meg nem tudom micsodától (kinek a micsodájától), annál többe
kerül az élet? Miközben ízig a békésvármegyei polgár és munkás általjában éppen a felét
keresi annak, amit a budai, meg a pesti ez, meg amaz. Hogy Aradot ne is említsem.
(Azóta persze javult a helyzet: Almádi nekiveselkedett – 2004-ben már 1.650 forint a
három évvel korábbi ezer se – s lassan beéri a csabai kábelárakat.) (Keverésben már túltett
rajta: ahol ma rálelsz egy műsorra, holnap aligha kapod ugyanazt.) (S madzag a légben,
madzag itt is fölösen!) (Minden, csak nem XXI. század.) (Na, igen, üzlet – valakik hasznára, a
mi kárunkra.) (Aradvármegyénkben, Csanádban nemkülönben.)
Itthon, otthon.
Brettyó – szinte Berettyó – Szántód alatt. „Tabán”: nem csak Budán, B.Csabán is! Meg –
most látom – Lellén. Mely Lelle az őshonosoknak: Lölle! Úgyhogy kezdek még inkább
otthon lönni itt is: szinte mán a szögedi világban! Hát még az almádi Bajcsy Zs. utcában
(melybe szalad az otthont adó Diófa utcánk), ahová a csabai Zsilinszky utca végéből (a
Corvinkáról) szalajtottak.
Máshol; biztos, hogy máshol vagy? Klapka utca a közelben, mint Csabán Corvin utcánk
szomszédságában.
A tó túlpartján, Zamárdiban él az a cimbora, aki Csabán segített életben tartani a
Keresztény Nap című folyóiratot; ki úgy volt csabai Csabán, hogy ő maga soproni, csabai a
párja, ki most a külső-somogyi Balaton-parton – három csabai gyermekét (pocsabjanszkinyelv mentesen) nevelve – ismerkedik e máshol lévő egy-ugyanaz Magyarországgal.
A Balaton-mellyék – amelyet az itteniek (a Pest-környéki táj mellett) az ország egyetlen
természetes, szerves nagytérségének tekintenek – igazi székhelye, Veszprém a bakonyi
vegyipar és bányászat tudományos, oktatási, igazgatási központjaként igyekezett magosra
törni. Az elfuserált (Moszkvából ránk tukmált) fél-ázsiai színvonal miatt ugyanoda jutott,
ahová a jó száz éve még Nagy-Magyarországként működő haza egyik legiparosodottabb
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helységeként nyilvántartott alföldi B.Csaba: 2002-ben a tartományi (belgául: regionális)
szerepet, súlyt figyelembe véve a megyei jogú városok sorában mindkettő az utolsók közé
tartozik.
Ki hitte volna (Csabán és Veszprémben!): Veszprém nem sokkal van előrébb Csabánál…
A csabaiak még csak, mert a legtöbb Keres-parti ember tudja, milyen nehéz helyzetben van
városa, de egy veszpréminek rémálmában sem jutna eszébe a viharsarki székhellyel egy
szintre helyezni bakonyi városkáját. S mi tagadás, ahogy ott könnyű volt észrevenni, itt sem
kell megerőltetned magad, hogy belásd: ahogy nem sok köze van egymáshoz a Dél-Alföld
örvén összeboronált csonka-bihari Sarkadnak a szintén csonka, de bácsvármegyei Bajához,
annál több a somogyi, de balatoni Keresztúrnak a veszprémi, szintén tóparti Almádihoz.
Itt, avagy ott; itt is, ott is. Se itt, se ott?
Otthon itt is; hogy mitől, csak a Jóisten tudja.
A Magyarok Istene biztosan.
„Betyár vagy!” – adta meg a jelek szerint (veled ellentétben) utolsó lélegzetéig csabai
szülőhelyünkön, Corvinkánkon élő egykomám, Ondris. S – ne is mondd – hazavár. Ahogy én
meg őt ide. Az almádi… Öreg-hegy alatti Szent Erzsébet-ligetben pompázó Liget kávéházban
folytatni, mit – pár évtizede – a csabai Fő téri Fiuméban (valamiért) abbahagytunk.
Már szinte említeni sem érdemes: odahaza Fiume, idehaza Abbázia – mert hogy Almádi
híres Tulipán Szállója egykor Abbázia vala! Ennyire egy-ugyanaz a világ.
(…Volt?)
Kádercsúzdából érseki főiskola
Kettős apostoli kereszt – 1994-től – a korábban marxi-lenini esti pártegyetemnek helyet adó, a
köznyelvben akkoriban csak Kádercsúzdaként emlegetett épület tetején… A
proletárdiktatúrának nevezett rendszer helyi káderait képző szakintézmény, amely az eléggé
lejtősre, mi több, csúzdásra kialakított „lapos” tetőzetével is fölhívta a más vonalakhoz
szokott veszprémiek figyelmét, a rendszerváltozást követő években lett az érseki főiskola
otthona.
Ki hitte volna? Az különösképpen nehezen, még az 1980-as években sem, akit
bekényszerített e pártiskolába a munkahelye.
Lélekromboló Kádercsúzdából léleképítő felsőiskola, mi több, egyenesen egyházi! A nem
régi katolikus püspökségből lett veszprémi érsekség tanintézete… A Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskola, melyben 300-an tanulnak, hogy pappá, hittanárrá és hitoktatóvá,
lelkipásztor segítőjévé, vagy szociális munkássá (magyarán: szegénygondozóvá) váljanak.
Jó két évtized múltán a Balatonig szaladó Bakonyba visszatérő tollforgatóként tán nem
csoda, ha az épület – épületünk, a néhai Kádercsúzda – tulajdonváltása lep meg a legjobban.
Örvendeztet meg a leginkább, mutatja a legmeggyőzőbben, hogy… valami azért csak történt
hazánk e tájain is 1990 óta!
Hányan kényszerültünk arra, hogy időnként efféle műintézetek köveit koptassuk!
Legmerészebb álmainkban sem remélve, hogy egyszer ugyanide, ugyanabba a házba az a
szellem költözik, amelyhez valóban közünk van. Amely: a miénk. Nem másé, nem
megszállóinkké.
A Kádercsúzda… Ahova engem nem járathatott a megyei pártlap (pártvezetése s
miegyebe), mert amikor ott éltem, az 1970-es években még csak a Davidikumban folyt az
átnevelésünk. A katolikus egyház által egykor emelt Dávid-árvaházban, amelynek Davidikum
nevezetéről csak a bennszülött veszprémiek, a katolikusságukat a vallásellenesség közepette is
őrző legkülönb bennszülött veszprémiek tudtak… Hogy átadják a magamfajta –
kereszténységét mélyen titkolni kényszerülő ‒, másfelől jött magyar embernek.
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„Davidikum”; de nem szerették még a szót sem, a nevet! Amikor volt neki más, hivatalos
neve: MLEE, vagy hogy szólították. Marxi-lenini ez meg az.
Kicsit arrébb, szülőhelyemen, Békéscsabán Körös-parti Sorbonne-nak, ha egy picit ivott az
ember, s ettől valamennyire megbátorodott – úgy is mondhatjuk, elvesztette a fejét, elhagyta a
józan esze ‒ Foxi-Maxinak becézte a hasonló műintézetet.
A veszprémiek humora – mint megtapasztaltam – szintén nem a hetvenes évek végén,
vagy a nyolcvanas években jött meg. Az akkor frissen épült pártiskolát keresztelték el – több
mint találóan – Kádercsúzdának, de korábban már itt is ismerős volt (a Balaton-parton, s
egyebütt) a Káderdűlő nevezet. Vagy épp a bakonyi megyeszékhelyen, a Minta-lakótelepen a
Káderistálló népi helynév, amellyel a város vezető pártegyéniségei által birtokolt kerített
udvarházat illették a rosszcsont helybéliek. (Békéscsabán Szentháromság térnek hívták azt a
teret, melynek házaiban a három főelvtárs kapott otthont…)
Magunk az egykori Davidikumban kényszerültünk a tudás pártfájáról ezt-azt szakítani.
Vagy ha lehet, ottfelejteni! De amikor a pesti pártfőiskolai főtanár, hogy elrettentsen
bennünket, kiterítette elénk a müncheni sötét ellenforradalmárok Nemzetőr című lapját, hogy
lássuk, mire nem képesek azok ott a szögesdrót túloldalán, nem győzte a kezünkből kiszedni.
Ugyanis kezdett a Szabad Európa Rádióhoz hasonló szerepet betöltő Nemzetőr kézen-közön
eltűnni!
Hogyne estünk volna a Nemzetőrnek, amelyet azelőtt csak hírből ismertünk. Azon
értelmiségiek, akiket némi átképzésre, ideológiai helyrepofozásra küldtek az akkori urak a
Davidikumból lett Pártiskolába.
‒ Rád fér még egy kis tanulás – s már küldtek is a párt esti főiskolájára, mert kiderült,
ugyanarról nem ugyanaz jut az eszünkbe.
Egy szerkesztőségi fejtágításon arról tájékoztattak bennünket, hogy a moszkvai főnök
kiadta a parancsot, pár éven belül utol kell érni Amerikát és az egész koszos Nyugatot! Arra a
kérdésre, hogy mi erről a véleményünk, szerénységünk azt találta mondani: valóban igen
finom dolog lesz, ha kényelmesebb otthonokban fogunk lakni, jobb utakon, jobb kocsikban
utazni, távolabbi tájakon nyaralni, mint – példának okáért – az osztrákok!
‒ Te így értetted? – s már mehettem is, hasonlóan alulképzett társaimmal egyetemben a
Davidikumból lett pártiskolába.
A Davidikum meg: újra Davidikum! Ismét a katolikus ifjúságot szolgálja: a veszprémi
katolikus iskola diákotthona. Annak a Padányi Bíró Mártonról elnevezett iskolának a
kollégiuma, amelyben száz (100…) tanár ezer (1.000…) gimnazista, szakközépiskolás,
szakiskolás és általános iskolás fiatalt s gyermeket készít föl az életre. Magyar keresztény
szellemben.
Talán érti az olvasó, miért csodálkozik rá boldogan erre a Veszprémre az az ember, aki az
1970-es évek végén elmenekült az akkori lélekpusztító Veszprémből… (Hogy máshol, pár
száz kilométerrel arrébb ugyanazzal a rossz szellemmel találja szemben magát.)
Hála Isten, Davidikum, Érseki Főiskola! Foxi-Maxi és Kádercsúzda helyett.
A Káderistállóra pedig – szintén szerencsére ‒ az idősebbek, ha emlékeznek.
Csak tudják a fiatalok, mit nyertek! Veszprémben, és szerte az országban.
Rianás
Ha a tó fenekéig nem is, 20-30 centiméter erejéig csak befagyott a mi kedves tengerünk, a
Balaton! A Balaton könyve című nem régi kötetben olvasható, hogy eddig az 1928-29-es tél
72 centis jege vitte el a pálmát, s hogy az átlagosan hideg teleken szokott 20-25 cm vastag
lenni a balatoni jég.
Átlagosan hideg… Tavaly – mondják bennszülött balatoni cimboráim ‒, a tavaszias
Balaton-mellyéki télen hó sem volt, most meg egy hónapra beborított bennünket a valóban
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áldást jelentő vastag fehér lepel. Jég meg, ilyen vastag…
Kíváncsi vagyok a Balaton jegére, hát rámerészkedem a Tóra, s kiadós sétát teszek…
Szigorúan a part mellett maradva! Ahogy a vízi rendőrségi, jégen közlekedési előírásból
tudhatjuk, hogy s mint szabad – és érdemes – a jégre menni.
Repedések a lábad alatt, néhol keresztezik egymást az egyenes, vagy épp girbe-görbe,
későbbi rianást ígérő vonalak; ha bírod, jókat csúszhatsz a tükörjégen. Amott a korizókon,
hokizókon, sétafikálókon túl a Tó belsejének igyekvő jégvitorlás küszködik gyönge széllel,
jégbordával, repedésnél föltört s jégre fagyott vízzel.
Igen, ahogy nyáron a lábad víz alatti, meder alján látható homokbordákat,
homokgerinceket tapinthat, jégmentes időben a hullámzó-fodrozódó vízfelszínen mutatkozó
hasonló törésvonalakat lesheted, most a jégbe fagyva… majdnem ugyanaz.
Jégbe dermedt a balatoni hullám? Szinte.
Ahogy szétnézel a balatoni tájban – a jégről, a tóról, a parttól valamennyire elszakadva,
mintha a vízbe jól beúsztál volna, vagy nádvágó ladikból, avagy vitorlásról bámulnád a
Balatont, s mindazt, ami körbevesz ‒, épp annyi szépségbe merülsz, mintha húsz-harminc
Celsius fokkal melegebb volna.
Csak a szépség… egy kicsikét más! Majdnem ugyanaz; csak épp befagyva, megdermedve,
fázósan, összehúzódva…
A repedések változatossága az egyik, amely a legjobban megfoghat. Már abban az
értelemben, ahogy megfoghatja az éjféli sírkertben botorkáló akárkit valami. Nem a félelem –
bár egy kis félsz csak lehet mindenkiben, aki egy bármilyen kicsi tengernek is a jégtükrén
korzózik ‒, az óvatos kíváncsiság mindenképpen. Mert annyi, amennyi, s jó néhány alaposan
elüt attól, ami még megnyugtató lehet.
A szakember a repedéseket taglalva leszögezi: a jég a tágulástól és az összehúzódástól,
az olvadástól és a fagyástól egyaránt megreped. Ha nagyon fagy, ijesztő hanggal járó módon
„hízik a jég”, ha meg olvadni kezd, előbb a repedésnél egymásra tolulnak a jégtáblák (ez a
turolás), majd a további olvadásnak köszönhetően alakul ki a rianás.
‒ A rianás nem egyéb, mint nyitott turolás, amikor az olvadástól egyre inkább
eltávolodó jégtáblák közt föltör, s mindjobban szélesedik a víz.
Vagyis a szaknyelvben olyan, hogy „rianás”, tán nincs is, csak a nép találta ki.
Rianás… Mert hogy a jégen lovas kocsijával és lovas szánjával batramoskodó, bort s
más itteni finomságokat, esetleg túlparti lagziba igyekvő násznépet szállító balatoni ember
lovai messziről megérezték a túl veszélyes (jégközi) vízcsíkot, s riadásuk jelezte volna, hogy
ne tovább.
A Balatonnál – nyilván néhány szakembert, s még köztünk élő, matuzsálemkorú,
minden itteni népi tudományokban jártas halászembert nem számítva – mindenki rianást
említ, ha veszélyes repedésről van szó. Ha figyelmeztetnek, ne menj arra, egyáltalán, rá se
lépj a jégre…
Rianás… Valóban riaszt e szó, s ha elhangzik, hál’ Istennek tán valamennyien észhez
térünk. Hogy ne tovább.
Turolás, e szót viszont sosem hallottam – sem a Balatonnál, sem az ország távolabbi
részein.
Hacsak nem arra utal, amire a Közös lónak túros a háta!-féle közmondás. Ugyanis
ha a lovadat úgy meghajtod, hogy habos, ne adj’ Isten sebes (túros) lesz a háta, magadra vess,
mert igahúzó segítőtársad tönkreteszed. (Közösen a másikét…; hogyne, ismerjük.)
Mit tesz a Balaton: az egymásra torlódó jégtáblák is mintha tajtékosak lennének, a
már-már jégtorlaszt képező torlódás gerince „túros”… Szó mi szó, valóban, mint a kifordult
szélű seb.
Turolás, rianás, Balaton…
Nem mondom, most sem akármi – jegesen ‒ e vízi puszta, melyet némelyek (nem
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véletlenül) a Hortobágy testvérpárjának éreznek.
Egry József badacsonyi fügefája
A gyulai Erkel-fát (amelynek lombkoronája alatt, állítólag, nem akármilyen hangsorok
születtek) már nem lehetett megmenteni, a mondák világában tovább élő akarattyai Rákócziszilt a jó Isten sem tudta nekünk megtartani, ám a balatoni „kékarany varázslat”
megragadójának, Egry József festőművésznek a badacsonyi háza elé ültetett fügefát a
legvadabb tél, a legkeményebb tatarozás, avagy átépítés sem tudta mindeddig elpusztítani.
A gyulai kastélykertnek az a része, ahol Erkel Ferenc a hagyomány szerint a Bánk bán és a
Brankovics György című dalművének némely részletét írta, ma a Várfürdőhöz tartozik. A
csodálatos – holt-fehér-Körös-parti ‒ gyulai fürdőbe évente ellátogató százezrek együtt
izgultak a helybéli természet- és művészetpártolókkal, hogy vajon sikerül-e a természetvédők
igyekezete. Mert a rég kiszáradóban lévő mezei juhart, Erkel fáját az egykor gyönyörű
lombkoronájú fa utolsó terméseiből kísérelték meg pótolni: a magból csemetét hajtatni s
nevelni, majd kiültetni az Öregjuhar mellé.
Így járt az akarattyai öreg szil is. A hatalmas fa évszázadokon át határjelző volt: a Tihanyi
Apátság és az Akarattyai Fa, illetve a Sió-toroknál fekvő Fok és az éppen a veszprémi‒zalai
vármegyehatárra épített Almádi Csárda közt húzódó képzeletbeli vonal vont határt a
Balatonon. Hogy tudják a zalai, a veszprémi és a somogyi halászok, hol meríthetik meg
hálóikat, s hol halásznak tilosban, már a máséban.
Mi több, az Akarattyai Szilhez Rákóczi Ferencnek is köze van, legalábbis a máig eleven
helyi legendák szerint: nagyságos fejedelmünk e fához kötötte volna a lovát, amikor erre járt,
s innen hirdette ki az „akarattyát”.
Szó mi szó, 1707-ben Vak Bottyán és Béri Balog Ádám az embereivel rajtaütött a
szomszédos Keneséhez tartozó Hosszúmezőnél a tokos labancon, s a kicsiny, de lélekben
hatalmas kuruc sereg győzelmet aratott a sokszoros túlerőben lévő labanc hadakon. De az
öreg szil és Rákóczi kapcsolatát mesének tartják a történészek.
Lehet, hogy mese, de szép, lélekmelengető, és a miénk.
Mindenesetre az akarattyai Rákóczi-fa az elmúlt évtizedekben végleg kiszáradt. Ahogy
egy helybéli regéli – a ki tudja, tán félezer évig élő fa körüli kellemes liget mellett elvezető
országútnál forró lángost is kínáló majdnem-csárdában ‒, az 1980-as években még kihajtott,
de aztán végleg végzett vele az idő. 2002-ben kivágva, darabokra fűrészelve, de emléktáblával
megjelölve idézi az Akarattyai Szil a múló időt; tegyük hozzá, a hajdani dicsőség és Rákóczi
szeretetének múlását semmiképpen sem. Éppen ellenkezőleg: ha villámsújtottan,
végelgyengülésben kimúlva, kivágva, szétfűrészelve is, a múltból – csak azért is – sarjadó
jövőt ígérve. (2003-ban szilcsemetét ültettek Rákóczi fája helyére…)
A badacsonyi Egry-füge története legalább olyan szép, mint e másik kettőé! A Balaton
káprázatait mindenkinél pontosabban leltárba vevő s festményein tökéletesen visszaadó
művész, Egry József 1941-ben épített háza déli falánál ültette azt a fügebokrot, amely azóta is
kiirthatatlanul tenyészik. Jöhet bármekkora fagy, kerülgethetik a házat tatarozók s átépítők,
járhat erre akárhány emlékház-látogató (s ne adj Isten fügebarát, a fügefát megdézsmáló)
vendég, Egry bokra, Egry fácskája él, túlél, tovább él.
Egry József, aki 1883-ban Zalaújlakon született s 1951-ben Badacsonyban hunyt el, az első
világháború idején katonaként megbetegedve került a Balaton-partra, hogy egy életre ott fogja
a Tó s a Hegy, a Balaton és Badacsony.
A Vöröskereszt badacsonyi kisegítő kórházába került, ahogy maga írja: „…916-ban
üdülésre a Balatonhoz, Badacsonyba küldtek. Itt szerettem meg a Balatont, amit eddig csak
vonatról ismertem, láttam”.
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Egry József, akinek a nevét ma – hála Isten! – jó néhány utca, iskola s más hely és
intézmény őrzi a Balaton-melléken, eleget nélkülözött, a Kossuth-díj ellenére túl sok
elismerés sem övezte pályáját. 1951-ben, 34 badacsonytomaji esztendő után, összesen
kilencen álltak a koporsójánál.
Halálának ötvenedik évfordulóját zárt kapukkal köszöntötte a badacsonyi emlékmúzeum –
amelyet az egykori Egry-házból hoztak létre 1973-ban ‒, de több évfordulós tárlat is nyílt a
környék városaiban, a Balaton Akadémia közreadta az Egry ragyogása című kötetet, amely a
festőhöz írt költemények válogatása. S az Egry-hagyomány fölvállalásával jelentette meg első
számát az Új Balaton című vadonatúj pannóniai irodalmi‒művészeti folyóirat. Az Egry József
Emlékmúzeumot fönntartó Veszprém megyei önkormányzat pedig úgy döntött, hogy rendbe
hozza az elég rossz állapotba került épületet, s erre ötvenmillió forintot költhetnek.
Az emlékmúzeum felújítása bontással jár: az 1973-ban az Egry-házhoz hozzáépített, ma
már rozoga szárny helyére újat kell emelni. Az érdeklődőnek mind a badacsonytomaji
polgármester, Kálóczi Kálmán, mind a működtető megyei múzeumi hálózat műtörténésze,
Gopcsa Katalin azt mondta: féltik, óvják s megmentik a fügefát!
Aki ismeri a fügefa természetét, tudja: ha tövig lefagy is, tavasszal újra kibújnak a friss
hajtások… Ha máshonnan nem, a föld alól, a gyökerekből! Így aztán valóban szinte
bizonyosra vehetjük, hogy túléli ezt a felújítást is az Egry-füge.
…Amelynek értékét mutathatja, hogy pár évvel ezelőtt egy badacsonyi vásározó a kőzet- s
más természeti tüneményeket kínáló, sátor alatti ponyvájáról egy kecskekörmöt, a Balaton
legendás kagylómaradékát adta cserébe az Egry-féle fáról való egy szem fügéért…
Balatoni kecskeköröm már csak mutatóban van, érett füge lassan minden valamirevaló déli
fekvésű tóparti utcában kínálja magát, de ekkora, ilyen ízletes, ilyen pompás példányok csak
az Egry-portán ékeskedő fügebokorról szedhetők.
Él, átél, túlél, mindent elvisel… Ha egy kicsit vigyázunk reá.
A balatoni Lok-hegyen
Öreg-hegy, Vörös-hegy, Budatava, Vörösberény, Káptalan – ennyit akkor is tudsz Almádiról,
ha évente egyszer kerülsz erre. Hogy Balatonalmádi Berényből, Budatavából, Almádiból és
Káptalanfüredből áll, valamennyire ide kell szokni. Hogy Új-hegy, Megye-hegy, Vár-hegy,
Lozsánta, Vödör-völgy, Remete-völgy, Malom-völgy néven említett helyek is vannak
Almádiban, már valamennyi időt el kell itt töltened. Ha meg nemcsak hallomásból tudod,
hogy Apácza-fara nevezetű dűlő is előfordul az almádi Öreg-hegyről (toronyiránt, ahogy az
erdők, szőlőhegyek közt kanyargó utak engedik) Szabadinak menet, hanem rá is lelsz – hogy
lassan gyanítani kezdd, honnan, mi végre ez a helynév ‒, már szinte törzsökös almádinak
lehet tekinteni.
Már akit, mert faluként másfél százada – városként három tizede ‒ létező Almádinkban a
legősibb helyi család is csak az 1800-as évek közepétől lakhat itt; a többiek elei az elmúlt kéthárom, legföljebb négy emberöltő alatt költöztek ide, hogy a minap érkező újalmádi lakost
elkápráztassák helyismeretükkel.
Az almádi szőlőhegy közigazgatásilag hol Szentkirályszabadjához, hol Vörösberényhez
(avagy Kisberényhez) tartozott, a tulajdonos pedig évszázadok óta a veszprémi káptalan volt,
s Almádi, amely nyilván azonos lehetett a mai Öreg-heggyel és környékével, a zalai
megyeszélen a bakonyi ‒ veszprémi – megyeszékhely polgárainak a szőlőhegyévé vált. Jó
Francsics Károly barátunk, a jeles tollforgató borbély az Úr 1827. évétől 1880-ban
bekövetkezett haláláig Veszprém városában lakozván szerelme, majd kedves felesége, Jákó
Zsófia jóvoltából az almádi Jákó-szőlő gyakori vendégeként igen kellemes napokat töltött itt.
Almádi pinceszerereikről is szól naplójában, amelyből kitetszik: az egyszerű veszprémi polgár
– akár borbély segéd, majd mester urunk is – többnyire gyalogszerrel közelítette meg.
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Hogy milyen lehetett egy átlagos almádi nyári nap, a borbélysegéd 1846. évi leírásából
ismerjük. Veszprémből Almádiba kutyagolva kezdődött a dolog dióveréssel, folytatódott
borivással, majd gulyáshússal és közben megint borral, hogy a borról utána sem
feledkezzenek meg, majd diószedés a kertben gyakori boros vászonkorsóba kukucskálással,
mígnem „…a présház megett leheveredénk a gyönyörű zöld gyöpre és egy hosszú verset
aludtunk.” ...Amin persze hogyan csodálkoznánk?
Haza – ezek után nem kunszt – többnyire másnap hajnalra érhettek vissza Veszprémünkbe
a mesterlegények.
Francsics uram naplójában olvashatjuk: 1859-ben átvette sógornője Almádi úgynevezett
Berény – később Sárkutainak tisztelt – dűlőjében fekvő szőlőskertjét. Hogy hol lehetett a
Francsics-szőlő és Francsics-pince, tán eligazít Schildmayer Ferenc A Hattyú Vendéglő
története című, 2003-ban megjelent füzete, abban ugyanis látható az 1923-as kataszteri térkép
azon részlete, amelyen a Sárkutai loki dűlőnév szerepel a Hattyúnál.
Nocsak; loki, lok?
Ha afféle ember vagy, aki szereti tudni, hol él, fölnyitod Pesty Frigyes 1804-ben készített
veszprémvármegyei helynévtárát, Almádit nem találsz, mert nem volt önálló község,
Vörösberénynél viszont megleled, mit keresel. Érdemes szó szerint ideróni:
„Lok.
Ez is egy szőlő hegy V.berényen alól, ‒ épületnek nyomai ebbe a’ szőlő területbe is
találtatnak, mert igazábban ez nem is Hegy, ha nem tsak Terület, és mivel hajdantan ez is
lakásúl szólgált innen Lak – vagy Lok hely.”
Érthető, így már magyarázható, honnan ered a Lokhegy; mert hogy – foghatta meg
jegyzőnk a marhánk szarva közti tőgyet – Lak-helyként már van valami értelme!
A magamfajtának ugyan gyanús az efféle okoskodás, de hát üsse kő, őseink csak jobban
tudták!
A Pesty uramnak regélő községházi hivatalos személyek tudnak még – példának okáért –
Vöröshegyről, Öreghegyről, ne is említsük, Apácza faráról, a szintén máig jól ismert Kis
Berényről, Remetéről, Sátor és Vár Hegyről, no meg Lósántáról! Mert Lozsántával nem sokra
mehettek, s hogy valami értelmet nyerjen a szó, ráfogták az első arra sántikáló csikóra.
Csebere 1804-ben; amikor 1972-ben odaköltöztünk Veszprémből, csak a Tobruk nevét
hallhattuk; a fűzfőiek – hál’ Istennek – azóta elővették a hely régi nevét, hogy három
évtizeddel később rácsodálkozz, milyen jól hangzik, honnan hová jutottál, amikor a Remetevölgy után tovább folytatod a kirándulást a rengeteg és kerek erdőben: Cseberéből Vödörvölgybe.
Lok, Loki, Lak; mire föl az 1993-as turistatérkép Lök-hegyről tud!
‒ Löki gyerökök…
…csúfondároskodsz odahaza, hogy tudják a családodban, hol laktok, meg a barátaid,
akiknek Lökről eddig nem volt tudomásuk.
Lök-hegy… Amely persze hogy Lok, csak a nyomda szórakoztat. Vagy: valakinek úgy
tetszett, így már van valami értelme?
Persze, hogy indulatba jössz ennyi Lok, Loki, Lök után, hisz éppen azon a szent helyen
van szállásod, melyet Lok-hegynek is vehetnénk… (Mert hogy a Lok-hegy alján lennénk.)
Hegynek alig, de olyan majdnem hegyecske. Annyiban hegy, amennyiben a Berény és
Fűzfő közti Új-hegy hegy: dombocska, hegyalja, hegylába.
A miénk, Lok: a Vörös-hegy és az Öreg-hegy közti lanka, mely hegyoldal, domboldal – a
Berényi-séd és a Remete-patak közt ‒ a tónak szalad. (Jankó János balatoni néprajza idézi a
szófejtőket: a lok két hegy közti alanti völgy, lapályos hely…)
A XIX-XX. század fordulóján „Vörösberény szőlőhegye részben a községnél kezdődő,
északra eső Öreghegy (a 305 m magas Megye hegy déli lejtője), s részben a Várhegy (278 m)
oldala. Almádi tulajdonképpen szőlőhegybeli település (Lokhegy, Öreghegy, 180-230 m-es
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magasságokban)” – olvasod a Veszprém megyei múzeumok közleményeinek 5., 1966-os
kötetében… A térképen a Vörösberény és Almádi közti szőlő neve Lok-hegy s a
tanulmányból kitetszik, miként fogyott e gyönyörű szőlőhegyünkön a legjava balatoni borra
valót termő ültetvény: Almádiban 1873-ban 548, 1935-ben 149 nagyholdat tesz ki a szőlő.
Hogy mára Lok-hegyünkön a családi házak, nyaralók apró kertjeiben maradjon csak meg
valamennyi tőke, pár sor szőlő.
Ez már több háromnál (Kr. u. 1982-ben gyalogszerrel jártad be a mintegy 30 kilométert –
úgy 15 mérföldet – kitevő utat a Kárpátokban Gyímesfelsőloktól Gyímesközéplokon át a
Gyímesbükk nevezetű Gyímesalsólokig), úgyhogy nekiveselkedsz: valamelyik könyvből csak
kitetszik.
Azt mondja a földrajzi nevek szófejtő szótára, Nagylókot magyarázva: a lok szláv eredetű
szó, víztócsát jelent.
Mondom: jelenthet, de ez tán mégsem az. Ha csak nem a Tóra értették azok, akik
kitalálták.
Lok.
Pláne Lok-hegy.
Igen, mégsem.
Szabó T. Attila Erdélyi magyar szótörténeti tára csak elárul valamit arról, mi az, hogy
„lok”… Mert ez a Lok (a Balatonnál), meg az a Lok (Erdélyhon és Moldova között épp
félúton). Hogy is mondjam.
„Vízmenti lapály” – magyarázza a lok jelentését az EMSzT! Meleg, meleg; lassan tűz-tűz,
mert azt mondja: „…a’ Székely Földön a Víz melletti térségek Loknak neveztetnek.” Majd
„…székelységi tájszóként 1. leereszkedett kis völgyecske; 2. alanti hely, alacsony hely; 3.
alattvaló helyen két hegy közötti térség…”
Éppen az, hisz a Vörös-hegy és az Öreg-hegy közti, tónak szaladó hegyoldal. Ugyanúgy,
mint a székely atyafiaknál.
Ugyanaz, mint amit a székely-magyar testvérünk tanult attól a szláv (s nem római) nyelvű
embertől, akit ott talált; ahogy a magyar átvette a Balaton-felvidéken is a… Lok nevezetet?
Persze, hogy ilyet nem állíthatunk; ahhoz sok-sok – legalábbis néhány – régebbi adat
kellene.
Meglehet, megvannak.
Tény s való viszont, hogy ez a Lok meg az a Lok (közt vagy félezer magyar mérföld)…
valóban ugyanazt tűnik jelenteni.
Mire föl mit nem hallasz egy bennszülött almáditól, hol nem akar fölszállni a Veszprémbe
tartó buszra? „A Lok-hegyi megállónál…” a menetrendszer szerinti társasgépkocsira.
Sárkutai: Sár-kút dülleje. Sárkutai loki: lokja? „Loki szőlők” az 1600-as években az utóbb
Almádivá lett Kisberényben.
(Máshol meg – a térképen ‒ azt látod: Kun-földek! Úgyhogy el sem kell a Nagykunságba,
vagy a Kiskunságba, ne adj Isten Kunországba, Kipcsakisztánba menned a Balatonmellyékről, hogy Kunföldön érezd magad.)
Ez az Almádi, ez az Almádi… Mit nem tud!?
Mire föl elém kerül egy alsóörsi cím, amely a szomszéd faluban Loki utca meglétére utal.
Lok Alsóörsön is?!
‒ Hogyne! Alsóörs is ezer éves, mint Almádi. A „lok” tájnév, területet, térséget jelent. A
Loki utca mellett Kisloki utca, meg Lok is előfordul nálunk; szőlősök, gyümölcsösök vannak
arra. Aki oda megy, azt mondja: Megyek Lokra! Ha a Lokon van kertje – teszi helyre a
dolgokat egy ottani helybeli.
Füred, Szőlős és Aszófő közt meg – véletlen – Laki/Loki dűlő; Loki dűlő
Káptalanfüreden… A magyari lok a szófejtő szótár szerint a cseh eredetű Lankával azonos
jelentésű lehet.
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Lokok földje a Balaton-fölvidék is? Nem csak a székelyek földje?
Lok, lok; egyetlen – nem is olyan piciny – haza.
Lichtneckert A. szerint ellenben (A balatonfüred‒csopaki borvidék tört. 37) „A korábbi
(középkori) rendszertelen szőlőtelepítés összefüggött a prédiális (pusztai?) gazdálkodás
rendszerével, melynek emlékét szőlőhegyeink, vagy egyes dűlök Lok, Lak, Lok-hegy, Lakihegy elnevezése őrzi Füreden, Lovason, Paloznakon”.
Mire föl Alsóörs fogja magát és nyolc évszázadot röpít vissza, már-már a honfoglalók
korába. 1744: Szabadlok, 1670: Loki hegyen, 1646: loki szőlő (szőlőhegy), 1534: Lok… S
egy ugrással 1279: Luchbey, mely a történész szerint Lokbél, Lokbéli! – olvashatod az
Alsóörs története c., 1996-ban Veszprémben közreadott könyvben. Azaz (akkortájt) inkább
luk, mint lak…
Lok, lok; Lokok loka – körbe, karikába.
Erre Faragó Imre 2017-es könyvében azt írja, a lok és több társa a lakból ered. Azaz hogy ház,
szállás lenne az értelme.
Nyilván a lök is ebből kifolyólag. Hogyne, a luk.
A lak viszont – állítólag – finnugor eredetű.
Uraim, el tudnák végre dönteni?!
Mert mi lenne, ha egyszerűen csak magyar lenne az istenadta…
Pajtás a Tavon
Könyv jelent meg Balatonfüreden a Pajtás gőzhajó ötven évvel ezelőtti, 23 ember halálával
járó fölborulásáról. Az évtizedeken át titkolt tömegszerencsétlenségről szóló legelső kötetet a
Nők a Balatonért Egyesület adta ki.
Könyv a balatoni hajószerencsétlenségről ‒ hősökről, áldozatokról, rólunk, no meg
(szőrmentén) ávósokról, miegyebekről.
A magyar belvízi hajózás eddigi legnagyobb, 1954-ben a füredi kikötőben bekövetkezett
szerencsétlenségéről Dulin Jenő közlekedés-lélektani szakember, hajózási szakíró írt
Emlékezés egy tragédiára (Felborult a Pajtás gőzhajó Balatonfüreden) címmel összegzést a
szóbeli emlékek, írásos visszaemlékezések és fényképfölvételek fölhasználásával. Ez
utóbbiakból gazdag válogatás kap helyet a kötetben.
Az 1954. május 30-án déli háromnegyed tizenkettőkor történt, 23 ember halálával, 56
sérülésével járó szerencsétlenség előzményeit, körülményeit és következményeit leíró
munkából többek közt kiderül, hogy a Pajtás 1918-ban épült s mint II. számú csavargőzös
szolgált a Dunán személyhajóként mindaddig, míg a háború végén, 1945-ben Budapesten el
nem süllyedt.
Egy év múlva emelték ki a Duna fenekéről, s 1950-ben kapja ‒ állítólag a legnagyobb
akkori hazai úttörőről, Rákosi Mátyásról ‒ a Pajtás nevet.
A Pajtás 1951-ben került a Balatonra, Siófokon próbálták a tavi közlekedésre alkalmassá
tenni, ám hogy ez mennyire nem sikerült, a három évvel későbbi halálos borulás bizonyította.
Mint a kötet szerzője megírja, a hajósok tudtak arról, hogy nem biztonságos a magyar
tengeren a Pajtás, bizonytalan a mozgása, gyakran akkora a kilengése, hogy a megrémült
utasok sikoltozni kezdenek, ám a mindenütt szabotázsra gyanakodó kommunista hatalomtól
óvakodó szakemberek nem merték szóba hozni fölötteseik előtt a gőzőst ‒ s rajta a Legfőbb
Értéket, az Embert, akarjuk mondani az utasokat ‒ fenyegető veszélyt.
A 178 utassal, 6 fős személyzettel a fedélzetén Füredről Tihany felé kifutó hajó a
„megszokott ingással” indult, de fordulás közben fölborult és rövid időn belül leült a
majdnem négy méter mély tófenékre.
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Drámai percek következtek, mert aki tudott, segített, mentett: a vitorlabontó versenyen
résztvevő sportolók ‒ 100 hajó mintegy 200 vitorlázója ‒ nekiálltak partra tenni a
fulladozókat, úszni nem tudókat, mindazokat, akik nem szorultak a víz alatti hajórészbe. A
hajó belsejében rekedt utasokhoz vezető lejárat víz alá került, a bátrabb férfiak ezen beúszva,
víz alá merülve mentettek ki gyermekeket, nőket, fiatalokat és idősebbeket. Az egyik kerek
ablakon kimászni igyekvő, a szűk lukba beszorult segélykérő nőt úgy tudták csak kirángani,
hogy ottmaradt a fél combja. Másokat az odasiető hajógyáriak által a víz felszíne fölötti
hajóoldalba vágott nyíláson mentettek ki.
A visszaemlékezők szerint egy katonatiszt kétszer fordult, alábukva két embert kimentett a
víz alól, harmadik útjáról viszont már nem látták visszatérni, maga is a Balatonba veszett.
A hősiesség egyik további szép példájaként említik, hogy a kazánfűtő, ahelyett, hogy
menekülni kezdett volna, megelőzve a hajó fölrobbanását, az utolsó pillanatban kieresztette a
kazánból a gőzt (kinyitotta a vészszelepet). Az önfeláldozó fiatalember ‒ húszévesen is igazi
férfi ‒ úgy megégett, hogy megmenteni már nem lehetett.
A hősök mellett dicstelen alakjai is voltak a balatoni hajószerencsétlenségnek, a rendőrök
és az ávósok, akiknek az volt az első dolguk, hogy kitépjék az eseményeket fényképező
civilek gépéből a filmet, nehogy bárki helyszíni felvételekkel bizonyíthassa, mi történt a
Pajtással és utasaival 1954 későtavaszán ‒ éppen a Rákosi Pajtást újraválasztó MDPkongresszus zárónapján ‒ a füredi partok előtt. Hogy 2004-re se javuljanak meg: az emlékeket
gyűjtők ráakadtak az egyik gyászvitézre, de ő hogy vállalta volna a megszólalást… Nyilván
nincs mit megbánnia, nincs min elgondolkodnia, mit bevallani. Megteheti, hiszen ötven évvel
később szépséges demokráciánkban is olyan pártra szavazhat, amely méltó örököse ‒ ÁVHirányító ‒ enmagának.
A Pajtás hajó elsüllyed, a másik pajtás meg tovább emelkedik… a végső ‒ 1956-os ‒ lékig.
(Honnan hová, végiggondolható.) Az kellett volna, nem 1954-ben írni róla a sajtóban!
Abban… Hogy lehetett volna mást, mint hazugságot, mert azért rövidesen álhírt tesz olvasói
elé a Szabad Nép, hogy aztán évtizedekig hallgatni kelljen róla, többé egy mukkot sem!
A tiltás ellenére számos fénykép megmaradt, ezekből jó néhány bekerült a balatonfürediek
évfordulós kiadványába.
A hajó újabb átalakítás után Siófok névre átkeresztelve 1959-ig szelte a Balaton habjait,
amikor is visszakerült a Dunára, ahol 1980-as évek végi kiselejtezéséig mint Dömsöd nevű
személyhajó szállította a gyanútlan utasokat.
E nem hétköznapi, hamisítatlan ötvenes évekbeli rémtörténet idején rikkanthatta a helybéli
hangosbeszélő Rikkantó Rádió a békéscsabai tanodaudvaron:
‒ Rákosival Előre!
Előre, pajtások, amennyire elébbre csak lehet.
De hogy Rákosi Pajtás mikor ivott utoljára Balatonunkból, csak a jaj, mi mindent el nem
viselő aligai pártüdülő utolsó sarki őre ha tudja.
Magyar a tenger, magyar
A már korán Magyar Országi Tengernek nevezett tavat körbe ‒ míg ki nem irtották a
nádbakony helyére fövenyfürdőt, kikötőt, a nádtalanított partra szállodasort álmodók ‒ nádas
ölelt, nádrengeteg éltetett, nádszűrő tisztított, etetett és óvott. Az első savanyúvíz-kúrázókat a
XVIII. században említik, Széchenyi és Kossuth álmai s tettei nyomán a reformkorban
megindult a hajózás, a XIX-XX. század fordulójára a vasútnak és a tópart nyári enyhelyeire
költöző polgárságnak köszönhetően olyan iramot vett a fejlődés, hogy mostanra kővel
kerítetté, már-már nádmentessé, halban szegénnyé, az istenáldása eső, hó mennyiségétől
függővé vált tavunk.
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Tavunk? Tengerünk! S nem mi fogtuk magunkra, mekkorák volnánk! Külhoni ítész
nevezte néven, Magyar tengernek a Balatont: nem „mare illud Hungaricum”-nak mondotta
volt 1717-ben, hogy tőle a „magyarkodók” – mert hogy: magyarok ‒ rövidesen simán
átvegyék?! (Ja, ja; ha mare illud Hungaricumnak tetszenének nevezni, akár ejrópainak is
vehetnők kendtöket a komák!) Kazinczy első nyomtatott művében 1775-ben adja tudtul, hogy
mi biza Magyar Tengernek fordítjuk a bécsi latinok Maré Hungaricumát. (Azaz, már megint,
semmi magyarkodó nagyotmondás! Egyszerű fordítás.)
A tudósok azt mondják, a Balaton mindig eléggé kiszolgáltatott volt, a természet kénye-kedve
szerint hol ki akart apadni (a mai partvonalon belül, víz alatt falvak, kikötők maradványaira
bukkantak), hol meg a mainál méterrel magasabban állt a tó vize (ellepve azokat az apadásnak
nevezett területeket, ahol a XIX. század végétől szaporodtak el a nyaralók). Az ingadozás 2-3
méteres lehetett, ezért avatkoztak be már a rómaiak, némely abban érdekeltek többször is ki
szerették volna szárítani a tavat, hogy a Balatontól mentesített medret fölszánthassák,
bevethessék. Nem gondolva arra, hogy szakemberek már a XIX. században megmondták: ha
eltűnik a tó, helyén sivatag keletkezik s a part különleges éghajlata is elromlik. Megint mások
‒ hogy némileg közeledjünk a mához ‒ a kádári kommün idejében vették (volna) olybá:
Balatonunk zavarja a vegyi s miegyéb iparosítási elképzeléseket.
Nem fordítva, hogy Ők minket. (A Balatont s a balatoniakat.)
Érdekes, a tó lecsapolására, a Siónak a világhajózásba kapcsolására, az élő tó megölésével
azonos körbekövezésére-betonozására, a tihanyi‒szántódi szoros híddal, ne adj Isten alagúttal
összekapcsolására, a tó külhoni mintára szigetekkel való beültetésére szőtt rettenetes tervek
kiagyalói közt akadt helybéli is. A természet, Balatonunk átalakítására, megreformálására,
megbízhatóbbá, furtonfurt valamire hasznosítható (helye búzával bevethető, lavórstranddá,
állandó vízmagasságú, betonteknő vitorlás paradicsommá varázsolható) állapotba juttatására
azért jobbára azok vállalkoznának, akiknek tavunk üzlet, s nem élet. Azaz inkább azok
szövögetnek ekkora Balaton-fosztó terveket, akik csak kirándulóként, avagy hajó- s
nyaralótulajdonosként, ne adj Isten a hasznot azon mód távolabbi hazájába mentő
idényvállalkozóként ismerősek Balaton-mellyékünkön.
A balatoni? Sokan megírták, a bennszülöttek ma is emlékeznek rá, tán elhiszik a nem
idevalósiak is: az itteni ember majd’ egy évezredig halászatból, nádmunkából, az uraságtól
rendelt cselédmunkából tengette életét mindaddig, míg be nem tette lábát földünkre az első
fürdőző, testi nyavalyáit savanyúvízkúrával orvosolni igyekvő vendég, hogy nyomában
kiépüljön a táj legnagyobb iparága, az idegenforgalom.
„Alacsony a víz, valahonnan ide kell vezetni!”, hallod, ha valóban lejjebb száll a tó. „Le
kell ereszteni, mert a pince tele talajvízzel!”, hallod magasabb vízállásnál a néhai apadásra
(engedély nélkül) települt háztulajdonostól. „Kevés a vitorlás a Balatonon, más hasonló
nagyságú európai tavon sokszor ennyi a hajó!”, építtetné körbe a tavat kikötőkkel s tartaná jó
magasan a vizet (hogy világtengerre való bárkájával a parthoz állhasson) a szelek szárnyán, a
hullámok hátán száguldozás szerelmese. „Megöltétek a Balatont, egy hete semmit sem
fogtam!”, búslakodik a horgász, nem ok nélkül, mert a tó kibetonozása, a nádasok eltüntetése
miatt kisebb és kevesebb a hal. „A part az enyém”, adja meg az a nyaraló, aki telket vett, rá
házat épített a vízhez közel, s szép csöndben birtokba vette a reá eső Balatont: jogtalanul a
partig rakott kerítést, a nádast kiirtotta, s oda horgászpadot, hajóhidat, csónakkikötőt,
magánfürdőt épített.
A Tavat hallgatva mit nem mond a Magyar Tenger népe: a Balaton úgy gyönyörű, ahogy
van, tessenek békén hagyni!
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Almádi vöröskő-Magyarország
Balatonalmádi sok egyéb mellett arról híres, hogy az egykori szőlőhegy beépítésével
keletkezett község, majd város következetesen kiáll a Trianonban darabokra szabdalt magyar
nemzet egysége mellett. A jelek szerint rendíthetetlen alapállásnak az egyik minapi
megnyilvánulása a képviselőtestület fölhívása, amely arra buzdította a nyolc és félezer lelkes
(e sorok megjelenésekor már lassan tízezres) tóparti város választópolgárait, hogy 2004
decemberének első vasárnapján IGEN-nel szavazzanak a szülőföldjükön, de a mai ország
határain kívül élő honfitársaink magyar állampolgárságára.
Az 1928-ban állított almádi Irredenta Örökmécses a helybeliek tudomása szerint az
egyetlen az országban, amely átvészelte a szovjet megszállás évtizedeit, ma is a Balaton-parti
sétány dísze és fájdalmas felkiáltójele. A szovjet megszállás és csatlósaik uralma idején a
nemzeti érzelmek kifejezésére nem sok lehetőség adódott, az Örökmécsest az 1848/49-es
hősök emlékművének átkeresztelve mentették meg, s így a március 15-i megemlékezés
titokban rendre a kisebbségi sorba kényszerített magyarság helytállása előtti tisztelgés is
lehetett.
Az 1945 utáni években a magyarság egységével azonosulás minden látható – és az
Örökmécseshez hasonló módon el nem varázsolható ‒ jelét el kellett tüntetni. Ezt érezhette az
a polgár is, akinek a kertjében a Balaton-felvidék híres építőanyagából, almádi vöröskőből
faragott Nagy-Magyarország térkép díszlett, s hogy legalább emiatt ne érje bántódás, beásta a
földbe. Majdnem hatvan évig pihent a Remete-patak egykori partja melletti portán a vöröskőMagyarország, mígnem egy lelkes lokálpatriótának, Majbó Gábor Podmaniczky- és Balatondíjas örökös tiszteletbeli alpolgármesternek eszébe nem jutott, mit nem látott gyermekkorában
abban a kertben. Engedélyt kért a mostani tulajdonostól és pontosan azon a helyen, ahol
egykor látható volt, alig egy ásónyom mélyen megtalálta. Új helyen állították föl a Duna,
Tisza, Dráva, Száva, Maros szabdalta kő-Magyarország térképet, Balatonalmádi főterén, a
város zászlaja tövében, hogy minden arra járót emlékeztessen. Ott, ahová cserépben hordtak
virágföldet Felföldről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről, Őrvidékről a helybéli magyarok.
Az Almádiban élő festőművésznek, Veszeli Lajosnak Trianonnal kapcsolatos munkái
jelentek meg: Szidiropulosz Archimédesz Trianon utóélete című irodalmi összeállítását az
almádi művész szemlélteti műveivel, s a görög‒magyar szerzőpár újabb „trianoni” munkája,
egy interjúkötet is a könyvesboltokba került. Hogy teljessé tegyük Almádi Trianonvonatkozásait: a lenini úton tovább zakatoló szellemiség által mára semmivé lett Zsófia
Gyermekszanatórium udvarán a két háború közt mellszobrot kapott Lord Rothermere, a
magyarság ügye mellett kiálló angol sajtómágnás ‒ hogy aztán a kedves komonista barátaink
azt is eltakarítsák. (Zavarhatta őket, hogy egy idegen jobban szerette a hazájukat, mint ők?)
E szép sorozatot folytatva – méltón a város hagyományaihoz – a település
képviselőtestülete a népszavazás előtti ülésén felhívást fogadott el, amely a kettős
állampolgárság melletti kiállásra szólítja föl a választópolgárokat. Nyilván azért is, hogy
szégyenkezés nélkül állhassanak a felvidéki testvértelepülésen, Nyitragerencséren élők elé.
Mire föl miről nem tudósítja az almádiakat a helyi lap népszavazás után megjelenő új
száma?! Ne bántsd a magyart! címmel szobrot szeretnének állítani valamennyi otthonából
elűzött, szülőföldjén nemzeti hovatartozása miatt üldözött, félholtra vert és megölt, hazáját
védve életét áldozó magyar tiszteletére… Az emlékműre nem kerülhet rá valamennyi név, de
újabb felkiáltójelként figyelmeztethet kötelességeinkre.
Hogy, hogy nem, míg a mostohaanyaország nem szavazta meg a határainkon túl élő
magyarok állampolgárságát, Almádiban a választópolgárok fele vette a fáradságot és elment
szavazni, s a kétharmadnyi IGEN azt jelenti, hogy magában Almádiban érvényes lett volna a
népszavazás. A tízmilliós Kis-Magyarország másfélmilliónyi kisebbségi magyarja által lakott
Sziget-Magyarország része, annyiunk rejteke ez a magyar tenger parti városka.
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Brezsnyevék néhány tucat „Hős Város”-a – nekünk ‒ együtt nem ér annyit, mint ez a
2019-ben már tízezer lelkes hely tavunknál, Balaton-felvidékünkön! S a többi magyar
menedék – ha még kerül egy, kettő.
…A minap faragott vöröskő mezsgyekaró került elő a Lok-hegy alján, a régi szőlők helyén
emelt családi házak, nyaralók egyikének kertjében. Az egykori szőlőbirtok határát valaha
jelző kő karó vége faragott Krisztus-fej, töviskoszorúval! A nyilván hívő katolikus gazda
kérésére írhatta az almádi vörös homokkőbe a helybéli kővágó mester a Megváltó arcvonásait.
A mezsgyekő LOK-HEGYI KRISZTUSon évszám is kibogarászható: ha igaz, 1867-ben véste
a kőfejtő iparos.
Szárberényi Úrangyala
Megszólal a berényi nagyharang. Mise biztos nem lesz, nincs miseidő…
Úrangyala.
Ilyenkor?
Amikor megszűnt a Balaton Akadémia, reggel héttől.
Máshol az Úrangyalát reggel hatkor, délben és este hétkor szólaltatja meg az öregharang.
Este hétkor a kisebb lélekharang is csendül a halottakért. Reggelente hatkor kellene
harangozni az Úrangyalát, hétkor kénytelenek a szomszéd Kolostor Szálló miatt. A vezetője
szólt, zavarja a vendégeket. (…tudod meg Péter barátodtól, a Szent Ignácot tisztelő istenháza
templomatya-sekrestyésétől.)
1996-ban? Azt mondják, Antallék támogatták a Pozsgayék által kezdeményezett főiskolaalapítást, a Horn‒Kuncze féle balliberálisnak állított istentagadó, nemzetietlen és
művelődésellenes kormányzat fojtotta meg.
Hogy visszajöttek, akik visszajöttek – akiket a Kedves Hamis Karta (úgymint
„Demokratikus” „Charta”) visszaálmodott a nyakunkra ‒, rövidesen elmenekült
Szárberényből lett Vörösberényünkből a Balaton Akadémia. Hogy a tulajdonos (tulajdonos? a
tulajdonos magyar katolikus egyháztól „államosítva” elrabolt kastélynyi kolostort bíró
vármegye) szállodaként igyekezett hasznosítani, mely szálloda vendégei pedig – nyilván –
nehezményezték, hogy a fülük hallatára (a fülük tőszomszédságában) csendül a kis- meg a
nagyharang! Sürgősen későbbre kell tenni, elftársak – mondták az elftársutód elftársi urak ‒ a
hajnali harangolást!
Későbbre is került: 6 helyett 7-kor szólal meg Berényben.
Úrangyala.
Este előbb a nagyharang, aztán a léleké.
Nagyharang: arra van az Úrangyala.
…Imádság.
‒ Ilyenkor egy Miatyánk, egy Üdvözlégy, meg (hogy) Adj örök nyudogalmat neki.
…Helyett az Úrangyala, három Üdvözlégy, a záróima, Ámen.
(Az, ha engedik.) (A Kolostort 2017-ben a város kapta…)
Úrangyala-harang(szó)… nem csak berényi módra. Országos az irtózás: kereszttől,
istenházától, harangszótól, sírkerttől, új élettől, túlvilágtól. Irtózás a teljes élettől.
Csak nehogy már ez legyen az ámen!
Séd kútja
Balatonunknál s Bakonyunkban a nép inkább kútról tud, mint forrásról. Patakról is alig,
inkább sédről. Mely szó köznév, nem tulajdonnév: az utóbb szláv módra (az itt lelt szlávok
elnyomása szintjét jelezve) pataknak nevezett ügy, víz, jó, ér, csermely (bármiféle
„folyócska” vízfolyás) társaként: séd. Mely séd lehet… igen sokféle! Ahány – Balaton36

felvidéki, bakonyi ‒ falu vízfolyása, annyi séd. Példának okáért Ábrahámi Séd, Alsóörsi-séd,
Arácsi-séd, Aszófői-séd, Füreden Sédút halászóhely vonyója (vala), Csopaki-séd (folytatása
ma a Nosztori-patak?), Berényi-séd (Vörösberényi séd, meg tévedésből, közhivatalnokiasan:
Balatonalmádi-séd), Denti-séd (Dörögdtől), Dobogói-séd (Kál horka szállása táján), Eger-séd
(mely amúgy ma inkább csak Eger, Eger-patak mondjuk Kapolcson), Fekete-séd (a MagasBakonyban), Fűzfői-séd (maga Fűz pataka?), Gecsei séd. Horogi-séd (úgyszólván a Kálimedencében), Karfás-séd (Almád apátság romja mellett Kapolcs és Monostorapáti közt) ‒ tán
e séd vájta a monostorapáti melletti Sévölgyet ‒, Kéki séd (Szőlősön túl napkeletnek), Kis-séd
(vidrás hely Bakony-erdő szívében), Kőröshegyi-séd (Balatonföldvár és Kőröshegy tájékán
éppen), Lovasi-séd, Öreg-séd (Bélnél a Bakony rengetegében), Örvényesi-séd, Pécselyi-séd
(mára inkábban Pécsely patak) – pécselyi még az 1700-as években a Pápa-séd, az Alsó-Pápaséd, a Felső-Pápa-séd, meg a Nagy Séd nevű föld ‒, Séd-fő (a Somlón), Somberek-séd
(Bakonybél és Bakonykoppány közt a Magas-Bakonyban). Szőlősi-séd, Tavi-séd (mely lehet
még Vékény, Vékény-patak), Udvari-séd (amúgy udvari a Ló-séd), Vázsonyi-séd, Vörös
János-séd (Bakonybéltől Ugodnak). Meg a fő séd, sédek sédje, királynéi Veszprémi-séd! És
persze valamennyi egyben: Séd, a séd – a helybélieknek. Hogy a többiről szót se ejtsünk.
Arrébb is, a Balatontól távolabb: Vasban Sé falunév, a Sopron melletti Hidegség falunév a
Hideg-sídből ered, Komárom vármegyei Süttőnk meg a Séd-tűből (séd-tőből,
-torkolatból) leve. Gömörben (olvasod, a régiségben) Hideg-séd, Sid, Gömörsid falu Fülek
mellett, mely Sid a tótnak Síd, mert tudja, hogy kell ejteni, hogy hívja a bennszülött hunn,
Bors sédje (a Garam?) Zólyomnál, Tolnában a Szekszárdi-séd (mely lehet Remete-patak) ‒
tudod meg a világhálóra fölkerülő nyelvészeti adatokból, s mely séd partján nőtt föl Babits
Mihály... Ezekből derül ki: volt Hidegséd az Árpádok korában Pulánál, a Keszthelyi-hegység
Várvölgy falujára eredeti Zsid neve pedig a sédre utalhat… Sós-séd valahol, Méh-séd
Biharban s Erdélyben. Háromszék, Szilágy, Kolozs vármegyében is lelt a tudós sédet. A
Szerém vármegyei Sid városának neve mi más lenne: Séd! Melyet – mit ad Isten ‒ Zsidnek is
mondanak. Hogy a szerémségi városon átvágó folyó neve Séd/Sid helyett rácul (térképe
válogatja!) hun Sidina, hun Sarkudin legyen…(Sid mellett még egy órác helynév: Erdővég
helységé, mint Erdevik.) (Nem előmagyarok voltak ezek az órácok?) (Nyelvtörténészt ide!)
(Elsősorban szlavistát, lelkem, bogaram.) (Aztán csudákszanak, ha mi mög meg sё állunk
Mezopotámiáig.) A Magyar Névtár (mint archívum) nógrádi ómagyar kori Mitár séde
nevezetről is tud… Séd feje Baranyában vala, máshol egykor Sédi-ér (jelzi a feledést…).
Rosszabb ‒ ám még nem a legrosszabb ‒ változatként valamennyi lehet Séd patak is. Mert
aki így mondja, már nem érti az eredeti szót. (A sédet.) Az sem nagyon, aki a nedves,
vizenyős helyen virágzó sédkender nevű gyógynövényünket emlegeti.
Üsse kő, jönnek, mennek. Hogy értenék a táj vendégei? Nem itt hibádzik. Inkább ott, hogy
ránk akarják kényszeríteni – ránk, bennszülöttekre, helybeliekre, törzsökös balatoniakrabakonyiakra – a magukét. Vendég, aztán kilak a házadból. Kilak, kilök. (Lok.)
‒ Nem séd, patak! – ha mondja.
Mondod, szerencsétlenje.
Rád szól, ő, a máshonnan szalajtott. Jön, megy. Marad. És átveszi az irányítást.
‒ Bícs, ha mondom!
Elébb csak a (német?) lestrandolása a fürdőnek! Most már (ánglus) beach, vagy mi a
rosseb. (Szegény siófokiak: még hogy bícs a feredőjük, egyenesen Cocakóla…) Jaj szegény
fejünknek.
‒ Nem haladsz a korral!
Európával!
Takony egy világgal. Taknyos labancvilággal, janicsár szellemiséggel.
‒ A Séd Veszprémnél folyik! – köpi rád, mert ő ilyen tájékozott, ennyi mindent tud a nagy
világról, meg kisded hazádról (e sédtől egy szaladásra).
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Hogy lenne séd a berényi.
Kinnszülött szól a bennszülöttre (a legbensőbb dolgokról).
Ne engedd, hogy rád förmedjen az úrhatnám, jöttment népség! Hogy tanítsa neked, hol
élsz, mi a neved, hogy hívják körötted a hegyet, vizet, szántót, miegyebet… Ki vagy te
magad.
Jankó János mondá balatoni néprajzában (77): „Séd: a vízér értelmében (helynevekben
már 1086-ban…)”.
Erre mire nem lelsz áldott emlékű Bálint Sándor szögedi szótárában? Sédgát a neve a folyó
közepén hosszában épített gátnak, ami a vizet kettéágaztatja. Szabó T. Attila erdélyi
szótárában pedig 1228-ból való a syd, mint patak megnevezés… Akár a délvidéki Sid, Síd…
Azaz: az Árpádok korában a vízfolyást sédnek mondtuk a teljes magyar nyelvterületen. A séd
szláv megnevezését, a patak szót nem azért vettük át, mert nekünk nem volt rá saját
szavunk… Valamiért az lett a divatos! Az „európai”. A mi keleti szókincsünk már akkor
gyanús lehetett.
Mi megőriztük, hála legyen a jó Istennek!
Almádi: a rómaiak Pomeriuma?
Almádi ‒ Kompolthy Tivadar 1889-es alkalmi lapjának ismeretlen (?) szerzője szerint – a
rómaiak Pomerium nevű jeles fürdőhelye, gyümölcsöskertje volt!
Nem akármilyen állítás. Forrást nem ad meg a cikk írója, úgyhogy történész legyen a
talpán, aki bizonyítja, igaz-e, avagy mégsem. Csak az almádi kötődésű veszprémi polgárok
Korona-beli farsangi közvacsorájának hangulatát fokozandó írta (netán maga a kitűnő
almádi‒veszprémi‒fiumei író‒tengerész‒szerkesztő) Kompolthy? (A képzelet hajójára
szállván.)
Mindenesetre tény s való: a veszprémi könyvtárban a Kompolthy szerkesztette hetilap, a
Veszprémi Független Hírlap 1889-es évfolyamában rejtőzött eddig az Almádi Hiradó című
lap egyetlen példánya. 1889. február 16-án este az ódon veszprémi Korona (szálló)
nagytermében tartandó cigányzenés közvacsora napján jelent meg a nem mindennapi
kiadvány. Nem akármilyen, mert a jelek szerint első almádi sajtótermék szerkesztője és
hangadó szerzője Kompolthy Tivadar volt.
Sok érdekesség mellett két fontos írást találhat a mai – álmélkodó – olvasó az Almádi
Hiradóban. Az első nem akármilyen állításokat tartalmazó, névvel nem jegyzett (Almádiért!
című) cikk a fürdőhely múltját, lehetséges jövendőjét vázolja föl. Ebből idézünk pár sort.
Mert Almádi története egy ezredévnél régibb.
A római birodalom fénykorában a pannoniai római légiók alapították. Pompás fürdejük
volt itt s óriás gyümölcstermelő telepet létesítettek itt. P o m e r i u m volt a neve. Innen ered
a mai Almádi elnevezés is.
Később a magyar honfoglalás első századában, szerzetesek kedvencz helyévé lett Almádi.
A r e m e t e – l a k o t maiglan is kegyelettel szemléli a nép ott a R e m e t e –
v ö l g y magas sziklaoldalában.
A kolostor romfalait, a hatalmas boltívek csarnok-oszlopait ma is láthatjuk a Barcza-,
Somody-szőllők hajlokai körül. Rég elavult idők néma krónikájaul.
(Haj-lok…Ajaj.)
S megjegyzi, akit érdekel, bővebben tájékozódhat a veszprémmegyei archívumban
(nyilván a Vármegyeház levéltárában). Majd annak értékelésébe fog, mennyi értetlenséggel
találkozik a Balaton-mellyék szellemi és gazdasági föllendítésére törekvő ember, s hogy
mindezek ellenére győzelemre visszük a Balaton-kultuszt.
A másik írás, az Almádi Hiradó tárcája (Menjünk ki Almádiba!) Kompolthy Tivadaré, a
megyeszékhelyi hetilap egyik 1883-as számában látott először napvilágot, s most, az „első
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almádi hírlapban” közkívánatra adatott ki újra. Ebben írja Kompolthy, hogy Almádi 14 évvel
korábban „kedvenc tuszkulánumává” (csöndes menedékhelyévé) lett, majd a maradiságot,
butaságot nevetségessé téve tanulságos történetet ad elő a váradi Rhédey-kert születéséről.
Az alkalmi lap további híradásai közt olvashatjuk, hogy az Almádiért tartott veszprémi
közvacsorán három zeneújdonság is elhangzott. Ezek: „Almádi induló”, szövegét és zenéjét
írta: Kompolthy Tivadar, ajánlva az almádi fürdő-részvénytársaságnak; „Almádiért”, polkamazur, szerzette s Véghely Dezső alispánnak az 5-ös bizottság elnökének ajánlta Szentkuthy
Géza; „Almádi visszhang”, keringő, Véghely Dezsőnek ajánlta Kiss Jancsi”.
Szóval a világhírű almádi cigányzenész húzta a közvacsorán a talpalávalót! (Hogy kik
adományoztak egy-két üveg bort, süteményt, pecsenyét, sonkát és kenyeret, miegyebet, pár
forintot a közvacsorára, terjedelmes névsor mutatja a lap végén.)
Ha április elseje táján jelenne meg a városunk római eredetét fölelevenítő híradás, azt
tetszenének hinni, bolondozunk… Hogy Kompolthy és csapata honnan vette e Pomerium (és
remetekolostor rom) dolgot, nem tudni. Mert Pomerium‒Almádiról eddig nem hallottunk, a
pálos remeték rendházának létezését pedig többnyire legendának tartják, nem hogy romjait
csodálták volna a XIX. század végén. Annyit sikerült – a világháló segítségével –
kinyomozni, hogy Rómában „pomerium”-nak hívták a város szent határát, Róma jogilag ezen
a beépítetlen, szántatlan részen belül létezett. Másrészt pedig: a „promerium” (állítólag)
gyümölcsöst, gyümölcskertet jelent.
Róma város mezsgyéje aligha húzódott az almádi Öreg-hegy alatt, ám gyümölcsöskertnek
éppen megfelelt a Balaton-mellyéken letanyázó veterán légionáriusoknak…
Kompolthy (vagy hírlapíró társa) valamely korai, Almádival foglalkozó latin nyelvű
okiratban találkozott a Pomeriumnak olvasott Promeriummal? Vagy csak egyszerűen „ilyen a
provinciai nyelv”?
Május végén a Velence-tartománybeli Bibiónéban akár azzal is kezdhetjük: vagyunk mi,
almádiak, olyan latinok, mi ti…
Az évi 6 millió vendégtől (amennyien egy nyáron megfordulnak az állandó lakosok száma
tekintetében velünk azonos súlycsoportba tartozó talján testvérvárosunkban) ments meg Uram
minket! A jelenlegi 1-200 ezernek persze – főleg, ha egész évben tartana a vendégjárás – a
többszörösét el tudnánk látni. Ne adj’ Isten Pomeriumra-Promeriumra hivatkozva. A jelek
szerint (nagyot) még csak lódítanunk sem kell.
Arról most megfeledkezve, hogy Pomeriumot Kompolthyék – föltehetőleg – a vetélytárs
városi lap szerkesztőinek és olvasóinak a bosszantására találták ki. (Ahogy egyszer azt is
leírták, hogy Almádiban cseppkőbarlangot találtak…)
(Az ősmagyarkutató Aczél Józsefról írva fog eszünkbe jutni, hogy valójában inkább ótörök
eredetű lehet a mi Almádi helységnevünk.)
B-alat-u, Bal-a-tin s ts-ai
Még hogy Aczél József a „Balaton” ógörög, szittya‒ugor eredeztetésével, dr. Buda Bálint a
Búvópatak c. kaposvári folyóirat 2006. 6. számának 23. oldalán miről nem tudósít!
Vendus‒tót és latin helyett ősi szkíta‒sumér, majd (nyomukban?) akkád származással számol.
Szakértők a latin lacus Pelso, Pelso s (avagy) a Dunántúlon egy időben szintén otthonosan
mozgó szlávok Blatno jezero-jából, mint „Sáros tó”-ból veszik a mi Balaton szavunkat. Az
ősnyelvkutatók eredményeiről beszámoló szerző arról tudósít, hogy az ékírásos szittya‒sumir
agyagtáblákon a BAL szó „birodalmat”, az A „vizet”, a TI, TIN pedig nem egyebet, „életet”
jelent… Hogy középkori latin okleveleinkben gyakran így szerepeljék: BALATIN! Mi nem
egyéb: az „élet vizének birodalma”.
A – folyamközben a ‒ sumérokat követő akkádok sem adták alább magyar nyelvűségüket
illetően: az ő nyelvükön a BALATU (B-ALAT-U) „élet”! A babiloni főistenháza kapuján a
39

KIBI BALTI, „Mondj életet” (Szavaddal teremts életet) fölirat fogadta az épp arra tévedő
ómagyarokat. „Balti” az akkádnál, mint a sumirnál/szittyánál a „tin”: élet, egészség,
gyógyítani, jó egészségben lenni és élni.
Szentséges ég! Ha ezt az Ádámot és Évát órománul, ősdákul beszéltető dél-keleti
szomszéd meghallja…
Hajónevek
Az 1928-as Balatoni napon Tihany és Füred közt tartott vitorlás fölvonulás hajóit sorolva írja
az Almádi Újság (2003. Kisasszony havi számában): az almádi hajósokat a Gácsér, a Szirén, a
Tramontana, a Fruska, a Nemere és a Pöre nevű vitorlásaikkal képviselték gazdáik.
Gácsér, Szirén, Tramontana, Fruska, Nemere, Pöre. Hol vagyunk mi már ettől!
Akkor persze fövenyfürdőnk is Fövenyfürdő vala, nem a tíz évvel későbbi Strand. (2007es bech-ötlet – Siófok-módra.)
Senta vitorlás (kutter): az 1884-es balatoni regattán a legkisebb hajó, Young hajómérnök
első itteni építménye, készíttetője Endrődi Sándor veszprémi‒alsóörsi tudós költő, kapitánya a
versenyen Szalay Imre országgyűlési képviselő, a balatoni körút leírója (a Veszprém c.
hetilapban). A körverseny legnagyobb hajója az Alma. Blue Rock volt a Zenta
legveszélyesebb ellenfele.
A Senta ugyan selypít, de az Alma... Blue Rock pedig: maga a fényes jövendő.
Alma: alma?
1881-ben a Fürdő Rt. két csónakkal gazdagodik, nevük Veszprém, Almádi.
Az 1950-es évek elején ezek az Almádi Vitorlás SC-ből lett Bp-i Építők Vitorlás SC hajói
(a Rákosi liget partjainál): Napsugár, Betyár, Marco Polo, Tabu, Jószerencsét, Tramontana,
Lehetetlen, jégvitorlásuk pedig Fergeteg – igaz, a balatoniaknak Förgeteg lenne…. (Csak
Rákosiért nem kár.) Hogy 1955-ben Marco Polo mellett Sztár, Loreley mutogassa magát az
almádi vitorlásrévben. Hogy mára tovább romoljon a révi világ képe…
2009-ben a balatoni Kék szalag tókerülő viadalon az esélyes „magyar” hajók az alábbiak:
Lisa, Sponsor Wanted, Raffica, Avatar. (Az esélytelenek közt ott volt „a legendás hajó, a
Nemere II”.) Tulajdonosaik – hajtóik‒űzőik‒röptetőik – a névadásban mintha kissé
igénytelenek volnának.
Nem ők, a kor, tovaris miszter!
A lényeg, hogy idegen legyen.
Hogy mondta Czakó Gábor a megboldogult Mozgó Világban?... Mindegy, csak idegen
valag legyen.
557 hajó ért vissza Füredre, az első 20 közt négynek van magyar neve: 8. Anna, 9. Remete,
13. Nemere II., 17. Kacor. Nem is olyan rossz arány… Vajha egyszer fordítva lészen!
Mutatóban elfogadja az ember az idegent, amely így akár szépnek is tűnhet.
Szép, mert magyar. Magyar? A miénk.
Mire föl, olvasom: Sinbád nevű hajó a Balatonon… Sínen a bád? Akari mondani a
feredőn. Vitorlával!
Nem sínen, sinyen. Sinyen vagyunk.
…Hallani, Raphael Besari tavunkhoz készül. Hajót venne! Még ha Raphael(ló)ra
körösztöli a bárkáját!!!
Blaha Lujzáé, Füreden, Olyan nincs volt. Szeretett vitorlázni a nemzet csalogánya…
Itthon, a magáéval. (Amilyen van.)
Zsófiától Váciig, meg vissza
Avagy: Tovább a lenini úton! ‒ Almádiban is.
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A XX. század elején alapították, építették és töltötték meg élettel a Zsófia
gyermekszanatóriumot, hogy a következő századfordulón porba omoljék a jeles műintézet.
Előbb államosították a komenista elvtársak, majd hogy kifújt az egész, az 1990-es évekbeli
újraosztáskor a jogos tulajdonos helyett a megyei önkormányzat kapja. Nem tudtak vele mit
kezdeni, romba dőlt.
Addig totojázik az almádi önkormányzat a mellette épült Váci iskolával, amelyet 2004-ben
gyermek szűkében fölszámolt, hogy ugyanarra a sorsra jut.
A kettő közt még látszanak a II. világháború után emelt görög gyermekotthonból lett
állami nevelőotthon falai. Az is semmibe vész.
Valaki majd csak rácsap!
Állítólag egyesek igencsak fenik rá a fogukat.
Nem egyikre, nem másikra, az egészre! Mert túl jó helyen fekszik.
Elherdáljuk, amink van. Aztán panaszkodunk, miért nincs.
Ha nincs, akkor nincs. Minek arra szót vesztegetni?
…Végül (?) csak gazdára lel a Váci. Hogy jó gazda lészen-é, majd elválik. (2016-ban még
nem látni… 2019-ben sem.) (Még egyben, nem dőlt össze.)
2020-ban aztán csak megkezdődik a fölújítása…
Hamvas Inotán
1951-től 1964-ig az Erőmű Beruházási Vállalat raktárosa. 1954-ig Inotán, majd Palkonyán,
Bokodon húzza az igát. Ekkor írja legkiérleltebb műveit. Élete végén többször Füreden
gyógyul a szívkórházban.
Rakja – rakatja – az anyagot, írja (jegyzé) a gondolatot.
I-N-O-T-A. Van, ki a latin I. NOTA-ból eredezteti: a rómaiak első állomását jelző kő
I.NOTA föliratából született volna. Más Mátyásra fogja: bakonyi cserkészésük közben
megálltak az inotai templomnál, s némi borocska hatására véste kőbe a király, I NOTA. Hogy
itt legközelebb is lepihenhetnek!
Hamvas? Hogy a csudába ne.
Befogták lónak.
Ökörfogat ökre helyibe.
Billencset megdűteni.
Hamvas, a bölcs ész.
Ezeknek bölcselet?
Gondolat?
Az anyag, ētásak, az anyag!
Mármint hogy: első. Az első! Mindenekelőtt való.
„Szellem”.
Az kellett volna ezeknek.
Akkortájt minden rabmunkával épült! A veszprémi egyetemtől a palkonyai erőműig
minden, de minden. Kellett a dolgos kéz! Hamvas Béláé nemkülönben. Különösképp!
Várpalotán és környékén több munkatábor volt, rabjaik építették a belvárost, meg az inotai
üzemeket; a palotai belvárost – emlékezik egy emlékező – drótkerítés és őrtoronysor kerítette,
melynek kapuján fegyveres kísérőikkel ki-, bejártak az elítéltek. Inotán a Nov. 7. Erőmű egyik
kazánjának tetején a betongerendába beírta Hamvas egyik kortársa: „Itt töltöttem két évet 20
db tojás miatt”.
Inota.
...Csöndje? Regénycsönd? Tanulmány-csöndesség? Álom-nyugalom?
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Közben, persze, ha úgy tetszett nekik, lelőtték a szökevény rabokat. Rabmunkásokat,
kényszermunkára fogott polgári elemeket, gazdaszármazék (sat.) fogolyból lett kőműveseket,
bányászokat. Hamvas csak leste.
Csak leste!
Leste, s.
Tehetett mást?
(‒ Azt az „s”-t kapd el!)
Nincs hal
Évek óta arra panaszkodnak a horgászok, hogy ha kiülnek botjaikkal a partra, hetekig nem
kap hal a horgukra! (A sétányról belógatott botokból egyik sem rezdül meg; egyik orsója ‒
riasztója ‒ sem szólal meg.) Mert az állami halászat (Siófokról jövet) mindent kiemel előlük!
Úgy tesznek, mintha potykát telepítenének, ám a következő éjszaka már ki is emelik
hálójukkal a javát! Állítólag csak busára vadásznak, meg túlszaporodása miatt keszegre, de ki
hiszi? A piszi…
Rablógazdálkodást folytat a Balatoni Halászati Rt.! Aztán még ők akarják tetten érni az
orvhalászokat, orvhorgászokat. Ahelyett, hogy magukkal foglalkoznának! Horgász
idegenforgalomról papolnak! Éppen ők akadályozzák meg…
Hallani, hallani.
Pedig a dolog jóval egyszerűbb.
Hogy lenne hal a Tóban, ha egyszer meg tetszettek ölni? Miért gondoljuk, hogy van még
hal (-élet) a Tóban, amikor mindent megtettek azért, hogy halott legyen a víz? Döglött.
A Körös-vidéken ezt úgy hívjuk, Dög-Körözs!
Dög-Balaton.
Még nem. Teljesen még hogy lenne! De tetszenek róla tenni.
Körbe – főleg a déli parton – kiirtották a nádat. A nádast, amely otthont, menedéket,
terített asztalt, nem utolsósorban ívóhelyet ad a halaknak. Helyezzék hullám nyaldosta,
állandó vízlökésnek kitett helyre (kőre, maradék nádszálra, altalajra, aljnövényzetre) a
megtermékenyítő folyadékra (tejes hal tejére) váró ikrákat? Hogy foganna, születne, nőne
abból új élet? Soha a bitang újbalatoni életbe.
Kevesebb s kisebb a hal.
A partot kikövezik‒körbebetonozzák, kell a tópart sétánynak, hajókikötőnek, fürdőnek, s
hogy beteljesedjék, a szúnyogtalanítás.
Szúnyogirtás! Csípésmentes helyre jön csak a vendég.
A vendég igen, a hal viszont el innen… Mert hogy: mit egyék a szerencsétlenje? Tápszert
a szúnyoglárva helyett?
Oly tiszta már a Balaton vize, hogy inni lehet belőle!
Inni igen, de a halélethez – szinte – nélkülözhetetlen a „sűrűbb” (zöld, barna, mindenféle
élettel teli) víz.
A Balaton tízszer ennyi vitorlást elbírna! A Tó jövőjének ellensége, akinek nem tetszik a
vitorláskikötők számának minél nagyobb arányú növelése. Micsoda pénzt ígér a
kikötőfejlesztés…
Pénzt lehet, életet aligha. Mert ez további nádirtással, partpusztítással (partbetonozással),
Balaton-talanítással járna.
Akad, aki a további tóirtás melléktermékét, a Balaton (szerinte fölösleges) saját iszapját a
Tó közepén kiépítendő szigetekre fordítaná!
Valóban izgi: ilyet még senki sem látott! Dőlne a pénz… valakikhez.
Nem a balatoniak zsebébe, fogadjunk?!
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… A Tó közepén szigetek láncolata, rajtuk luxusszállodák, luxuskikötők, luxusfürdők,
luxus-akármicsodák! Egyiktől másikig hajókázhat a dúsgazdag emírje, pénzeszsákja,
rablólovagja…
Ez az, luxus. Amiről Bertha Bulcsu beszélt (hogy óvjon ettől bennünket).
A rémálom-szigeteket – nyilván – állig fölfegyverzett szigetőrség vigyázná, óvná a parti
maradék bennszülöttektől. (Színes bőrű herélt hadfiak? Vagy megteszik a janicsárságra
bátorkodó helybéliek is?)
„Balatoni szigetek”? Alagutak a két part közt, hidak erről amarra, meg vissza. 10-20
emeletes szállodák körbe, karikába. Szinte már konzervatívan, a legpénzesebbeknek. És a Tó
úgy megdöglött, hogy (az előrelátó tervezőknek köszönhetően) – Danke! Oké! Merszi!
Gyakujem! – hál’ Istennek ott a sok ragyogó, vízforgatóval állandóan frissített vizű (hipós
szemfertőtlenítést, szemfenéköblítést végző) medencék sokasága!
Tóvíz? Piha. Ósdi dolog. Sovinizmus.
Kapunk a pofánkra, meghiszem azt!
„Balaton, balatoni…” Jó, hogy nem.
Majd valamit erre is kitalálnak.
Még hogy „Nincs hal”…
Hogy lenne, fiúk?
Majd ha fagy. (Lesz hó nagy.)
Megjöttek a tahók
Milyen hangos társaság!
Lökdösődnek!
Köpködnek!
Káromkodnak.
Lopnak!
Ellopták a mai megyei lapot a városi könyvtárból! Itt ilyen sosem fordul elő.
Csalnak, hazudnak.
Megjöttek a pestiek.
Ne túlozz. Nem föltétlen a pestiek, csak a nyaralók. Akiknek üdülőházuk van Almádiban,
itt töltik a hétvégét, napoznak, mulatnak, hangoskodnak egyet, aztán mennek haza.
Nem hogy úsznának, kirándulnának, sétálnának, vitorláznának egyet… Ott verik a vasat
egész idő alatt társaságukkal a rokon – ismerős – nyaralójában, ki nem mozdulnának… S
hogy degeszre tömjék maguk. Mozogni? Őrültnek nézel engem? – nézed őtet.
Hogy vennéd olybá.
Megjöttek a…
Csak azt ne mondd, hogy a pestiek! Mert lehetnek akárhonnan.
Való.
Pestről.
Valahogy a szar is több lesz aszfalton, liget pázsitján.
Nem lehetne halkabban?
Mit képzelsz.
Mért nem vonultok el a magatok tanyájára, hogy a zenétek csak titeket szórakoztasson, ne
a fél hegyoldalt.
Köpködnek, káromkodnak, hangoskodnak, eléd állnak, a postán félrelöknek, az ábécében
rád mordulnak, a fürdőben rád taposnak, a ligetben kutyájukat piszkoltatják.
Ilyesmi nálunk egyébként… Előfordul, de nem egyhúztomban.
Megjöttek a… A győriek, veszprémiek is megjönnek, de ők mint ti… Ám amikor
elszabadul a pokol!
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Megjöttek.
‒ Isten hozott benneteket!
Demszkylandból gyüvet.
Menet… Fiúk, menet.
‒ Nóta állj!
Ácsi.
… Szegény Pest.
Buda.
Piripócs.
„Hogy mer hozzányúlni az ezereurós kerékpáromhoz?! Hozom a számlát, megfizeti a
káromat” ‒ ordít és vicsorog habzó szájjal újgazdagné az almádi Nagystrand (a tegnapi
Fövenyfürdő) kapujában, miután a kutyát és bicajt bevinni tilos tábla ellenére jön-megy (hajt)
ezereurósával a ligeti sétány és a fürdői part között. S hogy fröcsögése nem ér eredményt – mi
több, a rabszolgájaként kezelt fürdőalkalmazott szép csöndben kitanítja illemről, miegyébről
‒, veszett hölgyeményünk fölpattan „tönkretett” ezereurósára s meg sem áll (a
fürdőigazgatóságot követően) Veszprémig.
Szegény Veszprém… Nem odaette a fene az efféléket is?
„Menj ki, öreganyám, az almádi feredő helyett a veszprémi Csomai-strandra, ott rikoltsd
tele a minapi fürdő helyén növő erdőrengeteget búddal, bánatoddal.”
Hogy aztán észhez térítsenek… Ugyanők.
‒ Nem pestiek, itteniek ‒ sóhajt a pénztárosnő az élelmiszerüzletben, ahol a sorból
kilöknek, eléd vágnak, föllöknek... bizonyos alakok; nem pestiek, helybéliek.
Jézuskám.
Idegen Balaton
Az idegen lehet szép is, rusnya is; de hogy ennyire…
„Hallom, hogy az egész észak partot valakik már kinézték maguknak, és itt nem nagyon
akarnak tíz-húsz év múlva kisembert látni” – fogalmazott halála előtt, 1996-ban Bertha
Bulcsu, aki a Tóról mindent tudott.
Bennszülöttet különösképp nem, tehetjük hozzá.
A Tó-mellyék társadalmának jeles közembere mondja a városfejlesztés tévesztéseit emlegető
bírálatra:
‒ Nem nálunk kell megvívni a harcot a globalizmus ellen!
Hát hol, ha nem… odahaza? Minden fűcsomóért. Itthon.
„Görög falu”-nak épült (az 1980-as évek végén, nyilván idecsábítani a piszkos
NATO-ország s kapitalista valódi Göröghon helyett az eltompított agyú magyarhoni
bennszülötteket), hogy a III. ezred első tizede végén azzal rukkoljanak ki – persze, hogy
ugyanazok! ‒, „jenki szállás”-sá varázsolják a meglehetősen kis érdeklődést keltő, a
befektetett pénzt aligha visszaszolgáltató Görögfalut… Szóval valami borzalmas amerikaiangolsággal megnevezett istállóvá építik ki.
Hogy az előbbi is tájidegen volt? Kit érdekel. Hogy ezt az első pillanatban megmondták
azok, akik tudják, hogy van magyar építészet is?! Makovecz Imre és Csete György
iskolájának hány és hány tanítványa, nem beszélve a mesterekről. Az építőművészet magyar
csodáiról.
Honnan tudnák, ha az egész mai állami és önkormányzati és egyesületi vezetőréteg a
kádárista szovjet-magyar bauhauspiszok-gyárosok kezére játszik – azért is, mert mást nem
ismernek?!
Ha egyszer csak ilyen házakat építenek?
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Ők.
Nem is sejtik, hogy van más is. Honi.
Tópartra. Hegyre. Pusztába. Domboldalra. Bárhová!
‒ Minek ez a magyarkodás?...
Való, magyar az építészetben is.
„Sundance Park”…, vagy mi a rosseb.
Ne szidd az anyámat!
A Balatonnál, a Tisza-parton, a Fekete-ügy mentében, azaz: idehaza.
Honnan ne hagyjuk magunk kitúrni.
A Badacsony szent hegye elé úgy terveznének nyaralótelepet a dúsgazdag
napnyugatiaknak és napkeletieknek, hogy a tervet szemléltető képről lemarad a háttér, a
Hegy. Ugyanígy Almádiban: a tópart legszebb focipályája helyére gyarmatosítóink által
álmodott épületförtelem (az átlag almádi házak sokszorosát kitevő, fölülről a vakok
pápaszemére emlékeztető) házszörnyeteg mögül hiányzik az Öreg-hegy, ahogy elmaradna –
remélik – a vízparti sétány is, amely vagy száz éve a helybéliek és vendégeik kedvenc
sétahelye. Az elvtársak beszüntették az itteni Gyenes nevű szabad fürdőhelyen való fürdőzést
(az Ingyenesből lett a Gyenes…), hogy most megtáltosodott úri utódaik, valamint egyenes ági
leszármazottaik lelkesen folytassák a község kifosztását: átadnák a nemzetközi
nagyvállalkozó vendégeinek e partrészt. Az úgynevezett Balaton-törvénynek fittyet hányva
tovább csökkentve az almádi vízpart szabadon megközelíthető részét.
Mit nekünk – nekik – a bennszülöttek érdeke.
‒ Pénzt, igen sok pénzt fog hozni a városnak ez a projekt! Majd építünk máshol
sétányt…
Ezt tetszettek ígérni 60 éve elvtárs korukban is.
Népámítás, zsebmetszés. Mert a Tó közben.
Hogy mondta 1996-ban Bertha Bulcsu? „…valakik már kinézték maguknak…”
Erről van szó, nem másról.
Már azzal elárulják magukat, hogy beruházás helyett projektről fecsegnek. (A lényeg, hogy
ne értsük, mit ugatnak.)
Lozsánta
Almádi legnyugatibb dülleje a Szilfay, az előtt a Lozsánta, majdnem a fűzfői határon. A két
határrész együtt a Kelet-Balaton legnagyobb olyan partszakasza, ahol még a majdnem eredeti
természeti viszonyok közt találkozik – ölelkezik – a Tó és a szárazföld. Víztükör, nádas, némi
mocsár, a régi apadás helye, majd a bokros-fás, füves táj szalad Szárberényig/Vörösberényig,
emerre az Árpád-kori falu Új-hegyének szöllei iránt. A lehető legtermészetesebb átmenet víz
és föld, Tó és Hegy közt.
A valahai szilfást a földművelésre kényszerülő nép kivágta, földjét fölszántotta,
vetette‒művelte, mígnem az 1990-es változásoknak köszönhetően a pár komenista (év)tizedig
téesz-kézen lévő jó darab föld a gazdák kárpótlásaként újfönt magánkézbe jutott. Hány száz
nadrágparcella támadt a 30 hektáros táblán? Művelni alig műveli valaki, eladni viszont…
majd ha bolondgombát esznek. „Ezeknek” oda nem adnák a világ összes kincséért sem.
Majd ha fagy!
…Hó lesz nagy.
Az idegenforgalomból befolyó milliárdokban (na, jó, milliókban) reménykedő hivatal a
legszívesebben azon nyomban – ahogy tehette volna (de mondom, hál’ Istennek nem tehette)
– eladná valami távol-keleti, -nyugati nagybefektető nemzetközi cégnek, csak hogy mielőbb
beépítse, hasznosítsa! Minden zegét-zugát – valahai ösvényét, dombhajlatát, magaslatát, déli,
avagy északi, keleti, mi több, nyugati oldalát, vízpartját, valamennyi porcikáját – teleültesse
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úttal-uccával, házzal, kerítéssel, őrszobával, hideg s meleg fürdővel, csak gyermekeiknek való
játszótérrel, zárt sportteleppel, miegyébbel, mitől jól érezné itt magát a nagyvilág háborúiban,
iszonyú pénzcsatáiban megfáradt test s lélek!
Hogy mondaná BB? A kisemberektől mentes nagyvilágnak.
Idehaza, minálunk.
Valameddig még.
Mígnem.
‒ Mit keres itt a magyar? – szokta volt kérdezni alig egy század után a hazánkba
bekéreckedő menekült.
Ha a gazdák adnák…
Nem fogják.
Reméljük…
Az elmúlt huszonöt ‒ harminc… ‒ újbolsi/vadkapitalista évben egy szem érdemes ötlettel
találkozhattunk a Lozsánta hasznosítását illetően! A jó évtizedig polgármester Kerényi László
mondotta volt (az ő szájába adja a helyi emlékezet): telepítsük be az egész domboldalt
mandulával! Azzal megmenthetnénk a mohó karvalytőkétől, mert mandulaerdő irtására tán
nehezebben kapnának engedélyt…
Az Európát hazudó EU tán ahhoz is hozzájárulna, de akkor netán. Esetleg lenne esélyünk!
Honnan tudnák a komák: természet és társadalom összhangja nélkül sokra megyünk!
A Tó már eléggé csehül áll – mi magunk tettük tönkre. Hogy „könnyebb” legyen!
„Jobban” éljünk!
Honnan… e muksók?
Honnan, honnan.
Mi mért gyanítjuk?
„Lozsánta.”
Lozsánta-Magyarország.
Az erőszak, mindég az erő.
Az erősebb.
Mi lenne, ha egyszer a jó kerekedne felül?
Ahhoz Ábelnak Káin alá kellene gyújtania.
Sosem fog.
Lo-zsán-ta.
…írja az újság (tudós előadás nyomán): a Tó 235 km-es partjából 143 km kikövezett,
lebetonozott, miközben a legutóbbi verekedés után ez (cakk um púder) 9 km volt. A Balatonpartnak csak a 17 %-a maradt a természetest megközelítő állapotban, s 28 %-ot tesz ki a part
mentén a károsodott (tehát már közel sem ép, mert bejárókkal, horgászpadokkal,
magánkikötőkkel agyonvágott, széttagolt, össze-visszaszabdalt) nádas. Hogy itt akár 20 ezer
hajó is hajókázhatna? Hol köthetnének ki? Csak ha tovább rongálnók a Tavat.
Liget helyett
Vágják a Liget fáit.
Még hogy vágják; mit telepítenek a helyükre? Másik, errefelé őshonos fát, vagy honolului
Bauhaus-piszkot? Csicsás szállodát a dúsgazdagoknak, mely épületnek annyi köze sincs
mihozzánk, mint az ürgelyuknak.
Szent Erzsébet liget, Szent Erzsébet park, Öregpark, Őspark, Véghely-park, Liget, meg
még ki tudja, mi nem… ugyanaz a liget. Hát még ha sorra vesszük az egészet: az almádi
kikötői sorompótól a Káptalanhegy-alji benzinkútig húzódó teljes zöldövezetet! Melyben
nyaraló, fövenyfürdő, kávéház, sátortábor, nyaralóházas telep, focipálya, vitorlásrév egyaránt
megtalálható. De… zöld az egész! Mindez ligetben: fák, bokrok, füves tisztások között. Az
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egykori apadás helyén, hol a mocsarat föltöltötték, jó száz éve fával beültették (hogy most
megnyirbálják őket), gyönyörű árnyas ligetté varázsolták Almádifürdő alapító atyái. Nem
akárkik! Köztük a világcsavargó, ide alkotó pihenésre megtérő Kompolthy Tivadar. Mely
több kilométeren a parton elhúzódó, a vizet szegélyező liget Almádifürdő ékessége,
legnagyobb kincse ma is! Az volt, marad.
Almádit a természetgyógyászattal kiegészített fürdőzés tette naggyá. Ismertté, kedvelt
gyógyhely pihenőhellyé. Az 1800-as évek utolsó harmadában épült ki lég-, nap-,
vízgyógyászati fürdővé, hogy a két világháború közt megkezdődjön leépülése. A szomszédos,
pár mérföldre fekvő Fűzfő tó- és tókörnyék-mérgező gyártelepének 1920-as évekbeli
megszületése csak rátett egy lapáttal, hogy a világszocializmus honi segédcsapata a gyomirtó
szer gyártás szovjetméretűvé alakításával betegye a kaput. Volt, nincs almádi gyógyidegenforgalom, ami a Tó és a Bakony-erdő ölelkezésénél kínált eszményi föltételeket a
pihenéshez az egészségüket óvni igyekvő vendégeknek.
Az Öreg-hegy szőleit a szőlőgyökértetű pusztította el, a pincék, borházak (balatoniasan
sató és prősházak) nyaralókká emelkedtek, a falu pedig Veszprém és a környék – no meg a fél
ország – polgárságának kedvelt üdülőhelye lett. Veszprém szőlőhegyéből már-már nagyvilági
fürdőhely – az előbb említett természetgyógyászat ekkor kibontakozó világhírnevének
köszönhetően.
Mi marad a fák csonkítása után?
Nád, bokor; minek?
A nádat? Magát a tavat körbeölelő nádast: jó száz éve irtják. Bokros, ciheres, alacsony zöld
rengeteg a parton? 2008-ban vágják ki Almádiban a kikötőre szaladó Ligetben az utolsót.
Hogy az öreg fák egy részét eltüntették, a sudár nyárfákat szerte a Városház előtt és körben
villanykaró-, karácsonyfadísz-tartó pózna méretűre visszavágták? Nem elég. Most a tópart
utolsó bokraitól is megszabadítanak bennünket. Kérdésedre a szakértő válasz: hogy a vendég
messziről láthassa a Tavat! Erre vágyik, ezért fizet!
Hogy mintha a tengerparton lenne…
Már-már.
Szintve.
Hogy ez a Balaton, nem az Ión-tenger, kit érdekel?
Mér, ott nem irtották ki az erdőket: már az ógörögök?
Igaz, nem azért, hogy a vendég kedviben járjanak, hanem állítólag a hajóépítéshez
szükséges fákért.
Igen, igen.
Nem, nem.
Hogy az alacsonyan otthont építő madarak fészkelő helyét tetszenek végleg elpusztítani,
kit érdekel?
Nem végleg! Jövőre kinőhet.
Az ki. A madarak meg addigra. Elvesznek, ezek, mindörökre.
Nem kell ilyen negatívan látni a dolgokat!
Hogy lennénk bizakodóak, ha rátok nézünk.
A vendég jól érezze magát! Hát nem ebből élünk?!
Ha törni, zúzni támad kedve a vadnyugati újifjúságnak, csak nyugodtan! Ezért fizetnek.
Hogy közben a másik inkább továbbáll?... „Gyermekbarát”, hallod az igét, aztán meg.
Almádiban majd’ két kilométer hosszan nem tud a városból a partra lemenni lépcsőzés nélkül
a kismama, a kocsijában babáját toló anyuci, a rokkant, a vénséges vén…
Menjen máshová?
Mén is. Ha tud.
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Bírja, vagy nem bírja.
Odaadná, hallod, ez, a leányát!
Az anyját.
Píz.
Péz.
Penyaz.
Emberét.
Föl a kezekkel!
Mi’ rég!
Kenese és Fűzfő közt – olvasod a derékszéki lapban – töltik iszappal a parton futó vasúti
pálya és a vízbe rakott kővédmű közti vizes, nádas részt. Hogy evvel a Tó utolsó ívóhelyeinek
egyikét számolják föl. Györökön a kerékpárút fölött nyaralgató urak tarra nyíratják a
gyönyörű nyírfasort, zavarja őket a kilátásban; nem látják a Tavat! Miért vették ők ezt a
telket… annó Rákosi valahanyadik évében bagóért?!
„Hal”.
„Kevés a hal!”
„Levegő.”
„Árnyék.”
„Egy kis nyugalom.”
Lesz ez még kevesebb.
A nyereség, fiúk, a nyereség!
Az azon nyomban zsebre vágható haszon.
A holnapi?
Az akkoriak dolga! Mi közük – ezeknek – mindehhez?
Legföljebb továbbköltözünk (egy Földdel).
Favágók
Még hogy Csabán, Pesten, Pápán, Aradon tiltakozik a jónép a szerintünk ostoba, kártékony,
fölösleges fakivágások ellen, tóparti községünkben (Balaton-Akárhol) is megtehetné. Nem és
minek. Irtják a szemünk láttára – orrunk előtt ‒ (kertünk alatt) a százéves, több öl kerületű
öreg fákat ligeteinkben, utcáinkon, tóparti sétányunkon. Főterünkön, ahova nyáron
(pünkösdtől Szent Mihályig) épp az árnyat adó fák alá igyekszik állni kocsijával a messziről
hozzánk érkező kiránduló, fürdővendég. Nem és nem, minek?
Minek az árnyék? Minek, miközben arról papol minden éghajlatkutató: a légkör – és a
föld, mindenünk! ‒ szennyezése miatt lesz egyre melegebb, sivatagosodhat el fél (vagy épp az
egész) ország. Fatelepítéssel, a szárazságot jobban tűrő növények termesztésével védhetjük
életterünket a leginkább a benzingőz és miegyéb füsttermékek termelésének csökkentése
mellett.
Ha nem, hát nem. Minek minálunk, Balatonunk körül az öreg, csonkítatlan fa?
Öreg? Vén-e a 100 éves?
Tessenek megkérdezni az „ezeréves” akarattyai fát, aki alatt – állítólag – még hogy
Rákóczi kurucai, egyenesen Árpád leventéi hűsöltek a két csata közti áldott csöndben. A
középkori iratokban már emlegetett öreg szil – mint a foki Sió-torkolat, a Tihanyi Apátság és
a zalai-veszprémi megyehatáron álló Almádi csárda társaságában helyet foglaló Balatonmellyéki (kelet-balatoni) határmegállapító hely – vajh’ élt-e volna annyi századot, ha Árpád
és Rákóczi kertészei tízévente levágják az ágait, mert úgy (a XXI. századi /ál/tudományos
kertészeti szakismeretek szerint legalábbis) jobban megerősödnek, életképesebbek, erősebbek,
szebbek lesznek.
Az Akarattyai Öreg Szil, tarvágással…
48

Nem vitás, a Vén Szil mára kiszáradt. Ám az érintetlen, legföljebb a viharok által
megcsonkított, ám újra és megint hatalmas lombkoronát növesztő faóriás sok-sok évszázadig
adott enyhelyet az arra járó vándornak, a közeli szőlőskertekben buzgólkodónak, a hálóját
kivetni készülőnek, a távoli fehér vitorlát leső szerelmes leánynak. A megcsonkított tóparti
öreg fák aligha adnak valaha is akkora – életadó – árnyat, mint amekkorával szolgált valaha a
regék világába költöző öregapjuk, üköreganyjuk.
Mire föl: Szent Jakab hava elején a kikötő előtti ligetben barna műanyag zsákot húznak a
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET föliratú, téglalap alakú táblára, valamint a tojásdad, kék
színű, madaras hasonló figyelmeztetésre. „Mert” a táblán túl végig állnak a füvön a
nagykutyák kiskocsijai. Tavaly 130 ezres büntetéseket akasztottak az ideálló kirándulók
szélvédőjére.
Ők és mi. „Ők”. „Mi”.
Nyáron a közútkezelő – balesetveszélyre hivatkozva ‒ kivágatta a Római úton az öreg
fákat. Nyilván mert aki gyorsan hajt, nekimehet valamelyiknek, s nem mindegy, húsz méterrel
kijjebb tett facsemetének, vagy az útpadka melletti százéves faóriás hatökörderekának ütődike a koma. Úgyhogy imádkozunk, minél később újítsák föl pl. az Alcsútról Etyeknek baktató
rozoga utat a golfpálya előtt, mert a legföljebb 50 km-es sebességet elviselő út menti
gyönyörű fákat ma nem fenyegeti veszély, ám ha itt is fölgyorsíthatják motorjaikat az
eszementek, nyomban föllép az azonnali baleset- és életveszély, s akkor ezeket is sürgősen ki
kell vágni. Fövenyfürdőnk legnagyobb árnyékot adó, ép, egészséges – százéves ‒ fáját azért
vágják ki (mondottuk volt, természetvédelmi területen), mert a gyökerei fölemelik,
tönkreteszik a járdát… Nem épp fordítva: a járdát köllene a fához igazítani? (Arról nem
beszélve, hogy elvette a kilátást a mögé települt csapszék vendégei – meg csaposa ‒ elől.)
Fák, szegények.
A favágó: fát vág. Kivágja, amit ki kell neki. Ez a dolga. Ellenben a kertész: kivág,
csonkol, ha szükséges, ám következő lépése a pótlás… Az eltakarított fa árnyékot adott
játszótér gyermekeinek? Újat ültet; s hogy annak csak évek múlva lesz koronája, árnyat adó
lugast kerít apróságaink köré…
Siófoknál a Tó: hébereg
Hallhatjuk még néha, hogy Siófokot Zsidófoknak csúfolták. Nyilván mert Pestről a Mózeshitű magyarok a Jézus-hitű magyaroknál is nagyobb számban – avagy arányban – robogtak le
a hétvégi „bika vonatokkal” a kies veszprémi Tó-partra. (Vesd össze: akkor tájt Siófok, egész
a Sióig, Veszprémvármegyéhez tartozott.) Mire föl Lőwy Árpád ím ígyen dall a Háborgó
Balatonnál című klapanciájában (foki kertvendéglő, avagy józsefvárosi kurtakorcsma görbe
lábú asztalánál):
…A túlparton Siófok van,
Más élet, nyelv és divatok;
Tömve jönnek szombatonként
Ide a „bika vonatok”.
Más a természet, levegő,
S a lakósok mind héberek,
S a Balaton nem háborog,
De stílszerűen hébereg.
A Fokkal gazdagított Somogy: valóban sokszorosan szent hely. Koppány világa,
Somogyország. Kodolányi rajzolja meg (a Pogány tüzekben) az Öregisten áldotta – délbalatoni somogyi, s észak-balatoni zalai ‒ tájat, ábrázolja az abból erőt merítő táltos életet.
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Emlegeti szent fáit, melyhez áldozni járul a magyar. Ezer esztendő múltán tán ugyanott,
ugyanazon fa hajtásából lett vén fa oldalán díszlő Mária-kép miatt tisztelt szentfánál – képes
fánál – csudálkozhatsz.
Hova – nem – jutottunk.
Egy ugyanazon Isten! – rí a java… miolta?
Mióta nem.
Röptéri rémségek
Szabadiban 1938-ban kezdték építeni a röpteret. A háború alatt német segítséggel folytatódott
a Veszprém és Szentkirályszabadja közti repülőtér kiépítése, alaposan bevonták a
munkaszolgálatosokat is. Dolgoztak itt helybéli s környékbeli „önkéntesek” – például almádi
leventék is, akik egyike 2009-ben is lelkesen emlékezik a nemzetiszocialista röptérépítés lázas
napjaira. Minő nagy dolog, Veszprémnek, mi több, a vendégforgalomból élő Almádinak saját
röptere lesz!.... 1944 őszén rövid ideig a (szentkirály)szabadi rabtábor lakója volt Radnóti
Miklós is, aki innen indult az Abdáig tartó halálmenetre. A háború után a ruszkik
támaszpontja, 1956-ban itt szállnak le az eredetileg Szuezba készülő szovjet csapatszállító
gépek, hogy a fél országot áraszthassák el innen vöröskatona megszállókkal. Előbb persze
november 4-től néhány napon át szét kellett lőniük az ellenálló Veszprémet, a környékbeli
magyar egységeket. Az egyenlőtlen küzdelemben vagy ötven magyar esett el.
Röptér, Almádi, Veszprém, Balaton… Nácik, bolsik, s a gyarmatosítók mai utódai…
Örülnek neki!
Örültek.
Volt, hogy a Csatár-hegynek rohant két muszka MIG!... Valaki úgy emlékszik, az 1970-es
években rohant hadgyakorlaton három ruszki pilóta a Herend fölötti Hajagnak. Helikoptereik,
repülőik zajától vasárnap sem lehetett a bakonyi megyeszékhelyen pihenni…
2009-ben tiltakozunk az ellen, hogy a pár éve kiürített röpteret bagóért megvásárló, távoli
adóparadicsomban bejegyzett külhoni cég nagyméretű, a nemzetközi személy- és
teherforgalmat egyként szolgáló le- és fölszállóhellyé építse ki Szabadit! (…Veszprémet.)
(Almádit – hisz a faluszéltől jó szaladásra bőgetik a gépeket…) (Almádi fölött pár száz
méterre röpködnének a szarjankók.) Mit nem vágnak hozzánk:
‒ Miért nem tetszettek akkor szólni, hogy zavaró a reptér?!
Mármint a szovjet megszállás idején. Persze, hogy egy mukk sem volt.
‒ Ugye.
Akkor most honnan ez a nagy bátorság. Akkor kellett volna!
Ahhoz kelletett volna merészség.
Mondja, aki annakidején befogta a szánk. Utánunk szaglászott. Jelentette, mit
álmodunk.
Kit szeretnénk. Mit.
Valakiknek megéri.
Nemzeti és nemzetközi szocialistáknak, üzleti világkormánynak.
‒ Már megint politizálni tetszik…
Kár.
Értünk.
Sátortáborozván
A Balatonnál először és (eddig) utoljára Füreden sátoroztam – megboldogult kisdiák
koromban. (A KSzKBI-üdülő mellett a parton sat. ) Bár a fülbemászóktól tartottam, nem ízlett
a korareggeli torna (a sétányt övező ligetben), leterített a forróság a badacsonyi
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hegymászáson, szép élmény volt! Ám hogy valaha is kempingnek, campingnak hívjam a
tábort, sátortábort… Ahhoz kicsikét még hülyülnöm kellene.
Sétálsz az almádi tóparton, s mit nem látsz… egész nyáron? Májustól szeptemberig. Tele a
sátortábor hazai s külhoni vendéggel. Mellette a bezárt fogadó (motel néven elhallgattatva),
mert hogy nagyberuházásra készül a messziről – valamilyen Szecsele-szigetekről? ‒ szalajtott
vállalkozó. Vagy szállodasor, sőt, velnesz, miegyéb lesz itten, vagy semmi! Mert hogy a
vendégnek ma már ez a szint kell, nem a sátorozás, fa- meg kőházi (motelli) fogadózás. Jó,
hogy nem… Haladni kell! Haladni a korral. „Sátor”…, jó, hogy nem „jurta”.
Turul, bocskai, árpádsáv… (Ne adj’ Isten: Szabad Magyarország…) Az kéne, meg egy jó
valagon billentés! (Ezeknek az uraknak.)
Mi nem jut a sátorról eszedbe.
Szó, mi szó, ez évben semmi se lett az egészből! Mármint a nagyméretű és világigényű
fejlesztésből. Sem tanácsi helybenhagyás, sem álladalmi, mi több, ejrópai támogatás
(államfejés, EU-kassza apasztás), csak a várakozás a szebb (tőkés) jövőre. A töketlen

helybéliek mit értenek ebből…
Még a pályára is fáj(hat) a foguk. A focipályát kézbe véve egész napnyugati
üdülőparadicsom jöhetne létre nem balatoni, ejrópai – fidzsi-szigeti, honolului stb. –
páremeletes sorházakkal, fölcicomázott betontömbökkel… Kívül (a parton, nem a Tó
vizében) meleg és hideg vizű fördő medence, az eddig sétánynak (korábban szabad fördőnek,
Gyenesnek becézett ingyenstrandnak) helyet adó rész persze hogy az övék lenne, hogy
mehetne oda helybéli, nem szállóvendég az ő portájukra? Hogy a törvény a tópart védelmét,
szabaddá tételét írja elő, kit akadályozna meg az 1990-es, 2000-es, 2010-es években a
köztulajdonban lévő tópart magántulajdonba vételében? Őket jó, hogy nem.
‒ A kempingezés? Ideje lejárt.
Lejért pláne.
Szó sem lehet róla. Addig marad az almádi sátortábor, amíg bele nem foghatnak a
nagyberuházásba. (Az ő nyelvükön: projektba.)
Ha valami korszerűtlen, akkor korszerűtlen, hogy a modernségéről szót se ejtsünk.
Amiről, valahogyan fogvást, nem tudnak azok a balgák (köztük persze számosan belgák),
akik az új évezredben is tábornyitástól táborzárásig zsúfolásig megtöltik az almádi (Káptalanhegy előtti tóparti) sátortábort. Úgyannyira, hogy évről évre nagyobb a forgalom.
Mire föl azt írja az újság, hogy „a válság ellenére 7-8 %-kal nőtt eddig az előfoglalások
száma a cég tulajdonában lévő 17 balatoni kempingben”.
Ha nő, mér csökken? – elvtársai az elvtársaknak (az Úrban).
Balaton megye
Tökéletlenjei rendre „régió”-znak. Nem tudva, hogy e szó a mi nyelvünkön nem jelent
semmit. Másén hogyne, épp eleget, magyarul az ég adta világon semmit.
Mert régió lehet az atlanti térség (meg a többi), Eurázsia és a teljes Amerika (a két kettős
földrész), Ausztrália (meg valamennyi földrész külön-külön), Közép-Európa (hogy pl.
Délkelet-Ázsiát ne is említsük), a Kárpát-medence (az, Nagymagyarország), egy-egy állam
(Hondurasztól Tajvanig, meg vissza), a Túl-a-Duna (a Kizil-kum sat.), Zaránd vármegye
(máshun, minálunk, mondjuk szék, derékszék), a szuzdáli kormányzóság (s más járásnyi
térség, avagy fiúszék), Makó város és környéke (hogy a sort város és vidéke tárgyában ne
folytassuk), s nyilván régió mondjuk Pestbuda székesfőváros pesti, avagy budai fele… Régió
térség, táj, nagytáj‒kistáj, kishaza‒nagyhaza miegyebek helyett!
Ahelyett, hogy néven neveznők, csak ez a semmit mondás. Mint általában az angol jellegű
nyelvekben? Ahol egy szó ezer jelentést bír: épp azt, amit rá akarunk fogni! Amilyen
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környezetben ejtjük ki, ahová helyezzük a szavak rengetegében. Ahány beszédhelyzet,
mondandó, annyi jelentés? Mindig más?
Ahol ilyen szegényes a szókincs, hogyne! Hogy a csudába ne. Ám magyarul…
A magyarban, ahol mindent meg tudunk nevezni. Nem kell máshol mást jelentő dolog
mögé búni.
Régió… Jó, hogy nem.
Majdnem csúnyát mondtam.
(Szidod az anyámat, szidod az anyámat?!)
Ne engedjünk a csábításnak. Átkozódni bárki – bármelyik nyelvvel élő ‒ tud. Árnyaltan,
szépen, változatosan, választékosan, szabatosan, érthetően, egyértelműen fogalmazni csak
magyar jellegű nyelv.
Vagyunk vagy ketten-hárman?
Szerintem jóval többen.
Balaton-régió… Jó, hogy nem lógané! Mert a „régió” akár azt is jelentheti. Ha valakinek
arra fáj a foga.
Balaton-mellyék, Balaton tája, Balaton-vidék, Balaton-térség, Balaton melléke, Balaton, a
Magyar Tenger tája, a Tó mellyéke, a Tó és környezete. Netán Közép-Dunántúl – melynek
épp közepe a Tó.
Na, Magyar Riviéra… az Istennek se!
Maradjunk a Balatonnál.
Esetleg: Balaton megye!
Netán tán.
Vár.
„Hobbi-borászok”
‒ A borok 80 százaléka fehér volt, vörös szinte csak Arad-Hegyaljáról, Ménesről érkezett.
Nagyenyed környékén, vagy a Küküllő mentén fantasztikus fehérborokat állítanak elő. De aki
vörös borra szomjazik, az tudja, hogy a történelmi Magyarország egyik legjobb
vörösbortermő vidéke Ménes – mondta Balla Géza pincetulajdonos az erdélyiek egyik ménesi
borviadalán az aradi napilapnak. – Amikor évekkel ezelőtt elindítottuk ezt a versenyt, az volt
a célunk, hogy a kistermelőket meggyőzzük, hogy jó minőséget állítsanak elő. Világszerte a
legjobb borokat a kistermelők készítik. Ezen vagyunk mi is Erdélyben, hogy segítsük őket.
Nem egyszerű, hiszen a 80 százalékuk hobbiból foglalkozik ezzel. Sok tanulni való van, hogy
piacképesek legyenek, de jó úton haladunk. Minden ilyen versenyen mi, borbírák
megmagyarázzuk a gazdáknak, hogy mit csinálnak jól és mit nem, és évről évre javul a
minőség.
Tavaszi füredi borászati tanácskozáson neves nagytermelő kelt ki: a piacon helytállni
képes nagytermelők alapítsanak külön szakmai érdekvédelmi szervezetet, mert a 100.000 tagú
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa nem képviseli őket.
Való, ők tán százan – ha – vannak. Amazok 99.900-an. Kedvtelésből, szórakozásból,
hagyományőrzésként, mert apjától, öregapjától, a szomszédtól ezt tanulta. Leste el. Kedvelte
meg, lett élete öröme, hétvégi kikapcsolódás oka és értelme. A kisgazda buzgalma, hogy a
kenyeret adó gabona, a jó bevétellel kecsegtető ipari növény, a hasznot hozó jószág, a közeli
piacra vihető zöldség és gyümölcs mellett csak-csak futja erejéből, idejéből, pénzéből –
tehetségéből – szőlőre, saját borra is! Hogy legyen egy kis öröme.
Öröme teljék benne!
A dologban.
Kis birtokában.
Gyümölcsösében, szőlejében.
Kinn a szőlőhegyen.
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Pincéjében.
„Hobbi”. „Kedvtelés”. „Szórakozás”. Műkedvelés, kontárkodás. Amatőrizmus.
Ami az egész élet. Életünk.
A föld szeretete. A természeté. A dologé. Dolgos életé. Családunké. A barátságé.
Ellátogathatnál egyszer a pincémbe!
Miért ne.
A mi pincénkben…
„Farkas Ferencé” ‒ írta öregapád a magáéra Kígyóson.
Az övé.
Csak a miénk.
Nem függ a piactól, tőzsdétől, rablóktól és zsebmetszőktől, pénzintézetektől, kölcsönt a
nyakadba akasztóktól, zsivány „kereskedőktől”, lótolvaj nagyüzemektől, a „hozzáadott
érték”-en hízóktól, nem, csak a jó Istentől! A magad erejétől. Tenmagadtól.
Az időjárástól. Két kezedtől. Eszedtől. Szeretetedtől.
Ez nem tetszik a nagytermelőknek! Hogy a kistermelő elkerülheti, kikerülheti, semmibe
veheti… Mert ellátja magát, a nagycsaládot, a fél utcát, fertály megyét.
Útban van neki… Az 1 ezreléknek a 999 ezrelék.
Ahelyett, hogy örülne, mint a Balla-féle: ha ő valamit elront, a kiskertben csak marad az
általa tönkretettből írmagnak való.
A föld, a szőlő, a bor, a jó levegő, embertársaid szeretete; ne hagyd magad.
Nem wellness, kikötő
Mondhattad (volna) neki, falra borsót hányhatsz. „Hotel Wellness”, netán „magyarosan”
„Wellness Hotel”… Bruhaha.
Ilyen ostobán hirdette magát „az egyik tóparti” vitorláskikötő! Évekig. Van ott a
kikötőhelyeken túl a kikötőépületben pár vendégszoba (átutazó hajósnak, tartós és
futóvendégnek, víztől, hullámzásról, vihartól irtózó barátnőnknek-barátunknak), edzőterem,
tanácskozóvá átszerelhető társalgó, pingpongasztal, billiárd, mi több, a hajókikötő végiben, a
hajóhíd végén fölállítható, telente afféle tavi szaunaként élvezhető, a víz felől üvegfalú faház
is, ám hogy wellness lett volna, aligha állíthatjuk. Vitorláskikötő, melyhez a parton – némi jó
szándékkal – vitorlás menedékháznak mondható épület tartozik.
A forgalom – a wellness, illetve a wellnessnek kikiáltott hajókikötői – nem nőtt, sőt,
csökkeni kezdett. Nyilván mert máshol ellenben…
Úgy tűnik, a wellness-kinevezés sem födte el a tavi valót, nyilván ezért tértek nemrég
vissza a tény és valóhoz! Mert mi nem virít késő téltől a tavalyi Wellness Hotel cégér helyett
a vadonatúj táblán? Újdonat föstékkel a fatáblán mázolván „Vitorláskikötő” virít.
Szinte megnyugtató a szemnek.
Mert így már tudja az ember, mire számíthat. S – nyilván – nagyjából azt is kapja.
Szinte szívbemarkoló! Mellbe vág az igazság. A pofonegyszerű.
‒ Mi az, hogy „velnesz”? – kérdezted, te kis oktondi, buta pógár.
Honnan tudtad volna. Még ha jártál volna jappán nyelvtanfolyamra!
Az is kevés lenne.
S mily szép – azon túl, hogy érthető ‒ a megnevezés! Ránézésre tudod, mit nyújt, mit nem.
Pl. léghajókikötésre aligha alkalmatos stb.
Hun árad, hun apad
Mármint a Tó!
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Ahogy természetes. Amikor túl esős az idő, egyszer csak kezd kilépni – a bölcs eleink s
még bölcsebb kortársaink által kikövezett ‒ medréből a Balaton. Hova, hová nem, a hajdan
apadásnak nevezett, a valahai bennszülöttek által békén hagyott vizenyős tóparti övezetbe.
Melyet honunkat csak térképről ismerő mérnökeink segedelmével az idetelepedő máshonnan
szalajtottak teleraktak üdülőházaikkal, hogy most rikoltozhassanak, jaj, micsoda kár ér
bennünket a belvízzel, tessenek kifizetni a kárunkat!
Igaz, jobbára engedély nélkül építkeztek, foglalták el a Tó apadását, gátolva a Tó
természetes életét, szabad mozgását. Az állam pedig úttal, vaspályával folytatta a Tó
megrablását.
‒ Kár? Kárunkat? Nem lenne jobb kiszélesíteni a Siót, hajózhatóvá tenni, s egyszerre
két legyet csapván idáig evezhetnének nyolcárbócosaink, tengerjáró gőzöseink, a fölös víz
pedig szükség esetén a dunányi Sió-csatornán leereszthető!
Ötletnek nem rossz, megfizetni viszont ki fogja?
Magyarország érdeke, nem?
Nemde bár.
Bár-bár.
Hogy ötévente, húszévente meg akkora legyen az aszály, hogy a víz méterekkel
apadjon, országútnyi széles mederszélt hagyjon szárazon maga után…
„Ezért áldoztunk annyit a telkeinkre, hogy most bűzös pocsolya díszelegjen körben a
parton? Hogy jön ide a vendég, az idegenforgalom látja kárát! Föl kellene tölteni a Tavat…” ‒
és már sorolják is a „szakemberek” (mondom, a messziről szalajtottak), honnan nem:
Drávából, Rábából, Dunából… Hogy csak az olcsóbb – pár százmilliárdba kerülő –
megoldásokat említsük.
„Tönkrementünk!”, „Tönkremegyünk!” – harsognak ekkor, akkor, amakkor. S
természetesen fizessen a köz. Az ő érdekükben. Mert – természetesen – az itteni ember tudton
tudja, mi a Tó dolga, mi a miénk. Hogy mitől Balaton s Balaton-mellyék ez az egész.
TESSENEK BÉKÉN HAGYNI.
Kb. ennyi.
Minél nagyobb a beavatkozás, annál kivédhetetlenebb egy-egy valóban nagy csapás.
A legújabb régi ügy: dől a keleti magas part a házakra, kertekre, vasútra, országútra... Nem
kis részben azért, mert a hegynyi dombok tetején csatornázatlan házak, utcák épültek.
Valakik megint mellényúltak; fizessen az ország, helyettük.
„Tragédia!”
Az, az; aznak az, látható.
A Corvin uccától Vlagyivosztokig
Szerénységünk Nagycsaba – Tótcsaba, amúgy Békés-Csaba – mezőváros Corvin uccájában
látta meg a napvilágot, s jó két évtizedig a Corvin Jánosról elkeresztelt uccában és környékén,
a Körös-parton nevelkedett, növekedett, élte a maga gyermeki és ifiú életét! Felnőtt fejjel
legjobb cimborám tót édesanyjától tudtam meg, hogy a helybéli szlovákság Corvinkának –
ejtvén: Korvinkának ‒ hívja uccánkat és környékét a névadó Corvin János miatt. Magyari
könyvben bukkantam a megfejtésére: Corvinkának a hunnivadékok nevezték a kis Hunyadit a
maga idejében, tehát az 1400-1500-as években. E magyar személynevet – családnév
becézését… ‒ a pusztuló békési magyarságtól vehette át az 1700-as évek elején idetelepített
felföldi tótság, s őrizte meg (mi magunk helyett?)… az 1900-as évek végéig, hogy
szerénységünknek átadva átörökíthessük a magyar végtelenségnek e gyönyörű
magyar‒szlovák helynevünket‒személynevünket. Pár éve, meg most, a XXI. század elején
tartván.
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Mit ád a jó Isten, a Balatonig szaladó Bakony egyik tóparti városában élve – hogyne,
Almádifürdőn – ismét találkozom Corvin uccánkkal! Mert Corvin ucca itt is van. Volt, van,
lesz. Majdnem úgy, mint Csabán. Azzal a különbséggel, hogy odahaza csak kísérleteztek a
hívatalosok a Corvin Korvinosításával – nem egyszer így írták le szülőuccánk nevét ‒, ám
hogy az uccanévtáblát is magukévá tegyék, arra Csabán még nem jutott idejük. Tán a magát
Csabán őslakosságnak gondoló szlovákság Corvinka-érzelmeinek köszönhetően?
No lám, nem véletlen voltunk mi nagyon jóban magyarok, tótok Tót-Csabán, NagyCsabán! Hogy Kr. u. 2011-ben, a Corvin családot alapító Hunyadi János nándori diadalának
555. évfordulóján az ottani ifjúság ne értse, mire föl emlegetünk beszélyünkben csabjanszki
világot. Mert nekik ez már múlt. Múlt a mi egykori jelenünk. Mi más lenne.
Itt átírták Corvint Corvinnak. Corvin ucca volt, maradt is, de pontosítottak: Corvin Ottó
bácsi uccájában tetszenek sétafikálni, lakni, nyaralni, üdülni sat! S lett a Corvin Jánost idéző
Corvin uccából Korvin Ottóval fenyegetőző Corvin ucca. Nálunk ki nem írták volna, hogy ki
is az a Corvin, itt belecsaptak a lecsóba.
Pár év(tized), és odahaza is úgy járunk, mint idehaza? Pap János veszprémvármegyei vörös
hóhér birodalmában előbbre járt a moszkvai óra. Mint Vlagyivosztokban, épp annyit mutatott
a balatoni‒bakonyi óra. Mert Corvin mit jelent Kelet-Berlintől Vlagyivosztokig ezeknek?
Azoknak, akiknek csak Korvin Ottó latinosított helyi – hun volt, hun nem volt, ki tudja, van-e
még – „magyar” megnevezése a Corvin változat. Ottó és punktum!
„Corvin Ottó utca”. Corvin Ottó út-ca.
Almádiban többnyire utat mondana utca (ucca) helyett is a magyarok.
Corvin… Amikor nekik szent ember az Ottó! 1919 magyar leninfiúinak egyik szellemi
vezére.
Majd megőrülnek átadni a helyet Hunyadi János unokájának, Hunyadi Mátyás fiának!
Ki az a Hunyadi?
János hagyján (azt állítják, Jankó, mint Szibinyáni – Szebenyi ‒ különben sem volt
magyar, románnak született, rosszabb esetben kun), Mátyás „verte az urakat”, de „Corvin”, mi
az, hogy „Corvin”? Da, da, értik, a római katolikusok deák nyelvén jelent valamit. Az kellett
volna nekik, latin…
Ám ha már Corvin, maradjon, higgye a nép, ahogy akarja, fecsegjen a maga nyelvén
akármit: Corvin az övék.
‒ Corvin a miénk!
Próbáltad volna megkérdezni Pap János rémúr birodalmában, hogy tetszenek eztet
képzelni…
Mondom, ezeknek Corvin Közép-Európától Kamcsatkáig… Ottó.
Hát még a csabai Corvinkától az almádi Corvin uccáig! Meg vissza.
… Honnan tudták volna, hogy Hunyadi kormányzó „amúgy” Székely János?... Corvin meg
(pláne Corvinka).
Ez számított a legkevesebbet.
Mert ahol Ottó, ott Ottó.
Ottó ucca 18.
Születtem: 7.-ben. (1944-ben B.csabán a Corvin 7. sz. alatti házban.)
S mit ad Isten, 7 itt (B.almádiban) is van.
Corvintól Corvinig. (Békéstől a Balatonig, meg vissza.)
Ha nem tévesztünk utat (Vlagyivosztokot – ezúttal – elkerülve).
Éljen Corvin!
Mind.
Corvini – nem is olyan kicsi – hazánk.
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Tudósítások a Balaton-mellyékről

Magyar-Tenger ‒ Gyalog-Bakony
Avagy: A Büdösből jövet

A tanító, aki beadja az oltást
Szól a balatonhenyei lélekharang, a 94 évet élt Pő dör János koporsóját négy markos
férfiú viszi. A gyászmenetben ott a fél falu, s hol kereshetnénk másutt a híres henyei
tanítót, Hegyi Lajos bácsit is, mint a gyászolók között.
‒ Radeczky-huszár volt az öreg, erre volt a legbüszkébb! ‒ magyarázza a „fiatal”,
csak 72 esztendős tanító. ‒ Pődör Jánosnak egyszer se adtam oltást, sose volt az
orvosnál.
Nála mindenkit csak így mérnek: segített-e már az illetőnek a gyógyulásban. Mert
Hegyi tanító úr 1972-ben arról nevezetes Veszprém megyében, hogy Henyén, ahol
sosem volt orvos, a legszükségesebb egészségvédelmi teendőket ő végzi
rendületlenül.
Jelenleg csak egy betege van. A Köveskálról kijáró ápolónő szülési szabadságra
ment, s az orvosi kezelésre szorulók busszal járnak be a körzeti rendelőbe. Hegyi tanító
úr egy agyvérzéses, mozgásképtelen falubelijét szurkálja hetente kétszer.
‒ Persze, nem mint orvos, és nem is pénzért, hanem emberi kötelességből. S csak
akkor csinálom, amikor szükség van rám.
És az itt eltöltött évtizedek alatt ‒ 1920-ban jött ide tanítani ‒ sűrűn szorultak rá, a
műkedvelő gyógyászra a henyeiek.
Először csak állatokat kezelt, kipróbálta, milyen gyógyszer kellene. Megtörtént, hogy
szíven szúrt egy jércét, mert túl mélyre szaladt a tű.
‒ Egyszer is, a szomszédban megrúgta a disznót a ló, s egy öklömnyi bélcsomó
kilógott belőle. Van-e forró víz, kérdeztem. Egy kis szuperszeptil porral megmostam,
bevarrtam, volt éppen egy penicillinem, azt beadtam. Meg is gyógyult, szép hízó lett
belőle.
Másik alkalommal meg együtt ment az állatorvossal betegvizitre („Gyere velem,
ne legyek egyedül!”, hívta a lódoktor a jó barátját). Nem volt otthon senki, be
akartak mászni az ólba, hogy megvizsgálják, mi a baja a disznónak. Az meg, a buta
állat, kiugrott ‒ talán attól félt, hogy böllérbicska alá kerül? ‒, s a kerítés belemerült a
combjába. Hatalmas húsdarab lógott le róla.
‒ Van-e pálinkátok? ‒ kérdezte a doktor.
‒ Van.
‒ Akkor azonnal fertőtlenítünk, no, nem magunkat, hanem a sertést.
A lelógó combdarabot kendercérnával varrták vissza. A disznónak aztán kutya baja
se lett.
Lajos bácsi egy pohár erős balatoni borral serkenti emlékezetét.
‒ Itt a közelben egy nálam idősebb asszony éjjel rosszul lett. Persze,
lovas kocsival kellett kihozni az orvost. Az azt mondta, hogy reggel be kell vinni
a kórházba, és éjjel adjanak be neki egy morfiumot.
Éjfél körül felköltötték, hogy menjen, azonnal oltsa be az injekcióval az asszonyt,
mert nagy fájdalmai vannak. Ment és beadta.
Otthon alig feküdt le, megint jönnek, kopogtatnak, „Jöjjön már tanító úr, mert
ellik a Pajkos!”. És vitték a tsz-istállóba.
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‒ Nem lehetett a lóhoz nyúlni, mert rúgott. Le kellett kötni az egyik lábát,
három lábon állt, csak így tudtuk elvenni tőle a csikót.
A szomszédban élt egy öt gyerekes család. Az egyik kisfiú az udvaron
baltázott, „Júj, levágta az ujját, a tanító úr majd megcsinálja!”, szaladt át hozzá a
nővére, aki szemtanúja volt az ügyes ujjlevágásnak.
Odament, az ordibáló gyereknek az ujja egy bőrfoszlányon csüngött.
‒ Gondolkoztam, levágjam-e? Nem, inkább visszaállítottam, és leukoplaszttal
leragasztottam. Bevittük a kórházba, nem merték lebontani, mást ők sem tudtak volna
vele csinálni. Három nap múlva kellett visszamenni. Amikor leszedték a
leukoplasztot, nézték: összeforrt!
‒ Most traktorista a Sanyi, megcsináltam az ujját.
Az ember- és állatgyógyítás mellett a növényvédelemmel is foglalkozott és
foglalkozik. Végzett valami tanfolyamot, de hát azt rajta kívül még sokan kijárták,
mégsem mennek hoz zájuk nap mint nap, mint Lajos bácsihoz, hogy mit lehetne
csinálni a károsodott növényekkel.
Egy újabb pohár bor után a hosszú élet titkáról kezd beszámolni, aminek
röviden ez a summája: se szellemileg, se fizikailag nem szabad eltunyulni! Ez a titka
az egészséges öregségnek, mondja. S nem nehéz hinni neki, ahogy végignézünk a
kemény, nap barnította, ősz hajú, makkegészséges öregen.
‒ Ma is egész nap dolgozom!
Erdőjáráson, gombaszedésen, szép gyümölcsösének ápolásán, s az alkalmi
injekciós tevékenységén
kívül:
Balatonhenye
népfronttitkára, könyvtárosa,
vöröskeresztes elnöke, s mindez tizedik nyugdíjas évében.
‒ Tegnap este falugyűlés volt, ma este cirkusz lesz. Szóval minden nap van
valami. Egyedüli TIT-tag vagyok a faluban, télen én szervezem az előadásokat.
Egyszer Monoszlóra kellett oltás végett járnia, egy kartársnőjének csontrákja volt.
Lajos bácsinak közben Veszprémbe kellett utaznia egy tanfolyamra, a beteg tanítónő
azzal búcsúzott tőle: „Addig nem halok meg, míg haza nem jön!”
Amikor egy este megérkezett, azonnal átment e beteghez, aki mintha csak erre várt
volna: azonnal meg is halt.
‒ Hát ilyen az élet. Én búcsúztattam. Sok minden adódik az ilyen hosszú
életben.
A következő történet előtt ismét tölt vendégeinek is, magának is, nevetve:
‒ Rút a magyar, ha józan!
Hegyi Lajos bácsi eltűnő emberfajta utolsó mohikánja: falusi mindenes a Balatonfelvidéken az Úr 1960-70-es éveiben.
Orozva lett balatoni hal
‒ Orozva lett! – adta meg csanádi ángyikám, amikor (a gazdasszonyt is meglepő módon)
előjött a szénaboglya mögül titokban költött apróságaival a kotló.
Kicsit másképpen lett orozva a Balatonból lopva kihorgászott, kihalászott fogas, ponty,
miegyéb hal. Mindenesetre orvul. Az orvhorgász, meg az orvhalász jóvoltából.
Fél-, egymilliárd forintra becsülik a haltolvajok által a Balaton-vidéken a XXI. század
elején évente okozott kárt.
Az almádi, jó félezer tagot számláló horgászegyesület vezetőségi tagja, Nagy Ferenc a
balatoni halászat múltját is jól ismerő szakember. (Volt, míg el nem távozott közülünk;
nyugodjék békében!) Tőle igyekszem pontosan megtudni, mi az orvhorgászat, orvhalászat.
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‒ Nálunk az orvhorgászat nem számottevő, és nem is igazán veszélyes! Horoggal fog egykét halat magának, a családjának. Nem értékesítésre, és főleg nem szervezetten folyik az
orvhorgászat.
Lakásában az egyik falon régi szúró-vágó fegyverek. Az egyiket valaha maga is
használta… orvhalászatra?
‒ Kiskoromban szuronyból készítettünk szigonyt, tél végén lejártunk Budatavára a
nádashoz csukázni. Belestünk a zsombékok közé, de nem fogtunk semmit! Itt régen mindenki
kipróbálta.
Annyira így volt, hogy a régi balatoniak meséi szerint nem volt valamirevaló vízparti
ember, aki meg ne próbálta volna a tilost. Egykor a földesurak birtokolták a tavat, ma a hal az
államé – amelytől az engedéllyel szerezhetünk jogot a kifogására.
‒ Az orvhalász viszont értékesítésre, szervezetten, kereskedelmi mennyiségű halat fog ki a
Tóból. A vendéglős, akinek eladja, tavasszal vesz tíz kiló süllőt, s mit tesz Isten, ez a tíz kiló
kitart decemberig.
Kitart, mert a vállalkozó nem az étteremben tartja a két-három mázsa süllőt, ott csak annyi
mutatja magát a hűtőben, amennyit az a tavaszi számla mutat. Orvhalászt, orgazdát nyakon
csípni szinte lehetetlen.
‒ Ha már a kocsiban van a zsákmány, nem lehet rábizonyítani, hogy lopta! Azt mondja,
éppen most készül bevinni a rendőrségre.
Majd bolond lesz bevallani.
A Balaton keleti medencéjében a horgászok és a halászok megegyező tapasztalata szerint
nem jellemző az orvhalászat, inkább a tó nyugati felében űzik ezt a mesterséget a haltolvajok.
‒ Nálunk évente ha egy-két hálót találunk.
Mint a tihanyiak, akik a Belső tó jegébe fagyva találták a mázsa hallal teli orvhalász-hálót?
‒ Nem csak így lepleződhetnek le. Valaki bemegy a tóra s ráakad a hálóra, vagy
másképpen kapnak fülest a rendőrök, hogy valaki lerakta a hálót.
Hogy Balatonunkon milyen módon űzik az ipart az orvhalászok? Többen is ugyanúgy
sorolják.
Nagyon vékony lyukú műanyag hálót vásárol a haltolvaj, a 25-30 méter hosszú háló egy
kis szatyorba belefér, s meg sem áll a Balaton kiszemelt partjáig. Este – a nádasok előtt, a
haljárást ismerve ‒ lerakja a rekesztőhálóként alkalmazott halász szerszámot. Az apró szemű
háló válogatás nélkül mindent megfog. Éjszaka az orvhalász fölszedi a zsákmányt.
Ha nagyon elszemtelenedik s napokon át ugyanott, ugyanúgy igyekszik megrabolni a
Balatont, könnyebb nyakon csípni, mert szemet szúrhat a működése.
Eddig ritkábban alkalmazták a balatoni haltolvajok a sorhorgot (amelyet fenékhorognak is
hívnak), újabban ez a módszer túlzottan divatba jött. Száz-kétszáz méter hosszú is lehet egyegy tófenékre süllyesztett zsinór, s a méterenként elhelyezett csalira ráharapó süllőket,
balinokat két-három naponta emelik ki.
Ennél aljasabb orvhalász módszert balatoni ember nem ismer! Mert az így horogra akadt
hal és vízimadár megdöglik a víz alatt, mielőtt kihúzná a tolvaj.
A folyókon előforduló gereblyézés a Balatonnál sok sikerrel nem kecsegtet, mert itt jóval
kevesebb a hal. (A gereblyézés sem akármilyen aljas módszer: a több egybefogott horgot
végighúzzák a meder alján, s e rémes halfogó eszköz a nagy hal oldalába is beleakad.)
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A Balatoni Halászati Rt. vezérigazgató-helyettese, Tölg László is azt mondja, hogy az
orvhorgászokkal elboldogulnak: a halőrök nem nagyon büntetik őket, inkább igyekeznek arra
rávenni az engedély nélkül pecázókat, hogy horgászjegyet vegyenek. Az orvhalászok viszont
óriási károkat okoznak: működésük anyagi veszteséget jelent a halászati társaságnak,
elrabolják a halat a horgászok elől, s megbontják a Balaton élővilágának még valamennyire
meglévő (a szakemberek által ökológiainak mondott, amúgy csak egyszerűen természetes)
egységét.
‒ A haltolvajok tudják, hol van a fogas, s hogy milyen eszközt lehet használni. Könnyen
feldolgozható és eladható: a kereskedelemben 1.200-ért kínált fogastól az orvhalászok 6-700
forintért gyorsan megszabadulnak.
Hogy milyen ritka kincs a balatoni fogas, mutatja: a halászok évente 5-600 tonna halat
fognak ki a tóból a hálóikkal, s ebből csak tíz tonna a fogas. A többi kedvelt hallal (a ponttyal,
a harcsával és a csukával) együtt is csak a teljes zsákmány 5 százalékát teszik ki.
A siófoki halászati rt. az orvhalászat miatt évente keletkező mintegy
félmilliárd‒egymilliárd forint kárt nem kizárólag a Balaton haltolvajainak köszönheti: ebben
az összegben benne van a társaság somogyi halastavait fosztogató orvhalászok ‒ fölös idegen
szóval: rapsicok ‒ tevékenységének forintban megragadható végeredménye is.
A Balatonnál 13 halőr kísérli meg a lehetetlent. A segítőkész horgászok és vízi rendőrök
közreműködésével azért nem egyszer eredménnyel jár az orvhalászvadászat: 2001-ben több
mint 400 esetben fordult elő tettenérés, s 43 kilométer eresztőhálót szedtek ki a magyar
tengerből. Sorhorogból a három évvel ezelőtti együttvéve 4 kilométer helyett 16 kilométer
hosszúságút emeltek ki a tóból a halőrök. Sokfelé vitorlás orvhalászok garázdálkodnak, őket
is szinte lehetetlen elkapni.
Az orvhalászok tevékenységének veszélyességét jól szemlélteti, hogy míg a termelő
halászat 130 mm-es szembőségű hálót használ (a szembőség a háló egyik csomójától a másik
csomójáig terjedő távolság, s ezen csak a busa akad fönn), az orvhalászok hálójában 40-70
mm-re zsugorodott az a tér, amelyen szabadon távozhat a szerencsétlen balatoni hal – a fogas
így mindenképpen a hálóban reked.
A megérdemelt büntetés azonban többnyire elmarad. A körülményes eljárásra jellemző: az
esetleg az ország másik végében élő haltolvajt a lakhelye szerinti megyei halászati
felügyelőnél kell följelenteni. S a fülön csípett orvhalászok büntetése többnyire pár ezer
forint.
‒ Nem a mi dolgunk, de ez: nevetséges – fogalmazza meg a véleményét Tölg László.
A balatoni orvhalászat pedig… folytatódik, legföljebb egyre kifinomultabb eszközökkel. S
pusztul a nem orozva lett balatoni élet.
Horn, Ajka, séta
Délutáni Sétáló utcai találkozást, koraeste pedig a Kaszinóban lakossági fórumot ígért az
MSzP az ajkaiaknak a kampány egyik nyitányaként a volt miniszterelnökével.
A Sétáló utcai összefutás elmaradt, mert egyéb bokros teendői lehettek az exminiszterelnöknek, de az ajkaiak nélküle is ott voltak a bakonyi bányász- és iparváros főterére
emelt üzleti negyed főutcáján. A csak a gyalogosok által használható utcában – az ajkaiak
Váci utcájában – az elmaradás ellenére szólt a rezes zene, a párt asztalánál kínálták a
kampányröplapokat (meg kampányzsebnaptárt, kampányújságot, kampánymindenfélét, a
jobbaknak kampányöngyújtót), s némi tumultus is támadt a szűk utcácskában azon a helyen,
ahova a volt miniszterelnököt odavárták.
Ide, vagy oda, a lényeg, hogy a cserbenhagyott leglelkesebb pártpártolók (javarészt az
osztályharcban túledzett férfiemberek) valahogy így is elvoltak! Még csak nem is magukban,
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mert tőlük függetlenül is volt épp elég nagy forgalom a bevásárlóutcában. Ráadásul valóban
nem maradtak magukra az egykori – s ha magukban vannak, továbbra is – elvtársak.
Mert mit ad Isten, pár lépéssel arrébb előbb a város fiataljainak, még tovább két lépéssel az
ajkai középnemzedék képviselőinek a csapata bátorítja az arra sétálókat a 2012-es budapesti
olimpia támogatására… legalább egy aláírás erejéig!
Nem akármilyen pillanat lett volna, ha a diákfiúk, nem ismervén föl az inkognitóban,
előttük igen elegánsan eltipegő volt miniszterelnököt, fölkérik a Magyar Olimpia
támogatására!
Ettől az élménytől megkímélte e két másik Sétáló utcai asztal közönségét a
kiszámíthatatlan sors, de így legalább tovább társaloghattak – a legteljesebb nyugalomban,
senki által nem háborítottan – azok, akik egy kicsit másképp látják a világot, mint a tavalyinál
korábbi miniszterelnök hívei.
A mi olimpiánkért kiálló tejfölösszájú ajkai fiúk – a jó Isten éltesse őket sokáig! – még
azon polgártársukat is aláírásra bátorítanák, aki föltehetőleg a séta (séta, párt, séta) kedvéért
tántorog végig az utcácskán. Legyint, hagyják békén.
‒ Ne félj, ha a söröskorsó emelgetése is olimpiai versenyszám lenne!
„Ezeknek”, a fideszes ifjaknak tán még akkor sem!
A fiúk arcáról sugárzik: a furkósbot helyett a munka s a tanulás értelmében hisznek.
A másik, érett ajkai férfiak által körülállt olimpiai asztalnál arról folyik az eszmecsere,
hogy a választókerületben jól állnak, mert a falvakban a szavazók 55, vagy éppen 60
százaléka velük tart. 30 százalék voksolna az MSzP-re, 10 a MIÉP-re.
Majd este elválik! Mert a lakossági fórumnak becézett választási nagygyűlésen, ha nem is
minden, valami csak kiderül! Legalábbis hogy Ajkán, bal viszonylatban, mi a helyzet.
Számukra mi a teendő.
Kaszinó… Már megint a régi mese: ahogy a helybeliek magyarázzák, egykor a
Timföldgyár kaszinója volt, majd a lenini érában (úgymint a Rákosi és Kádár nevével
fémjelzett rémkorszakban) művelődési házként szolgált, hogy ma – ugyanazokat a
tevékenységeket befogadva – ismét Kaszinó legyen.
Színházterme az este öt órai kezdésre megtelik, majd a bejárati folyosó is zsúfolt lesz.
‒ Ki a fideszesekkel! – rikkant valaki, s a pártnak és Horn Gyulának a tömegben
előrefurakodó ifjabb hívei vihogva húzzák össze magukat: életkoruk szerint stimmelne a
dolog, de hogy a fiatal demokratákkal tartanának, kizárt!
‒ Azzal a 32 millióval jól lelepleztük őket! Mit utazgat Orbán a pénzünkön ‒ hallani.
Hogy kérdezhetne vissza az ember, hogy vajon ki fizette a szabad demokrata államfő s a
szocialista miniszterelnök díszdoktori, díszelőadási s egyéb külhoni szerepléseinek a költségét
azokban a bizonyos esztendőkben? A pártjuk? A feleségük a kosztpénzből? Avagy mégis a
magyar állam?
‒ Ott a miniszter, éljen a miniszter! Köszönöm, hogy eljött! Nagyon örülök! – fogadja az
egyik lelkes helybeli az MSzP-lista negyedik emberét.
Látható, többet ivott a kelleténél.
Vastaps, helybéli gyermekek (amerikai?) társastánc-bemutatója, üdvözlet, szónoklat.
A választási győzelem biztos tudatának a halvány jelét sem mutató Horn Gyula – valamitől
mintha ideges lenne, s tán ettől lehet valamelyest visszafogott – sorra veszi, mit tettek ők, s
mit nem Orbánék. Mert hogy – állítja – a tettek és nem a durva kampányhangok alapján dönt
a polgár áprilisban.
Adja az Isten, hogy így legyen, fohászkodhatsz.
‒ Lényegre, Gyula, lényegre! – kelt derűt még a szónokban is egy borízű hang.
Hogy a kampánybeszéd azonnal arra is térjen.
Nem aprózva el, ilyesmikről szól a Bokros-csomag miniszterelnöke: az 1988-as
rendszerváltás első kormánya az övék, azaz Németh Miklósé volt. 1994-ben Antalléktól
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csődbe jutott országot vettek át, hogy a Bokros-féle stabilizálással megfordítsák a dolgokat,
amelyek nagyon rosszul mentek, s amelyek ma sincsenek különb állapotban. A magyar
mezőgazdaságot kisgazda sújtotta területté kell nyilvánítani. A Fidesz mindent elrontott,
például a kül- és a belpolitikában is, nem beszélve a szomszédsági politikáról. Hogy ők
odaadták volna a határainkon túli véreink támogatására szánt pénz a kisebbségi magyaroknak,
osszák ők el!
‒ Papok nélkül! – adná meg a további alaphangot egy újabb bekiabáló.
Honnan tudnák az itt jelenlévők, hogy amikor 1989-ben összedőlt a román állam,
Erdélyben is csak az egyházak maradtak működőképes állapotban. Minden más – állam,
önkormányzat, fegyveres erő, párt… ‒ kártyavárként omlott össze. Szóval hogy a magyar
papokban éppen hogy meg lehet bízni.
A szónok nem hagyja magát befolyásolni: nem nagyon ejt ki erősebb szót. Talán hírül
vette, hogy épp azon a napon a győri püspök azt nyilatkozta: az egyházellenes támadásokra,
mint kocsmai megnyilvánulásokra, a püspöki kar nem válaszol. Kövér László meg
Veszprémben arról beszélt, hogy a Lenin-fiúk kora, minden jel szerint, mégiscsak lejárt.
Végül több dolgot ígér a választóknak – ingyenes gyógyszert, köztehercsökkentést, az
APEH-kommandó eltüntetését, 100 napot, mely megint helyrebillenti a világot, s több más
hasonlót ‒, ha ők győznek. Majd bejelenti:
‒ Ha ezek nyernek, a létezésért is harcolni kell!
Arról elfelejti tájékoztatni a közönségét, hogy a mostani választáson nyilván azoknak a
végleges politikai bukásáról lehet szó, akik egykor a megszállóktól kölcsönkapott
vattaruhában, szovjet tankok mögül elősettenkedve, ruszki dobtáras géppisztollyal támadtak a
saját népükre.
A gyűlés – az esti sötétben ‒ csöndben föloszlik.
Lengyelek Bogláron
A Teleki-szobor avatása április első szombatján Bogláron. Pest-Buda elutasította – a
tisztelegni szándékozó Churchill leánya ezután sem leli a magyar fővárosban a magyar
miniszterelnök szobrát ‒, Balatonboglár (huhogás a szélső padsorokból) fölállítja halálának
63. évfordulóján.
Az aznapi magyarhírlapíró lefaluzza a húsz éve város Boglárt, 200 ezerre teszi a hazánk
által a második világháborúban befogadott lengyel menekültek számát, miközben az
avatóünnepség szónokai jó 100 ezerről szólnak, s néhány lengyel zsidó befogadásáról tud, a
köszöntők több mint tízezerről.
Ki erről, ki arról. Ki miről akar, ki miről tud?
Olvasván magyarhírlapíró szakember értekezését, mondom, ha a fele igaz, már rossz.
Teleki hozta a zsidótörvényeket, kirekesztette a cserkészetből a zsidó gyermekeket,
fajvédelme úgy náci, ahogy van, s mindezek ellen föllép a honi értelmiség jobbik része.
Csak meg ne alakítsa ez is a Jobbik bal változatát.
Blikk már van, Balik, Balabb?
Ránézésre – első futásra – a fele kapásból nem igaz. De ha a másik fél fele, már kétséges,
megérdemli-e Teleki.
Kinek nem fáj – annak, aki ember, magyar, keresztény a szó (a szavak) igaz, teljes
(egyetlenegy) értelmében! – zsidómagyar, magyarzsidó testvéreink százezreinek a
jogfosztása, kirablása, elhurcolása, halomra gyilkolása?
Akinek nem, magára vessen.
A magyar értelmiség javához (magyarhírkapírónk fogalmazása szerint értékesebb
részéhez) – gondolom ‒ azok tartoznak, akiket nem lehet félreérteni, akik nem lőnek rendre
bakot, akik még véletlen sem túloznak, ne adj Isten hazudnak.
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Tavasz, gyönyörű tavaszhóeleje a boglári tereken. Tóparton, Várhegyen, templomdombon, boglári hegy alján, utcán és ligetben, kaptatón és fövenyen, Bogláron. Még nincs
dél, de már mozgolódás – az avatás háromkor kezdődik (s tart hatig) ‒; néhányan már
szállingóznak, szorgoskodó rendezők, tárva-nyitva az istenháza, Varga Béla temploma,
mellette a zöldben, a domb hajlatában, öreg fa alatt Rieger Tibor bronz munkája (idementve
Budavárból): hét és fél tonnás süttői fehér kőtömbön a másfélszeres életnagyságú
Miniszterelnök. Tán épp a főbelövés előtt. Vagy inkább csak: azon pillanatok egyikében,
amikor újra rádöbbent a Haza megnyomorítottságának, védhetetlenségének,
kiszolgáltatottságának, széttépettségének mértékére, további (várható, minden bizonnyal –
előbb vagy utóbb – bekövetkező újabb) megszállásunk méretére.
Teleki gróf földrajztudós miniszterelnök magába roskadva ül a székén, keze tartja az
öléből, combjáról, térdéről lecsúszóban lévő földabroszt, amely – micsoda véletlen, Telekit mi
más izgatta volna, persze hogy nem Kamcsatka, hanem ‒ a Kárpát-medencényi haza hegy- s
vízrajzi állapotát rögzíti… határok nélkül.
A 83 éves plébános, Szöllősi Ferenc 1933 óta cserkész, tapolcai diákként személyesen
ismerte Telekit.
‒ Egy tábortűznél kiabálta: Kiveszem a magyar paraszt szájából az utolsó kenyeret, de a
frontra egy katonát nem adok! Ezért lőtték le a németek.
Hogy kitiltotta volna a cserkészetből a zsidó gyermekeket?
‒ Marhaság! A jellemző az volt, hogy sok zsidó is érettségizett Bogláron, egy lengyel
zsidó nő, akit a németek kerestek, Varga Béla plébániáján bujkált. Kaposvárt Teleki idejében
külön cserkészcsapatuk volt a zsidóknak.
Az előbb a belvárosban (a Fischl-háznak mondott volt polgári otthonból lett múzeum
szomszédságában) a zsinagógára bukkantál, amely ma a megyei munkaügyi hivatal
kirendeltsége. Rajt’ emléktábla figyelmeztet annak a másfélszáz boglárinak a
meghurcoltatására, munkaszolgálatos és haláltábori vértanúságára, mely 150 zsidó polgár
máig nagyon hiányzik ennek a kisvárosi közösségnek – fogalmaz rövidesen köszöntőjében a
polgármester, Kovács Miklós.
A pestbudai szoborkitiltás után befogadásra jelentkező boglári plébános úgy emlékezik,
senki egy pillanatig sem gondolta, hogy magával végzett volna, csakis a németek lőhették le!
‒ Teleki egyszer azt mondta nekünk: „Egy cserkész minden nehéz ügyet csak szépen,
cserkész módra old meg”. Az öngyilkosság elképzelhetetlen a cserkész számára.
Az ellenzéki honatya, Horváth János szerint egy radikális kisebbség zsarolta meg a főváros
vezetését, de hiába, állni fog még e szobor másolata a Budai Várban!
Teleki lehajtott feje – van min gondolkodnia.
Térdéről elfolyó vizek, leomló havasok, semmibe sikló puszták.
Gyülekezik a nép.
Hamar látható: megfelelő a rendvédelmi készültség! Rendőrautók, cirkáló járőrök, vérebek
szájkosár nélkül, ijesztő öltözetű kommandósok, önkéntes tűzoltók, polgárőrök vigyáznak
majd reánk; úgyhogy nincs mitől tartanunk.
‒ Pesti különítmény?! Esetleg ha ők, más aligha fog itt botrányt okozni.
Békés, gyönyörű nap Bogláron.
Elkezdenek szivárogni zászlóval, kokárdásan, ünnepi öltözetben. „Merjünk magyarok
lenni.” Nemzeti meg pártlobogó az Országzászló körül. (MÚLTÉRT JÖVŐÉRT – látni való a
zászlótartón, hol hadilobogót hajt az elesettek sírja előtt a magyar katona.) Itt-ott árvalányhaj
lobog a cserkész süvegén.
‒ Árvalányhaj a XXI. században… Megáll az ész.
Meg.
Ne is említsd: többeken bocskai.
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Varga Béla plébániatemplomában a megértéssel fogadott s testvéreinkké vált hálás
idegenek emléktáblája: MAGYAROK! TUDNOTOK KELL, MILY NAGYON
SZERETNEK BENNETEKET AZOK, AKIKET TI OLY NAGYLELKŰEN
BEFOGADTATOK. TUDNOTOK KELL AZT IS, HOGY MINDIG SZÁMÍTHATTOK
MÉLYSÉGES HÁLÁNKRA ÉS ŐSZINTE BARÁTSÁGUNKRA. MARCEL FERTIER
1945 – a lengyel menekültek és az ugyancsak itt meghúzódó francia foglyok nevében.
Szintén balról feszület, alatta: 1941 – ITT IMÁDKOZTAK A LENGYEL
MENEKÜLTEK HAZÁJUK SZABADSÁGÁÉRT. Fekete Mária a kisded Jézussal, az
aláírás szerint a befogadás 50. évfordulóján, 1989-ban köszönetüket kifejezve adták a
bogláriaknak e kegyképet Európa fél évszázada egyetlen lengyel gimnáziumának nevelői és
tanuló.
„Európa egyetlen…”; mit ér a lengyeljének.
‒ Hitlerék őrjöngtek!
Hogy a magyar így kibújjon a szövetségesi kötelesség alól.
Varga Béla plébános és kisgazda képviselő emléktáblája; 1991-ben nem az ország, hanem
a városa, Boglár hívta haza Amerikából – adja tudtul a polgármester.
Lengyel fiúk vastag fehér-piros szalaggal átkötve keresztben; gurál rezesbanda készülődik.
Amoda meg, mi nem: a főtéren koporsónyi valamit cipelnek valami heten.
Letelepednek a templomdomb derekán, a tömeg alján. Koporsójuk – mint egy kémény,
vagy másfél, két méter hosszú, jó fél méter vastag üres fémdoboz papírral beborítva.
Polgárőrök, ünneplők, miegyebek.
Amazok: három férfi, három nő, meg a hetedik, ki szemüvegére húzott simléderes kalpagja
alól irányít zsebtávbeszélőjével s többnyire arrébb, távolból.
Nocsak, ámul a rendfönntartója. Csend, rend, békesség.
SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK föliratú kiskocsi mögött üres, beláthatatlanított üvegablakú
társasgépkocsi; csak nem a begyűjtendőknek félretéve a Platán előtt?
Gyönyörű nap, gyönyörű tavasz, gyönyörű Boglár, gyönyörű Balaton.
Minden zárójelbe rakva, kérdőjellel jelölve, kétségessé téve.
Teleki, Teleki.
Sava Babić üdvözli Újvidékről; Csicsery-Rónay, Hámori; a volt lengyel nagykövet; tudós,
emlékező, Teleki rádió-hangja, Illyés Gyula és Vas István költeménye, lengyel és magyar,
itthoni és külhoni szónokok, áldó szó, koszorúzó kezek.
Az a kis különítmény mikor indul?
Ahogy a hivatalos koszorúzók fogynak, jöhetnek a magánvirágok, magánszalagok,
indulnak koporsójukkal.
Mozdul a papírtakaró, tépődik, a sarkánál olvashatóvá válik: Teleki Pál felsőházi
beszéde… Másik végénél: 1941… fajvédelem…
‒ Mit visznek?
‒ Részletek Teleki beszédeiből.
Engedi a polgárőr, utat nyit nekik. A fura bandérium – titkos küldeményével ‒ beljebb
siklik, közelébb Telekihez.
A polgárőr nem nyugszik, visszatér, alánéz. Majd újra. Érteni kezdi? Mellette rendőrtiszt
távbeszél a zsebrecsegőn. Az épp odaérő véreb szájára visszakerül a kosár, mert belekap az
ember táskájába.
Ilyen jelvény, olyan, amolyan.
‒ Azt mondod, provokátorok? Szélsőjobb, vagy szélsőbal?
Mert hogy – állítólag ‒ egykutya a kettő. Emez piszkol, amaz piszkol.
‒ Kémény? Akkor az Auschwitz.
(A lengyeleknek Oswiecim, nekünk: Halálvár.)
Mennyi magyar fájdalom.
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Az kéne az ünneplőknek; már el is tanácsolták őket a koporsajukkal. Arra utalna, hogy a
magyar törvények előírásai nyomán hurcolták volna zsidó testvéreinket német haláltáborokba.
A Templomdomb és Várhegy alján osztoznak a különítmény tagjai, ki lehet a hibás, hogy
nem sikerült a mutatványuk. Pedig igyekeztek, csöndben voltak, észrevétlenek maradtak, az
utolsó pillanatig félrevezették a mindenütt szaglászó helybéli biztonságiakat e nem helybéliek.
Mit kaphatnak ezért?
Valóban, vajh örömüknek vagy bánatuknak adtak volna nyomatékot teleírt falú
kéményükkel a megrendelők?
Mint annyi minden, (hála Istennek) ez sem fog már kiderülni. (A „kémény” a Fischl-házba
kerül.) (Koporsónak tetszett, de állítólag kémény kinézete van.)
Szép ünnep, amelyet nem sikerült elrontaniuk e Bogláron-túliaknak; kísérletük azért abban
a pár emberben, aki észreveszi, mire nem készültek, míg le nem lepleződtek, fájdalmas
emlékeket idéz föl.
Teleki?... „A (náci) kecske is jól lakjon, a káposzta (a becsület) is megmaradjon”; hinta,
palinta, csak sikerüljön. Nem, másképpen alakult.
‒ A huszadik század legnagyobb magyar államférfija volt.
‒ 1939 szeptemberében a magyarok kenyérrel és borral köszöntöttek bennünket.
‒ Életművének az üzenete Szent Istváné: egyszerre kell európainak és magyarnak
lennünk.
‒ 1919-ben Gaál Gasztont rejtette el a leninfiúk elől Boglár, 1939-ben befogadta a lengyel
menekülteket, most Teleki Pál szobrát öleli magához ez a város a szeretet jegyében.
Az antiszemitizmusnak állít szobrot Boglár, vezették be a szoborállítást a balliberálisok.
Antifasiszta volt, de rasszista, mondja másikuk. A korabeli gyarmatosító hatalmak is
rasszisták voltak, veti közbe megint más. Avagy az újabb ellenkező: ma is vannak rasszista
államok, nem is akármilyenek!
Ha Boglár nem előz meg, mi fogadjuk be Telekit – mondja a második világháború idején
Boglárhoz hasonlóan lengyel iskolának otthont adó Zamárdi polgármestere.
Szobor, szobor, hová majd el lehet hozni – legközelébb – a művelt nyugat (s a műveletlen
kelet) tisztelgőit.
Megvallhatjuk: a Balaton mindig gyönyörű, bármikor tetszenek jönni!
Hogy Teleki?
Boglár – annyi űzött ember után – őt is befogadta.
E napon Boglár, Somogyországban, Balaton-mellyéken gyűlölet- s gyűlöletbeszédmentesen, mondom, szeretetben, gyönyörűen. (A háttérben azért némi zaj.)
Ha lehet egyáltalán szeretetről beszélni ennyi gyűlölködés közepette.
Ha lehet, ha nem (ha tetszik, ha nem): nincs más menedékünk, csak ez az örök befogadó –
a jobb- s baloldali kirekesztőket elijesztő ‒ „Balaton-Boglár”.
Passió Magyar-Polányban
Az Európai Passió Szövetségnek 15 ország képviseletében több mint 70 település a tagja, a
krisztusi szenvedéstörténet bemutatására vállalkozó helyi ‒ falunyi, kisvárosnyi ‒ közösségek
közül a magyarságot Csíksomlyó, Magyarpolány, Budaörs és a felvidéki Magyarszőgyén
képviseli. A Polányi Passiót, amelyet majdnem másfélszáz helybeli ad elő, csütörtökön a
bakonyi falu lakossága, péntektől pedig az érdeklődő nagyközönség láthatja.
‒ 1993-ban a barokk éve jegyében adtuk elő először a passiót. 2000-ig hivatásos és
műkedvelő színészek „kocsiszínházi” előadásaként láthatta a közönség, de a falu nem igazán
fogadta be. 1996-ban Kufsteinban láttuk az európai szervezet rendezvényét, onnan vettük az
ötletet, adja elő a passiót maga a helyi közösség!
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Sebe István, az 1.300 lelkes község polgármestere regél épp levetve magáról a (szent)
maskarát.
És bejött: 2001-től óriási sikerrel játssza évente pünkösdkor a falu minden tizedik
lakosából álló színjátszó társulat a Polányi Passiót.
A misztériumjáték szövegkönyvét írta s az előadást rendezte Tömöry Péter, Jézus
szerepében az előadás egy szem színész résztvevője, Keresztes János lép a Kálvária-domb
aljának játékszínt jelentő gyöpére, zenéjét a csantavéri Bakos Árpád állította össze, a jelmezt a
székelyudvarhelyi Lőrincz Melinda tervezte. A szereplők között a legfiatalabb 3, a legidősebb
84 éves, a polgármester Kajafásként, az iskolaigazgató Csabai Tibor (a helyi Passió Egyesület
elnöke) Pilátusként lép föl. A misztériumjátékban részt vesz a Padragi Bányász Férfikórus, a
helyi német énekkar, az idős asszonyok sváb Mária-énekeket szólaltatnak meg. 35 helybéli
általános iskolás leány fehér angyalkája, 8 néptáncos leány, s a falu népművésze, Rezi néni, ki
magyar‒német (német és magyar) mesemondás helyett ezúttal énekel.
A legfiatalabb, Polt Bence tavaly (2006-ban) két és fél évesen édesanyja karján már
föllépett. A történetnek megfelelően anyukájának az volt a dolga, hogy adott pillanatban kilép
a tömegből és rámutat Péterre: ő is ott volt Jézussal! A karon ülő fiúcska az utolsó előadáson
önállósította magát s édesanyját megelőzve mondta a szöveget, mutatott kis karjával Péterre.
(Most csak ott áll, anyja kezét fogva, a játék zuhatagában.)
Csíksomlyón maga a búcsú a passió, Budaörsön ez időben épp nincs népi passiójáték,
Szőgyénben pedig Magyar Passió címen adja elő a misztériumjátékot a helyi közösség. A
Kárpát-medencében még az Őrvidéken, a szentmargitbányai németeknél él ez a szép
hagyomány, kicsit távolabb Krakkó mellett és Csehországban ‒ magyarázza Sebe uram.
(Sebe? Hajdú Mihálynál, a magyar névtan önálló tudománnyá varázslójánál olvasom: a
Sebe a leggyakoribb Árpád-kori ‒ nyilván „pogány” magyar ‒ keresztneveink egyike.)
A Polányi Passiót korábban húsvétkor játszották, a Bakonyban ilyenkor még gyakori
zimankó miatt rendezik újabban pünkösdkor. A pénteki bemutató előtti próbák
színjátszópróbáló szélviharai ellenére a polányiak bíznak abban, hogy piros pünkösd napjára
kisüt a nap, s három hétvégén (esténként kilenctől) kellemes időben adják elő a gyönyörű
helyen fekvő templomtéren ‒ a rokokó templom és a meredek Kálvária tövében ‒ a maguk
passióját.
Csütörtökön a falu magának játszik: a 140 szereplő odavárja testvéreit, szüleit, valamennyi
közelebbi s távolabbi rokonát, szomszédját, barátját, munkatársát, tán a haragosát is.
Európa, Passió, Polány. Milyen régen nem kell egyiknek sem a másikhoz mennie.
‒ Van olyan nézőnk, aki ha teheti, minden évben megnéz bennünket. Hazajön
Németországból, ahová kitelepítették, és beül megnézni bennünket ‒ mondja a polgármester.
A próbán igen hideg van, de mindenki kitart: a másfélszáz szereplőből jelen lévő majd’
száz, a tucatnyi leskelődő, hogy utána mindenki mehessen átöltözni az iskolába, ahol zsíros
kenyér, tea várja őket.
A szürkületben az oszladozó színjátszók utat engednek az ide tartó násznépnek: elöl a
rezes banda (bányász zenekar? ‒ mindenesetre bakonyi sváb banda), aztán az ara, a vőlegény
s a násznép vonul föl a Kálvária-domb aljában lévő templomhoz. Jó kedv itt, jó kedv ott.
Jókedvű Polányunk.
Jézus Krisztus szenvedéstörténetét eljátszva is mosolyra fakadhatunk, táncra
perdülhetünk? Megváltónk tán épp így érti: éppen ezért vállalta, ezért az örömért.
Játék, élet, szerelem.
Majd az első előadás a falunak: „telt ház” előtt, természetesen, hiszen hogy ne lenne
kíváncsi önmagára Magyarpolány! A másnapi, nyilvános idei bemutatót elmossa az eső, s a
többi hétvégén sem kedvez az ég a Polányi Passiónak. Ami ‒ látjuk az egyik felhőbe takart
esten ‒ a legkevésbé zavarja a helybélieket.
‒ Ott már esik ‒ mutat ki a felhőbe borult hegycsúcs felé a szomszéd nézők egyike.
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Legalábbis oda már lehúzódott a felhő.
Még hogy a szele, megjön hamar csöpörgés formájában az eső; szitál, mert a fölleg ‒ így
már, magunk is benne fülig, nem látjuk ‒ nyilván a nyakunkba ült, mert szemetel kegyetlenül.
Azért csak belekezdenek a játékosok!
‒ Nálunk süt a nap! ‒ bátorított napközben indulásra a polányi szervező hölgy a
távbeszélőbe, hogy este vidáman mondhassák az elázott színjátszó faluvezetők: alig bírták ki
nevetés nélkül megállni e kedves hívogatást a mellette állók, mert hogy éppen mintha
dézsából öntötték volna.
‒ Meghozták a jó időt ‒ toldja meg Mária alakítója, ki a vendégek pénztári fogadásakor
még nem öltözött át.
Előadás közben látjuk hátul beóvakodni a színjátszó térre: most meg ez lesz a neki rendelt
feladat, amit ‒ látható ‒ örömmel teljesít
Ahogy az egész falu! Apraja, nagyja. Állandó lakos bennszülött és bevándorolt, a faluból
jó messzire elkerült s most hazaránduló, meg a napra nap itt tanyázó magyar és sváb ifja és
öregje, asszonya, férfiúja. Utcán és nézőtéren gyakori német szó.
Magyar, német, két jó barát ‒ mondhatni, élve (látva) mindezt. (Nem tegnap óta.)
Hogy volt korábban ellentét? Lehetett; hol nem volt? (Hol emberek élnek.) Ám ha uszítás
helyett ugyanazon kereszt alá állunk, ugyanazt a Keresztutat járjuk végig, (legalább e rövid
időre) egy-ugyanazon helyen ugyanúgy érzünk a magosban villanyfénybe öltöztetett
Megfeszítettre nézve, e véres történet előadása közben és után békesség kell hogy belénk
költözzék.
Persze, mely tart, ameddig tart.
‒ Jövőre ugyanitt!
Majdnem ugyanazok.
S megvallhatjuk: ahány előadás, annyi újság, annyi meglepetés, ha maga a nép játssza e
„darabot”. E darabot, melyet „annyi, amennyi” közösség nekiáll előadni. S ahány este, ahány
alkalommal, mert hogy lehet megrendezni, beállítani, kinek mi fáj, mi jut eszébe, mit felejt el,
min ugrik át a lehető legtermészetesebb módon, mert hogy ez másképpen színház?!
Csak mint az élet.
Polányban, egyebütt a kerek egy világon.
Balatoni jelenetek
Aliga – újra templom a pártüdülő lóistállója
Az államosítást követően 1950-ben pártüdülőnek kisajátított balatonaligai nyaralóhely 1937ben épült kis református templomát 1993-ban kapta vissza az egyház. A közbeeső időszakban
raktárként, lóistállókét, fűrésztelepként, diszkóként, végül előadóteremként szolgált a tóparti
istenháza. A három harang az elmúlt évtizedekben eltűnt, ám az ismét istentiszteleti helyként
működő aligai templom tornyában Szent István napján megkondul az új harang, amelyre a
helybeliek pénzt gyűjtenek.
A mai Club Aliga hosszú időn át pártüdülőként fogadta a marxizmus-leninizmus
nemzetközi s honi élcsapatához tartozókat a magyar tenger partján megejthető
kikapcsolódásra. Ebben az időben semmi szükség nem volt e templomocskára, amelyet
kertjük végében a nyaralótelep egyik villájának tulajdonosai leányuk hirtelen halála után
építtettek. A Rauszek Julianna emlékére emelt kis kegyeleti templom 1937-től szolgálta a
helybeli református híveket, azelőtt, az első világháború utáni évektől egy-egy előkelő
nyaralóvendég házában tartották a vasárnapi istentiszteleteket. Az államosítástól a
rendszerváltozást jelző visszaadásig az aligai reformátusok saját templomukból kiűzve
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igyekeztek megőrizni hitüket s annak a reményét, hogy egyszer újra az övék lesz, ami nekik,
pontosabban értük emeltetett.
A főkajári egyházközséghez tartozó aligai gyülekezet lelkipásztora, Vajda János elmondta:
az újra birtokba vett templomban nyáron minden vasárnap van istentisztelet, s a majdnem
másfélszáz hívő befogadására alkalmas istenházában hangversenyt, keresztelőt, esküvőt,
konfirmációt is rendeznek. A balatoni építészetre jellemző vöröskőből emelt templomot
helyreállították, a legutóbbi önkényuralom idején lebontott tornyot újraépíttették, s mozgalom
indult a harangok pótlására is. Mint kiderült, három helyett egyre futja a XXI. század eleji
lehetőségekből.
A református egyház Duna-melléki egyházkerülete 300 ezer forinttal támogatja az aligaiak
vállalkozását, az önkormányzat és a gyülekezet ezer forintos harangjegyeket árul. Ha mindez
nem lesz elég (majdnem 700 ezer forintba kerül a harang s a harangot megszólaltató villamos
berendezés), a hiányzó összeget a balatonvilágosi polgármesteri hivatal biztosítja. (Aliga a
világosi önkormányzathoz tartozik.) Hogy ez minél kevésbé terhelje meg a helyieket,
jótékonysági hangversenyeket is szerveznek: a napokban egy finn férfikórus lépett föl a
templom mellett lévő szabadtéri színpadon, (2004.) július 31-én pedig a közeli Polgárdi
vegyeskara énekel a támogatást gyűjtő hangversenyen.
A Balaton délkeleti partjainál élő reformátusok örömére augusztus 20-án szentelik föl a
vadonatúj harangot, hogy a következőkben annak csengő hangja hívja istentiszteletre a
környéken élő kálvinista magyarokat. Ötvenvalahány év után szólalhat meg újra a harang a
balatonaligai nyaralótelepen – imára, istentiszteletre hívogatás mellett arra is emlékeztetve, mi
történt velünk az elmúlt jó fél évszázadban. S hogy a keresztény Magyarországért való közös
fohász minden ellenkező híresztelés ellenére, ha megvan hozzá a szándék és az akarat, hatásos
lehet.
Ürgefütty
(…Avagy: Telepes ürgék a Balatonnál.)
Újra hallható Tihanyban és a Kis-Balatonnál az ürgefütty, ami azt jelenti, hogy sikerrel
áttelelt a tavaly telepített majdnem félezer fős állomány ‒ tudta meg magyartengeri
tudósítóként szerzőnk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tihanyi és fenékpusztai
természetvédelmi őreitől.
Az elmúlt évtizedekben kipusztult a Balaton-vidék pusztaságairól ez a kis rágcsáló, amely
a legelők lakója volt mindaddig, amíg a füves pusztákat állatok legeltetésére használták ‒
magyarázta Futó Elemér, a nemzeti park fenékpusztai őre.
A belterjes nagyüzemi mezőgazdaság térhódításával mindinkább elhanyagolt állapotba
kerülő, elgyomosodott Balaton-környéki legelőkről kipusztult ürgék pótlására, az őshonos
állat visszatelepítésére 2003-ban fogott vállalkozásba a nemzeti park, amely a Veszprém és
Szentkirályszabadja közti repülőtérről majdnem félezer apró rágcsálót telepített a KisBalatonnál fekvő Kápolnapusztára, valamint a Tihanyi-félszigeten lévő Belső-tó körüli
gyöpre.
Az ürge ilyenkor, április derekán jön elő téli álmából, amely ősz végétől koratavaszig tart,
addig, amíg újra élelmet nem talál. A lelegelt, rövid füvű területeket kedvelő ürgék elsősorban
füvet és gyökeret esznek, de táplálékukhoz tartoznak a rovarok is ‒ tájékoztatott Futó Elemér.
Az ürgefütty tehát nem a párosodás időszakának kezdetére utal, hanem pusztán azt jelzi,
hogy fölébredt téli álmából s újra mozog az otthonául szolgáló ürgelyuk körüli területen e
megmentendő apró rágcsáló.
A mókusfélék családjába tartozó, 7 centiméteres farkával együtt körülbelül 30 centiméter
hosszú védett állat egykor a ritka és értékes ragadozó madarak fontos táplálékául szolgált, de
az emberi étkezésben, a szegényebb néprétegek étrendjében is előfordult az ürgehús.
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A Balaton-vidéken ma is élő parlagi sas mellett a Kis-Balatonnál ma már nem fészkelő
kerecsensólyom is vadászott az ürgékre, sőt, étrendjében fő fogásnak számított.
Miután újra megjelentek e kis rágcsálók a tájon, remélhető, hogy ismét föltűnik s esetleg
tartósan a magyar tengernél marad a kerecsensólyom is ‒ remélik a természetvédők.
Előző nyáron a szentkirályszabadjai repülőtéren az ELTE diákjai szedték össze csapdákkal
az áttelepítésre szánt ürgéket, amelyekből Kápolnapusztára 250, Tihanyba 220 jutott.
A telepítés, úgy tűnik, sikeres volt, mert megindult az ürgék mozgása, s hallani lehet a
füttyüket is. Hogy pontosan hányan teleltek át, az majd a rövidesen sorra kerülő
ürgelyukszámláláson derül ki ‒ közölte Vers József, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
(magyarán tán Balatoni Nemzeti Liget?...) tihanyi természetvédelmi őre.
A Kárpát-medence korábban kihalásra ítélt, ma a Balaton-környéken újra megjelenő
őshonos rágcsálója, az ürge az új helyen ezen a tavaszon szaporodhat először, hogy tovább
erősödjék az itteni állomány.
Káposzta, vagy amit akartok
Hazánk, sőt talán egész Európa egyetlen káposztafesztiválja a vörösberényi – hallhatták
(2004.) július utolsó szombatján a tóparti település Kolostor Szállójában rendezett
tanácskozás résztvevői. A Káposztáskertek Ünnepét először megszervező helyi honismereti
kör vezetője, Kardosné elmondta: a Balatonalmádihoz tartozó faluban, Vörösberényben és
környékén a veszprémvölgyi apácakolostor lakói s a Tihanyban lassan 900 éve tevékenykedő
bencések terjesztették el a kertművelést, vele a káposztatermesztést. E hagyomány
tudatosítására vállalkozik a káposztaünnep, amelynek reményeik szerint előbb-utóbb
honismereti és idegenforgalmi jelentősége is lesz. (Nem lett, tehetjük hozzá, nem kis részben
bizonyára azért, mert időközben elhunyt a főszervező asszony. Nyugodjék békében!)
A vörösberényi kezdeményezésből nagyrendezvény válhat, vélekedett Rosta Sándor, a
Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke, aki példaként a siófoki tojásfesztivált
említette, amelynek kezdetben nem nagy jövőt jósoltak, ám az első, tavalyi tojásünnep után
idén a siófoki belvárosban látványos és látogatott tojásmúzeum nyílt, ősszel pedig már a
második tojásmulatságot tartják a somogyi városban.
‒ Az első lépés megtétele nehéz. Minden hagyomány megőrzésének fontos szerepe van az
összetartozás érzésének erősítésében, az önazonosság megőrzésében – fejtegette az
idegenforgalmi szakember.
Meglepő lehet az ezer évvel ezelőtt Szárberényként emlegetett Vörösberény
káposztaünnepe, hisz a helytörténészeken, idős helybélieken kívül ki tud ma már az
apácakolostor kertjeiről, a Megye-hegy, a Sátor-hegy, a Vár-hegy és a Vörös-hegy oldalában
épült falu szélétől a Balatonig húzódó egykori káposztaföldekről! A vörösberényi Séd
partjának káposztáskertjei helyett például a bakonyi Olaszfalu kertészetei látják el zöldséggel,
káposztával is a tópartot. Az egykoron híres kertjei miatt is ismert mai kisvárosban,
Almádiban (amelynek Öreg-hegye valaha Veszprém szőlőhegye volt) kert kertet ér.
Almádiban és Vörösberényben (s a szintén a városhoz tartozó Káptalanfüreden, Budataván)
az utcákon is gyümölcsfák virulnak (míg a nájmódi ki nem irtatja velünk őket), a
szőlőskertekben a gyakran máig vörös kőből rakott, nem egyszer több száz éves pincékbe
való finom bor terem. A kertekben dió, barack, szilva, cseresznye, mandula, füge és persze
zöldség is, káposzta viszont a legkevésbé.
A jézustársaságiak által emelt barokk vörösberényi templom Szent Ignác napi, augusztus
elsején tartott búcsúja előtti napon rendezték meg a Káposztáskertek Ünnepét. A szintén
egyházi eredetű műemlék Magtár előtt, a Mandulásnak nevezett ligetben a környék
népdalkörei, néptánccsoportjai, citerásai szórakoztatták az érdeklődőket, akiket káposztából
készült ételekkel kínáltak. Székelykáposztát, töltött káposztát, lengyel módra disznóhús
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helyett gombával készített toroskáposztát, ahány gazdasszony, annyiféle káposztás pogácsát,
káposztás kiflit és káposztás rétest kóstolhattak a vendégek az ünnepségen.
Káposztafejek is mutatták magukat: a fél Veszprém megyét e zöldségnövénnyel ellátó
olaszfalusiak tették a nagyérdemű közönség elé az ünneplés tárgyát, az annyiféleképpen
hasznosítható, a haspártiaknak sok-sok örömöt okozó, a termelőnek mennyi dolgot adó s
több-kevesebb jövedelmet nyújtó káposztát.
Alsótekeresnél a „lányok”
(…Avagy: Bárcások a Hármashatáron.)
Siófok keleti határában, Somogy, Veszprém és Fejér megyék találkozásánál áll ki az
országút szélére a környéken a legtöbb örömlány. A hírek szerint azért itt ügyködnek a
Balaton férfiúvendégeinek a kiszolgálására szakosodott hölgyek, mert míg a települések ‒
köztük a legforgalmasabb Siófok ‒ belterületén szigorú a rendőri ellenőrzés és hamar
begyűjtik őket, a hármas megyehatáron az egykori betyármódi járja. Ha megjelenik Veszprém
megye felől a járőr, átfutnak a Fejér vagy Somogy megyei oldalra, s ugyanígy járnak el, csak
ellenkező irányban mozogva, ha a másik két megye rendőrei tűnnek föl a 7. számú
főközlekedési főúton.
Siófok rendőrkapitánya nyilatkozta: valóban csak akkor intézkedhet másik megye területén
a járőr, ha annak nyomós oka van, az pedig nem számít rendkívülinek, ha lányokat lát sétálni
az országút mellett.
‒ A rendőrjárőr az illetékességi területét és a kijelölt útvonalát nem hagyhatja el ‒ erősíti
meg e kijelentésével a siófoki kapitány azokat a vélekedéseket, hogy a tó közelében lévő
hármashatárnál sikeres macska‒egér játékot űznek a hatóság embereivel a hetérák mái
balatoni utódai.
‒ A mi oldalunkon öt-hat lány mozog, ismerjük őket, ennyi nálunk az állandó létszám.
Őket rendszeresen begyűjtjük, nyár elején elzárásra ítélték őket. De van utánpótlás, jönnek
Budapestről és az ország keleti megyéiből a „lányok”.
A korábbi években különösen a siófoki Szállodasor környékén űzte az ipart sok utcalány.
A rendőrség megtisztította tőlük a várost, ma nyugodtan szórakozhat itt esténként akár több
tízezer ember is, nem zaklatják a férfiakat üzleti ajánlataikkal a bárcátlanok.
‒ Így igaz, a nyílt prostitúciót már egyikük sem vállalja. Megjelennek, de nem követik el
azt a hibát, hogy nyíltan csinálják ‒ közli velünk a rendőrkapitány.
Az almádi Torgyöpi csárdánál a betyárok szórakoztak az 1800-as években hasonló módon
a zsandárokkal, mint a 2000-es évtizedben az örömlányok teszik a világosi‒szabadi‒enyingi
határon. A csárdaasztal fölötti mestergerenda a megyehatárt mutatta, így az egyik megye
fogdmegjai láttán csak áttették magukat a másik földjére – az asztal túloldalára ‒, s amazok
már hozzájuk
nem nyúlhattak. Sőt,
a szabadi‒enyingi‒világosi
(határban
ácsorgó‒ácsingózó‒kínálkozó‒tárulkozó) repedtsarkúak lehetőségei nagyobbak, mint
amekkora almádi‒alsóörsi (veszprémi, zalai) szabad legény cimboráiknak mutatkozott, hisz
két vármegye helyett három hekusait tréfálhatják meg.
Itt a „micsoda”, ott a „micsoda”! Alsótekeres előtt, az alsótekeresi faiskolánál tekernek
(egyet a tekerni valón). Hármashatári csiki-csuki: Alsó-Tekeres Bozsokon, azazhogy Enying
m. kir. járási székhely a minap Veszprém, ma Fejér vármegyében, éjszakra túlfelől B.világos
falu s puszta valóban Veszprémben, mígnem nyugatról túlontúl a Siófokhoz kapcsolt tegnap
veszprémi, ma somogyi tartozék Gamásza-puszta… Gamásza tekeri, Világos Aliga, Szabadi.
Három megye, hol 1950-ig szó sem lehetett efféléről, mert mind Veszprémben vala…
Vala, vala.
Tán még meg is mutatják, mibe nézzenek a kaposvári, székesfehérvári, veszprémi
kapitányság csendérei a kiléti, meg munkavállalási, meg egészségügyi, meg idegenrendészeti
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bárcájuk helyett… Na, amit – meglehet – a hecc kedvéért megtehettek a beborozott zsiványok
is az Almádi Alsó (avagy Torgyöpi) csárdában.
Tor itt, tor mindenütt, amerre látsz!
Alsótekeresnél a lányok…
Hattyak tava
2005 nyarán nyolc aprósággal megáldott hattyúpár szórakoztatja az almádi fövenyfürdő és
kikötő és tóparti sétány népét. Amikor tovaúsznak, sorba állnak: elől vezeti a sort, mutatja az
utat a tojó, mögötte egyesével a barna hattyacskák, majd a nyolc kicsi hattyú után, a vízi
menetet zárva a gúnár, hogy szemmel tartsa a piciket, akik lassan akkora nagy madarak, mint
szüleik, csak még le kell vedleniük az első nyár csibetollát.
Mit nem tesz a Balaton-felvidéki Nemzeti Park nevű (Balatoni Nemzeti Kert?), 2004 óta
az egész tókörnyéket igazgató természetvédelmi hatóság a Tó védelmében, hogy ritkítsa a
hattyúállományt: légi fényképfölvételek segítségével kutatják föl, hol fészkel a hattyú madár,
hogy a madarászati szakemberek útmutatása alapján a szervezet emberei csalitojásokkal
cseréljék ki a fészkek kikelésre kész fiókákat ígérő tojásait. Egyetlen egyet meghagynak, hogy
ne rakjon máshol fészket a tojó: ha legalább egy tojásból kikel a fióka, a hattyúpár – mit lehet
tenni (?!) alapon – belenyugszik sorsába, fölneveli azt a egyet, ám ha egyke sem sikeredik,
lopva újra tojni kezd s elül a megint kotlásra kényszerülő hattyúanya. Mert hattyúéknál
elképzelhetetlen az egy sem…
Ez az almádi – meg az a sok-sok egyéb balatoni – hattyúpáros jól kifogott a
természetvédelmi szervezeten! Légi, meg űrfölvétel ide, miegyéb (tetthelyi) földerítés oda, ők
nyolc pulyával húznak át az öböl vizén. Őket nem érte utol senki állami madarász fia!
Mivel telepiszkítják a fövenyfürdők vizét s ezzel elijesztik a vendégeket (akiknek az itt
hagyott pénzéből él – élne, élhetne? – a Tó népe), kilakják a Balaton őshonos madarait (a
parton naponta megfordulók érzékelése szerint elsősorban a vadkacsa, a szárcsa és a sirály
élőhelyét rabolja el a hattyú) s természetes ellenség hiányában nyilvánvaló a várható
robbanásszerű – további – túlszaporodásuk, ritkítani szeretnék őket a Hivatal emberei.
Sikertelenségüket látva az ember szurkolni kezd azoknak, akik – mit sem törődve a
madárvédő törvénnyel ‒ puhára főzik, majd nyársra tűzve megsütik a hattyakat. A jelek
szerint ugyanis csak az állítólagos hattyúhúskedvelő balatoni (roma, más hírek szerint cigány)
vadorzók rendteremtő igyekezete ígér megoldást a magyar tengernél észlelhető
hattyúkavarásra.
A két fehér közt nyolc majdnem fekete hattyúfióka mit sem sejt, amikor hattyúanyjuk s
hattyúapjuk (aptyuk és annyuk) biztatására a keleti irányban távoznak az Almádi-öbölből.
‒ Micsoda barbárság! – rikkant a jótét lélek madárbarát állatvédő.
Hogyne lenne igaza.
A ritkítást – remélhetőleg – elvégzőnek.
A hattyak e tájt rég kipusztultak, újbóli megjelenésük annak köszönhető, hogy a nyugateurópai főúri kastélykertek díszeként tartott jókora fehér madarak útja szabaddá vált a
kedvtelésből való vadaskert fönntartásának nehézségei – meg nyilván a rabtartás ellen szót
emelő madárbarátok sirámai – miatt. Uccu neki, vesd el magad, meg sem álltak ‒ a maguk
légi folyosóján – a Tóig, hogy meglepjenek bennünket. Nádi csikasztól, vidrától mentes
Balatonunknál hogy ne éreznék biztonságban maguk?
Mondom, az orvmadarász, ha segít.
(…Mire föl az előbbi észlelet után majd’ egy évtizeddel nem újra föltűnt e tájon – hála
Istennek? – a toportyán is?...)

70

Trianon Almádiban
MAGYAR! EMLÉKEZZ ELNYOMATÁS ALATT SINYLŐDŐ TESTVÉREIDRE! –
olvasható az almádi Trianon-, még pontosabban Irredenta-emlékművön. A kikötőbeli
sétányon, a Remete-patak partján magasodó vöröskő emlékműn 2005 nyarán pici nemzetiszín
kokárda és szalag ékeskedik. Valaki magyar tűzhette rá.
Aki naponta végigsétál a tóparton, nem egyszer találkozik az emlékműnél merengő
magyarral. Borongó, csodálkozó, vagy épp lelkesedő asszony, férfiú áll a kőnél, bámul a
föliratra.
‒ Még ilyet! – gondolhatja.
Hogy remélhette – mielőtt az anyaországba nem szökött, avagy szülőföldjéről e nyári
napokra a tóhoz látogatott – odahaza (a nevetséghatár túlfelén valahol Dévény és Verecke és
Zágon és Újvidék és Lendva és Felsőpulya között), hogy egy helyi közösség ennyire
azonosuljon vele, velük? Velünk.
Honnan ez a tartás az almádiakban? Az almádiak javában, mert mind biztos nem így veszi.
Úgy, ahogy az Örökmécset partra állítók gondolták.
Almádi, Balaton, Magyarhon.
Csonka és Egész.
Ép és Szabad.
Könny a szemben.
Kéz a kézben.
Szalag a kövön.
Van, aki csak a szemével simogatja.
Lássa minden (Európa-vesztő) áruló.
… A komenizmus kitörését követően ’48-as emlékműnek kiáltották ki az emlékezetük
magyartalanítására képtelen, mindemellett a nemes ügyért némi ügyeskedésre kész almádiak.
Batthyány örökmécses – hiszik máig sokan. Mert nem így keresztelték át?!
Hogy megmaradjon.
Az ország egyetlen trianoni emlékköve az almádi, amelyet a moszkoviták nem bántottak?
Mert ha nincs más, hát csapjuk be a megszállóinkat!
Régi nóta.
Ötvenhatos forradalmár könnyei és könyvei
Félezer ember a Veszprémi Egyetem díszudvarán az 1958. január 9-én kivégzett forradalmár,
Brusznyai Árpád emlékestjén. Kérdem a szónoktól, a ma Szegeden élő Fekete Páltól, az ’56os Békés Megyei Forradalmi Bizottság elnökétől, aki a kivégzés előtt egy cellában volt a
veszprémi forradalom vezetőjével: elképzelhető ennyi ember hasonló békéscsabai vagy
szegedi rendezvényen? Sajnos nem, válaszolja.
Mi magyarázza e nem lankadó tömeges érdeklődést, ha nem a vonzalom egy igazi hős,
Veszprém egykor rajongva szeretett gimnáziumi tanára és a város októberi forradalmának
tiszta szívű vezetője iránt? A szeretet, amelyet ez az est sugárzott. És a döbbenet is évről évre
kísérője lehet e rendezvénynek, amely az idén annak az embernek az emlékbeszédét kísérte,
aki társa volt Brusznyai Árpádnak a halállal emelt fővel való szembenézésben.
A Brusznyai Alapítványt 1989-ben hozták létre MDF-esek, s azóta évről évre megrendezik
januárban az emlékhangversenyt. Az alkalomhoz illő muzsikával való tisztelgés mellett
minden évben más mond emlékbeszédet. 2005-ben a volt rabtárs, a Brusznyai Árpádhoz
hasonló sorsra szánt Fekete Pál állhatott a tisztelgő veszprémiek elé. Mind a kettőjüket
életfogytiglanra ítélte a vérbíróság, s mindkettejükre halált követeltek a megyei főelvtársak.
Pap Jánosra hallgattak a „pör”-t végrehajtók, és Brusznyai Árpádot kivégezték, Fekete Pálra –
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tán mert nem voltak olyan tekintélyes moszkoviták a csabai vezetők, mint a veszprémiek –
„csak” életfogytig tartó rabság, majd az amnesztiát követően huszonöt évnyi („szabadon”
végzett) kényszermunka (nehéz kétkezi dolog) várt.
A megdöbbent hallgatóság előtt emlékező 77 éves forradalmár elmondta: 1956
novemberében ismerte meg Brusznyai Árpádot, amikor egy zárkába kerültek a KGB
debreceni börtönében. A lefogott veszprémi egyetemistákat és a megye forradalmár vezetőit
azért nem vitték tovább Szibériába, mert a szabadságharcosok elhurcolása nemzetközi
fölháborodást váltott ki. (Bizonyos adatok szerint a veszprémieket Munkácsról hozták vissza
a szovjetek.) Másodszor 1957–1958 fordulóján, a kivégzés előtt volt összezárva a csabai és a
veszprémi forradalom vezetője: a kőbányai Kisfogházban várták a véget. A kivégzéseket az
emeletről karosszékben nézték végig „pártunk s államunk” képviselői, illetve vezetői, köztük
Fekete Pál tudomása szerint alkalmanként maga Kádár János. A kivégzésekről fényképet is
készíttettek a gyilkosok. Akik akkor ott voltak, mind bűnösök voltak, ám közülük senki nem
bűnhődött – fogalmazott az emlékező. Végezetül ógörögül idézett Homérosztól; Brusznyai
tanár úrtól, a Homér-kutató gimnáziumi tanártól tanulta a kivégzés előtti hetekben.
Fekete Pál – tudjuk meg tőle – újra könyvet ír: második éve járja Békés megye
településeit, eddig 107 helyen kutatott, körülbelül 400 gyilkosságra bukkant, s e történeteket
szerkeszti kötetbe. Annak eredt nyomába, mennyi embert öltek meg a kommunisták a megye
1944 őszi szovjet megszállása és az 1990-es rendszerváltozás közti időben.
Békés megye forradalmi tanácsának az elnöke, Fekete Pál fiatal történelem‒orosz szakos
tanárként került a viharsarki forradalmárok élére. Kitűnő szónok, művelt, érzékeny, a világra
nyitott értelmiségi 77 évesen is. A békéscsabaiak legendás forradalmáráról a közelmúltban
megjelent csabai ötvenhatos olvasókönyvben Simai Mihály, Szegeden élő költő ír nagy
szeretettel. A Magyar Nemzet nemrég szólaltatta meg egykori harcostársát, a ma a
Dunántúlon élő Hrabovszky Lászlót, a csabaiak egykori egyetemista forradalmárát, aki így
válaszolt arra kérdésre, vajon ki az igazi ötvenhatos: „Például Fekete Pál, akit nem ismernek”.
Fekete Pál Az utolsó szó jogán című könyvében megírta mindazt, amit átélt. A Püski
Kiadónál megjelent első könyvének újdonsága, hogy részletesen leírja a kádárista megtorlás
működését, megismerteti az olvasót a kínzások, kivégzések részleteivel, a gyilkosok
módszereivel. Az országot járva, rendhagyó történelemórákat tartva tapasztalja, mennyire
nem igaz, hogy a fiatalokat nem érdekli ’56. Előadásai megrendítik hallgatóit az új évezred
elején is. Nekik, az ötvenhatot hírből, ha ismerőknek írja új könyvét.
A veszprémi esten köré gyűltek a városban élő csabaiak. Kit úgy megtanított a Petőfi utcai
iskolában oroszul, hogy érzése szerint akkori nyelvtudása ma középfokú nyelvvizsgát érne, ki
csak rövid ideig volt tanítványa, de hogy felejthetné: elhozta a bizonyítványát, mutatja Fekete
Pál év végi aláírását! S – Veszprémben, az egyetemen 2005-ben – megtárgyalhatják a
csabaiak, ki hol állt suhanc fővel a Békés Megyei Jókai Színház előtt tartott októberi
nagygyűlésen, amelynek hangulatát nem kis részben meghatározta, hogy a
Hódmezővásárhelyről odairányított honvédok Csepel teherkocsija nem csak a katonafiúkat
hozta, a ránk szegezett géppuskát is.
Feledhetetlen este volt ez a veszprémi. Annyira, hogy hazafelé kibukik belőlem: EZT A
VESZPRÉMET SZERETEM! Mert van más is – az, amelyik nem megy el a ránk
kényszerített országhatáron túl élő testvéreinknek kettős állampolgárságot ígérő
népszavazásra; az, amelyhez semmi közöm. Békéscsabával is éppen így vagyok: FEKETE
PÁL CSABÁJA A MINDENEM! Az a másik…: oly idegen.
Atombunker, kacsalábon (a hegygerincen)
Erdő borította hegy a falu fölött. Az oldalában, úgy félúton, már nyaralóházak kapaszkodnak.
Egykori szőlőkbe épített villák? Ja, hogy a csudába ne! Egy, kettő; annyi, ahány. Túlfelől,
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másik (dombnyi) hegyen ‒ hol, ha nem a Balaton-fölvidéken ‒ szőlőhegy szőlőkkel,
pincékkel, nyaralókkal, a tetején minapi vendéglővel. (Bezárt, mert elvált a tulajdonos
házaspár, az új gazda meg minek állna neki vendéget keríteni, vendéget fölkocsikáztatni,
vendéget ‒ kényre-kedvre ‒ kiszolgálni? Majd ha bolond lesz.)
Alant… Milyen táj is, az idegenekéhez hasonlítva? Magyar Provánsz, Magyar
Tempevölgy, Magyar Ez, Az. Tihanyig, meg vissza. Egész a kenesei magaspartig, foki
szállodasorig, vissza Füredig, Alsóörsig. Káprázatos! Aki egyszer ennek a tájnak a levegőjébe
beleszagol…
Szagol itt boldog, boldogtalan. Már ha van hozzá elég pénze. Magyar, nem magyar. Mint
azon az erdő borította kis hegyen, ott, ahol a madár ha jár! Mert hogy lehetne megbontani a táj
képét, a táj természetes egyensúlyát, az ég kékjének és az erdő zöldjének összhangját. Kőből,
téglából, betonból, fából, bármiből épített házzal sem. Mert itt megtették.
‒ Ha pénzed van, bármit megtehetsz!
…Vallja a helybéli (egyszerű, ám többnyire adózó) nép. Vallja, mert tudja. Mert hallja! Ki
nem tódítja?! Maga az elkövető.
A nagy ház ‒ áruljuk el, hegytetei kastély ‒ alatt valamivel másik gazdag hasonló
(úgyszólván kacsalábon forgó) nyaralója rejtőzködik a hegy túloldali hajlatában. De az
legalább nem ilyen kirívó (mint eme másik a tetőn)! Nem bámul így rád, köszön vissza:
Nekem szabad. Mármint hogy neki.
Neki mindent.
Mindent?
Ő maga állítja, ha helybéli – bennszülött ‒ a beszélgetőtársa. S annak hogy ne terjedne el a
híre?
Nekik mindent, nekünk semmit?
Nem egészen. Nekünk is lehet, ha.
Ha úgy eresztettek el bennünket is.
Csak hát; az, ugye, mégis csak lehetetlen.
A hegytető kacsalábon forgó ‒ messziről lerí: magyar népi (sőt, táji) díszítési, építési,
alakítási elemeket hasznosító ‒ házikójának napnyugati krapek a tulajdonosa. Magyar a neve,
bizonyára magyarul is tud, ne adj Isten magyarnak vallja magát (ha köztünk van, sőt, akkor
pláne!) (…sőt, ha kell, ellenünkre is…), de valahol Távol-Ejrópában van neki egy ‒ avagy ki
tudja, hány ‒ nagymenő cége. S csak-csak hazavágyik? Nem tudni, mindenesetre.
‒ A felső emeletről lift visz le a mélyen kiépített atombiztos pincébe.
Mert azért erről is tud a bennszülött balatoni.
Hogy ne szivárogna ki?!
Pénz ide, amoda.
Atombiztos borospince…
A kőműves terjesztette el, aki építette?
Bor lehet, hogy nincs benne.
Ki tudja.
Fél; ki tudja, mitől.
Csak nem tőlünk?
Persze, a táj. A Magyar Provánsz.
Ami szebb, mint amaz. De, kétségtelen, olcsóbb.
‒ …És nem ráz!
Ez az.
Tempe, Tempe.
Balatoni káprázat.
Helikopter-leszállóhely?
Nem, azt amoda láttad; két faluval odébb.
73

Fűzfő angyala
A második világháború végén Litéren vértanúvá vált munkáslány, Bódi Magda halálának 60.
évfordulóján kétnapos megemlékezés volt a Balaton-melléki faluban. Az egykori kastélyból
lett iskola udvarán (a gyilkosság tetthelyén, illetőleg a vértanúság helyszínén) megtartott
ünnepi szentmisén a főpapok a mintegy ezer helybélivel és környékbeli zarándokkal azért
imádkoztak, hogy Bódi Mária Magdolna mielőbb elnyerhesse helyét a magyar szentek és
boldogok körében.
Két részeg orosz, motorkerékpáros járőr látogatott Litérre. Bódi Magdi tudta, mire
számíthat. Lement az óvóhelyre, ahol rálelt a szovjet. Magdi zsebébe ollót tett, azzal
megvágta a rátámadó fölszabadítót. A szovjet vöröskatona dühében szitává lőtte a leányt, aki
még fölment a pincéből, ott halt hősi halált. A Magyar Igazak, a Magyar Tiszták, a Magyar
Szeplőtelenek egyike ő!
A vértanú munkáslány boldoggá avatására az első előkészületeket mindjárt a háború után
megtették, ám az okmányok „valahol Esztergom s Vatikán között” elvesztek. A boldoggá
avatási eljárást a rendszerváltozást követően indították el újra a veszprémi egyházmegyében.
Hogy az odahaza, Fűzfőn és Litéren Magdiként emlegetett vértanúról nem csupán a
környékbeliek tudnak, bizonyság rá a müncheni Életünk című folyóirat 2004. végi száma: a
külhonban élő katolikusok püspöke karácsonyi körlevelében Brenner János, Salkaházi Sára és
Kaszap István társaságában az egyházi elismerésre váró, „az egyszerű népből fakadó fiatalok”
közt említi Bódi Magdát. A 24 éves leányt 1945. március 23-án gyilkolta meg egy
„fölszabadító” katona, amiért a néhány évvel korábban örök szüzességi fogadalmat tevő
Magda védekezni merészelt az erőszakkal szemben.
A vértanúvá tett litéri munkásleány Fűzfőgyártelepen, a Nitrokémiánál dolgozott. Erős
vallásossága kolostorba, valamelyik női rendbe vitte volna, de ezt a családi körülmények
lehetetlenné tették (szülei a kilétet igazoló okiratok hiányában nem házasodhattak össze, ezt
csak a háború végén, a rendkívüli helyzetben tehetik majd meg). Magdi föltalálta magát s
gyári munkásnőként szolgálta egyházát. Nehéz sorsú, sokszor durva munkásemberek között
kellett megélnie a vallást, segítenie a rászorulóknak.
Megszervezte a Katolikus Dolgozó Lányok Szövetsége fűzfői csoportját. Ki akart menni a
frontra a sebesült magyar fiúkat ápolni, de a gyár nem engedte, szükség volt rá, hát otthon
segített: a DL-tagokkal eljártak a rászorulókhoz (például beteg asszony helyett főzni,
takarítani), maga is tartott lelkigyakorlatot, együtt fordultak imával Istenhez népünkért, vitte a
segélyszállítmányt a balatonfüredi katonai kórházba. Élete arra is példa, hogy nem vallásos
közösségben is lehet vallásos emberhez méltó módon élni – magyarázza az érdeklődőnek
Szécsi Ferenc, a litéri leányegyházat is pásztoroló balatonfűzfői egyházközség plébánosa.
A szovjet csapatok bevonulásakor a litéri kastély udvarán kialakított óvóhelyen húzták
meg magukat a megszállóktól rettegő asszonyok és leányok. Hogy nem ok nélkül tartottak a
magukat utóbb fölszabadítónak kikiáltó vöröskatonáktól, Magdi vértanúhalála a bizonyság rá.
A földalatti óvóhelyhez érkező két szovjet katona egyike erőszakoskodni kezdett Magdával,
mire a fiatal lány védekezni próbált és elfutott. A „felszabadító indulatában” megsértett,
földühödött fegyveres több lövéssel agyonlőtte Magdát, aki az udvaron adta át lelkét a
Teremtőnek. Utolsó szavai rákerültek a bronz mellszobor márvány talapzatára: „Uram,
Királyom! Végy magadhoz”. A Lesenyei Márta Munkácsy-díjas szobrászművész által
alkotott mű márvány talapzatán, Magda vértanúhalálát érzékeltetve, golyó ütötte sebek –
lövéssorozat okozta nyomok ‒ láthatóak.
A litéri sírkertben ennyi áll a márványkereszten: BÓDI MÁRIA MAGDOLNA 1921-1945.
BOLDOGOK A TISZTA SZÍVŰEK, ŐK MEGLÁTJÁK ISTENT.
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Magda testvérének a leánya, Bódi Mária (Kovács Elemérnéként) Almádiban él. Az unokahúg
(született 1947-ben) így emlékezik mindarra, amit a családban hallott.
Galambos Miklós (szombathelyi‒zalaegerszegi) apát a veszprémi börtönben hallott
Magdáról. Eljött hozzánk, nagyon sokat beszélgetett nagyapámmal, nagyanyámmal. Ő írta
meg a nagynéném életrajzát Ketten egy cél felé címen, Szent Goretti Mária és Bódi Magdi
útja volt az alcíme. Az első rész Szent Goretti Mária életútját írja le, akkoriban avatták
szentté, amikor a könyv elkészült, őt a szomszédfiú ölte meg. Goretti Máriának több
kistestvére volt, sokat segített a szüleinek. A fiú meg akarta erőszakolni, védekezett és erre
megölte. Ő parasztlány, nagynéném munkáslány, ezért párosította őket. A kézirat kétharmada
Szent Goretti Máriáról szól, tele fényképpel.
Nagymamám 1970-ben halt meg, nagyapám 1959-60-ban, amikor hetedikes voltam. Az
első unoka lettem, naponta nagymamáéknál voltam. Litéren nőttem föl, apám, Bódi Gyula
1980-ban halt meg, 2002-ben édesanyám. Reménykedett, hogy megéri Magdi boldoggá
avatását.
Ezt a könyvet akarták Veszprémből a püspökségről fölterjeszteni. A többi példány
megsemmisült, csak a mienk maradt meg. 1969-ben az édesanyámtól kaptam, ugyanúgy
eldugtam! Amikor Temesi atya könyvét (P. Temesi Ferenc: Tanúságtétel liliommal, vérrel –
egy gyári munkáslány élete és vértanúsága, Bp.1997.) a kilencvenes években megláttam a
templomban, jutott eszembe, hogy jaj, Istenem, nekem ez megvan! Fölajánlottam a katolikus
kiadónak, de azt mondták, túl vastag, inkább a rövidet adják ki. A gépelt oldalakból álló
könyv most Szécsi plébános úrnál van.
Temesi atya csodaleírást várt az emberektől (hogy alátámaszthassák a boldoggá avatási
kezdeményezés jogosságát). Engem is többször ért csoda! Ötéves voltam, amikor hirtelen
megnyúltam, szemtengelyferdülést kaptam, nagyon rosszul láttam. Szemüveget kaptam,
édesanyám Pestre vitt, ahol a főorvos asszony azt mondta: nem műtik, mert elnövöm. Ha nem,
akkor műtik. Fejlődési rendellenesség volt. A veszprémi Lovassy Gimnázium negyedikese
voltam, mindenki tudta, hogy megműtenek, de én szorgalmasan imádkoztam. Egyszer csak
érzem, furcsán húz a szemem. Levettem a szemüveget, jó! Meggyógyultam! Egyik napról a
másikra. Ennek tudom be, hogy Ő segített nekem.
Édesapám orosz hadifogságban volt, 1945-ben Budán fogták el. Nagybátyám, Bódi János
angol fogságban. Amikor a nagynéném meghalt, fogságban voltak. Hárman a családból a
legközelebbi hozzátartozók közül: egyiküket lelövik, másik kettő fogságban.
A három Bódi testvér: Bódi Gyula (három lánya van), Bódi Magdi, Bódi János (neki a két
házasságból négy gyermeke született). János a legkisebb, 1957-ben a gyárban fölrobbant a
felesége (akkor a Nitrokémiánál kilencen haltak meg e baleset miatt). Én előbb Veszprémben
a honvédségnél dolgoztam, majd Fűzfőre kerültem én is a Nitrokémiához. 1969-ben
költöztünk Almádiba.
Nagymama odaállt volna, hogy inkább őt lőjék le, de az tartotta benne a lelket, hogy ott a
két fia, akikről semmit sem tud!
Tizenkét éves kora óta árva volt a nagymamám, attól fogva cselédeskedett. Erdélyi
származású, szilágysomlyói, más szerint máshonnan való. A mai Magyarország területére
gyermekként került, Pesten a lőszergyárban dolgozott, ott ismerkedett meg édesapám apjával.
Nyika Mária. A második férje, Bódi János tót származású, nem volt senkije, apátlan-anyátlan,
ezért nem voltak papírjai. Kocsis volt.
Édesapám, Gyula másfél éves (1918-ban született), amikor nagyanyám és nagyapám
összekerültek. Magdi 1921-ben, János 1923-ban született. Nagyapám gazdálkodott, pici földje
volt, kis szőlő, kis búza az 1950-es években. Előtte és utána is, élete végéig fuvarozott, a
Belspednél is dolgozott, végig lovat tartott. Titó nevű lova volt. Édesapám 1949-től dolgozott
a fűzfői gyárban, a nagybátyám is a Nitrónál.
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Magdi? Borzasztóan eleven, élénk kislány volt, gyorsan elcsattant a keze. Nagyon
igazságszerető volt! Nagyon kedves, nagyon szerette a szüleit, a családját. Szeretett énekelni,
verset szavalni. Amikor lelőtték, nagyapa a karjába vette és kiabált:
‒ Megöltétek a gyermekemet!
A háború vége felé jött a söpredék. A temetőben, Magdi mellett, mások is fekszenek, akiket
akkor öltek meg. Férfi sírja, aki védte a feleségét, agyonlőtték! Ott Litéren többen is voltak,
akiket ugyanúgy agyonlőttek az oroszok. A családban mesélték, hogy például a Cece melletti
pici faluban, Hardon a helybeli magyarok között is voltak olyanok, akik mutatták az
oroszoknak, hol vannak, melyik házban vannak nők! Odaküldték!
Néhányan ma is élnek Litéren azok közül, akik együtt voltak Magdival DL-lányok.
Mindeddig mélyen hallgatniuk kellett. Most is, a hatvanadik évfordulón, a faluban sokan
meglepődtek, nem tudtak róla. Más meg, aki most nagyon mutatta magát, az elmúlt
évtizedekben nem éppen katolikushoz méltó módon viselkedett. Mi akkor is jártunk
templomba, édesanyám volt a harangozó és a sekrestyés.
Később egyszer – az ötvenes években ‒ bementek a veszprémi püspökségre, hogy
megtudják, hogyan áll Magdi boldoggá avatási ügye. A püspök elmondta: az iratokat, köztük
a Magdiról írt könyv kéziratát is, a politikai rendőrök elvitték. Kérték tőle, adja oda nekik. Mit
adjon oda, nem tudja, miről beszélnek, különben is, hogy gondolják – háborodott föl a főpap.
A titkosrendőr odament, kivette és elvitte. Tudta, melyik szekrény melyik fiókjában van.
A veszprémi érsekségen a közelmúltban újra elővették Bódi Magda ügyét. Reméljük, most
eljut Vatikánvárosba a bakonyi‒balatoni boldoggá avatási kezdeményezés.
A kézirat fényképekkel teli – talán egyetlen ‒ példányát almádi otthonában őrzi Bódi Mária; a
többi az ávéhá kezére került, s ki tudja, maradt-e nyomuk. Az elmúlt fél évszázadban
senkinek sem jutott eszébe kiadni e forrásmunkát. A szerző Dr. Galambos Miklós, címe:
Ketten egy felé… Szent Goretti Mária és Bódi Magdi útja. Kézirat gyanánt, áll még a
címlapon, s hogy 1955. karácsonyára készült el.
Az első rész (Szent Goretti Mária küzdelme és diadalútja) az olasz parasztlányról szól, a
második (Ki volt Bódi Magdi?) a mi vértanúnkról. A minket érdeklő rész terjedelme vagy
száz hagyományos gépelt oldal. Előszavában a szerző így fogalmaz: Ez az életrajz – jelentős
részben – nem eredeti munka. Csak a keret, a beosztás új. Egyébként azok meglátását tükrözi
és elbeszélését nyújtja, akik közelről ismerték Bódi Magdit, majd nagy szeretettel és
lelkiismeretességgel gyűjtötték össze életének és vértanúságának történetét.
A szerző, Galambos Miklós Bódi Magdi életútját fölrajzoló munkájának első fejezete élére
a Fűzfő angyala címet választotta. A kis (reménybeli) kötetet a szigligeti szülőházról, a
mámapusztai cselédlakásról, a fűzfői munkásmissziót végző kerékpáros leányról, a család
litéri otthonáról készült, a kéziratban megőrzött eredeti fényképek szemléltethetnék. Úgy,
ahogy azt a szerző éppen fél évszázada elgondolta; remélhetőleg nem hiába. (…Megjelent
2006-ban.)
Litéri boldog Magda. Boldog Litéri Munkás Magdi.
‒ Bátor Litéri Szűz, könyörögj érettünk!
…Boldog, aki úgy hisz, mint Bódi Mária Magdolna hitt, míg engedték neki, hogy higgyen.
Nyugodjék békében!
Mi pedig merítsünk erőt Magdi hősiességéből, tisztességéből, Isten- és emberszeretetéből,
tisztaságából.
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Ménkű Marci Csobáncon
Középkori vásári forgatagot, néptáncosok, lovas bandériumok és eladóművészek bemutatóit,
ökörsütést, népművészek kirakóvásárát, szalmavárfoglalást s egyéb finomságokat ígértek a
rendezők a Gyulakeszibe, a Csobáncra és a hegy tetején omladozó várromhoz ellátogató
érdeklődőknek. A hegy és a falu alatti gyönyörű réten működő Gyulakeszi Lovasudvar –
másképp: Gyula Vezér Lovasbirodalma ‒ a hétvégén zsúfolásig megtelt helyiekkel, és a
Balatonnál pihenő németekkel s egyéb külhoni vendégekkel. Aki eltöltött legalább fél napot a
Gyulaffy László törökverő csobánci várkapitány emlékét ébresztgető két és fél napos
rendezvényen, igazolhatja: „jó lóra” tett a lovasudvar tulajdonosa, nemkülönben a rendező
alapítvány.
Mégiscsak van igény – még a vendégforgalomtól hangos Balaton-melléken is – saját
hagyományaink fölmutatására, megélésére, arra, hogy önmagunk legyünk, ne mások másolói?
A Csobánc Váráért Alapítvány által a helyi Gyulaffy László Hagyományőrző
Lovasbandérium közreműködésével a Gyulakeszi Lovasudvarban s a várban péntektől
vasárnapig tartó, (2004-ben) elsőként megrendezett Gyulaffy Napok műsorát szombaton
kísérhettük figyelemmel. Délelőtti megérkezésünkkor éppen hogy voltak néhányan, a
felhőszakadás alaposan a rendezőkre és a reménybeli vendégekre ijesztett. Később a mind
jobban tisztuló ég alatt már vagy ezren élvezték a lovas és gyalogos vitézek vonulásait,
fegyverforgatását, vagy éppen a táj fölött magasodó Csobánc várát jelképező síkföldi
szalmavár ágyúszótól hangos vívását.
Előlegezhetjük: sokaknak adott életre szóló élményt a Gyulaffy várkapitány urunk
emlékezetét ébresztő gyulakeszi eseménysorozat.
‒ Különösen fontos ez a rendezvény, mert arra nevel: ne felejtsük el, hogy képesek vagyunk
megvédeni magunkat, hogy mi itt maradunk, és hogy legyőzzük a nehézségeinket – hallhatta
a megnyitó ünnepély közönsége Szabó Lajostól, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
igazgatójától.
Németh Gyula lovas vállalkozó és az alapítvány vezetője elmondta: a rendezvény célja
fölhívni a figyelmet az Árpád-házi királyok idejében épült vár rettenetes állapotára, s a
bevételből a várrom rendezése, a felújítás megkezdése.
Gyulaffy László végvári főkapitány, erdélyi seregparancsnok halálának 425. évfordulójára
ekkor jelent meg a Historia castri Csobánciensis 3. kötete, Hangodi László munkája a
középkori Csobánc várának és urainak történetét dolgozza föl s ugyanazt szolgálja, mint a
Gyulaffy Napok: a hős várvédő kapitány tiszteletének élesztését.
A csobánci várúr az adattár szerint aranysarkantyús vitéz, 1566-tól tihanyi, majd
veszprémi várkapitány (is, mert közben Csobánc várában élt, mondják a helybeliek), később
Erdélybe telepedett, ahol 1599-ben Gyulafehérvár parancsnoka volt. A győzhetetlen
bajvívónak ismert Gyulaffyt a törökök s a végvári magyarok egyaránt Magyar Achilesként
emlegették.
A gyulakesziek vállalkozása – a vár megmentéséhez való hozzájárulás mellett ‒ ennek a
vitéz kapitánynak tud máris méltó emléket állítani.
Csobánc vára alatt a gyulakeszi mezőn a Gyulaffy Napok kirakóvásárának kerített udvara
falánál népi iparművészek – köztük kovács, szövő, fa- és csontfaragó, kötélfonó – kínálja
portékáját, a vásári lárma fölé tárogatószó emelkedik: valaki a székely himnuszt fújja! Ménkű
Marci a becsületes neve, Korondról származott Keszthelyre, s e sorok rovója Veszprémben s
Békéscsabán egyaránt megcsodálta a székely viseletben, vagy éppen bocskaiban (bocskainak
mondott kismagyarban) szépséges magyar dallamokat játszó utcazenészt. Névjegye szerint
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pásztor, népzenész, hangszerkészítő. (Előtte a sátorlapon MÉNKŰ föliratú furulyák, a
készítményei.)
‒ Veszprém és Békéscsaba? Legutóbb Kapolcsról zavartak el, mert a rendező úgy látta, ez
a zene nem való a Művészetek Völgyébe. „A tárogató zavarja a műsort”, miközben gépről
ment a zene. Máshonnan azzal szoktak elzavarni, „nincs szükség a tárogatószóra”.
Itt, a Gyula vezér vára alatti mezőn, annál inkább.
Meg hogy – kapta meg ‒ a Művészetek Völgye politikamentes rendezvény!
Kapolcson nemkívánatos politizálásnak ítéltetett a Kossuth-nóta, valamely kuruc kesergő,
töröksípon megszólaltatható bármi magyar „parasztdal” előadása. Megáll a maradék ész:
Magyarhonban, 2004-ben, Európai Uniótok gyepűjén belül „politizál”, aki nem japán, nem
kínai, nem hollandus, nem bengáli, nem hottentotta, nem jenki módra áll ki… valamely
művészet mívelőjeként!
‒ Nem politizálunk! – s elűzik a magyar embert Pannónia kellős közepén (az Eger-patak
malomvölgyében), ha annak mutatná magát meg hazáját, ki se mondd, fajtáját, ami valójában
lenne. (Ha engedni tetszenének.) Bezzeg ha honolului, alaszkavárosi, írlandi, fokföldi a koma,
tehet, amit csak akar! Kit zavar?! Ellenben a tárogató ha kossuthoz.
„Magyarhon”; jó kis csonka haza.
Veszprémben a Kossuth utcából március 17-én zavarta el a két rendőr kíséretében érkező
közterület-felügyelő, amiért engedély nélkül mert Kossuth-dalokat fújni. Engedélyt kértek
tőle, miközben ez a (természetesen szabaddemokrata vezetésű) város az egyhetes utcazenész
találkozón kívül nem engedélyezi a köztéri szereplésüket, legföljebb eldugott, néptelen
helyen. A jelen lévő polgárok hangos nemtetszése ellenére (tiltott zenélés miatt) ötezer
forintra büntették a Kossuth-nótát játszó muzsikust. Azok, akiknek játszott, örömmel
hallgatták. Majdnem ugyanígy járt a nemzeti ünnep napján, március 15-én Hévízen is, ahol
30.000 forintra akarták megbüntetni a székely viseletben Kossuth-nótákat játszó utcazenészt,
akibe kokárdás rendőrök kötöttek bele.
‒ Bármennyire szeretnék, nem fogok csíkos ruhában harmonikán sváb dalokat játszani –
teszi le a garast, aminek a Gyulaffy-birodalomban örvendenek magyarok s nem magyarok.
Békéscsabán, magyarázza, azóta kap engedélyt az utcai zenélésre, hogy a Viharsarok
egyetlen ellenzéki lapja megírta: gumibottal estek egy öreg muzsikusnak. Szegeden azt
követően sem, hogy egy vendégeknek osztogatott kiadványban fénykép jelent meg róla azzal
az aláírással, hogy a Tisza-parti város utcaképéhez hozzátartozik a muzsikálás.
Ménkű Marci rá se hederít: fújja tovább, mit fújnia adatott.
A gyönyörűséges gyulakeszi mezőn a szalmavár alatt és a vásártéren haditorna,
fegyverforgatási bemutató, szalmavárostrom zajlik négy lovas bandérium s négy gyalogos
hagyományőrző egyesület közreműködésével. A várrom melletti Rossztemplomnál
komolyzenei hangversenyek, Bach… Csak győzze a vendég idővel, erővel.
Válna Inota
Ha Inota népe arra szavaz, hogy folytatja 1951-ben elvett független létét és önálló községként
igyekszik megtalálni a helyét az erőszakos iparosítás és városszervezés által alaposan
átrendezett térségben, Várpalota körülbelül évi 300 millió forint adóbevételtől esik el s nehéz
helyzetbe kerül. A válást kezdeményező inotaiak élén álló Sajtos János önkormányzati
képviselő, a helyi részönkormányzat elnöke bizakodik abban, hogy október 17-én az
önállóságra szavaznak falubelijei, a palotaiak veszteségét illetően pedig az a véleménye, hogy
a város álljon meg a saját lábán, Inotának van mit behoznia az elmúlt fél évszázad
mulasztásaiból. A várpalotai polgármester, Leszkovszki Tibor érezhetően tart az újabb
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leválástól, hiszen 1996-ban Pétfürdő már az önállóság visszaszerzésére voksolt s esett el
Palota az ottani nagyüzemekkel járó bevételtől.
1951-ben három faluból varázsoltak egyetlen „szocialista tollvonással” várost, amelynek 7
és fél ezer lakosa volt. Ma a háromnak együtt 28 és félezer lakója van. Palotán az inotaiakkal
együtt 22 és fél ezren élnek, Inotán jó 2.500-an. Az újabb „Palotától való szabadulás” nem túl
nagy lélekszámcsökkenéssel járhat, a szénbányák bezárásával, az ipari nagyüzemek
városhatáron kívülre kerülésével viszont igen nagy bajba kerülhet a Rákosi Mátyás nevével
fémjelzett „magyar” „dolgozók” „pártjának” politikája nyomán született város, Várpalota.
Tegyük hozzá: úgy, hogy arról nem csak a pétiek s az inotaiak nem tehetnek, maguk a palotai
emberek sem. Fizethetnek tovább romló életkörülményekkel amiatt, hogy a központosító,
erőszakkal városalapító, kelet-európai színvonalú iparosítást erőltető „létező leninizmus”
idekényszerítette szüleiket, nagyszüleiket. S arról sem szívesen beszélnek Várpalotán, kik
építették az inotai (egykoron November 7-re keresztelt) hőerőművet és alumíniumkohót. Nem
kis részben rabok, akiket azért csuktak be, mert nem tudták teljesíteni a beszolgáltatást, mert
haragudott rájuk a szomszédjuk s följelentette őket, vagy mert mérgükben elszólták magukat s
csúnyát találtak mondani az akkori elvtársakra, vagy moszkvai gazdáikra. A rabok barakkjait
azóta eltakarították, de „rom” épp elég maradt.
Inotán megkérdezzük az első járókelőt, mi a véleménye az önállóságról. Gyermekkocsit tol
a fiatalasszony, siet valahová, nem ér rá beszélgetni, de elárulja, mi a véleménye:
‒ Jó lenne a falunak!
A hetven éve 1.252 lelkes, ma Sajtos János szerint majdnem 3.000 lakosú, városrésznek
mondott falu főterén Inota kisvendéglő, Faluház, Böllér vendéglő – udvarán svájci sapkás
sörhasú vendég szobrocskája ‒, bádogosműhely, a világháborús hősök emlékműve, Nívó
ÁBC. A dombra települt falu alatt az erőmű jellegzetes, kohóalakú hűtői, felül a református
templom tornya. A faluvégi temetőben a katolikusok szépen fölújított Árpád-kori temploma.
Mint megtudjuk: vadonatúj a katolikus kápolna a lakótelepen, a faluban pedig a
pünkösdistáknak is van imaházuk. A 160 helybéli gyermek a lakótelepen lévő iskolába jár.
‒ Pét az 1996-os népszavazás óta önálló, az 5-6 ezer lelkes faluban azóta új járdák és utak
épültek, óvoda, egyházi iskola is épült. Nálunk azzal kezdődött, hogy az MSzP az iskola
bezárását javasolta, a Fidesz pedig ellene volt, ezért velük tudok együttdolgozni. A másik ok,
hogy az innen befolyó adóból nem jut beruházásra, vagy ha igen, pazarolnak: horribilis
összeget költöttek az orvosi rendelő felújítására. Szemétdomb a környék, a város vezetése
nem vizsgálja a teherbíró képességünket, diktatórikus módon vetik ki az adót. Ami
megtetézte: szemétégetőt akarnak Inotára, amely Esztergomtól Budapesten át Bajáig fogadná
a fél ország szemetét. 2003. április 25-én lakossági fórumot tartottunk, ahol az önállóvá válást
előkészítő bizottságot hoztunk létre – tudjuk meg Sajtos Jánostól, az önállóság kivívására
alakult bizottság vezetőjétől.
Az elszakadást kezdeményező felhívást 862-en írták alá, érvényesnek 754-et találtak, így
kiírhatták az októberi népszavazást. Az inotaiak elkészítették vagyonmegosztási javaslatukat,
költségvetési tervet alkottak és a falu egykori határa alapján meghatározták az újra
létrehozandó község területét.
Leszkovszki Tiborral, Várpalota polgármesterével beszélgetve hamar kiderül, hogy a
városi önkormányzat baloldali többsége, Pétfürdő válásához hasonlóan, hosszan elnyúló jogi
vitára számít, ha az inotaiak is az önállóságot választják. Elfogadják az inotaiak jogát
sorsukról dönteni, igényeiket viszont nem. A polgármester az inotai vádakat
megalapozatlannak ítéli.
‒ A képviselőtestület úgy döntött, hogy a belvárosi iskolát szüntetjük meg (átadtuk a
katolikus egyháznak), Inotán jobbak a közutak, mint a városban, új orvos rendelőt építettünk,
visszavásároltuk a városrész művelődési házát. A város valamennyi lakótelepe jogosan kéri,
hogy a lakosság és a terület arányának megfelelően fejlesszünk. A lakótelepeinken élők azt
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kérdezik, ők miért nem kapnak annyit, mint Inota, amely nem volt elkényeztetve, de
valamennyi közül a legtöbbet kapta? – hangoztatja Leszkovszki Tibor, aki megjegyzi: elsőre,
1996-ban azért nem nyerte el Inota a függetlenséget, mert a 43 százalékos részvétel miatt
érvénytelen volt az ottani népszavazás.
Semmilyen törvényes akadálya nem lesz a leválásunknak, ha megszavazzuk – jelenti ki
Sajtos János.
– A Készenléti-lakótelepiek arra készülnek, hogy ha Inota önálló lesz, maguk is a
függetlenség útját választják és akkor a 800 lelkes lakótelep az ország egyik leggazdagabb
települése, kis Kuwait lehet – hangoztatja Leszkovszki Tibor.
– A lakótelep Inota közigazgatási területén van, sose lesz önálló település – véli (s reméli)
az inotaiak hangadója.
Elválik.
Tizennégy év alatt itt nem lett egy új munkahely sem. Az emberek Veszprémbe és
Székesfehérvárra járnak el dolgozni – zárja panaszait az inotai képviselő.
A Faluház előtt buszról leszálló asszonnyal elegyedünk szóba. Munkanélküli,
többgyermekes édesanya. Mi lenne jó Inotának – kérdezzük. Maga sem tudja.
‒ Vegyes… Szívem szerint talán jobb lenne, igennek szavazok, a gyermekeim is
egyetértenek velem. Csak nagy a bizonytalanság. Inota eddig mostoha volt; kérdés, mi valósul
meg az ígéretekből.
Az önállóságból s annak remélt hasznából.
(A 2004-es népszavazáson a választásra jogosult 2.244 polgárból 1.104 élt szavazati jogával.
A részvétel 49,2 százalék volt, az érvényeshez 50 százalék meg egy voksra lett volna
szükség.)
(Majd legközelebb.)
(Addigra megváltozik az adózás rendje és a helység helyett a térség kapja a vállalatoktól az
iparűzési adót! – reménykedik a palotai vezetés.)
(Elválik.)
Templomos lovag a Balatonnál
Keze munkája nyomán újjászületett a XVIII. századi nemesi udvarház, ahol a vincellérházból
lovagrendi kápolnát rendezett be, a faluban Hősök kútját létesített, a Balaton-mellék tán
legszebb kálváriáját építette meg, a keresztút elé Szent Donát-kápolnát állított, s ami szép
épült az elmúlt időben Paloznakon, köze volt hozzá. Ilyen a helyiek által egykori tulajdonosa
miatt Pongrácz-kastélynak nevezett gyönyörű Márffy-kúria előtt a Tónak szaladó lejtőn
pompázó, szintén hősünk által fölújított, a Balaton-felvidéki népi építészet jellegzetességeit
hordozó oszlopos, boltozatos ívű tornáccal ékes hófehér szőlősház. (Mondhatjuk présháznak,
vincellérháznak, pincének, egyre megy.) Körben a káprázatos balatoni tájban mások is
építkeznek, másképpen, például a tájtól teljesen idegen fekete kőből, műcirádával, csicsás
újgazdag ízléstelenséggel.
‒ Régen az embereknek volt ösztönös arányérzéke, szépérzéke. A modernizálódás hatására
eltűnt. Azt gondolják, ha van pénz, mindent meg lehet csinálni – jegyzi meg a várúr, Márffy
István.
Mert a kastélynyi udvarház a lovagtermével, ahol rendre összejönnek a Jeruzsálemi
Templomos Lovagrend hazai tagjai, a barokk ízlés szerint berendezett rendi kápolna a
lovagrend szertartásain használatos eszközökkel, a domboldal fölé magasodó tornácos
„földszint” főúri ‒ ősök festményeivel díszes és a gazda kézügyességét dicsérő berakásos
könyvszekrényekkel teli – könyvesháza, az udvari díszkúttal, a műhelyként használt
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istállóval, a már-már függőkerttel, a magas kerítéssel várkastély hangulatát kelti az emberben.
Sokkal nagyobbak a török korszak kis balatoni várai sem lehetettek.
Márffy Istvánt többször láttam Paloznak, e félezer lelkes Hild-díjas balatoni falu
rendezvényein zsinóros, magyaros viselete tűnt föl először. Aztán a minap ellátogathattunk a
kastélyba, hol a lovagteremben fogadta az újdondászokat. Most a kíváncsiság hozott vissza.
62 éves, eredetileg pesti, 15 éve (1989-ben) költözött végleg a feleségével (a kastély
úrnőjével) a Balaton-felvidéki faluba. Nyomdai grafikusként kereste a kenyerét, 1962-ben
beiratkozott a pesti teológia első civil évfolyamára, ahol Somogyi Győző festőművész is
tanult és aki ma a közelben élve gyakori vendég a Márffy-udvarházban. 1978-ban romokban
hevert az egykori Pongrácz-kastély, amelynek helyreállítására a műemlékvédelemnek nem
volt pénze, így amikor megvette, maga állt neki. Először az udvaron álló vincellérházat hozta
rendbe, hétvégeken itt laktak. Az összedűlő félben lévő melléképületet úgy építette újjá, hogy
a falban maradt egy kő, amelyen az a szám, „38” látható, amely már 1608-as térképen is
megtalálható. Ahogy haladt a kastélynyi udvarház helyreállításával és átköltözhetett abba,
nekiállt kis templommá berendezni a vincellérházat. A kápolnát tavaly, 2003-ban szentelték
föl, családi események – például unokája keresztelője – alkalmával, nagy ünnepeken és a
lovagrend összejövetelein miséznek benne. S a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend
szertartásmestere, a ház gazdája nyilván ide vonul el, ha imában akar elmélyedni.
A nemesi udvarházat Ranolder püspök 1750-ben építtette, tőle vette meg a Pongrácz
család. Mire a mai tulajdonosé lett, a tornác oszlopsorát eltüntették, csak az oszlopok alja
maradt meg, az oszlopközökbe pedig „mediterrán”, tehát a táj építészetétől idegen zsalugáter
került. Nem kis munkával állította helyre a mostani gazda az elcsúfított és romos udvarházat,
melynek újra szabaddá vált tornácáról Tihanytól a siófoki túlpartig szinte az egész keletbalatoni táj megcsodálható.
A magyar templomosok (akik ma majdnem százan vannak s jobbára katolikus
értelmiségiek) a XII. században francia lovagok által a Szentföld és a szentföldi zarándokok
védelmére alapított, két évszázaddal később föloszlatott, utóbb újra tevékenykedni kezdő rend
eredeti céljaihoz hűen a fiatalok, az elesettek, a segítségre szorulók pártfogói, s a lovagi eszme
jegyében az erény, a lelki nemesség őrzői. A templomosoknak lovagterme és rendi kápolnája
hazánkban egyedül Paloznakon van. Hogy van, Márffy Istvánnak köszönhető.
A Szent István tiszteletére emelt templomocskában Gallyas Balázs oltárképe kapott helyet,
a festményen a nagy király Boldogasszonynak ajánlja föl koronáját és ezzel Magyarországot.
(Ugyanez a festőművész készítette a paloznaki kálvária 14 állomásán elhelyezett olajképeket
is.) Itt őrzik a Szent Bernát ereklyét és az 1626-ban nyomtatott első magyar katolikus
Szentírást, a rendi Bibliát, amelyet kézbe véve esküsznek föl a lovaggá ütéskor a rend új
tagjai. A rend védője, Szent György látható az egyik templomi festményen. A félig összedőlt
vincellérházból lett kápolna oromzatán kidomborodó betűk a lovagrend latin jelmondatára
utalnak, amely magyarul így hangzik: Nem a miénk, nem a miénk, Uram, a dicsőség, csak a
Tied.
A paloznaki lovag nagyobbik fia a szomszédos Lovason istállót tart fönn s a Hunyadi
Huszárcsapat kapitánya, a kisebbik fia pedig, aki bútorrestaurátor, a motorkerékpárjának
rendezett be műhelyt az udvarházban. Irigyelni valóan szabad világ lehet Márffyéké.
(Lehetett. 2018-tól vevőt keres az udvarházra.)
Tihanyi zsákutca
Az ország egyik legszebb helyén, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park (Kert-Balaton?) által
védett területek közelében, az egyedülálló építészeti értékekkel bíró Tihanyhoz tartozó
Kopasz-hegy oldalában nagy ütemben épül (2004-2005-ben) a Balaton-felvidék első
lakóparkja. Azt mondhatják a beruházás pártolói, ízlés dolga, kinek mi tetszik. Csak hát hiába
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akarták a falut is hozzászámítani az Európa Diplomával elismert különleges természeti s
tájképi értékű területhez, a nyugat-európai szakemberek éppen az ezer éves helyi építészeti
hagyományokra fittyet hányó, az elmúlt fél évszázadban fölhúzott „paloták” miatt hagyták ki
a belterületet.
A környék nyaralótulajdonosai szidják az összes engedélyező hatóságot a helyi vezetéssel
és a beruházóval egyetemben, a polgármester ebben az ügyben nem óhajt megszólalni, a
jegyző és a beruházó képviselője azzal utasítja el a bírálatokat, hogy jogszerű az építkezés, a
nemzeti park, illetve a természetvédelmi hatóság pedig csak a minisztériumtól kapott
megszólalási engedély után válaszolhatna kérdéseinkre. A Salföldön élő jeles festőművész és
balatoni természetvédő, Somogyi Győző mindenesetre így fogalmaz: a nemzeti parkot azért
hozták létre, hogy megóvja a Balaton-felvidék hagyományos természeti, települési és tájképét,
amelybe nem illenek bele a lakóparkok.
Miután sem nyomozásra, sem ítélethozatalra nem vállalkozhatunk, igyekszünk
megszólaltatni minden érdekeltet, mindenkit, aki erre vállalkozott.
Száz éve még szántóföldnek használták, majd egyre inkább kert- és szőlőművelésre váltottak
a gazdák a Kopasz-hegyen a dűlőútként szolgáló Felsőkopaszhegyi és Alsókopaszhegyi út
környékét. Illyés Gyula az Alsókopaszhegyi úton lévő Kozmutza-nyaralóban 1943-ban írt
naplójegyzetében is még csak gyümölcsösnek elképzelt lucernást említ a ház fölötti részen.
Ma Tihanynak ez a nem régi szőlőhegye nyaralóépületekkel van teleültetve, s a legtöbb
(földszintes vagy emeletes, többnyire tetőtér-beépítéses) ház belesimul a tájba, csak néhol
bontja meg a harmóniát egy-egy kivagyi – újgazdag igényhez igazított ‒ épület. A
lakóparképítés miatt panaszkodó felsőkopaszhegyiekhez keskeny, két személykocsit éppen
hogy elviselő utcán lehet följutni. Említi is az egyik helybéli: ha ő, vagy valamelyik vendége
nyáron véletlenül ottfelejti a kocsiját és lemegy a Tóra fürödni, netán borozni tér be az első
pincébe, arra a napra megközelíthetetlenné válik a 48 lakásos lakópark.
A Hungarokamioné volt az egy hektáros telken lévő üdülő, amelynek a helyére épít most
öt házból álló, ötszintes, 48 lakosztályt kínáló lakóparkot az Echo Kft. Két szint a föld alá
kerül, a legfelső, ötödik szint pedig a „padlástér”, ahonnan valóban kitűnő a kilátás a tóra. Ám
éppen ez a szint zavarja a leginkább az utca túloldalán lévő villák tulajdonosait, akik szerint
az építkezés telkenként 5-10 millió forinttal csökkenti az ingatlanok árát. A fő vádpontok a
szomszédok által hol szalagháznak, hol lakótelepnek nevezett, s az utca felőli külső folyosó
miatt szerintük józsefvárosi gang hangulatát is ideidéző lakóparki házak ellen: az
engedélyezett 7,5 méter helyett 9,5 méter magas a homlokzat, 5 helyett 6-7 ház épül, a
legfelső szint elveszi a túloldalon lakók elől a kilátást, az eddig csak tucatnyi helybelit
szolgáló zsákutca alkalmatlan a lakópark forgalmának fogadására. Az is érthetetlen a
nyaralótulajdonosok számára, hogyan adhattak engedélyt az építkezésre e csúszásveszélyes
helyen, ugyanis a hetvenes években már megindult a hegyoldal, egy építkezés nyomán ma is
tart a pör csúszás és házrongálódás miatt, s az Alsókopaszhegyi utat cölöpökkel kell
biztosítani a további omlás ellen. A hegyoldal megcsúszása szerintük összefügg azzal, hogy a
mindig szakhatósági jóváhagyással építkezők kitermelik a hegyet.
‒ Fölháborító! Ma miért nem csak a tájba illő házat engednek építeni? Csúszásveszély van,
természetvédelmi terület mellett, mégis engedélyezték – összegzi véleményét az egyik
túloldali szomszéd, Rózsa Ágnes.
‒ 1995-ben építettük a házunkat, kikötötték még azt is, hogy csak 60x60 cm-es ablakunk
lehet a Balaton felé, nem engedélyeztek teraszt sem. A lakóparkra mindez nem érvényes. A
pince vége az útig nyúlik, attól félek, hogy besuvad. Fölajánlom nekik a házam, vegyék meg,
ha már egyszer miattuk csökken az értéke – háborog Szira Zoltán, a lakópark tőszomszédja.
Gámán József a közeli Morvay-nyaraló tulajdonosai nevében tiltakozik. Ők 1973-ban
építkeztek a megkötések figyelembe vételével; most nem tapasztal hasonló szigorúságot.
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Valamennyien kifogásolják, hogy nincs lejárás a Balatonhoz, pedig a kataszteri térképek
szerint volna gyalogút a hegyről a tóhoz; a korábbi tulajdonos, a Hungarokamion megengedte,
hogy átjárjanak az üdülőn, kérdés, megtehetik-e ezt a következőkben. Különben mehetnek
körbe kilométereket, hogy lejussanak a vízhez. Dr. Nagy Péter szembeszomszéd – aki 1968ban épített villát a rozsföldre ‒ úgy fogalmaz, hogy ők nem tudtak semmit sem tenni az
építkezés ellen, az önkormányzatnak kellett volna mellettük és a tihanyi tájkép megóvása
érdekében kiállnia.
Tihany megbízott körjegyzője, Németh Tünde szerint minden jogszerűen folyik ‒ a
szakhatóságok véleménye alapján meghozott érvényes építési engedély birtokában ‒ a
hegyoldalban születő lakóparkban. A panasz nyomán elrendelt vizsgálat szerint az
engedélynek megfelelően építkeznek, az ösvényt illetően pedig, a beruházó megértésében
bízva, lát reményt arra, hogy kiépüljön a lakópark és a hegy lakóinak egyaránt megfelelő
lejáró a Balatonhoz. Az engedélyezési eljárás két évig tartott, a beruházó eredetileg több és
magasabb házat, uszodát is szeretett volna építtetni, a nyaralóházaktól eltérő építési
lehetőségeket pedig a telek mérete magyarázza. A rendezési tervnek megfelelően az egy
hektáros telken fekvő ingatlanra más beépítettségi előírások vonatkoznak, mint a jóval kisebb
telkeken lévő nyaralókra. A jegyzőnő a geológusok véleménye alapján úgy ítéli meg, hogy a
környéken tapasztalható lassú földmozgás nem függ össze a lakópark-építéssel. Arra az
ellenvetésre, hogy a lakópark nem illik a tájba, az a válasza, hogy a nemzeti park, illetékes
szakhatóságként, az építkezést jóváhagyta.
A beruházó, az Echo 2002 Kft. ügyvezetője, Török Balázs nem érti a kifogásokat. Az
ingatlan szomszédjai hozzájárultak a hatóságok engedélyével folyó építkezéshez, a beruházó
cég rugalmas volt a hosszadalmas engedélyeztetési eljárás során, s nem látják akadályát
annak, hogy kialakítsák a tóhoz való lejutást lehetővé tevő ösvényt. A csúszásveszélyt
vasbeton dobozszerkezetekkel és cölöpalapozással hárították el az önkormányzat
megbízásából tevékenykedő FTV Rt. tervei alapján, az alattuk tapasztalt földmozgás pedig az
ügyvezető szerint független ettől az építkezéstől. A szomszédokat meglepő épületekről
megjegyezte: más méretű házak épülhetnek az egy hektáros telekre s más méretűek a kis
parcellákra, ide, érthetően, nem családi ház épül. Arra a megjegyzésünkre, hogy ilyen alapon
körbeépülhet a Balaton lakóparkokkal, az ügyvezető (a jegyzőhöz hasonlóan) azt válaszolta:
Tihanyban nincs több hasonló méretű beépíthető belterületi ingatlan.
A munkásoktól a szomszédok megtudják: mégis épül úszómedence. A kezükbe kerül egy
geológusok által készített térkép, amely a lakópark alsó részét a földcsúszásnak ma is kitett
területként jelöli. A négy házból kettő-kettő (a hatodikat és hetediket „eltüntetve”)
összekapcsolásával születő épületek hossza 30 méter, azaz a megengedett legföljebb 25-nél
nagyobb. Építési engedély? Előírás?
‒ Úgy tudjuk, a parton nádast is vettek.
Föltehetőleg nem a pusztuló balatoni nádbakony megóvására készül a vállalkozás.
Tihanyban, a Balaton-felvidék – és Magyarország ‒ e gyöngyszemében eddig nem volt
lakópark (nevezetű újmódi lakótelep), de lehet a többi tóparti faluban. A Világörökség
részévé nyilvánításra méltó tájon: szabad a vásár?
(2006 végén arról ad hírt a megyei lap: „Tovább csúszik a Kopasz-hegy”… Szent Isten, a
tihanyi vezetés ennyire tehetetlen? Vagy csak: nem engedik, hogy tegyen… maga-magáért?
Már ha képes lenne rá…) (2009 tavaszán láthatod, kész az ötcsillagos lakosztályokat kínáló
nyaralótelep, a műanyag ‒ uszodapótló? ‒ pancsolómedence most készül; 5 éve a jegyző azt
mondta, nem épül ott semmiféle fürdőmedence.) (Ha ő nem látta, emberei mért vették volna
észre?)
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Tüntetés (az egészséges) Várpalotáért
Égetőmű a November 7. Hőerőmű helyén?
A jelek szerint csak népszavazással lehetne a város vezetését rávenni arra, hogy
minősítsék zöldövezetnek az egykori November 7. Hőerőmű területét, amely a Magyar
Villamos Művek tulajdonában van s ahová az önkormányzati többség egyetértésével
szemétégető művet tervez építeni egy befektetői csoport (amely konzorciumnak mondja
magát). A nemrég alakult Egészséges Palotáért Egyesület a (2005-ös) népszavazási
kezdeményezésről döntő képviselő-testületi ülés idejére megmozdulást szervez a városháza
elé, hogy tüntetésükkel nyomást gyakoroljanak az önkormányzatra, s egyben fölhívják a
helybeliek figyelmét arra, hogy népszavazásnak kellene döntenie az inotai szemétégetőről és
az ugyanott lévő meddőhányó veszélyes hulladéklerakóvá alakításáról. Ez a beruházás a helyi
egészség- és környezetvédők szerint óriási károkat okozhat a település 22 ezer lakójának, a
népszavazás kiírását viszont mindeddig elutasította Várpalota képviselő-testülete.
A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társaság tervez térségi hulladékégető-művet
és hulladéktárolót Várpalotára telepíteni. Mint Fakász Tamás építészmérnök, városi
képviselő, a környezetvédő szervezet megalapításának kezdeményezője elmondta, a
Dunaföldvártól Esztergomig terjedő területen 160 település által alapított konzorcium az
említett társaság. A vállalkozás e több mint másfélszáz falu és város hulladékát kezelné. Az
évi mintegy 270 ezer tonna szemétből várhatóan 50-70 ezer tonnát újrahasznosítanának, 100120 ezer tonnát több helyen – például Polgárdiban – lerakóban helyeznének el, 100 ezer
tonnát Várpalotán égetnének el s a körülbelül 30 ezer tonna veszélyes hulladéknak számító
salak pedig az ugyanott lévő meddőhányóba kerülne. A tervezett égetőmű 500 méterre lesz
Várpalota inotai falurészének és az úgynevezett Készenléti lakótelepnek a házaitól.
Elegük van a várpalotaiaknak abból a környezetterhelésből, amely az elmúlt negyvenötven évben a várost és lakóit sújtotta, és sújtja ma is például a péti Nitrogénműveknek, az
inotai alumíniumkohónak, valamint a lőtérnek köszönhetően. Néha a peremartoni és a fűzfői
gyár szagát is érzik (az utóbbit inkább már csak érezték…). Nincs szükség erre az újabb
környezeti terhelésre, amely veszélyezteti a lakosság egészségét, s amely hosszú időre
meghatározza a város hírét és arculatát – fogalmaz a képviselő.
Az egyesület azért kénytelen tiltakozni, mert a képviselőtestület többsége égetőműpárti és
ellenzi, hogy népszavazás döntsön annak létesítéséről. A népszavazási kezdeményezés csak
áttételesen szól a szemétégetőről, ugyanis építéséről a város nem határozhat, ám a területnek a
városrendezési tervben való átminősítése, zöldövezetbe sorolása megakadályozhatná az
égetőmű-építést és a veszélyes hulladéklerakó létesítést. A várpalotaiak jelentős részét
politikai vonzalmaktól független összefogásra sarkallta ez az ügy. Az Egészséges Palotáért
Egyesület a 18.000 választópolgár közül 4.000-et keresett föl az aláírási ívekkel s 3.261-en
aláírásukkal támogatták a népszavazási kezdeményezést. (A választási bizottság 2.600 aláírást
hitelesített.) A törvény országosan 10-25 százalékos támogatottság esetén írja elő kötelezően
a népszavazás kiírását, Palotán a helyi rendelet 25 százalékhoz, majdnem ötezerhez kötötte,
így nem kötelesek a népszavazást elrendelni.
‒ Ha a város a zöldövezetbe sorolná a volt November 7. Hőerőmű területét, nem kapnának
építési engedélyt az égetőműre, ott legföljebb erdősíteni lehetne, mást nem. A
környezetvédelmi hatóság határozata egyébként az erőmű és a meddőhányó területére
rekultivációt ír elő. Mindent el kellene bontani, és az ártalmatlanítás után zöld területként
lehetne visszaadni az itt élőknek. Az az érv sem nagyon állja meg a helyét, hogy az égetőmű
befolyásolja a város munkaerőhelyzetét, mert az ígért 30 új munkahely nem több, mint amikor
ábc-áruházat építenek – fejtegeti az építészmérnök palotai képviselő.
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Az égetőmű-pártiak érvei élén az a 800 millió forint áll, amelyet a beruházótól kapna
Palota egyszeri ellentételezésként, magyarán kártérítésként, s a város utcáira, ligeteire,
közműveire költhetnék. Fakász Tamás tudomása szerint a beruházás 34 milliárd forint, ebből
16 milliárd esik a palotai égetőmű-létesítésre.
A testület egyszer már elutasította a kezdeményezést, s azóta lényegi változás nem történt
– magyarázza érdeklődésünkre Várpalota polgármestere, Leszkovszki Tibor. ‒ A civil
szervezet létrehozásával és céljaival egyetértek, a módszereit pedig ezután ismerjük meg,
arról még nincs véleményem. Azt mindenesetre nem értem, hogy lehet összekötni első
demonstrációjukat a népszavazással, amely eleve csak indirekt módon foglalkozhat az
égetőmű-építéssel.
A palotai környezetvédők kivonulnak a városháza elé és kíváncsian várják, meghallgatja-e
érveiket az eddig ugyanezen érvelést elutasító képviselő-testületi többség. Mindenesetre az
Egészséges Palotáért Egyesület tagjai szerint nincs szüksége Várpalotának égetőműre s erről
népszavazásnak kellene döntenie úgy, ahogy ezt a megkérdezettek 80 százaléka kérte.
Hogy a várpalotaiakon és a 8-as utat Várpalota és Csór közt használó környékbelieken túl
az ország más fertályain élők is tudják, hol épülhet meg – ha a helyi önkormányzat nem mond
rá nemet – a szemétégető mű, jelezhetjük: a Veszprém és Székesfehérvár közti, lassan
négysávos gyorsforgalmi úttá váló 8-as főút mellett. Ott, ahol még látni a hőerőmű 1950 táján
épült híres, annyi képről ismert „kohóábrázatú” hűtőtornyait. Még hogy (Kr. u. 2005-ben) a
helyükre ligetet álmodjanak a jó palotaiak…
Szent Benedek-ereklye: Doberdó előtt Tihanyban
A Tihanyi Bencés Apátság őrzi végleges elhelyezéséig a doberdói magyar kápolnába szánt
Szent Benedek csontereklyét. Korzenszky Richárd perjel, a rendház vezetője egy éve (2009ben) vette át Szunai Miklóstól, a doberdói harctéren elesett százezernyi magyar katona
emlékét őrző, (Doberdó községhez tartozó) Visintini faluban fölszentelt kápolnát újjáépíttető
Széchenyi Tudományos Társaság ügyvezetőjétől a becses ereklyét.
A bencés rend – s egyben a nyugati szerzetesség ‒ alapítója, Nursiai Szent Benedek 480 táján
született az Appenninekbeli kisvárosban, előkelő család fiaként. (A húga, Skolasztika, szintén
szent.) Rómában tanult, ám a Várost romlottsága miatt elhagyta. Barlanglakó remeteként
szigorú önmegtartóztató életével és csodáival tanítványokat vonzott maga köré, s Subiacoban
12 kisebb kolostort alapított – ezeket az irigység rombolta le. Közben megérlelődött benne az
új szerzetesség eszméje, a teljesen közös életé, az apátság gondolata. 529-ben Montecassinoba
ment, hogy megalapítsa ezt az általa elképzelt rendet. Monte Cassino – Cassinum hegye ‒
tetején Benedek tanítványai ledöntötték a rómaiak bálványoltárát és a régi falak
fölhasználásával fölépítették új monostorukat. Szent Benedek itt írta Reguláját, amely utóbb
az egész nyugati szerzetesség útmutatója lett. Föltehetőleg 547-ben hunyt el a bencés rend
alapító szentje.
Szent Benedek-ereklye Szent Benedek rendjének 955 éves tihanyi házában…
Tihany templomának védője Szent Ányos és Szűz Mária. Az előbbinek talán volt ereklyéje
a Balaton fölé magasodó apátsági szentegyházban, ma nincs. A névadó és a többi szentek,
vértanúk ereklyéit hagyományosan az oltárkő tartozékaként helyezik el, hogy afölött
misézzenek – tudjuk meg a tihanyi monostor perjelétől. A bencések ereklyetiszteletét Szent
Benedek Regulája is említi, a katolikus egyház katekizmusa – az egyház hivatalos tanítása –
viszont nem is említi az ereklyéket. (Talán mert manapság a gyanús népi vallásosság körébe
soroltatik a szentek ereklyéinek tisztelete?) Mindamellett hazánkban – legalábbis a
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világhálóra föltett adatok közt kutakodva erre a meggyőződésre juthatunk – máshol nincs
ereklyéje a rendalapítónak.
Jól ismert a bencések jelszava: Ora et labora (Imádkozzál és dolgozzál)! De a benedeki
Regulának központi fogalma a pax, a béke is, ami a magyar bencések címerében is helyet
kapott. A Regula bevezetőjében olvasható zsoltáridézet így hangzik: „Keresd a békét és járj
utána”. Szent Benedeket nem véletlenül fogadta védőjévé Európa 1964-ben.
Szunai Miklós görögkatolikus pap társaságában jött Tihanyba, hogy átadja az ereklyét az
itteni bencéseknek. Hogy miért éppen rájuk bízta, az apátság vezetője ma sem tudja. E sorok
rovójának a görög lelkipásztorról a tihanyi apátságot 1055-ben alapító ‒ s 1060-ban ide
temetkező ‒ I. Endre (András) király felesége, a kijevi nagyfejedelem leánya, Anasztázia
királynő jut eszébe. Talán a Tihanyt kedvelő, itt gyakran és szívesen időző, minket a keleti
kereszténységgel összekötő királynő itteni tisztelete vezette a Balatonhoz az adományozót…
S valóban, Tihanyban jó helyen van – mindaddig, míg Doberdóban az Emberi Méltóság
Tanácsa által szervezett ünnepség után még jobb helyen nem lesz – a béke szentjének, Európa
védőjének, nursiai Szent Benedeknek a csontereklyéje. Jelképezve kelet, nyugat, olasz és
magyar, minden egykor egymás ellen uszított európai és Európán kívüli nép olthatatlan
békevágyát. S talán egymásra találását.
A doberdói magyar kápolna – az olaszok Capella Ungherese-ja – helyreállítóinak,
újjávarázslóinak álma, hogy e kis szentély a kiengesztelődés és béke európai jelképévé váljék.
Egyik, számunkra fontos jelképévé, toldhatjuk meg. Mert valóban, az első háborúban az olasz
fronton elesett hőseink közt ott vannak valamennyiünk fölmenői, hozzátartozói. E sorok
rovója nem lehet egyedüli abban, hogy öregapja ott szenvedett a doberdói, isonzói, Piávén
inneni s túli csatákban. Hogy apai öreganyja egy szem fiútestvére 18 évesen „önkéntes”-ként
harapjon fűbe (tán inkább kőbe, netán mocsár zsombékjába) – s szeretetből apja örökölje a
keresztnevét, akitől meg jómaga. Nemrég a közeli San Michele al Tagliamento-i (a magyar
fiúknak egykor tán tájamente-szentmihályinak mondott) osztrák-magyar katonatemetőben
maga is megtapasztalhatta, mennyire velünk éreznek az ottaniak. Azoknak a magyar
bakáknak, akik 1916 és 1918 közt építették a Doberdói Magyar Kápolnát, valóban a mély
istenhit és a rendíthetetlen hazaszeretet adott erőt eme harctéri – közvetlen front mögötti? istenháza megépítéséhez. A ragaszkodás mindahhoz, amitől ember az ember… Legalábbis
errefelé. Ott és itt. Mifelénk.
Van mit jelképezzen a doberdói nagy hegy alatti kicsiny magyar istenháza. 1918-ban és
2010-ben. Egykor például Szegedre (ahová hazavágytak akkor az építők), ma például
Tihanyból nézvést is.
’56 a Balatonnál
…Vörösberényben, Fűzfőn, Almádiban…
Almádiban ötvenhatban nem történt semmi! – mondják a visszaemlékezők, ha városunk
múltja kerül szóba. S valóban, ha végighallgatjuk az idősebb helybélieket, megállapíthatjuk:
Almádiban nem történt semmi… Semmi különleges 1956 októberében. Csak annyi, amennyi
valamennyi hazai városban, faluban, tanyasoron, üdülőtelepen. A nép elzavarta a szovjet
megszállókat kiszolgáló kommunistákat s mindenütt megválasztotta a maga
érdekképviseletét, a helyi közösség alulról építkező hatalmi szervezeteit, s mindent megtett,
hogy szabadon élhessen. Akár Balatonalmádiban (és környékén).
Semmi sem történt – ezt sugallja a városi lap is, amely csak a rendszerváltozás után jó
másfél évtizeddel, a forradalom 50. évfordulóján, 2006-ban tárja föl, miként zajlott le nálunk
1956.
Majbó Gábor, Tolner István, Szabó László s mások emlékei, valamint korabeli iratok
segítségével igyekszünk rögzíteni, mi történt 60 évvel ezelőtt Almádiban, Berényben, Fűzfőn.
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Balatonalmádiban, az akkor önálló Vörösberényben és az az időben még Berényhez tartozó
Fűzfőn és Gyártelepen… (A mai Balatonalmádi az egykor alsóörsi – „tehát” zalavármegyei ‒
Káptalanfüredből, Almádifürdőből, Budatavából és Vörösberényből állt össze.) (Az utóbbi
három hely mindig Veszprémvármegyéhez tartozott.) (S a mostani település ősi magja a jó
ezeréves Berény.)
A forradalom napjai
Az almádi forradalom vezetője a visszaemlékezők szerint Birkus Hubert volt, akit a
veszprémi megyei bíróság 1957. november 26-án két és fél év börtönre, három évi
jogvesztésre s 500 forint értékű vagyonelkobzásra ítélt. A büntetést, amelyet „a népi
demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel
bűntette” miatt kapott, az elítélt leülte. A bírósági határozatot 1989-es törvény semmisítette
meg – azaz: Birkus Hubert (és annyi társa) ártatlanul szenvedett. Mint Majbó Gábor, Almádi
örökös tiszteletbeli alpolgármestere elmondta, az özvegy helyett ő kérte Birkus Hubert
mentesítését és segített az asszonynak abban, hogy megkapja a férje után a börtönévekért járó
kártérítést.
A veszprémi tárgyalást – testvére miatt érintettként és érdeklődőként – végigülte Majbó
Gábor. (Bátyja, Majbó Béla az almádi nemzetőrség egyik szervezője volt, ő hozta a fegyvert
Jutasról és Győrből a helybéli forradalmároknak, s hogy a megszállókat kiszolgáló kádárista
ellenforradalom terrorbírósága ne ítélhesse el, nyugatra menekült. Amerikából a hetvenes
évektől járt haza 2003-ban bekövetkezett haláláig.) A tiszteletbeli alpolgármester 1991-ben
beletekinthetett az ügy irataiba (amelyekről följegyzéseket készített), így ő tud a legtöbbet a
forradalmár pöréről s a tárgyaláson az almádi eseményekről elhangzottakról. A pörben tett
megállapításokat többnyire reálisnak ítéli Tolner István is, aki 1956-ban – Majbó Gáborhoz
hasonlóan – nemzetőrünk volt. (Időközben mindkét emlékező elhunyt.)
A vádirat szerint Birkus Hubert (született 1929-ben Tatatóvárosban, 1956-ban almádi –
Kompolthy utcai ‒ lakos), aki Veszprémben a Nehézvegyipari Kutatóintézet laboránsaként
dolgozott, ott volt az első megyeszékhelyi tüntetéseken. Sőt, mint Mészáros Gyula írja
Forradalom és szabadságharc Veszprémben 1956 című könyvében: a NEVIKI
munkástanácsának a tagja a szintén almádi Katona Emil vegyészmérnökkel együtt! Október
27-én Almádiban (munkából jövet, Katonával) részt vett azon a községházi gyűlésen, amelyet
Megyeri Béláné tanácselnök – felsőbb utasításra ‒ hívott össze, hogy megválasszák a
forradalmi tanácsot. Birkus Hubert a gyűlésen fölszólalt és követelte, hogy az egész község
részvételével tartandó gyűlésen válasszák meg a település új önkormányzati szervezetét.
Föllépése nyomán a gyűlés föloszlott, estére hirdették meg – hangos híradón ‒ a Pannóniába a
forradalmi tanácsot megválasztó rendezvényt.
A Pannónia étteremben Birkus Hubert már átvette az irányítást a község addigi uraitól: ő
vezette a gyűlést, amely megválasztotta a település új hatalmi szervét. A forradalmi
bizottságnak a tagja, majd egyik elnökhelyettese lett. Az ügyész fölrótta Birkus Hubertnak,
hogy részt vett a további almádi „ellenforradalmi” tüntetéseken, azokon izgató szellemű
beszédeket mondott, s a Hősi Emlékmű előtt (Mindenszentek napján, november 1-én) „izgató
tartalmú verset” szavalt – a költemény Sajó Sándor Magyar ének 1919-ben című műve volt. A
vádiratot készítők zokon vették, hogy az almádi forradalmár tagja volt annak a küldöttségnek,
amely Veszprémből fegyvereket és lőszert szerzett – a tárgyaláson nem került szóba, ám
emlékezőink tudomása szerint Győrből is hoztak puskát, miegymást a helybeli
nemzetőrségnek Birkusék.
A vád súlyát növelte, hogy fölrótták: az újabb szovjet támadás napján, november 4-én
rakétapisztollyal jelzést adott a harcolni kész almádiaknak, hogy a Tanácsháza előtt
gyülekezzenek. Ő is szervezte azokat a csoportokat, amelyek elfoglalták őrhelyeiket, hogy
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fölvegyék a harcot a szovjet megszállókkal, s golyószóróval az oldalán (egy csapat élén) az
Óvári kilátóhoz vonult. Végül a nemzetőrökből és harcolni kész más helybeliekből
szerveződött csoportok föloszoltak, a fegyvert letették. (Hogy a vádból mennyi igaz,
bizonyítja az In memoriam Birkus Hubert című visszaemlékezés, amelyet az akkori községi
jegyzőkönyvvezető írt a kilencvenes években.)
Birkus Hubert a tárgyaláson elismerte, hogy mindazt megtette, amivel vádolták, de
tagadta, hogy ezzel bűnt követett volna el. Az ügyész terhelő tanúként Adolf Győzőt, Farkas
Bélát, Joó Zoltánt, Megyeri Bélánét, Söjtöri Jánost, Szegedi Sándort, Tóth Antalt idézte meg a
tárgyalása. (Adolf, Farkas, Joó kihallgatása valamiért elmaradt.) Az ügyészséget Molnár Béla
és Péntek Károly képviselte.
Birkus Hubert október 27-én a délután három körüli vonattal érkezett haza Veszprémből
Almádiba. A vele tartó dr. Katona Emillel (NEVIKI-beli almádi vegyész kartársával) fél hat
tájban betért a Községházára, ahol vége felé tartott a gyűlés. Birkus Hubert fölszólalásában
kifogásolta, hogy túl szűk körben választanák meg a forradalmi tanácsot, miközben például a
veszprémi egyetemisták a város lakossága előtt tartották meg a választást. Javasolta, hogy
hangszórókon tájékoztassák a falu lakóit a tanácsot megválasztó gyűlésről, hogy minél többen
részt vehessenek azon. A községházi ülésre meghívottak többsége egyetértett Birkussal s a
javaslat szellemében hoztak határozatot. A gyűlést vezető vb-elnök Megyeri Béláné fölkérte
Birkus Hubertet, vezesse le az esti Pannóniabeli választást.
A Pannóniában egy perces néma tiszteletadással kezdődött a tanácsválasztó gyűlés,
amelyen körülbelül másfélezren vettek részt – hangzott el a tárgyaláson, Tolner István ezt a
számot túlzónak tartja. Birkus Hubert ‒ nyitányként ‒ elszavalta a Szózat első versszakát,
majd a tanácselnök asszony fölsorolta, kiket javasolnak a hozzá hasonlóan gondolkodók a
forradalmi tanácsba. Az emberek fölháborodtak és követelték, hogy tanácstagjelöltként sem
jöhessen számításba Megyeriné, valamint az iskolaigazgató, Kadosa János. Az elnök asszony
ellen azt hozták föl, hogy részrehajló a lakásügyek intézésében: magának a legszebb lakást
biztosította, másoknak vagy rossz lakást juttatott, vagy azt sem adott. Az iskola igazgatóját
azzal vádolták az emberek, hogy durva a gyermekekkel, dr. Domány István volt rendőrtiszt
pedig azt rótta föl neki, hogy miatta kellett tíz évig az ávó elől bujkálnia. Birkus Hubert az
állásukból való elbocsátás helyett a vb-elnök és az iskolaigazgató fölfüggesztését javasolta. A
gyűlés végül megválasztotta a forradalmi tanácsot, amelynek a bíróság szerint 27, Tolner
István szerint 24 tagja volt.
A következő napon (október 28-án) az új testület a Községházán reggel kilenckor ült össze
s megválasztotta a tisztségviselőket. Farkas Béla lett a forradalmi tanács elnöke, helyettesnek
pedig – mivel betegeskedett a testület vezetője – négyüket választották. Az elnökhelyettesek:
Adolf Győző, Birkus Hubert, dr. Katona Emil és dr. Rédei István (a 4. sz. Mélyépítők
jogásza).
Birkus Hubert egyik első ténykedéseként küldöttséggel fölkereste a közeli Postás üdülőben
székelő szovjet parancsnokságot, s kérte a katonakórház vezetésének együttműködését a
forradalmi tanáccsal. A szovjetekkel az elkövetkező napokban semmi vitás ügye nem támadt
Almádinak.
A forradalmi tanács a lakosság biztonsága, a köznyugalom érdekében létrehozta a
nemzetőrséget, amelynek a bíróság tudomása szerint Adolf Győző, egykori honvédtiszt, a
veszprémi ’56-ról szóló könyv szerint pedig Birkus Hubert lett a parancsnoka. (Hogy milyen
sikerrel tartották fönn a rendet a forradalmárok, bizonyság rá az, amit Mészáros Gyula említ
könyvében: Lóránd Imre, a veszprémi napilap volt főszerkesztője, a megyei nemzeti
forradalmi tanács volt elnöke fogva tartása idején készült vallomásában azt írta Almádiról,
hogy „Ebben a községben az utolsó időkig mintaszerű állapotok uralkodtak a közrendet
illetően”.) Farkas Béla és Majbó Béla a nemzetőrök fölfegyverzésére Veszprémbe utazott;
összetalálkoztak Birkus Huberttal, s mivel a forradalmi tanács elnöke rosszul érezte magát,
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megkérte Birkust, hogy helyette Majbóval menjen Jutasra, s a neki átadott igazolással
vételezze föl a fegyvert. A jutasi kaszárnyában először megtagadták a fegyverek átadását, de
Majbó Béla honvédtiszt barátja segítségével megkapták az almádi nemzetőrség számára a
fegyvereket. Negyven puskát, két géppisztolyt, egy golyószórót s egy láda lőszert szállíthattak
Almádiba a Községházára.
Október és november fordulóján Majbó Béla és Birkus Hubert Győrben járt, ám az ottani
forradalmi tanács (a Dunántúli Forradalmi Tanács?) ülésén – megbízólevél hiányában ‒ nem
vehettek részt, csak hangszórón követhették figyelemmel az eseményeket. A bírósági
tárgyaláson, szerencsére, senki sem hozta elő, hogy a két almádi forradalmár Győrből is
hozott fegyvereket a Balaton-partra (amiről a mai emlékezők tudnak).
November 1-én, Mindenszentek és halottak napja alkalmából az 1914-1918-as Hősi
emlékműnél tartott ünnepséget községünk ifjúsága, itt szavalta el Birkus Hubert a
„fölforgató” Sajó-költeményt. Birkus utasítására ismertették a község lakóival, hangszórón, a
forradalmi hatalom rendeleteit, köztük azt is, hogy megszűnt a gyűlölt beszolgáltatás.
November 2-án Birkust a megyeszékhelyen beválasztották a veszprémi járás forradalmi
tanácsába. November 3-án (írja Mészáros Gyula) a már háborúra készülő repülőtéri ruszkik a
Megyehegyen az almádi vasútállomásról Szentkirályszabadja felé gyaloglókat fognak el s a
reptérre viszik őket, hogy fogságukból csak a Veszprém ellen másnap kezdődő általános
támadás sikere után szabadulhassanak. (Szerencsénkre a veszprémi Séd-partra „Eta Szuez?”zal beköszönő, vodkaillatú, megvadult, gyilkoló-pusztító, félelmükben egymásra is lövöldöző
vöröskatonák a Remete-patak s a Berényi-séd partján fekvő Almádit és Vörösberényt
elkerülték.)
1956 novemberének első vasárnapján, 4-én a fél ország ágyúdörgésre ébredt.
Almádiba‒Berénybe is elhallatszott a veszprémi csata zaja. Birkus Hubert, értesülvén a
fejleményekről, a Községházára ment, rakétát lőtt az égbe, hogy riassza bajtársait. A
veszprémi bíróságon elhangzott állítás szerint a nemzetőrök fölfegyverkeztek, egy csapat
fölment az Óvári kilátóba, ahol őrséget hagytak maguk után. Délután nemzetőreink a
rendőrségen leadták a fegyvereiket. (Az ellenállás öngyilkosság lett volna, nem csak a várható
szovjet tankok miatt. A Postás üdülőben az oroszoknak négy légvédelmi ágyújuk volt,
azokkal szétlőhették volna a várost – magyarázza 2016-ban Kovács István helytörténész.)
Az almádi forradalmárok fegyverkészlete akkor már másfélszáz puskából, vagy húsz
géppisztolyból s három vagy négy golyószóróból állt – legalábbis a bíróság szerint.
Mindamellett nemzetőreink tudhatták, mindez nem lett volna elegendő a tankkal, repülővel,
ágyúval támadó szovjet betolakodók ellen. Arról nem beszélve, hogy Tolner István, volt
nemzetőr emlékezete szerint csak kb. negyven fegyverük volt az almádiaknak – a puska
mellett a golyószóró és a géppisztoly viszont igaz, ezekből is jutott Almádiba a
nemzetőröknek. Másfélszáz legföljebb a vörösberényi nemzetőrök fegyvereivel együtt
lehetett, mondja.
Az almádi forradalmárokat a fölkelés leverése után a környék többi ellenállójával együtt
Kenesére, a Honvéd üdülőből erre az időre berendezett pufajkás verőhelyre hurcolták, s
válogatott kegyetlenséggel kínozták, ütötték, a téli Balatonba állították őket (a kenesei
pufajkás jegyzőkönyv január 4-i keltezésű)… Egy kis kijózanodásra? Némely hírhedt kenesei
verőlegény nevét máig emlegetik az idősebb almádiak. (Hogy ennek nyomós oka lehet,
bizonyság rá Mészáros Gyula könyve, amely „kenesei Halálbrigád”-ot említ.)
A Borbáth András dr. megyei bírósági bíró által aláírt ítélet indoklásának egyik
érdekessége, hogy míg enyhítő körülménynek vették a vádlott büntetlen előéletét, súlyosbító
körülményt nem találtak. Pedig pontosan fogalmazott a bíró, amikor kifejtette: Birkus az első,
községházi föllépésével megakadályozta, hogy a bukott hatalom szempontjából megbízható
helybeliekkel töltsék meg a forradalmi tanácsot. Ezzel kicsúszott a rákosisták kezéből a
vezetés, s megbízhatatlanok vették át az irányítást Almádiban. Tegyük hozzá, akár az egész
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országban: a nép a maga kezébe vette sora irányítását. S tette ezt mindaddig, míg engedték:
november 4-ig.
Mészáros Gyula írja a veszprémi forradalomról szóló könyvében: „Kádár már 26-án…
utasítást ad a megyei pártbizottságoknak…, hogy épüljenek be az újonnan szerveződő
forradalmi bizottságokba… Sebestyén Ferenc Veszprém megyei MDP első titkár valamint…
munkatársai még a délelőtt folyamán
intézkedtek is a megyében lévő Járási
Pártbizottságoknál , hogy az alakuló forradalmi szervezetekbe a járások területén is épüljenek
be…” Az aknamunka, mint láttuk, Almádiban lelepleződött. A községházi „választás” (hogy
a régi vezetés magát választassa meg „forradalmi bizottság”-nak) megakadályozása lehetett a
bíróság, illetve a bíróságot irányítók szemében Birkus Hubert legnagyobb bűne – azaz
legforradalmibb tette.
Majbó Gábor emléke a várbeli tárgyalásról: szünetben a mosdóban összetalálkozott az
egyik bíróval, akit jól ismert. A „szakember” megjegyezte:
‒ Jól eláztattuk a bátyját!
Mire Gábor bátyánk mi mást válaszolhatott:
‒ Szerencsére ő már messzire jár!
Valóban szerencséje volt (az ’56-ban 34 éves) Majbó Bélának, a nemzetőrség egyik
helybeli szervezőjének. Ki tudja, hogy végződik számára ötvenhat, ha marad.
‒ Életmentés volt itt hagyni a hazáját – magyarázza a testvére 2005-ben.
Birkus Hubert 1979-ben hunyt el, részére a rendszerváltozás után 1956-os emlékérmet ítélt
meg a köztársasági elnök, amelyet az özvegy vehetett át 2000-ben. ’56-os emlékérmet rajta
kívül városunkban két berényi, dr. Eötvös László és Földes Gyula, valamint a forradalom után
Almádiban élő, ám 1956-ban máshol tevékenykedő dr. Németh Jenő, Péntek Lajos, Szakál
Mihály, Vörös Zoltán, Wágner József kapott.
Talán hozzájárul ahhoz, hogy megértsük, miért lett Birkus Hubert forradalmárrá, ha
iderójuk: édesapját az oroszok Vörösberényben 1945-ben agyonlőtték.
Az 1924-es születésű Majbó Gábor a maga szerepéről ennyit mond:
‒ 1956-ban kicsi gyermekeim voltak. Előtte négy év orosz hadifogság, a fronton halálos
ítélet… Ez visszatartott, nem vettem részt tevékenyen a forradalomban. Nemzetőr voltam,
egyszer a Tulipánnál álltam őrségben. Bátyám egyedül élt, nem volt, ami visszatartsa a
határozott kiállástól.
Tolner István – 1953-ban 12 év börtönre ítélték a nemzeti ellenállásban való részvételért,
1956 nyarán föltételesen szabadult – a forradalom idején (neki is éppen elég oka volt rá)
szintén visszafogottan viselkedett, de a nemzetőrségbe ő is belépett. Emlékezete szerint az
első megmozdulás Almádiban – talán október 24-én – a Petőfi-szobornál megtartott ünnepség
volt, ahol beszédek hangzottak el, elhatározták, hogy segítséget küldenek a pesti
forradalmároknak. A második forradalmi esemény Birkus Hubert községházi szereplése, a
harmadik a Pannónia-beli nagygyűlés. Ezt követte (a hónap végén) a nemzetőrség községházi
megalakítása, 20-30 jelentkező volt. A vörösberényiek közül Földes Gyulára, a nemzetőrség
ottani vezetőjére és dr. Eötvösre emlékszik, valamint Szabó Lászlóékra, akik Pestre mentek.
A ma is élő egykori forradalmárok közt említi Duna Lajost, aki ötvenhatban nemzetőr volt s
aki több társával elment segíteni a pesti srácoknak.
Az almádiak emlékezetes ötvenhatos tettei közé tartozik Hatvári Hugónak, az 1953-ban
halálra ítélt, ám a kötéltől (kegyelemből) megmenekülő ellenállónak a pesti szereplése,
amelyet Mészáros Gyula említ a könyvében. Rákosi Mátyás úgy elfutott, hogy még az 1.
sorszámot viselő MDP-páttagkönyvét is otthonában felejtette, s a jeles igazolványt a
börtönből való szabadulása után a felkelők közé álló Hatvári találta meg.
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Berényiek Pesten
Szabó Lászlóról és társairól, köztük a feladata teljesítése közben, hazafelé utaztában elhunyt,
tehát hősi halottunknak tekinthető Csiszár Jánosról, a vörösberényiek élelmiszersegélyét
Pestre szállítókról a még köztünk élő almádi forradalmároktól hallhattunk. A Megye-hegy
oldalában megbúvó otthonában beszélgettünk az egykori berényi vízimalom-tulajdonos fiával,
Szabó Lászlóval a történtekről: a forradalomtól föllelkesedett berényi fiatalok halálos közúti
balesettel végződő vállalkozásáról.
‒ „Almádi ’56-ban”?... Annyi a szépséghibája, hogy berényi vagyok, Vörösberény 1956ban önálló volt!
‒ A pesti forradalmi megmozdulásokról a rádióból értesültek a berényiek is, általános volt
a hevülés. Örvendeztünk, jó jel! Hogy valamit változtatni akar a nép. 24-én már mozgolódtak
a berényiek, mindenki az utcán volt, beszélgettek. A hónap végén valaki kitalálta: vigyünk
Pestre élelmet! Pécsi István pesti kommunista volt a tanácselnök, utálták a berényi parasztok.
‒ Nagy a szegénység Pesten, hallottuk, gyűjtöttünk nekik! Fekete nevű sofőr ‒ az almádi
4-es Mélyépítők, vagy a Bauxitkutató sofőrje volt ‒ hozta a teherautót, arra hordta a nép a
húst, a kenyeret, a lisztet, a zsírt, a bort! Sok a sérült, a bort azoknak szántuk. A kórházban az
orvosok elküldtek bennünket, megittuk.
‒ Hányan voltunk? Tíz körül! Tuszka Kázmér – hivatalosan Toszkáni (Toscani) Kázmér a
neve, de a berényiek Tuszkának hívták ‒, ő a legidősebb, 40 körüli, kőbánya-tulajdonos volt.
Ő volt a vezetőnk. Tuszka, Németh Lajos, Koszorús László, Csiszár János, Szabó László…
Mások nevében nem vagyok biztos. ‒ Mond még egy nevet, de kér, ne írjam le, hátha tagadni
fogja az illető, mert hogy rosszul emlékszik. ‒ Majdnem mindenki megsérült. Egy hétig
voltunk a kórházban együtt, az ő nevüket ezért tudom ma is. Hazafelé autóbaleset ért
bennünket.
‒ Budapestre október végén – 28-án? – mentünk. Átéltük november 4-ét, körbezárták a
várost, nem mertünk elindulni.
‒ Az élelemmel a XI. kerületben a nemzetközi diákszálló udvarán álltunk meg,
osztogattuk, vitték szatyorral a pestiek. Ott szálltunk meg. Nézelődtünk, megnéztük a Sztalinszobor hűlt helyét, láttuk, ahogy a pesti gyerekek benzines palackot dobnak az orosz tankokra,
az oroszok az agyonlőtt magyar fiúkat kirakatba tették… Csúnya dolgokat láttunk. A Móriczkörtéren, a Bartók (Béla út) körül tanyáztunk.
‒ November 4-én sok páncélos mindenütt, lőnek, nem tanácsos kimenni. Pár napig
vártunk, a kajánk fogyott. Haza kéne menni!
‒ Elindultunk. Valahol Budaörs tájékán elénk került egy orosz különítmény. Megállítottak,
mit akarunk, kik vagyunk, kérdezték. A parancsnok fölküldte katonáit a platóra, találtak egy
szem lövedéket, talán géppisztolytöltény volt. Emiatt feltételezte, hogy forradalmárok
vagyunk. Egyikünk talán emléknek akarta hazavinni. Ideges lett, sorba állított bennünket,
elővette a pisztolyát és az elsőnek a homlokára tette: egy-két perc, ha nem tűnünk el, lelő,
mint a disznót! Az autót elveszik. Futottunk az erdőbe.
‒ Érd körül teherautót találtunk az országúton. Fölültünk, elindítottuk. Nem tudtuk, hogy
rossz, azért hagyták ott, mert nem volt jó a kormánya. Az első kanyarban belehajtottunk az
árokba, fölborultunk. Csiszárra ráesett a pótkerék. Nekem a könyököm, vállam tört el.
Majdnem mindenki megsérült. Fehérvárra vonatszerelvény vitt bennünket kórházba. Pár
napig voltunk ott, Csiszár ott még élt, a mája leszakadt.
‒ 16 éves kisgyerek volt. Nem akartuk fölvenni a teherautóra, de fölszökött a kocsira! A
vörösberényi katolikus temetőben van eltemetve.
Az édesapja Fűzfőn volt munkás, ő pedig akkor végzett az általános iskolában – egészíti ki
Tolner István.
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‒ Fehérvárról, vonattal, brigádban jöttünk haza. Kezdtünk el félni, mi lesz velünk! De nem
jelentett föl bennünket senki, nagyobb ügyekkel voltak elfoglalva.
Keszey János berényi polgár (2006-tól polgármester) így fogalmaz 2005-ben az almádi
Hősök emlékművénél tartott október 23-i beszédében:
‒ Bár a forradalmi események központja a főváros volt, a vidéki Magyarország is
megmozdult. Főleg élelmiszer-szállítmányok érkeztek az ország különböző részéből,
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Balatonalmádi és Vörösberény lakossága is gyűjtést
szervezett a felkelők támogatására. Néhány fős csoport vitte az élelmiszersegélyt Budapestre.
A Móricz Zsigmond körtérnél az államvédelmisek feltartóztatták a csapatot, majd több napra
egy pincébe zárták őket. Kiszabadulásuk után a hazafelé tartó autót baleset érte, többen súlyos
sérülést szenvedtek. Csiszár János, egy 16 éves fiatalember életét vesztette. Lénárt József, a
20 éves almádi szerszámkészítő sem járt sokkal jobban. Ő többedmagával egy traktort kerített
a szovjet emlékmű ledöntéséhez. Pár nappal később már Pesten harcolt a Corvin-közben.
Innen Pongrácz Gergelyékkel együtt Csókakőre vonult vissza, ahonnan többen nyugatra
indultak. Lénárt József hazajött Balatonalmádiba. A forradalom leverése után Kenesére vitték,
ahol válogatott kegyetlenséggel megkínozták. A hosszabb börtönbüntetést ugyan elkerülte
ismerősöknek köszönhetően, de a verések során megsérült veséje és belső szervei károsodtak,
ennek következményeként 45 éves korában elhunyt.
In memoriam Birkus Hubert
(Szemtanú följegyzése a történtekről.)
Az utóbbi években Balatonalmádiban megemlékeztek az október 23-i ünnepségen Birkus
Hubertról , azaz ahogy mindenki ismerte Vörösberényben és Balatonalmádiban: Bertiről.
1997-ben egy színész nagyon szépen el is mondta azt a verset, amit Berti 1956. november
1-jén – amikor mindenki azt hitte, hogy győzött a forradalom – elszavalt a Hősi emlékmű
előtt.
Ez a vers Sajó Sándor: Magyar éneke. Megrázó volt! Különösen az utolsó versszak egyik
sora, mely így szólt: „El innen rablók, ez az én hazám!…”
Nos, röviden elmondom, mit is tett Berti 1956. október 23-a után Balatonalmádiban.
Amint tudjuk, október 23-án kitört a forradalom Pesten. A következő napokban
országszerte megalakult a forradalmi tanács városokban, községekben.
Így Veszprémben is. A gyűlés dr. Brusznyai Árpádot választotta a forradalmi tanács
elnökének. Most róla nem akarok beszélni, csak annyit említenék meg az új nemzedéknek,
hogy a forradalom utáni megtorlásban életfogytiglanra ítélték, de az akkori kommunista párt
megyei titkára, Pap János erőszakos fellépésére halálra ítélték és ki is végezték. Pedig nem
engedte, hogy az egyetemisták fegyvert kapjanak és harcba szálljanak az orosz túlerővel.
Nos, Brusznyai Árpád, aki jól ismerte Bertit, megbízta őt, hogy Almádiban alakítsa meg a
forradalmi tanácsot.
Berti össze is hívta Almádi lakosságát az akkor még létező Pannónia étterem nagytermébe.
A zsúfolásig megtelt teremben Berti javaslatot tett a forradalmi tanács személyi
megválasztására. Hogy ez mennyire nem volt kommunistaellenes, bizonyítja, hogy javasolta a
tagok közé megválasztani az akkori párttitkárt, Söjtöri nevűt, és egy Bíró nevű fiatalembert,
aki a fűzfői Nitrokémiánál DISz-titkár volt.
A gyűlés résztvevői felzúdultak, hogy ezek nem kellenek, de Berti lecsillapította őket,
mondván, hogy Söjtöri rendes ember. A DISz-titkárt meg dr. Pintér Sándor plébános védte
meg, mondván, hogy ez a fiatalember minden hónap első péntekén gyón és áldoz. Hát így
mindkettőjüket beválasztották a forradalmi tanácsba. (Bíró István almádi DISz-titkár volt,
1956-ban a forradalmár fiatalok vezetője, november 4. után Angliába menekült, tehát nem lett
áruló, méltó volt a bizalomra – egészíti ki Tolner István.)
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Ezek után Berti megszervezte a nemzetőrséget, hogy Almádi biztonságát őrizzük, főleg
éjjel. Körzetekre osztotta és kettesével jártuk a körzetünket, fegyver nélkül, hogy védjük az
esetleges betörőktől, rendbontóktól.
A piacon is rendet teremtett, nem engedte, hogy lelkiismeretlen emberek kihasználják a
fejetlenséget és felverjék az árakat. Előfordult, hogy a magas áron értékesíteni szándékozóktól
elkoboztatta az árut (például tojást) és a szegény vagy többgyermekes családoknak
szétosztotta.
A postásüdülőben akkoriban szovjet katonák családjai és gyógyulófélben levő szovjet
katonák üdültek. Az épület tetején vörös zászló lengett és a kerítésen kívül géppisztolyos őr
sétált fel és alá.
Az akkori forróvérű fiatalok meg akarták támadni az üdülőt, követelve a vörös zászló
bevonását. Berti bement az üdülő parancsnokához és kérte, hogy az őr ne a kerítésen kívül
sétáljon, hanem a kerítésen belül. Ezzel sikerült elhárítani az üdülő megtámadását.
Közben a veszprémi katonai parancsnokság felajánlotta úgy a veszprémi, mint az almádi
forradalmi tanácsnak, hogy ellátja őket gyalogsági fegyverekkel. Erre Berti is igényelt egy
teherautónyi puskát és lőszert.
November 4-én, amikor Kádár János hívására a szovjet hadsereg lerohanta
Magyarországot, Berti felszólította az almádi lakosságot, hogy akik fegyvert kaptak, azonnal
hozzák vissza, nehogy az almádi lakosság harcba keveredjen a szovjet hadsereggel, és
felesleges vérontás származzon belőle.
Ez még aznap meg is történt és a fegyvereket egy raktárban elzárták. A fegyverleadásnál
ott kóválygott köztünk egy-egy spicli, akikről tudtuk, hova tartoznak. Ennek dacára nem
bántotta őket senki, egy pofon sem csattant el Almádiban, egy lövés sem dördült el.
Ennek ellenére 1957. január vagy február hónapban, már nem emlékszem rá pontosan,
Bertit egy éjjel elvitték a pufajkások. Nem volt nehéz kitalálni, hogy kik voltak az
útbaigazítóik. Minden forradalmi tanácstagot elvittek, a környékbelieket a balatonkenesei
Honvéd üdülőbe, ahol mindannyiukat véresre verték.
Söjtörit is elvitték, de aztán később szabadon engedték. Az óvatosabbja azonban elhagyta
Magyarországot. Bertinek is javasoltuk, menjen ki, de naiv módon bízva az igazságban nem
ment ki. Keservesen csalódott.
A család nőtagjai (nővére, húga) elmentek a postásüdülő orosz parancsnokához, akivel
annak idején Berti tárgyalt, hogy segítsen. Ez az őrnagy vállalkozott is rá, és Berti
nőtestvéreivel elmentek Balatonkenesére megpróbálni Bertit kiszabadítani. Sajnos az orosz
őrnagy sem tudott semmit intézni.
Aztán pár hónap múlva, pontosan már nem emlékszem rá, bíróság elé állították Bertit
Veszprémben, ahol két és fél évre elítélték.
Ez történt Balatonalmádiban 1956-ban.
XY
Bertiék igazsága
Az előbbi visszaemlékező neve nem kerülhet nyilvánosságra, mert az illető még most (a
Forradalom 50. évfordulóján) is attól tart, hogy megbűnhődik az igazmondásért. Pap János
egykori birodalmában mi járhat annak, aki szabadon merészel szólni.
…Valóban: ennyi történt, ennyi és nem több, Almádiban, a forradalom napjaiban.
Almádi dolgairól az almádiak kezdtek el dönteni. A világ – pár napra – fejéről a talpára állt
e tóparti településünkön is.
Hogy fáj „nekik” máig… Ha csak szóba hozod, elönti őket a gyűlölet. Hogy hangképző
szerveikben a hangokat átképezve ellenforradalom helyett már ők is a forradalom szót ejtsék
ki a szájukon. Könnyű nekik, hisz hazugság nélkül már élni sem lennének képesek?
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Nekünk nem kevésbé fáj – ha nem is ugyanaz.
Elég volt – mondhatnánk ma is.
…Mondhatjuk, csak hát ki hallja meg?
2006-ban.
(…?)
Fűzfő, 1956: Berény
A gyártelepi főtéren: Szent László kápolna, művelődési ház (2006-ban még szocialista
választási hirdetéssel), étterem, ábécé, üzletsor, tiszti lakások, óvoda, harangláb, kereszt,
országzászló (emelték 1935-ben, helyreállították 1994-ben), kopjafa. Fűzfő tér.
Fűz sédje kicsit arrébb locsog.
A kopjafán 1956 helyi vértanúinak a névsora: BALASI SÁNDOR, BALOGH FERENC,
KERTAI MIHÁLY, SCHISZLER JÓZSEF. És meggyilkolásuk napja: 1956. NOV. 4.
A fakereszt vöröskő talapzatán kis tábla: URAM LÉGY IRGALMAS.
Nekik, nekünk.
Hozzánk különösképp.
Persze, hogy nem a gyilkosok állították.
Még csak nem is a tömeggyilkos megszállókkal egy húron pendül helybéli zsiványság!
Tripolisznál – a felső gyárkapunál – orvul lőtték agyon a magukat megadó
gyárőr‒nemzetőr fiúkat a hazánkat már megint fölszabadító veres muszkakatonák.
A négyből három a berényi sírkertben nyugszik! Fűzfő akkor még Berényhez tartozott, itt
temették el őket. Boros László (városi képviselő) Almádiban emlékezik a gyártelepi és
berényi dolgokra: előbb Fűzfőgyártelep főterén hantolták el őket, majd ’57 tavaszán
hármójukat a vörösberényi temetőben újratemették. Balassi Sanyit, Kertai Misit, Schiszler
Jóskát. Balogh Ferinek otthon, Kenesén van a nyughelye.
Az almádiak közül egy-egy öreg (mind gyöngébb lábakon járó) szabadságharcos, ha tud e
három vértanúról… Hogy porladó csontjukkal állandó almádi lakosok volnának…
Három évtized telt el a rendszerváltozásnak nevezett akármicsoda óta, s Almádiban eddig
senkinek eszébe nem jutott – legalább október 23-án, vagy november 4-én – megemlékezni
róluk. Itt, a sírjuknál.
Hős fűzfői munkásfiúk… almádi felejtésben.
Hogy hallott volna róluk az almádi „értelmiség”!
Róluk, ötvenhatról.
‒ Ötvenhat? Nálunk nem történt semmi!
Náluk nem, nálunk annál inkább.
‒ Egy lövés el nem dördült!
Itt nem. Valóban csak egy: beállt a muszka tank a TÜZÉP elé (ahol ma a buszpályaudvar
terül el), kidugta vöröskatona fejét egy tiszt és elsütötte a micsodáját.
Puska volt, egyéb?
Flinta, flinta! Nem leventepuska, mint a mieinknél… Biztos dobtáras. Davajgitár.
‒ Gyilkosok! Gyilkosok! – kiabálta sírva egy fiatal a négy nemzetőr fűzfői temetésekor.
„Gyilkosok”; ma is ők osztanák a lapot.
Az almádi forradalom vezetője, Farkas Béla
Kevés szó esett az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján (is) a községi
forradalmi tanács vezetőjéről, Farkas Béláról, ezért különösképp öröm hallgatni fiának, a
Veszprémben élő ifjabb Farkas Bélának a visszaemlékezését azokra a napokra, amelyek jó fél
évszázaddal ezelőtt Almádi fölemelkedését is ígérték.
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1957. január másodikán voltak a letartóztatások, vitték őket Kenesére. (Mutatja a
forradalmi tanács tagjainak a névsorát, s megjegyzi, kiket nem hurcoltak el a pufajkások a
Honvéd-üdülőbe: emlékezete szerint a rendőr és a párttagok megúszták a Balaton-parti
haláltáborban tett „látogatás” nélkül. S hogy míg a forradalmi tanács egyik fiatal tagja
Nyugatra menekült – nyaranta hazajár ‒, a forradalom előtti pártitkár, ki szintén tagja volt az
’56-os tanácsnak, a szabadságharc leverése után vb-tiktár lett.) Január 2-án jöttek a
karhatalmisták a Mandulásba! Berontottak az ajtón: négy-öt alak kibiztosított géppisztollyal.
‒ Van-e fegyver?!
Nővérem nagyszájú volt, azt mondta:
‒ Van!
Játékvár gipszkatonákkal, húsz centiméter hosszú ágyúval…
‒ Hol?! – kezdték volna keresni.
‒ Ott! – mutatott rá a játékokra.
Azt hittem, lelövik.
Szegény Margó ilyen marhaságot mondott.
A 4-es Mélyépítők székháza a mai Városháza volt; ott dolgozott apám is. Október 30-án a
vezetők a szobrokat, az orosz lemezeket összetörték, sliccükre tűzték az élmunkás és
sztahanovista jelvényeket. (A piros lepelbe kötött két szobrot – a párt vezetőinek szobrait, az
egyik Rákosié volt ‒ az emeletről lehozták, földhöz vágták, leköpdösték. A káderanyagot már
korábban elégették: tűzbe hajították, leöntötték benzinnel, hogy jobban égjen, a rúdról letépett
piros zászlókat azért nem dobták a máglyára, mert a cég egyik vezetője úgy nyilatkozott: „jók
lesznek azok törlőrongynak” – áll egy korabeli iratban.) Mulattak a földszinten – a
szesztilalom ellenére. (Almádiban szesztilalom volt – éppen a hasonló esetek megelőzésére
rendelte el a forradalmi tanács: „nem csak a kedélyek forrtak, hanem a must is” – írta utóbb
Farkas Béla. A kádári időszak kezdetén egy irat arról számol be, hogy akkoriban egyesek
„különösen sok ellenforradalmi jellegű tivornyán” vettek részt. )
Édesapám Budapesten született 1906. februárban. Az apja orvos, édesanyja Szász Margit,
Szász Károly református püspök lánya. Ludovikát végzett, 1932-ig katonatiszt volt édesapám.
Főhadnagyként szerelt le. A Nemzeti Bankhoz került, Veszprémben igazgatóhelyettes lett,
1952-ig volt ott, akkor kirúgták mint horthysta katonatisztet. Révfülöpön három hónapig
dolgozott, nem maradhatott, onnan is jönnie kellett. Az 1950-es évek elején Almádiban
alapított Mélyépítőkhöz került. Almádiban gyermekkora óta jól ismerték, mert a családnak
villája volt itt; az almádi emberek közül jó néhányan gyerekkori pajtásai voltak. Pénzügyi
csoportvezető volt a IV. számú Mélyépítő Vállalatnál. 1956-ban a falu forradalmi tanácsának
elnökévé választották.
Farkas Béla 1956-ban a 4. sz. Mélyépítő Vállalat munkástanácsának, fia emlékezete
szerint, nem volt a tagja – az egyik irat mint a helyettes elnökét említi.
Az orosz kórház (amely a Postás üdülőt foglalta el 1945-től a későbbi visszaadásig) az első
perctől a forradalmi tanács védelmét élvezte, Almádi élelmezte őket. ’57. január 5-én a
szovjet kórházparancsnok elment Kenesére Primusz Bélánéval, hogy segítsen, engedjék haza
az Almádiból elvitt embereket. Primuszné: Sura néni, orosztanár volt az általános iskolában,
a férje a hadifogságból hozta magával haza. Hiába ment, nem engedték.
Kenesén nagyon csúnya dolgokat csináltak! Be volt fagyva a Balaton, belemártogatták
őket. Ez volt a szóbeszéd, mert apám erről soha sem mesélt. Karhatalmista különítmény volt…
Keneséről Kistarcsára, vagy Tökölre vitték édesapámat, május‒júniusban szabadult. Én
tizenhárom éves voltam. A Legfelsőbb Ügyészség nem tartotta indokoltnak a további
elzárását. Édesanyám rengeteget kilincselt ezért.
Májusban engedték haza Kistarcsáról a közbiztonsági őrizetnek nevezett fogságból az
idehaza Bécinek becézett Farkas Bélát.
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A Mélyépítőktől fegyelmivel elbocsátották, és a Mandulásban lévő (a katolikus templomnál
épült vállalati) szolgálati lakásból télvíz idején kilakoltattak minket. (Még börtönben volt, de
híre jött, hogy szabadlábra helyezik Farkas Bélát, a helybéli rendőrparancsnok már
kijelentette: ha kiengedik, majd ő kitiltatja Almádiból!) Nyaralóban húzta meg magát a
család. Nővéremet kirúgták a veszprémi gimnáziumból. Amikor apám kiszabadult, rokonok
bújtatták. Ekkor jött Lipótmező, ahol az elmegyógyintézetben Kompolthy Tivadarral, a fűzfői
Nitrokémia főmérnökével együtt bújt meg.
Azt mondja, nem igaz, hogy ötvenhatban az apja cselekvőképességét akadályozta volna az
egészségi állapota. „Valótlanság – írja levelében 2016-ban ‒, hogy apám a betegsége miatt
nem tudta volna ellátni a feladatát. Betegsége tulajdonképpen a ’kenesei idegnyugtató
fürdőzés’ nyomán újult ki.” Azaz a pufajkás verőlegényeknek köszönhette.
Úgy emlékszem, még egyszer internálták édesapámat, de erről nincsenek iratok. (Nem
csak erről! Fekete Pál, ötvenhatos viharsarki forradalmár, akit életfogytig tartó ítélettel
sújtottak az elsőre beígért kötél helyett, Cseppek a tengerből című könyvében megírja: a
pufajkások által lefogott és agyonvert ártatlan emberek közül nem egyről még csak nem is
tudnak az állambiztonsági, rendőrségi, ügyészségi, bírósági irattárak…) 1960 táján, amikor
gimnazista voltam, lezárult ez az időszak.
1957 augusztusában, már idehaza, Farkas Béla levelet írt a Legfőbb Ügyésznek, hogy
tisztázza magát. A levél és a mellékelt „Feljegyzés a Balatonalmádiban 1956. október 23. és
november 7-e közötti eseményekről” másolatát a család megőrizte, így néhány fontosabb
dolgot idézhetünk belőle. A helyi nemzeti forradalmi tanács 25 tagú volt, közülük 5-6 párttag,
s legelső ténykedésük a Postás üdülőben berendezett – máig szovjet katonakórházként
emlegetett ‒ orosz tiszti üdülő parancsnokának megnyugtatása volt, hogy biztosítják az ott
lévők (főleg nők és gyermekek) bántatlanságát. A nemzetőrségbe volt párttagok is beléptek,
sőt, párttitkár és nemrég leszerelt ávós hadnagy is szerepelt azok között, akik Almádiban
nemzetőrként fegyvert kaptak. „…november 7-én megjelent Balatonalmádiban a
székesfehérvári orosz parancsnok, egy tábornok, aki közölte velem, hogy a fegyvereket 9-éig
át kell adni az Almádi-i orosz üdülő parancsnokának, ami záros határidőig meg is történt.
November 7-én egyébként a Tanács le is mondott azzal, hogy a község közellátásában
továbbra is segédkezik a Községi Tanácsnak…” (Egy 1957-es járásbírósági iratból pedig az
derül ki, hogy ’56 októberében az almádi orosz üdülőben nem volt fegyver, csak a forradalom
hatására állítottak föl őrséget a ruszkik. S hogy az üdülő orosz női alkalmazottai teljesen
szabadon járhattak ki a faluba vásárolni, senki sem bántotta őket.)
A Feljegyzés említi az újabb lefogási kísérletet, amelyet egyik áskálódó ellensége követett
el ellene: „Egy alkalommal, mondvacsinált ürüggyel, teljesen törvénytelenül a lakásomra
küldte a Munkásőrséget (1957. május 27-én este), hogy engem elvitessen és ugyanakkor
másfél oldalas vádiratfélét szerkesztett, amiben újrainternálásomat kéri”.
Apám nagyon beteg volt. Súlyos asztma kínozta. A forradalom után a veszprémi
Vendéglátónál, majd a fűzfői Kantinban, tisztviselőként, pénzügyi elszámolást végzett. 1964ben 58 évesen halt meg. Édesanyám 1965-ben követte. Pesten vannak eltemetve a családi
sírboltban.
A nővérem 52 évesen halt meg. Pesten érettségizett; a Színművészetire nem vették föl, de
aztán sikerült főiskolát végeznie.
Én vegyészmérnök lettem. A Lovassyból nem javasoltak továbbtanulásra. Két évig
segédmunkás voltam a Kőbányai Gyógyszergyárban. ’64-ben bekerültem itt Veszprémben a
MÜKKI-be, és a kutatóintézetben munka mellett levelezőn végeztem el az egyetemet. 1998-tól
2005-ig Budapesten az Égisz Gyógyszergyárban dolgoztam, ma Veszprémből nyugdíjas
szakértőként visszajárok hozzájuk.
Család?
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Egy fiam van és két unokám. A fiam családjával Nemesvámoson él, aktív közéleti szerepet
folytat, a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány titkára, a Vámosért Közhasznú Kulturális
Egyesület elnöke.
Fia, unokái… S velük a remény.
Vörösberény-gyártelep vértanúi
(Nem tarkón, de közelről, hátulról, tehát mégiscsak orvul.)
Az 1922-től épülő Magyar Lőporgyárüzemi Rt., majd Nitrokémia Ipartelepek Rt. címe
előbb Bugyogói gyártelep (mert a Bugyogó nevű forrás köré kerítették az üzemet), majd (mert
hogy Fűzfő, így akkor e terület is Vörösberényé) Vörösberény-gyártelep, végül (mégiscsak)
Fűzfőgyártelep. 1956. november 4-én négy gyártelepi fiatalt végeztek ki – egyes emlékezők
szerint katini módszerrel, tarkólövéssel – Tripolisznál, hogy közülük hármat (így emlékszik
pár almádi öreg) a berényi temetőben hantoljanak el. S hogy az évfordulón rendre átjárnak ide
emlékezni a fűzfőiek (és a veszprémiek) – az almádiak nem teszik tiszteletüket…
Nincs rá érkezésük!
‒ Berény? Nekünk mi közünk hozzá?
Mintha Berény nem Almádi része lenne. Alapja.
Hadd el.
Aztán csodálkoznak, ha Berény időnként úgy dönt, elszakad Almáditól.
Balassi, Kertai, Schiszler? Keresed, kutatod, nem leled. A református temetőrészt gondozó
kálvinisták nem tudnak róla – temetőkönyvük, mely év szerint jegyzi, mi nem történt ottan,
nem említi ‒, a katolikusok sírkartotékja sem segít. Pedig a fűzfőiek ide járnak emlékezni!
Adatok innen-onnan. Amit mindőjüknél leszögeznek: Tripolisznál ölték meg őket az
oroszok, az Országzászlónál temették el mind a négyet.
Balassa/Balasi Sándort a veszprémi kórházba szállították, ott az orosz légitámadás úgy
megrémítette, hogy kitépte magát a csöpögtetőkből és ez okozta a vesztét: a kórházfolyosón
halt meg.
Kertai Mihály nemzetőrt 1956. november 4-én 18 évesen lőtték le. Született
Vörösberényben, 1938. május 1-én.
Balogh Ferenc tanítósegéd… (Róla ennyi, semmi több.) (Végre egy értelmiségi vértanú! A
többi: munkás. Proletár. Akiké volt, állítólag, a hatalom. Amely meggyilkolta ‒ melynek
nevében meggyilkolták ‒ őket.)
Schiszler József, született Tengelicen 1929. augusztus 14-én, ő 27 évesen vesztette életét.
A hazáért. (Haza; nekik még volt.) (Schiszlereket Almádi környékén – Tobrukban,
Veszprémben – az új évezredben is emlegetnek…)
Nyomozunk, utána járunk, sokáig hiába. Néhány „apróság”. „Kihantolásuk 1957 májusa
táján.” Almádi férfit említenek, november 4-én „Őt is arra a teherkocsira dobták, ahol a lelőtt
fiúk feküdtek. Ott volt velük.” „Kertai bátyja az ’80-as években a berényi kertbarát kört
vezette.” „Gyártelepen az M-házakban laktak Kertai Misi szülei, édesanyja onnan a Gagarin
utcába költözött”… „Kertai Misinek sokdioptriás szemüvege volt. Mit akartak vele?!”…
Mígnem kiderül, él egyikőjük bátyja! Kertai László, Veszprémben. Amúgy az egyik ’56-os
szervezet tevékeny tagja.
No lám. Biztos összefutottunk már.
‒ A berényi temetőben a főbejárattól a főúton jobbra a 3. vagy a 4. sír a családé. Apám,
anyám, nagybátyám és a bátyám. Mellettük van a Balassi-sír… Baloghról, Schiszlerről
semmit sem tudok; 10 éves voltam… Az M-faluban laktunk, édesanyánk volt tisztviselő (az
M-falu tisztviselőtelep Fűzfőgyártelepen). Édesapám Brazíliában is járt a cég ottani
lőporgyárában.
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Levelet mutat, a fia szedte le a világhálóról. Eszerint a bátyjába 72 golyót lőttek. Más úgy
emlékszik, comblövés végzett vele. Nem engedték ellátni, elvérzett.
Édesapjuk, Kertai József csőszerelő mester, a Nitrokémia központi üzemében művezető.
Egy csapattal 1940-ben (1941-ben?) Dél-Amerikában lőporgyárat épít – mutatja az ott róluk
készült fényképet. 1953-ban halt meg. (Fűzfőn gyakori volt a korai elhalálozás, pl. a tobrukiak
közül többen elsorvadtak, mert a kísérleti üzem laborjában dolgoztak…) (Jó kis
„boszorkánykonyha” lehetett!)
‒ Édesanyám mindig azt mondta, hátulról lőtték le!
‒ A gyártelepi Felső-kapunál az ávós laktanyában volt szolgálatban. A nemzetőrök
(egyben gyárőrök) kutyával járőröztek, amikor megjelentek az oroszok. Azt mondták nekik,
menjetek haza! Oroszul nem tudott; mutogatott?... A kutya védeni akarta a nemzetőröket,
rátámadt az oroszokra. Mihály indult volna, háttal volt... Elfutott? Hátulról lőtte le… Sokan
sokféleképp mondják. Ez is egy változat.
‒ Én csak arra emlékszem, anyámnak szóltak, jöjjön a kórházba, a fia megsérült. Elment.
Hazahozta a zöld lódenkabátot. Azon is a hátán volt a luk. Talicskán tolta (valaki) haza az Mfaluba…. Sírtunk.
Vörösberényben a Templom-gyöpön, a református templomnál volt a szülői ház, nagy
szőlővel. Gyártelepen lakva nyaralónak használták. A bátyja, József oda nősült. Szőlészborász, a füredi iskola egyik vezetője lett. László szerszámkészítő a Nitrokémiánál,
szakoktató.
‒ Mihály 1938-ban Gyártelepen született, Vörösberényben anyakönyvezték, az itteni
kápolnában keresztelték. Abban az évben (1956-ban) végzett villanyszerelőként… Szilofonon
játszott a zenekarban… Nemzetőr! Hogy mint hazafi megvédje az otthonát, a gyárat! Misike
hazaszeretetből állt be nemzetőrnek.
Hazafi… Mit nem mond az ötvenhatos vértanú testvére a XXI. század második
tizedében… Arra föl mondja, hogy öntudatos hazafi volt a testvére, mert meg merjük
pendíteni: van, aki szerint a fiatalok csak belekeveredtek az „eseményekbe”. Nem. Tudták,
miért teszik.
‒ Balassit hívták Csikasznak. Balassi Csikasz…
Schiszler, Balogh máshol nyugodhat.
‒ Hogy hátrány érte volna a családot? Nem különösebben. Gyártelepen szolidárisak voltak,
segítették anyámat, engem, a bátyám akkor már egyetemista. Budafokon kivonultak…
‒ …Misike nagyon jó tornász volt… Lelövése? Az a valószínű, hogy hátulról, de nem
tarkón; közelről. Tehát orvul.
Mondhatni muszka módra. Sőt, vöröskatonaszerűen.
A berényi temető egyik sírján fehér márványon:
BALASI CSALÁD
NYUGODJATOK BÉKÉBEN
JÓZSIKA ÉLT 8
KATIKA ÉLT 16
Sándor sehol. Pedig ő is a családi sírba került. Erre utal a sírkövön a veszprémi Pofosz
nemzetiszalagos koszorúja: AZ 56-OS FORRADALOMBAN ÉS SZABADSÁGHARCBAN
HŐSI HALÁLT HALT BAJTÁRSUNK EMLÉKÉRE. Titkolni kellett? Nehogy az
ávósutódok – maguk az ávósok, akkor épp pufajkában, később (ma is?) akár
csokornyakkendőben – haló poraiban se hagyják békén. Sem őt, sem a családját.
A mellette lévő, hasonló Pofosz-koszorúval jelölt sír fölirata:
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CSISZÁR JÓZSEF
1906-1975
CSISZÁR JÓZSEFNÉ
1916-1988
CSISZÁR JÁNOS
1940-1956
AMÍG SZÍVÜNK DOBOG FELEDNI NEM FOGUNK
Mészáros Gyula veszprémi történésztől, az itteni ’56-os események legjelesebb kutatójától
is megtudhatjuk: Csiszár János (aki a családjával a temető mellett lakott) a vörösberényiek
élelmiszer-segélyével utazott Pestre, hogy harcoljon a magyar szabadságért. Hazafelé jövet a
teherkocsijuk beleborult az árokba, a sérült fiatalt a fehérvári kórházba vitték, ahol belehalt
sebeibe.
Mögöttük a harmadik ’56-os – bajtársai által emlékkoszorúval ellátott – sírunk:
+
KERTAI JÓZSEF
1906-1953
KERTAI MIHÁLY
1938-1956
KERTAI JÓZSEFNÉ
1911-2003
Szívünk dobog, s feledni nem fogunk.
‒ Áldozatok voltak! – legyint a (nyilván balliberális) koma, hogy szóba kerül a Fűzfőn
lelőtt négy magyar fiú.
Áldozatok? Hősök! Ők még azt hitték, a hazáért akár a vértanúságot is vállalni kell.
Bármit.
A mi drága hősi halottaink.
Tank a Postásüdülő előtt
Az egyik emlékező helybéli polgár azt magyarázza, hogy igenis elhangzott lövés Almádiban
1956-ban! Éspedig a Postásüdülő előtt, a volt Tüzépnél (ahol most a Buszpályaudvar
terpeszkedik). A november 4. után itt lecövekelő páncélos, nyilván hogy védje a szovjet
katonatiszti üdülőt – amely már rég nem lehetett katonakórház – vetette ott meg a lánctalpát.
Miközben senki nem bántotta az oroszokat.
Egyszer csak kiemelkedett egy muszka tiszt a tankból és a levegőbe lőtt.
Fusson, ki merre bír.
Némelyeknek azért csak megfordulhatott a fejében – lám, az orosz ilyen előrelátó volt:
addig senki sem támadt a Ruszki-üdülő Postás-palotára, de majd fog… ‒, hogy el kéne azt
onnan takarítani! Mi több, a közeli elemi iskola nyolcadikosai is ezt vették a fejükbe.
2012-ben írja egy túlélő, hogy s mint esett a nyolcadikos almádi lurkók tankfoglalása.
Eszerint a gyerekek fogták magukat és egy kis közön igyekeztek lopva a szovjet páncélos
közelébe férkőzni. Észrevétlennek észrevétlenek lehettek, annyira azért nem, hogy a tanáraik
ne fogjanak gyanút, s az egyiknek végül sikerül visszaterelnie a harckocsifoglalásra induló,
harcra kész kis magyar gyermekcsapatot.
Őket nem kaszabolták le, nem úgy, mint pesti benzines palackos társaikat.
(Viszketett a tenyerünk – az ülepünk, a talpunk…, nem nyugodott a lelkünk? ‒; mi
hetedikesként a viharsarki Nagy-Csabán készültünk hasonlóra, nem kevésbé sikertelenül.)
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Almádi-(Nagy-)Magyarország!
A Büdösből jövet
Hol belehalt, hol csak megkékült az ember
Az mondják a fűzfőiek, ötévente robbant föl valami a Gyártelepen az elmúlt évtizedekben
(lassan száz évben).
A 2006-os tűzijátékraktár-robbanás kapcsán írja a Napló újság:
2000-ben a lőporszárító üzem robbanásakor 1,
2001-ben a lőtéren talált ágyúlövedék szétszedése miatt 2,
2004-ben a pirotechnikai üzembeli tűzijáték-szerelés közben történt robbanás
következtében 2 ember vesztette életét.
2006-ban 4… (3 holttestet a helyszínen találtak, a 4. elszállt, száz méterrel arrébb akadtak
rá.)
Azaz: valójában évente, kétévente szállt el valami – valakikkel – Fűzfőgyártelepen az 1.
világháború után telepített lőporgyár körül megszületett gyártelepen?... Amely a
„rendszerváltozásig” újabb és újabb üzemekkel gyarapodott, hogy azóta tartson mindezek
fölszámolása, meg a sokmilliárd forintos kármentesítés.
Fűzfő bűze a siófoki Balaton-parti üdülőktől a veszprémi (általunk megtapasztalt) Egry
utcai lakótelepig tucatnyi települést borított be évtizedekig s borít el (valamennyire) ma is…
Amikor a kiadós eső miatt fölázó talajból kipárolog a titokban elásott, tilos módon elrejtett,
vagy csak egyszerűen a majd egy évszázad alatt a földbe szivárgó megannyi méreg…
Leginkább az úgynevezett Büdös üzemben gyártott dikonír. (A Dikonirt nevű gyomirtó.)
Mely Büdösből – mint üzemből – persze több is volt… Mely dikonír nem egyéb, mint a
magát komenistának tisztelő kolhozállam által az országra kényszerített külterjes nagyüzemi
mezőgazdasági műveléshez elengedhetetlen, gyomirtónak becézett méreg.
Az itt élők hívták, hívják így.
Dikonir(t).
Még hogy Veszprém Fűzfőtől legtávolabbi, a Vámosnak tartó domboldal lakónegyedében
élők, meg a siófoki tóparti üdülősoron pihenők élvezhették a Büdös büdösét! Az itt élők
fizették a legtöbbet azért, hogy munkahelyük, kenyerük legyen. Ha a Faluban (Alsófűzfőn)
élő meghallotta a vörösberényi harangot, futott ki a kertbe hazamenteni, amit lehet. A tobruki
(a cseberei papírgyári lakótelepen élő) család által hűtőszekrény híján az ablakpárkányra kitett
romlandó élelmiszer (tej, miegyéb) egy éjszaka úgy átvette a dikonír-illatot, hogy azt
megenni-meginni alig lehetett. Fűzfő bűze lepte meg Almádit is, mely – pár kilométerre fekvő
‒ szomszéd üdülőfalu az 1800-as évek utolsó harmadában természetgyógyászati kínálatával
lett Európa-szerte ismert nyaralóhellyé: levegő-, víz-, nap- s étel-kúrák nyújtására
rendezkedett be a Balatonig szaladó Bakonyerdő és a Tó találkozásánál lévő Öreg-hegy alján,
lábánál születő jó levegőjű pihenőparadicsom. Mire föl jött a sztalinista – mifelénk Rákosi,
Kádár, meg Pap János nevével fémjelezhető – üdülőövezeti vegyiparosítás.
Máig nem értik némely almádi polgárok, mért csappant meg irántuk – irántunk! ‒ az
érdeklődés.
A Tó-part oly vonzó tökéletes tisztasága… a Balaton keleti medencéjében a múlt ködébe
veszett.
Fűzfőn, Veszprémben, Almádiban sok ezer (egykor Gyártelepen dolgozó, illetve a
büdösítést nem felejtő) ember emlékezetében él jó (?) kilenc évtized egy-egy halállal járó
robbanása. A legemlékezetesebbek közül való az 1977-es. Az egyik túlélő, T. A. regéli, mi
nem esett meg velük… előtte, akkor, azóta.
A robbanás óta évről évre máig megemlékeznek a halálos gyári baleset túlélői – hallani a
városban. A robbanás napján, augusztus 15-én emlékeznek arra, mit éltek át.
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A családi ház udvarán két kisgyermek hancúrozik.
‒ A legkisebb unokák… A nyolcadik és a kilencedik.
Három gyermekük van, s eddig kilenc unokájuk.
T. A. 1933-ban Vilonyán született, hárman voltak testvérek. Az apja cipész, a háború alatt
ő szervezte a közellátást, később ő is gyári munkás lett.
‒ Amikor édesanyám nyugdíját rendeztem, tudtam meg: édesanyám 1929-től 1932-ig
Peremartonban, ipari robbanóanyag-gyártó üzemben dolgozott (lőport, robbanózsinórt
gyártottak). Amikor édesapám feleségül vette, ő is átjött Fűzfőgyártelepre a Nitrokémia Rt.hez. Az 1939-es robbanáskor hárman haltak meg, akkor otthon maradt. A nyugdíjbiztosító
nem akarta elismerni ezeket az éveket. Tanúvallomás alapján lehetett a munkaviszonyt
elismertetni.
‒ Mikor 1952-ben édesapám meghalt, édesanyám özvegyi jogon átvette az ipart és
folytatta a cipészmesterséget. Ha nincs szakképesítése, valakit alkalmazni kell, aki
szakképzett. Előtte én szakmunkás lettem. Tíz év iparűzés után ment nyugdíjba.
‒ Édesapám 1934-35-ben jött le Vilonyáról. A háború elejéig dolgozott a gyárban, aztán
német nyelvtudása miatt végezte a község közellátását. Szentantalfai sváb származású. A
németek uralták már a hatalmat, szükség volt a nyelvtudására. Jegyrendszer volt, úgy kellett
beszereznie a petróleumot az olajüzemtől, búzát a kislángi és környékbeli gazdáktól. Utána
édesapám nem ment vissza Fűzfőgyártelepre, az egészsége megromlott.
‒ A Várpalotai Vegyes Ktsz-ben 1956-tól 1958-ig dolgoztam cipészként. Az egészségügyi
alkalmasságot ellenőrző orvos azt mondta, az alkatom nem alkalmas erre a szakmára! Hosszú,
magas embernek nem való a cipész munka. Akkor a gojzer, varrott cipő volt a divat, meg a
vastag talpú jampi cipő. Mind ülve kellett varrni. Édesapám is küszködött az asztmával, nem
kapott levegőt. A veszprémi tüdőgondozó orvosa mondta: ha nem akarok úgy járni, mint az
apám, változtassak szakmát!
‒ Átmenetileg erdőgazdaságban is dolgoztam, így jutottunk tüzelőhöz. 1958 őszén
kerültem a gyárba, Fűzfőre, három évig dolgoztam ott.
‒ A Büdős?... A Hunyadi üzem, klórecetsav üzem az ’50-es évek végén már működött,
most bontották le. „Büdös üzem”, monoklór ecetsavat gyártottak benne. Dikonírt
növényvédőszerhez. Átvettek mindent a szovjetek.
‒ A környező falvakból sokan beköltöztek Fűzfőgyártelepre már a háború előtt. Én
Vilonyán akartam házat építeni; amíg épült, a szomszédban raktuk le a bútort. A „Hunyadiszag” beette magát.
Hunyadi-szag: a Büdös üzem illata.
Cimborád is hazavitte Papkeszire, Almádiba a fűzfői büdöset.
Beette magát ruhába, bútorba, családi házba. Hazavitte.
‒ A fiam is ott dolgozott. Naponta hajmosás, mégsem pucolódott ki.
Ahova egyszer belevette magát…
‒ Gyerekkoromban a Fok futballpályáján még nem volt büdös.
Fok, akarja mondani FAK?...
A feudálkapitalista, félfasiszta stb. Horthy-világban hogy lett volna büdös a balatonfűzfői
Fokon. Ahhoz jönnie kellett a fél-ázsiai módra modernizáló moszkovita bábrezsim
iparpolitikájának.
‒ Külszíni erőmű; Tri gyár. TNT-robbananyagot gyártottak a második világháború előtt.
Fölrobbanhatott, de kevésbé volt büdös. Viszont szennyezte a környezetet. Tripolisznál áll
néhány épület, ahol a Klórgyárat elbontották: sóhegyek álltak a ’70-es években is. Ott volt az
ülepítő medence, ahonnan tisztítva a Sédbe folyt.
„Tisztítva”; láttuk Papkeszi szélén! Élet a Sédben nem maradt; ha a büdös égne, a Sédmentét tűzvész érné. (Érte volna.)
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‒ 1958-60: két évig növényvédőszer alapanyagot gyártottunk, Novenda lemosó
permetszert. Sárga volt a kezünk. Áthelyeztek a Hunyadiba, a büdös üzembe. Úgy
megijedtem, hogy kimentem a postára, fölhívtam telefonon a Terményfelvásárlót, régen
Futura volt a neve, munkát ajánlottak. A Terményfelvásárló a téesz-szervezés után
kényszerszervezetté alakult, Malomipari és Terményforgalmi Vállalat lett a neve. Az első
évben megismertem, a másodikban megutáltam.
‒ A téeszek hordták be a gabonát minősíteni, tárolni, kiszállítani – kiszárítani? – Nekem
hat téeszem volt. Jött a rendőrség, Ki a felelős?! – kérdezték. – Én. Raktárt, mérleget,
súlyokat, mindent ellenőriztek. Nem volt gyerekjáték! Az egyik főnök kérdezte is: T. kartárs,
hogyan van magának ennyi lélekjelenléte, hogy nem veszti el a nyugalmát? Féltem én is, de jó
iskola volt.
Tanított helytállni a zsarnokság viszonyai közepette?
‒ Vissza a gyárba. Odamentem, ahol elsőnek dolgoztam, nem akartam a Hunyadiba
kerülni. Akkor mentem a Festékgyárba. Pesti cég leányvállalata, később egyesült a
Nitrokémiával. A Medicolor Vegyivállalat laborja volt, de gyártás is folyt. Festék-,
gyógyszeralapanyagot kis tételekben, kísérletképpen. Például a C-vitamin tabletta
alapanyagát, a fájdalomcsillapítóét. A filmiparnak színesfilmkészítéshez anyagot.
‒ 1962-ben vissza a Medicolorhoz, 1968-ban a robbanóanyag-üzembe, a Dózsa I-be.
‒ 1964-ben a Festékgyár beolvadt a Nitróba. Az első két évben gyógyszert, festéket
gyártottam. Négy évet töltöttem a hűtőgépházban, a Jéggyárban, amely jeget is készített.
Időközben vegyipari szakmunkás lettem, és kiképeztek a szivattyúkezelésre is.
‒ Építkeztünk. Ötnapos állandó üzem, szabad a hétvége! Onnan mentem nyugdíjba.
1977-ben… a romeltakarítás után mindenkit szétszórtak. Nitrocellulózgyár, alapanyagot
gyártott a lőporhoz. Sportlőszerhez ma is ezt használják. Ez a C-üzem.
A glicerinüzemet a svédek újraépítették. Ők építették a régit is. Biztonságosabb üzemet
húztak föl. Tömény nitroglicerin, súrlódásra, ütésre nagyon érzékeny. Az új megoldással a
nitroglicerint vizes emulzióban tárolják.
Az új üzem már megvolt, de valamiért a másik is működött. Húzódott az üzembe
helyezése.
1977. augusztus 15-én 14 órakor…
‒ Ötéves „C” üzemi munka után a glicerinüzem újraindítása. Összehoztak bennünket a
lőporüzembe, hogy ha kell, együtt legyünk. Előtte már dolgoztam ott; elvégeztem a
lőporkészítő robbanóanyag szaktanfolyamot. Beiratkoztam, hogy a nyugdíj több legyen. 23
éves robbanóanyag-ipari munkaviszony után korkedvezménnyel mentem nyugdíjba. Négy év
kedvezmény. 1990-ben lettem nyugdíjas.
‒ Négy halott volt. Két munkatársam a helyszínen, a harmadik a szomszéd üzem
csapatvezetője, ment egyik munkahelyről a másikra. A negyedik az igazgatósági épületnél jött
a buszmegállóhoz, munkás.
‒ A robbanáskor még az üzem területén, de már úton hazafelé tartottam. Melegen
váltottunk, üzem közben adtuk át. Hosszúgyártás, rövidgyártás. Az egyik áldozat akkor vett új
kocsit, Győrből hozta, emiatt késett. Kicsit későn jöttek váltani. Későn kaptam a váltást, nem
tudtam 2-re átöltözni, emiatt voltam még ott.
‒ Légvonalban lehettem jó 80 méterre tőlük… Nagyon nagy szerencsém volt! A robbanás
vastag törzsű akácfa mögé lökött. Az első robbanás légnyomása. Egy méterre voltam a fától, a
légnyomás segített, amikor a robbanás bekövetkezett, az vágott a fa mögé. Több robbanás
volt; tőlünk 100 méterre már egybehangzott az egész, egy robbanás hallatszott. Nem tudom,
hány robbanás volt.
‒ Volt, akit a központi műhely öltözőjében fürdés közben érte, menteni próbáltak az
emberek. El tudja képzelni, milyen pánik tört ki?! Akik a második műszakban voltak, vártak
az indulásra, még együtt voltak. A délelőtti műszakból már csak én voltam.
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Van, aki úgy emlékszik, hogy az egyik munkás „játszott” a nitroglicerines csillével.
‒ Épp hogy elfoglalták a munkahelyüket, biztos nem szórakoztak. Az első munkatárs, az
én váltóm: szaladt le, hogy átöltözzön. Szaladt, csörgött a zsebében a kulcs. Akkor nyithatta
ki az ajtót. 20-30 métert tett meg a másik üzem védtöltésének az árnyékában, ezért megúszta.
Még kívül voltak, amikor zörgött a kulcsuk, 1-2 másodperc után robbant.
‒ Volt a csillében glicerin.
‒ Jelzés még nem jött, hogy mehet az anyag!
‒ Mit a délelőtti műszak elvégzett.
‒ Triciklin vitték az anyagot. Ha kiereszted, indul, ha elengeded a „féket”, megáll. Magától
fékezett, nem fékezésre!
(Ezzel játszani… Ahhoz előbb meg kéne őrülni.)
‒ Magától robbant.
‒ Kiesett valami a kezükből?
‒ A rendőrök egy hétig voltak kint. Mindenkinek el kellett mondania, le kellett írnia, hol
volt, mit csinált, mit látott. Egyedül álltam az elképzelésemmel.
‒ Hosszú edény, orrmagasságig ér (a nitroglicerines tartály). Én a tetejénél beláttam. Aki
meghalt, alacsony, neki föl kellett mennie a lépcsőn, hogy belelásson, megállapíthassa,
mennyi van benne. Én megemeltem a nitroglicerines tartály tetejét – régi, tömör alumínium,
tető, fedő ‒, csak a szélét kellett megemelni. Négy gumi a sarokban, ólomfalú edény. A fedő
és az edény közt a gumi. Neki föl kellett menni a dobogóra.
‒ Mindig meg kellett nézni, hogy a beírtnak megfelelő mennyiség van-e benne!
‒ Súrlódásra gondoltam. Megemelte a tetejét, valahol súrlódhatott.
‒ Teljes homályban maradt, senki sem tudta, mi történt. Büntetés se volt.
‒ Robbanás? 4-5 évente szinte menetrendszerűen.
‒ 1934-ben, 1936-ban, 1939-ben. 1956-ban volt nagy robbanás. 1977. augusztus 15-én a
Nitrokémiánál, december 1-én a savüzemben a tartály szállt el, volt ott is halál. 2006: négy
halál.
‒ Baleset bárhol érhetett. A Jéggyárban, ahol nem volt robbanóanyag, a
kompresszorszivattyú robbant föl. Fürödtem: sósav terített be – zuhany alá löktek. Kénsavba
léptem: gödörbe, amelyet nappal ástak, éjszaka nem volt letakarva. Kiugrottam,
ösztönszerűen bele a mentesítő kádba.
‒ Tömény lúgban kénport főztünk: 800 liter lúgban 500 kiló kénpor. Fűtés, lapátolás
folyamatos, 100 C fokon kikristályosodott a kén. Hogy folyjon, 120 fokra melegítettük.
Kinyitottam a csapot, hogy megmérjem, hány fokos. A tartály tetején leültem egy csőre.
Csapnyitás: mint a hajókürt, dudál… Jött a mennyezetig, és folyt vissza. Három méter
magasságban voltam; nem bírtam a forróságot, lepottyantam. Volt ott egy ember, szerencsére,
zuhany alá lökött, egy rántással letépte rólam a ruhát. Januárban, Balaton-vízzel, el lehet
gondolni, milyen hideg! A lúg leoldja a bőrt… Ez is szerencsésen végződött. Meg hogy
védőszemüveg volt rajtam.
‒ A Festékgyárban vakulási hullám… Megtámadta a látóideget. Orvos segített az
embereknek. Máskor megkékültünk. Nem érzi, de a másik látja, hogy kék. Szaladtak, a főnök
intézkedett. A méreg a vérbe kerül.
‒ Nem csak a robbanóüzemben volt veszély.
‒ Büdös régen nem volt, de robbanásveszély akkor is fenyegetett. Az első háború után
lőporgyártásra alapították a fűzfői gyárat. A második világháború után (a hadi termelés
visszaesésével?) a sok munkás foglalkozatására az ügyes mérnökök mindent kitaláltak:
hidegindítót terveztek, kénes gyufát gyártottunk, gyümölcsízt (töklekvárt), hogy legyen
munka. Később fröccsöntő működött. Presszógéphez lábat, vasúti kocsihoz ablakkeretet…
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Műfogpótláshoz, kísérletként, alapanyagot. Szigetelőanyagot, az első neve Ipolyka volt,
hőszigetelő, ebből lett a hungarocell.
‒ Ahol most (2006-ban) elrobbant: gödör volt. A hulladék Ipolykát belehordták, tömöríteni
akarták, ráment a traktor. Elsüllyedt, elnyelte (az ’50-es években).
A szag? A „fűzfői szag”?
(A „dikonir illat”.)
(Siófoktól Veszprémig; néha Tihanyig.)
‒ 1971-ben jöttem ide a hegyoldalra lakni. Amikor szaladtam a korai buszhoz és hallottam
a vörösberényi harangszót, 5 óra volt. Visszamentem, szóltam édesanyámnak, aki azonnal
nekiállt leszedni a kertben a termést. Két-három óra múlva olyan szag lesz, hogy már nem
érdemes leszedni a paprikát, a paradicsomot, az almát, a szőlőt. Az észak‒déli szél az
uralkodó a fűzfői völgyben, ahol a gyár is van, a füst, a pára, a köd, a bűz kígyózik le a
Tónak. A berényi harangszó az észak-nyugati légáramlattal jön föl hozzánk, a szél
megnyomja, fölnyomja hozzánk a szagot. Ha a szemből jövő légáramlat erősebb, a hegytetőn
is érezni.
‒ Emiatt sokan nem hiszik el, hogy a mi zöldségünk, gyümölcsünk is fűzfői.
‒ A dikonírüzem úgy tönkretett mindent…! Az ’50-es években építették, a dikonírt
növényvédő szerhez gyártottuk.
‒ Az évfordulóról az első években csak az üzemi munkatársak emlékeztek meg. Baráti alapon
szerveződött, Tobruknál az út melletti vendéglőben szoktunk találkozni minden év augusztus
15-én. Temetőlátogatással kezdődik, aztán ebéd, beszélgetés. Egyre kevesebben vagyunk.
‒ Már az első évben összejöttünk! Alsóörsi, fűzfői, litéri, veszprémi, almádi, tobruki
munkások dolgoztak a robbanóüzemben.
‒ A „Büdös”? Beitta magát az üzem földjébe is! Jön egy eső, hatására kipárolog, és még ma is
érezni…
A dikonír.
Valamikor Székesfehérvártól, Füredtől szállította az embereket a vonat Gyártelepre!
Később busszal 50 kilométeres körzetből. 7-7,5 ezer ember is dolgozott Fűzfőgyártelepen.
Minden átalakult; töredékét, néhány üzemrészt magán kft-k működtetik tovább.
A Varsói Szerződés kiszolgálására épült üzemek közül van, amelyik a próbaüzemig sem
jutott el. A rendszerváltozással jött a leépülés.
Nem hiányzik!
A Büdös sem.
Hogy mi van a Gyártelep alatt? A földbe tett vezeték szétrohad a méregtől.
2006 nyarán leplezték le Balatonfűzfőn az ipari balesetekben elpusztultak emlékművét. Hogy
hány ember vesztette életét a gyártelepi üzemekben, tán csak a jó Isten tudja – adja tudtul a
megyei újságban a Nitrokémia – zártkörűvé tett (állami-e még, ki tudja…) részvénytársaság –
vezére.
Ő nem tudja; munkásai annál jobban. A fűzfőiek, akik még élnek a majd’ minden második
évben bekövetkező kisebb-nagyobb, ötévente esedékes alaposabb robbanások túlélői közül.
Az egyik öreg fűzfői a megyei lapban emlékezik: apjától 1936-os lőporrobbanásról hallott,
1958-ban tizenegy embert pusztított el a dinamit, az 1960-as években tűzijáték röpült –
gyártás közben ‒ az égbe, 1970-ben lőportűzben égtek meg hárman, 1977-ben a nitroglicerin
égbe emelkedése végzett négyőjükkel, hogy ugyanabban az esztendőben a savüzem robbanjon
föl, 2000-ben pedig a lőporszárító gyilkolt. A kor, nem a gyár végzett a Nitrokémia
vezetőjével 1948-ban (a honi moszkoviták a moszkovaiak legjobb tanítványaiként hamis
vádak alapján végezték ki a vezérigazgatót).
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Még régebbi emlékek (az 1930-as évekből): az Állami Hadianyag Gyár szárítóüzeme
fölrobban, az ott dolgozókat darabokban szedik le a környékbeli fákról; a savüzem kádjába
esett emberből csak a jegygyűrűje maradt.
Az 1921-ben alapított ipartelepen ma már a mérgező műveletek fölszámolása és a helyben
maradt mérgek semlegesítése s eltávolítása folyik. A bűz jóval kisebb; majd annyival,
amennyivel csökkent a helybeli munkahelyek száma. A „Büdös” pedig… lassan csak az
öregek emlékezetében él.
A „fűzfői illat” valameddig még kísért. Idézi azokat az időket, amikor bizonyos elemek
(magukat elvtársnak szólítva-szólíttatva) a legszívesebben kiszárították volna a Tavat, hogy
beszánthassák-vethessék, az oly korszerűtlen Balaton medrét „termőre fordíthassák”, partjai
helyére pedig ipartelepek láncolata épülhessen… Büdössé tenni az egész pannon tájat.
Hál’ Istennek, vége. (…kanyec.)
(Ha.)
A Büdösből (vagy honnan) jövet…
Már ha remélhetjük.
Angyalszárnyak a város fölött
Brusznyai jobbik Veszprémjének győzelme
A civil kurázsi diadala Melocco Miklós Brusznyai-emlékművének fölavatása – fogalmaztak a
Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács vértanú elnöke kivégzésének 50. évfordulóján,
(2008.) január 9-én a szobornál.
Két éve vették a fejükbe a nemzeti polgárság veszprémi hangadói, hogy emlékművet
állítanak szeretett s ártatlanul fölakasztott forradalmár tanáruk, Brusznyai Árpád és 1956 többi
hőse tiszteletére. Bárhogy erőlködtek az ellenerők – mondjuk ki: az álbaloldali szabad
demokrata‒szocialista városvezetők ‒, csak sikerült a tervük: a Megyeháza előtt, a
rendszerváltozáskor eltakarított Lenin-szobor helyén (megszentségtelenített helyet
újraszentelve) fölállíthatták a Melocco-művet.
Brusznyai Árpád (1924-1958) 1952-ben került Veszprémbe gimnáziumi tanárnak, miután
az ELTE tanársegédjének, a Homérosz-kutató tehetséges tudósjelöltnek „osztályidegen”
származása miatt távoznia kellett a pesti egyetemről. Veszprémben 1956-ban a megyei
forradalmi tanács elnökeként szolgálta a nemzeti függetlenség és a demokrácia számára szent
eszményeit, hogy amikor a szovjetek lerohanják az országot és szeretett városát (ahol kb. 70
magyar forradalmár és orosz katona esett el a harcokban), a megye kommunistái, élükön Pap
János nevű titkárukkal, a hamis vádak alapján életfogytig tartó börtönbüntetést kiszabó első
fokú ítéletet kevesellve halálbüntetést követeljenek. 1958. január 9-én a Kisfogház udvarán
lévő vesztőhelyre erős, tiszta hangján a Himnuszt énekelve vonult a veszprémi magyarok
hőse.
Üzletember, Bélafi László az elnöke a Védegylet Veszprémért Egyesületnek, nélküle
nehezebben született volna meg az ’56-os emlékmű, melynek megvalósítására, a 25 millió
forint előteremtésére alapítványt hoztak létre. A süttői mészkőből készült alkotás teljes
mértékben közadakozásban készült: ki pénzzel, ki munkával támogatta megszületését. A
város azzal tett a legtöbbet, hogy megengedte, a szobor Lenin hűlt helyére kerülhessen. Az
előző városvezetés mindent megtett azért, hogy ellehetetlenítse a Védegylet elképzelését.
Hiába! Mert – szerencsére – a 2006-os helyhatósági választáson a város lakossága a polgári
erők képviselőit juttatta többségre a Városházán, s ezzel fordult a kocka.
Az országban elsőként Veszprémben állítottak emléktáblát ’56-os hős tiszteletére: Horváth
Balázs ügyvéd, Balogh Elemér író és MDF-es barátaik 1989 nyarán leplezték le a Várban dr.
Brusznyai Árpád márványtábláját egykori iskolája falán. Ezt követően alakult meg a
Brusznyai Alapítvány, amely azóta is szervezi az évenkénti emlékhangversenyt, amelyet az
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egyetemen a kivégzés évfordulóján tartanak meg minden esztendőben. „Úgy döntöttünk, hogy
ne politikai demonstráció, hanem művészi tisztelgés legyen a megemlékezés. Ez az ő
szellemiségéhez jobban illik, mint a politikai frázispuffogtatás” – magyarázza Balogh Elemér,
a veszprémi Brusznyai-hagyomány egyik életben tartója, a jeles forradalmár tanár egykori
tanítványa, akinek A tanár úr című, Brusznyai Árpád emlékének ajánlott regényét a mostani
évfordulón mutatták be a megyei múzeumban hatalmas érdeklődés mellett. Mint megjegyzi:
nemrég avatták a veszprémi Lovassy Gimnáziumban a tanintézet egykori tanárának,
Brusznyai Árpádnak a bronz mellszobrát is, amely Diénes Attila műve – erre egy helybéli
vállalkozó adománya révén nyílt lehetőség.
A város korábbi vezetése a forradalom 50. évfordulójára szoborpályázatot írt ki, azt Rajk
László nyerte, s a ‒ „fényes szellők” világát idéző bádog ‒ mű fölállítása a Színházkertben
megkezdődött, ám nem fejeződött be. A lakosság nagy részének ellenérzését kiváltó szobrot
utóbb lebontották, raktárban őrzik – pedig például föl lehetne állítani a szabadi röptérrel
szemben, az út másik oldalán magasodó domb tetején, emlékeztetve az oroszok által szétlőtt
magyar honvédegységre… Az eltávolított Lenin-szobor is „éli életét”: Brüsszelbe szállították,
ott állítják ki az egykori keleti tömb „művészetét” érzékeltetni. (Mire föl halkan
megjegyezhetjük: kár, hogy a jakubinus Európai Egyesült Államok urai nem fizetik ki
Veszprémnek az árát euróban ‒ jenben, dollárban, bármiben… Biztos senki sem tiltakozna,
mondván: Ha megvette, hadd vigye!)
Január 9-én este (50 éve hajnalban végezték ki Kőbányán Brusznyai Árpádot) gyűlt a
tömeg a veszprémi Megyeház előtti téren. Háromnegyed hatkor megérkezett a köztársasági
elnök, akit a veszprémiek megtapsoltak, akivel az ünneplők kezet fogtak. Nem kellett
paradicsom- és miegyébelhárító esernyővel védeniük Sólyom Lászlót a biztonságiaknak!
Szeretet fogadta. A forradalmárok és leszármazottaik, a jobbik Veszprém szeretete. Hat előtt
öt perccel már a szónoki emelvény előtt állt az Elnök. Hatkor megszólaltak az
Angolkisasszonyok templomának harangjai: az Úrangyalát játszották végig. A Himnusz
csendült föl a januári ködben. A Védegylet vezetője a veszprémi polgárok kitartását,
elszántságát, rendíthetetlen (pártoktól független) civil elkötelezettségét dicsérte – ami nélkül
nem állna ma Veszprémben a Brusznyai-emlékmű. Az ünnepi szónok, Sólyom László 1956
különböző értelmezéseivel szembeszögezi: a halál nem tűri a kétértelműséget, nyilvánvalóvá
teszi, hogy csak egy forradalom van. Brusznyai Árpád helyes, példás, emberséges
cselekedeteivel szemben áll az őt elítélő pör, amely a Kádár-rezsim eredetét, gyökerét leplezi
le embertelenségével. November 4-én a szovjet hadsereg Veszprémben hajtotta végre a
legnagyobb pusztítást a vidéki városok közül, Brusznyai Árpád halálra ítélése pedig
égbekiáltó törvénytelenség volt. Szentes (ahol érettségizett), Vác (családja otthona) és
Veszprém őrzi emlékét – zárta avatóbeszédét Sólyom László.
Brusznyai Árpád fő bűne az volt, hogy művelt, tehát veszélyes! – fogalmazott az avatást
követő fogadáson Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész. Nem véletlenül ugyanezt
érzékelteti a Pannon Várszínház által bemutatott dráma, Sebő József Moirák című tragédiája
is. A hagyományos emlékhangversenyt a Brusznyai Alapítvány elnöke, Imre Frigyesné (aki
most POFOSZ-kitüntetést nyert) ezekkel a szavakkal nyitotta meg: „Szerda este óta
angyalszárnyak borulnak Veszprémre”. A 2008-as Brusznyai-díjakat a veszprémi vértanú
unokája adta át, Lomniczi Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke pedig köszöntőjét azzal
kezdte: szégyelli magát, pedig 1956-ban csak kétéves volt, de elődei közreműködtek 26 ezer
forradalmár bebörtönzésében, 341 halálra ítélésében, akik közül 326-ot ki is végeztek. Hogy
hozzátegye: a Győri Katonai Bíróság a nagy nyomás ellenére nem ítélte halálra Brusznyait, a
Legfelsőbb Bíróságon pedig két bíró a kivégzés ellen szavazott.
A Brusznyai-életművet is jelképező Melocco-műről óhatatlanul Márai Sándor Mennyből
az angyal című költeménye jut az ember eszébe.
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‒ Végre egy szobor Veszprémben, amely nem torz, nem vizuális környezetszennyezés,
nem madárijesztő! – hallhatjuk a megjegyzéseket az avatás óta.
Mondhatni: rólunk, nekünk, hozzánk szól – maga Brusznyai Árpád.
Almádi leventesors
1945 elején 15 évesen, leventeként hurcolták el Pataky Károlyt a többi almádi fiúval együtt. S
töltött a front közelében, német kézen, majd amerikai fogságban egy teljes évet: 1945 végén
sikerült hazajutnia Almádiba, az Öreg-hegyre – ahol 1930. január 27-én született, és ahol
azóta is él a családjával. A nyugatra hurcolt s a nyilasok által a nácik kezére juttatott, német
egyenruhába öltöztetett, majd a szövetségesek hadifogságába került almádi leventéknek nem
akármilyen szenvedéseket kellett kiállniuk.
Ezen a helyen, öregebb házban születtem. Gyümölcsös volt a ház fölött, a kisebbik lányom
épített oda házat. A feleségem, Károlyi Mária berhidai, ’34-beli, 1958-ban házasodtunk
össze, két lányunk van. Lakatos voltam, Almádiban lettem ipari tanuló, dolgoztam Fűzfőn,
Várpalotán, Péten, Baranyában Komló mellett…
A leventekiképzés itt Almádiban a Felsőörsi út mellett a Nevelőotthonnál, a Lovas birtokon
a réten folyt. Leventepuskát csak a nagyobbak kaptak, mi, a legfiatalabb korcsoport anélkül
gyakorlatoztunk. A régi iskolában gyülekeztünk, hetente egyszer, talán csütörtökön onnan
mentünk ki közösen a térre leventeoktatásra, vasárnap a misére. Volt, amikor kivezényeltek
nádaratásra, hogy a ruszkik ne tudjanak a tóparti nádasban elbújni. Tankcsapdát ástunk, a
háború végén keresztülvágtuk az utakat, hogy ne tudjanak jönni az oroszok. Leventeoktatónk
volt Győri József kőbánya-tulajdonos és Tóth Vendel, aki valamilyen fölsőbb iskolába járt.
1945 januárjában szedték össze az almádi leventéket. Bementünk Veszprémbe,
bevagoníroztak. Nem mind almádi meg berényi volt, csak itt éltek; voltak köztünk menekülők
is, akiknek a szülei itt húzódtak meg ismerősnél, rokonnál, aki be tudta fogadni őket. Fejér
megyéből, ahol már közel volt a front. Polgári iskolás voltam Veszprémben, másodikos,
amikor elvittek.
Égerben pakoltak ki bennünket, németországi város. Ott kint elvették a civil ruhánkat,
beöltöztettek német katonaruhába. A kiképzés német nyelven folyt, közülünk való sváb gyerek
volt a kiképző tolmácsunk. Kegyetlen, rosszindulatú gyerek volt! Egyidős velünk. Jutason
együtt vagonírozták be a környék leventéit. Fajszi, kegyetlenül bánt velünk. Elsőre röptéri
hangárba osztottak szét bennünket, négy napig étlen-szomjan tartottak. Teljes katonai
kiképzést kaptunk, csak fegyvert nem adtak. A német vezényszavakat és káromkodásokat,
ahogy beszéltek velünk, ma is tudom.
Égerben szétosztottak bennünket, vittek tovább. Végigjártuk Németországot! Voltam
Münchenben, Nürnbergben, sokfelé a német alatt.
Május elsején estünk az amerikaiak fogságába. Egy tanyán, pajtában voltunk. Odajöttek az
amerikaiak, elszedték mindenünket: tükröt, bicskát, órát, pokrócot. Német katonaruhában
voltunk, úgy kerültünk amerikai fogságba, hogy „önkéntes magyar leventék” vagyunk. Május
7-ig nekünk kellett a lágernak kijelölt helyet dróttal bekeríteni – szabad ég alatt, a puszta
földet. Három sor szöges drót, közte két sor gyűrűs akadálydrót, majdnem méter magas volt.
Kétszemélyes, vagy nagyobb sátrakban fáztunk, a földön feküdtünk, összebújtunk. Magunk alá
köpenyt terítettünk, másikkal takaróztunk, a hátizsák volt a párnánk. A nagyobb sátrakban
százan elfértünk az emeletes ágyakban, ezekben jobb volt. Barakkja csak a
táborparancsnoknak volt, meg az őröknek. Körülöttünk az őrtornyok mint itthon a magasles,
éjszaka kivilágítva… Ha valaki hozzáért a kerítéshez, már lőttek is! Sok gyereket tönkretettek
ott.
Németeknél is laktunk sátorban, de sokszor az se volt! A szabad ég alatt aludtunk.
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Szökésről szó sem lehetett. (Illetve) Volt egy erdélyi magyar, próbálkozott, agyon is lőtték.
De volt, aki megszökött és előbb ért ide, mint én! Nyögéri László. Azt hiszem, Mojzer Ferivel,
és talán Korpádi Sanyi is szökött. Én a németek alatt szöktem (volna) haza. Nem egyedül,
ketten voltunk, a társam nevét már nem tudom. Kint a munkahelyről. Kint útátvágáson,
tankcsapdát építettünk. Igazoltattak, bevittek bennünket, kik vagyunk, mik vagyunk?
Magyaráztuk, hogy haza szeretnénk menni! Német egyenruhában voltunk, de láthatták, hogy
nem németek vagyunk. Házaltunk, kenyeret, krumplit kéregettünk a házaknál. Nem tudtunk
németül, gondolhatták, hogy szökevényfélék vagyunk.
Összegyűjtöttek bennünket az amerikaiak mint háborús bűnös önkénteseket. Sorba kellett
állni, befestették a hátunkat festékszóró pisztollyal: megkülönböztetésül 6 centiméter átmérőjű
karikákat festettek a zubbonyunkra, köpenyünkre. Azt jelentette, hogy büntetőlágerban lakunk.
Nem vethettük le!
1945. december 16-án jöttem meg.
Volt, aki meghalt a lágerban. Sok levente meghalt, almádi egy.
Kettőt tudok még a környéken, akik élnek, akikkel együtt vittek el ’45-ben.
Égerben talán fél év? Kiadtak tanyára, gazdaságba, német gazdánál dolgoztattak
bennünket. Nagyon sóherok voltak!
Kezdetben az amerikaiak kihordtak romtakarításra, mert lebombázták a várost. Utat
takarítani, szabaddá tenni a város utcáit. A négerek jobban bántak velünk. Úgy voltunk
elkönyvelve, hogy önkéntesek vagyunk. Voltak köztünk felvidéki és erdélyi magyarok is ebben
a táborban. Pár százan lehettünk, idősebbek is voltak köztünk, hadifogoly magyar katonák.
A németek a fogság előtt még rosszabbak voltak! Koplaltattak, ütöttek-vertek bennünket.
Tankcsapdát építettünk, lövészárkot ástunk, éjszaka meg kiképeztek bennünket német nyelvű
vezényszóra.
Az amerikaiak alatt az volt jobb, hogy sokat kellett szabad ég alatt lenni! Sátorban laktunk.
Reggel dolgozni vittek, előtte feketekávé kenyérrel. Délben semmi. Délután bementünk, vágott
borsóleves, ez a vacsora. Kevés is volt, híg is, de a németeknél ennyi se volt. A német alatt
tönkrementünk.
Egy almádi halottunk volt: Piros Géza. Egy sátorban laktam vele. Beteg lett, Münchenbe
vitték, hogy gyógyítsák, ott temették el. Vörösberényi. Elvitték, többet nem tudtunk róla.
Vörösberényben a bátyjától tudtam meg, mi történt vele.
Vörösberény akkor még nem volt Almádi része.
36 kiló voltam, amikor hazajöttünk. 50-55-ről fogytam így le. A lágerban olyan állapotban
voltam, hogy azt hittem, a huszadik évemet se érem meg!
Vagonban vittek, abban is hoztak haza bennünket. Győrben igazoltatás, be a városba az
igazolóbizottság elé. Katona, civil, levente volt együtt a szerelvényen. Csak a civileknek és a
katonáknak kell menniük, a leventéknek nem, mondták. Bekísérték őket a városba. Fél óra
múlva jöttek a rendőrök:
‒ Van még itt valaki?
‒ A leventék!
‒ Nekik is be kell menniük!
Hiába tiltakoztunk, hogy nekünk az előbb azt mondták, nem kell, elkísértek a városba. Más
rendőrök megállítottak bennünket, kérdezték, kik vagyunk, hová megyünk. Leventék,
igazoltatásra! Nem köll bemenni a városba, mondták. Vissza a vagonba.
Amire visszamentünk, kifosztották a csomagjainkat. Volt szép piros-fehér-zöld takaróm,
eltűnt. Trafikárut hoztam haza a nagyapámnak, én soha se dohányoztam. Ez is eltűnt. Amíg
elkísértek az „igazoltatásra”, kifosztották a szerelvényt.
Amikor hazajöttünk, a veszprémi állomáson egy vörösberényi ismerős azt mondta:
szolgálatban van, várjuk meg a reggelt az állomáson, vele menjünk haza! Mert ha elindulunk
(német katonaruhában), a ruszkik összeszedtek volna bennünket, irány Szibéria.
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Az elhurcolt almádi és berényi leventékből akikre emlékszem: Bakonyvári István, Birkus
Hubert, Botka György, Celler József, Csonka Árpád, Földesi Gyula, Földesi Kálmán, Grúber
Jenő, Harcos József, Honvéd Ferenc, Józsa Imre, Karli Gyula (apját az orosz agyonlőtte
1945-ben), Korpádi Sándor, Kovács Sándor, Kovács Tibor, László Géza, Lénárt Kálmán,
Lénárt Sándor, Majlik Sándor, Majlik Imre, Mojzer Ferenc, Müller Béla, Nagy Ernő, Nyögéri
László, Pataky Károly, Piros Géza, Previc József, Szabó Károly, Toronyi Béla, Ungár Jenő
(a nemzeti ellenállás 1953-ban kivégzett berényi hősének, Ungár Józsefnak a testvére), Városi
Béla, Vörös Gyula. Csonka Árpád vitte a harmonikáját, muzsikusként jó sora volt
Németországban.
Itthon?… Katona se lehettem, mert nyugatos hadifogoly voltam. Németországban a német
egyenruha miatt, itt meg ezért lettünk gyanúsak.
Szibériát megúszták, de a nemzeti szocialisták után a nemzetközi szocialisták rémuralmába
is belekóstolhattak… idehaza.
Zsidók minálunk
Majbó Gábor tiszteletbeli alpolgármester Új Almádi Újságbeli cikkében ír Szomjas
Mártonról, aki csak Grósz Marci volt a helyieknek. Rákérdezünk: tudja-e, hány zsidó élt a
háborúig Almádiban, s mi lett a sorsuk? Egyenként veszi sorra őket; azokat, akikre emlékszik,
tehát a névsor bizonyára nem teljes. A Majbó Gábor által mondottakhoz Schildmayer Ferenc,
Kovács István és Tolner István fűzött megjegyzéseket (valamennyien fiatalemberként, vagy
gyermekként élték meg a háborút).
Gyógyszerész volt Wollner Lipót, és a családja. Két gyermekük volt, Gyuri és Ági. Mind a
négyen öngyilkosak lettek. A Régi patika volt az övé, a Baross utcában, most a Temetkezési
iroda van ott. Hennék háza ez, Henn Antal szabómester háza, ők építették. A Hősi emlékmű
II. világháborús emléktábláján látható névsorban ott van Wollner Lipót, Wolner Lipótné, és
két gyermekük, „W. Ági, Gyuri”. Schildmayer /helytörténész mérnök/: a családfő
munkaszolgálatosként vesztette életét, felesége és két gyermeke lett öngyilkos. Kovács István,
az almádi helytörténeti kör vezetője: a családfő, hogy ne vigyék el őket német haláltáborba,
mind a négyüknek méreginjekciót adott be. A falu nagyon tisztelte a családot, a Pinkóci
temető katolikus részében a helyi plébános temette el őket. A nyughelyük ma is megvan – a
sírkövön kereszt és „Volner család” fölirat ‒, s azt valakik gondozzák. Néhai Wollnerné (Bíró
Lídia) Hollandiában élő rokona 2019-ben keresi a család almádi nyomait, s a helyiek
segítségével meg is találja.
Weszler Soma, hentes Vörösberényben (Schildmayer: és Almádiban), családostul elvitték,
elpusztultak. Egy lányuk volt; a segédjük vette el, Weisz Jóska; ő kikerült Lengyelországba,
elvitték lengyel munkatáborba, de életben maradt, Kaposvár környékén él. Amikor avattuk az
áldozatok emléktábláját (a Hősök szobránál), a tévében látta: „Weszler Rózsika”… A mostani
feleségével másnap autóval jöttek, megnézték az emlékművet, és ragaszkodtak hozzá, hogy
hozzájáruljanak az emléktábla költségeihez. (A II. világháború almádi áldozatainak
emléktábláján így szerepelnek: Weszler Soma, Weszler Sománé, W. Sándor, Rózsa.)
Szemere Mihály, nyugdíjas tisztviselő, az Arany János utcában lakott. A Balatoni Kurír
almádi szerkesztője, ő adta a híreket a lapnak Almádiból. Nekem (Majbónak) diktálta a
cikkeit, én gépeltem.
Szomjas Márton; megúszott minden rendet. Minden volt, nyilas, 1945 után kommunista
rendőrszázados, ’56-ban forradalmár, eldobta a puskát, utána azt mondta, ötvenhatban ki
akarták végezni! Festő‒mázoló, Vörösberényben temették el. Műkedvelő dobos, futballista,
hegedült is. Grósz Marci, Márton, magyarosított. „Szomjas vagyok”, ezt írta a dobra a Miki
egér mellé. A Székely kocsmában is játszott, az Erzsébet királyné (mai Bajcsy-Zsilinszky)
úton. A háború végén, a zsidóüldözés idején Vörösberényben padláson elbújt. (Kovács
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/helytörténész/: Papp Sándor, aki anyai nagynéném férje volt, Újhegyen a borospincéjében
bújtatta.) Dadogott. „Hitler nem végzett alapos munkát”, gúnyolódott, mert a felesége is
megmaradt. Izraelba ment. Azt mondta, olyan, mint Jézus: „Ő is zsidó volt, mint én, őt is a
Jordán vizében keresztelték, engemet is a vörösberényi templomnál a Jordán birtokról (a
Jordán-kútról) hozott vízből kereszteltek meg!”. (Schildmayer: Szomjas Márton nyilassága
nem valószínű.) (Csúfondároskodásai miatt maradt rajta?...)
Schebella néni… A Kurcz Rudolf utca sarkán lakott abban a házban, amely most
Winkleréké. (A Hősi emlékmű II. világháborús emléktábláján Schebella Ferencné szerepel.
Schildmayer: öngyilkos lett a Pinkóci temetőben a férje és leánya sírkövénél, ott is temették
el.)
Nattán fakereskedő, a Veszprémi úton volt a cége. Építőipari, például beton kútgyűrűt
készített és árult. Sperafico-nak hívták a céget; a felesége olasz volt. Nem tudom, mi lett
velük. (Schildmayer: Nátán Manó, volt neki egy testvére is. Hogy e vezetéknevet miként kell
helyesen írni, nem tudják.) Az 1940-es balatoni címtárban kerül elő: az almádi kereskedők
közt cementárus, épületanyagos, fakereskedő a Nattán Speraficó kft.
Földesék! A Baross utcán, a Régi patikával szemben laktak. Kivándoroltak Casablancába,
Afrikába, írtak nekünk. ’39-40-ben vándoroltak ki, mert megérezték. (A Hősi szobor
emléktábláján id. Földes Kálmán nevével találkozunk, talán a nagyapa, aki nem akart sehová
sem menni…? ...Hogy mégis elvigyék?)
Neuhauser Lenke, hentesüzlete volt a mozi mellett a Baross utcán. Többet nem tudok róla.
Soros György édesanyját Brandeisz Elza néni, almádi tanárnő bújtatta (a
Tisztviselőtelepen); rövid időre itt húzódott meg 1944-ben a fia is. (Az 1940-es balatoni
címtárban találjuk /100-101/: Brandeisz Károly ny. MÁV felügyelő, pestszentlőrinci lakos a
Balatonalmádi Tisztviselőtelep Egyesület választmányi tagja.)
…Még egy eszembe jutott! A Kossuth utcában a Gondűző nyaraló az övé volt, a ház
később nyilas pártiroda lett. Enten Ferenc, gazdag pesti polgár. Télen-nyáron lejárt, a
Hattyúban reggelig kártyázott. Kártyapartnere nem egyszer az Ententől elnyert pénzből fizette
ki az alkalmazottait. Ő megúszta. Sárga csillaggal is lejárt Almádiba! Nálunk – Majbónál a
Baross utcában (Majbóéknak vendéglőjük volt Almádiban a régi főutcán) ‒ törzsvendég volt.
Negyvennyolc novemberében megjöttem a szovjet hadifogságból, meglepetésemre ott volt a
söntésben. ‒ Na, milyen volt? – kérdezte. Nem szóltam semmit; eligazítottak, hogy hallgassak
mindarról, amit a Szovjetunióban átéltem. Odaszólt a társának: – Nézze, ez a szamár azt hiszi,
hogy nemcsak zsidó vagyok, kommunista is! ‒ Nem mertem őszinte lenni. (Schildmayer:
pesti bankár volt.)
Schidmayer Ferenc a névsort kiegészíti Schönberger Zsigmonddal. Mint mondja, jó
kedélyű, mulatós ember volt, kedvenc helye – ahova az ő édesapja is be-benézett ‒ a Székely
kocsma, ahol, ha egy kicsit többet ivott a kelleténél, heccből rázendített erre a rigmusra:
„Erger, Berger, Sönberger, / Minden zsidó gazember!”. Hogy szóba kerül, Majbó Gábor is
emlékszik:) „Igen, a Schönberger-házaspár! Schönberger rendszeresen vendégünk volt a
söntésben. A harmincas évek végén lehetett, kocsival állt elénk a végrehajtó, hogy az
adótartozás miatt elvigye a vendéglő bútorait. A söntésben ült Schönberger; a zsebébe nyúlt,
kivett száz pengőt, hogy kölcsön adja apámnak. Nagy pénz volt száz pengő! Apám odaadta
nekik, a kocsi elállt előlünk, nem vitték el a kocsmai asztalokat, székeket. Hogy mi lett
Schönbergerékkel, nem tudom.”
Az izraelita vallású illetve származású kelet-balatoniakat június elejétől hurcolták
Veszprémbe a Koma-kúti volt laktanyában összevont zsidótáborba, valamint a Horthy Miklós
úti gettóba, s a hónap végén szállították őket Auschwitzba – olvashatjuk Matyikó Sebestyén
József Zsidók Siófokon című könyvében. Az akkor veszprémvármegyei fokiakkal együtt
„utaztathatták” a nemzeti szocialisták az almádiakat is.
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Majbó Gábor további érdeklődésünkre, hogy emlékszik-e a Községház előtt 1944 végén
megölt zsidó munkaszolgálatosra, azt mondja: a meggyilkolt embert nem látta, de gyanítja,
hogy a Pinkóci temetőben, illetve annak aljában hol van eltemetve! Az Almádiban kivégzett
munkaszolgálatost Kovács István emlegeti, Schildmayer Ferenc látta holtan a mai pékség
alatt, Majbó Gábor pedig meg tudja mutatni, hogy tudomása szerint hol lehet eltemetve a
szóbeszéd szerint helyi nyilas pártszolgálatosok által agyonvert muszos a Pinkóci sírkertnél.
Kovács István tudomása szerint Siófokról Szabadiba, a röptérépítésre hajóval áthozott
munkaszolgálatos csapathoz tartozó, izraelita vallású magyar ember lehetett az Almádiban
elpusztított férfi.
Tolner István (az 1950-es évek elején kommunistaellenes szervezkedésben résztvevő
középiskolás diákcsapat 12 évre ítélt tagja) másképp tudja. Nővére a községházán dolgozott,
érte ment, amikor látta a nyakába akasztott táblával az agyonlőtt polgári ruhás, alacsony,
zömök testalkatú férfit, aki tudomása szerint nem munkaszolgálatos volt. A kivégzett,
állítólag székesfehérvári férfi nyakába tett táblán Tolner emlékezete szerint ez állt: Így jár, aki
a magyar nőket az oroszoknak föladja! Nővére szerint a fölirat: Így jár, aki hazaáruló!
Pinkócon a Hősi temetőben az egykor volt halottas ház háta mögé temették, most a városból
kitelepített szovjet emlékmű mögötti hely ez. Mindez 1945-ben február végén, vagy március
elején történt a Fehérvár és a Balaton közti front hullámzásakor. A háború után kopjafával
jelölték meg a sírt.
A Lőwy családot emlegeti Káptalanfüred helytörténésze, Polniczky József. Lőwy Pál – aki
Lászlóra magyarosította a nevét – veszprémi gyarmatáru nagykereskedő, Káptalanon nyaranta
üzlete volt a mai Posta utcában. 1944-ben elvitték családostul, nem jöttek vissza. A zalai
Szentmihályfürdőből lett veszprémi Káptalanfüred múltjának kutatója az 1930-as évek
második felében készült képeslapot mutat, a négy fényképből az egyiken Lőwyék háza
látható, aláírása „László-villa fűszer- és csemegeüzlet”. Az 1950-es évektől ebben a házban
volt a helyi posta, most újra magánház.
A Baross úti Hősi emlékműnél olvasható névsorból arra következtethetünk: Almádi zsidó
lakói közül a háborúban két – teljes? ‒ család, s rajtuk kívül még két ember pusztult el. A
végezetül említett káptalaniakkal „Nagy-Almádi” (Káptalanfüred, Almádi, Vörösberény)
áldozattá vált zsidó családjainak a száma három. Az idősek emlékeiben, mint e névsorolvasás
mutatja, ennél több zsidó (vallású vagy származású) polgártársunk él. Kik itt éltek, ám
többnyire nem itt haltak – gyakran nem természetes halállal. A „nem természetes halál” több
változatával…
Az utolsó Szalmási
‒ 1919 nyarán a Szalmásy fiút elvitték Horthy emberei (a fehér különítményesek). Mert
azt hitték, hogy kommunista! És kivégezték. Siófokon, itt a parton?...
Szalmásyék vendéglősök Berényben. Nem volt igaz, nem volt kommunista. Élő Szalmásy
lány Birkus Istvánné Szalmásy Bözsi, Vörösberényben a kocsmaudvaron van a házuk (‒
küldenek hozzá). Az öreg Birkust az orosz (’45-ben) lelőtte.
A berényi katolikus temetőben a kommunistaellenes vértanú Ungár családi sírja közelében
található a Szalmásy síremlék. A „Szalmásy család sírboltja…” föliratú fehér márvány
sírkövön olvasható: „…János élt 27 évet megh. 1919. aug. 30.”.
Más úgy tudja, a Szamásy fiút Vörösberényben a Balaton-parton végezték ki.
‒ A direktórium egyik vezetője volt Szalmásy? Nem tudom. Almádiban a (vasúti)
pályamester volt a direktórium vezetője, elvitték Siófokra, ki is végezték. Berényből háromról
tudok: Harnóc Gyulát, Repicki Károlyt, Szalmásyt vitték el.
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A berényi katolikus temetőben az Ungár család sírja mellett található a Szalmásyak kriptája
(kriptának az „utolsó Szalmásy”, Birkus Istvánné Szalmásy Erzsébet nevezi 2008-ban a
sírhelyet). A márvány sírkő fölirata, elöl: „Szalmásy család sirboltja + Szalmásy József élt 21
évet + 1911. febr. 10. Mariska élt 20 évet + szept. 12. János élt 27 évet megh. 1919. aug. 30.
Antal neje 1894-1944. Erzsébet 1894-1965. Nyugodjatok Az Urban!” Alul: „Szalmásy József
élt 57 évet + 1920. aug. 3. és neje Ungár Mária élt 54 évet + 1922. ápr. 27.” Oldalt: „Józsika
1924-1946 Ilike 1927-1972 Gábor 1958-2000 Mária 1923-2004”.
Kiemeltük, ki lehetett a foki fehér terrorfiúk áldozata.
E névsorból kitetszik, miért kerülhetett a Szalmásy család síremléke mellé az Ungáréké…
A rokonság okán.
Ungárék sírkövén: az Ungár-sír lábánál az 1953-ban kivégzett nemzeti ellenálló, Ungár
József kopjafája – teste tán a Rákoskeresztúri temető 301-es dűlőjében porlad.
***
‒ A nyilas vezér Almádiban Sarvejsz János, magánbérkocsis volt. A háború végén, a
front előtt megbotoztatta Brazsil Sándort (Gyuris Sándort), aki szintén nyilas volt. Brazsil az
anyja második férje, Gyuris az apja volt. Itt a nyilasok székházában – a Hősi emlékmű után,
vitéz Legény Béla háza mellett, a Gondűző vendéglő házában volt a székház, azelőtt a ház
zsidó emberé. Nyilas volt Brazsil, de valamit csinált, azért botoztatta meg. A botozás után
odaállt Sarvejsz elé Brazsil, és hasba lőtte a főnökét. Elszaladt, a nyilasok üldözték, de
beugrott a Felsőörsi út és a vasút kereszteződésénél várakozó német kocsik egyikébe, és velük
ment. Németországban élt. Állítólag onnan írt az édesanyjának.
Más másképp tudja.
‒ Itt (a Horthy, ma Dózsa úton) lőtt rá… (az egyik üldöző nyilas), de nem találta el.
Sarvejsz meg akarta botoztatni! Nem vett részt valamiben, vagy kimaradt belőle, nem tudom.
Azok maradtak itthon, akik beálltak a partőrségbe. A nyilasok össze voltak kapcsolódva a
partőrséggel. A partőrség leventékből és nyilas pártszolgálatosokból állt.
A Brazsil gyereket meg akarta botoztatni. Erre azt mondta, nem! Pisztollyal hasba lőtte.
Ott volt eltemetve a berényi temetőben.
Brazsil az anyját kintről értesítette.
Tolner István, akit gimnazistaként 1953-ban Pesten súlyos börtönbüntetésre ítéltek a nemzeti
ellenállásban való részvételért (négy halálra ítélt társából kettőt kivégeztetett a moszkovita
vörös terrorhatalom), 2008-ban így emlékezik:
‒ Sarvejszt fölravatalozták a Hősi emlékmű előtt. 1945 februárjában, márciusában?
Talán inkább márciusban. 22-én jött át rajtunk a front, akkor törték át az oroszok a Margitvonalat. Akkor bombázták Almádit.
‒ Apámmal kocsival jöttünk el a Gondűző nyaraló, zsidó ház előtt. Miután a házat
kisajátították, az lett a nyilas pártház. Pesti zsidó volt a tulajdonosa. A kapujában két
fegyveres őr – pártszolgálatos ‒ állt. A Legény villa melletti ház. Ott jöttünk el a
kereszteződésnél. Brazsil kirohant, ellökte a két őrt, mint az őrült a Lenkey úton lefelé rohant,
le a Csendőrség felé. Malináék jöttek utána, utána is lőttek géppisztollyal, de lefordult jobbra
az Óvári utcába. Utána fölment az anyjához. Nem találták.
Megint más ugyanarról.
‒ Brazsil, a nevelőanyja volt Brazsil. A főnyilas Sarvájc taxis. Malina: a parancsnok
helyettese, kéményseprő. A háború után internálták, rövid idő után hazajöhetett.
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Brazsil a tiltás ellenére elment a templomba (miután a dunántúli püspökök arra kérték –
hiába – Szálasiékat, hogy kíméljék meg az ország nyugati felét, ne szabadítsák rá a háborút!).
A vezér felelősségre vonta. Erre Brazsil lelőtte.
Elmenekült. A vezér azt kiáltotta:
‒ Lőjétek le!
Utána lőttek, de nem akarták lelőni, a barátai voltak, a kerítésen pattogott a golyó. A mai
ELKO villamossági üzletházban ‒ ami korábban ÉDÁSZ? ‒ volt a német parancsnokság,
odamenekült. A németek nem adták ki, azt mondták, Brazsil most már az övék!
Amerikában kötött ki.
Nem a berényi Brazsil nevű gazdacsaládból való. Ők Fűzfőgyártelepre jöttek dolgozni
máshonnan – tudja az öregektől az idősebbek közül való (ma már csak néhai) Tolner István.
Ugyanerről így ír Veress D. Csaba (Veszprém megye felszabadulása című dolgozatában):
„Február 11-én Balatonalmádiban játszódott le egy jellemző epizód. Az esetet a nyilas
Belügyminisztérium bizalmas belpolitikai „helyzetképe” örökítette meg az 1945. február
16-i 3. pontban: ’Balatonalmádi községben Sarvejcz János, volt balatonalmádi lakos
gépkocsivezető, a nyilaskeresztes párt helyi vezetője, a község lakosságát állandóan
hatalmával fenyegette, önhatalmúlag bevezette a botbüntetést, polgári egyéneket és
katonákat botoztatott meg. Ha egy katona megjelent Balatonalmádi községben és ott
alakulatát kereste, Sarvejcz megbotoztatta. Sarvejcz február 11-én Garami Sándor
balatonalmádii lakos fegyveres nemzetszolgálatost is meg akarta botoztatni. Garami Sándor
Sarvejczet hasbalőtte, Sarvejcz meghalt. Garami Sándor pedig beállt az egyik német SS
kötelékbe.’…”
Sarvejsz, Sarvejcz? Garami, Brazsil?...
Hasba lőtte.
***
Karli Gyula levente (ő az, akinek az apját az orosz agyonlőtte 1945-ben) azok között a ’30beliek közt, akiket az itteniek közül 1945 januárjában a nyilasok és a nácik elhurcoltak
Németországba – Kenesén élhet, mondja egyik emlékezőnk.
‒ Karli Lőrinc bácsi kicsit nagyot hallott. Elvitték munkára; nem hallotta, nem állt meg,
amikor kellett volna. Az orosz valamit mondott neki. Lelőtte.
Lent. (A faluban.)
Vitték ki őket robotra.
‒ Apámat is levitték (az Öreg-hegyről), takarítottak, döglött lovakat, halottakat kellett
eltemetni.
1945-ben az orosz elhurcolta a Gulágra Almádiból Nagy Józsit. Nem is jött haza.
‒ A Danuviában dolgoztak, nem hívták be őket katonának. Innen vitték el valamennyit.
Összetévesztették a rokonával, aki szintén Nagy József volt, helyette vitték el. A másik a (Vpi) Cserben lakott, ő is a Danuviában dolgozott. Dávid…? Erről a kettőről tudok.
Birkus Hubert apját, Birkus Istvánt az oroszok lőtték agyon, amikor jött föl a pincéből.
(Birkus Hubert ’56-ban az almádi forradalmárok egyik vezetője volt.)
‒ Nem tudjuk, miért! Védte volna a pincében lévő nőket?
Említ két embert, aki még tudhat erről Vörösberényben. Az egyik az özvegyasszony
Szalmásy-lány.
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Mátrai bácsit az oroszok agyonlőtték, itt a Halászkert utcában – a Mátrai-szőlőben. Nagy
szőlő volt. Az udvarban nagy fenyőfa állt, ott temették el. Később fölszedték, a temetőbe
került. Ő is a nőket védte.
‒ Györgyi Zsoltot, Györgyi Dénes műépítész, iparművészeti főiskolai tanár 25 év körüli
fiát az oroszok 1945-ben azért lőtték agyon, mert szőke volt, németnek hitték. Az édesanyja
mesélte az én édesanyámnak. Hiába magyarázták, hogy magyar, nem német, nem hitték el,
lelőtték. Sírja édesapjáéval együtt a Szent Imre plébániatemplom kis temetőjében van, védett,
a Nemzeti Sírkert része – magyarázza Vastagh György, akinek az ezredes édesapja 1944.
október 10-én halt hősi halált a csongrádi Tisza híd védelmében. (Az édesapa is a templomi
sírkertben nyugszik.)
Györgyi Zsoltról tudnak még páran. A szóbeszéd szerint, mint regélőm mondja, a fiatal
férfit az oroszok el akarták vinni, mire a Bajcsy-Zsilinszky úton (akkor Erzsébet királyné
útján) lévő házuk hátsó ablakán kiugrott, hogy elmeneküljön. Rálőttek, eltalálták.
***
Szalmásy Erzsébet otthonában beszélgetünk 2008. Szent Iván hava 10-én a családról, régmúlt
dicsőségről – a néhai polgári életről, e valahai középpolgári világ haldoklásáról.
Az „y” arra is utalhatna, hogy nemesi származékok Szalmásyék – tehát a dzsentrisors
valaminő ismétlődésével (végkifejletével) szembesülhetünk? Csak hát: jó száz évvel ezelőtt a
magyar dzsentri, legalábbis a Mikszáthékra ráfogott tapasztalat szerint, nem volt képes a
polgári világhoz, pontosabban a vagyongyarapításért bármire képes burzsoáziához igazodni.
Ez a falusi – középosztálybeli szinten élő, illetve azt elérni igyekvő – polgári középréteg annál
inkább vállalta ezt! Paraszt(gazda) és iparos, (keresztény, keresztyén és zsidó) kereskedő,
vendéglős, igyekvő tisztviselő ugyanarra tört: megalapozni a család jövőjét, gyűjtögetni, hogy
legyen mit tejbe aprítania az unokának, dédunokának is.
A világhoz tudott volna, ám a nemzeti szocializmushoz, meg a nemzetközi
szocializmushoz hogy tudott volna! (Ahogy ma is nehezen a pénzistenhitű világbalgasághoz.)
1925-ben született. A családnak a vendéglőn kívül nagy birtoka volt, már a dédszülők itt éltek
Berényben.
A Szalmásy vendéglő a Veszprémi útra nyílt. A közelmúltig az Öreg berényi kocsma nevű
műintézet volt a helyén – időnként ‒ nyitva.
A fűzfőgyártelepi, Tobruk fölötti Szalmásy-telep?
‒ Homokbánya is volt, meg a föld. Parcellázták, akkor épült ez a településrész. Igen, a
miénk volt.
Balatonfűzfő része a Szalmásy-telep. A világhálón leljük Fűzfő múltjának leírásában, az
1920-as években történt gyáralapítás után említik: „Nagyjából ugyanebben az időben
Szalmási János vörösberényi kocsmáros is parcellázást végeztetett a gyártelephez közeli
birtokán ‒ amelyet ma is Szalmási-telepnek hívnak ‒ és itt szintén gyári alkalmazottak
vásároltak telket és építettek lakásokat.”
‒ A vendéglőt államosították. Elvették, visszaadták, eladták… Jó üzlet volt! Most a
bérlő bezárt újra. Nem tudom, mi lehet a baj.
Jó helyen, Berény szívében: a katolikus templom, a volt jézustársasági rendház és a
katolikus iskola van vele szemben.
‒ A nagybátyámat a Lozsántai-dűlőben lőtték le, a part felől. Mire az anyukám
bement a polgármesterhez, hogy ne próbálják bántani, már késő volt! Agyonlőtték.
‒ Apám öccse volt.
‒ Mire a polgármester kiadta a rendeletet, hogy hagyják békén, már megölték! Mire
anyám hazaért, már ki volt terítve.
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Kommunista lett volna?
‒ Nem volt a családban kommunista! Mégis agyonlőtték a Lozsánta alatt, a
Balaton-parton.
‒ Szalmásy Tóni; vörös kő sírköve ott a temetőben a családi kriptában. Becsületes,
végtelen jóindulatú ember volt! Ő is, apám is!... Ő is megitta a kisfröccsöket.
‒ Jöttek a nehézségek, jöttek az oroszok. Olyan szegények lettünk, mint a templom
egere.
Birkusné? Birkus, mint Hubert, az ötvenhatos almádi forradalmárok egyik vezetője?
‒ Igen, Birkus Istvánné vagyok. Férjem sajnos hirtelen meghalt ötvenévesen. Csinos,
magas fiatalember. Birkus Hubert az öccse volt.
A városban máig emlegetik: az öreg Birkust ’45-ben az oroszok lelőtték.
‒ Az öreg Birkus bácsi jött föl a pincéből, ezek a részeg állatok meg mentek le.
Lelőtték, mint a kutyát! Visszahanyatlott.
‒ Fönt volt, nem itt.
A tér környékén valahol.
‒ Nem a berényi Templom-térnél, fönt Berény fölső részén, a mai Fölső
buszmegállónál a Madách tér környékén valahol.
‒ Ahol akkor laktak. Albérletben, házat béreltek. Ott húzták meg magukat a
szomszédokkal. A papa Birkus István volt. A nőket védte! Igen. Azt hajtogatta: Az oroszok
csak a testemen keresztül juthatnak le a nőkhöz! Jött föl, hogy körülnézzen.
Büntetés?
‒ Ó, semmi!
‒ Mindenféle maskarába öltöztünk, rongyos ruhákba, hogy ne tűnjünk föl az
oroszoknak! De nem voltak hülyék! Fölemelték a szoknyát, látták, hogy fiatal.
Fiatal, nő.
‒ Hogy nem öltek meg, az volt a szerencsénk, hogy itt a házban lakott egy orosz
följebbvaló. Jöttünk, panaszkodtunk, itt a szomszédban, pincében voltunk elbújva. Hogy
jönnek, keresnek a katonák minket (lányokat, fiatalasszonyokat). Nagyon félni kellett,
borzasztó.
‒ Szőnyegbombázást kaptunk, borzasztó volt. Úgy-ahogy összerakta a házat apukám. A fal
ránk akart dőlni… Szinte még gyereklányok voltunk!
‒ Csúnya dolgok történtek, de elfelejteni sosem lehet.
‒ Apámat nagyon szerették, hentes és mészáros is volt, és az övé volt az üzlet.
‒ Annyira féltünk… Nem lehetett kimenni az utcára! Ha elkapták, behúzták; mit
tudom én, mit műveltek.
‒ Jött a parancsnok, de részegek voltak.
‒ Túlvészeltük.
‒ Amire én emlékszem.
‒ Nem is lehet elmesélni! Reszkettünk a félelemtől.
1945-ben Bözsi néni – Bözsikeként – épp a legszebb korban volt, húszéves.
‒ Na, ha letaláltak a nagypincébe… Anyukám mondta, öntsék ki a bort, ne találják
meg, mert akkor végük.
Végünk.
‒ Rekviráltak (a kommunisták), verték a gazdákat, (akik) igaz magyar, becsületes,
tisztességes emberek voltak egytől egyig. Anyám mindig mondta: Ne álljatok szóba senkivel!
Nem mondjuk el, mit hallunk otthon. De az emlékek megvannak; fájlaljuk.
‒ A nagy Szalmásy családból én vagyok egyedül. A többi: meghaltak, külföldre
mentek, elszéledtek Berényből. Két fiam közül az egyik Ausztriában, a másik itthon,
Magyarországon, de távol a szülőfalujától.
‒ Amikor itthon vannak, ők szokták levágni a füvet az udvaron.
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‒ Katolikusok vagyunk. Anyám rendezte a bérmálásokat; segítették mindenben a
templomot.
‒ Elmúlt minden, jött ez a veszett kommunizmus, ami most is itt van!
‒ Jobb nem lesz.
‒ Elvisszük a sírba magunkkal.
‒ Mindent ránk fogtak! Anyukámat bezárták valami rosszhiszemű följelentés alapján.
Üzletasszony volt. Apuka talán 1950-ben halt meg.
‒ Kárpótlás? Mindenünket elvették, de semmit sem kaptunk vissza. Arra emlékszem,
harminc holdat odaadott nekik anyukám, csak hogy hagyjanak békében!
‒ Tönkretettek mindent, dögöljenek meg… Az egykori vagyonból semmi sem maradt.
‒„Kulák! Loptátok!” Így csúfolták szegényeket a kommunisták. Pedig apukám
mindig segített! A szabadi cigányokat is segítette, ha idejöttek. Jóravaló, becsületes emberek
voltak (a Szalmásyk).
‒ Eljár az idő énfölöttem is.
‒ Laci? Akit agyonlőttek… Szegény.
‒ Mindig vannak gonosz, rosszindulatú emberek.
‒ Jómódú emberek voltunk. Aztán meztelenül maradtunk, semmink sem maradt. Úgy
kellett összekuporgatni. Újból föllendült az élet, igyekeztünk pótolni.
Hogy „amazoknak” legyen mit újra elvenni?
‒ Az oroszok? A nővéremet is elvitték! Úgy kellett visszahozni. Akkor attól
rettegtünk, hogy megtorolják és kiirtják a családot.
‒ A férjem tisztviselő volt a (fűzfői) Papírgyárban. Hatan voltunk testvérek. Már csak én.
Akit agyonlőttek: Laci? Tóni? János?... Valamelyik.
(Valamennyi?)
***
Hatvári Hugó, az 1953-ban előbb halálra, majd életfogytiglanra ítélt (’56 végén Hollandiáig
meg sem álló) egykori berényi mondja:
‒ Hogy egy Szalmásy lehetett-e kommunista?... Vazi nagyapja kommunista volt 1919-ben.
Amikor bejöttek az oroszok, eléjük állt, hogy köszöntse őket: De jó, hogy megjöttetek,
elvtársak! Jól elverték… Többet nem mondta, hogy kommunista.
Vazi: Ungár József, 1953-ban fölakasztották nemzeti ellenállási csoport szervezése és a
nyugatiak javára végzett kémkedés miatt.
Hatváriék és Ungárék szomszédok voltak. Szemben velük a Szalmásy porta.
‒ Szalmásyéké volt Budataván a csárda is a fürdő mellett…
Tolneréknál ember s asszony egymás szavába vágva mondja:
‒ Szalmásy? A berényi direktórium tagja volt.
‒ Mert megválasztották! Nem volt kommunista…
‒ Apád is a direktórium tagja volt, itt Almádiban.
‒ Nem a direktórium, a földosztó bizottság tagja!
‒ Az ugyanaz.
‒ Nem volt.
Volt, nem volt.
***
Legenda? Igaz történet?
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Valamelyik, mindegyik.
Az elmúlt évszázadról, a huszadikról, melynek történetét nem hogy történész,
helytörténész sem írta még meg. Túl közel van. Túlontúl izgalmas? Bizonytalan…
Szóbeszéd, mendemonda, szóbeliség, amiből meríthetünk. Tán ér valamit…
A (tananyagbéli) semminél biztosan több.
Ám ha ma nem írjuk le, mit tudnak az öregek, holnap senki sem fog rá emlékezni.
Hivatalos irat pedig minderről a levéltárban vagy van, vagy nincsen.
Vagy, vagy.
Vörös-, Szár-, Berény. Almádiban.
A mi Anna-bálunk
Az enyém. Lányom arra gondolhat, az övé.
A miénk.
Történt 2003-ban… A mi füredi évünkben. Anna-bálunkon.
Mert sosem hittem volna, hogy közöm lehet bármiféle Anna-bálhoz!
Füredhez igen, Annához – Annákhoz, pláne ANNÁhoz – miért ne… A táncolást 17 évesen
abbahagytam. 15 évesen – tánciskolával – kezdtem, hogy a játszóházi tanodai klasszikustánctanulást rögvest megcsúfolva a legvadabb twiszt-őrültek közé álljak… Mígnem a színpadról
az egészet – mi több, össztáncot – irányító tánctanár rám nem szólt: Miska, hagyd abba a
családalapító mozdulatokat! Hamarosan be is fejeztem. Az asszonyomat, sajna, sosem
forgattam meg úgy, ahogy szerette volna.
Majd éppen „Anna-bálon”…
Sem azon, sem máson.
Kap az ember elég meghívót, hogy kedvire válogathasson. „Bál”-ba – táncházba esetleg,
abba elmegyek ma is bármikor! ‒, bálba nehezen mozdulok. Minek? Kiugráltam magam
abban a két vad suhancévben. Egy „önkéntes rendőr” kupán is vágott (mert túl mélyre
mentem le twiszt közben a hídba). (Valljuk be, hidat vertem – hidaltam – tánc közben: lábam
az áldott anyaföldön, két fél karom a fejem fölött, le, le egészen a sárga föld helyetti
táncparkettig!) (Én kaptam egyet a táncipari önkéntes rendőrtől, e táncbéli párom pedig
zokogva rohant anyukájához 15 éves lányságával mit sem törődve.)
„Bál”; „tánc”. Mondom, ha csűrdöngölőt kell járni, ropni, tenni, andalítani, keverni a
magyar táncot, hogyne! Táncházban… De „bálban”? Még az apám gyermekkori emlékeiben
élő citorabálban esetleg… Ha ahhoz visszafiatalodhatnék; visszafiatalíthatnók e mái
vakvilágot.
Nem megy, hát nem is erőltetem.
Ám a dolog: dolog.
Hírlapíróként mint „kiküldött tudósító” voltam kénytelen ott lenni 2003-ban a füredi Annabálon! Hogy elsőként tudósítsam a pesti – mi több, országos (ne adj Isten nemzetközi) –
sajtót, ki nyert, ki a bál szépe. A lányommal mentem, a kétszemélyes meghívót így tölthettük
ki.
A füredi Anna-bál az elsőbálozók táncmulatsága. Leányom ekkor pár évvel több ugyan, de
kinézetre épp mint a többi… A lányok ilyenkor a legszebbek.
Az idegen: szép. Terjesztik, akik terjesztik, de mi tagadás: nincs szebb a szép idegen
nőnél! Hozzád kedves gyönyörű idegen lánynál különösen.
Mit tegyél, a lányodat egyikért sem adnád! Ő a legszebb.
Kiderült.
Ne árulkodjunk, várjuk ki a végét!
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Ha lehetőségeinkből az elegáns öltözetre nem is, de valamennyire elfogadható báli
viseletre csak futotta – belenézve mélyen ruhás szekrényünk mélyibe ‒, s nekivágtunk édes
kettesben.
Nem árulkodásképp, csak a tiszta igazat valljam: leányom mint egy valódi elsőbálozó…
Remegni nem remegett, de a hamvas kedvessége, szerényen leplezett leplezetlen öröme
engem is megkapott. Nélküle nem mentem volna – a szépségverseny eredménye távrecsegőn
is megtudható ‒, de olyan örömmel mondott Igen!-t az érdeklődésemre, nincs-e kedve velem
eljönni az Anna-bálba, hogy kötélnek álltam. Örömöt szerezni a másiknak; különösképp ha az
egy szem leányod.
Valóban az első igazi bálja volt! Mert a diszkóhoz, házibulihoz, utcabálhoz hasonló murik
hogy lennének Ehhez foghatóak?
Arról nem beszélve, hogy leányunk igazi szépség. (Tudós Bálint Sándortól tudtam meg a
minap, hogy némelyek nem véletlen tartják görög szépségnek: szögedi származék Zsótérdédanyám – az ő szépanyja ‒ ereiben görög vér is csörgedezett.) (Aczél József fiumei
görögtanár leánygimnáziumi igazgató nem véletlen származtatta a görög nyelvet a
magyarból? – hogy visszájára fordítsuk a szót.)
Fölvonulás, bevonulás; már ez meglepett bennünket. Sűrű tömeg nyit utat a díszmenetnek
(Blaha Lujza nyaralójától a valahai színház helyére emelt Anna Nagyszállóig). Földet söprő
nagyestélyik,
a
férfiak
öltözéke
sem
alábbvaló;
mi
szerényen,
ahogy
veszprémi‒csabai‒almádi polgáratya (kisgazda s iparos származék szülő) és leánya teheti az
efféle „rongyrázáson”. Mi ‒ onnan, belülről nézvén ‒ nem is rongyrázás. Megadjuk a módját.
Hát még ha magyaros viseletben lenne mindenki!
Magunk sem. De legközelebb…
Egy szó, mint száz, a mi szerényre tervezett és szerényre sikeredett páros bevonulásunk s
báli asztalfoglalásunk eredményeként leányom dobogóra került! A nyakába tett herendi
lapocskára föstött számra annyian szavaztak, hogy a kétszáz szebbnél szebb kislány és
nagylány, meg helyre (magát szűznek tettető) menyecske közt a leggyönyörűbb tíz közé
került, s így fölhívták a díszterem színpadára.
„Most megy föl a lányunk a dobogóra!” „Hova?” „A dobogóra! Akarom mondani
színpadra, mert a legszebbek közé került!” „Hogyhogy a legszebbek közé?” „Hát úgy, hogy ő
a legszebb!”
Nem folytatom, tán sejthető, milyen izgatott helyszíni közvetítés következett a
díszteremből: rögvest hívtam zsebbeli távrecsegőn mit sem sejtő asszonykám, akinek épp úgy
a gyermeke, mint nekem a leányunk (sőt, ő szülte, s nem mi magunk), hogy örüljön velünk!
Mert lányunk meglepetéséhez hasonló volt a miénk, szülőké… Meglepetés és öröm.
Látott már valaki határtalan örömöt? Túláradó nem, de igen nagy volt.
Az első három közé nem került (tán mert ő volt a tíz legszebb közt az egyetlen, aki
kurtának mondható szoknyát viselt /előnyére szolgált viszont, hogy így „kimutatta a foga
fehérjét”, azaz a lábát?/), de – állítólag – a 4-5. helyen végzett. Almádiban máig úgy tartják,
Gyöngyünk volt 2003-ban a füredi Anna-bál szépe! S mi tagadás, mi is úgy látjuk.
Azóta lánya született (majd fia), s – mi tagadás – arra készülünk a párommal, hogy ha a jó
Isten megengedi, 18 éves korában elvisszük az Anna-bálba! Hogy forduljunk még egyszer
egyet… A feleségemet nem táncoltattam meg, a lányomat alig, hát majd az unokám! Már
csak 15 év. (6…)
Gyönyörűek!
‒ Ki ez a hölgy a társaságodban?
‒ A lányom.
‒ Én is ezt mondanám! – veregette meg cinkosan a vállam az egyik közéleti
ismerősöm a bevonulásunk utáni pillanatokban.
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Hogy perceken belül a következő – ellenkező közéleti oldalon álló ‒ közférfiú hasonló
érdeklődésére ugyanazt válaszolom, újfönt megkapjuk:
‒ Persze, majd elhiszem!
S hát valóban: számít, kivel megy bálba a nagylány! A babádra (legyen bármilyen
káprázatos szépség) a kutya sem szavaz, ám a szülőatyja karján belibbenő első bálozó
bombázóra hogy a csudába ne!
Egyszer volt – mivelünk – füredi Anna-bál…
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