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Balatonkiliti „gyermekeként” tartom kezemben ezt a lélek tintájával 
megírt könyvet. Amint olvasom, megjelenik előttem a falu múltja, 
látom a régi nádtetős házakat, érzem a búzamezők, a Széki rét és 

a Csárda rét vadvirág illatát. Magam előtt látom a „Csőrit”– az egykori 
gyerekparadicsomot, a kavargó vízzel telt Siót, ami nekünk kis kiliti gye-
rekeknek a világ legnagyobb folyamainál is többet jelentett. Ez a kellemes 
időutazás visszarepít régi iskolámba, ahol nagyszerű tanárok helyezték kis 
tarisznyánkba a betű, a könyv szeretetét, …és  oltották belénk– szüleinkkel 
közösen– az egymáshoz való ragaszkodás és a másik ember megbecsülésé-
nek felemelő érzését. A „mi Kilitink” talán olyan falu, mint általában ked-
ves hazánk többi települése. Itt is emberek élnek, nálunk is színes a virág, 
ragyog a Nap vagy borult az ég, de a felettünk lévő égboltot így, ahogy mi 
látjuk… máshonnan nem láthatják, csak szeretett „falunkból”. A könyv 
lapjairól arcok jelennek meg, arcok a múltból – nagyszerű emberek, akik 
építették, fejlesztették ezt kis „meseországot” ezt a kis gyöngyszemet, ami 
nekünk a nyugodt, biztonságot adó otthont jelentette, és jelenti ma is. Ez 
a kis könyv az irántuk érzett szeretetet, ragaszkodást és a személyüknek 
kijáró tiszteletet és köszönetet fejezi ki, örök időkre emléket állítva őse-
inknek, azoknak az egyszerű, de csodálatos Kiliti embereknek, akik már 
nem lehetnek köztünk. Balatonkilitit 1969–től Siófok városhoz csatolták. 
Napjainkban is a város egyik dinamikusan fejlődő kerülete, és mi a lakói 
büszkén valljuk magunkat Siófoki polgárnak, de azzal egyidejűleg, a szí-
vünk mélyén Kilitiek maradtunk. Ezt az érzést, a szülőföld és a városunk 
együttes szeretetének felemelő érzését csak mi itt lakók érthetjük.  A rövid 
írásokból, azok minden sorából kicseng a kiliti ember hazaszeretete, amely 
magába foglalja ennek a kis földi csodának a szeretetét is, amelyet sok–
sok évvel ezelőtt Szent Kilit pápáról neveztek el. Lapozgatom a könyvet 
és magam előtt látom szeretett „falumat”, de látom a dinamikusan fejlődő 
városrészt is, amelynek lakói híven elődeikhez építik, ápolják, óvják „Isten 
ajándékát”Balatonkilitit. Kimondhatatlan érzés visszapillantani a múltba, 
képzeletben sétálni a régi utcákon, felidézni a már eltávozott szeretteink 
arcát, …és hallgatni két szép templomunk – jövőnek szóló– harangjátékát.
Meleg szívvel ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, mert falunk szereteté-
nek széles szárnyain repít vissza minket az időben, megmutatva már elve-
szettnek hitt kincseket, örömöt, bánatot, szenvedést, szeretetet, és még oly 
sok mindent, ami egykor ezen az áldott földön megesett.

Nagy Sándorné
Önkormányzati Képviselő

Alpolgármester

Kiliti a történelem viharában

Mikor a jég teljesen elolvadt,
Örökül hagyott egy nagy mocsarat.
Majd a mocsár egyre jobban sorvadt,
Megalkotva a Pannon nagy tavat.

Ingoványba, nádas sűrűjébe,
Bújt az ember, itt rejteket talált.
Elrejtőzött lápok belsejébe,
Kerülve bajt, legyűrve száz halált.

A nyomait több felé is látjuk.
Valahol fent a dombokon lakott.
Hagyatékát néha megtaláljuk,
Amit a földbe rejtve ránk hagyott.

A nagy mocsár egyre jobban tisztult
A Fuk folyócska szűrte meg vizét.
Tőzeg, s a láp napról, napra ritkult,
Hátrahagyva itt, ott a hírnökét.

Elődünk itt barlangot mélyített,
Leküzdve süppedéket, ingoványt.
Házakat, majd templomot épített,
Hol Istenének mormolhat imát.

Ott fenn a dombon, a „Csőri” ormán,
Épülhetett fel egykor kis falunk,
Népünk régi temetője ott állt,
Ahol most vigyáz ránk a templomunk.

Mennyi mindent láthatott e határ,
Ősök emléke ne lenne örök?
Eleink vérét ontotta tatár,
Gyermeket, anyát kaszabolt török!

Aztán németek ültek nyakunkra,
Kiliti borát itták oly mohón.
Falunk kenyerét tömték magukba,
Apáink tűrtek búsan, hallgatón.



6 7

Lázadtak néha a némaságból,
Ilyenkor kuruccá lett a magyar.
Kitörni készen a szolgaságból,
Útját kísérte véres zivatar.

Károlyi vesztett Kiliti alatt,
Eldobva ekkor minden kis reményt,
Szépapáinknak egy, csak egy maradt,
Imádkozni és élni Jézusért.

Nyolcszáznegyvennyolcban, márciusban,
Kilitink újra bíztatást kapott.
Magyar szabadságért azon nyomban,
Állított egy nemzetőr századot.

Elbuktunk újra, keserűn, fájón,
Nyakunkra ismét önkény tett igát,
Szenvedtek itt szabadságra vágyón,
Őseink majd’ fél évszázadon át.

Háborúztunk felséges császárért,
Aki vérbe tiporta álmaink.
Magyar baka, idegen országért
Dobta el életét és vágyait.

Forradalmat sodort felénk a szél,
Nagyapánknak meg csalódást hozott.
A szószóló pedig földet ígért,
A parasztnak csak szenvedés jutott.

Békeévek, szegénység és nyomor,
Fájdalom, majd egy újabb háború.
Keleti front, hideg, üres gyomor,
Sírhalmok, gyász és virágkoszorú.

Nyolcvannégyen fent az emléktáblán,
Nyolcvannégyen, hiányoztok nagyon.
Neveteket megőrzi a márvány,
És lelketeken őrködik a Don!

A vonatok jönnek rest ütemben,
Ütött–kopott, megviselt vagonok.
A fapriccseken a szürkületben,
Agyongyötört, alázott magyarok.

A honvédek lassan visszatérnek,
Apa, fiú, hitves és vőlegény.
És a gyertyák pislákolva égnek,
Templom mélyén a meghalt lelkekért.

Fényes szellő fújdogál keletről, 
Végre a zsellér is földet kapott?
Most neki is jutott a keretből,
A jussra ezredévig áhított.

Szántott, vetett a kiliti paraszt,
Sok éhes szájnak adva kenyeret,
Bízva bízott, hogy magának arat
Ringó kalászból búzaszemeket.

Újra sötét felhők tornyosultak,
Szomorúság, bánat az arcokon.
A könnyeink gyakran kicsordultak,
Üres padlások, űr a polcokon.

Az ember tűrt és rabként dolgozott,
Építve házat, utat, vasutat.
Éhesen, ázva, fázva alkotott,
Zsilipet a Sión, és hidakat.

Forradalom, ünnepi hangulat,
Mozi teremben békés nagygyűlés. 
Majd aggodalom, feszült indulat,
Sok évtizedes lassú békülés…

Hol nyugtalan szívvel, hol csendesen,
Kiliti él, és előre tekint.
Elszorult torokkal, de lelkesen,
A porból feláll, s járni tud megint.
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A mi Kilitink

Balatonkiliti. Először Édesanyámtól hallottam nevének jelentését. 
Szent név, Szentről nevezték el valamikor nagyon régen – egy Kilit 
nevű Pápáról – szólt az anyai tanítás.

Nevének jelentésénél fontosabb azonban, hogy mit jelent nekünk kilitieknek 
valójában ez a „falu”.
Sokunknak mindent. Jelenti a Hazát: a házat szüleinkkel, majd később 
gyermekeinkkel, azt a kis falusi házikót, amelynek „hatos kályhájának me-
lege” pislákoló fényével – sok idő elteltével is – bevilágítja gyerekkorunk 
emlékeit. Jelenti az udvart, az előszoba ajtótól balra és jobbra, gyerekzsivaj-
jal, és Bodri kutyánk önfeledt csaholásával.
Jelenti a kiskertet, apám rózsáival, a nagykertet nagyapám oltotta ropogós 
cseresznyéjével.
Jelenti a drága – már eltávozott – szomszédokat, akik megépítették háza-
inkat, akik a régi „nagy havak idején” lovas szánnal vittek bennünket is-
kolába, akik bennünket, gyerekeket felültettek a traktoruk nyergébe, akik 
nyári estéken oda ültek közénk kis kiliti „lurkók” közé és meséltek a múlt-
ról, a háborúról, a szenvedésről, vagy éppen a szebb időkről.
Jelenti a gyerekeket, akikkel felnőttünk. A Józsit, Imrét, Lacit, Karcsit, 
Jancsit, Atit, Gyuszit.
Jelenti az utcát, a másik utcát, az összes utcát, ahol végig menve előre kö-
szöntünk a felnőtteknek és a nálunk idősebb gyerekeknek, akik visszakö-
szöntek.
Jelenti az ISKOLÁT, azokkal a nagyszerű tanítókkal, tanárokkal, akik 
második szüleink voltak és tiszteletre neveltek bennünket, a többi ember 
megbecsülésére.
Jelenti papjainkat, akiket az egész falu szeretett. Jelenti lelkiismeretes or-
vosainkat, gyógyszerészeinket. Jelenti a Gépállomáson dolgozó munkást, a 
Tsz-ben dolgozó szorgalmas embert.
Jelenti azt a kislányt – aki ma nagymama – és nem is tudta, hogy ott abban 
az osztályteremben érte dobog egy kisgyerek szíve.
Jelenti a kiliti tájakat, a Csőrit, a Békás-tót, a Huszár tanyát, Papkutát, a 
régi repteret, Csárda-rétet, Széki-rétet és mindent, de mindent, ami ezen a 
„Szent” földön van, kedves városunk, Siófok, déli részén.

Kiliti lettem

Nem voltam mindig kiliti. Szüleim és őseik, sok generációra visz-
szavezetve az Alföldön éltek, egy kis barátságos faluban, Békés 
megye északi szélén, Kisújszállás közelében. Itt láttam meg a 

napvilágot 1963 novemberében, édesanyám elmondása szerint, gyönyörű 
hóesésben. Aztán szüleim, a sok alföldi dolgos emberrel együtt, hosszú ta-
nakodás után felkerekedtek, és elhagyták azt a falut, ami nekik az életet, 
a gyökereket jelentették. Kitépték magukat a keményre kövesedett szikes 
földből, ami már nem adott annyi kenyeret, hogy a család minden tagjának 
jusson belőle. Én erről akkor, néhány hónaposan nem tudhattam. Később 
tudtam meg, hogy édesapám milyen kemény munkát végzett azért, hogy 
meg tudjunk élni. Először Balatonszabadiba kerültünk egy Bem utcai kis 
házikóba, ami nagyon csöppnyi volt, de ha tízszer ekkora lett volna is, meg-
telt volna szeretettel, amit szüleimtől kaptam.

Talán a gondviselésnek köszönhetem, hogy egyszer édesapám úgy top-
pant be picinyke házikónkba, hogy Balatonkilitiben van egy eladó házhely, 
és azt meg kellene venni és építeni rá egy házat, amelyet végleg otthonunk-
nak tekinthetnénk. Az elhatározás után tett következett és én, a hét éves 
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első osztályos kislány, azt vettem észre, hogy balatonkiliti lakos vagyok.
Eleinte itt minden idegen, ismeretlen volt. Nem ismertem az utcákat, nem 
volt barátom. 

1970. november közepe volt, amikor ideköltöztünk, a születésnapom kör-
nyéke. Anyukám kézen fogott és elmentünk az „alsó” iskolába, ahol az első 
osztályos tanítás volt.

Az „alsó-iskola” – a korábbi református iskola ódon falai között csak két 
tanterem volt, ezért a tanítás délelőtti és délutáni elosztásban folyt. A gye-
rekek – későbbi osztálytársaim – már gyülekeztek az udvaron. Volt köztük 
egy fiú is, aki még a Balatonszabadi óvodából volt ismerős. Nagyon izgul-
tam, a többiekkel együtt vártuk a tanító nénit, Szatóri Jánosné Marika 
nénit, aki hamarosan meg is érkezett. Kedvesen fogadott, bemutatkoztunk 
egymásnak, anyukámmal elintézték a formaságokat – és én ott maradtam 
egy számomra teljesen idegen helyen, egy olyan osztályban, ahol a gyere-
kek már régóta ismerik egymást, hiszen egy faluban laktak. A Tanító néni 
Matyikó Rózsika mellé ültetett.
Rózsika már az első óraközi szünetben pártfogásába vett: megmutatta az 
udvart, elmagyarázta az itteni szokásokat. A lányokkal hamar összebarát-
koztunk. Néhány nap elteltével szüleim már nem jöttek értem, a többiekkel 
együtt mentem haza, akik szintén felénk laktak, így még könnyebb volt az 
ismerkedés, barátkozás. Megmutatták a különböző útvonalakat, minden út 
ugyanoda vezetett, – mindig hazaértem.
Így lettem KILITI, azaz siófoki lakos. Azóta is itt élünk családommal, és 
ennél jobb helyet nem is kívánhatnék magunknak.

– Most akkor siófoki vagyok, vagy kiliti? – tettem fel gyakran a kérdést 
szüleimnek és később magamnak. Most sem tudom eldönteni, és talán nem 
is akarom.

Ezzel a „gondommal” nem vagyok egyedül. Akik Kilitin élnek, azok 
mind–mind büszkén Siófokiak. Lehet ez másként? Persze, hogy nem! Itt 
van ez a csodálatosan szép, és egyre szépülő város, a mi városunk, Pannó-
nia ékkövénél, a történelembe beágyazott múlttal.

Aztán, itt van a város déli része: a Csőritől a Békás-tóig, és a ságvári hatá-
rig, amely az én hazám, Kiliti.
Gyerekeimnek ezt az édes földrajzi „problémát” így próbáltam elmagyaráz-
ni: „Magyarok vagyunk, Siófok város a szeretett, szűkebb hazánk, de amíg 
élünk, kilitiek maradunk”.

Kónya Anikó 
Siófok-Kiliti

Isten kezében

A régi képeknek lelkük van és üzenetet közvetítenek a múltból, 
megörökítenek egy pillanatot, amely sok esetben meghatározója 
életünknek. Ez a röpke pillanat csak egy kis sziget az élet ha-

talmas óceánján, de mindig jó ide visszatérni, felidézni újra és újra… és 
átélni ismét… és megint.

Egy nagyon jó ismerősömnél, Gyurinál voltam látogatóban, a múltról 
beszélgettünk, és ahogy az ilyenkor lenni szokott régi fényképek kerültek 
az asztalra. Az esküvői képek között elidőztem egy nem mindennapi fel-
vételen, amely a Balatonkiliti Katolikus Templomban készült 2000–ben. 
Egy büszke és boldog apa kíséri az oltárhoz legnagyobb kincsét, szeme 
fényét, ragyogó szemű lányát. Az édesapa fejmagasságban tartott erős, 
munkában megedzett tenyerében elveszik a törékeny lány apró kezecs-
kéje. Nézem a két arcot, hasonlók a vonások, hasonló az arc és hasonló a 
két ember mosolya. Úgy tudom, hogy sokan voltak a templomban ezen a 
szép napon. Eljöttek a szomszédok, az ismerősök, mindenki látni akarta 
Gyuri és Erzsi lányának esküvőjét. A szülők boldogok voltak és ott lebe-
gett előttük egy korábbi kép, az ő házasságkötésük képe 1974–ből. Itt a 
Balatonkiliti  Katolikus Templomban mondott igent egymásnak Erzsé-
bet, a 18 éves lány és György, a 22 éves fiú. Megszokott dolog, hogy eb-
ben a korban a fiatalok egybekötik az életüket, örök hűséget esküsznek 
egymásnak… Isten és ember színe előtt, mert szeretik egymást és csak 
együtt tudják elképzelni jövőjüket. A két fiatal esküvőjén a megszokott-
nál többen jelentek meg, fejezték ki tiszteletüket, szeretetüket és sokan 
voltak kíváncsiak erre a nem mindennapi esküvőre.
Néma csend lett, amikor a menyasszony és vőlegény belépett a templom 
ajtaján, néma csend, ünnepélyes, de egyben félelmetes, szívszorító és fel-
emelő csend. A vőlegény hóna alatt mankóval, de felemelt fejjel, elszánt 
szívvel… és mosolyogva döcögött az oltár elé szíve választottjával, aki-
nél drágább társat nem is találhatott volna. A templomból kifelé menet 
azonban még jobban kihúzta magát, már akkor elhatározta, hogy nem 
hagyja, hogy sajnálják, teljes értékű emberi életet fog élni és hamarosan 
nem ő fog másokra támaszkodni, hanem ő lesz a család legfőbb támasza, 
együtt szíve választottjával, fiatal feleségével. Az ő kapcsolatuk mesé-
be illő, és nem mindennapi módon jutottak el a házasságig. Esküvőjük 
előtt néhány hónappal ismerkedtek meg és egy lobogó szerelem vette 
kezdetét, amelyet már az első pillanattól kezdve végigkísért a másikról 
való gondoskodás csodálatos érzése. Akárcsak a többi fiatal, ők is tervez-
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gették jövőjüket, az ő ismeretlen boldog jövőjüket, de az egyik júniusi 
napon valami nagy baj, valami visszavonhatatlan, kegyetlen tragédia 
történt. Gyuri, az örök vidám, vagány fiatalember motor balesetet szen-
vedett, súlyos sérüléssel szállították korházba. Erzsi ebben az időben 
templomban volt, egy ismerőse onnan vitte magával a kórház sebésze-
tére. Gyuri már tudta, hogy amputálni kell a lábát. Gyötrő gondolatok 
foglalkoztatták;

– Mi lesz velem, el tudom–e látni a munkámat, velem marad e a sze-
relmem?
A lány rohant kedveséhez, akiből kiszakadt egy olyan kérdés, amelyet 
csak egy igazán szerető férfi tud kimondani:

– Ugye nem hagysz el?
A szerelmes lány válasza nem csak élete választottjának szólt, hanem 
saját magának is, és ebben a pillanatban még jobban megerősödött ben-
ne a már korábban kialakult elhatározás, őszinte elszántsággal mondta 
ki szíve legmélyéről:

– Soha nem hagylak el!
Megfogta vőlegénye kezét, és fogta egészen a mindent megváltoztató 
műtétig, és még 3 napig éjjel–nappal, bízva abban hogy csitul a szeretett 
férfi láza és fájdalmai… és fogja azóta is, és el nem engedi.
Néhány héttel a műtét után a Balatonkiliti Katolikus Templomban 
megerősítették a kórházban tett fogadalmukat, ahol még Gyuri man-
kóval jelent meg, de hamarosan – hála az orvostudománynak,és az ő 
akaraterejének, műlábat kapott, amivel azóta teljes értékű emberként 
élheti életét. 

– Hálát mondhatunk a Jó Istennek, aki mindvégig mellettünk volt 
nehéz helyzetünkben, és talán méltányolta a sok imámat, és azt, hogy a 
baleset idején is misén voltam kedves templomunkban. – mondja meg-
győződéssel Erzsi, és hozzáteszi:

– Ezt a gondoskodást azóta is egyfolytában érezzük. – és mosolyogva 
összetalálkozik a házaspár pillantása.

Hatalmas küzdelem volt, de az idő őket igazolta, és történetük azóta 
is hirdeti szótlanul, hogy nincsenek korlátok, szeretettel, szerelemmel, 
kitartással, mindent lehet, csak akarni kell együtt, és nincs lehetetlen. 
Balatonkiliti egyik népszerű és elismert családja a Csomai család, nyílt-
szívű, mosolygós emberek, akik pont úgy élnek mint ahogy meséltem… 
együtt jóban–rosszban, szeretetben.

Sírnak az angyalkák

A balatonkiliti búcsút minden évben – ősidők óta – április 26–án, 
Szent Kilit napján, a vértanú pápára való megemlékezés jegyé-
ben tartják. Kilit /Cletus/ pápa, Szent Péter egyik közeli utóda, a 

keresztény üldözések során mártírhalált halt. A kiliti búcsú idején gyak-
ran borús az ég, és sokszor esik az eső. Régebben a búcsú volt a gyerekek 
számára egész évben az egyedüli olyan ünnep, ahol másként játszhat-
tak, mint egyébként a falusi házak udvarán. Felülhettek a körhintára, 
hajóhintára, válogathattak a mézes–kalács szívek és a játékok között.

A búcsú a Karácsony és a Húsvét után a szeretet ünnepe volt fa-
lunkban. Erre a jeles napra gyerekkoromban többször is meglátogattak 
bennünket nagyon kedves Pesti rokonaink, kis unokahúgommal, akit 
ugyanúgy szerettem, mint édes húgomat. A hatvanas években az egyik 
„búcsú napján” lázasan készülődtünk a „Nagy utcán” rendezett kirakó-
dó vásárra, amikor csen-
desen elkezdett esni az 
eső. Nem zuhogott, csak a 
szomorkás égboltból lassú 
ütemben hullottak le az 
esőcseppek. A tiszttartó 
közben járhattunk uno-
kahúgommal, és a kölcsön 
kapott régi módi fanyelű 
esernyő alá bújtunk.  A 
Község házához értünk, az 
eső – úgy tűnt, nem akar 
szűnni. Egy kislány ment 
előttünk az édesanyjával. 
A Pici lány sírdogált, azt 
panaszolta, hogy az eső 
miatt nem próbálhatja ki 
a körhintát. Édesanyja 
próbálta vigasztalni, de a 
sírás és a kesergés folyta-
tódott. Ekkor egy csodála-
tos dolog történt. A szem-
közti irányból megjelent a 
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falu öreg, mindenki által szeretett papja, Huchthausen Lajos esperes úr, 
aki nem törődve azzal, hogy a reverendája sáros, vagy vizes lesz, leha-
jolt, karjára vette a kicsi lányt és vigasztalni kezdte.

– Miért törött el a mécses, kislányom?
A lányka szipogva elmondta bánatát és megkérdezte a jóságos arcú „pap 
bácsit”: 

– De miért esik az eső?
Mi, az akkor már nagyobbacska gyerekek kíváncsian hallgattuk az Atya 
ezután következő meséjét, ami már nekünk is szólt. Amikor Esperes úr 
észrevette kíváncsiságunkat, kissé hangosabban – hogy minden szót jól 
halljunk – elkezdett mesélni:

– Tudjátok gyerekek, ezek a cseppek az égből hullanak. Onnan egé-
szen fentről, és lentebbről is, mindenhonnan, ahol angyalkák szállnak. 
Ezek a cseppek az angyalok könnyei. A kislány sírása előbb halk szipo-
gássá, majd érdeklődő tekintetté változott.

– Miért sírnak az angyalkák, tette fel a kérdést, és látszott rajta, hogy 
neki – de nekünk, nagyobbaknak is – nagyon fontos megtudni a választ. 
És Isten kiliti hű szolgája folytatta meséjét:

– Nagyon, nagyon régen valahol messze élt egy szent ember, akit úgy 
hívtak, ahogy most a falunkat is hívják, – Kilit volt a neve. Persze ezt az 
ő nyelvükön másként írták, ott, azon a tájon akkor latinul beszéltek. Ez 
a keresztény ember pap volt, püspök, majd pápa lett. Azon a trónon ült, 
amelyen Szent Péter – első pápánk – is.
Kilit pápát rossz emberek megölték, mert a jóságot tanította, akárcsak 
Jézus urunk. A mi kis falunknak ő lett a védőszentje, a tiszteletére Szent 
Kilit napján, amely ma április 26-án van, tartjuk a búcsú napját.

– És ezt a jó bácsit siratják az angyalkák? – kérdezte, tágra nyíló sze-
mekkel a lányka.

– Igen, ezt a jó bácsit siratják az angyalkák. A kiliti búcsú napján, bi-
zonyára tapasztaltátok, hogy gyakran hullanak az angyalok könnyei. 
A kislány ujjait végighúzta könnyeitől és esőcseppektől vizes arcocská-
ján, és a letörölt esőcseppeket megkóstolva megállapította:

– Az angyalkák könnye is ugyanolyan sós, mint az enyém.
Azóta sem tudom, hogy Huchthausen esperes úr arcán mi csillogott job-
ban, az áprilisi eső formájában, az égből lehulló angyalok könnye, vagy 
az a néhány könnycsepp, amit ez a kis gyerek csalt a szemébe.

Dr. Nagy István Tiszteletes Úr emlékére

Csaknem fél évszázadot szolgálta falunkat. Istent pedig egész 
életében. A szolgálat volt az élete. Bármerre ment a kiliti 
utcákon, akár gyalog, akár dongó motoros biciklijével, min-

denhol kalapot emeltek az emberek. Szerették, szerettük, attól függet-
lenül, hogy Krisztushoz, kinek-kinek, misén, vagy istentiszteleten ke-
resztül vezetett az út.

Többször járt nálunk is. Mindig mosolyogva jött, és amikor megtudta, 
hogy a Gimnáziumban angolt tanulok, ezután mindig angolul üdvözölt. 
Emlékszem, egyszer kijavította házi dolgozatomat. Egy alkalommal, ta-
lán ’63-’64 körül lehetett, mi gyerekek, segítettük rendbe tenni a Re-
formátus templom melletti játszóteret. A munka végeztével a templom 
kertben gesztenyét szedtünk. A tiszteletes úr odajött hozzánk és hossza-
san beszélgetett velünk. A beszélgetés témája a teremtés volt. Nagyon 
érdekelt bennünket minden egyes szava, és nagyon tetszett, hogy me-
seszerűen, számunkra érthetően beszélt. Ekkor egy nagyon szép mesét 
hallottam tőle, amit korábban még senkitől. Ez a mese arról szólt, ho-
gyan keletkezett a Balatonkiliti Csőri oldal.

– Bizonyára tudjátok, hogy miért hívják így a Csőri oldalt?
– Nem tudjuk, feleltük, de már vártuk is a magyarázatot, ami így szólt:
– Ha észak-keletről, egy kicsit magasabb helyről nézünk a Csőri irá-

nyába, arra, amit ti úgy hívtok, hogy „két hegy-köz”, akkor egy sza-
bályos madárcsőr forma jelenik meg előttünk. Ezt már jó régen észre-
vették az emberek és ezért ragasztották ezt a nevet a ti kedvelt játszó 
helyetekre.Szerintetek véletlen lehet, hogy pont ilyen alakot formáz 
meg ez a két, egymással szemközti domb? – Hát persze, hogy nem. Most 
azt mesélem el, hogyan keletkezett a madárcsőr forma. Ugyanis ez a 
két kiemelkedés nem mindig adta ki a madárcsőr alakját. Nagy oka van 
annak, hogy ilyen lett. És ez a kedves ember, szépen sorjában, úgy, hogy 
mi habzsoltuk minden egyes szavát, elmesélte a teremtésnek ezt a pici 
kis láncszemét. Még most is elhiszem, hogy így történt. Miért hiszem el? 
Mert el akarom hinni!
A Tiszteletes úr meséje, ahogy visszaemlékszem rá:

– Valamikor nagyon régen, a kiliti „hegyben” történt, ahol már abban 
az időben is szőlőt termesztettek. A paraszt emberek megművelték sző-
lőiket, az abból készült borral kereskedtek, egy részüket maguk fogyasz-
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tották el. Voltak szűkösebb évek is, amikor a termés elfagyott, elverte a 
jég, beteg lett a szőlő, vagy elpusztították a seregélyek. Egyszer, amint 
az egyik ilyen nehéz helyzetben, a hegybíró szőlője melletti réten ösz-
szejöttek, megjelent köztük egy fiatalember. Messze földről érkezhetett, 
mert a ruhája, saruja elütött az itteni viselettől. Most látták először, 
mégis mindenkinek ismerősnek tűnt. Magas volt, arcát szakáll borítot-
ta, látszott rajta, hogy jó ember, jó szándékkal jött. Elmondta, hogy át-
utazóban van és szállást kér, de csak egy éjszakára, mert sietős az útja. 
Végighallgatta a helyiek elbeszélését, látta, hogy milyen nagy gondban 
vannak. Csendesen annyit mondott:
– Imádkozzatok Istenünkhöz, tartsátok be tanításait és biztosan bol-
dogulni fogtok az életben. A mi Atyánk megvédi ennek a szép hegynek 
a termését is. A földművesek megvendégelték, búcsúzóul ételt és bort 
tettek tarisznyájába.
Az „idegen” eltávozott, az emberek között beszédtéma volt a megjelené-

se. Mindenkit jó érzés töltött el visszagondolni rá. A parasztok tovább 
dolgoztak a szőlőben, és azt vették észre, hogy a seregélyek elkerülik a 
„hegyet”, a tavaszi fagy lehúzódik a juti oldalba, oda, amit ma „Hideg-
völgynek” hívunk. Örültek, de nem értették, mitől van ez a nagy válto-
zás, mi tartja távol a hatalmas seregély csapatokat, és miért változott 
meg a táj hőmérséklete. Nem tudták, de érezték, hogy a jövevénynek 
köze van a dologhoz. Egyszer valaki rájött, hogy a szőlőhegy észak-ke-
letre néző partjának bemélyedése az ő távozását követően egy hatalmas 
madárcsőrhöz kezdett hasonlítani. El is nevezték Csőri oldalnak. Ettől 
ijedtek meg a szőlőfaló madarak, mert egy nagy madárnak nézték, és 
elkerülték a hegy környékét is. A szőlőművelők hálával gondoltak jó-
tevőjükre. Ez így ment hosszú évekig, míg nem az emberek kezdtek el-
bizakodni, kevélyebbek, fösvényebbek, szívtelenebbek lettek. Úgy gon-
dolták, hogy a jólét, amit a szőlőhegy bora biztosít számukra, örökké 
tarthat. De újra hét szűk esztendő köszöntött a „hegyet” művelőkre. 
Ismét elfagyott a szőlő, megint seregély hadak dézsmálták a tőkéket. 
Senki sem vette észre, hogy a hatalmas madárcsőrt benőtték a növé-
nyek, már más képet mutatott fentről, ezért a madarak nem féltek tőle 
és a rajok ismét rácsaptak a termésre. Egy szép napon új lakó érkezett 
a faluba. Vett egy kis darabka „birtokot” a szőlőhegyben. Azon a részen, 
ahol, most Sebestyén János bácsi szőlője van, pontosan a csőr formájú 
bemélyedés alsó felén. Szorgalmas ember volt és azonnal nekilátott a 
felesleges bokrokat, csihatagot, líciumot kitisztítani földjéről, de még a 
„csőr” mindkét feléről is. Nap, mint nap dolgozott, nem győzte élezni a 
fejszét. Egyszer azonban beteg lett és nem tudta folytatni a munkát. A 
szőlő szomszédok a segítségére siettek. Közös erővel elvégezték, amit a 
„jóember” félbehagyott. Jó érzéssel töltötte el őket, hogy jót tehettek 
embertársuknak. Kis földjét együttesen megművelték. Megmetszették, 
megkapálták a szőlőjét. A „szomszéd” amikor felépült megköszönte a 
segítségüket és azt mondta nekik:

– Ti nagyon jó emberek vagytok, örülök, hogy erre a tájra vetődtem. A 
mi Urunk biztosan szívesen fogadja imátokat. Áldjon meg benneteket.
Ebben az évben újra jobb termés mutatkozott, nem fagyott el a szőlő, 
nem támadtak a seregélyek. Védte a termést a hatalmas madár csőr és 
összefogta az embereket a hit, és szeretet, amely bele acélosodott a he-
gyet művelő paraszt ember szívébe. 

Azt beszélik, hogy azt a jóságos, szakállat viselő fiatalembert néha 
látták a mi szőlőhegyünkben, amint ballag a Csőri oldal irányába.
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Kiliti Húsvétok

Ilyenkor Húsvét Hétfőjén– évtizedekkel ezelőtt, Apám többször ki-
ment a kapuba és elpillantott balra, majd bejött és annyit mondott, 
mindjárt ideérnek, már a Márkus Géza bácsiéknál vannak. És való-

ban, már az enyhe tavaszi szellő hozta is hozzánk a hegedű, síró hang-
ját. Még néhány ház és ideérnek. Ez úgy félóra, vagy talán több is, mert 
hát Horváth Pista bácsiék előtt minden ajtó nyitva volt és minden ház 
udvarán el kellett húzni egy-két nótát és néhány szót is kellett válta-
ni a háziakkal. Egyszer csak megérkezett az ünnepek idejére összeállt 
zenekar, a közelünkben lakó Horváth Pista bácsi, Németh Karcsi bá-
csi, Németh Lajos bácsi és Borzok Gyuri bácsi. Mosolyogva jöttek be 
az udvarba, és már kezdték is Apám nótáját. Nagyon szépen zengték 
a hegedűk: „Írom a levelem Balogh Máriának”. A nóta végén Németh 
Karcsi bácsi köszöntötte édesapámat: „Szervusz, édes Karcsikám” és 
kezdődött a gyerekkor, a fiatalkor felidézése, és én tíz év körüli gye-
rek pedig csak hallgattam, amint jönnek elő a történetek. Nézegettem 

a megkopott, de szépen karbantartott hangszereket. Néztem a zenészek 
kezét és már nekem is feltűnt, hogy ezek a kezek nem csak muzsikus ke-
zek, hanem komoly fizikai munkát végző emberek kezei. Horváth István 
és Németh Károly a „Vízügynél” kereste a kenyeret népes családjának. 
Gyerekeik pedig követték az apák példáját. A Horváth és Németh gye-
rekekből becsületes, dolgos emberek lettek. A hatvanas évek elején vala-
melyik Húsvétkor két fővel nőtt a zenekar létszáma. A négy „öreg” előtt 
sötét öltönyben, csokornyakkendőben Horváth Pista bácsi iker fiai – Ati 
és Gyuszi – mutatták be azt a zenei tudást, amit édesapjuktól és Sára Feri 
bácsitól, iskolánk igazgatójától kaptak. Nagy büszkeség volt számomra, 
hogy ez a két kisgyerek a barátom volt és nagy örömömre szolgált, hogy 
most már az én nótámat is eljátszották, amit olyan gyönyörűen eddig csak 
tőlük hallottam. Aztán változtak az idők, sötétebb felhők jöttek. Elfogyott 
a zenekar. Először Pista bácsi, Lajos bácsi, majd Gyuri bácsi ment el. Kar-
csi bácsi ez év március 20-án múlt 86 éves. Hosszú boldog életet kívánok 
neki. Egy régi fényképet nézegetek, amelyen a négy öreg muzsikál va-
lamikor a hatvanas években. Szinte hallom a hegedű hangját, amint a 
lószőr néha megcsúszik a régi húrokon, és fájdalmasan hasít a levegőbe. A 
hegedűt tartó kezek már rég lehanyatlottak. Nincs már, aki muzsikáljon, 
és már az sincs, aki minden húsvétkor várná a négy öreget. 
Szegényebb lett a világ nélkülük!
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Darumadár fenn az égen

Darumadár. Már a hangzása is gyönyörködtet a szónak. Ősi ma-
darunk, a magyarság útját a kezdetektől végigkísérte. Címe-
rekben is előfordul ez a kecses, szürke, szemet gyönyörködtető 

teremtmény: a hűség madara. A Dunántúlról az 1800-as évek végén a 
mocsarak lecsapolása miatt eltűnt, maga mögött hagyva több érdekes le-
gendát, amelyekből most egyet elmesélek. Gyerekkoromban nagyapám-
tól hallottam ezt a történetet, amit még az ő nagyapja, az én ükapám 
mesélt neki. Ő is már a nagyapjától hallotta, ezért hagyjuk, hogy a való-
ság és a monda elemei hadd keveredjenek szabadon. Szárnyaljon inkább 
képzeletünk, szálljunk vissza vagy százötven évet és ereszkedjünk le a 
Szabadságharc idején Kiliti piciny, nádfedeles házai közé.

1848 őszét írjuk, nem sokkal a Pákozdi Csata után, amikor Jellasics 
horvát bán seregét hős magyarjaink elnáspángolták. Azt a gőgös Jel-
lasicsot, aki a csata előtt néhány napig Kiliti lakója volt, a református 
parókián szállásoltatta el magát. Ezen az őszön nekünk állt a zászló, 
Ozoránál is győztek a mieink.  A darvak abban az évben is, mint mindig, 
amikor elérkezik az ősz, gyülekeztek és indultak délre, melegebb vidé-
kekre. Irányította őket a természet. A Balaton közelébe érve egy nagy 
csapatuk leszállt arra a lapos tetejű magaslatra, amelyet a kiliti ember 
Daru déllő néven ismer. Ez a hely a csorda pihenője, delelője, amelyen 
minden ősszel és tavasszal útjukat megszakítva leszálltak a darvak. Itt 
csatlakozott a nagy légi sereghez az a néhány darupár, amely a közeli 
Békás tó, Keréktó, Csépány tó, vagy a Nagy víz mocsaraiban tanyázott. 
Abban az időben még előfordult, hogy nálunk költötték ki fiókáikat, itt 
tanyáztak egész nyáron és a déllőn csatlakoztak sok ezernyi társukhoz, 
velük együtt indulva délre áttelelni, és tavasszal újra visszahúzta őket 
hűséges szívük.  A daru egy életre választ párt magának és azt önként 
el nem hagyja, kitart mellette, amíg él. Óvja, védi társát. Neve és a hű-
ség szó egyet jelent. Akkoriban a Kerék tó mocsaraiban tanyázott né-
hány daru pár, nagyra nőttek tavasszal kelt kicsinyeik. A nyár folyamán 
sokszor látták őket a Daru déllőnél, Papkután, a Nagy víz mellett, de 
még a Jódi lápos völgyben is. Bátran leszálltak a réteken eleségért, az 
emberektől nem kellett félniük, mert az ember nagyon kedvelte ezt a 
kedves madarat. Becsülte őt a pandúr, szerette a betyár, és a puskás em-
ber elfordította a mordály csövét, ha égen, földön megjelent ez a szürke 

tollú gyönyörűség. A madár ellensége a nádi farkas – toportyán – az idő 
tájt még szép számmal tanyázott a nádasokban, mocsarakban, állandó 
veszélyt jelentve a tojásokra, fiókákra, de a kifejlett példányokra is. A 
réten, a szántáson volt esély a menekülésre, de a nádasban a farkas 
volt az úr. Óvatosan közelítette meg a daru családot. Az anyaállatot vet-
te célba, de a hím magára vonta a figyelmét és felvette vele a harcot. 
Csapkodta szárnyával, nagyokat rúgott a támadó fejére, testére. Köz-
ben a tojó is csépelte a sakál fajzatot, aki megszégyenülten eloldalgott. 
A nehéz harcban a hím súlyosan megsérült, eltört a szárnya, bánatos 
hangon panaszolta el fájdalmát párjának. A tojó odabújt hű társa mellé, 
babusgatta, arcával arcát simogatta, de nem tudott rajta segíteni. Idő-
közben a daru sereg a természet parancsát végrehajtva felemelkedett és 
„V”alakot formálva  délnek véve az irányt, elindult az ősi telelő helyre. A 
repülő alakzatban velük repültek a törött szárnyú daru fiókái is. Nekik 
menniük kellett, őket hívta a messze dél, az anyaállat azonban nem tar-
tott velük, ő maradt kedvese mellett. Ahogy csak tudta gondozta, ellátta 
táplálékkal, fészküket igyekezett kibélelni tollakkal, szalmával, megerő-
sítette ágakkal, arra készülve, hogy együtt igyekeznek átvészelni a zord 
telet. Valami miatt háborúk idején a tél sokkal hidegebb, kegyetlenebb, 
mint általában. Az 1848-as őszt is kemény tél követte. Hős honvédeink 
folytatták a téli hadjáratot és váltakozó sikerrel harcoltak a császáriak 
ellen. Áztak, fáztak, szenvedtek magyar katonáink, sokszor a hó alá me-
nekültek a kegyetlen hidegek elől, akárcsak a két „itt maradt” daru, a 
Kerék tó mocsarában. Katonáink a hegyekben és a síkságon éheztek, a 
két madár pedig itt, nem messze a jóságos kiliti emberek közelében. Az 
emberek mit sem tudtak arról, hogy a nádasban sérült „párák”rejtőznek 
és egyre fogytán az erejük.

Egy szép napon az egyik faluszéli, csöppnyi nádtetős ház jégvirágos 
ablakán tekingetett a hólepte utcára egy kisgyerek. Örömmel vette 
észre, hogy elállt a hóesés, ami egyet jelentett azzal, hogy kis társaival 
együtt elindulhatnak szánkózni.
A gyerekek a Keréktói úton mentek és a Daru déllő alatti kis dombról, 
amit ma is „Két hegy közt”-nek nevezünk, csúszkáltak le vas szánkójuk-
kal. Egyikük furcsa hangokat hallott a mocsár felől. Mentek a hangok 
irányába és meglátták a két darumadarat a fészekben. Azonnal tudták, 
hogy haza kell vinni őket, mert a tél vissza lévő viszontagságait már 
nem élnék túl. Megfogták szegénykéket, kabátkájukkal betakargatták 
testüket és félbehagyták a szánkózást, amilyen gyorsan csak lehetett 
igyekeztek haza a gyámolításra szoruló madarakkal. A szülők az istálló-
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ban szénából meleg kibélelt fészket készítettek a beteg állatoknak. A két 
jószág tűrte a gondoskodást. Tudhatták, megérezhették, hogy bizton-
ságba kerültek. A gazdaasszony ételt készített számukra, amit azonnal, 
vonakodás nélkül elfogadtak. Napról napra erősödtek és egyre jobban 
hozzászoktak az ember közelségéhez. Az egész telet az istállóban töltöt-
ték. Amint kitavaszodott, apránként hozzászoktatták őket az udvaron 
tartózkodáshoz, ahol egyre több időt töltöttek el. Úgy tűnt, hogy nem is 
akarnak elrepülni, míg egy szép napon a háziak szárnysuhogást hallot-
tak a fejük fölött. A két daru tett egy kört az udvar fölött és elszálltak 
a Kerék tó irányába. Másnap – csodák csodája – visszajöttek, leeresz-
kedtek az udvarba és saját nyelvükön „magyaráztak” az odasereglett 
embereknek, aztán felemelkedtek és most már végképp visszaköltöztek 
Keréktói fészkükbe. A kanász és a csordás naponta látta őket, amint 
keresik élelmüket, hol Papkuta környékén, hol a Bozót ingoványos rét-
jén kutatnak rovarok, apró békák után. Elérkezett a darvak északra 
költözésének ideje, visszajöttek a mi darvaink fiókái is és csatlakoztak 
a „szülőkhöz”. A daru sereg tovább szállt, a mieink azonban továbbra 
is maradtak. A madarak tudnak örülni, a darvak tudnak ragaszkodni 
egymáshoz. Talán madárnyelven meséltek egymásnak az elmúlt télről, 
a szenvedésről, a jó emberekről. Afelé hajlok, hogy igen, mert olyan dol-
gok következtek ezután, ami erre enged következtetni. Egy szép tava-
szi napon a kis falusi ház kertjéből érdekes madárhangok hallatszot-
tak. – Gru–gru, gru–gru – hallatszott hol tartósan, hol rövidebben. Az 
emberek csodálkozva nézték, hogy mi történik. Az egyik öreg pásztor 
magyarázta meg a többieknek, hogy a két daru násztáncát látják, a két 
meggyógyított madárét. Jótevőik kertjében járták el szerelmes táncukat 
A nász befejeztével elszálltak, de utána többször leereszkedtek a kertbe 
és az udvarba, olyankor a nyelvükön meg-megszólaltak majd visszatér-
tek természetes környezetükbe. A násznak hamarosan meg lett az ered-
ménye, szaporodott a daru család. Abba maradt a kis ház látogatása. A 
madárszülők minden idejüket a fiókáknak szentelték. Gyógyítóik már 
arra gondoltak, hogy soha többé nem láthatják őket, amikor egy napon 
a hátsó udvar szürkébe öltözött. A két öreg madár és a már repülni 
képes fiókái ott parádéztak a pajta előtt és valamit nagyon el akartak 
mesélni.

– Elhozták bemutatni a „gyerekeiket”– mondogatták meghatódva az 
emberek.
A madarak felemelkedtek, visszarepültek a fészkeikhez.

Jött az ősz, ismét vonultak a madarak. „V” alakzatba rendezték so-

raikat, és amikor a madár had a házak fölé ért, az alakzatból kivált két 
madár, kicsit lejjebb ereszkedtek, megbillentették egyik, majd a másik 
szárnyukat, és szálltak oda, ahová ősidők óta szállnak a költöző mada-
rak. Jól megfigyelték az útvonalat, mert ide minden tavasszal vissza kell 
érkezniük, ide ahol szeretik és várják őket.



24 25

A celi búcsú /ballada/

Nagy esemény volt falunkban, amikor április utolsó vasárnapján 
a „Belső-bolt” melletti téren megtartották a búcsút. Ilyenkor a 
falusi apukák, anyukák, nagyszülők, kereszt-szülők kézen fog-

ták a gyerekeket és mentek a „zsibvásárba”, ahol évente egyszer, felül-
hettek a „kidobósra”, a hajóhintára vagy kis ringlisre.

1959. április végén is nagy készülődés volt a szülők és gyerekek részé-
ről, de ebben az évben eső mosta el a kiliti búcsút, mint már annyiszor. 
Egész nap szakadt az eső, álltak a hinták, nem csattogtak a légpuskák a 
céllövő sátraknál, kevés törökméz fogyott.
Elkeseredtem, nagy tragédiaként éltem meg, hogy nem mehetek a bú-
csúba, hiszen egész évben erre vártunk. 
– Ne szomorkodj kisfiam, simogatta meg édesanyám a fejemet, – gyere, 
mesélek neked egy másik búcsúról. És ekkor hallottam Tőle először a 
„Celi búcsút” ezt a gyönyörű, megrázó balladát. Aztán szép csendesen, 
könyv nélkül elmondta nekem a szegény asszony történetét, aki a szívét 
vitte a Szűzanyának.

Ezt a szép balladát szeretném átadni most mindenkinek, annak, aki 
még nem ismeri és annak, aki már olvasta, de újra elolvasná:

Így szól a ballada:

„Mélységes erdő mélyén magányos út vezet. 
Az úton egy szegény asszonyka lépeget.
Gonosz hely, rablónép tanyája, az est is éjre vár.
Megállj! – hangzik a sűrűségből, – a sápadt nő megáll.
Kibuknak nyolcan is, előlép a rablónép.
Hová, hová ballagsz te sápadt asszony?
A celi búcsúba, s mit viszel a celi Máriának?
Mutasd a kincseket! Ó nem viszek én neki semmit, 
Csak a tiszta szívemet. Fogják, motozzák, de mindhiába,
Szegénynek nincs semmije. Elő hát a szívet, hogy igazán hadd vigye!
S melléből éles, gyilkos késsel kitépik a szívet. 
Aztán kötényébe dobják, most indulj, és vigyed!
Az asszony, ó csodák csodája, nem hull a földre.
Nem! A köténykéjét kezébe fogja, és megindul csendesen. 
Arcán a holtak sápadtsága, ruhája tiszta vér,
Az égen hajnal pírja reszket, amikor Celhez ér.
De hallgasd, mi zsibong a légben? Hang, milliónyi hang!
Celben magától megszólalnak, zeng, bong a sok harang.
A pap miséjét abbahagyja, fölkelnek a hívek.
Mindenkit egy érzés ragad meg, mindenki siet égő gyertyákkal, 
Szent zászlókkal tódulnak kifelé, ki szívét hozza Máriának, – véres nő elé.
Könnyel fogadják, védve hozzák az Úr házába őt.
Hol végre összerogy szegényke, a drága Szűz előtt,
És a Szűzanyának márvány szobra az oltárról lelép,
És kezébe veszi halk fohász közt a jó asszony szívét.
S még könnytől ázva, fázva, félholtan fekszik ott,
És mellén forradás sem látszik, és a szív dobog!
Ámulattól, csodától meghatva áll a nép,
Ragyogó díszbe öltözve, egy új pap mond misét.
És szinte az égig harsog a hálaadó ima:
Hozsanna néked Isten anyja, Áldott Szűz Mária!”

Endrődi Sándor
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Amint Édesanyám elmondta nekem a balladát egyszer csak elállt az eső, 
megállt előttünk egy lovas kocsi, és Hencz Lajos bácsi – az a drága öreg 
Lajos bácsi – állt az ajtóban és így szólt Édesapámhoz: 

– Gyertek gyerekek, van még a kocsin két hely, ugorjatok föl, viszlek 
benneteket a búcsúba.
Felszálltunk a „lőcsösre”, amelyen már annyian voltak, hogy éppen, csak 
felfértünk. Derékig érő sárban haladtunk a Rákóczi utcán és a Szabad-
ság úton végig. Gyalog nagyon nehéz lett volna megtenni ezt az utat. 
Amikor azt kértem Édesapámtól, hogy egy mézeskalács szívet vegyen 
nekem, elmosolyodott. Hosszú ideig meg volt ez a tükrösszív. Nagyon 
vigyáztam rá, és amikor rápillantottam, mindig eszembe jutott a Celi 
búcsú. 

Idén, búcsú napján a temetőbe vittem virágot szüleim sírjára és a bal-
lada utolsó sora motoszkált a fejemben: „hozsánna néked Isten anyja, 
Áldott Szűz Mária”.

Köszönöm Paula néni

Szeretnék egy történetet elmesélni. Nem megírni, mint egy 
író, csak egyszerűen kiliti kiejtéssel elmesélni. 1960 febru-
árjában történt.  Balatonkilitin az Alsó-iskola első osztályos 

tantermében. Ami itt történt, egész életemre meghatározta viselkedése-
met. Paula néni, szeretett tanító nénink a madarak etetéséről beszélt 
nekünk. Elmondta, hogy mennyire szenvednek a szegény kis énekes 
szárnyasok ilyenkor télen, nem találnak maguknak eleséget, mert min-
dent hó borít. Nagyon sok kérdést tettünk fel, de ő, mint mindig most 
is türelmesen mindenre megválaszolt. Így tudtuk meg azt is, hogy az 
olajos magvak jelentik a fő táplálékot, de jobb híján a kenyérmorzsa is 
megmenti őket az éhhaláltól. Alig vártam, hogy kicsöngessenek, azon-
nal nyúltam a padba, hogy előszedjem a zsíroskenyeret, amit édesanyám 
szalvétába csomagolt és mielőtt tízórais táskámba tette, a lelkemre kö-
tötte, hogy okvetlen egyem meg, nehogy éhesen menjek haza. Amint 
nyúlok a padba, veszem ki a kistáskát, hát az üres. Mi történhetett? 

– Hol lehet a tízóraim? Hirtelenjében ez lett a világ legégetőbb prob-
lémája. 

– Hol lehet a tízóraim? Eltűnt.
Pedig teljesen beleéltem magam, hogy abból csipegetek a kis cinkéknek, 
amelyek ott röpködtek osztálytermünk ablaka előtt. Most mit adok enni 
a kis cinkéknek? –zakatolt bennem a kérdés. Szegénykék nagyon éhesek 
lehetnek. Keresgéltem, morgolódtam, de a zsíroskenyér cserbenhagyott, 
nem jött vissza hozzám. Ekkor barátom Jancsi a nyitott folyosó végé-
be invitált és rámutatott egyik osztálytársunkra, aki nekünk háttal a 
sarokban állt és az én tízóraimról szedegette le a szalvétát. Rohantam 
Paula nénihez és elhadartam a történteket, elmondtam, hogy megloptak 
és vártam, hogy a tolvaj megkapja méltó büntetését. A büntetés nem 
maradt el. Paula néni – ez a drága asszony – mindkettőnket behívott az 
osztályba és megkérdezte kis osztálytársamtól, hogy valóban elvette e a 
padomból a tízórait. A fiú lesütötte a szemét és a sírással együtt kibugy-
gyant belőle a beismerés.

– Igen tanító néni kérem, elvettem a kenyeret.
Paula néni nem kérdezte meg, hogy miért tette, helyette inkább vala-
hogy ilyen kérdést tett fel:

– Éhes vagy kisfiam?
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– Igen. – felelt a „tolvaj”
– De azt tudod, hogy nem szabad lopni?
– Soha többet nem teszek ilyet.

Fontoskodva megkérdeztem tanító néninket:
– Nem tetszik megbüntetni?
– De igen, volt a válasz és akkor még nem értettem Paula néni szemé-

ből miért hullanak a könnyek. Akkor még nem értettem.
– Az lesz a büntetésed – fordult a fiúhoz, hogy ebből a két szelet zsí-

ros-kenyérből az egyiket most meg kell enned.
Időközben becsengettek. A kenyerem ellopója, a „bűnt” elkövető kis-
fiú pedig tanító néni engedélyével óra alatt elfogyasztotta a kenyeret, 
így „felelve” bűnéért. Számtan volt a következő óra, de Paula néni az 
éhes, kiszolgáltatott kiscinkékről mesélt tovább és beszédében többször 
gyerek cinkéket említett ilyenkor folyton rám pillantott. Olyan érzé-
sem volt, mintha egy-egy áramütés ért volna és mintha fény gyúlt volna 
agyamban és elkezdtem az egész történetet másként látni.
Ólomlábakon vánszorogtam haza. Lekuporogtam a konyhában az egyik 
hokedlira és magamba roskadva nem tudtam szabadulni az osztályban 
történtektől. Szüleim azonnal észrevették, hogy valami baj van. Elme-
séltem nekik, hogy mi történt, de amint előadtam a történetet olyan 
nyomasztó érzésem volt, hogy a bűnös nem is az osztálytársam, hanem 
valami más vagy valaki mások, akik miatt egy kisgyerek éhes lehet és 
lopni kényszerül.  Apám arca – elbeszélésem alatt – egyre komorabbá, 
egyre szomorúbbá vált.

– Kisfiam, te még sohasem voltál éhes. Én gyerekkoromban nagyon 
sokszor. Nekem sem volt édesanyám akárcsak a te kis osztálytársad-
nak. Testvéreimmel sokat nélkülöztünk. A tanító néni nagyon megfelelő 
„büntetést” szabott ki. Ennek a kisgyereknek, ha a lopást mindenkép-
pen büntetni kell, csak ez a büntetés jár. És ami még jár neki ebben a 
mostoha életben az, hogy boldog legyen, ne legyen éhes, ne fázzon, vala-
ki néha megsimogassa a fejét.

– Kisfiam, köszönd meg a tanító néninek, hogy felnyitotta a szemed és 
rávezetett arra, hogy az elesetteket segíteni kell.
Első osztályos kisgyerek agyam, de legfőképpen a szívem megértette, 
hogy a tanító nénink miért így cselekedett. Másnap, iskolába menet el-
határoztam, hogy tízóraim felét átadom kis barátomnak. Amint veszem 
ki a táskámból a zsíroskenyeret, csodák csodája egy szelettel több van a 
zacskóban. Drága édesanyám előre megsejtette a szándékomat, és gon-
dolt kis osztálytársamra is. Ettől a naptól kezdve minden nap másik 

gyerek hozott egy szelet kenyérrel többet tízóraira. Tanító nénimnek 
szavakkal soha nem köszöntem meg, hogy ilyen életre szóló útravalót 
kaptam tőle, inkább magatartásommal az iránta való tisztelettel igye-
keztem meghálálni.

Most itt mégis leírom, amit már régen szerettem volna elmondani a 
nagyszerű pedagógusnak, csodálatos embernek: KÖSZÖNÖM PAULA 
NÉNI!
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Kilitiek kenyere

A forró nyári hajnalokon a nyitott ablakon át friss kenyérillat lib-
ben át a szobámon. Micsoda illat, az élet illata! Ősidők óta a ke-
nyér jelenti az életet, nem véletlen, hogy a gabonát, – amelyből a 

liszt, majd a kenyér készül, életnek hívjuk.
„Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma„ – fordul az ember az 
Atyához, bízva abban, hogy Isten segít megteremteni a napi betevőt. 
Hosszú az út a mag elvetésétől a learatásáig, „addig még sokszor alszik 
kint a szabadban a termés,” mondták a régi öregek, sok minden történ-
het, amíg a kenyér az asztalra kerül. Amikor eljött az idő – Péter-Pál 
napja – a hajnali harmat kint találta a kiliti paraszt embert a gabona-
földeken, messze szállt a kaszakalapálás csodálatos zenéjének hangja. 
Aztán beálltak az emberek a rendekbe és húzták a kaszát, ameddig a 
napsugarak engedték. A lányok asszonyok „markot szedtek”, – kévé-
be nyalábolták a levágott termést – és következett a kévék bekötése 
a Békás tónál, a Hideg völgyben vagy más helyeken korábban szedett 
„csádéból”, vagy egyszerűen szalmából sodort kötéllel.

Az emberek a kévéket „kepékbe” hordták, majd onnan ökrös szekérrel, 
vagy lófogattal „asztagba”. A „masinálás” – azaz a cséplés az aratás vé-
gét jelentette, ekkor került a gabona zsákokba vagy tárolóba. Később 
már korszerű kombájnokkal történt az aratás.
A Kiliti hengermalom őrölte a búza nagy részét – kenyérlisztté vagy 
réteslisztté, amelyből készülhetett a kiliti emberek kenyere. Van a Kiliti 
Rákóczi utcában egy kis paraszt ház. Gyerekkoromban sokat voltam itt 
nagyszüleimnél. Most becsukom a szemem és magam előtt látom az ud-
vart. Balra a ház – „pitarral”, jobbra a Szentiványi almafa, mellette füs-
tölő és kemence. Ebben sütötte a MAMA a kenyeret népes családjának, 
minden héten, mégpedig úgy, hogy hétvégére frisset „szeghessen”. Hogy 
szegte meg a kenyeret? – Mielőtt a kés élét belemélyesztette a ropogós 
héjú, finom illatú portékába, a késsel egy keresztet rajzolt rá. Ez így 
ment minden egyes megkezdés előtt. Ezzel a mozdulattal köszönte meg 
az ember Istennek, hogy kenyér kerülhetett az asztalra. Nem tudnám 
elmondani, hogyan kell kenyeret sütni. Arra emlékszem, hogy eltett ko-
vásszal, fateknőben dagasztották majd szakajtó ruhával bélelt szakajtó 
kosarakba tették a kenyértésztát. Sütőlapáttal tették be a venyigével 
felhevített kemencébe, majd azzal is vették ki a megsült kenyereket. Ná-
lunk, a Mamánál, hetente 4 darab sült. Kétnaponta fogyott el egy-egy. 
A „kispompos” az unokáknak készült. Olyan volt, mint a többi kenyér, 
csak egészen picinyke. A faluban nem mindenkinek volt kemencéje 
vagy nem értek rá az emberek kenyeret sütni. Az ő családjuk részére 
Hochberger József sütött – pékségében. Sok munka, sok vesződség kell 
ahhoz, amíg a magból kenyér lesz. Reménykedjünk, hogy mindenkinek 
jut belőle.  Becsüljük meg Isten ajándékát és köszönjük meg a paraszt 
embernek, hogy megtermelte számunkra.
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Lovak és emberek

Ma már sajnos kevés ló van Kilitin. Még a 70-es években is le-
hetett találkozni az utcán több fuvaros  „speniter” /spediter/ 
kocsival, lőcsös szekérrel. Borbély Gyula és Iszli  Ferenc idős 

korukig fuvarozták a falu lakóinak a Tüzépről  a fát, szenet, építőanya-
got. Aztán elfoglalták a helyüket a kisebb-nagyobb teherautók. Iszli Feri 
bácsiról köztudott, hogy szerette a gyerekeket. Amikor a nagy hó leesett 
és gyalog nehéz volt iskolába járni, lovait befogta lovas-szánjába és azzal 
vitt bennünket az Alsó, Központi, és Felső iskolába. A ló nagyon megbe-
csült állat volt, a fogat hajtójának lenni pedig nagy elismerést jelentett. 
Volt lova, és hozzá kis kocsija az öreg nagy bajuszú cigányembernek, 
András bácsinak, aki Mari nénivel, a feleségével érdekes színfoltja volt 
a kiliti utcáknak. Lovas kocsival ment a mezőre a kiliti paraszt ember. 
Vitte magával a lőcsösön az ekét, vagy vontatta maga után a vetőgépet, 
vagy egyszerűen a kocsival gyorsabban ki tudott jutni a nem mindig 
közelben lévő földjeire. Magam előtt látom a kalapos bácsikákat, amint 
a kocsi deszkán a fejkendős nénikék mellett ülve kocognak a határ, az 
örökös robot felé, ahol aztán nap, mint nap folytatják a küzdelmet ezzel 
a kegyetlen, ezzel az erőt kiszipolyozó, ezzel a megélhetést adó, ezzel 
a drága kiliti földdel. Ha a lóra, vagy a lovas kocsira gondolok, embe-
rek arcai jelennek meg előttem. Gyerekkoromból elővillan egy emlék, 
amikor többször felszállhattam Feszli László Szidi és Szellő által hú-
zott lovas kocsijára. Ezeket a lovakat később Kocsis Miklós hajtotta, aki 
szintén megengedte, hogy betelepedjünk, mi gyerekek, a kocsi derékba. 
Idős Balassa Jánosék lovai hátán gyakran lovagolhattunk, persze a fel-
nőttek felügyelete mellett. A hatvanas években diákként az Új Tavasz 
tsz kertészetében – ekézéskor – vezethettem Matyikó István és Hencz 
Lajos által hajtott Guszti és Pajkos nevű lovakat. Gyakran láttam lovas 
kocsiján Szabó Gézát, amint korán reggel kiment a földjére és valami-
kor késő este, fáradtan ért haza, ugyanígy Májer Józsefet, aki sokszor 
vihar-kabátjában jelenik meg előttem, amint egyenes, kemény tartásá-
val hajtja egyes fogatát. Élt a falunkban két jó kiállású bácsika: Miklós 
István és Hencz Lajos. Őket hintón tudom elképzelni, és nem csak azért, 
mert hintó hajtói voltak valójában, hanem, mert olyan méltóságteljes 
megjelenésük volt. Az 1970-es évek elején a Kiliti tsz-nek több lova 
volt, amelyeknek egy részét a „Petőfi”– tanyán tartották. Itt volt éjjeli 

őr idős Szincsák István nyugdíjas bácsi, aki nagyon szerette a lovakat, 
becézgette, simogatta őket, néhányszor egy kis csemegét is csempészett 
eléjük. A lovak nagyon hozzászoktak Pista bácsihoz. Egyszer – amikor 
nem ő volt szolgálatban – az egyik világos színű lovat ellopták az istál-
lóból. A rendőrség „nagy erőkkel” nyomozott az ügyben, de a ló nem 
került elő. Pista bácsi nagyon elszomorodott. Időközben a rendőrségre 
érkezett egy jelzés, hogy valamelyik Balaton-felvidéki faluba került egy 
ló, amelynek a leírása hasonlított az ellopott jószágéra. A siófoki nyomo-
zók óvatosan körül néztek a megadott faluban, de a megjelölt istállóban 
olyan színű ló nem volt, amilyent kerestek. Az istálló tulajdonosa ter-
mészetesen nem észlelte a nyomozók „szemléjét”. A nyomozó egy me-
zőgazdasági-főiskolát végzett százados a tsz. vezetőivel és Pista bácsival 
arra a következtetésre jutottak, hogy ismét felkeresik a gyanús istállót, 
és megpróbálják észrevétlenül leellenőrizni, hogy nincs e ott – esetleg 
átfestve – az elveszett ló. Pista bácsit is magukkal vitték. Az istállóban 
sok ló volt, észrevétlenül nem lehetett megvizsgálni, hogy nincs e köz-
tük átfestett szőrű állat. És ekkor csoda történt. Idős Szincsák István a 
lovakat szerető nyugdíjas idős bácsi odament a lovakhoz és az ellopott 
ló nevét olyan hangsúllyal mondta ki, mint amikor kockacukrot szokott 
neki adni. Az egyik barna színű ló hátranézett és halk, majd hangosabb 
nyerítést hallatott és elkezdett toporzékolni. Pista bácsi korát megha-
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zudtoló fürgeséggel termett a barnára festett ló mellett és már ölelte 
is szeretett lovát, amely fejét szabályosan belefúrta az öreg könnyektől 
áztatott arcába.

– Drága kicsi lovacskám! – tört fel valahonnan mélyről az állatot sze-
rető emberből a hang, és a két szív egy ütemre kezdett el dobogni.
A lovat hazahozták, és a történetet apám – nekem-többszöri nekirugasz-
kodással tudta csak elmesélni, mert a meghatottságtól annyira elérzé-
kenyült.

Volt egy érdekes eset is – 1960-ban, aratáskor történt. A kiliti tsz-be az 
Alföldről hoztak néhány „Szilaj-ökröt.” Ha jól tudom Túrkevéről szállí-
tották ide őket. Többek között igavonóként használták az állatokat.  
A tsz-ben dolgozott keresztapám is, aki Kunhegyesről származik, nagyon 
értett a lovakhoz, az egyik fogatot hajtotta. Amikor megtudta, hogy az 
ökrökkel is gabonát akarnak szállítani, elnevette magát és rögtön foga-
dást ajánlott az ökröket hajtó Márvány Károlynak és Völcz Jánosnak, 
a fogadás tárgya pedig az volt, hogy egyazon idő alatt két ökörrel vagy 
két lóval lehet-e több mázsa gabonát beszállítani a learatott táblából a 
papkutai magtárba. A fogadás megköttetett és kezdődött a verseny.
Kikötés volt, hogy az állatok természetes járásukkal közlekedhetnek, 
nem szabad „futtatni” őket. A verseny egy napig tartott, reggeltől estig. 
A mázsaházban a beszállított gabona mérlegelését többen is „hitelesí-
tették” a meglévő nyilvántartás mellett is. Estére azt kellett megállapí-
tani, hogy a bevitt termény kilóra csaknem megegyezik. A lovak ugyanis 
többet fordultak, az ökrök pedig az utánuk akasztott nagyobb szekér 
miatt egyszerre többet tudtak szállítani. A fogadást senki sem nyerte 
meg. Keresztapám azért megállapította:

– Lehet, hogy ez a verseny döntetlen, de a ló azért az ló, az ökör meg 
csak ökör.

– Balázs, miből gondolod, hogy a ló különb állat, mint az ökör? – kér-
dezte Völcz János bácsi.

– Abból, János bácsi, hogy az ökör nem talál haza magától és nem 
viszi haza a kemény munkától –, na és a jó kis szőlőhegyi bortól – a ko-
csiderékban alvó kocsisát.
Ebben aztán egyetértettek. Keresztapám gyönyörű hangján gyakran 
énekelt, amikor lovait lépésben hajtotta hazafelé. Két nótájára emlék-
szem, az egyik: „Ott születtem Kisperjésen”, a másik: „Megállok a ke-
resztútnál”.
Most is itt motoszkálnak bennem a dalok, szinte hallom lovai patkójá-
nak csattogását, a dalok ütemére, a Papkutai köves úton.

Merre van Bögöcse?

Van e olyan gyerek, aki ne akarná megismerni a világot de leg-
alább a közvetlen környezetét? Engem, 8 éves kiliti gyereket is 
foglalkoztatott, hogy mi van a másik utcában, mi van a szélső 

utcán túl, abban az irányban ahonnan már jól látszik a „Ságvári-hegy-
ség”, ami az életkor növekedésével aztán egyre jobban dombokká zsu-
gorodott. Arra van az erdő, ami bizonyára így van, mert a rengeteg fát 
már a Rákóczi utcai kertek végéből is jól lehet látni. Ahol pedig erdő 
van, ott minden van! Először is vannak fák! A fa pedig csodálatos do-
log. A fákon és a fák alatt pedig vadonélő állatok, – remegő kis őzikék, 
csodálkozó tekintetű nyuszikák, méltóságteljes szarvasok, csörtető vad-
disznók, az ágakon madarak, gyönyörű tollakkal. Mindig vágyakoztam 
az erdő után. 

El kellene egyszer indulni, bejárni az ismeretlent, talán még Ságvárig 
is jó lenne eljutni. De hogyan? Persze, hogy nem egyedül, hiszen nagyon 
messze van, meg hát az erdőben félni is lehet, annyi ismeretlen dologgal 
találkozhat ott az ember. Szerencsére társak is akadtak a nagy „világgá 
menéshez”. Sándor Lajos és Keresztes Jancsi.
Meg kellene valakitől tudni, ho-
gyan juthatunk el az erdőig! – de 
hát kitől kérdezzük meg, rögtön 
gyanút fognának és máris figye-
lemmel kísérnék minden lépé-
sünket, nehogy nekivágjunk a 
kalandnak.
Ekkor Keresztes Jancsinak tá-
madt egy „mentőötlete”:

– Idefigyeljetek! Azt én már 
tudom, hogy Bögöcsétől az erdő 
nincs messze. Onnan már köny-
nyen oda találhatnánk. 

– Hát akkor nincs baj, indul-
junk!– biztatta Sándor Lali.

– Egy baj azért van, bökte ki 
Jancsi. – Nem tudom, hol van 
Bögöcse. 
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Hát azt mi sem tudtuk!
Ekkor pattant ki agyunkból egy „ép-kézláb” gondolat. Ha valakitől 
megtudjuk, hogy hol van Bögöcse, onnan már odatalálunk az erdőre. 
Vártunk a hét végéig és kérdéseinkkel megközelítettük Márvány papát, 
természetesen azt követően, miután házuk udvarát, mint minden hét-
végén akkor is nagy gonddal patyolat tisztára takarította.

– Mit akartok, Bögöcsében?–  kisgyerekeknek veszélyes olyan mesz-
szire elmenni.

– Csak azt szeretnénk tudni, hogy merre van, mert olyan érdekes 
neve van.

– Na jó, akkor figyeljetek, elmondom, hogy lehet oda eljutni:
Kimentek a Csapásra. Lefordultok a Jódi útra, mentek egészen a tégla-
házi dűlőig, ott a Darázs földeknél elfordultok balra, elhaladtok a Hu-
szár tanya mellett, kiértek az Erdő útra. Ott nem  egyenesen mentek 
a fóka után és nem balra fordultok a Villanydúcos és a Tanár földek 
felé, hanem mentek jobbra föl a kiserdő mellett egészen Kis-Miklósig, 
ahol elkanyarodtok a tetőn balra és mentek egészen a Sárgaföldesig, 
amíg a Stuffert meg nem látjátok. A Sárga földestől megereszkedtek 
jobbra először lefelé, majd emelkedik a dűlőút és abban az irányban ha-
marosan Bögöcsében lesztek. Miközben drága jó Márvány papa – az én 
nagyapám – ezt nekünk elmesélgette, néha-néha megpödörte ősz baju-
szát és sehogy se tudta leplezni azt a huncutságot, amelyet céltudatosan 
épített fel, azért, nehogy megkíséreljük az ismeretlen „táj” megközelí-
tését. Azonnal megértettük, hogy olyan útleírást kaptunk, ami alapján 
nem fogunk elindulni „Kiliti körüli” utunkra. Kiültünk szomorkodni és 
tanakodni a „csapásra„ ami nem más, mint a mai Kosztolányi és Nap-
sugár utca. Amint törjük a fejünket, traktorberregést hallunk és megáll 
mellettünk egy MTZ– pótkocsival, Jóska bátyámmal. 

– Mit csináltok gyerekek?– kérdezte. 
– Semmit, volt a szomorú válasz.
– Akkor ugorjatok föl a pótkocsira és üljetek le az aljára. Mi semmit 

sem kérdeztünk, csak átdobtuk magunkat a hátsó deszkán.
Ment velünk a jó öreg „fülke nélküli”, lassú tempóban, mint amikor tö-
rékenyt szállítanak, úgy vigyázott ránk bátyám, mint a szeme világára. 
Egyszer csak megérkeztünk valahová, azaz nem valahová, hanem egy 
gyönyörű helyre, előttünk egy szép völgy terült el.

– Óvatosan szálljatok le!
– Hol vagyunk?
– Bögöcsében vagyunk.

Bátyám néhány talicskára való sárgaföldet szedett ki az egyik partból, 
és amíg felrakta a pótkocsira, addig körül nézhettünk ezen a szép, „iz-
galmas” helyen. Amikor végzett a föld felrakásával odahívott bennün-
ket és azt mondta:

– Visszafelé több helyen megállunk, és mindenhol mondok majd va-
lamit.
Úgy is történt, több helyen megálltunk és akkor mindig elmondta, hogy 
hívják a helyet, ahol voltunk éppen. Amikor hazaértünk megköszöntük 
a bátyámnak, hogy elvitt bennünket „kirándulni,” mire ő azt felelte: 

– Ne nekem köszönjétek, hanem a Papának. Ekkor vált világossá, 
hogy az egész traktoros kiruccanás nagyapám ötlete volt, persze bátyám 
közreműködésével.
Voltunk Bögöcsében, hamarosan megtanultuk azokat a helyneveket, 
amelyek az idevezető út mentén vannak. Azóta megismertük falunkat 
szüleink, tanáraink, a kiliti emberek segítségével. Felnőttként egy na-
gyon kedves rokonunkkal – Végh Tamással – többször bejártuk ezeket 
a helyeket. Mindig ünnep volt, amikor jöttek Tomiék, öreg Wartburg-
jukkal, és ilyenkor mentem vele, csodálattal néztem, hogy fényképezi a 
pici kis madarakat, virágokat és közben mondja mindegyik nevét olyan 
szeretettel, amelyhez hasonlóval csak az „Öreg néne őzikéje”  mesés-
könyvben találkoztam. Annyit jártam Tomival a környéket, hogy a 
korábbi vadászszenvedélyem teljesen átalakult az állatok és növények 
rajongójává. Már nem szeretném lelőni a vadon élő állatot, és a réten, 
mezőn járva szinte mindig a lábam elé nézek, nehogy virágra lépjek. Ezt 
Tominak köszönhetem, és egy másik nagyszerű embernek, néhai Paska 
Istvánnak, mindkettőnk Pista bátyjának, aki sok időt szánt ránk és jött 
velünk bárhová is mentünk a kiliti vagy a ságvári határban. Gyakran 
járok Bögöcse környékén és mindig eszembe jut a történet, amikor elő-
ször jártunk itt barátaimmal és bátyámmal. Javaslom minden fiatalnak, 
hogy járja be ezt az útvonalat, így egy életre szóló élményt szerezhet 
magának.

Most elmondom, hogy merre menjetek: 
– Kimentek a Csapásra, a Jódi úton lementek a Téglaházi–dűlőig, a 

Darázs földeknél elfordultok balra, elmentek a Huszár tanya előtt… de 
tudjátok mit, keressük meg Jóska bátyámat, hátha elvisz bennünket az 
MTZ–jével. Amennyire ismerem, biztosan megteszi.
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Mi is magyarul beszélünk

Balatonkilitin a hatvanas években is élénk kulturális tevékenység 
zajlott. A felnőttek színdarabokat adtak elő. Sok előadást megélt 
a János vitéz, a Néma Levente és több komoly mű a mozi szín-

padán. Több táncos-zenés darabot is bemutattak. A gyerekek követve a 
„nagyok” példáját a tanárok lelkes munkájának köszönhetően, amikor 
csak tehették felléptek a mozi színpadának deszkáira. Divat volt akkori-
ban a vetélkedő is, amely járási, sőt sok esetben megyei kereteket is öl-
tött. Így jutottunk el Siófokra az egyik irodalmi és nyelvtani vetélkedőre, 
amelyet az általános iskolában rendeztek. Jöttek velünk felkészítő taná-
raink és mivel zenéről is volt szó a vetélkedőn – Sára Feri bácsi, iskolánk 
szeretett igazgatója is, akiről köztudott volt, hogy „nem élhetett muzsi-
kaszó nélkül”. Feri bácsi az énekből és zenéből felkészült gyerekekkel 
félrehúzódott az egyik osztály falai közé és halkan próbálgatták, hangol-
gatták hangszereiket és még a megmérettetés előtt utoljára átnézték az 
őket érintő kérdéseket. Mi többiek a folyosón beszélgettünk, úgy, ahogy 
azt a gyerekek általában teszik, ha többen vannak, ügyet sem vetve a 
hangerőre, a kiejtés formálására és a választékos kifejezésre, vagyis úgy, 
mint Kilitin a hátsó udvarban, a Csőri oldalban, vagy a Csapáson, úgy 
félúton Papkuta felé. Ne kerülgessük a témát: a hol helyett: „hun”, a jön 
helyett: „gyün”, a volt 
helyett: „vót” formában 
hangzottak el a szavak. 
Mindez egy IRODAL-
MI–NYELVTANI vetél-
kedő előtt rövid idővel, 
az erre felszentelt épü-
letben. Erre fel kellene 
szisszenni, vagy halk 
sikolyt kellene művészi 
szopránnal kibocsáta-
ni! Ha hiszik, ha nem, 
a felszisszenés nem is 
maradt el, de a sikoly 
is készülődött a Pestről 
hozzánk, paraszt gye-
rekekhez „lelátogató” 

művésznő jóvoltából, aki félrehívott bennünket és megkérdezte:
– Hol tanultatok beszélni? Hogy lehet így egyáltalán szavakat kiejte-

ni? És ti jöttetek egy irodalmi-nyelvtani vetélkedőre? 
Volt még vagy négy-öt kérdőjel, de bennünket valahogy a kényeskedő 
művésznő nem tudott meghatni. Nem csak bennünket! Ami ezután 
következett, az maga volt a csoda, a pedagógusi hivatás magasiskolá-
ja. Olyan dolog történt, amely talán ahhoz hasonlítható, mint amikor 
a jó pásztor úgy tereli vissza az elkóborló bárányokat a nyájhoz, hogy 
közben meg ne sértse őket. Az eset pedig úgy zajlott, hogy Sára Feri bá-
csi éppen meghallotta a művésznő remekbe szabott kérdéseit szeretett 
diákjaihoz, és a legnagyobb meglepetésemre – a tőle nem megszokott 
stílusban – valamelyikünk felé fordulva így szólt:

– Te Józsi, idesanyád e’ tette-e má’ a borocot? Ha gyüttök a begyűjtő 
fele, vigyázzatok, mer’ a kovácsműhelytű a tikok kijárnak az útra, ne-
hogy főbukfencűjetek bennük a kordéva’.
Ezt egy szuszra kimondva, ránk mosolygott. Mi pedig vettük a lapot. A 
kis nagysád – művésznő – egy darabig kapkodott a levegő után, aztán 
visszavonult. A vetélkedő zsűrijében láttuk legközelebb.  A versenyen 
könnyen vettük az akadályokat. Írásbelin elsők lettünk. A szóbelin csak 
a siófokiak voltak jobbak nálunk. A helyes beszédben egy – kiliti – pa-
raszthajszállal maradtunk el tőlük. Nagyon tudtak a siófokiak és nagyon 
kulturáltak voltak. A vetélkedő végén Igazgató bácsink is felszólalt. Iro-
dalmi nyelven, de a Zala megyéből hozott gyönyörű tájszólással ékesítve 
beszédét. A műsor végén a művésznő odament Feri bácsihoz és elnézést 
kért, amiért rászólt a diákjaira, aki megkérdezte a primadonnát:

– Ön ugye budapesti?
– Most már igen, – felelt a színésznő, korábban egy Salgótarján mel-

letti falucskában éltem, és elmosolyodott. 
Bárhogy is leplezte, kiejtésében ott bujkált a hamisíthatatlan felvidéki 
tájszólás. Rájött, hogy elvesztette a csatát, de az őt legyőző nem alázta 
meg, hanem mesterien terelte vissza a mindennapok világába.

– Látja művésznő – felelt drága igazgató bácsink, felemelve a színész 
jobb kezét – most már teljes lelki nyugalommal csókolok kezet önnek, 
hiszen mi is, Ön is, magyarul beszélünk. Ezen a nagyon változatos, gyö-
nyörű magyar nyelven. Ugye milyen érdekes? – megértjük a palóc Mik-
száth Kálmánt, a dunántúli Vörösmarty Mihályt, az alföldi Petőfi Sán-
dort. Ahogy ezt kimondta, nyílt tekintetű szemével ránk kacsintott.
Ezt az arcot, ezt az embert, ezt a pedagógust nem tudom elfelejteni.
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Lovaskocsi a kert szegletében

Kiss Miklósék szemet gyönyörködtető, parkosított kertjében, a 
fő helyen áll egy lovaskocsi. Egy vasalt kerekű kis szekér, kon-
zervált, lakkozott, újjávarázsolt jármű, munkaeszköz, amely 

bármikor újra használható lehetne, ha engedné a boldog tulajdonos. A 
szekér pihen, megszolgálta jócskán az árát 1930-tól idáig.

– Ezt a kis kocsit csak egy ember foghatná újra ló mögé, és az nem 
más, mint nagyapám: Koók János, – mondja a fiú unoka, – az Eszti fia 
Miklós. – Másnak nem engedem!
Mondatában a „nagyapám” másként cseng, mint a többi szó. Úgy, mint 
amikor a kiscsikó csilingelő csengettyűje egyre öblösebb hangon muzsi-
kál, majd átvált harangzúgássá. Ezt így kimondani csak egy unoka ké-
pes. Ez a mérhetetlen hála és szeretet hangja. Mikivel és János bácsival 
beszélgetünk az Új sori ház kis szobájában és egyszeriben megjelenik 
előttünk Kiliti közel egy évszázados történelme. János bácsi a 94-ik élet-
évében lévő tősgyökeres kiliti ember mesél életéről:

– Kilitin születtem 1916. február 12-én. Korán árva lettem, édesanyám 
három éves koromban a spanyolnátha járványban halt meg, apámat pe-
dig egy vétlenlövés ölte meg, amikor ’19-ben a községházán a begyűjtött 
fegyverek közül az egyik elsült. Húgommal, mint árva gyerekek Hol-
landiába kerültünk. Róla sajnos, azóta sem hallottam. Itt egy évig tar-
tózkodtam, iskolába is jártam ez alatt az idő alatt. Itthon újra kellett 
tanulnom a magyar nyelvet, mert értettem ugyan mindent, de beszélni 
nagyon nehezen tudtam magyarul. A kiliti református iskolába jártam, 
ahol abban az időben Huszár Gusztáv volt a tanító. Hozzá kerültem 
dolgozni is, a háztartásukban „mindenes” lettem. A tanító és családja 
megszerettek, meg voltak elégedve a munkámmal. Náluk dolgozhattam  
1938-ig a katonasághoz való bevonulásomig. A honvédségnél a távbeszé-
lőkhöz kerültem és részt vettem a Dél-vidék, majd  Erdély megszállásá-
ban. Leszerelésem után Huszár Gusztáv egy csendőr százados segítsé-
gével el tudta intézni, hogy felvegyenek csendőrnek, mondván, hogy az 
állami szolgálat után jár nyugdíj. A csendőrséghez való felvételt szigorú 
feltételekhez kötötték: az egész család részéről büntetlen előélet, egész-
ségi alkalmasság, keresztény származás. Felvettek és a pécsi kerülethez 
kerültem. Kitört a háború, ideért a front és Veszprémbe kellett mennem, 
ahol összeállítottak egy századot és vonattal Budára vittek bennünket. 
Alighogy odaértünk, bezárult az ostromgyűrű és hamarosan fogságba 
estem. Odesszába, a Fekete tenger partjára kerültem, ahol kegyetlen 
körülmények között éltünk. Az étel kevés volt, főleg káposztát ettünk, 
amely tele volt levéltetűvel. Sokan meghaltak betegségekben és az éh-
ség miatt. A fogságban találkoztam egy régi kiliti ismerősömmel: Nagy 
Jánossal – az újsori áccsal. Nagyon megörültünk egymásnak. 1947-ben 
szabadultam 47 kilósan. Kiéhezett állapotban érkeztem haza. Felépül-
tem és 1948-ban megnősültem. Két lányom született: Eszti és Zsóka. 
Mindkettő lányomnak két gyermeke van, mindegyiknél egy fiú, egy 
lány. Apósom, aki Kiliti egyik legnagyobb gazdálkodója volt, ellenezte 
a házasságunkat, mivel én szegény „gyerek” voltam. Aztán hamarosan 
megkedvelt, mert hála Huszár Gusztáv tanítónak, a náluk töltött évek 
során elsajátítottam a földművelés és állattartás minden fortélyát. Sze-
rettem a földet és a „jószágot” így mindig elboldogultam az életben. So-
kat dolgoztam apósom téglaégetőjében. A téglát azzal a kis lovas kocsi-
val szállítottam, amit unokám Miklós felújított és a kertben állított ki. A 
háború után is sokáig „egyéni gazda” maradtam. Sokáig nem léptem be 
a Tsz–be. A „nagyüzembe”a hatvanas évek elején sikerült „beagitálni”.
Először fogatos lettem, majd hamarosan állattenyésztési brigádvezető. 
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A Tsz-ben megbecsültek, mert szinte mindenhez értettem és hama-
rosan rendet raktunk az állattenyésztésben. Megszüntettük a dolgozók 
részéről a könnyelmű, pazarló munkát. Felfejlesztettük az állattenyész-
tést. Sok fejős tehenünk volt és nagyon szép sertés és baromfi-állo-
mányunk. E mellett a „háztáji” gazdaságunkban is dolgoztam felesé-
gemmel, majd ahogy nőttek lányaim, velük együtt. Műveltük a szőlőt, 
kukoricát és neveltük a „jószágot”. Sokat kellett dolgozni, hogy a család 
boldogulni tudjon. Felnőttek a lányaim és családot alapítottak. Megbe-
csülnek, az unokák is szeretnek. Sajnos feleségem már nem él. Nyugdíj-
ba vonulásom nem a pihenést jelentette. Még ma, közel 94 évesen sem 
tudok meglenni munka nélkül. Hogy is tudnék, hiszen egész életemben 
dolgoztam.

Hallgatom János bácsit. Itt ül velem szemben Kiliti közel egy évszá-
zada. Aztán megjelenik előttem egy régi kép – talán a hetvenes évekből, 
de lehetne korábbról is és későbbről is: egy lovas kocsit látok, az ülés-
deszkán egyenes derékkal ül egy magas szikár, tiszteletreméltó ember 
és mellette egy szép arcú, mosolygós asszony, Eszti néni. Boldog vagyok, 
hogy megismerhettem őket!

Kilitiek bakaruhában

Ott voltak a mieink mindenhol, ahol zengett az ég, morajlott a 
föld.  Dédapáink, Nagyapáink hullatták a vérüket az első és 
második nagy háborúban. Sok esetben kenyeres pajtásukkal, 

barátjukkal, szomszédjukkal együtt húzták fel a nehéz, komisz göncöt. 
Földijükre még sokkal jobban vigyáztak, mint saját magukra. Földi. 
Nyelvtani jelentését nem tudnám leírni, de azt a jelentését, ami itt belül 
van, a mellkas alatt, azt – hála Istennek – volt lehetőségem átérezni. 

Képzeljünk el egy nagy laktanyát a 70-es években, valahol a Dunán-
túlon. A laktanya egy olyan hely volt, ahová az ország minden részé-
ből vonultak be fiatalok, azért, hogy „védjék a hazát”. Ha nem volt mit 
védeni – és szerencsére nem kellett – az ide összegyűjtött zöld ruhába 
öltöztetett fiatalok úgy múlatták az időt, ahogy tudták, és ahogy má-
sok megengedték nekik. Egy csepp voltam a tengerben, – ennek a nagy 
masszának a részecskéje. Elszakítva a szűkebb hazától, betanult gépies 
mozdulatok között, a több csillagosok kényének kiszolgáltatva, ettük 
a tábori konyha szakácsainak remekműveit. Nagyon hiányzott anyám 
főztje, hiányzott minden, ami Kilitit jelentette. Különösen ünnepek kör-
nyékén erősödött fel a honvágy, még jobban elkedvetlenedtem. Az egyik 
ilyen alkalommal szomorúan ballagtam a laktanya hátsó épülete irányá-
ba, valamilyen feladattal, amikor egy hang szólt rám az egyik nyitott 
földszinti ablakon keresztül:

– Hova megy katona?!
Az ablak irányába fordulva, már láttam is a katonát, akit azonnal fel-
ismertem. Németh Gézát. Földimet. Kiliti rendes gyerek, Németh Kar-
csi bácsi fia. Mindig tiszteltük egymást, már szüleink is jó barátságban 
voltak. Mire válaszoltam volna a feltett kérdésre, Géza barátom már az 
ablakon át kiugorva, előttem állt, szorítottuk egymás kezét. Ebben a 
kézfogásban benne volt a gyerekkor, a Kiliti általános iskola, apáink ifjú 
korának szegénysége, becsülete.

– Mi van veled testvér? – kérdezte. – Nem is tudtam, hogy te is bevo-
nultál. És én elkezdtem barátomnak mesélni. Keserűségemet sem felej-
tettem ki, hogy az egyik társunk miatt az egész  szakasz büntetésben 
van, és nem mehetünk haza a hét végén.

– Leckéztessétek meg a „fickót” – mondta Géza – és receptet is adott 
az ötlet mellé.
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Még egy kicsit elbeszélgettünk és én hamarosan vittem Géza ötletét a 
Kaszárnya első épületének 4-ik emeletére – elhelyezési körletünkbe. A 
történethez hozzátartozik, hogy volt egy katonatársunk, aki nem bírt 
magával. Mindenkivel pimasz volt, nem tudott beilleszkedni a közös-
ségbe. A parancsnokunk néha megdorgálta, de nem használt neki. Leg-
utóbb is italosan jött be eltávozásról. Ezért voltunk most mi is „bünti”– 
ben. Géza barátom ötletének megvalósításával éjjel egy óráig vártunk. 
Innen aztán elszabadultak az események. Megvártuk, hogy minden 
bajunk okozója elaludjon, elbújtunk az emeleten, ahová csak lehetett. 
Az alegység ügyeletes ekkor bement a körletbe és felordította az alvó 
katonát, belekiabálva a fülébe, hogy: 

– Riadó! Teljes felszerelés, fegyver nélkül. A szakasz már az alakuló 
téren van. Siess, nehogy megint miattad, mi is bajba kerüljünk.
Katonánk, amilyen gyorsan csak tudott felöltözött, málhazsák, sisak, 
meg minden vacak a hátára és egyenesen rohant az alakuló térre. Éjjel 
egy órakor! Persze, hogy nem talált ott senkit. Addigra mi már visszabúj-
tunk a jó meleg lópokróc alá. A többit az ügyeletes tiszttől tudtuk meg 
másnap, amikor felballagott a körletünkbe és egy kicsit beszélgetett ve-
lünk. Innen vált ismertté a történet folytatása. Katonatársunk, amikor 
nem talált senkit az alakuló téren, felkeltette az ügyeletes tisztet, és 
nagy elnézéskérések közepette jelentette neki, hogy lekéste a riadót és 
most nagy gondban van, mert nem tudja, hol találja meg alakulatát. A 
százados egy jól célzott ordítással indította útjára fel a körletbe az elté-
velyedett honvédot, aki nagyon fürgén futott fel a lépcsőn a negyedikig, 
meg se kottyant neki az a plusz öt-hat kilónyi tégla, amit előzőleg tet-
tünk a málhazsákjába. A „rossz gyereket” Géza barátom ötlete alapján 
megleckéztettük. Ennek ellenére a hét végét a laktanyában töltöttük. 
Otthon, és a többi „jobb helyeken” pedig ünnep volt. Nem emlékszem 
már, hogy Karácsony, vagy Húsvét. Maradt a körlet, az unalmas tévé 
műsorral, a csocsó vagy a céltalan semmi, amibe aztán nagy értelmesen 
bele is bámultunk. Ha azt mondjuk hazai, mindjárt az otthonról hozott 
finomságok jutnak eszünkbe. A rántott hús, a krémes, amit édesanyám 
tudott a legfinomabban elkészíteni. Nekem az én édesanyám, másnak a 
saját édesanyja. Ilyenek ezek az édesanyák. Áldja meg a teremtő az em-
léküket is! Amint valami hasonló gondolatok jártak a fejemben, nyílott a 
körletünk ajtaja és belépett rajta egy nagyon régi jó barátom, Nagy Kar-
csi, akivel gyerekkorunkban sokat játszottunk, a Kiliti „Proletárban”. A 
nagymamája a közelünkben lakott. Igen, Ő az, aki később a Szeptember 
6 téri üzletben dolgozott. Ő az, akit az egész Kiliti szeretett.

– Szevasz földi! – Üdvözölt mosolyogva Karesz.
– Gyere, ülj ide – csináltam helyet az egyik széken, és barátom, ez a jó 

lelkű kiliti gyerek, leült és máris otthon jártunk gondolatban. Végigsza-
ladgáltuk a Kiserdő környékét, a Békás tó partját, a Csőrit. Egy helyben 
ülve bekopogtattunk rokonainkhoz – a képzelet szárnyán magunk előtt 
láttuk mindkettőnk szeretett Kilitijét.
Észre sem vettük és beesteledett.

– Nekem mennem kell, – szólalt meg Karesz. De mielőtt elindult vol-
na, átnyújtotta azt a kis csomagot, amelyet hozott magával.
– Ezt fogyaszd egészséggel, igaz, hogy nem hazai, a konyhán szedtem 
össze.

– Köszönöm barátom, – szólaltam meg megilletődötten, de ő nem vár-
ta meg a hálálkodásomat, elindult körlete felé. Az ablakon kinézve még 
láttam egy darabig, aztán már csak mosolya tükröződött vissza lelkem 
mélyéről.
Kibontottam a csomagot. Abban volt minden. Egy rúd szalámi, egy üveg 
zsír, zöldpaprika, egy liter bor, ami a Kiliti hegyből származott. És még 
volt valami abban a csomagban. Az a szeretet, amelyet itt Kilitin, ebben 
a kis faluban kaphat útravalóul az ember, és amelyet nem tart meg be-
csomagolva, hanem amint csak teheti, kibontja és továbbadja, azzal a 
szándékkal, hogy az a lehető legtöbb emberhez eljuthasson.

Karcsi barátom, az én kedves földim, már néhány éve fentről szemléli 
a földi eseményeket. Nekem minden ünnepen eszembe jut Ő, és az a kis 
csomag, amelyet Tőle kaptam – kiskatonaként – és amelyet igyekszem 
minél több embernek továbbadni. Isten áldjon, kedves földim!
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Léner Pista bácsi cseresznyéje

1991 tavaszán történt. A százados óvatosan hajtotta az új „Golfot” 
a kiliti szőlőhegy nyugati szélén lévő „Ádándi” úton. Jobbról ku-
koricaföldek, az elmaradt májusi eső után áhítozva, balról az ősi 

szőlőhegy, egyre kevesebb Otellóval, Noával, Elvirával. Az új törvény 
csak a hazai fajtákat tűri meg. Pedig az Otelló…!  Az igen! Ebéd után 
egy pohárkával többet ér bármelyik szívgyógyszernél. 

A százados kedvetlenül döcögött a gödrös földes úton. A gondolatai 
a munkahelyi gondok körül forogtak. Hamarosan jön a nyár, ami már 
megint szabadság nélkül telik el, neki is, állományának is. Gondolatai-
ból Nagy Sanyi – önkormányzati képviselő közeledő autója zökkentet-
te vissza a „való világba”, aki a tőle megszokott kedves, de határozott 
hangján üdvözölte:

– Szevasz arany apám!
Sanyi lekezelt Karcsival, a századossal, elviccelődtek, felelevenítettek 
egy-két emléket a közös gyerekkorból, majd a viccet félretéve most már 
az önkormányzati képviselő hegy-gazda tájékoztatta a járőralosztály ve-
zetőt a szőlőhegyben folyó dolgokról. Milyen dolgok lehetnek ilyenkor 
tavasz végén, nyár elején?

– Feltörik a pincéket, elviszik a termést. Leszedik a gyümölcsöt a fá-
ról, feltépik a földből, amit csak lehet, kesergett képviselőnk.
Megegyeztek, hogy együttműködnek a helyzet normalizálása érdekében, 
ezzel elbúcsúztak. A százados még egy kicsit nézelődött a „hegyben”, 
hol a kocsiból, hol kiszállva, aztán úgy dél körül megállt édesapja gon-
dozott szőlője mellett. Az autót beállította a kis házikó és a fák közé és 
a lépcsőre leülve, gondolatban megtervezte az alosztály következő heti 
szolgálatát, majd azon töprengett, hogy itt kiteheti az ember a lelkét, 
akkor sem lehet szemmel látható eredményeket elérni. Szemével több-
ször is végigpásztázta apja szőlőjét, elmélázott a pirosló cseresznyén, 
amit vele ültettek ’87-ben, és ez évben már szépen mutatkozott termés 
az ágain. Mikor lesz ez a kis fa akkora, mint ott szemben, Léner Pista 
bácsi szőlőjében? Nézte a távoli fát és arra lett figyelmes, hogy két ága 
mozog, pedig állt a levegő. Petőfi versének részlete jutott eszébe: „ma-
dárka szállott rá” és késztetést érzett, hogy közelebb menjen a fához és 
megnézze, miféle madarak lehetnek a lombok alatt. Arra gondolt, hogy 
seregélyek, de azok nagyobb zajjal lennének. A fához közeledve kivet-

te a táskájából riasztó pisztolyát, amit a határba sokszor magával vitt, 
és úgy közelítette meg a mozgó ágakat. Gondolta, ha mégis valamilyen 
gyümölcsfaló madarak pusztítják a termést a pisztoly hangjával elijeszti 
őket. A cseresznyefához érve meglátta a két – szárnyak nélküli – „jó 
madarat”, akik észlelve az odaérkező rendőrt, leugrottak a fáról és el 
akartak szaladni. Még sem tették, mert a riasztó pisztoly látványa és a 
felszólítás megtette a hatását.

– Mit kerestetek a fán? – csattant a kérdés a húsz év körüli srácok felé.
– Csak néhány szem cseresznyét szedtünk le, mondta az egyik.

A százados figyelmét nem kerülte el az egyik ágra akasztott nagyméretű 
„zsák-szatyor”, amelybe akár tíz kiló is belefér a piros gyümölcsből. 

– Fiúk, a személyi igazolványotokat óvatosan csúsztassátok ide ne-
kem, aztán beszélgethetünk tovább. – Csodák csodája mindegyiknél volt 
személyi igazolvány, és amikor már azok a rendőr kezében voltak, a tár-
salgás így folytatódott:

– Mivel ismerem apáitokat, akik rendes emberek, a következő bünte-
tést találtam ki számotokra. Eközben felírta a két fiú személyi adatait, 
majd az egyiket felküldte a fára a szatyorért, amelyben talán három-
négy kilónyi gyümölcs lehetett.

– Tudjátok kinek a fájáról szedtétek a cseresznyét?
– Nem. – Volt az egyöntetű válasz.
– Ez egy dolgos ember szőlője a rajta lévő fával együtt. Úgy hívják, 

hogy Léner István. Ez az ember minden nap már hajnalban itt van, hogy 
délre végezzen a munkával. Így lesz ez holnap is.

– Most jön a feladat meghatározása: Van-e kapátok?
– Nekünk otthon van „hurulónk” is és több fajta kapánk is.
– Akkor lehet, hogy ki is találtátok, hogy mi lesz a büntetés?
– Nem, nem is sejtjük, válaszolta az egyik fiú.
– Holnap reggel, hét óra körül mindketten kapával legyetek itt ezen 

a helyen. Jelentkezzetek annál a szalmakalapos bácsinál, aki éppen 
„hurulja” a szőlőt. Ő a Léner Pista bácsi. De ott legyetek ám, mert az 
adataitokat felírtam.

– Ott leszünk, válaszolták nem túl meggyőzően.
Teltek múltak a napok, hetek és egyszer úgy alakult, hogy a százados 
édesapjának segített a szőlő tetejét „elszedni”. A szemközti szőlőben 
Pista bácsi is ugyanezzel foglalatoskodott. Egyszer csak egymás köze-
lébe értek az „öreggel”, akivel beszédbe elegyedtek. A beszélgetés poha-
razgatással folytatódott és, mint ilyenkor általában, nem csak a jó bor 
folyik a pohárba, hanem a szó is a dolgos emberből. 
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– Képzeljétek, hogyan jártam, amikor érett a cseresznye, egyik reggel 
megjelent itt két fiatalember kapával a vállukon és elmondták, hogy egy 
rendőr küldte őket, hogy a büntetésüket nálam kell letölteniük, mégpe-
dig egy napig kapálniuk kell a szőlőben. Hiába tiltakoztam, azt mond-
ták, hogy nagy baj lesz, ha a munkát nem végzik el.

– Na és kapáltak?
– Ahogy az illik. Látszott rajtuk, hogy „magunkfajta dolgos gyere-

kek”, annyira szorgalmasak voltak, hogy még a déli melegben sem akar-
ták abba hagyni.

– A cseresznyét visszahozták?
– Vissza, amikor befejeztük a kapálást, felküldtem őket a fára és tele-

szedettem velük azt a nagy szatyrot. Alig tudták haza cipelni. 
Amint Pista bácsi mesélte a történetet, egyre többször pillantott a szá-
zados szomszédra, majd egyszer csak elnevette magát.

– Szóval, te voltál az a rendőr, te küldted ide ezt a két srácot.
Nem tudtam tagadni, „beismerő vallomást” tettem kedves szomszé-
dunknál, én voltam az a rendőr. 

Az eset után közel tíz évvel, busszal jöttem Kilitire, mellém ült egy 
harminc év körüli férfi. Darabig csak ült, majd felém fordult, kezét nyúj-
totta, bal kezével megveregette a vállamat és annyit mondott: 

– Köszönöm Karcsi bácsi.
Majd még hozzátette:

– Ha arra jár felénk, okvetlen nézzen be hozzánk, ha érik a cseresz-
nye. Ültettem az új házunk kertjében korait, ropogóst, késeit. Az én gyere-
kemnek már nem kell más fájáról elcsenni, mint nekünk, annak idején. Sö-
tétbarna arcán átszaladt egy méltóságteljes, egészségesen büszke mosoly.

A Kiliti motoros

Egyetlen köves út volt a faluban az ötvenes évek végéig: az „Új 
sor”, a mai Honvéd utca. Por vagy sár borította a többi utcát, 
nemcsak az úttestet, hanem a járdákat is. Nagy öröm volt, ami-

kor ötvenkilencben elkészült a Papkutai út a „trafikig” – a mai Sirály 
üzletig, majd a hatvanas években kohósalakos vagy betonlapos járdák 
könnyítették meg a közlekedést. A busz forgalom a 60-as évek végéig 
elég „gyér” volt, óránként közlekedtek a buszok, megálló csak a Vásár-
téri keresztnél, a Postánál és a mai Szeptember 6 téri keresztnél volt, 
az út akkor még a Gépállomásnál elkanyarodott és a Kenyérgyár előtt 
elhaladva lehetett Siófokra beérni. Akkoriban nem volt ritkaság, hogy 
lovas kocsival mentünk „Fokra”, a legelterjedtebb közlekedési forma a 
„szegény ember számára” azaz a két lábunk volt. Miért nem biciklivel 
jártunk? – mert nem volt egykönnyen elérhető mindenki számára. Nagy 
szenzációnak számított, ha egy-egy „motorbicikli” jelent meg a faluban, 
a személyautó pedig annyira ritka volt, hogy nyugodtan futballpályának 
használhattuk az utcát, nem kellett attól tartani, hogy a félidő lefújása 
előtt megjelenne egy „taxi”. Ugyanis, mi minden személyautót taxinak 
neveztünk. A hatvanas évek elején saját tulajdonú személykocsi alig né-
hány darab volt. Arra emlékszem, hogy dr.Tiborcz István körzeti orvo-
sunk a hatvanas évek elején már egy 407-es – zöld-fehér színű – Moszk-
viccsal járt. Dr. Rajcsányi László állatorvosnak egy 501-es Trabantja 
volt. Lehet, hogy akadt több autó is, de inkább csak a hatvanas évek 
második felétől kezdtek 
saját kocsik megjelenni 
Kilitin. A motorizáció 
folyamatosan közelített 
az autóval való közleke-
déshez. Az első lépcső-
ben a motorok jelentek 
meg. 125-ös Csepellel 
járt Tóth József vala-
mint veje Győri István, 
ugyanilyen motort hasz-
nált Csák Gyula, volt né-
hány DKW, majd később 
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jöttek a Danuviák, Pannóniák, ezzel együtt a Panni és Berva moped. 
Ez a két moped azonos, 50 köbcentis motorral készült, egy személyesek 
voltak és már 50 km/órás sebességet is tudtak. Nekem a Panni volt a 
kedvencem, mert 1961-ben édesapám is ilyent vett – több évi – részletre. 
Több színben készültek: apámé és Harmat Edéé szürke, Bazsai Lajosé 
és id.Keresztes Jánosé fekete-fehér, Baksa Józsefé piros-fehér szín össze-
állítású volt. Volt egy Panni moped, a faluban amilyent, még addig nem 
láttam, és hozzá foghatóról nem is hallottam. De olyan emberről is csak 
ritkán hallani, mint ennek a Panninak a motorosáról. Csekő József kiliti 
szorgalmas családban született. Ez a jellemben, fizikumban, felfogásban 
egyaránt kemény kiliti srác, egy életre elkötelezte magát a járművekkel 
és úgyszólván mindennel, aminek olaj vagy benzin illata van.  Fiatalem-
berként Budapestre került, ott gyarapította ismereteit, ott dolgozott, de 
mindig vágyott haza, neki is Kiliti volt az a mágnes, amely egyfolytában 
vonzotta, minden héten kitépte Pestből és repítette haza Édesanyjához 
majd menyasszonyához. Kemény munkával összespórolt pénzén meg-
vette azt a bordó színű Panni motort, amellyel aztán, számtalanszor 
megtette az utat Budapest és Kiliti között.
Bárhogy is számoljuk, ez sok órás út. Ki kell próbálni, nem nagy motor-
ral, hanem egy 50 köbcentissel! Főleg téli hóesésben! Ezen a kis motoron 
volt egy pótülés is. Így már ketten is utazhattak rajta menyasszonyával, 
majd feleségével. Kisgyerek voltam ezidőtájt, de meg tudtam állapítani, 
hogy ritka az ilyen csodálatos pár, mint ők ketten.
Nekünk, hét-nyolc év körüli gyerekeknek nagy ünnep volt, amikor Csekő 
József kis mopedjével szombatonként a késő délutáni órákban a „Boda 
saroknál” bekanyarodott a gidres-gödrös utcánkba. Ilyenkor Iszli Jancsi 
barátommal szaladtunk a motor és motoros elé, aki megállt és mindket-
tőnket feltett a motorjára és bekanyarodott velünk az udvarukba, és 
érdekes módon a kapu mindig nyitva volt, mire odaértünk. Később egy 
nagyon szép bordó színű Danuviája volt: a rendszáma: KE 36-79, majd 
jött a Pannónia és az első Wartburg… majd a második, harmadik…, és a 
többi autó. Mindig nagy becsben tartotta és tartja járműveit. És még va-
lami: Csekő József a hatvanas évektől hazaköltözött Pestről. A Gépállo-
máson volt szerelő majd a Tsz-ben műhely-főnök. E mellett tevékenyen 
részt vett a falu arculatának kialakításában is, szinte minden utcában 
van néhány az általa készített nyitott, vagy zárt teraszból, kerítésből. A 
Panni motor már régen nincs meg, de az élmény, amit nekünk gyerekek-
nek jelentett, egy életre szól. 

Harmath Gyuszi és a CSAPAT

A hatvanas évek elejétől nyomja valami a szívemet, de eddig még 
nem tudtam magamból kibeszélni. Ez a valami a mai gyerekek-
nek talán semmit sem jelent, de nekem, nekünk az ötvenes, 

hatvanas években felcseperedett kiliti egyszerű gyerekeknek nagyon is 
fontos.

Gyerekek voltunk, és mint minden gyereknek, nekünk is játszani is 
kellett. Nem volt legó, nem volt videó, számítógép. Akkor hogyan ját-
szottunk? – kérdezné a kis unokánk. Mi játszottunk csak igazán. Nem 
a technika, a gépek játszottak helyettünk, hanem mi a kezünk, lábunk 
ügyességével és izmunk erejével, szívvel-lélekkel. A legfontosabb játék 
a foci volt. A FOCI. Így nagybetűvel, mert Kilitin ezt így kell írni. Így 
íródott be a falu történelmébe. Így írták be őseink. Abban az időben 
mindenki focizni akart, mindenki igazi focista szeretett volna lenni kö-
zülünk. Voltunk néhányan, akik csak szerettünk volna, de nem állt a 
lábunkra a labda. Nem volt meg az a gömb érzék, ami ehhez a sport-
hoz elengedhetetlen. Nagyon restelltem, de soha nem tudtam focizni. 
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Ennek ellenére ott voltam a pályán és néztem, ahogy gyerek társaim 
egyre nagyobb mesterei lesznek ennek a gyönyörű sportnak. Persze, én 
is erős gyerek voltam, így elkezdtem súlyt lökni és emelgetni, hogy egy 
kis tiszteletet vívhassak ki futballozó osztálytársaim, barátaim részéről. 
A kölcsönös tisztelet alapja azonban nem az erő és ügyesség volt, ha-
nem azt már szüleinktől örököltük, és génjeinkben volt, hogy szerettük, 
tiszteltük egymást, – mi kiliti gyerekek. Sok dologban teljesen egyfor-
mák voltunk. Leginkább abban, hogy nem dúskáltunk a javakban. Mi is 
szerettük a csokit, cukrot, fagylaltot, csak sokkal ritkábban juthattunk 
hozzá, mint gyerekeink. Abban az időben egy gombóc fagyi ötven fil-
lér volt. A fagylaltos tricikli tavasztól őszig néha-néha megjelent a kiliti 
utcákban. Volt rá példa, hogy végig toltuk a lábhajtásos szerkezetet a 
„fagylaltos bácsival” együtt, hátha egy-egy gombóc fagyival meghálálja 
segítőit. A fagyi árus és köztünk kialakult a cserekereskedelem. Anyá-
ink tyúkjai alól a tojást egyenesen a citrom, vanília ízű jegelt vízért vit-
tük cserébe. Egy darab egy gombóc átszámítással. Az egyik késő tavaszi 
napon a Csárda-rétre igyekeztem. Nagy örömmel mentem, mert egyik 
kedves osztálytársam – Harmath Gyuszi – aki az osztályból, de talán 
az iskolából is az egyik legjobban focizó srác volt, kiharcolta, hogy en-
gem, – mondjuk ki – ügyetlen gyereket, bevegyenek a csapatba. Tehát 
nagy izgalommal siettem a pálya irányába, a Szabadság úton járhattam, 
amikor összetalálkoztam édesapámmal, aki a fiát meglátva, lepattant 
biciklijéről. Zsebébe nyúlt és kivett belőle 2 darab ötven fillérest. 

– Láttam a fagylaltost a Csárda réten, vegyél magadnak egy adagot. 
Izmos kezével megsimogatta fejemet.
/Mindig csodáltam a kezeit. Igazi férfias kezek voltak, amelyeket szá-
momra az alkarjára tetovált Kossuth címer még csodálatosabbá tett./ A 
Csárda réthez érve Friss Béla bácsiék kertje végében szinte belebotlot-
tam a háromkerekű mozgó cukrászdába.

– Kérek egy forintért citrom-vaníliát. 
– Csak citrom van, – felelte a fagylaltos.

Megkaptam a kétszer ötven filléres adagot és mialatt a fiúkhoz értem, 
elnyalogattam. Márvány Gyuri – a nálunk egy évvel idősebb – vérbeli 
focista fiú, akire mindig büszke voltam, hogy anyai ágról rokonom, rö-
viden elmondta, hogy ki, melyik csapatban játszik. Hátvédnek tett be. 
Amint a meccs elkezdődött volna, a fagylaltos, triciklijével indulni ké-
szült.
Harmath Gyuszi szólalt meg:

– Gyuri, gyorsan szedjük össze a pénzt, mert az öreg „Sárgarigó” le-

lép. A Sárgarigó a fagyis gúnyneve volt.
Gyuszi mindenkihez odament és minden fiú adott neki tíz-húsz fillért. 
Amikor hozzám ért, én tanácstalanul álltam, mivel nálam nem volt egy 
fillér sem. Rövidesen visszaért egy tölcsér fagyival – az egész gyerekse-
reg számára. Mindenkihez odavitte a finomságot, mindenki nyalt egyet 
belőle, ami rohamosan fogyott. Amikor odaért hozzám, földbegyökere-
zett a lábam.

– Én nem adtam be pénzt!
– Ne törődj vele, csapattag vagy, a csapat így működik.

Nem tudom, hogy azt a napot hogy vészeltem át. A félórával korábban 
egyedül elfogyasztott citrom íze kezdett egyre keserűbbé válni. Nagyon 
szégyelltem magam. Későbbi életem során mindent megtettem, hogy ne 
kerüljek ilyen helyzetbe.

Hát már gyerek korában ilyen csapata volt Harmath Gyuszinak. Ilyen 
csapata volt Kilitinek. Úgy tudom, ma is ilyen csapata van Kilitinek. 
Úgy hívják ezt a CSAPATOT, hogy Balatoni Vasas.
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Élet az 50-es években

A háború előtti szegénység a háború utáni nyomorúsággal folyta-
tódott nagyon sok kiliti ember számára. Az 50-es évek „fényes 
szelei”-ből az én „zeig” nadrágos, foltozott ingű őseim csak a 

matt szürke, fájdalmas viharokat érezték. Az ember akkor is élni akart. 
A fiatal asszonyok gyereket szülni, a csöppséget felnevelni, a férfiak 
szorgalmas munkájára támaszkodva. Ebben a lélekgyilkos korban kevés 
öröm jutott „dolgozó parasztságunknak”, annyira sanyarú volt az élet, 
hogy a mindennapi betevő falat megteremtése is nagy gondot okozott. 
A termés vagy egyáltalán nem, vagy csak rövid ideig került a padlásra, 
ahonnan sokszor még az utolsó gabonaszemet is lesöpörték, az ólban 
keservesen nevelgetett disznó, baromfi nagyobb részét be kellett szol-
gáltatni.

– Mi lesz velünk? – tették fel a kérdést a falusiak, de sokáig nem kap-
tak választ senkitől.
Az emberek a szó szoros értelmében éheztek. Éheztek, de dolgoztak, 
végezték a munkájukat, hogy legalább a gyerekek ne szenvedjék meg 
ezt a kegyetlen világot.

Az alábbi történetet, amely a bajban lévők összefogásáról szól, szü-
leim többször elmesélték, amely tanulságul szolgálhat a ma –  sokkal 
jobb körülmények között élő fiatalok – számára. Az ötvenes évek elején 
történt. A fiatal férfiak télen, az erdőn dolgoztak. Egész nap vágták a 
fát, hordták, rakták a szabályok szerint. Csattogtak a fejszék, feszültek 
az izmok, délre mindig nagyon fáradtan ültek le a megrakott tábortűz 
mellé, szótlanul elfogyasztani az asszonyok által „odakészített” ebédet. 
A tűz melege és fénye kissé felvillanyozta őket, ezért mindig úgy helyez-
kedtek, hogy ahhoz lehetőleg a legközelebb kerüljenek. Sándor, egyik 
társuk, azonban mindig távolabb húzódott tőlük, a többieknek hátat 
fordítva falatozgatta ebédjét. A többiek eleinte arra gondoltak, hogy ta-
lán valami különlegesen finom ebédet csomagolt neki az édesanyja és 
nem akarja, hogy a többiek lássák, hogy mit eszik. Ez így folytatódott 
napokig. Kicsit nehezteltek is rá, kihúzónak titulálták egymás között. 
Egy napon azonban fény derült mindenre. Sándor, mielőtt leültek volna 
ebédelni, elsápadt és elvágódott a havas erdei talajon. A kezében tartott 
„csuma szatyorból” kiesett egy újságba csomagolt valami, amit Bóka 
Imre bácsi – a brigád legidősebb tagja felvett a földről, miközben néhá-

nyan a leterített – akkor „divatos” zöld katona-posztó kabátokra fektet-
ték az ájult embert. Pofozgatták, mire kicsit magához tért, kérdezget-
ték, hogy mit érez. Elmondta, hogy szédül és remeg keze lába.

– Így már én is voltam többször az életben, amikor éhes voltam, – szó-
lalt meg a brigádban dolgozó apám. 

– Imre bácsi, vegye ki Sanyi ebédjét a szatyorból, ha eszik néhány 
falatot, biztosan jobban lesz.
Imre bácsi szétnyitotta Sanyi szatyrát, de nem talált benne mást, csak 
azt az újságpapírba göngyölt csomagot, amit az előbb vett fel a földről. 
Kibontotta és akkor világosodott meg minden a komorrá vált arcú kiliti 
fiatalemberek előtt. Ott szomorkodott a kissé átázott blabla szövegű 
napi lapba tekerve két szelet összeborított lekváros kenyér.

– Apám Imre bácsit távolabb vonva, a fülébe súgta, hogy véletlen se 
hallja gyámolításra szoruló társuk:

– Látja bátyám, itt nagyobb a baj, mint gondoltuk. Ez a szegény gye-
rek éhezik. Nem beteg, hanem nagyon éhes. Lekváros kenyéren nem 
lehet egész nap fát nyűni! 
Imre bácsi gyorsan maga köré gyűjtve a fiatalokat, határozottan kijelen-
tette, hogy ennek az embernek tartalmasabb étel kell, de azonnal.

– Fiúk, kinek milyen ebédje van?
Hamarosan kiderült, hogy az ebédek minőségét illetően egyiküknek 
sincs oka a dicsekvésre, de azért az egyik kockás konyharuhára mégis 
rá tudtak rakni néhány szem töpörtyűt, egy kis szalonnát, néhány po-
gácsát. Most jött a neheze. – Hogyan adják oda az ételt, hogy ne bántsák 
meg vele? Az egyik srác egy ötlettel állt elő. Odalépett Sanyihoz és a 
következőket mondta neki:

– Te Sanyi, nagy bajban vagyunk, mert amikor elestél a „kajád” ki-
esett a szatyorból és olyan piszkos lett, hogy nem lehet már megenni. 
Helyette fogadd el ezt a kis pótlást, amit összeszedtünk. Ezzel átadta, a 
már felült munkatársnak a begyűjtött ennivalót.
A fiú lassan kezdte el eszegetni a töpörtyűt, a mellé rakott házikenyér-
rel. Egyszer csak minden elfogyott az ölébe tett ruháról és lassan-lassan 
visszatért arcának pírja is. Összeszedte erejét, megköszönve a finom 
ebédet, fogta a fejszéjét és folytatni akarta a félbeszakított munkát.

– Te most csak pihenj, majd mi elvégezzük helyetted, aztán holnap 
újra tudsz dolgozni, – nyugtatták a többiek.
A következő napon alig hogy kiértek az erdőre, erősen havazni kezdett. 
Abban bíztak, hogy hamarosan eláll a hó és újra dolgozhatnak. Addig is 
behúzódtak a maguk épített „menedékbe”, ahol végre kibeszélgethették 
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magukat. Valamelyikük el kezdett keseregni.
– Képzeljétek el, édesanyám a nyáron olyan kevés lekvárt főzött, hogy 

már a múlt hónapban elfogyott, pedig én nagyon szeretem a lekváros 
kenyeret. Az igazi „boroc” lekvárost. Szinte mindenki egyetértett vele.

– Sajnos már nekünk is alig van egy kevés otthon – fűzte hozzá Imre 
bácsi. 

– Sanyikám, ti hogy álltok, nektek van még valamennyi?
– Nálunk a „telázsli” egyik polca azzal van megrakva. Édesanyám 

sokat főzött, – felelte.
– Alkut ajánlanék, ha elfogadod.
– Mi lenne az?
– Mondjuk az, hogy hoznál minden nap – egy jó darabig – ide ki az 

erdőre „pofával összefordított” két szelet lekváros kenyeret és mi pedig 
adnánk helyette egy kis szalonnát, sonkát, töpörtyűt. De csak akkor, ha 
van bőven lekvárotok. Látod a miénk már elfogyott.
Megegyeztek, mégpedig úgy, hogy már az alku a mai napra is érvényes. 
A fiúk elosztották egymás között Sanyi lekváros kenyerét, meghagyva 
őt abban a tudatban, hogy mennyire ízlik nekik. Ő pedig elfogyasztotta 
a cserébe kapott húsféléket. Teltek-múltak a napok. Fogyott az erdő és 
fogyott a lekvár Juli néni spájzából és fogyott a szalonna a többiek kam-
rájából. Egy szép napon aztán Sanyi lekváros kenyér nélkül érkezett. 
Délben odaállt a többiek elé és remegő hangon azt mondta nekik:

– Fiúk, elfogyott a lekvár. Szeretném megköszönni a gondoskodást, 
amit tőletek kaptam ezekben a nehéz napokban. Végig tudtam, hogy a 
lekváros kenyér a hátatok közepére sem hiányzik, akárcsak nekem, en-
nek ellenére hoztátok nekem az ennivalót napokon át és azért találtátok 
ki ezt a lekvár-mesét, hogy ne könyöradománynak tűnjön, hogy engem 
tápláltok. Egy időre megszűnt a nyomor. Mi is vágtunk tegnap. De ezt 
csak nektek merem elmondani.
Ezzel kibontotta a papírdobozt és a tartalmát, – friss hurkát, kolbászt, 
– odanyújtotta a barátainak.

Van két fajta étel, amelyről apám hallani sem akart. Az egyik a kuko-
rica prósza a háború előtti idők szegényeinek, a másik pedig a lekváros 
kenyér az ötvenes évek szegényeinek az élelme.

Elszaladt a leölt disznó?

 

Nálunk is nagy ünnep volt a disznóvágás. Szüleim, nagy szüleim 
arra törekedtek, hogy egy „conit” karácsony előtt, egyet pedig 
a tél vége felé tegyenek a sóba, majd a füstre. Mikor, hogy sike-

rült. ’56-ig erről álmodni se lehetett. 
Nem értettem, hogy nagyapám miért mondja, hogy: – az idén nem vá-
gunk, mert elvitte Mátyás a disznónkat.

– Papa, hát a Mátyásról mindig azt mondtátok, hogy igazságos, akkor 
miért vitte el a mi disznónkat? – tettem fel e kérdést.

– Eh, fiam, ez a Mátyás egy gazember, ez nem a mi Mátyásunk. Tudod, 
mindenből van egy jó és van egy rossz. Így állunk ezekkel a Mátyásokkal 
is, nekünk, látod, a rosszabbik jutott.
A Papa azért, ha tehette, átverte ezt a bizonyos Mátyást. Nem mindig 
engedte elvinni az összes disznónkat. Nem tudom, hogyan csinálta, de 
telente, néha, hátul, a pince és a szalmakazal között volt egy nagyon 
rövid nyikkanás, majd a fejszét nagyon gyorsan megtisztította a vértől 
és a szegény megölt disznót nem perzselte, hanem leforrázta, nehogy 
a fény idecsalja Mátyás „fekete seregének sötét” katonáit. Ilyenkor 
nagyanyámat, ezt a jószívű asszonyt az bántotta, hogy nem tud kós-
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tolót vinni a szomszédoknak, nehogy kitudódjon az „engedély nélküli 
vágás”. Nem a szomszédoktól félt, hiszen azok ugyanilyen becsületes 
emberek voltak, mint ők, de az ördög nem alszik, és „Mátyás hollói” 
egyfolytában ott csapdostak felettünk.  Aztán az 1956-os ősz, lesöpör-
te azt a sunyi öreget, aki előtte évekig megakadályozta, hogy a kiliti 
ember a keservesen felnevelt jószágát úgy vágja le, ahogyan azt őseitől 
tanulta és a szalonnából vagy a kolbászból vihessen egy darabot a fi-
nom házi kenyérrel a határba, és cukros vagy lekváros kenyeret csak 
akkor kelljen ennie, ha nyalánkságot kíván. /Mátyás nevű nagybátyám 
ettől kezdődően újra hajlandó volt megünnepelni saját névnapját/. Hála 
Istennek, jobb évek jöttek. A disznóölés visszanyerte régi rangját és is-
mét ünneppé avanzsált. Mitől volt ünnep? – Talán leginkább attól, hogy 
együtt volt a „nagycsalád”, azaz mindenki, a nagyszülőktől az unokákig. 
Jöttek a pesti rokonok, a ságváriak, a falubeliek, és mindenki, akinek 
ott kellett lennie, ezen a nagy eseményen. A hatvanas évek elején még 
többnyire mangalicákat hizlaltak a kiliti asszonyok. Ezeket a gyűrűs 
sörtéjű állatokat a vastag szalonna miatt tartották, amelyből sok zsírt 
főzhettek, és a mezei munkára nagyon hálás étek volt a jó zsíros sonka, 
vagy szalonna. A disznóvágás – a legtöbb helyen – vidáman zajlott. Az 
emberek élcelődtek egymással, ugratták egymást. Voltak a jó hangulat–
teremtésnek egészen nagy mesterei is. Ilyenek voltak a Balassa gyere-
kek: Feri, Imre és unokafivérük, Jancsi. Volt kitől tanulniuk, mert az 
öreg Balassa testvérek is nagyon értették, hogy kell jó kedvet előidézni. 
Az egyik alkalommal nagyapám volt a tréfa „áldozata”. Ő volt sokáig a 
böllér, ő szúrta le a röfit. Ekkor is így történt. Fogta a fogságból hazaci-
pelt német bajonettjéből készített disznóölő kést és gondosan megfente. 
Nem köszörülte, nem élezte, megfente, úgy, mint a borotváját szokta, 
csak hogy nem a nadrágszíján, hanem egy jó mívű acéllal. Nem részle-
tezem, leszúrta az állatot, és amikor a mama a tálat odatartva, levette a 
vért, egy kicsit arrébb húzva, betakarták szalmával. Ekkor szólalt meg 
Balassa Feri bácsi, hogy:

– Be kéne nézni a konyhába, mert kihűl a pálinka.
 A Papa gyanútlanul követte az öreget, nem jutott eszébe, hogy a pálin-
ka is ki tudott volna jönni abból a konyhából. Tehát bementek, egy-két 
kupica lecsúszott, váltottak néhány szót, majd megindultak kifelé, hogy 
meggyújtsák a mangalicán lévő szalmát. A gyapjas nem volt a szalma 
alatt. Gyors körülnézés, és a kertben, Berkes János bácsiék kerítése irá-
nyában meglátták a disznót, oldalára feküdve.

– Hű a nem jóját! – kiáltotta el magát Balassa keresztapám. Jóska 

bácsi, milyen kése van magának? – elszaladt a disznó!
Drága Papám állt, földbegyökerezett lábbal és nem hitt a szemének. 

– Elszaladt a disznó, ismételte keresztapánk mondatát. Pedig én le-
szúrtam.

– Elszúrta maga, nem leszúrta, élcelődött Balassa Jancsi, és a neve-
tést megpróbálta visszapréselni magába, de egy-egy kis horkantás azért 
kicsúszott a száján.

– Te, Imrém, – fordult oda Nagyapám a kisebbik Balassához, szaladj 
be, hozd ki a konyhából a pálinkás üveget. 
A pálinka megérkezett, a benne lévő szilva pedig fogyott. A papa pedig 
gondolkodott. Megnézte a disznó torkát, ami teljesen át volt vágva. Elmo-
solyodott, odafordult a már hangosan kuncogó szomszéd gyerekekhez. 

– Ezt, hogyan csináltátok?
– Arrébb hajtottuk – mondta Feri, már amennyire ki tudta mondani 

a nevetéstől.
– Hajtottátok ám a… mindjárt megmondom, hogy mit! – azt hiszitek, 

nem vettem észre, hogy véres a „sarággya”?
– Tudja Papa, most tévedett, mert nem is a „sarággyával” vittük el, 

hanem lazsnakban. Szólta el magát Feri.
A fiúk, mivel jó erős legények voltak, vissza is vitték a disznót és az újra 
rárakott szalmára égő gyufát dobtak. A lobogó tűz megvilágította ezeket 
a kedves, mosolygós arcokat, amelyekről csak úgy sugárzott a szeretet, a 
másik ember megbecsülése. Itt, a kiliti „végeken” újra öröm volt élni.
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Gyuri bácsi

Gy
uri bácsi, az öreg cigány ember, a tél kezdetekor vállára vet-
te jól megélezett fejszéjét, ráakasztotta csuma szatyrát és a 
hóvirág elnyílásáig járta Kiliti göröngyösre fagyott utcáit. 

Lassú tempóban haladt, a kiskapuk előtt meg–megállt, félénken körül-
nézett, és ha látott valakit kint az udvaron, udvariasan, zsíros kalapját 
megemelve, megszólította:

– Jó napot adjon Isten! Van-e vágni való fájuk?
Ilyenkor két fajta választ szokott kapni a jó öreg. Igen, vagy nem. Volt 
olyan nap, hogy szomorú arccal végigballagott néhány utcát, mire ki-
nyílt előtte egy-egy kisajtó, és a munka végeztével szatyrába kerülhetett 
egy kis szalonna, jobb esetben sonka, kolbász. 

Azt a nyikorgós, havas téli napot, a hatvanas évek elejéről, nem tu-
dom elfelejteni, amíg élek. Volt az udvarunkban egy hatalmas fatuskó. A 
hozzá tartozó fatörzzsel és ágakkal hozták édesapámék, még az ősszel. 
A tuskó útban is volt és az ideje is elérkezett, hogy fel legyen darabolva. 
Apám szándékosan nem állt neki a munkának, várta, hogy jöjjön Gyuri 
bácsi. Úgy érezte, ha ő maga végezné el a munkát, az öreg favágó meg 
lenne ezzel csalva. Aztán megérkezett ez a kis jóságos megjelenésű, ala-
csony, de zömök ember. Megegyeztek a munkadíjban. Tíz forint kész-
pénz, a többit szalonnában számolták. A pincéből velem felhozatott otel-
ló borból egy pohárral ivott csak, és neki állt a munkának. Először éles 
fejszéjével leszedegette a kisebb–nagyobb gyökereket, majd néhányszor 
körbejárta a fa monstrumot. Azon igyekezett, hogy valahol egy hasíté-
kot szakíthasson a tetejébe, oda, ahonnan a fatörzs le lett fűrészelve. Ide 
kellett volna belepasszítani a faéket. Ide kellett volna, ha engedte volna 
a fa. De nem engedte, a hasítékból nem lett semmi. Az erős kemény-
fa ellenállt a fejszének. Édesapám egy darabig csak nézte a műveletet, 
aztán kihozta ő is a fejszéjét, amely ugyanolyan éles, jó szerszám volt, 
mint amilyent Gyuri bácsi forgatott a kezében. A tuskó tetejébe vágta a 
fejszét, nem a közepébe, hanem inkább a széle felé. 

– Most üssön a fejsze fokával! – bíztatta az öreget, aki odasózott egyet, 
majd még néhányat, de a fa nem akart repedni. Ekkor apám próbálko-
zott, és a fa nagyon lassan, de engedett.
A nagy igyekezet miatt észre sem vették, hogy Baksa Jóska bácsi ott áll 
nem messze tőlük és figyeli ténykedésüket.

– A két fejsze nem elég ehhez a mutatványhoz, mindjárt hozok vala-
mit. Elindult haza és rövidesen visszatért több, kisebb-nagyobb vasból 
készített ékkel. 

– Nem régen kaptam a vőmtől, a gépállomáson készítette, most kipró-
bálhatjuk őket.
Gyuri bácsit arrébb könyörögték a tuskó mellől és a két jó szomszéd 
– Baksa József a falu egyik neves kőműves kisiparosa, és apám – neki-
látott a hatalmas „tüke” bontásának. Forogtak a fejszék, hasítottak az 
ékek.

– Csekő Jóska megint remekművet alkotott. Ezek nélkül az ékek nél-
kül csak egyben tudtuk volna eltüzelni ezt a nagy „gyökeret” – viccelőd-
tek és dolgoztak.
Gyuri bácsi elismerően csóválta fejét. Az arcára volt írva, hogy minden 
elismerése a két farepegető emberé. A nagy tuskó hamarosan több apró 
darabra hullott és mi Iszli Jancsi barátommal, ezzel a végtelenül mozgé-
kony és kemény kis szomszéd gyerekkel behordtuk az öreg fatalicskával 
a hátsó udvarba. Ekkor apámék már a konyhában ültek hármasban az 
asztal körül. Édesanyám hozta Gyuri bácsinak a kialkudott tíz forintot 
és a tábla szalonnát.

– Hogy fogadhatnám el ezt a pénzt, amikor ti végeztétek el a munkát 
helyettem – sopánkodott az öreg favágó.

– Tegye csak el Bátyám, mert még megbánt, ha nem teszi – kérlelte 
apám. Szem lesütve tette a zsebébe a pénzt és régi, agyon viselt szaty-
rába a szalonnát.

– Megöregedtem gyerekeim. Tíz-húsz évvel ezelőtt még ez a tuskó 
nem fogott volna ki rajtam.

– Tudjuk Gyuri bácsi, mondták szinte egyszerre Baksa Jóska bácsi és 
apám. – Azt is tudjuk, hogy az első világháborúban a Somogyi Rosseb 
bakákhoz vonult be és harcolt Galíciában.

– Meg a szerbeknél – tette hozzá a kis öreg, akinek egyre jobban meg-
eredt a nyelve és mesélni kezdett. Mesélt arról az időről, amikor még 
erős volt, és amikor Rozi néni, a felesége, a legszebb fiatalasszony volt 
a környéken.
A beszélgetésből mesedélután lett és Jancsi barátommal érdeklődve 
hallgattuk az emlékeiket felidéző felnőtteket. Gyuri bácsi egész életét 
megismertük.
Tőlünk, gyerekektől megkérdezte: 

– Mit hoz a Jézuska?
– Nem tudom, ebben a hatalmas hóban, ami mostanában leesett, nem 
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lesz könnyű karácsonyfáért kimenni a határba. Ha nincs fa, a Jézuska 
nem tudja mire aggatni a szaloncukrot. Pedig már csak három nap van 
karácsonyig – feleltem.
A délutánnak egyszer csak vége szakadt, és Nagy György, egykori rosseb 
baka, megbecsült kiliti öregember, elindult lassú ütemben Rozi néni-
hez haza, a Csordahegyi kis házikójukba. Másnap – iskolai szünet lévén 
– később ébredtem. A szoba ablakon át az utca felől olyan hangokat 
hallottam, mintha valaki járna az udvarban. Felöltöztem, kimentem a 
virágoskert irányába és lábam a földbe gyökerezett. A kerítésen belül 
fél oldalra dőlve egy, méteres forma, szép kis fenyőfa haragos zöld kont-
rasztja feleselt a vakító hóval. Kinéztem az utcára, de csak lábnyomokat 
láttam a hóban. Pontosan ott fordult meg, ahol a fenyőfát találtam. Ek-
kor már édesapám is ott állt mellettem, és elérzékenyülve szólalt meg: 
Gyuri bácsi, szegény öreg Gyuri bácsi. Semmit sem fogad el, hogy ne 
dolgozna meg érte.
Minden karácsonykor meghitten ültük körül a karácsonyfát, de ebben 
az évben olyan érzésünk volt, mintha az öreg cigányember is ott ülne 
köztünk.

Deák Józsi és a földig érő hal

Nehéz lenne visszaszámolnom, hogy melyik évben történt. Ta-
vasz volt, vagy ősz, mert az események egy része a Központi 
Iskolában történt, tanítás alatt. Ezt már történetünk főszerep-

lője, Deák Józsi sem tudná pontosan megmondani. Pedig, ha valaki ott 
volt, ő aztán nagyon ott volt.

Már nagyobbacska gyerekek voltunk, hajunkat a korábban kény-
szer divatként viselt „csikófrizura” helyett oldalra fésültük. Kezdtük 
tekintgetni a lányokat, és a régi zenék helyett szívesebben hallgattuk 
Gelencsér Gyuri és Antal Laci „Kék Csillag” együttesének modernebb 
számait. Tehát olyanok voltunk, mint gyerekeink, csak más lehetősé-
gek között, más technikai környezetben. Voltak dolgok, amik különösen 
izgattak bennünket. Leginkább a foci, ami mindenki számára elérhető 
volt.  Gyakran jártunk a „Csőrire”, ami abban az időben gyerekparadi-
csom volt. Kevés jobb időtöltést tudtunk elképzelni, mint a számhábo-
rúzás, vagy csak egyszerűen, céltalanul szaladgáltunk a „Két-hegy” kö-
zött. Többször mondogattuk, hogy „amikor Isten megalkotta a Földet, 
ezt a kis dombot kimondottan nekünk, gyerekeknek teremtette, de még 
a Siót is”. A Sió, akkor a mi szemünkben az Amazonasszal vetekedett. 
Gyakran képzeltünk a vízre tutajt, csónakot, vitorlást és a vízbe nagy 
halakat.

– Fiúk, higgyetek nekem, a Sióban vannak nagy halak is – mondogat-
ta többször egyik osztálytársunk, Deák Józsi.

– Persze, küsz, meg apró keszeg – feleselt vele Hencz Jancsi.
– Mondom, hogy van, Édesapám fogott már több domojkót, és harcsát 

is – állította meggyőződéssel Józsi.
A vitának a becsöngetés vetett véget. Óra alatt is folytatódott a vita, 
papírra rajzolt halak mutogatásával Józsi felé, de ő csak mosolygott.
A következő szünetben ennyit mondott:

–Tudjátok mit, ne vitatkozzunk, ennek nincs semmi értelme, én be-
bizonyítom nektek, hogy vannak ott nagyobb halak is. Valamelyik nap 
be is mutatom nektek. Délután hazaballagtunk, ki a Békavárosba, ki a 
Nagy utcába, volt, aki a Tiszttartó közön át az Új sor felé, vagy a „Pro-
letárba”. Másnap reggel a becsengetés után a hetes, Nyári Magdi, ez a jó 
humorú, aranyos osztálytársunk jelentette Szirovatka Karcsi bácsinak, 
történelem tanárunknak:
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– Tanár bácsinak tisztelettel jelentem, az osztály létszám harminchá-
rom fő, hiányzik egy fő, Deák József.

– Mi van a Jóskával, csak nem beteg? – kérdezte tanárunk, akit egy-
más közt Szirónak hívtunk.

– Biztosan összeakasztotta a bajszát a harcsáéval a Mosónál, mondta 
nevetve a másik tréfamester, Kocsis Pisti.
Karcsi bácsi nem értette, hogy miről van szó, ezért néhány szóban vala-
ki elmesélte neki Józsi „ábrándját” a nagy halról.

– Gyerekek, kérdezzétek meg Kreka Györgyi nénitől, hogy a Balaton-
ban milyen halak vannak. Amilyenek a Balatonban előfordulnak, olya-
nok lehetnek a Sióban is. De csak amióta a Sió kifelé folyik a Balatonból. 
Ez pedig már régóta így van. Hála a rómaiaknak.
Tanár bácsink, mint általában a történelem tanárok, lelkesen mesélni 
kezdett nekünk a Sió szerepéről, kialakításáról. Nyári Magdi, a hetes 
pedig még a „katedra” mellett állva hallgatta. Magdi kipillantott az ab-
lakon és megszólalt:

– Tanár bácsinak tisztelettel jelentem, az osztály létszám harminchá-
rom fő és megérkezett az eltévelyedett horgász, valami hatalmas bálna 
lóg a bicikli kormányán!
Az egész osztály, gyerekestől, tanárostól, szaladt az ablakokhoz és olyan 
látvány tárult elénk, amit soha életben, nem lehet elfelejteni. Józsi ép-
pen akkor csukta be a kis kaput és felgyűrt nadrágban, csurom vizesen, 
iszaposan fogta a biciklijét, amelynek kormányán egy akkora harcsa ló-
gott, amelynek a farka már a földet súrolta. Tanárunkkal együtt kiözön-
löttünk Józsihoz, akit addig is szerettünk, de ettől fogva felnéztünk rá.

– Mi van Józsikám, hol akasztottad meg ezt a szép harcsát? – kérdezte 
Karcsi bácsi.

– Lementem egészen a kanyarig. Nagyon kifárasztottuk egymást – 
felelt ragyogó szemekkel osztálytársunk.

– Jóska, megkérem Igazgató bácsit, hogy engedjen el a mai napra és 
vidd haza ezt a szép példányt, biztosan édesapád is büszke lesz rád.
Az igazgatót, Sára Feri bácsit nem kellett megkérni, mert a tanári abla-
kából ő is és osztályfőnökünk, Harmat tanár bácsi is látták a kapuban 
zajló eseményeket, ők is egyetértettek, hogy ennek a gyereknek, most 
otthon van a helye, fürödni, forró teát inni és kipihenni a fáradalmait.

Kedves barátunk elindult haza a nagy hallal, mi pedig az nap nem 
tudtunk a tanulásra koncentrálni. Nem tudom, hogy összebeszéltek-e 
tanáraink, de egyik órán sem felelt senki. Többé nem kételkedtünk 
Deák Józsi szavaiban!
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A két édesanya

Akitől hallottam ezt a történetet, amely a 40-es években a kapos-
vári kaszárnyában játszódott, már rég nem él. Restelkedve me-
sélte el, örök tanulságnak szánva, emléket állítva édesanyjának, 

és vele együtt az összes édesanyának.
Ez a kiliti fiatalember a háborút megelőző évek valamelyikében „be-
rukkolt” katonának. A sorkatonai szolgálata leteltével, ahogy akkor 
mondták, „bezupált”, azaz továbbszolgáló szakaszvezető lett. Kemény 
falusi gyerekként könnyedén vette a katonai élet nehézségeiből fakadó 
akadályokat és hamarosan parolinján a három krumplivirágot felváltot-
ta a nagyobbacska ezüst csillag, a stráf mellett. Ettől kezdve őrmester 
úrnak szólították. A tiszthelyettesek közé tartozott, de a szíve a bakák-
hoz is húzta. Nem tudta eldönteni, hogy most ő úr lett-e, vagy csak dí-
szelgéskor azért kell fehér kesztyűt húznia, nehogy meglássák durva, 
vaskos, ekeszarv és „vasvella” feltörte kezét. Mi tagadás, tetszett neki 
az úribb élet, olyan helyeken is megfordulhatott, amiről korábban ál-
modni se mert. Egyszer-kétszer még kaszinóban is megfordult, és már 
néhány alkalommal moziban is volt, közvetlen elöljárója a törzsőrmes-
ter úr szemrevaló lányával. A szakaszába tartozó katonákhoz igazságos 
és emberséges maradt. Egy napon a kaszárnya kapuügyeletesénél meg-
jelent egy kis falusi öregasszony, sötét bő szoknyában, vállán berliner 
kendővel és az őrmester urat kereste. Az ügyeletes felszólt telefonon az 
őrmesternek:

– Őrmester úr alázatosan jelentem egy öreg parasztasszony keresi, 
magával akar beszélni, engedelmével át is adom a telefont.
A telefon máris a nénike kezében volt és csak úgy törtek elő a kis töré-
keny teremtésből a szavak:

– Én vagyok az kis fiam! Az édesanyád! Hoztam egy kis hazait, felvin-
ném, ha lehet.

– Édesanyám, mondtam már, hogy ne itt keressen, hanem a városban 
találkozzunk.

– Értem fiam, de legalább a kosárért szaladj le, és vidd fel magadnak. 
Hoztam egy kis disznótorost is, apád levágta a hízót.

– Nem tudok lemenni most, várjon meg a kaszárnyával szemben a 
„kisbolt” előtt, hamarosan ott leszek.

– Jól van kis fiam. Felelte az édesanya.

Gondolatban megértette az ő, őrmester fiát. Hogy is mehetne ő egysze-
rű, falusi szegény asszony a nagyságos urak közé. Még megszólnák azt a 
gyereket, a szegényes anyja miatt! Időközben olyan dolog történt, amely 
teljesen felborította a korábbi helyzetet. Amint a kapuügyeletes tele-
fonált az őrmesternek, belépett a kapun egy zászlós, aki akaratlanul 
is hallotta a beszélgetést. Rápillantott az öregasszonyra, és udvariasan 
üdvözölte:

– Jó napot kívánok kedves nénikém, ki az a boldog ember, akinek 
ekkora pakkot hozott?
Az asszony megmondta a fia nevét, de arra kérte a zászlóst, hogy sen-
kinek ne említse az esetet, mert nem akarja, hogy az „őrmester úrnak” 
szégyenkezni kelljen falusi anyja miatt.

– Bízza rám néném! Erre belekarolt a látogatóba, másik kezével fel-
kapta a kosarat és máris vezette a megszeppent kiliti mamát arra az 
emeletre, ahol „úri ember” fia tartózkodott.
A zászlós, a nénit maga elé engedve lépett be az őrmester szobájába, aki 
„vigyázz”– ba vágta magát:

– Zászlós úr alázatosan jelentkezem! – dörrent belőle a regula, de sze-
me sarkából anyját figyelte. Két erő munkálkodott benne. Az egyik a ka-
tona, aki elöljárójával áll szemben, a másik az ősi emberi érzés, amikor 
egy gyermek rohanna anyjához. Az utóbbi erő, az a megzabolázhatatlan, 
szabályozhatatlan, mindennél nagyobb erő, a szülő anya szeretete le-
győzte a katonai fegyelem felszínes hatalmát. A gyerek, és nem az őr-
mester úr, hanem a szerető gyermek egy ugrással az anyja előtt termett 
és már ölelte is ezt a drága kis falusi asszonyt. A zászlós egy darabig csak 
nézte ezt a csodát, majd megszólalt:

– Őrmester úr, ne mulassza el bemutatni az édesanyját a katonáinak! 
Bár én is megtehetném, de nekem már nem él az anyám. 
Elővett a zsebéből egy megsárgult kis képet és a fiú kezébe nyomta. A 
fotón egy kis falusi öregasszony volt. Az őrmester nézte a képet, majd 
nézte az édesanyját.

– Zászlós úr, ezek szerint a maga édesanyja is…?
– Igen őrmester úr, az én édesanyám is egy falusi paraszt asszony volt, 

aki felnevelt engem, és a többi testvéremet. Nagyon büszke vagyok az 
anyámra!
Az őrmester legszívesebben elsüllyedt volna szégyenében.

– Le akartam tagadni az anyámat! Ezt a nagy bűnt megbocsájtja e ne-
kem az Istenem? Ezt a nagy vétket megbocsájtja e nekem Édesanyám?! 
Amint anya és fia elmélyülten beszélgettek egymással, észre sem vették, 
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hogy a zászlós kiment a szobából. Hamarosan visszatért az őrmester 
katonáival, az egész szakasszal, akik kétsoros vonalban felsorakoztak a 
folyosón.A nénike és a fia kiléptek a folyosóra. Az őrmester rápillantott 
katonáira és megszólalt:

– Fiúk, bemutatom az édesanyámat.
A zászlós „vigyázz-t” vezényelt, odalépett a nénike elé és tisztelgett 
neki.
Ettől a naptól az őrmestert a katonái még jobban tisztelték, mint ko-
rábban. Az anyja pedig ugyanannyira szerette, mint annak előtte. Miért 
nem jobban? Mert ennél jobban már egy anya sem tud szeretni.
Isten áldja az összes édesanyát!

Bazsai tanár bácsi megmentette Kilitit

Talán hatvankettő nyarán történt. Unokahúgommal, Mártával, 
mint már oly sokszor, Márvány mamáéknál a „pitar” végében 
lévő mázsán ültünk, és az 1848-49 évi szabadságharcról szóló 

gyönyörű könyveket nézegettük. Nagy becsben voltak a könyvek, mert 
számunkra a világ legcsodálatosabb időszakát tartalmazták és nagy-
apánk – Márvány József ezeket az írott csodákat nem kisebb embertől 
kapta ajándékba valamikor a harmincas években, mint Szigethi Igazga-
tó-tanítótól jó munkájáért. Nagyapám az igazgató úrnál szolgált.

Nézegettük, olvasgattuk, lapozgattuk eseményről eseményre halad-
va, és észre sem vettük, hogy alapos ismerői lettünk legszentebb korsza-
kunknak. Ezen a napon, csak a Jóisten a megmondhatója, hogy éppen 
merre, melyik csatánál, eseménynél tarthattunk, amikor valaki bekö-
szönt, az udvarban tőlünk nem messze tevékenykedő nagyapánknak: 

– Jó napot József.
– Jó napot tanár úr, volt a válasz.
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A tanár úr megállt a kapuban, nagyapám elébe sietett, előtte a „kisaj-
tót” kinyitva, ellentmondást nem tűrő hangon betessékelte az udvarba.

– Fáradjon beljebb – invitálta a jövevényt.
– Még jobban fáradjak? – ennél jobban már nem lehet, Ságvárról jövök 

gyalog, megnéztem a „Betyár-barlangot”, hogy megvan-e még a bejárat, 
szeretném kivinni a hetedikeseket, hadd pillantsanak vissza, vagy száz 
évet a történelemben.
Én kiliti gyerek lévén ismertem a nagyapámékhoz betérő embert, aki 
nem volt más, mint Bazsai Lajos történelemtanár, akiről sok jót hallot-
tam. Ő engem nem ismert, mert alsó tagozatos voltam, a negyedik osz-
tályba jártam ő pedig történelemtanár lévén a felsősöket tanította. Ha-
mar székek és egy kisasztal került a „Szentiványi almafa” árnyékába, 
rá üveg borral, amit az öreg földműves és a tanár jóízűen fogyasztgatott. 
A tanár bácsi figyelmét nem kerülte el a két könyvet nézegető gyerek. 
Odalépett hozzánk és belelapozott a „pitar” betonjára tett kötetek egyi-
kébe.

–  Tudjátok mekkora érték van előttetek? Ezekben a könyvekben hite-
lesen írták le a szabadságharc történetét. 

–  És melyik rész tetszik a legjobban? – kérdezte és én azonnal rávág-
tam, hogy ami Bem apóról és Gábor Áronról szól.

– Akkor valószínűleg tüzér leszel a katonaságnál. 
– Tanár úr is tüzér volt a háborúban – tette hozzá nagyapám.
–  Az voltam József, de arra kérem az Istent, hogy soha többé ne le-

gyen háború. Nagyon megszenvedtük azt a keserves, néhány évet.
Nagyapám megkérte a tanár bácsit, mesélje el, hogy is volt, amikor tar-
talékos tüzérfőhadnagyként elkergette az oroszokat Kilitiből, ugyanis 
azt mesélik, hogy ez megtörtént.

– Ez nem történt meg,– felelte a tanár.
– Hát akkor, hogy volt? – Valahogyan csak volt?
– Most elmondom, hogy mi történt, de mi senkit nem kergettünk el. 
– De azt mondják, hogy maga megmentette a falut az oroszoktól.
– Ez már kicsit közelebb van a valósághoz.
– Nagy harc volt?
–  Tudja József egy csatát megnyerni nem mindig lövésekkel, az ágyuk 

erejével lehet. Van más módszer is.
– Milyen módszer?
– Mondjuk olyan, amikor nem lövünk.

– Hogyan, hát nem lőttek?
– Hát, majdnem úgy volt.

És akkor Bazsai Lajos – az én későbbi szeretett történelem tanárom, 
háborús tartalékos tüzérfőhadnagy elmondta az igazságot arról, hogyan 
menekült meg a mi Kilitink. A magyar tüzérek az ő parancsnoksága 
alatt Siófok területén állomásoztak, az oroszok pedig Kilitin. A katoli-
kus templom tornyában is felállítottak egy géppuskát. A magyar tüzé-
rek felderítői és bemérői nagyon pontos adatokkal szolgáltak az oroszok 
harcálláspontjairól. A tüzérek várták a tűzparancsot, amelyet Bazsai 
főhadnagy nem adott ki, amit helyettesének így magyarázott meg:

– Ha mi lövünk, néhány orosz állás ugyan megsemmisül, de Kiliti sem 
menekülhet meg, és mivel az oroszoknak több ágyújuk van, úgy szétlö-
vik Siófokot a templomokkal, iskolákkal, házakkal együtt, hogy a helyén 
csak pusztaság marad.

– De hogy számolunk el a német szövetségesek felé, hogy hallgatnak 
az ágyúink?

– Hát akkor ne hallgassanak. Elfér néhány repeszgránát a „Csőri ol-
dalban” és a „Bozótban”.
És így az orosz állásoktól távol csapódtak be a lövedékek a „Hidegvölgy” 
hajlatába és a Sió vizébe, a halak nem nagy örömére.
Az orosz tüzérek megérthették, hogy miről van szó. Ha a magyar tü-
zér nem lő rájuk, így nem kell vissza lőni sem. Így védte meg Bazsai 
Lajos Kilitit a katasztrófától. Azt a Kilitit, ahol élt a családja és az a 
sok dolgos, becsületes ember, akinek a háború ugyanúgy nem hiányzott, 
mint ahogy neki sem. A háborúból hazatérve tovább tanította a kiliti 
gyerekeket a történelemre. Mindig éreztem, hogy a kedves tanítványai 
között voltam. Nagyon megviselt a halála. Siófokon helyezték örök nyu-
galomra, sok-sok volt kiliti tanulója kísérte utolsó útjára. A kiliti Espe-
res úr temette, akárcsak később nagyapámat is. Ez a két jó ember csak 
a Mennyországba kerülhetett, ahol bizonyára néhányszor átbeszélgetik, 
hogyan is mentette meg a tanár úr Kilitit.

A Szabadságharcos könyvek elvesztek a hatvanas évek végén. Helyet-
tük sikerült ugyanilyeneket találnom, amelyek itt sorakoznak szobám-
ban a polcon, és amikor néha belelapozok, Bem apóval és Gábor Áronnal 
együtt megjelenik előttem Bazsai Lajos képe is. 
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Gondán József könnyei

1961 ősze volt. A vonat már jócskán elhagyta a záhonyi határát-
kelőt, már a széles nyomtávon haladt. Az egyik kocsiban Kilitiek 
utaztak, Moszkvába tartottak a „Barátság” vonat utasaiként. A 

hosszú úton már rongyosra szaggatták a „Belső boltban” Rentler Feri 
bácsitól vásárolt magyar kártyát. Valaki magyar nótára zendített és sor-
ban mindenki elénekelte saját nótáját. Apám helyett, mint már annyi-
szor, most is Gondán Jóska bácsi, ez a végtelenül szimpatikus, csupa 
szív ember csodálatosan szép mély hangján mormolta a Kijev környéki 
éjszakába: „Írom a levelem Balogh Máriának”, – majd az ő egyik nótája 
következett, amelynek azt a részét, hogy: „muszka földre lassan jár a 
posta„ – már könnyes szemmel tudta csak eldalolni. Biztosan a hábo-
rús emlékek miatt érzékenyült el, – súgtak össze a többiek. A könnyek 
patakként folytak végig a kiliti határban lebarnult arcán, és néma zoko-
gásban tört ki. A vonat csak ment, zakatolt. Jóska bácsi egyfolytában az 
ablak előtt állt és mintha keresett volna valamit az egyik falut elhagyva. 
Egyszer csak odaintette apámat, és kifelé mutatva az ablakon felkiál-
tott: – „nézd azt a nagy fát, még nagyobb, mint akkor!” És elkezdett 
mesélni.

– Tudod barátom, én ezt a fát, ezt a tájat ismerem. Voltam itt – ’42-
’43-ban a fronttal együtt –, itt pihentünk meg és itt írtam a fa alatt Esz-
teremnek levelet. Még a kérgébe is belevéstem a feleségem nevét. Az ott 
is marad, amíg a fát ki nem vágják és a szívemben is itt marad örökké. 
Itt a fa alatt eszembe jutott a mi kis Kilitink gyönyörű fehérre meszelt 
temploma, a poros Nagy utca, a zsuppfedeles Új sor, a szőlőhegy és arra 
kértem a teremtőt, hogy csak egyszer tudjak hazamenni, megölelni a fe-
leségemet. Az istenem meghallgatta fohászomat, hazasegített és ahhoz 
is adott erőt, hogy most itt lehetek, és újra megnézhetem ezt a helyet.
Ezt a történetet egyedül apámnak – őszinte tisztelőjének – mesélte el, 
akitől én először gyerekkoromban hallottam, majd még néhányszor 
apám haláláig. Ilyenkor apám szeme könnyben úszott, mint most az 
enyém is, amikor ezeket a sorokat papírra vetettem.
Élt Kilitin egy nagyszerű ember: Gondán József.

Klagenfurt-Balatonkiliti: menetidő: 24 nap

A hatvanas évek egyik nyara. Bármelyik lehetne, mert egyik olyan 
volt, mint a másik. A Nap ontotta forró sugarait Papkuta-puszta 
szomjazó földjére. Az emberek délidőben a magtár méteres falai 

közé húzódtak. A távolból egy autó berregését lehetett hallani, amely 
lassan megérkezett és Rajcsányi doktor úr – az állatorvos szállt ki a 
Trabantból. Amikor nagyapámat megpillantotta a többi ember között, 
mosolyogva megveregette a vállát és azt kérdezte:

– Jóska bácsi, mennyi is az a huszonnégy?
– Az még mindig huszonnégy doktor úr, de már nem vállalnám.

Mielőtt a többiek kérdéseket tettek volna fel, a doktor úr a magtár hűvösé-
ben elmesélt egy történetet, amelynek ő is és nagyapám is szereplője volt. 

1945-ben mindketten – magyar katonaként – angol fogságba estek 
és a Klagenfurt melletti fogolytáborba kerültek. Különböző alakulattól 
és körülmények között lettek foglyok, de itt, mint földik ha tehették 
sokat beszélgettek. Rajcsányi doktor úr röviden elmesélte, hogy ő mi-
ként került fogságba majd nagyapámat bíztatta, hogy ő is mondja el az ő 
történetét, de a hazatérésének körülményeit se hagyja ki, ugyanis abból 
derül majd ki, hogy mennyi is az a bizonyos huszonnégy.

– Na, jól van, akkor elmondom elejétől a végéig. Az oroszok már Ma-
gyarországon voltak, amikor behívtak katonának – közel 45 évesen – 
a Pécsi utászokhoz. 1922-ben voltam katona, ott géppuskás kiképzést 
kaptam, itt pedig egy karabélyt akasztottak a vállamra és a bevonulá-
somtól kezdve mást se tettünk századunkkal, csak vonultunk vissza az 
oroszok elől, soha egyetlen egyszer sem lőttem a puskámmal.
Azon vettük észre magunkat, hogy már nem is Magyarországon va-
gyunk, hanem Ausztriában. Egy százados volt a parancsnokunk, aki 
elrendelte, hogy az egyik völgyben készítsünk magunknak éjszakai 
pihenőhelyet. Nagyon fáradtak voltunk, hamarosan elaludtunk. Nagy 
lövöldözésre ébredtem és hamarosan felfogtam, hogy megtámadtak ben-
nünket. Semmit nem tudtunk tenni, a támadók – jugoszláv partizánok, 
vagy csetnikek, akik osztrák területen garázdálkodtak – elfogtak és le-
fegyvereztek bennünket. Ruhánkat, bakancsunkat le kellett vetnünk, 
csak gatya maradhatott rajtunk.
A csetnik vezér felsorakoztatott bennünket és röhögve parancsolta meg, 
hogy merre „masírozzon” el a megalázott század. Elindultunk a meg-
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adott irányba, és amikor már fák, bokrok takarásában voltunk a száza-
dosunk megálljt parancsolt.

– Fiúk, azt hiszem látták, hogy jó néhány csetnik golyószórókkal el-
indult abba az irányba, amerre minket küldenének. Ne menjünk arra, 
mert a dombról ezekkel a fegyverekkel mindenkit elintéznek. A többség 
megfogadta a százados tanácsát és többen elindultunk utána egy másik 
csapáson. Néhányan azonban nem ezt tették. Kis idő múlva hallottuk is 
a sorozatokat. Semmi kétségünk nem volt, hogy társainkat lőtték le a 
gazemberek. Néhány napig bujkáltunk a hegyekben éhesen, az éjszakák 
hűvösét nehezen viselve. Szinte már örültünk, amikor angol katonák 
foglyul ejtettek bennünket. Itt a táborban aránylag jó körülmények kö-
zött éltünk. Naponta háromszor kaptunk ételt, fürödhettünk, volt orvos 
vagy felcser, de hát nem otthon voltunk. Egy idő után kivittek bennün-
ket paraszt gazdaságokba dolgozni, az osztrák parasztok rendesek vol-
tak hozzánk. Nekem mindig a szökés gondolata motoszkált a fejemben. 
Szerettem volna már a családommal lenni. Hat gyerek és a feleségem 
várt itthon – Balatonkilitin. Hat társammal határoztuk el, hogy megszö-
künk, és ha törik, ha szakad, hazamegyünk. Felkészültünk a szökésre. 
Beszereztünk egy iránytűt, nekem volt elrejtve egy tőrkésem, gyűjtöget-
tünk magunknak annyi élelmet, amennyit csak lehetett és nekivágtunk 
a lehetetlennek. Az út sokáig tartott és nagyon veszélyes volt. Lőttek 
ránk csellengő orosz katonák, szökevény németek, rablók és talán min-
denki, akinek puskája volt. Ellenünk volt az egész világ!
– Na és, hogy mennyi a 24, azaz mi is az a bizonyos 24?
– Huszonnégy napig szöktünk, jöttünk, utaztunk Klagenfurttól – Kilitiig. 
Mielőtt hazaértünk, a faluban elterjedt a híre, hogy a fogolytáborokból 
hazaengedik a katonákat. Feleségemék is meghallották, és beszéd-téma 
lett a családban, amire az én hétéves iker gyerekeim – Jóska és Rózsi a 
kemence melletti fa kádban, a hazaérkezésem előtti napot fürdéssel töl-
tötték, mondván, hogy „apánk hazajön”. Másnap ez be is következett. 
Mindenki azt hitte, hogy a gyerekek megérezték, hogy hazaérek, de ők 
csak a beszélgetésekből következtették ki.

Az élet produkál érdekes dolgokat. Nagyapámék bebizonyították, 
hogy hazajönnek. Meg is tették – 24 nap alatt. Rajcsányi doktor urat és 
a többi hadifoglyot pedig vonatokkal szállították haza, mégpedig úgy, 
hogy a vöröskereszt ellátta őket élelmiszer és ruhacsomaggal. Ebben az 
esetben a menetidő természetesen csak egy nap volt.

1944 telén bejöttek az oroszok

Édesapám 1944 telén még a 15-ik életévét sem töltötte be, de már 
a többi hasonló korú fiatal sráccal együtt, ő is levente volt. Ab-
ban a házban laktak a plébánia mögött, amelyet már rég lebon-

tottak, akárcsak Hencz Lajos és családja. 
Apám, a nála két évvel idősebb Jancsi bátyjával és az ugyancsak 17 

éves Jónás Jánossal az udvarban segédkeztek Hencz Lajos bácsinak a 
lovak etetésében, amikor egyre erősödő csatazajt hallottak Ságvár irá-
nyából. Egyszer csak látták, hogy egy német tiszt közeleg feléjük, le-
venték után kutatva, feltehetően lövészárok ásáshoz igyekezett a fia-
talokat összeszedni, és még ki tudja milyen feladatra kellettek volna a 
gyerekkatonák?! Lajos bácsi, a tapasztalt paraszt ember rögtön felmérte 
a helyzetet és a három „gyereket” beleásta a szénakazalba. A német 
felettük, mellettük szaladgált és lövöldözött a levegőbe, ráfogta piszto-
lyát Hencz Lajosra, követelve, hogy adja elő a fiatalokat. Még szerencse, 
hogy a szénába nem lőtt bele. Talán agyon is lőtte volna a kis öreget, ha 
a községháza irányából nem hallatszottak volna furcsa zajok és egyre 
erősödő lódobogás. Ide értek az oroszok. A német pánikszerűen elisz-
kolt a mai Templom utcán a „Bozót” irányába és az egyik kozák lovas 
utána vágtatott. Kis idő múlva egy pisztolylövés hallatszott és néhány 
perc múlva jött vissza a kozák lova, lovasa nélkül. Apámék, Lajos bá-
csival együtt, földbe gyökerezett lábbal álltak kint a kapuban és ijedten 
nézték az idegen katonákat. Azok meg csak özönlöttek, megszállták az 
egész Nagy utcát és környékét. Nem kellett sokáig várni, amíg a né-
met tiszt által megkezdetteket az oroszok befejezték, azaz megfogták 
a három srácot és máris a bozótban voltak lövészárkot ásni, de most 
már az oroszok foglyaként. Ástak, lapátoltak és abban reménykedtek, 
hogy a Sió túloldalán lévő magyar katonák nem lövik le őket, ugyanis a 
fejük felett ugyancsak süvítettek a golyók. Az oroszoknak nem kellett 
több lövészárok, így itt már apámékra sem volt szükségük. Arra lettek 
figyelmesek, hogy valami parancsnok féle mutogat rájuk és egy fiatal 
katona – puskával a vállán – megindul feléjük. Szegény gyerekek vil-
lám gyorsan elbúcsúztak egymástól, arra gondoltak, hogy itt a vég, a 
„muszka” agyonlövi őket. Nem ez történt, hanem a katona odaterelte 
őket egy nagy bajszú öregebb katonához – akiről később tudták meg, 
hogy törzsőrmester. Az öreg magyarázott nekik oroszul, de mivel nem 
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értették, hogy miről van szó, odarángatta őket a marhaterelő, hadtápos 
orosz katonákhoz, amelyből már érthetővé vált, hogy ezeket a szegény 
teheneket kell gondozniuk, és amikor mozog a front, hajtani őket előre 
vagy hátra, attól függően, hogy éppen melyik hadsereg vonul vissza. A 
hadseregek pedig vonultak, vagy előre, vagy vissza. 
Kiliti is sokszor cserélt gazdát. Apámék egy alkalommal sírva hallgatták, 
amikor tőlük nem is túl messze magyar katonák könyörögve kiabáltak, 
hogy a főhadnagyuk menjen nekik segíteni, mert sebesülten fekszenek 
a Béka városban és már nem tudnak kitartani. Ez a három gyerek tanú-
ja volt a magyar és az orosz katonák szörnyű szenvedéseinek. Amerre 
jártak, mindenhol ömlött a vér, amely egyaránt piros volt, akár német, 
akár magyar, akár orosz katona sebéből ömlött, és mindegyikőjüket na-
gyon várta otthon valaki. Drága édesapám talán ekkor kötelezte el ma-
gát a béke iránt és talán e sok szörnyűség láttán határozhatta el, hogy 
minden emberhez jó és emberséges lesz. Ebben a hitben élte végig az 
életét. A háború azonban sok emberből kihozta a gonoszt. Egyszer tanúi 
voltak, amikor egy részeg orosz a mai Honvéd utcában megtámadott 
egy asszonyt és erőszakoskodott vele. Az orosz járőr a katonát elfogta 
és több ember szeme láttára a helyszínen agyonlőtték. Sajnos minden 
erőszakoskodás nem lett megtorolva. Apám mesélte, hogy több is előfor-
dult a faluban.

Volt olyan is, hogy a meggyalázott asszony hozzátartozói vettek elég-
tételt az őt megbecstelenítő katonán. Egyszerűen agyoncsapták. Egy-
szer egy hasonlóan szörnyű esetnek is tanúi voltak. A Felső-Major /a 
későbbi Gépállomás/ mellett. Ezt azonban egy magyar követte el. Egy 
orosz katona ment az utcán – sötétedés után, egyedül – mikor egy fér-
fi kaszanyéllel hátulról egyszerűen szétcsapta a fejét, és a karikagyű-
rűjét ujjának levágása után vette el tőle. Apámék aránylag szabadon 
járhattak-kelhettek az oroszok között, megszökni azonban nem tudtak 
tőlük. A németek Ozora-Középbogárd vonaláig nyomták vissza a fron-
tot. Pincehely és Ozora között vérben lehetett gázolni. Jancsi bátyám az 
egyik légitámadás alkalmával beszaladt egy fészer alá, de meggondolva 
magát kiszaladt alóla, újra vissza és újra ki. Ekkor érte bombatalálat 
az építményt. Így nem esett baja, hacsak az nem, hogy még másnap is 
remegett az ijedtségtől. Az orosz hadtáppal apámék is Középbogárdra 
kerültek, ahol a kisgyerek korukat töltötték és még ekkor is itt élt a ro-
konságuk. Megfeledkezve arról, hogy ők az oroszok foglyai beszaladtak 
a rokonok házába, ahol éppen a háziak egy nagy vájdling mákos tész-
tát főztek a náluk „vendégeskedő” orosz katonáknak. Amint beléptek 

az ajtón az egyik orosz tiszt már fogta is rájuk fegyverét és mondván, 
hogy „partizánok” agyon akarta lőni őket. Ebben a pillanatban ért oda 
a nagy bajuszú törzsőrmester – akihez a gyerekek be voltak osztva – és 
megakadályozta, hogy bántódásuk legyen. A harcok Kilititől jóval dél-
re folytak. Ez alatt az idő alatt falunk légterében légi csatákat vívtak 
a magyar és szövetséges gépek. Bomba is hullott – a Széki-rét terüle-
tére is – a bombatölcsérek nyomát a későbbi években is lehetett lát-
ni. Két közelben lakó asszony a bomba légnyomásától nekivágódott a 
házuk falának. Mesélték, hogy valahol a Hidegvölgy és Siójut között a 
lelőtt „Liberátor” pilótáját a Csendőrök, parasztok segítségével fogták 
el. Nemsokára az oroszok újra visszaértek Kilitire. Apám elbeszélésből 
tudom, hogy valahol a mai Jegenye soron, félúton Balatonkiliti és Siófok 
között egy csendőr tiszthelyettes páncélököllel kilőtt egy T-34-es orosz 
tankot. A háború – a sok szenvedés egy részét hátrahagyva – átvonult 
falunkon. Itt maradt az éhínség, nem volt tüzelő. A Nyimből, Ságvárról, 
Jódról, Törekiből, Lulláról visszatért menekült kiliti emberek a feldúlt 
házakat találták, amelyek közül sokból hiányoztak a szekrények. Azok 
nagy részét az oroszok koporsónak vagy jászolnak használták. Nagy-
apámnak új pincét kellett ásnia, amikor a fogságból hazatért, mert a ré-
gibe egy agyonlőtt lovat dobtak a katonák. Szegény nagyapám ráadásul 
a földosztáskor olyan földterületet kapott, amelyet átlósán szelt ketté 
egy lövészárok. De legalább béke volt. Édesapámék Zala megye terüle-
tén tudtak megszökni kényszerű „szolgálati helyükről”.

 A háborús emlékeit néhányszor elmesélte és nem úgy, mint egy jó 
történetet, hanem úgy, mint egy kegyetlen, fájdalmas emléket.
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Egy a nyolcvannégy áldozatból

A második nagy világégés nyolcvannégy kiliti ember halálát ered-
ményezte. Nyolcvannégy életet követelt az értelmetlen pusztí-
tás, amelynek jogossága semmivel nem magyarázható. Eltűnt 

egy generáció a faluból, amelynek hiányát soha nem lehetett, és soha 
nem lehet pótolni. 

Szinte minden család gyászol valakit. Apát, fivért, gyermeket. Kato-
náink közül többen, valahol a messzi orosz földön jeltelen sírban nyug-
szanak. 

– Vajon visz-e valaki virágot rájuk? Vajon van-e sírjuk, ahová virágot 
lehetne tenni?
Most egy olyan katonáról szeretnék megemlékezni, aki a családunk tag-
ja volt, és aki a háború okozta betegségben itthon, édesanyja karjaiban 
halt meg. A balatonkiliti II. világháborús emlékmű hősi halottakat fel-
soroló márvány tábláján – sorban – a tizenkettedik Feszli József. Ha 
élne, a nagybátyám lenne. Feszli József sorkatona, azzal a sok egyszerű 
falusi gyerekkel együtt a keleti frontra lett vezényelve és a Don folyóig 
jutott alakulatával. Akik ismerték, elmondták róla, hogy ez a csendes, 
szerény, vallásos fiatalember, ha nem volt muszáj, a légynek sem ártott. 
A parancs azonban parancs, vagy a magyar lövi le az ellenséget, vagy az 
ellenség a magyart. Nehezen szokta meg ezt a helyzetet, de az élet va-
lamennyit keményített rajta. Egy napon a parancsnoka – több társával 
együtt – egy nehéz feladattal bízta meg. A Don folyó túlsó partján az oro-
szok felállítottak egy géppuskát, amely akadályozta a magyarokat a ví-
zen való közlekedésben, szállításban. A feladat érthető, de nagyon nehéz 
volt. Meg kellett szüntetni a géppuskafészket. Az éj leple alatt katoná-
ink csónakkal óvatosan – a géppuskaállástól távolabb – áteveztek a folyó 
túlpartjára és a parton kúszva-rejtőzve közelítették meg a célt, amelyre 
egy köteg kézigránátot dobtak. Ez alatt az idő alatt a század végre tudta 
hajtani a folyón való szállítást. Feszli honvéd és társai megkeresték az 
elrejtett csónakjukat és óvatosan, csendesen eveztek vissza az övéikhez. 
Már csak néhány méter választotta el őket a parttól, amikor a csónakjuk 
– az időközben őket felfedező – oroszok aknavetőjétől találatot kapott, 
és felborult. A katonák a vízbe estek és úszva érték el állásaikat. Né-
hány perc volt csupán a jeges vízben. Néhány perc, amely akkor és ott 
egy örökké valóságnak számított. Az alakulat orvosa azonnal megtett 
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mindent az agyonfagyott katonákért, de az ő lehetőségei kevésnek bi-
zonyultak a gyógyításhoz. Jóska bátyánk először egy Kárpáti kórházba 
került, majd haza, szeretett édesanyjához Kilitire. Az egyszerű, kis falu-
si asszony mindent megtett a fiáért, ami tőle tellett – még talán többet 
is, de a tüdőbajjal nem tudott megbirkózni. Ápolgatta fiát a Mama, de az 
szegény csak fogyott és fogyott, az ereje is kezdte elhagyni. Közben ’44 
decemberében ideért a front. Az oroszok rátaláltak a beteg, ágyban fek-
vő katonára. A család nagyon megijedt, de azok nem bántották. Az egyik 
orosz orvos többször bement hozzá a szobába és valamilyen gyógyszert 
adott neki és a hátát és a mellét kenőccsel, vagy zsírral kenegette.  Ettől 
átmenetileg, kicsit javult az állapota. Az oroszok a német ellentáma-
dás miatt kivonultak a faluból. Az orvos, tolmács segítségével, elmondta 
nagyanyámnak, hogy ha vége lesz a háborúnak, visszajön és megmenti a 
fiát. A kenőcsből hagyott itt valamennyit, amelyet használtak is, amed-
dig lehetett. 

Január elseje körül, a beteg katona fiú odaintette magához az édes-
anyját és a következőket mondta neki: 

– Köszönöm drága anyám, hogy ennyit törődik velem, de nekem már 
nagyon kevés van vissza, én nem érem meg a vízkeresztet.
Vízkereszt napján halt meg – 1945-ben – egy kis földes szobában 
Balatonkiliti egyik hősi halottja a nyolcvannégyből. A neve a márvány 
táblán a tizenkettedik helyen olvasható.

1956 kiliti áldozatai

A balatonkiliti Győrfi család minden év október 23-án gyertyát 
gyújt, és megemlékezik szeretett testvérükről, Ilonkáról és fér-
jéről Illés Mihályról. A fiatal házaspár 1956 őszén gyilkos sortűz 

áldozata lett Budapesten, a Parlament előtt.
A fájdalmas emlékeket Tóthné Győrfi Rózsa mondta el nekünk:

„Családunk Balatonkilitin élt 1956-ban. Nyolcan voltunk testvérek: 
Ilona, Katalin, Mária, Júlia, István, János, Ferenc és jómagam, Rózsa. 
Édesapánk és édesanyánk nagy szeretettel nevelt bennünket. Megélhe-
tésünket az a néhány hold föld biztosította, amelyet szüleink, valamint 
az itthon maradt nagyobb gyerekek is segítettek megművelni. Három 
idősebb nővérem Ilonka, Kati és Jutka Budapesten próbáltak szerencsét. 
Ilonka férje Illés Mihály az Országháznál volt gépkocsivezető, nővérem 
pedig telefonközpontosként dolgozott. Csendesen élték mindennapi éle-
tüket a fővárosban, és gyakran látogattak haza szülőfalujukba. Nekik is, 
mint a legtöbb fiatalnak nagy terveik voltak. Két gyermeket szerettek 
volna, Évike két éves volt ekkor. Azon a szörnyű október 25-én nővére-
mék a többi budapesti emberrel együtt a Parlament elé igyekeztek, hogy 
meghallgassák Nagy Imre beszédét. A szomszédok elmondása szerint 
siettek, rohantak– sajnos a halálba. Alighogy megérkeztek a Parlament 
előtti térre, már hallhatták is a lövéseket. Ez alatt az idő alatt 2 éves 
kislányuk Győrben volt a nagymamánál. Ha a kislány otthon van velük, 
talán akkor a tragédiájuk meg sem történt volna, akkor talán ki sem 
mennek a nagygyűlésre. De kimentek. Hajthatta őket a kíváncsiság, a 
bizakodás, egy komoly változás reménye, amely megkönnyíthette volna 
az ő életüket is. A sorozatok azonban véget vetettek szép álmaiknak. 
Ilonkáék sajnos azzal a nagyon sok ártatlan emberrel együtt holtan ma-
radtak a tér kövein. A családot nem értesítették az eseményekről. Akkor 
szereztünk tudomást a tragédiáról, amikor édesapám is felment a helyi 
TSZ által, a forradalmároknak élelmet szállító teherautóval Budapest-
re. Apánk nagyon izgult a három Pesten élő nővérem miatt, és elindult, 
hogy meglátogassa őket a lakásukon. Két nővéremet, Katit és Jutkát 
megtalálta, hála Istennek semmi bajuk nem esett, majd együtt keres-
ték Ilonkát és Misit. A lakásukat lezárt állapotban találták, a szomszé-
dok elmondták, hogy utoljára akkor látták őket, amikor a Parlament 
elé siettek. Édesapám rosszat sejtve, feltörte a lakás ajtaját, és azonnal 
megállapították, hogy Ilonkáék hetek óta nem tartózkodtak a lakásban. 
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Temetőből temetőbe jártak. A Köztemető ravatalozójában találták meg 
szegényeket. 30 napig temetetlenül voltak. Nagy lelkierő kellett azono-
sításukhoz, ami nagyon megviselte édesapámat és nővéreimet. Mi, akik 
itthon maradtunk, nagyon izgultunk a Pesten lakó testvéreinkért, de 
most már édesapánkért is, akiről szintén 2 hétig nem hallottunk hírt, 
aki két nővérem segítségével eltemette a Farkasréti temetőben Ilonkát 
és férjét. Ezután jöttek haza testvéreimmel együtt a szomorú hírrel. Én 
akkor már 11 éves voltam, át tudtam érezni ezt a családi tragédiát, amely 
egy egész életre elszomorította szüleinket és minket, gyerekeket is. 

A kiliti emberek – értesülve gyászunkról – együttérzésüket és sajná-
latukat fejezték ki. 

Ez év október 23-án is meggyújtjuk a gyertyákat. Az összes még élő 
testvérem, egymástól bármilyen messze is lakik, tudom, hogy október 
26-án is elmereng a gyertya fényénél és megemlékezik Ilonkáról és Mi-
hályról.”

Kántor János (1938-1956)

Ha élne, bizonyára Jancsi bácsinak szólítanám és ugyanúgy, 
mint nővéreivel, együtt nézegetnénk a Balatonkilitiről készült 
képeket, büszkén mutatná gyerekeit az elsőáldozók között. 

Ha élne…, ha 56-ban nem esik áldozatául annak a kegyetlen világnak. 
Szülei ipari tanulónak adták Budapestre a GANZ MÁVAG-ba, remélve, 
hogy jobb élete lesz, mint a paraszti életben megkérgesedett többi kiliti, 
jódi, töreki embernek. Az iskola elvégzése után itt helyezkedett el. Telve 
lehetett reményekkel, tervekkel. Szinte még gyerek volt. Azon a napon 
budapesti szállásáról moziba indult barátaival, és soha többé nem tért 
haza. Miután a gyilkos lövés eltalálta, lepereghetett-e előtte rövid kis 
élete?  Megjelent-e előtte gyerekkora, a gyönyörű jódi táj, ahol testvérei-
vel annyit játszottak? Nem ismertem, nem ismerhettem, mert kisgyerek 
voltam, amikor meghalt. A sírjánál gyerekkoromban azonban mindig 
meg kellett állnom és mindig meg-
néztem a sírkövén a fényképét. Mo-
solyog, amikor a kép készült, még 
minden derűs volt. Aztán sötét lett, 
a fájdalom maradt a Kántor család-
nak, az örökké tartó gyász. Mi em-
berek csak reménykedni tudunk, 
hogy többé nem fordulhat elő, hogy 
ártatlan fiatalok halnak meg az ön-
kény következtében.

Mit mondana erre Kántor János? 
Megbocsátana-e azoknak, akik mi-
att meg kellett halnia? Biztosan 
már meg is bocsátott, – mondja a 
nővére, hiszen egy keresztény em-
ber „megbocsát az ellene vétkezők-
nek”.

Van egy sír a kiliti temetőben, 
Kántor János sírja, aki élt 18 évet. 
Ha élne biztosan a  barátom  lenne, 
és Jancsi bácsinak szólítanám.
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A mi kiliti lányaink

Negyvenegynéhány év már alaposan megkoptatja a memóriát. 
A múltból elővillan egy-egy emlék, néha tisztán, néha össze-
mosódva azzal a sok rárakódott történéssel, ami egyre jobban 

nyomja emlékezetünket. Nekem életem legszebb időszaka a Kiliti Ál-
talános Iskolában töltött nyolc év volt. Minden egyes percét az élettől 
kapott ajándéknak tekintettem. Véletlen lehet-e, hogy ez az ISKOLA 
nekünk, kis falusi gyerekeknek a boldogság szigetét jelentette? Véletlen 
lehet-e, hogy olyan nagyszerű tanáraink voltak? Ez nem lehet véletlen! 
Az sem véletlen, hogy pont ezekkel a gyerekekkel jártunk egy osztályba. 
De milyen gyerekekkel! 

Egy bizonyos napra szeretnék visszaemlékezni. Behunyom a szemem 
és viaskodok az emlékképekkel. Lassan kezd kirajzolódni előttem a felső 
tagozat valamelyik osztálya. Lehet, hogy a nyolcadik, mert a Kossuth 
Lajos utca felőli tanteremben történtek, amit most szeretnék leírni. 
Osztályfőnöki óránk volt. Szerettük az osztályfőnöki órákat, hiszen sze-
rettük osztályfőnökünket, Harmat Ede tanár bácsit is. Ez egy rendha-

gyó osztályfőnöki óra volt. Lányaink a közösen bevitt nyersanyagokból 
ebédet főztek, amit az egész osztály együtt fogyasztott el. Pörköltet, 
vagy csirkepaprikást készítettek lány osztálytársaink. Talán bocsánatos 
bűn, de nem emlékszem, hogy mi volt hozzá a köret. Arra sem tudok 
visszaemlékezni, hogy hol volt a tűzhely. Mi fiúk, természetesen segéd-
keztünk. A főszerep persze a lányoké volt, akik elemükben voltak. Soha 
nem tudom elfelejteni azokat a fehér köténykés angyalkákat, akik ott 
sürögtek-forogtak és a só, és paprika mellé szívük egy kis darabját is be-
lefőzték abba a piros lábosba, amelyből nagy szakértelemmel osztották 
el köztünk ezt a felejthetetlen, finom étket.

Meghatódva néztük lányaink ténykedését. Néztük ezeket a csodála-
tos gyereklányokat, a későbbi édesanyákat, nagymamákat. Csodáltuk és 
szerettük őket, mint a testvéreinket. Negyvenegynéhány év elteltével is 
megmaradt ez a szeretet, ez a ragaszkodás osztálytársaink között. Ugye 
ez nem lehet véletlen?
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Kiliti emlékek

Amikor beköszöntött a nyár a kiliti végeken, a „dorcót” csak fo-
cizáshoz vagy a tarlón való szaladgáláshoz használtuk, amúgy 
csak úgy „meztéláb” töltöttük el az előttünk álló közel három 

hónapos vakációt. Tudjátok milyen érzés lábbeli nélkül térdig – na jó, 
bokáig – gázolni a nyári eső után a lekvárrá sűrűsödött tócsában? A 
lényeg, hogy szeg, vagy drót ne legyen a sár, a víz alján, mert akkor 
könnyen defektes lehet a talp, és a saller, amit még ezt követően kap az 
„ember” nem a szakadás befedésére szolgál. A csapadékmentes idők-
ben a júliusi-augusztusi napokban forró por borította a kiliti utcákat. 
A porban sokáig megmaradtak az emberek, állatok, járművek nyomai. 
Mivel a nyomok sok esetben vezetnek is valahová, azzal szórakoztunk 
– kis klott gatyás gyerekek, hogy követtük a nyomokat, ameddig csak 
lehetett. Elmentünk a kihajtott disznók, vagy a tehenek után a legelőre. 
A disznó legelő a „Nagyvíz „közelében, a marha legelő pedig a bögöcsei 
oldalban volt. A „Nagyvíz” nekünk a tengert jelentette. Nem mindenki 
tudja, hogy merre volt, nem is tudhatja mindenki, mert a „Csépány-tó” 
zsilipjének megépítésével teljesen kiszáradt. A mai Ságvári utca végén, 
mielőtt a „Kiserdő” kezdődik, volt a „Nagyvíz”, amely a nevét talán 
aránylag nagy – néhány holdas – méretéről kapta, de az is lehet, hogy 
valamilyen formában Nagy nevezetű emberrel lehetett kapcsolatban. A 
Bögöcse szó jelentését azt hiszem, már tudjuk. A Bögöly /egyfajta bogár/  
régies kicsinyítő képzős / cse / toldalékkal ellátott alakjából kapta a ne-
vét. A „Nagyvíz” szélében dagonyáztak a disznók, amelyeket minden 
reggel Feszli János hajtott ki a legelőre. Jancsi bátyám nagyon értett 
az állatokhoz, munkáját betanított kutyái segítették, és amikor eljött a 
nyár mi gyerekek sokat időztünk nála, besegítve a „fóka” megőrzésében 
és terelésében.

Egyszer az egyik reggelen szintén elindultunk a „fóka” után és amint 
a Rákóczi utcából a „Keresztes-saroknál” kiértünk az Erdő útra, eddig 
ismeretlen állatok nyomait vettük észre a nagy porban. Sok-sok isme-
retlen állat nyomát. Elindultunk a nyomokon, hangosan tanakodtunk, 
vitatkoztunk, hogy milyen állatok mehettek előttünk, amikor, hallva 
„monfordírozásunkat” Miklós Pista bácsi kijött hozzánk udvarukból 
és felvilágosított bennünket, hogy kecskék mentek előttünk, mégpedig 
Ács Lajos bácsi hajtotta kecskéit. A napi program így ebbe az irányba 

terelődött. Elindultunk a kecsketalp lenyomatok után és hamarosan 
megtaláltuk az öreg Ács Lajost, amint „hűsöltette” az állományt. Úgy 
rémlik, hogy volt vele egy velünk korabeli gyerek is, aki talán az unokája 
lehetett, de ő csak a vakációját töltötte a nagyapjánál. Lajos bácsi kész-
séggel válaszolgatott a kérdéseinkre, elmondott nekünk mindent, amit 
a kecskékről tudni akartunk, többek között azt is, hogy még a „paradi-
csom-gazt” is megeszik, és ha ezt a tejet issza valaki, az nem tüsszög, és 
nem viszket, ha ennek a „rossz” növénynek a közelébe kerül. Nagyon 
szép kecskéi voltak Lajos bácsinak. Egyszer-kétszer megkínált bennün-
ket frissen fejt kecsketejjel. Nagyon finom volt. Az időnk egy részét a 
legelőkön töltöttük. Feszli János bátyám sokat mesélt nekünk a kiserdő 
hűvösében, miközben a disznók lustán-lomhán dagonyáztak a „ Nagy-
víz” szélében. Kikből állt a hallgatóság? Voltak állandó hallgatói elő-
adásainak és akadt, aki ritkán tudott kijönni a „kiserdei akadémiára”. 
Horváth Pityu, Devecseri Pityu, Horváth Ati, Sándor Lajos, Keresztes 
Jancsi, Herold Jancsi és Szőke Zoli – velem együtt ha tehették gyakran 
látogatták a jó öreget, aki mesélt, mesélt, és nekünk fonta gyönyörű 
ostorait, amelyekről mindig elmondta, hogy ezek nem karikás, hanem 
kanász ostorok, ugyanis ezeken nem voltak karikák.” Meg hát édes 
gyerekeim „ne nagyzújjunk má …” Nekem életében két ostort font. Az 
egyiket 1960-ban. Valahol elveszett ez a gyönyörű példány. 

– Ne bánkódj kedves öcsém, most egy darabig nem lesz ostorod, nem 
vigyáztál rá, egyelőre nem fonok másikat – majd talán egyszer.
Aztán az „egyszer” is elérkezett. 1980-ban elkészült – édesapám bőr 
csizmájából az az ostor, amelynél szebbet, jobbat nem hordott hátán a 
világ. Jelenlétemben fonta a jó öreg. A csizmaszárból kihasított bőrszíja-
kat – nyolc szálat – ügyesen felerősítette egy lefelé vékonyodó kötélre és 
– amikor minden más előkészülettel végzett – elkezdte fonni az ostort, 
amit ettől kezdve már én is tudok.

– Aztán mire használod majd ezt az ostort? – kérdezte
– Az előszobafalra akasztom és mindenkinek elmondom, hogy ezt 

Feszli János bátyám csak nekem fonta, annak a kis kiliti gyereknek, aki 
pici korától rajongott érte.
Ott is volt, egészen addig, amíg Léner Tóni bácsi – falunk népművésze 
-, egyszer nálunk járva lesóhajtozta a „szegről” és elvitte, hogy kicsit 
gyönyörködhessen benne. Faragott hozzá – úgy Tóni bácsi módra – egy 
olyan szép nyelet, hogy hozzáfoghatót a kiliti és töreki emberek sem 
minden nap láthatnak.
Az ostor többé nem került vissza hozzám, Tóni bácsi sajnos meghalt, 
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a kiliti ostorkészítő Feszli János, és a töreki fafaragó közös műve nem 
tudom hol lehet.
Egyben nagyon bízom, hogy olyan emberhez került, aki megbecsüli ezt a 
remekművet, és azoknak az embereknek az emlékét is, akik készítették

– Hej, ha valaki küldene egy fotót erről az ostorról!
Sokat lehetne mesélni a Kiserdőről és a Nagy-vízről. A hatvanas évek 
elején történt. Télen a Nagy-víz volt a mi korcsolyapályánk. Ezen a télen 
is – mint már annyiszor – késő délután lementünk korizni a „ jégre”. 
Menet közben a Villanydúcos dűlő vonalában találkoztunk több ember-
rel, akik jeget vágtak a tavon és hazafelé tartottak. Hangosan, érthetően 
figyelmeztettek bennünket, hogy a jégen sok lék van, amelyeket meg is 
jelöltek, most ne ide menjünk csúszkálni, hanem inkább a Régi-reptér-
re, az biztonságosabb. Nekünk a reptér messze volt, így nem törődve a 
figyelmeztetéssel a Nagyvizet választottuk. Egy darabig nem is volt baj, 
de aztán igen. Nem tudom már, hogy melyik srác belecsúszott az egyik 
nyílásba és hajszál híján teljesen eltűnt a jég alatt. Mi, ijedt nyolc-tíz 
éves gyerekek nem tudtuk kihúzni. Nagy szerencsénkre két felnőtt – 
Harangozó Karcsi bácsi és fia Béla Bácsi – éppen arra jöttek és közösen 
kihúzták kis társunkat. Béla bácsi a közeli kukoricaföldön kint hagyott 
csuta szárból hozott a tó partjára egy-két kévényit és azt meggyújtva 
szárították meg a csurom vizes gyereket – azt hiszem, hogy az életét 
mentették meg ezzel.

Egyszer a kiserdőben is történtek érdekes dolgok.
Szinte minden háznál tartottak disznókat, amelyek „kijártak” a leg-
előre. Hasas volt a disznónk, édesanyámék már azt számolgatták, hogy 
még egy-két napig kiengedik, aztán a „malacozásig” már nem. De ezen 
a napon még kiment a „coni”, csakhogy este nem jött haza.
Édesapám és édesanyám néhány szomszéddal elkezdték keresni a kis-
erdőben. Már sötét volt, amikor megtalálták a hangosan – a kismalaca-
inak – röfögő disznó-mamát. Amikor észlelte a közeledő embereket, tá-
madni készült. Édesanyám hangjára nyugodott meg, egyedül őt engedte 
közel magához, aki a hat kismalacot összeszedte egy vékába. Az anya-
disznót így tudták hazahajtani. Az egyik malac háta enyhén csíkos volt, 
arra gondoltunk, hogy talán vadkannal találkozhatott anyakocánk. Ezt 
gyanítottuk, egészen addig, amíg a kis csíkos hátú fel nem cseperedett, 
de az ő kis malackái még jobban hasonlítottak a vadon élő rokonaikra. 
Innen már bizonyosság lett, hogy a házi disznó félre lépett.

Virágkaró és az elmaradt karó

Nagy öröm volt, amikor 1963-ban elkészült a Központi Iskola 
új épülete, tornateremmel, szertárral, zsibongóval, gyakorlati 
műhellyel. A gyakorlati foglalkozások ebben a műhelyben foly-

tak, Jónás tanár bácsi vezetésével. Karcsi bácsi matek-fizika szakos ta-
nár és emellett igazi ezermester, fúró-faragó ember volt. Mindennel meg 
tudott birkózni, ami anyagból készült. A műhelyben olyan tárgyakat ké-
szíttetett velünk, amelyeket fel lehetett használni az iskola életében. Az 
új iskola folyosóját is mi fedtük be, színes dekor lemez hulladékból, ami 
nagyon szépre sikerült.

Egy alkalommal virágkaró faragása volt a feladat, de ezt kivételesen 
nem az iskolában, hanem otthon kellett elvégezni, egy 50 cm hosszú, 
1 cm-es vastagságú fenyőből. Az elkészítésre egy hetet kaptunk. Egy 
olyan fenyőanyagot sikerült beszereznem, amely nagyon kemény volt, 
mint kiderült, vörösfenyő, így a faragása nagyon nehezen ment, az ak-
kor még gyenge gyerek kezemmel nem tudtam a kést belemélyeszteni 
a fába. Ennek ellenére kifaragtam a karót, de nem tetszett, ezért nem 
mertem bevinni a meghatározott időpontra. Nagy szerencsém volt, hogy 
nem csak én nem teljesítettem a feladatot, hanem több fiúnak is akadtak 
problémái. Több osztálytársam munkája azonban nagyon szép volt. Vas-
kó Józsi, Sára Bence, Bajzik 
Gyuri, Miszlai Imre, Czvik 
Jancsi, Iszli Jancsi, Hencz 
Jancsi olyan jól sikerült da-
rabokat hozott be, hogy nem 
tudtam felfogni, hogyan le-
het ezt így kifaragni! A dolog 
nem hagyott nyugodni. Hol 
lehet a hiba? Ennyire nem le-
hetek ügyetlen! Karcsi bácsi 
egy újabb hetet adott, hogy 
kijavítsuk a hibákat. Próbál-
tam a korábban megkezdett 
munkámat folytatni és jól 
megélezett késsel faragtam a 
virágtámasztéknak szánt „fa-
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darabot”. A rejtélyt Baksa Jóska bácsi, szomszédunk oldotta meg, aki, 
amikor átjött hozzánk, kivette kezemből a „munkadarabot”, megforgat-
ta és így szólt:

– Ebből a kemény vörösfenyőből soha életben nem lehet kifaragni, 
amit akarsz. Ehhez puhább fenyőre van szükség.

– De, hát honnan vegyek olyan faanyagot?
– Nekem hamarosan be kell mennem a faluba, beugrok a Szirovatka 

Gyurihoz is az asztalos műhelybe, ha akarsz, eljöhetsz velem.
Jóska bácsi fehér-piros Panni mopedjével robogtunk hát Szirovatkáékhoz. 
Kilitin két Szirovatka családot ismertem, amely tulajdonképpen a nagy-
papáig visszavezetve egy tőről fakadt. Igazi iparos család, nagynevű 
kiliti asztalos dinasztia. Már az 1874. január 1-én alakult Kiliti Asztalos 
Iparos Testület vezetőjét is Szirovatka Károlynak hívták, akinek tevé-
kenységét, szorgalmát követték a leszármazottak – unokák, dédunokák, 
ükunokák. Akikhez akkor mentünk, az idős Szirovatka György és fia, a 
szintén Szirovatka György volt. Érkezésünkkor az idősebb Gyuri bácsi 
egyedül tevékenykedett a műhelyben. Szép szál, egyenes tartású, jelleg-
zetes nagy bajuszú ember volt a Gyuri bácsi. Amikor meglátta régi isme-
rősét és iparos társát, elmosolyodott, a rajta lévő sötétkék elő kötényben 
megtörölte gyantától fénylő kezét és lekezelt a két mesterember. Jóska 
bácsi előadta jövetelünk célját, és Gyuri bácsi pár perc alatt elkészített 
kettő darab faragható virágkarót, puha fenyőből. Furcsálltam, hogy 
nem is volt még szó a méretről és mégis akkorára vágta a fát, amekko-
rára szükségem volt, aztán Gyuri bácsi elmondta, hogy az elmúlt héten 
a környék – velem egykorú – gyerekei közül többen is megkeresték, ha-
sonló kéréssel. Gyuri bácsi az egyik karót nekem adta, a másikat pedig 
ott azon nyomban kifaragta, és amikor elkészült vele, átnyújtotta, az 
alábbi szavak kíséretében:

– Ezt mintának adom. Ha ezt nézed, a másikat könnyen ki tudod fa-
ragni. Még annyit segített, hogy a kifaragatlan példányra ácsceruzával 
gyönyörű mintákat rajzolt.
A két öreg közben beszélgetett néhány szót, Gyuri bácsi kiment a mű-
helyből és két üveggel és három pohárral tért vissza. Az egyikből – a bor-
ból – maguknak, a másikból – a mustból – nekem töltött. Beszélgetésük-
ből tudtam meg, hogy jégbor és must van az üvegekben, ami nem más, 
mint a hó lepte szőlőből készült nedű. Hazaérve, azonnal nekiláttam a 
karó kifaragásának. Még aznap elkészült. Leosztályoztam a munkámat, 
Gyuri bácsiéhoz viszonyítva, kettest adtam magamnak. Felfelé kerekít-
ve. Nagyon örültem, hogy elkészültem elmaradt munkámmal. Másnap 

reggel a kisördög nem hagyott nyugodni, és nem az én művemet, hanem 
Gyuri bácsiét adtam oda tanáromnak. Ő nem szólt semmit, addig, amíg 
a többiektől be nem szedte az elmaradt darabokat. Ekkor azonban meg-
szólalt:

– Fiúk, az lépjen ide elém az, aki helyett más faragta ki a karót. 
Egy rugó megfeszült bennem és már penderített is Karcsi bácsi elé, aki 
így reagált az estre:

– Mentségedre szóljon a beismerés. Nekem ne a Szirovatka Gyuri 
bácsi munkáját hozd ide osztályzásra, mert attól az embertől én csak 
tanulhatok, tanár létemre is, hanem azt, amit te faragtál. Örök életre 
rejtély maradt, honnan tudta meg a turpisságot.
Megszégyenülten bontogattam ki az újságpapírba tekert – az általam 
készített – karót. Karcsi bácsi megnézte, szúrós tekintetét két szemem 
közé célozta, majd szelídebbé vált a nézése, muszklijával kupán kólin-
tott, vaskos kezét most már inkább barátilag, a vállamra tette és a kö-
vetkezőket mondta:

– Ez a munka négyest ér, de most hármast adok, mert más tollával 
akartál ékeskedni. Másik munkával kijavíthatod. 

– Azt a karót, amelyet Gyuri bácsi faragott az igazgatói irodába a nagy 
virágládába kellett tenni a pálma mellé. Egyszer nagyon sok év múlva 
találkoztam tanárommal, aki a virágkaróra visszaemlékezve elmondta, 
hogy azt nagyon sokan megcsodálták. Azt meg is lehetett csodálni, azt 
Szirovatka Gyuri bácsi nekünk faragta.
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A mi Tóni bácsink

Már korábban is hallottam róla édesapámtól. Csupa jót. Apám 
mindig úgy beszélt róla, mint arról az emberről, akinek adni 
lehet a szavára, akit érdemes követni.

Személyesen csak egy éve ismerem. Egy véletlen úgy hozta, hogy össze-
futottunk és a bemutatkozástól kezdve úgy tűnt számomra, mintha ezt 
a nemes lelkű, stramm kiállású bácsikát ősidők óta ismerném. Bácsikát? 
A bácsik nem így néznek ki! Ő egy kortalan, fürge mozgású, életkoránál 
jóval fiatalabbnak látszó ember. És mekkora szellemi kapacitással! Egy 
két lábon járó lexikon. Amikor meg tudta, hogy egy jó ismerőse fia va-
gyok, azonnal kedves témámra – Kilitire – terelődött a szó. Három órát 
beszélgettünk, de nekünk néhány percnek tűnt. Sorra jöttek elő az utca 
nevek, a régi kilitiek nevei, és olyan érdekességek, amit soha nem lehet 
megunni. Már az első beszélgetéskor megtudtam, hogy életének fontos 
része Kiliti, ahol gyermekkorát és fiatal éveit töltötte. Hálás szívvel em-
lékszik vissza Szigeti József mesterre, akitől jó útra valót kapott a Ka-
tolikus iskolában. Meghatározó jelentőséggel bírt számára a Szirovatka 
György asztalos mesternél eltöltött inas idő, amely a háború miatt a 
megszokottnál hosszabbra „sikeredett”. Szirovatka Gyuri bácsit ma is 
„drága mesterem”-nek nevezi, és olyan szeretettel beszél róla, hogy még 
az is elérzékenyülne ezt hallva, aki nem ismerte egyikőjüket sem. Hát 
még mi Kilitiek! Szívesen gondol vissza a leventében töltött éveire, baj-
társaira, barátaira. Több mint hatvan év távlatából!

Ki ez az ember?
Élt valamikor Balatonkilitin egy család. A családfőt úgy hívták, hogy 
Szávocskin Nikita. Nikita az első világháborúban orosz katonaként ke-
rült magyar hadifogságba. Hamarosan megszokta az itteni viszonyokat, 
és amikor szabaddá vált, akkor is Magyarországot választotta, mivel fe-
hér katona volt, olyan tiszt féle, és az Októberi Forradalom után majd-
nem biztos, hogy halál várt volna rá is, mint több hazatérő társára. Itt 
maradt ez a jó szívű orosz óriás, és csendesen dolgozgatott, feleségé-
vel nevelgették gyerekeiket, köztük, a négyből harmadikként – 1925-
ben – született Antalt. A mi Tóni bácsinkat. Az élet sokszor kegyetlen. 
1939-ben váratlanul meghalt az édesapa. A mai Szeptember 6. tér és a 
Jegenye sor sarkánál lévő gabonát aratták, és ott munka közben követ-
kezett be a szörnyű tragédia.Az apa nélkül maradt gyermekek hamar 

felnőtté váltak. Hamar felnőtté kellett válniuk. Antal ez idő tájt az elemi 
iskola tanulója volt, de már gyermekként kivette részét a munkából.  
Nagyobb testvéreinek segédkezett a földeken aratni, kapálni, szénát 
gyűjteni, közben tanult is, és egy katolikus újságot kézbesített az előfi-
zetőknek. Élete egyik nagy álma teljesült, amikor asztalos inas lehetett 
Szirovatka György mesternél. Ez életének meghatározója lett. A gyalu-
padról olyan szeretettel beszél, mint családjáról, vagy az Ő Kilitijéről. A 
mi Kilitinkről.

Miért Gróf Antalnak hívják Tóni bácsit, és nem Szávocskinnak?
Amikor a háború szele ide ért Magyarországra a leventébe járó – addig 
– Szávocskin gyerekek, leventeoktatójuk javaslatára, felvették édesany-
juk vezeték nevét, ettől kezdve Gróf lett a nevük. Abban az időben az 
orosz vezetéknév miatt gondjaik is keletkezhettek volna. Tóni bácsi 19 
éves volt, amikor a front ideért. Nem lett katona, ugyanúgy, mint több 
1925-ben született kiliti gyerek sem. Úgy mondja, hogy ebben nagy sze-
repe volt a falu akkori jegyzőjének, Láng Istvánnak, aki eldugta a neki 
megküldött, kikézbesítésre szánt sas behívókat, így kevesebb anyának 
kellett gyászolnia a fiát. 

– Szerintem ebben a dologban közreműködött Pintér Károly levente-
oktató is, aki szintén szívén viselte a falu sorsát – mondja meggyőződés-
sel Tóni bácsi.

Tóni bácsi több, nagyon komoly munkakört töltött be nyugdíjba vonu-
lásáig, de lelke mélyén asztalos maradt mindvégig. És kiliti. Számára ez 
a falu az a hely, amellyel egybeköti egy láthatatlan köldökzsinór, amely 
eltéphetetlen és bármikor visszavezeti Szigeti és Szirovatka mesterhez 
őt a szintén mestert, Gróf Antalt, a mi Tóni bácsinkat.

Az ilyen mesterek, mint ők hárman példaképül szolgálhatnak mind-
annyiunk előtt, tőlük tanulhatunk tisztességet, hitet, hazaszeretetet, 
emberi tartást. 
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Húsvét Hétfő régen és ma

Gy
erekek voltunk, még ki sem látszottunk a kiliti földes utak 
göröngyei közül, de Húsvétkor már ott sündörögtünk a nagy 
fiúk körül, ellesve mindent, amit ezen a csodálatos, sok eset-

ben napsütéses ünnepen tennünk kellett – nekünk – „férfiaknak”. A 
nagy fiúk, a nálunk nyolc-tíz évvel idősebb Balassa Feri, Balassa Imre, 
Balassa Jancsi, Vidák Feri, Miszlai Feri, Huszár Frigyes és Tóth Jóska 
türelmesen készítettek fel bennünket, kicsiket, életünk első nagy locso-
lására. Matyikó Feri bácsi elmagyarázta, hogy mi a locsolás lényege és 
azt hogyan kell végrehajtani:

– Arra nagyon vigyázzatok, hogy a locsolóvíz nehogy a kislány sze-
mébe kerüljön, és csak annyit szórjatok ki az üvegből, amennyivel nem 
áztatjátok el a ruháját.
Soha nem felejtem el azt az ibolya illatú locsolóvizet, amelyet édesapám-
tól kaptam. Az üvegnek kislány formája volt. Abban az időben nem köl-
nit használtak, hanem illa-
tosított vizet. Sorba jártam 
a közeli házakat. Finom 
zserbóval várták a locsoló-
kat Szabóéknál, Pozsonyi 
kiflivel Berkeséknél, kré-
messel Tóthéknál, és a vi-
lág legfinomabb kuglófjával 
Balassáéknál – és minden-
hol szeretettel, mosolygós 
arccal. Istenem, ha vissza 
lehetne hajtani az idő ke-
rekét! A locsolásért kapott 
néhány tojásra és ránk lo-
csolókra még várt egy nagy 
feladat. A tojásgurítás. A 
kisgyerekek a Széki réten, 
Csárda réten, a nagy fiúk a 
Csőrin gurították a tojást. 
Érdekes hagyomány volt a 
tojásba való pénzdobálás is. 

Erre a régi réz húsz filléres, vagy a telefontantusz volt a legalkalma-
sabb. A Húsvét, a Karácsony mellett a legfelemelőbb ünnep. Születés, 
feltámadás, hit. Az élet értelme. Csodálatos dolog, hogy nem merül fe-
ledésbe, itt duruzsol az emberek szívében, mint egy csírát hajtott mag 
és lassan, méltóságteljesen szárba szökken. Ma 2009. Húsvét hétfőjén 
a kiliti Rákóczi utcából két 2 éves kis fiú – Hunor és Lehel – kezükben 
locsolóvízzel, elindultak, a magyar hagyományokat ápoló édesapjukkal, 
Robival és Andrissal, hogy ezen a napsütéses ünnepen azt tegyék, amit 
a „férfiaknak” mindig is kellett.
Hiszen ma egy csodálatos Ünnep van.
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A Puszta illata

Arra, ahol alkonyatkor lebukik a nap, közvetlen a horizont alatt, 
ott van múltam egy darabja, ott a barackos fölött, ott van 
Papkuta. 

Gyerekkoromban sok időt töltöttem itt. Mindig örömmel mentem; a 
pusztán jó emberek laktak és dolgoztak. Amint Kiliti felől leereszke-
dünk a második völgybe, látható az a hely, ahol valamikor a barackos 
állt. Egészen kis gyerekek voltunk, és már az iskolai szünetben itt töl-
töttük a nyarat, szedtük a gyümölcsöt és a kapott fizetésből egészítettük 
ki tanszereink árát. A barack aromája keveredett a gyümölcsös mögötti 
téglaégető enyhén pörkölt paprikára emlékeztető illatával. A téglaház, 
ahogy akkor az égetőt mondták, ellátta a falu nagy részét téglával. Kis-
méretű téglát égetett itt Köböl István és családja. A vályogot is itt, a 
helyszínen kitermelt agyagos földből vetették. Pista bácsi nap, mint nap 
megállás nélkül dolgozott és osztotta a vezényszavakat a többieknek, 
hol a vályogvetésnél, hol a kemencéknél, ahol nagy hozzáértéssel vál-
toztatták át a sarat építőanyaggá. Olyan téglát készített az öreg Köböl, 
hogy az ebből épített házak talán évszázadokat is kibírnak. A téglaház 
mellett jól termő földek vannak. Sokszor ide lucernát vetettek. Kis kézi 
kocsinkkal, de sokat fordultunk Molnár Jani bácsival Kiliti és Papkuta 
között, mire a felgyűjtött pillangóst mind egy szálig haza cipeltük! / „A 
kicsi kocsi még mindig száguld”, a minap is láttam öreg, örökös bará-
tomat és a zöld színű kétkerekűt./ Papkutára a régi tehénistálló és a 
lóistálló között vezet be az 1959-ben megépített aszfaltozott út. Szomo-
rú, hogy nem halljuk a tehenek kérődzését és a lovak nyerítését, hor-
kantását. Nem halljuk a hangjukat, és nem érezzük illatukat, azt az 
illatot, amit az emlékezet megpróbál, több, kevesebb sikerrel rekonst-
ruálni. Nem érzem a széna, a zab és a többi abrak illatát. Nem érzem 
azt az illatot sem, amit mindig éreztem, itt az istállóknál, a frissen csu-
takolt jószág kellemes tiszta szagát. Hol van az én kedves keresztapám 
és a többi itt dolgozó szorgos ember dohány illata?! Valamikor a hosszú 
lakóház mögött a fák árnyékában „osztályozták” az asszonyok az ex-
portra szállított sárgabarackot. Reggeltől estig sürögtek-forogtak, rak-
ták a ládákba a gyümölcsöt. Minden áldott nap elfáradtak, de másnap 
újra kezdték, tréfálkozva, énekelve, egymást segítve.  A házban, amely 
régen a Veszprémi káptalan cselédháza volt, emberek éltek. A többség 

már beköltözött Kilitire vagy az ország más részeibe indult szerencsét 
próbálni, az itt élők gyerekei közül többen tovább tanultak. Van köztük 
főnővér, tanár, főkönyvelő, jogász, asztalos mester. Mindegyik jó szívvel 
gondol vissza a Papkután töltött szép évekre. A hosszú ház végében a 
kereszt mellett volt a harangláb. Tűz esetén kellett megkongatni. Néha 
rosszabb gyerekek „csintalanságból” is megráncigálták a kötelet. Ilyen-
kor megelevenedett Papkuta és mindenki szaladt a vödrökért, készen 
állt a tűzoltásra. A tűzoltáshoz szükséges vizet nagy beton kádakban 
tartották. Minden épület és kazal közelében voltak ilyen víztartályok, 
mellettük vonyogók, és egyéb tűzoltáshoz szükséges szerszámok, még 
egy tűzoltó fecskendő is, amellyel nagyon szerettünk volna játszani, 
amit a felnőttek jelenlétében néha megtehettünk. Egyszer Berkes János 
bácsi megtöltötte a kézihajtányú fecskendőt és megengedte, hogy azt, 
mi gyerekek teljes egészében kilocsoljuk a magtár előtti poros földre. 
Nekünk ez akkor, maga volt a csoda! A tűzoltó víz rézgálic illatát még 
most is érzem. A lakóházzal szemben egykor jól termő cseresznyés volt, 
ahol május végétől július közepéig folyamatosan szedték a piros gyümöl-
csöt az asszonyok és a gyerekek. Nem lehet elfelejteni azt a virágözönt, 
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ami tavasszal szinte kínálta magát a méhecskéknek. És az illata! A cse-
resznyés fölött sok éven át dinnyét termesztettek, előbb a Lelik család, 
majd a Csányból érkező Oláh Illés és kedves családja. Később a dinnye-
földek átkerültek a Puszta nyugati széléhez, a beton siló „gödrök” mögé, 
ahol azt követően öntözéses kertészetet alakítottak ki Csernus András 
kertész irányításával. 
A puszta központi része volt a magtár a tőle nem túl messze lévő má-
zsaházzal. Méteres falai között terményt tároltak. A padlásra falépcsőn 
lehetett feljutni, ahol meghatározott rendben volt beömlesztve több 
fajta gabona. A gabona illata nagyon kellemes, kiváltképpen a frissen 
aratott búzáé, és az íze a kalászból kimorzsolt szemeknek semmihez 
nem hasonlítható. Itt ebben a magtárban több ember dolgozott Horváth 
Gyula bácsi magtár vezető irányításával. A magtár mellett volt egy te-
hénistálló, szép fejőstehenekkel és azok kisborjaikkal. Itt az istálló egyik 
erre a célra kialakított helyiségében hűtötték és szeparálták a tejet, úgy 
szállították be Kilitire stráf kocsival, ahonnan aztán tovább vitték a tej-
üzembe. Az istálló padlásán helyezték el azt a nagy víztartályt, ahová 
hidroforral emelték fel a vizet, amellyel ellátták az egész pusztát. A te-
hénistálló mögött volt a juh hodály, ahol nagyon szép birkákat neveltek, 
húsukért és gyapjújukért. Messze földről érkeztek birkanyíró szakem-
berek, akik elvégezték ezt a bonyolult munkát.  

A régi idők pusztája még áll. Egyik része – a lakóház – új köntöst 
kapott jelenlegi tulajdonosától. Szépül és reménykedünk, hogy a puszta 
többi épülete is újjászületik, és újra hallható lesz a lovak nyerítése, te-
henek kérődzése és megint érezhetjük a puszta hamísítatlan, régi időket 
idéző, varázslatos illatát.

Így beszéltünk Kilitin – nem is olyan régen

Amit az irodalmi nyelv szabályainak betartásával leírunk, az min-
den magyarul beszélő ember számára egyformán érthető. Beszé-
dünk – tájegységenként – azonban többé-kevésbé eltérő. 

Megértjük egymást, annak ellenére, hogy másként alakítjuk a magán-
hangzókat, másféleképpen képezzük mássalhangzóinkat, más-más elne-
vezéseket, kifejezéseket használunk fogalmainkra, tárgyainkra. A nyelv 
folyamatosan alakul, változik, az irodalmi nyelv azonban már hosszú 
ideje állandónak tűnik, ugyanis az azt védelmező kódot nem könnyű fel-
törni, az felett nyelvészeink őrködnek. A beszéd sajnos sérülékenyebb. 
Hallgatom a mai fiatal hölgyek némelyikét, és az az érzésem támad, 
hogy a magyar nyelvre olyannyira jellemző és azt színesítő nyílt e han-
got szándékosan zártan ejtik, kényeskedve, már-már az e hangot á-nak 
hallatva, gondosan ügyelve arra, hogy a régi primadonnáink kényeskedő 
beszéde minél tökéletesebben legyen utánozva. Mosolygok zavarukon, 
ha néha „eltévesztik” és helyesen beszélnek. Ez az egész olyan, mint ha 
tudatosan csinálnának lányainkból bohócot valakik, akik ezeket a nega-
tív, nyelvészt nem látott „nyelvreformot” kifundálták. Eszembe jutnak 
nyelvtanáraink a Kiliti iskolából – Bazsai Lajos, Szirovatka Károly, Mé-
száros Lászlóné, Ferenczi Miklósné, valamint a jelenlegi tanárok, akik 
tudásukat a helyes írás és a helyes beszéd tanításának szentelték, szen-
telik. Nagy kincsünk a nyelv. Adomány számunkra a betű, a hang. A 
kommunikáció segít összetartani a társadalmat, annak tükörképe. Egy 
hatvan felé járó ember, aki nem nyelvész ugyan, de a magyar nyelvtant 
a fent említett nagyszerű pedagógusoktól tanulta, már a saját tapasz-
talatából is meg tudja ítélni, hogy nyelvünk nap, mint nap változik. Ez 
természetes, de a változás, fejlődést jelentsen! Kiliti nyelvi emlékeiért az 
ötvenes évek végéig tudok – gondolatban – visszaröppenni. 
Most azon a nyelven szeretném leírni egy napomat, ahogy akkor beszél-
tünk – itt Kilitin – egymás között, gyerekek, felnőttek egyaránt:
„Reggel hét órakor fő ke’tem. Piritus kenyeret reggeliztem teáva’. 
Anyukám nyó’c óra körü’ e’küdött a bó’tba kenyérér’. Hazaértem és 
murzsú’tam kukoricát a tikoknak. Délelőtt e’ mentem a mamáékhó’. 
A papa éppen a szóma kazlat igazgatta. Segítettem neki összerakni a 
szerszámait: a gerebgyét, a vonyogót, a söprüt, a sarággyát, a lazsnakot 
az udvaron a fészer alá, a furut, a gyalut, a toport, a fogót, a kalapácsot a 
kamurába’, majd megnéztük a pincébe’ a csap alatt a kármentőt. A papa 
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hébérre’ vett ki bort az akós hordóbu’, teleengedett egy csutorát és átvit-
te Matyikóékhó’. A mama a pitar előtt fateknőbe’ mosta a cihát. A trisót, 
a lúgkövet és a mosószappanyt a hokedlire tette. Két széken átfektetett 
lajtergyán szellőztette a dunyhát és a vánkost. A konyhába’ nagynéném 
fejtett bablevest és lisztistercet készített. Dé’be megebédűtünk. Délután 
sárgafő’dér’ vó’tunk a papáva’, a szoba sikálásáho’. Szedett söprü vesz-
szőt is. Amint meggyüttünk a határbú’ a papa megigazította a kerittést 
és a kisajtót, majd ráspu’va’ megköszörű’te a hurullót, hogy hó’nap 
könnyebben tuggyon vele kapá’ni.” Akkor, 59-ben ezt így meséltem vol-
na el. A mai fülnek ugye mennyire idegen?

Ötvenkilenctől azonban nem csak a papa és a mama tanított a magyar 
nyelvre, hanem a kiliti pedagógusok is. A nyelvtanárok és a reáltárgya-
kat tanító tanárok is, akik szintén nagyon ügyeltek arra, hogy érthetően, 
értelmesen beszéljünk, természetesen a hagyományok megőrzésével. A 
huszonegy éves lányom, annak ellenére, hogy egy hagyományőrző klub 
tagja, régi szavaink közül többet nem ért meg. Ezeket a szavakat pedig 
még az ötvenes-hatvanas években használtuk. Néhányat, mai jelentésé-
vel együtt most felsorolok:
Udvarban/ fészerben/ található tárgyak elnevezése:
Kisajtó–kiskapu, góré–kukoricatároló, horoló/huruló/–sarabolókapa, 
topor–fejsze, vályú–itató, tikól–tyúkól, dézsa–fakád, vonyogó–horgos 
végű szalmakihúzó/kazalból/ szecskavágó–szálastakarmány zúzó, csép,/
cséphadaró/–kézi terménycséplő/kétrészes/fa. 
Állatok elnevezése:
tik–tyúk, réce–kacsa, tuba–galamb, csuri–kölyökveréb, kánya–varjú, 
ökör–ivartalanított hím szarvasmarha, tinó– ökör, fiatal korában, csődör–
hím ló, kanca– nőnemű ló, ártány–herélt disznó, göbe–/anyadisznó/vagy 
malac/, mangalica– gyűrűs sörtéjű disznó/hungarikum/, kese– világos 
szőrű hússertés, kos–a juh hímje, ürü–ivartalanított kos, gida– a kecske 
kicsinye.
Lakásban található tárgyak, elnevezése:
pitar–nyitott tornác, sparhellt/spórhelyt/– tűzhely, Ren/Ler/– sütő, kászli–
szekrény, kredenc–konyhaszekrény, mozsár–fűszertörő, szakajtókosár–
csuhéból font kosár/kenyérsütéshez/, szakajtóruha–kenyértészta alá a 
szakajtókosárba ruha/mint a konyharuha/, findzsa–bögre. Ez a néhány 
szó csak ízelítő abból a hatalmas szókincsből, amellyel nyelvünk rendel-
kezett, rendelkezik. Mélyebbre nem merek, és nem akarok ásni, ezt hagy-
juk meg nyelvészeinknek, nyelvtanárainknak, ez az ő kenyerük.

Lecke egy életre  Papkután

Mint minden évben augusztus 13.-a körül, idén is kimegyek 
Papkutára. 1900-ban ezen a napon itt a magtár épületében 
született nagyapám. Egy perc és máris a volt lóistálló mellett 

fékezek, elkanyarodok a magtár felé, a mázsaház előtt megáll velem az 
autó. Nem szállok ki. csak félreállok az útról és máris csapong a képze-
letem, szinte letepernek az emlékek. Ezen a helyen van mire emlékezni. 
Visszaröppenek ezerkilencszázhatvannyolcba.

Ezen a nyáron fejeztem be a gimnázium első osztályát és két nagyon 
kedves lány osztálytársammal együtt az Új Tavasz TSZ kertészetében 
töltöttük a nyári szünetet. Micsoda nyár volt! Nekem addig is a dolgos 
parasztember volt a legfontosabb, de ettől a nyártól töretlenül hiszek és 
bízom a kérges tenyerű kiliti emberben. Hogy is volt? Egy szép júniusi 
reggelen munkára jelentkeztünk a kertésznél, az örök mozgó, állandó-
an tevékenykedő, szigorúnak látszó, de aranyszívű Csernus András bá-
csinál, aki röviden tömören elmondta, hogy mi lesz a feladatunk. Mit 
kellett csinálnunk? Mindent, amit a többieknek. Lovat vezetni a pap-
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rika ekézésekor, a lekaszált gazt összegyűjteni, paradicsomot, paprikát 
szedni, locsolni az üvegházaknál. Nekem a legnagyobb élmény a lovak 
– Guszti és Pajkos – vezetése volt, ilyenkor Matyikó Pista bácsi, vagy 
Hencz Lajos bácsi fogták az eke szarvát. Mindig nagyon vártuk az ebéd-
időt. Nemcsak azért mert megéheztünk, hanem ami ilyenkor zajlott az 
üvegházak melletti árnyas fák alatt az felért egy népünnepéllyel. Itt fo-
gyasztotta el ebédjét szinte mindenki, aki a pusztán dolgozott. Maráz 
Vilmos, Márvány József, Csonka József, Matyikó István, Hencz Lajos és 
a kertészetben dolgozó asszonyok, na és ezen a nyáron a két Marika és 
én is. Ezek az emberek kora reggeltől megállás nélkül dolgoztak a forró 
napon és délidőben – falatozás közben – úgy pihentek, hogy meséltek 
egymásnak, viccelődtek, ugratták egymást – mindezt szeretettel, oda–
oda csípve, de a másikat nem megmarva. Az egyik délidőben érdekes 
események történtek. Maráz Vilmos bácsi megkérdezte tőlem, hogy az 
ebédhez miért nem eszem paradicsomot, hiszen egész délelőtt ott forgo-
lódtam a paradicsom táblában, zsebre tehettem volna néhány szemet, 
így másokat is megkínálhattam volna. Csonka Józsi bácsi is helyeselt, 
és amikor Matyikó Pista bácsi is egyetértett a többiekkel, villámgyorsan 
elszaladtam a száz méterre lévő táblába, leakasztottam annyi szem pa-
radicsomot, ahányan voltunk, és uzsgyi, már vissza is érkeztem. Akkor 
még nem tudtam, hogy ugratnak. Egyszer csak megjelent András bá-
csi a kertész. Odaszólított magához és szigorú hangon a következőket 
mondta: 

– E gyerek miért barangoltál a paradicsomban? – Olyan hivatalos 
hangon mondta, hogy megijedtem. 

– Megállj, megmondom az elnöknek, hogy dézsmálja a paradicsomot a fia. 
– András bácsi, csak néhány szemet hoztam el.
– Nem az a sok, hanem amit összetapostál közben.

Telve izgalommal lestem a kövesút irányába, ahonnan már hallottam is 
a jól ismert Danuvia, édesapám motorjának berregését.

– Idefigyeljen elnök úr, ez a gyerek a paradicsomban barangolt, szedi 
a közösből a termést, mi erről a véleménye?
Nem vettem észre a kertész és az elnök összekacsintását, azaz nem ész-
leltem, hogy tréfa áldozata vagyok.

– Tudja mit András bácsi, én arra gondoltam, – mondja az elnök-apám, 
le kell vonni a béréből, vagy hozzon a leszedett paradicsom helyett.

– Na, fiam, melyik megoldást választod, kérdezte apám.
– Hozok helyette.

Másnap reggel édesanyám konyharuhába becsomagolt annyi szem pa-

radicsomot, ahány szemmel „megrövidítettem” a szövetkezeti vagyont. 
A másnap reggeli munkakezdésnél ott volt mindenki és nekem – naiv 
kisgyereknek – nem tűnt fel, hogy Maráz Vilmos bácsi is ott van a mag-
tárból és nagyapám is a puszta másik végéből. Egyszer csak megérke-
zett édesapám is. 

– Te jó isten, mi lesz itt? 
Fogtam a paradicsomot, kicsomagoltam a konyharuhából, – csodálatos 
módon nem nyomódott szét egy sem, – és átadtam András bácsinak. 
András bácsi mosolygós szemekkel a következőket mondta:

– „Édes gyerekem, tanuld meg egy életre, hogy ha szükséged van va-
lamire, akkor kérdezz, vagy kérj, de ne önkényeskedj. Ugye érted? „

– Értem András bácsi. És tényleg megértettem. Azt is megértettem, 
hogy egy jól szervezett ugratás áldozata vagyok, és egy jól irányzott lec-
kéztetésé.
Körbenéztem és láttam a mosolygós, huncut arcokat, köztük apámét is. 
Sok évre a történet után egyszer sietve lépkedtem az utcán és elkerültem 
két idős embert, akik előttem haladtak és beszélgettek. Az egyik utánam 
szólt:” Már megint hol barangolsz te gyerek, csak nem a paradicsom-
ban?” – hátra fordultam és akkor ismertem meg Maráz Vilmos bácsit és 
Csonka Józsi bácsit. A nyakukba ugrottam. Bár most is tehetném! 

Sírjukat gyakran látom úgy, mint Matyikó Pista bácsiét, Hencz Lajos 
bácsiét. Mindegyikőjük Márvány papa közelében nyugszik.
Töretlenül hiszek és bízom a kérges kezű kiliti paraszt emberben és 
nem felejtem őket, bármerre is „barangolok”.
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Diák kalauzok,
avagy „kamaszkorom legszebb nyara”

1969. június elején megjelent a Perczel Mór Gimnáziumban egy 
sötétkék egyenruhát viselő, sokcsillagos ember és azt kérte az 
Igazgató Úrtól, hogy beszélhessen a tizenhat évesnél idősebb ta-

nulókkal. Hamarosan kiderült, hogy a „tábornoknak látszó” illető a 13. 
számu AKÖV – a mai Volán elődje – Siófoki irodájának volt a vezetője és 
azzal a szándékkal jött, hogy a nyári szünet idejére diákokat toborozzon, 
akik majd kalauzként dolgoznak a Siófok környékén járó autóbuszokon. 
Természetes dolog volt, hogy többen jelentkeztünk. Egy hetes kiképzés 
után először öreg kalauzokkal majd hamarosan önállóan dolgoztunk.
Miért kívánkozik ez a történet a Kilitiről szóló írások közé?

– Hát persze, hogy azért, mert Sára Bence barátommal – mi kiliti 
gyerekek –, a kiliti helyi járatra kerültünk.

Igaz, hogy a „Kamaszkorom legszebb nyara” film címeként le van 
védve, de talán minden következmény nélkül ide is leírhatom, mert 
ugyancsak ide kívánkozik.
Bencével egymást váltottuk másnaponként. Azzal a Bencével, akivel egy 
osztályba jártam az általánosba, és akinek csodáltam talpraesettségét, ha-
tározott modorát, én a kissé félszeg, visszahúzódó Rákóczi utcai gyerek.
Ez a nyár jó lecke volt. Minden valahogy a – „vagy talpon maradsz, vagy 
rád lépnek” fogalom köré csoportosult. Az első nap, a nyakamban a ka-
lauz táskával olyan volt, mintha satu szorítaná testemet, lelkemet. A 
szívem a torkomban dobogott. Sok idő kellett ahhoz, hogy megszabadul-
jak felesleges gátlásaimtól.
Egyre jobban belejöttem új szerepembe. Egyre jobban megtaláltam a 
helyem a jó öreg GA 89-74-es rendszámú fehér 66-os Ikaruszban, amely-
nek két sofőrje egymást ugyanúgy váltotta másnaponként, mint mi egy-
mást Bencével. Kik voltak ők? – Hát a két Béla bácsi, akiknek áldom a 
nevét, amíg élek. A Simay Béla bácsi és a Földesi Béla bácsi. Két teljesen 
különböző ember de egy dologban egyformák voltak, a hozzánk való tü-
relemben és a jóságban. Először az öreg Földesivel dolgoztam – aki ez 
idő tájt már volt vagy 35 éves, majd a Simay Béla bácsival – aki az én 
szememben a sofőrök fejedelme, mert nekem az ideális sofőr egyenlő az 
ő személyével. Ajándék számomra az élettől, hogy később autóvezetést is 
tanulhattam tőle, és az ő nyomdokaiban járó fiától ifjabb Simay Bélától.

Most viszont térjünk vissza 69-be, arra a bizonyos nyárra. A buszon is és 
azon kívül is tombolt a hatvanas évekre jellemző forró, száraz nyár.
Az öreg fehér, háromajtós csak rótta az utat a Vasútállomás és a Béke tér 
között. A menetidő 12 perc, egy menetjegy ára 2 forint.
Minden fordulóban volt valami érdekesség, valami, amire érdemes visz-
szaemlékezni.
A reggeli Siófok felé tartó járatokon utaztak a kiliti öreg nénik, haj-
tott háttal, megkérgesedett tenyérrel, vitték a keservesen megtermelt 
zöldséget, gyümölcsöt, tojást a piacra. Soha nem tudom elfelejteni őket. 
Néhányan különösen a szívemhez nőttek, és én úgy éreztem, hogy ez 
kölcsönös. Az is volt, mert ezek a kiliti nénik nem színleltek, ők arra mo-
solyogtak, akit szerettek, és engem szerettek, ez biztos. Nekem, pedig 
kellett ez a szeretet. Volt egy kis munkában megtört idős asszony, piros 
arccal, a kétkezi munkába belerokkant kezekkel.. Minden alkalommal 
fel – és lesegítettem pakolni kosarait. Drága jó Ángyán néni, sokszor 
eszembe jut még ma is.
A délutáni járatoknak is meg volt a maguk hangulata. Általában ezeken 
utaztak a strandra a fiatalok, gyerekek,
Ezen a nyáron – már nem tudom, hogy kinek a vendégei voltak – Kilitin 
nyaralt két kislány Budapestről. Ha jól emlékszem a nagynénijük az Ön-
kiszolgáló bolt közelében lakott. Ez a két lány sokszor egész délután ve-
lem buszozott, csak azért, hogy beszélgethessünk. Jó lenne tudni, hogy 
mi van velük.
Az esti járat Siófokról Kilitire – fél tíz körül – volt a legfontosabb – leg-
alábbis számomra. Minden este ebben az időben jött haza Kilitire egy 
nálam két évvel fiatalabb kislány, aki a nyolcadik osztályt éppen befe-
jezve az egyik büfében dolgozott. Már az is elég volt, hogy felszállt a 
buszra, hát, még amikor vissza is köszönt, vagy amikor beszélgetett ve-
lem! Persze ő semmi másra nem gondolt, talán csak arra, hogy az egész 
napi munkában elfáradt és jó lenne már hazaérni. Voltak érdekes dolgok 
azon a buszon. Kezdve azzal, hogy a GA 89-74-es volt a 13-as AKÖV leg-
öregebb járműve. Ebből következik, hogy elég sokszor meghibásodott. 
Egyszer amint Béla bácsi éppen szerelte – a Kiliti Csárda előtt /ami ak-
kor még Tiborcz Vendéglő volt/ felállt az egyik ülésről egy kis öregember 
– Berta Sándor – és a buszban tartózkodó nem kevés utasnak felolvasta 
legújabb verseit. A verselés addig tartott, amíg a 66–os el nem készült.
Olyan is történt, hogy az egyik reggel, munkakezdéskor Béla bácsi nem 
találta a Béke téri megállóban az előző este otthagyott Ikaruszt. A rend-
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őrök bukkantak rá az akkori szeméttelepen a „JÓSZÓ-híd”mellett, rá-
tűzve az írással: „Ez már csak ide való!”
Szerintem a két vagány kiliti srác – elkövető – azóta is nevetgél a jó vic-
cen. Mi mérgelődtünk is, de inkább nevettünk. 
1969-től közel negyven év telt el, de úgy tűnik, mintha az a sok minden 
nemrégen történt volna. Pedig közben is mennyi minden megtörtént.! 
Egy biztos, hogy ennél szebb nyár nem volt az életemben.
Köszönöm Kilitiek, köszönöm Béla bácsik!

Jézuska pogácsája 

Gy
erekkoromban, ha tehettem nagyszüleimnél voltam. Tíz– 
egynéhány villanyoszlop közre laktak tőlünk Berkes Rozika 
néniék és Matyikó Terus néniék háza között. Itt éreztem 

igazán jól magam. Hallgattam drága nagyapám régi történeteit, amely 
mind igaz volt, hiszen annyiszor ugyanúgy csak az igazságot lehet el-
mondani.
Nem csak a történetek miatt szerettem itt tölteni az időmet. Még akko-
riban legény emberként ebben a házban –itthon– lakott nagybátyám, 
akit mindenki csak Jóskának hívott, amit én is megtehettem, mert erre 
örökös engedélyt kaptam tőle, a köztünk lévő tizennégy év ellenére is.
Jóska bátyám fiatal srác korától traktoros volt. A régi Hoffer traktorral 
kezdte tizenévesen majd valamikor a hatvanas évek elején „gumikere-
kű” Zetorra ülhetett.
A traktor és a föld volt az élete. Csak néhányan tudtak úgy szántani, 
mint ő és az a gabona amit elvetett szép egyenes sorokban bújt ki a 
földből. Amikor csak tehettem, mentem vele a „határba” és nagy meg-
tiszteltetés volt, hogy az MTZ nyergének jobb oldalán a kormány mögött 
ülhettem és azon vettem észre magam, hogy egyedül is elboldogulok az 
öreg fülke nélküli géppel. Ez így ment évekig. Aztán felnőttem. Nem 
lettem traktoros, más irányban alakult az életem, de ha meglátok egy 
öreg traktort, most is dobban egyet a szívem. Hát még amikor Jóska 
bátyámat látom a traktoron, a közelgő hetven évével. Drága bátyám 
2008. Medárd napján tölti be ikertestvérével – Rózsi nénémmel – együtt 
a hetvenedik születés napját. Istennek köszönöm, hogy jó erőben, egész-
ségben vannak.

Egy történetet szeretnék elmesélni, ami Jóska bátyámmal történt 
meg gyerek korában.
Nagy szüleim, mint a Rákóczi utca legtöbb lakója a háború előtti és 
utáni években szegény emberek voltak. Nagyapámnak minden egyes 
betevő falatért meg kellett küzdeni, hogy a hat gyereknek ne kelljen 
nélkülöznie.
Bátyám – öt-hat éves lehetett, amikor arra kérte nagyanyámat, hogy 
süssön pogácsát. A MAMA azonnal nem tudta teljesíteni a kívánságot, 
mert éppen mással volt elfoglalva és otthon sem volt minden szüksé-
ges anyag a pogácsakészítéshez. Fiának ezt nem mondhatta meg, mert 
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a gyerekek nem tudhatták, hogy a család nélkülöz, ezért ezt mondta:  
„Kérjél kisfiam a Jézuskától” – erre bátyám bement a szobába és a fa-
lon függő, Máriát és kis Jézust ábrázoló képhez lépve, letérdelt , imára 
kulcsolta kezét és kérte Jézuskát, hogy adjon neki pogácsát. Nagyanyám 
mosolygott, amint meglátta fiát, a Szent-kép előtt térdelni. 

– Sokáig kell a Jézuskát kérlelni, és akkor kapsz Tőle pogácsát, – biz-
tatta a mama. Ez alatt bátyám nővére – édesanyám – elszaladt a boltba 
egy zacskó lisztért és azonnal nekiláttak a pogácsasütésnek. Amint el-
készült, bátyámat kihívták a szobából és megkérték, hogy hozzon be a 
„sparheltre” néhány darab összevágott fát.
Jóska a fát behozta, a mama mondta neki, hogy még egy kicsit imádkoz-
zon Jézuskához, hátha kap tőle pogácsát, Bátyám visszament a szobába 
és egy tányér pogácsával jött ki arcán a boldogság sugaraival és örömmel 
újságolta – „Anyám idenézzen, nem hiába imádkoztam, kaptam a Jézus-
kától pogácsát”!

Az egész életünk így telt. Asztalunkon sokszor volt pogácsa, több-ke-
vesebb, mikor hogyan. Jézuska mindig segített bennünket, természete-
sen nem úgy, hogy odatette elénk, hanem úgy, hogy a fülünkbe súgta, 
– „ha megdolgoztok a pogácsáért, el is vehetitek az asztalról.”
Én magamban a krumplis pogácsát elneveztem „Jóska bátyám pogácsá-
jának” amit soha eddig nem mondtam meg neki, de lehet, hogy így is 
tudja. Akinek Jézuska pogácsát adott, talán még ezt is tudhatja.

A katona sapkája

Abban az időben történt, amikor Titó „láncos kutya” volt. A déli 
határon történt esztelen átlövöldözések során a fiatal sorkatona, 
több társával együtt súlyosan megsebesült. Hónapokig nyomta a 

Budapesti Honvéd kórházban az ágyat, amikor végre annyira javult az 
állapota, hogy egy hét szabadságra mehetett haza családjához Kilitire.
Délután ért a gőzőssel a Siófoki Vasútállomásra, ahonnan gyalog folytat-
ta útját a „Fasor” mentén. Szinte állt a levegő a  júliusi nap forró sugarai 
mintha fel akarták volna perzselni a földet. A katona a „Fekete víz” 
irányába érve levetette zsávoly zubbonyát, lazán alkarjára akasztotta, a 
nem régen rendszeresített „pilotka” sapkáját pedig összehajtva zsebre 
dugta, így óvta a „kincstári” göncöt a hátán patakokban ömlő izzadtság-
tól. Vidáman lépkedett és a „major” mellett elhaladva, amely ekkor már 
gépállomás volt, eszébe jutottak a késő gyerekkor és az ifjú kor emlékei 
és a cimborák – Jónás Jancsi, Barna Feri, Barna Laci – akikkel nagyon 
jó barátok voltak, együtt rúgták a labdát, együtt töltötték szabad idejük 
nagy részét. Gondolataiba mélyedve észre se vette és már a Csárda-rét 
kitaposott gyalogösvényén csattogott könnyű csizmája, majd a „Széki-
rét” kamilla erdejét kikerülve, a „Kis-köz”keskeny járdáján Berkes Já-
nos bácsiék házához ért, – végre a Rákóczi utcában volt. A Rákóczi utca 
nevet még most tanulták a Kilitiek. Nemrégen ezt az utcát, ezt a poros 
szélső kiliti utcát, egyszerűen csak úgy hívták, hogy „Proletár”. A kiska-
tona ebben a pillanatban nem az utca nevekkel volt elfoglalva. Hazaért. 
Nagyot szippantott a kemence melletti Szentiványi almafa illatából, és 
belépett a kapun, amelynek nyikorgása jelezte a háziaknak a ”jövevény” 
érkezését. Szaladt a fiatalasszony, ugrott a rég várt kedves nyakába.

– Végre itthon, még ha csak egy hétre is.
Ez a hét – bizony – gyorsan elszaladt. A katona el kezdett készülődni, 
belebújt a zubbonyba és kereste a sapkáját, amelyet az asztalon a vasaló 
mellett talált meg, egészen más színe volt, mint amikor egy héttel ez-
előtt megérkezett.

– Hát ezzel meg mi történt? – morfondírozott magában, míg nem 
anyósa adott magyarázatot:

– Kimostam és elhagyta a színe. Nem valami komoly festéket használ-
nak „katonáéknál”, próbálta viccesen elütni a felmerült problémát.
Mit volt, mit tenni, a katona „fakó” sapkában ballagott be az állomásra. 
Jegye már volt, amilyen gyorsan csak tudott, elhelyezkedett a már bent 
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álló négyhuszonnégyes egyik kupéjába. Sapkáját lelapítva, oldalra fek-
tetve tette a feje fölötti csomagtartóba, hogy észre ne vegye a többi utas. 
Úgy érezte, mint ha mindenki az ő sapkájával lenne elfoglalva.

– A szolgálatvezető egy vadállat, amúgy egy nagyvárosi strici, egyéb-
ként sem szimpatizál a falusi kiskatonákkal. Ebből nagy gondok lesz-
nek, – kalandoztak el gondolatai, amikor a fülkébe belépett egy fiatal 
hadnagy, valami alkalmi ismerős „hölggyel”. Leültek a vele szemközti 
ülésre. Vihogtak, idétlenkedtek. Katonánk vetett egy pillantást mind-
kettőjükre, majd újra gondolataiba merült volna..., ha a hadnagy pök-
hendi hangja ki nem zökkenti.

– Mit bámul katona? – dörrent a kötekedő kérdés.
A kiliti fiú nem válaszolt.

– Magát kérdeztem! Nem tud válaszolni?
– Mi a francot válaszolnék te majom? – fordult meg a fiú fejében vagy 

háromszor – négyszer ez a kis kérdő mondat, ami azonban kimondatlan 
maradt, ezt ott abban a szituációban nem lehetett kimondani. 

– Lennénk valahol kettesben, nem lenne ekkora a szád! – szőtte 
tovább gondolatait, de nem szólt semmit, úgy tett, mint ha meg sem 
hallotta volna a bajkeverő kérdését. A Szerelvény időközben elindult, 
a kerekek csattogása majd a kalauz érkezése elvonta a „nagyképű” had-
nagy figyelmét, a mi katonánk pedig alvást színlelve megúszta a továb-
bi zaklatást. A vonat ment Pest felé hol gyors, hol lassú tempóban. A 
hadnagy és „babája” mély álomba merült. A katona gyorsan döntött. 
Leszáll Kelenföldön, annak ellenére, hogy a Déliig kellene utaznia, akár-
csak a hadnagynak, ahogy az a kalauznak adott válaszából kiderült, de 
korábban le kellene szállni, nehogy a pályaudvaron is belekössön ez az 
egycsillagos tábornokjelölt.

– Na megállj csak, hagyok itt neked egy kis emléket. Egy gyors moz-
dulattal kicserélte az agyon fakult sapkáját a hadnagyéval, szapora lép-
tekkel néhány kocsival arrébb ment és amint megállt a vonat, már lent 
is volt a peronon. Elégedetten pillantott fel az elinduló vonatra, ahol 
az időközben felébredt hadnagyocska bámult ki az ablakon. A katona 
hanyagul-pimaszul a sapkájához emelte a kezét és felszólt a még halló 
távolban lévő, de már távolodó tiszt úrnak:

– Azt hittem, hogy sokkal nagyobb a feje.
Még látta, amint a hadnagy felnyúl a feje fölé a csomagtartóhoz. A kö-
vetkező mozdulat már nem látszott, a vonat egyre nagyobb tempóra 
kapcsolt. Így esett hát meg, hogy az egyszerű kiliti fiú megleckéztetett 
egy beképzelt, öntelt katonatisztet.

Ságvár, a jó öreg szomszéd

Az öregember egyre lassabban húzta a kaszáját a Széki rét sar-
jújában. Még néhány suhintás és kiér a renddel a végére. Egyre 
kisebbnek látja saját árnyékát. A dél nem hazudik. A nap szinte 

belemélyeszti fogait kifakult kalapjába. Kaszáját felakasztja a fűzfa ágá-
ra. Jó magasra, nehogy a gyerek megvágja magát vele. A gyerek, ez a 
tízéves kiliti srác a Villanydúcos dűlő felől lassan megérkezik. 

Biciklijét gondosan nekitámasztja a fűzfa törzsének, és a kormány-
ról leakasztott csumaszatyrot átnyújtja az öregnek, ahogy ő szólítja: a 
PAPÁNAK. A „PAPA” nem más, mint a „gyerek” nagyapja, kibontja a 
„szakajtóruhába” csomagolt krumplispogácsát, leemeli a kis lábos fe-
delét, és a még meleg fejtett bablevest kimeregeti a „gyerek” által elő-
szedett bádogtányérokba. Az alumínium kanalak tompán kongó hangot 
adva verődnek a tányérok belső falához.

– Na fiam, máma megint könnyen mosogat öreganyád, – szólalt meg  
a Papa az ebéd befejeztével. 
Ami igaz, az igaz: alaposan ki lettek takarítva a tányérok. Az Öreg há-
tát nekivetette a fűzfának, nagyokat szippantott a rekettye bokrok felől 
meg–meglebbenő szellő keltette friss levegőből. Kilitinek háttal ült, előtte 
pedig nem messze erdősáv húzódott, amely elválasztotta a két szomszéd 
települést: Ságvárt és Kilitit. A „gyerek” sóvárogva nézte a „stuffert”, ami 
akkor még az ő szemében egy kisebbfajta erdőnek felelt meg.

– Megnézheted közelebbről is, sok madár lakik ott a fák és bokrok 
közt, ha szerencséd van, még nyulat is láthatsz. A stufferon túl már 
Ságvár van, ott arra Gám irányában őzek is előfordulnak, meg ölyvek.

– Át szabad mennem Ságvárra is? – kérdezte az unoka.
– Mért ne lenne szabad? – nézett értetlenkedve az öreg.
– Nem bántanak a ságvári emberek? – tette fel a kérdést a gyerek, 

meglepve vele a nagyapját.
– Édes fiam, hát mért bántanának, ott is ugyanilyen emberek élnek, 

mint Kilitin.
 A ságvári ember csak abban különbözik a Kilititől, hogy a stuffert a má-
sik oldalról látja, de abban viszont nagyon hasonlít, hogy amikor kaszál 
vagy kapál, neki sem süt a szemébe a Nap. Tudod, mi a Ságváriakkal 
ősidők óta egymás mellett élünk jóban, rosszban. Sokszor segítettük ki 
egymást a nehéz helyzetekben. Őseink régtől kereskedtek egymással. 
A „mieink” fát vágni jártak a ságvári erdőre és sokszor megesett, hogy 
közösen aratták le gabonájukat, kölcsönadva egymásnak arató gépeiket 
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majd később kombájnjaikat. Jó szomszédoknál ennek így kell lennie. A 
Papa fél szemmel az unokára pillantott, és amikor látta, hogy azt érdekli 
az „igaz mese”, így folytatta:

– Látod azokat a hegyeket? – mutatott inas kezével abba az irány-
ba, ahol a „csoda” az a néhány, erdő borította tetszetős domb kitartóan 
integetett Kiliti felé. A fiú úgy érezte, mintha a hegyek és az erdő őt 
csalogatná, hívogatná. Már máskor is rabul ejtette ez az érzés. Az erdő 
mágnesként vonzotta, és ilyenkor egy kellemes izgalom kerítette hatal-
mába. Nagyapja azonnal észrevette a gyerek vonzódását az erdő iránt. 
Erdő és a múlt. Az évszázados fák mennyi mindent láthattak az idők 
folyamán! Láthattak történelmi eseményeket, érdekes embereket.

– Ez a ságvári erdő. Sok-sok embernek adott megélhetést hajdanán és 
manapság is. Ellátta tüzelővel a környék háztartásait, a jobb fajta fákból 
szerszámokat, és építőanyagot készítettek. Az erdőben ma is sok a vad. 
Régebben farkasok is tanyáztak a sűrűben. A környező nádasokban né-
hány évtizeddel ezelőtt is lőttek toportyánt, azaz nádi farkast. Még az 
évszázad elején is gyakori látvány volt a makkot ropogtató disznócsorda 
a tölgyesekben. Az erdő mézet, gyümölcsöt, gombát adott a ságvári em-
bereknek, de a Kilitiről, és más helyekről idetévedő atyafiaknak is, mert 
a ságvári nép jó szívű és megosztotta mindenét azokkal, akik jó szándék-
kal közeledtek hozzá. A ságvári ember ötletes is. Ha nehéz megkerülni 
a hegyet, átfúrja és alagúton megy át a túloldalra.

– Csak nem arról a híres búvó lyukról beszélsz? – kérdezte ujjongva a 
fiú és nagyon büszke lett tájékozottságára.

– Miféle búvó lyukról? – kérdezett vissza huncutul az öreg, – nincs ott 
semmiféle búvó lyuk. Nevezzük a dolgokat a nevükön, úgy mondjuk ki, 
ahogy az valójában van. Erre mifelénk ezt úgy mondják, hogy „Bújó–
lik”. Ez még nem az erdőben van, hanem a szőlőhegy része.
A mifelénk pedig azt jelentette, hogy erre Kiliti és Ságvár felé, hiszen 
ez a gyönyörű ságvári erdő egy kicsit a miénk, kilétieké is, hiszen ha 
eltekintünk déli irányba, máris látjuk a zöldellő „rengeteget” és érezzük 
lágy leheletét, halljuk sejtelmes susogását. 

– Az erdőben, fent a tetőn, hegybe ásott üregek vannak, „Betyár Bar-
langnak” nevezik. Azt beszélik, hogy valamikor tizenkettő szobája volt, 
ma már csak egy-kettő érhető el.
Szájról-szájra járt a története ennek a nevezetes barlangnak, és lakói-
nak. Úgy hírlik, hogy egy idevalósi szegény pásztor gyerek csapott fel 
zsiványnak és útonállásra adta a fejét. Angyal Jancsi volt a „becsületes” 
neve, akihez hamarosan csatlakozott Pista nevű testvére. Innen kezdve 
volt „ne mulass” az arra járó kereskedőknek, postakocsival utazóknak. 

Ez a két rabló rendre elszedte a bugyellárisokat, ékszereket a jómódú 
emberektől. Nem tudom, hogy így volt e, de arról meséltek, hogy a rab-
lott dolgokat szétosztották a szegények között. Ha így volt áldja meg 
őket a jó Isten, ha nem akkor soha ne kerüljenek a mennyországba, 
mondta teljes meggyőződéssel az öreg.

– Ők laktak a Betyár Barlangban?
– Ők és cimboráik, mert követőkre is találtak vitathatóan fontos mun-

kájukhoz. Sokszor kergették őket a pandúrok, de elrejtette őket a sűrű 
erdő és meghúzódtak a barlang rejtekében. 

– Soha nem kapták el őket? – kérdezte a gyerek, és nem tudta eldön-
teni, hogy a pandúrok vagy a betyárok pártján álljon-e. Világéletében 
arra hajlott, hogy a betyár a nála nagyobb zsiványtól rabolt, és az talán 
bocsánatos bűn. 

– Arról nem hallottam, hogy elfogták-e őket. Abban az időben a kézre 
kerített betyár nem úszta meg akasztófa nélkül. 

– Arról hallottál, hogy egy igazi hóhér is lakott a ságvári erdőben? 
Pontosabban az erdő szélén egy kis házikóban, amelyet a hóhér – Bogár 
János – nevéről úgy hívtak, hogy „Bogár-ház”. Ez az ember már a hábo-
rú előtt, és még utána is „Állami ítélet végrehajtó” volt. 
Sok halálra ítéltet végzett ki. Amikor nyugdíjas lett, idekerült Kilitire, 
ahol vett egy házat, aztán úgy tudom, hogy Ságváron az erdőn is dol-
gozott, meg a Kiliti malomban. Az emberek eleinte féltek, viszolyogtak 
tőle, majd megszokták. Nem bántott az senkit, itt nem az volt a felada-
ta. A fiú tele füllel hallgatta a Papa meséjét, ami talán nem is mese, mert 
több valóságelemet tartalmazott, a maradék, a szöveg kevesebbik fele 
volt csak a hozzátoldott és az is olyan közel a valósághoz, hogy szinte 
hallani lehetett, amint néha egymáshoz koccantak. Aztán még a Papa 
mesélt a Képes-fáról, erről a keresztény átutazó ember számára ima-
helyet nyújtó történelmi fáról, majd a rómaiakról, akik ősi települést 
alapítottak itt „Triciána” néven. Az unoka ezeket a történeteket már 
csak félig meddig hallotta. 

A fűzfa árnyéka, és a Ságvár felől lengedező szellő álmot csalt sze-
mére. Az álom odarepítette a ságvári „rengetegbe”. Könnyed léptekkel 
sétált el Ürü major mellett, felszaladt a „Bújó–likhoz”, áttanulmányozta 
a Betyár Barlang összes szobáját, letérdelt a Képes Fára akasztott szent 
kép előtt. Nem emlékszem, hogy Börevár, a Diós és a Borókás itt ezen e 
helyen meg lett–e álmodva, de egyszer erre is sor került.
A „gyerek” mindig is vonzódott az erdőhöz. Az erdőnek, akárcsak a 
ságvári embernek, lelke van. Mindig befogadta a jó szándékkal közele-
dőt. Isten áldja érte!
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Potó mama gyermekei

Nem tudom, hogy a jóságot tanulni lehet-e, vagy már a szüle-
tendő gyerek útravalóul magával hozza az anyjától örökölt gé-
nekkel. Talán az a valószínűbb, hogy a kettő együttesen igaz. 

A múlt század 40-es és ötvenes éveiben született Kilitin négy testvér. 
Az idősebbik Sanyi, akkor látta meg a napvilágot, amikor a vad hábo-
rú éppen végigsöpört az országon, elérve és rettegésben tartva a kiliti 
embereket is. Laci, Jancsi és Pityu már a béke éveiben érkeztek, de egy 
olyan korba, amelynek szenvedései közelítették a háborús évekét. Pityu 
születése után bekövetkezett a legrettenetesebb, ami gyerekekkel tör-
ténhet, meghalt édesanyjuk. Itt maradt árván a négy gyerek, a szerete-
tet a nagypapák és nagymamák igyekeztek pótolni, Potó nagypapáék az 
édesapa és Szőke nagypapáék az édesanya szülei. A szeretett édesanyát 
azonban ezek az önfeláldozó emberek sem helyettesíthették. Édesapjuk 
– Miska bácsi – hamarosan új anyukát hozott gyerekeinek.

– Két anya óvott bennünket ettől kezdve. Az egyik, az édesanyánk, 
fentről a Mennyországból kísérte figyelemmel sorsunkat, a másik, az 
anyánk gondoskodott rólunk, édesanya módjára igyekezett mindent 
megadni, hogy minél kevesebbet kelljen nélkülöznünk, a sokszor bizony 
nagyon nehéz időkben – emlékszik vissza Laci, a második legnagyobb 
Potó gyerek.
Nagyon jó, összetartó család volt Potóéké. Szeretetben élték életüket. 
A fiúk felnőttek, és családot alapítottak. Az otthonról hozott jóságot 
tovább adták családjaiknak. Mindig, minden körülmények között szol-
gálták környezetüket, városukat. Sanyi és Jancsi tűzoltóként, Laci a 
Polgárvédelem alkalmazottjaként. Pityut máshová szólította az élet. 
Néhány éve nagy csapás érte a Potó testvéreket, örökre elment Sanyi, 
az idősebb testvér. Elment Szőke Sanyi, ez a mosolygós, csupa szív em-
ber, Potó mama egyik fogadott gyermeke, akit a többiekkel együtt édes 
gyerekeként szeretett. Sanyi temetésén jelen volt a Kilitiek többsége. 
Potó mama zokogását még a vijjogó tűzoltó autók szirénája sem tudta 
elnyomni. Ott, Sanyi sírjánál, a kemény tűzoltók búcsúzása közben ha-
sított belénk, barátaiba a tudat, hogy nem láthatjuk többé ezt a nagy-
szerű embert. A közelmúltban a Kiliti Szeptember 6 téren volt dolgom. 
A bolt előtt egy mondat ütötte meg fülemet:

– Nézzétek, jön a négy Potó gyerek! A Laci unokái!

Önkéntelenül? Dehogy! Érdeklődve odanéztem. A hármas ikrek és a ta-
valy nyáron született kistestvérük közeledett édesanyjukkal, és mellet-
tük egy megtört öregasszonnyal, Potó mamával. 

– Olyan boldog vagyok, hogy mindenki megcsodálja az én kis drágái-
mat! – mondja ragyogó arccal.

– Mondanám, de csak gondolat marad a szó:
– Megcsodáljuk Potó mama, ahogy csodáljuk Önt, és nagyszerű gye-

rekeit is, és nagy öröm nekünk, hogy ilyen emberekkel élhetünk egy 
faluban.
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Horváth Pista a Kiliti Csárdában

A Kiliti Új soron, a mai Honvéd utcában, állt egy valamikor szebb 
napokat látott épület, a Kiliti Csárda.
Több neve is volt, ennek a hajdanában vendégcsalogató „közös-

ségi” háznak. Mozsár vendéglő, majd Tiborcz kocsmaként fogadta a ven-
dégeket, egy-egy pohár borra, sörre. Valamikor hét utcára szóló bálokat 
tartottak az ódon falak között. Egy időben a református legény – és le-
ány egylet színi előadásainak is otthont adott. Pezsgő élet folyt itt. Ősz-
szel szüreti bál, majd farsangi bálok, batyus bálok és különféle zenés es-
ték szórakoztatták nagyapáinkat, apáinkat. A hatvanas években „Kiliti 
Csárda” néven átépítették, tetszetős éttermet alakítottak ki. Lelkes és 
nagy szakértelemmel felvértezett vendéglősök vezették: Csáti Bertalan, 
Majoros János, Tóth László, Gelencsér György és neje neve egyet jelent a 
csárda történetével. A csárdában tartották a kiliti diákok az évzáró ban-
ketteket, osztálytalálkozókat. Sok fiatal pár itt tartotta esküvői vacso-
ráját. Iskolások teadélutánjaikat rendezték a hangulatos, otthonos ven-
déglőben. Nagy eseménynek számított, amikor neves művészek műsoros 
estet rendeztek a nagy teremben. Ilyenkor a vendéglősök feldíszítették 
a falakat, még hangula-
tosabbá tették az egyéb-
ként is tetszetős csárdát. 
Hol van már az az idő, 
amikor neves színészek, 
énekesek, sportolók lá-
togattak hozzánk, ma-
radandó műsoraikkal, 
élménybeszámolóikkal. 
Kedves szomszédunktól 
Mónos Istvánnétól, Mar-
git nénitől hallottam az 
alábbi, a Csárdával kap-
csolatos visszaemléke-
zést:

– Akkoriban történt, 
amikor az Alföldről a 
Balaton partjára költöz-

tünk családommal. A csodálatos Alföldről a gyönyörű Balaton partjára. 
Ekkor még nem Kilitin, hanem Siófokon telepedtünk le. Sokszor meg-
fordultunk azonban ebben a barátságos kis „faluban”, több alkalommal 
ellátogattunk a Kiliti Csárdába, néha csak a kikapcsolódás reményé-
ben, néhányszor azonban az itt rendezett műsoros estek vendégeiként. 
Pontosan már nem is emlékszem, hogy melyik évben történt, amikor a 
kor nagy cigánydal énekese Horváth Pista volt a várva – várt vendég. 
A közönség izgatottan várta a neves előadóművészt, aki a tőle megszo-
kott eleganciával, könnyedséggel „felröppent” a Gelencsér Gyuriék ál-
tal felállított kis dobogóra, amely nekünk egy nagy színpadnál is többet 
jelentett. Az énekes közelében lévő asztalnál sikerült helyet foglalnunk 
drága, azóta már elhunyt férjemmel. Magával ragadott bennünket ez a 
szép, igazi cigányzene, ezzel a nagy énekes egyéniséggel, a hamísítha-
tatlan, ízes alföldi tájszólásával. Néztük Horváth Pistát, közben észre-
vettük, hogy ő is többször ránk pillantott. Kacsintott egyet felénk, el-
nevettem magam, és olyan dolog történt, amely egy hatalmas vastapsot 
eredményezett a vendégek részéről.

– Mi történt?
– Pista odarohant hozzám, kezében a mikrofonnal, abba belekiabálva:
– Margit, Te mit keresel itt?
– Itt lakom Pista.
– Hát nem Kunhegyesen?
– Közben még közelebb jött hozzám, adott két oldalról egy-egy puszit, 

megölelgette a férjemet, visszalibbent a színpadra és még nagyobb energi-
ával és még csengőbb, gyönyörű tiszántúli kiejtésével folytatta műsorát.
A következő számot valahogy így konferálta fel:

– Ezt a dalt Fekete Margitkának ajánlom, annak a mosolygós asszony-
nak, aki férjével itt ül az első asztalnál. Gyakran tartózkodtam nagy-
anyámnál Kunhegyesen, egymás közelében laktunk, és még mindig ér-
zem annak a zsíros kenyérnek az ízét, amit Margitkáék szülői házában 
ettünk. A dalt csak nekem énekelte. Lopva körülnéztem és úgy láttam 
nem csak a nagy énekes és gyerekkori játszótársának a szeme úszott 
könnyben, hanem azé a sok-sok kiliti emberé is, akik azonnal átérezték 
ezt a nem mindennapi történetet.
Talán ekkor határozhattam el magamban, hogy egyszer majd Kilitire 
költözünk.

A történetet tollba mondta: Mónos Istvánné
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Hajrá VASAS!

Balatonkiliti, Csárdarét. Itt csárda volt valaha, aztán rét, majd 
az április utolsó vasárnapján tartandó búcsúnak kijelölt hely. 
Aztán, a hatvanas években idekerült a focipálya a Vásártérről. 

Először a Szabadság úthoz közeli, majd a távoli helyre és végül megint 
ide, a mostani helyére. Itt gondozta, óvta lelkiismeretesen Potó Pista- 
bácsi hosszú éveken át. Műfüves pálya Balatonkilitin! A zöld fű egyen-
letesen borítja be a fehér vonallal körbevett csodát. Eltakarja a régi 
göröngyöket, apró buckákat. Vannak nyomok, amelyeket azonban nem 
tud eltakarni. Vannak nyomok, amelyek átlátszanak a mélyből és mi, 
rápillantva új kincsünkre lelki szemeinkkel látjuk azokat. Igen, látjuk 
az összes eddigi focistánk lába nyomát, látjuk izzadtság cseppjeiket, 
amelyek erre a pályára hullottak – az évtizedek során, hogy dicsőséget 
hozzanak a CSAPATNAK és jó szórakozást nyújtsanak a szurkolóknak. 
Nagyon hosszú út vezetett idáig. Talán azzal a rongylabdával kezdő-
dött, amelyet még a Mózsa Jóska bácsiék rúgtak a negyvenes években. 
Mekkora kincs lehetett az első fűzős bőrfoci! Van két fotónk 1947-ből, 
valamint 1949-ből. A fotókon nagyapáink, apáink vannak, akik a nehéz 
munkájuk mellett jártak le a pályára edzeni – sok esetben mezítláb, és 
nagy dolog volt, amikor felhúzhatták a stoplis cipőt, amelynek nyomait 
látjuk ma is a műfüvön át. A PÁLYA most végleg hazatalált. Ide lett kö-
tözve, csavarozva, erősítve, úgy, hogy talán még évszázadok sem tudják 
kiszakítani helyéről. Kilitin mindig nagy becsben tartották a focit, és 
dicsőség volt „futballistának” lenni. Több helyen volt pálya az elmúlt 
évtizedek alatt. A Sió partira csak az idősebbek emlékeznek. A Régi rep-
tértől északra a mai 65-ös út és a Sió között rúgták a labdát apáink, 
nagyapáink. Nagy fejlődést jelentett, amikor a Gépállomás „felvállalta”  
a Kiliti csapatot. Nagyszerű focisták kerültek ki és lelkiismeretes segí-
tők. Akkor egy ideig az üzem területén volt a pálya majd, a Vásártérre 
költözött. Hatalmas csatákat vívtak itt a „mieink” a vendégekkel. Itt 
játszottak először azok a lelkes „gyerekek”, akik hosszú időre meghatá-
rozták a sportkör tevékenységét. Nem merném vállalni, hogy felsorol-
jam a nevüket, szolgáljanak erre az írásomhoz mellékelt fotók, amelyek 
talán hitelesebben mutatják be kiliti sportjának közeli és kicsit távolab-
bi múltját. Köszönjük meg, hogy lelkesen játszottak a Vasas színeiben 
nekünk, értünk kilitiekért  a mi kiliti sportolóink, – Mózsa Józseftől 

– Poma bácsin, Csita bácsin,– Jomin, Belléncs Ferencen, Kolumbán Zo-
lin, Márvány Gyurin, Harmath Gyuszin, Timár testvéreken át Horváth 
Józsefig, Szentgyörgyi Gézáig és a mai focistákig, akiknek az életük a 
csapat, a pálya és a foci volt. Becsüljük meg az új pályát. Vigyázzunk rá, 
és emlékezzünk elődeinkre.
Szurkoljunk, legyünk ott a meccseken és úgy, mint egykor a Sió partján, 
a Vásár téren és a régi Csárda réten, ezután is visszhangozzák a kiliti 
dombok ezt a szívet remegtető bíztatást:

– Hajrá Kiliti, Hajrá Vasas!
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Az aradi hős utódai
 a Balatonkiliti Rákóczi utcában

„1848 te csillag” írta Petőfi a magyar nép legszentebb évéről, arról a di-
csőséges időszakról, amikor a magyarság összefogott az önkény ellen és 
bele kiáltotta az elnyomók képébe, hogy: „ne bántsd a magyart!” 
Szabadságharcunkban a szomszédos országok hős fiai is részt vettek. 
Jöttek lengyelek Bem apóval, szerbek Damjanich tábornokkal és horvátok 
is, akik a magyarokat tekintették bajtársaiknak, és nem Jellasics bánt.

Volt egy horvát nemzetiségű császári százados, aki a szabadságharc 
hírére felajánlotta szolgálatait a szent ügyért: Knezic Károly.
Ő az a Knézics Károly honvéd tábornok, aki 1849. október 6-án egyike 
volt az Aradon kivégzett hőseinknek.
Kevesen tudják, hogy a tábornok unokatestvérének unokája, dédunokája 
és a későbbi leszármazottai is itt éltek, itt élnek köztünk Balatonkilitin 
– a Rákóczi utcában.

Gébel Zoltánné – Horváth Máriától hallottam a napokban az alábbi 
történetet:

– Őseim horvát származásúak. Dédapámék jöttek Magyarországra, 
és nagyanyám, édesapám anyja került Kilitire. Őt Knézics Juliannának 
hívták. Ő a tábornok testvérének unokája volt. 
Rokonaink ma is Horvátországban élnek és minden évben megemlékez-
nek közös ősünk és a 13 szabadságharcos hős haláláról.
Korábban nem igen beszéltünk róla, hogy milyen nagy hős van elődeink 
között, mert nem akartuk, hogy az emberek kérkedésnek vegyék, és ne-
hezebb is lett volna bizonyítani, mint napjainkban. A Horvátországban 
élő rokonainknál minden származást bizonyító okirat rendelkezésre áll.
Marika néni Knézics Károly tábornok 1848-49-es tevékenységének nagy 
ismerője.
Tanulmányozta a tápióbicskei, a komáromi, budavári csatát, ahol 
Knézics Károly vitézül harcolt és irányította csapatait. Arról a kegyet-
len októberi napról is minden lehetségest megtudott.Fejből idézi az ős–
nagybácsi kivégzés előtti utolsó szavait, amik így hangzottak:
„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény, és én is az vagyok. 
Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”
Közvetlen a halála előtt: „Éljen a haza!” felkiáltás hagyta el ezt a nemes 
ajkat.

A szabadságharc elbukott, az önkényuralom üldözte a harcokban 
részt vevőket és családjaikat. Hajszolta, sanyargatta a volt honvédeket, 
magyarokat, horvátokat, szlovákokat egyaránt. Hosszú csend és rette-
gés következett. Marika néni nagyszülei is sokáig titkolták a honvéd 
tábornokhoz fűződő rokoni szálakat. Ők sem igen emlegették, így még 
mi a közvetlen környezetükben élők sem tudtuk, hogy milyen nagy hős 
van elődeik között.

Legyünk büszkék a 13 aradi tábornokra és mindenkire, akik részt 
vettek a szent szabadságért vívott harcban, és legyünk büszkék egy 
dolgos, becsületes családra, – néhai Horváth József családjára – akik 
szerényen élték mindennapi életüket és minden október 6-án csendben 
megemlékeztek a mi közös hősünkről.
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Akik még a Kiliti Községházán esküdtek

A Tiszttartó közzel szemben a valamikori Nagy utcán, a jelenle-
gi Béke téren áll egy szemet, lelket gyönyörködtető épület. A 
Balatonkiliti Községháza. Ma a Máltai szeretet szolgálatnak ad 

otthont. Sokáig a község legpatinásabb épülete volt, és napjainkban is 
magára vonzza a tekinteteket, könnyed vonalaival, bájával.
Sok-sok éven át ebben a HÁZBAN intézték a falu ügyeit. Innen irányí-
totta a falut a bíró, majd a tanácselnök, itt végezte közigazgatási te-
vékenységét a jegyző, majd a VB titkár, az épület falai között vezették 
azokat az anyakönyveket, amelyekben megörökítették az emberi élet 
legfontosabb állomásait.
Múltunkat őrzik ezek a könyvek.

Aztán, 1969 januárjától megszakadt valami. A könyvek Kilitivel 
együtt Siófokra kerültek. 1968.december 31-el megszűnt a Balatonkiliti 
Tanács. Más bélyegző került az okmányokra, hivatali ügyeinket ezután 
Siófokon kellett intézni, a Városi Tanács akkori épületében, amely ma 
a MOL irodaháza. Jó lenne betekinteni a régi kiliti anyakönyvekbe. 
Jó lenne tudni milyen, személyeket érintő események történtek 1968. 
utolsó egy-két hónapjában. Vajon ki lehetett az utolsó Balatonkiliti la-
kosként született, vagy elhunyt honfitársunk. Ki az, akinek névadója, 
keresztelője volt az utolsó bejegyzés az okmányba. Ezeket az adatokat 
csak akkor tudjuk meg, ha az arra jogosultak tájékoztatnak bennünket 
róla, mint az a Balatonkilitin utolsóként történt házasságkötéssel kap-
csolatban történt. 1968 ősze volt. Túl voltunk a párizsi diák lázadáson, 
Csehszlovákiából már haza jöttek szomorú arcú katonáink. Kilitin az 
élet a régi megszokott kerékvágásban folyt. Emberek születtek, meghal-
tak, szenvedtek, örültek, és… szerettek.
Szerettek, úgy, mint Fehérvári Károly és Badacsonyi Zsuzsa, ez a helyes 
fiatal pár. Szépek voltak és kedvesek. A Községházán 1968. november 
16-án volt az esküvőjük. Ők voltak az utolsó kilitiek, akiket itt adott 
össze a régi község anyakönyv vezetője. Zsuzsa még kislány volt, amikor 
dolgos, barátságos családja Kilitire költözött. Hozták magukkal szorgal-
mukat, az emberek tiszteletét, szeretetét. Javára vált falunknak, hogy 
ide költöztek. Egy szép napon megszerették egymást Fehérvári Károly-
lyal, aki Balatonkilitin született. Igazán jóképű, jó megjelenésű, művelt 
ember volt. Összeházasodtak és Kilitin élték életüket, 2005. május 29–ig, 

Karcsi tragikus haláláig. Az élet szomorú lett, de megy tovább. Vannak 
a családban hétköznapok és ünnepnapok. Zsuzsának az ünnepeket fia 
és családja jelenti. Fia, Karcsi – elmondása szerint – soha nem hagyná 
el Kilitit. Hogy is hagyhatná el, amikor szeretett édesapja itt nyugszik a 
Kiliti Temetőben.
Kicsi lányaikból pedig a nagypapa, és nagymama nyomdokaiban járó 
szülőföldjüket szerető embert nevelnek.
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Tanító néni kérem…

1959. szeptember 1-én, ezen a verőfényes napon, mint megriadt 
őzikék érkeztünk az Alsó Iskolába. Mi hat-hét éves, első osztályos 
kiliti gyerekek – negyvenketten.  Még most is érzem az új köny-

vek, füzetek illatát, amely ott, az ódon falak között egy életre belém 
ivódott. Lelkemmel látom a masnis kislányokat és a rövidre nyírt hajú 
kisfiúkat, akiknek aztán már aznap nevük is lett, ami örökre bevésődött 
abba a folyamatba, amit úgy hívunk, hogy ISKOLA.

ISKOLA. Amint írom e sorokat, újra átérzem azt az izgalmat, amit 
ott, akkor átéltem. Hasonlót a legutóbbi osztálytalálkozón éreztem. 
„Nem tudom mi ez, de jó nagyon” – írja a költő a szerelemről, és mon-
dom én arról a szerelemről, amit a Kilti Általános Iskola iránt érzek, 
pontosan ötven éve. Nem tudom mi ez; éget, néha gyötör, de jó hogy van, 
és legyen mindig, ameddig vagyunk! Akkor ’59 szeptemberében ragyo-
gott a nap, áthatoltak sugarai a múltból és a közelmúltból „itt felejtett” 
sötétségen, feledtették a még meglévő szegénységet, öltönnyé varázsol-
ták át egyszerű sötétkék „mackóinkat”. Ezen a napon ráléptünk egy 
hosszú, végtelennek látszó, de egyszer majd véget érő útra, amelynek 
nem láttuk, nem is láthatjuk a végét – ezt csak a Mindenható láthatja. 
Az osztályteremben egy szimpatikus, jóságos arcú tanító néni fogadott 
bennünket.

– Szervusztok gyerekek, Bajzik Jánosné vagyok, én foglak tanítani 
benneteket az első osztályban. Ismerkedjünk meg! – És sorban minden 
kisgyerek, kisfiú, kislány elmondta magáról, amit csak el tudott mon-
dani.
Amint beszélt a tanító néni, egyszeriben a korábbi izgalom helyett vég-
telen nyugalmat és biztonságot éreztem. Ezt az érzést csak édesanyám 
közelsége tudta előidézni bennem. Nem láttuk, csak érzékeltük az Őt 
körülvevő aurát. Ember volt, anya és Tanító. Ez a három csodálatos 
hivatás együtt!  Lestük szavait, figyelmesen hallgattuk meseszerű elő-
adásait olvasás órákon, játékosan tanított meg számolni bennünket. 
Volt egy tantárgy, amely nem szerepelt a tantervben, amelyet az igazi 
pedagógus feljegyzések, könyvek nélkül tanít: a szeretet, a másik ember 
megbecsülése, amely tanító nénink órarendjében állandó helyet kapott. 
Elszaladt az 1959-60–as tanév. Már tudtunk írni, olvasni, számolni és 
év végén elbúcsúztatott bennünket, kis tanítványait. Könnybe lábadt 
szemünket látva megjegyezte:
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– Ne sírjatok, én itt leszek a közeletekben, csak kopogtassatok be ezen 
az ajtón, ha segítségre lesz szükségetek, – és rámutatott osztálytermünk 
ajtajára, amely mindig nyitva maradt volt tanítványai előtt.
Egyszer, már felnőttként összefutottunk a Siófoki busz pályaudvaron. 
Amikor meglátott, már messziről mosolygott. Keresztnevemen szólított, 
a több évtized távlatából is, és osztálytársaimról érdeklődött, az ő egy-
kori első osztályosairól. Elmondta: mennyire örül, hogy a kiliti gyerekek 
mindenhol megállják helyüket, bárhová is kerülnek az életben.
Kívánkozott a válasz, de csak magamban feleltem:

– Igen tanító néni kérem, hiszen erre tanított bennünket.
Múltak az évek, a naptár lapjai mintha nagyobb sebességre kapcsoltak 
volna. Ismét legyőzött bennünket a kegyetlen idő. Itt állunk tehetetle-
nül, befelé hulló könnyekkel a szomorú valóság előtt: Bajzik Jánosné 
nyugalmazott tanítónő életének nyolcvannegyedik évében, hősiesen vi-
selt hosszú betegségben elhunyt. Mi, az ötven évvel ezelőtt kezdett első 
osztálya, korábban találkozót szerveztünk ez év október 3-ra, azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy a súlyosan beteg tanító nénink életében 
felelevenítsük azt a csodálatos 1959-60–as tanévet. Az első osztályt.
A találkozó előtti este érkezett a lesújtó hír: Paula néni földi élete véget 
ért.

A találkozót a kegyelet, és visszaemlékezés jegyében tartottuk meg 
abban az alsó iskolában, ahol tanított bennünket, és elbúcsúztunk sze-
retett tanító néninktől. A termet az a szeretet töltötte be, amelyet Tőle 
kaptunk útravalóul – annakidején.
Isten nyugosztalja!

Bambi a 3. osztályban

A ’70-es évek végén fejeztem be a nyolcadik osztályt, de iskolám-
hoz fűződő emlékeimet a három évtized sem tudta elhalványíta-
ni. Ezek az emlékek itt élnek bennem, néha kicsit szunnyadnak, 

időnként zakatolnak, de mindig megtalálom azt a szálat, amely eljuttat 
ebbe a felejthetetlen korba, amelyet tanítóink, tanáraink és kis társaink 
tettek igazán emlékezetessé.

1973-ban is elérkezett a tanév vége, bármennyire is szerettem volna 
megállítani az idő kerekét, ez az év is véget ért, ismét búcsúzkodtunk 
mi kisdiákok, és tanítónk Szatóri Marika néni, hiszen közel három hó-
napig nem látjuk egymást. Nagyon szerettem iskolába járni, amit ked-
ves osztálytársaimnak és Marika néninek köszönhetek. Az osztályunk 
olyan volt, mint egy nagyra nőtt család, ahol mindig egyetértés van, és 
örömünket, bánatunkat is megosztottuk egymással.
Ebben a nagycsaládban, Marika nénit valóban anyánként tiszteltük és 
szerettük. Olyan volt ő, mint egy jó tyúkanyó, gyakran gyűjtött bennün-
ket maga köré, fejünket megsimogatva meg-meghallgatta panaszainkat, 
gondjainkat és segített, amiben csak tudott. Egy jó anya gyakran me-
sél is gyermekeinek. Úgy mesét mondani, mint a mi szeretett tanítónk 
nagyon kevesen tudnak. Ő nem csak elolvasta vagy felolvasta a mesét, 
az ő szavai, amint kimondta azokat, színes képekké váltak és magunk 
előtt láttuk azt az álomvilágot, ami még jobban megédesítette életünket. 
Tanított és nevelt bennünket, egyre több ismerethez jutottunk, ha kel-
lett egy-egy gyereknek többször is elmagyarázta a nehezebben érthető 
részeket. A tanítás mellett pedig mesélt és mesélt. Most értem meg iga-
zából, hogy ezek a mesék az ő tananyagának részei voltak, amelyeken 
keresztül szintén tanított bennünket, a mesékben lévő tanulságokat pe-
dig útravalónak szánta.
Soha nem felejtem el a harmadik osztály utolsó tanítási napját. Már 
nem volt mit tanulni abban az évben, a napló is becsukódott az év végi 
jegyekkel. 

– Gyerekek, elfogyott a tananyag, mit csináljunk az utolsó két órán?- 
kérdezte Marika néni, de már nyúlt is táskájába és egy kis könyvecskét 
húzott elő, amelyet csak hajszállal előzött meg a jól ismert, kórusban 
elhangzó felkiáltás:
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Nagy Sanyi fenyőfája

Kilitin mindenki úgy ismerte, úgy szólította, hogy: Nagy Sanyi. 
Ez a két szó akár egybe is íródhatott volna, annyira állandósult 
az emberek tudatában, lelkében. Halála után pedig az egész 

falu, – fiatalok – öregek is csak így emlegetik Kiliti jelenkori történelmé-
nek egyik nagy meghatározó alakját.
Szerencsés embernek mondhatom magam, mert ismerhettem, néha 
munkakapcsolatban is voltunk és ezen kívül is volt jó néhány kapcsoló-
dási pont az életünkben.

Ismeretségünk 1960 körül kezdődött, amikor Balatonszemesről 
Kilitire költözött szüleivel és két testvérével. Nagyék hamarosan elis-
mert, és megbecsült lakói lettek falunknak, nem is lehetett másként, hi-
szen ez a kedves család könnyedén beilleszkedett a kiliti emberek szere-
tő közösségébe. Sanyi édesapja – Sanyi bácsi – mezőgazdászként a Kiliti 
TSZ-ben kapott munkát, ahol nagy szakértelemmel és lelkiismerettel 
irányította a hozzá tartozó szakterületet, többek között az ő munkás-
ságának is köszönhető, hogy a szövetkezet szép eredményeket ért el.  
Szépült a kiliti határ, egyre több gabonát arattak a kombájnok és egyre 
szebb állatállománnyal büszkélkedhettek. Sanyi bácsi édesapám közvet-
len munkatársa volt, jó barátság alakult ki köztük, akárcsak családjaink 
között is. Néhányszor előfordult, hogy amikor határszemlére mentek 
apáink, velük tarthattunk mi gyerekek, Sanyi és én is. Ez történt 1961 
karácsonyán is, amikor lovas szánnal indultak a gámi és bögöcsei határ 
irányába, és mi velük mehettünk. Siklott a szán a friss, ropogós havon, 
a lovaknak jól esett az ózon dús levegőn megmozgatni izmaikat. Apáink 
megállították a lovakat a kiserdő dél-nyugati oldalánál, és elindultak, 
hogy megszemléljék a közelben lévő vetést, valamint a kiserdő fenyőfá-
it. Ez alatt mi nézelődtünk, szaladgáltunk, mint két zabláját elhagyott 
kiscsikó. Fenyőtobozokat gyűjtöttünk, majd a kisebb fenyőfákat vizsgál-
gattuk. Egyszer csak Sanyinak támadt egy ötlete:

– Haza kellene vinni egy kis fenyőfát karácsonyra! – mondta és elővet-
te a zsebéből a Gelencsér Gyuritól kölcsönkapott fanyelű bicskát. 
Kiválasztottunk egy kis fát, mégpedig azt, amelyik az egyik picinyke 
tisztás szélén állt, és rövid tanakodás után nekiláttunk a kivágásá-
nak,…bicskával. Az én feladatom a fa elhajlítása volt, Sanyi pedig a kés 
élét belemélyesztette a fenyő törzsébe, először a héját faragta le, majd 
megpróbálta „elfűrészelni” a fás részt is, de az rendületlenül ellenállt, 

– Meséljünk!
Marika néni előtt kinyílott a mai napra szánt mesekönyv, amelynek bo-
rítólapján egy őzike gyámoltalan ábrázattal nézett felénk, és már hall-
hattuk is Felix Salton: Bambi című meséjét, a jól ismert, dallamos han-
gon, a mi második anyánk örökké emlékezetes hangján. Eltelt egy óra, 
majd a következő, és a hosszan szóló csengő tudatta a világgal, hogy 
Balatonkilitin véget ért az 1973-as tanév.
A mesekönyvet Marika néni visszatette táskájába és mielőtt elbúcsúzott 
tőlünk, mosolyogva megmondta, hogy hányadik oldalon hagyta abba a 
mesélést, és hozzátette:

– Gyerekeim, szeptemberben folytatjuk.
Elérkezett a negyedik tanév első napja is. Kipihenten, a balatoni nap 
sugaraitól lebarnulva foglaltuk el helyeinket padjainkban. Az első két 
óra az új könyvek, füzetek kiosztásával telt. Különleges illata van az új 
könyvnek, és szinte kéreti, kínálja magát, hogy nyissuk ki, lapozzunk 
bele, olvassunk bele, legalább egy kicsit, mielőtt tanulnánk belőle. A ki-
osztott könyveket nézegettük, majd elraktuk a táskánkba és csendben 
a tábla felé fordítottuk tekintetünket, ahova az egyik osztálytársunk 
felírt egy háromjegyű számot. Csendben ültünk padjainkban, és kitartó-
an néztünk a fekete tábla irányába, amelynek monoton színét megtörte 
a fehér krétával felírt szám, az a bizonyos háromjegyű szám. A csendet 
Marika néni törte meg:

– Mindenki elrakta az új könyveket és füzeteket? – kérdezte, és ami-
kor több szólamban elhangzott az – igen felelet, elmosolyodott, majd 
anélkül, hogy a táblára nézett volna, elővette a „Bambit”, egyetlen moz-
dulattal kinyitotta azon az oldalon, amelyen a vakáció előtti napon fél-
behagyta az olvasását. Csodáltam ezt a szép mesét, csodáltam, ahogy 
tanító nénink nekünk mesélt, de igazából a pedagógust és az embert 
csodáltam, akinek mindene volt a tanítás, a nevelés. 

Gyorsan elröppent a negyedik tanév is, és búcsút mondtunk az alsó 
tagozatnak, majd ahogy teltek- múltak az évek, befejeztük az általános 
iskolát is. Több évtized távlatából is gyakran gondolok Marika nénire, 
magam előtt látom ezt a jóságos arcú pedagógust, amint akkor ’73 szep-
temberében cinkos mosollyal a szemében a tanári asztalra teszi gyer-
mekkorom legértékesebb könyvét: a BAMBIT.

Dudásné Kónya Anikó
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mint ha harcolt volna velünk, a két meggondolatlan 12 és 9 éves gyerek-
kel. A nagy küzdelemben azért majdnem a fatörzs vastagságának a felét 
sikerült elvágnunk. Szerencsére a szülők észlelték ténykedésünket és 
megakadályozták a fenyőfa „kivágását”, Sanyi bácsi kiegyenesítette az 
erősen elhajló fát, apám pedig egy egyenes bot rákötözésével igyekezett 
a törzs két részét egyesíteni. Úgy tűnt a fa megmenekült, de még hátra 
volt a dorgálás, amit a helyszínen néhány szóval intéztek el bölcs apá-
ink, de otthon folytatódott a felellőségre vonás. Az igazi büntetés azon-
ban a gyötrő lelkiismeret furdalás volt. Mindketten nagyon szégyelltük 
magunkat, és sajnáltuk azt a kis ártatlan élőlényt, amelynek szebb jövőt 
szántak, amikor kiültették a kiserdő szélére. Másnap – iskolából tar-
tottam hazafelé, amikor a Tiszttartó közben a kis híd közelében, Sanyi 
megállított.

– Tennünk kell valamit, nehogy elpusztuljon az a kis fa! – mondta, és 
szeméből őszinte sajnálkozás tükröződött.

– Mit tudunk tenni? – kérdeztem, és már adta is a választ:
– Többször ki kell mennünk és gondoskodnunk kell a fáról. 

Ettől kezdve többször voltunk a kiserdő szélén, néha együtt, néha kü-
lön-külön. Gondoskodásunknak köszönhetően újra életre kelt a fa, a mi 
fánk bár ferdén nőtt, nem sikerült a mellette lévő „sín” segítségével sem 
egyenesre húzni, de legalább élt, és kisebb mértékben ugyan, mint a tár-
sai, de növekedett. A fához történő látogatások egyre ritkultak, az élet a 
felnőttkor elérésével egyre nagyobb feladatokat állított elénk. Sanyival 
is ritkábban láttuk egymást, olyankor is csak néhány szót váltottunk. 
Soha nem került szóba a fenyő, kivéve egy szép őszi napon 2003 októ-
berében. 
Akkor történt, hogy az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tisztele-
tére a Kiliti városrészben megszerveztük az utcák és terek takarítását, 
amelyen részt vettek a Polgármesteri Hivatal dolgozói, iskolások, cser-
készek, és a helyi Önkormányzati képviselők. Sanyival együtt szedtem a 
Jószó híd melletti területen az  elszórt hulladékot és sok dologról beszél-
gettünk. Amikor elvégeztünk a tervezett feladatunkkal megkért, hogy 
menjek vele felkutatni, hogy hol vannak még takarításra váró helyek. 
Bepattantunk terepjárójába és végiggurultunk a Sió parton, a Bozótban 
majd a volt „Nagyvíz” felé vettük az irányt, innen mivel csak néhány 
lépés, fel sem tűnt, hogy már a kiserdő mellett vagyunk.

– Tudod, miért jöttünk ide? – kérdezte.
– Tudom Sanyi bátyám, – válaszoltam és azóta sem tudom, hogy ki 

érzékenyült el jobban.

Könnyes volt Nagy Sanyi szeme! Ez az erős, kemény „gyerek”emlékezett,  
emlékezett a kis fenyőre, szüleinkre, arra a múltra, amely már csak az 
emlékekben jelenhet meg előttünk.

– Egyet jegyezz meg aranyapám, – mondta remegő hangon– bárhová 
kerülsz, bármi lesz belőled, a gyökereidet soha ne feledd!

A fánk már sajnos nem volt a helyén, de a közelében sok-sok kisebb 
fenyőfa nődögélt, és dacolva az élet viszontagságaival vitte tovább az ősi 
géneket. Némelyikben az emlékezés Nagy Sanyi fáját láttatta velem pe-
dig szem már nem láthatja csak az emlékező, fájó szív a fát, és mellette  
Sanyit.
Nagyon hiányzol a Kilitieknek Nagy Sanyi!
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Kiliti házak

Valamikori, csöppnyi kiliti házak, ha beszélni tudnátok! Ha el 
tudnátok mesélni, hogy mekkora szeretet kötötte össze a vályog-
falakat, amelyek talán az összetartozás, a megbecsülés, a gon-

doskodás kohéziójának köszönhetően álltak ellen az idő rombolásának. 
Aztán ha mégis az idő győzött az anyag felett, ezek a kis házak lassan el-
tűntek az utcákból, de az emlékezetben megmaradtak, a szívekben örök-
ké tovább élnek. Nekünk, kis kiliti gyerekeknek a szülői ház a világot 
jelentette, és jelenti ma is. Honnan ez a nagy ragaszkodás? – Talán, mert 
így neveltek bennünket. Megtanultuk megbecsülni a csöppnyi házikót, 
amelyben éltünk, írtuk a leckét és a TV műsor és a „számítógépezés” 
helyett hallgattuk apáink, nagyapáink visszaemlékezéseit, és a nagy-
mamák, édesanyák gyönyörű meséit. Nekem az egyik kedves kis verses 
mese gyakran eszembe jut, amelyet sokszor hallottam Édesanyámtól. 
Tudom, hogy ez a versike, így leírva – és a gépen olvasva – nem adhatja 
vissza azt a hangulatot, amelyet a petróleum-lámpa fénye, és illata oko-
zott, de talán a gyerekeknek, fiataloknak könnyebb megértést ad ahhoz, 
hogy miért is ragaszkodunk – mi öregek– a szülői házhoz.
Íme a vers, amelyet Győri Vilmos írt. 

Ne szégyelljétek, ha könnyes lesz tőle a szemetek! 

Mesebeli kiskirályhoz, 
Betévedt egy kisleány,
Amint éppen uzsonnázott,
Gyöngypitvaros udvarán.

 
Ugye szép itt? Ugye jó itt?
Nézz csak ide, meg oda;
Bársony itt a gyepes udvar
Drágakő a palota.

 
A mi cicánk aranyszőrű,
Ezüst tollú a libánk,
Ugye itt maradsz minálunk
Örökre, te kisleány?

 
Köszönöm a meghívást, 
de el nem fogadhatom.
Szalmatetős kicsi kunyhó
a ház, hol én lakom.

 
A mi cicánk nem aranyos,
és fehér tollú a libánk,
de ott van a kistestvérem,
édesanyám, meg, apám.

 
Ha ölelnek, ha csókolnak,
Fejemet rájuk hajthatom,
Szalmatetős kicsi kunyhót,
a világért nem adom.
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Az én Kiliti óvodám

Az ezüstös hajú nagymama és kis unokája, kéz a kézben ballagnak 
a Kiliti Asztalos utcán. Korán reggel van, a nap még éppen, hogy 
csak megmutatta magát a szeptemberi égbolton. Csatlakozom 

hozzájuk és a kis unoka, egy három éves kislány azonnal mesélni kezd.
– Tudod, hogy mától óvodás vagyok? – kérdezi, de inkább nyomaték-

kal kijelenti ezt a számára nem mindennapi eseményt.
– Én pedig most vagyok harmadszor óvodás, mondja a nagymama. 

Közel ötven éve, hogy itt ebben az épületben kiscsoportos lettem.
Soha nem felejtem el Otília, Nelli és Ili óvó néniket. Hálás szívvel gondo-
lok vissza Rózsi nénire, Irénke nénire – dajkáimra. A lányom is ide járt, 
és most pedig az unokám. Jó ez a kiliti föld, ebben a talajban megma-
radnak a gyökerek. Az ilyen gyökér pedig nagy lombos fát tud nevelni, 
szerteágazó, jó erős ágakkal. A fához pedig jó kertész kell, és a nevelést 
már csemete korban el kell kezdeni. Vajon Kilitin hány család van, ame-
lyikből, a mi kedves óvodánkba járt több generáció is? Hány olyan nagy-
mama vagy nagypapa van, aki a valamikori óvodájába kíséri reggelente 
a kis unokát, mint tette sok- sok évvel ezelőtt saját gyerekével?

Egész nap ezek a gondolatok foglalkoztattak és estére kész lett a versike, 
az ezüstös hajú nagymamáról és a csillogó szemű copfos kicsi lányról.

Réges-régen mikor gyerek voltam,
Csillogó szemű, copfos kicsi lány,
A világgal akkor még dacoltam,
Egy napon, kézen fogott anyukám.
Elvezetett a mesék birodalmába,
Egy házba, ahol várt rám száz csoda,
Nagybetűkkel írták oldalára,
Hogy: Balatonkiliti óvoda.

Ide hoztam gyermekemet később,
Csillogó szemű, copfos kicsi lányt,
Tudtam, hogy itt vigyáznak rá féltőn,
És semmiben sem szenvedhet hiányt.
Ide írattuk be unokámat,
Csillogó szemű copfos kicsi lányt.
Így ide járok kedves óvodámba,
Szünet nélkül, sok-sok éve már.

Dudásné Kónya Anikó
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A kilitiek pékje
Gróf Antal

Siófok, 2009. április 9.

Ez az időszak az 1930-as évek vége és az 1940-es évek eleje volt. 
Ez volt a békéből a háborúba való átmenet időszaka. Ekkor 
még a háziasszonyok többsége otthon sütötte a család részére 

a mindennapi kenyeret. Minden héten három vagy négy jó nagy, kerek 
kenyeret sütött a háziasszony, annyit, amennyi egy hétig elég lesz a csa-
ládnak. Majdnem minden háznál volt kemence, így otthon megsült a 
finom házikenyér. De emellett azért szükség volt egy pékre is, aki szép 
fényes kenyeret sütött, meg gömbölyű, ropogós zsemléket, ínycsiklando-
zó kifliket a kávéhoz, de még finom, friss ropogós sósperecet is, ami nagy 
kedvence volt a gyermekeknek. Ezen kívül a közelben lakók közül sokan 
a pékségben süttették meg az otthon megdagasztott, kosárban lévő ke-
nyérnekvalót. A péknek nem csak kemencéje volt, hanem vegyesboltja 
is. Emlékszem, hogy az üzletajtó felett egy keskeny, hosszúkás táblára 
ki volt írva: „Hochberger József vegyeskereskedése” Már a nevében is 
bent volt: „vegyes”, tehát mindent lehetett kapni. A cipőfűzőtől a „sza-

lagáréig”. Volt egy érdekessége ennek a boltnak, minden olcsóbb volt 
egy-két fillérrel, mint a másik boltokban. Hogy, hogyan csinálta ezt a 
Józsi bácsi? Nem tudom. Vagy igen?! Amire a szorgalmas kilitiek fel-
keltek, már a polcon volt a hajnalban sütött, friss, ropogós kenyér. Már 
reggel hét órakor a péksegéd biciklivel vitte a nagy pék-kosarat a hátán, 
Siófokra, amelyben 150-200 darab péksütemény volt. Józsi bácsi meg 
már rakta is a kemencébe a lakosok által odavitt, sütésre váró kenyér-
tésztát. Eközben a bolt is nyitva volt. Ha valaki belépett, az ajtó fölött 
csüngő csengettyű megszólalt, és Józsi bácsi felesége kijött a konyhá-
ból és kiszolgálta a vevőt. Panasz nélkül! Nem mondta, hogy: „siessen, 
mert odaég a rántásom”. Délután már Józsi bácsi volt a boltban az ins-
pekciós. Ő adta a két deka élesztőt, vagy a fél kiló kockacukrot, vagy 
akár a kocsikenőcsöt. Hát, ez egy kis rövid ismertető, de valahogy így 
csinálta. Volt két fia. A Lajos és a Sanyika. Még nagyon fiatalok voltak. 
Úgy hét–tíz éves körüliek lehettek, de már ott serénykedtek a boltban. 
Hát igen! Időben kell elkezdeni a munkát, hogy mire felnőnek, már meg 
legyen a kellő gyakorlat. Józsi bácsinak mindkét fia a református isko-
lába járt. Hogy miért oda? Azt gondolom azért, mert az sokkal közelebb 
volt hozzájuk, mint a katolikus iskola. Ezt csak azért írom le, mert se 
katolikusok, se reformátusok nem voltak. Így mindegy lett volna, hogy 
hova járnak tanulni. De a Józsi bácsinak valamilyen vonzata csak volt 
a katolikus iskolához, mert minden évben az elsőáldozó gyermekeknek 
tartott ünnepségre ő adta a kiflit és a kakaót. Na, nem pénzért, hanem 
csak úgy emberségből, ajándékba. Még el is hozta az iskolába, hogy ne 
kelljen érte menni. Ma már nagyító üveggel sem találnánk ilyen embert! 
Egyszer meg azt mondta az édesanyám:

– Fiam, vigyél az Ábrahám Juliska néninek egy kis kosár körtét, mert 
nagyon szereti ezt a fajtát. 
Gyorsan felmásztam a fára, szedtem egy szatyor körtét, és vittem a Ju-
liska nénihez. A Juliska néni ott lakott a közelben, így arrafelé mentem, 
ahol a Hochberger Józsi bácsi lakott. Ott állt a ház előtt és a köszönés 
után, az akkori jó szokások szerint megkérdezte, hogy hová megyek. Én 
meg mondtam is, és meg is mutattam a körtét, amit vittem, aztán meg-
kínáltam, hogy kóstolja meg, hogy milyen finom körte terem a mi fán-
kon. A fajtáját sajnos nem tudom, de a körte egyik oldala szép sárga volt, 
a másik meg olyan barna-piros. Józsi bácsinak is ízlett. Azt kérdezte:

– Van e még ebből a körtéből? – mert venne belőle.
– De még mennyire, hogy van, – feleltem. – Ez egy nagy fán terem, és 

sok van rajta.
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– Mennyit hozzak? – kérdeztem.
– Hát, hozzál egy ilyen szatyorra valót!
– Holnap jó lesz, így estefelé?
– Hogyne, csak ilyen finom legyen, mint amilyen ez.
– Ilyen lesz, hiszen erről a fáról hozom.

Másnap beállítottam a szatyor körtével. Azt kérdezi a Józsi bácsi: 
– Mennyi ez a körte?
– Nem mértem meg, mérje meg, itt van mérleg, minálunk meg nincs. 

– mondom én
Kérdezi az árát. Akkoriban egy kiló körte 10-12 fillér körül lehetett. 
Aztán kifizette a szatyor körte árát, majd kirakta a körtét és mindjárt 
valamit tett is a szatyorba. Aztán a kezembe adta és azt mondta: 

– Vidd el az édesanyádnak, nem kell érte a boltba menni.
– De hát… kezdtem szabadkozni, akkor nem kellett volna fizetni a 

körtéért.
– Vidd csak, majd még máskor is hozol ebből a finom körtéből. Hát, 

nem mondom, egy kicsit belepirultam. Illedelmesen megköszöntem, és 
úgy mentem hazafelé, mintha hátszél vitte volna a testemet. Mondom 
Édesanyámnak, hogy ezt meg küldi a Józsi bácsi, hogy használjuk egész-
séggel.
Szegény Anyám, azt hiszem azt érezte, amit én. „Hogy így kellett volna, 
meg úgy kellett volna”. De azért örült a váratlan ajándéknak. Ezután 
persze, annak ellenére, hogy kicsit messzebb volt a Józsi bácsi boltja, 
mint a Tolláréké, azért mégis odamentem vásárolni. Egyszer, mikor a 
munkából hazaértem, azt mondta az Anyám:

– Fiam, nem értem rá kenyeret sütni, szaladj el a Hochbergerékhez, 
hozzál egy kétkilós kenyeret. 
Elszaladtam a boltba, megvettem a kenyeret, és odaadtam Józsi bácsi-
nak a kétpengőst. Ő a visszajárót a markomba tette. Ahogy kiléptem, 
ránéztem a visszakapott pénzre, és láttam, hogy többet kaptam vissza, 
mint amennyi visszajárt volna. A kétkilós kenyér ára 80 fillér volt, így 
visszajárt 1 pengő 20 fillér. De én 4 pengő 20 fillért kaptam vissza. Na 
– gondoltam – biztosan elnézte a Józsi bácsi a 2 pengőst, ötpengősnek, 
mert ez is ezüstpénz volt, de egy kicsivel nagyobb, mint a kétpengős. 
Ezért gyorsan visszafordultam, visszamentem a boltba és mondom Jó-
zsi bácsinak, hogy többet adott vissza, mint amennyi visszajár. Biztos 
elnézte a kétforintost! De nem is engedte, hogy tovább mondjam a mon-
dókámat, hanem határozottan azt mondta:

– Ha én neked adtam ezt a pénzt, akkor az a tied, vidd csak el!

Hát eléggé megrökönyödve álltam ott, de olyan határozottan mondta, 
hogy azt éreztem, a szándék az határozott, ott tévedés nem lehet. Az 
okot nem tudtam, még azóta sem tudom, és soha nem is fogom már meg 
tudni. Megköszöntem és álmélkodva hazamentem. Aztán az idő kereke 
egyre gyorsabban forgott. Az ország mindjobban belekeveredett a hábo-
rú gigászi örvényébe, és mi az akkori fiatalok gyorsabban nőttünk fel, 
mint más korok fiataljai.

Az események úgy forogtak körülöttünk, mint forgószélben, ősszel a 
nyárfalevél. Nap, mint nap újabb lelakatolt üzletajtókat lehetett látni. 
Egy reggel mentem a Hochbergerékhez. Már messziről gyanús volt az 
üzlet bejárata. Odaértem. A külső takaróajtó le volt lakatolva. Rajta volt 
a hatósági pecsét. „ Felnyitni tilos!” jelzéssel. Akkor éjszaka elvitték az 
egész családot. S mire újból kisütött kis hazánk felett a béke napja, és 
hazajöttek, akik még a halál torkából kimaradtak, addigra már csak a 
csonka család tért haza. Csak Lajos, a nagyobbik fiú és az Édesapja élték 
túl a gyehenna tüzét. A kisebbik fiú, a Sanyika – akkor már lehetett úgy 
tízéves körüli – és az édesanyja, ott vesztek el valamelyik gázkamrában. 
Nem tudjuk, hogy milyen halált mért rájuk az esztelen öldöklési mámor, 
milyen sátáni gyűlölet tartotta hatalmában azokat, akik képesek vol-
tak ilyen kis ártatlan gyermekeket és önfeláldozó anyákat a kínhalálba 
kényszeríteni. Az elvakult kiszolgálói a bűnös eszmének, mint martaló-
cok, kitépték a kisgyermekeket és csecsemőket az anyjuk kezéből, hogy 
ne csak a testüket, hanem még a lelküket is gyötrelmesen kínozták.
Aztán még sokan azt mondják: „Az idő nem áll meg, majd mindent elfe-
lejtünk”. Elfelejteni a felejthetetlent, azt nem lehet! De nem is szabad! 
Inkább emlékezni kell rá és emlékeztetni a világot, hogy még egyszer 
elő ne fordulhasson sehol a földkerekségen, hogy emberek százezreit, 
millióit kényszerítsék egy őrült által kitalált, bűnös eszme miatt a halál-
ba. Gondolt-e valaki arra, hogy akik élve haza kerültek, de elvesztették 
szeretteiket, hogyan éltek tovább? Jóvá lehet e ezt tenni? Nem! Ezt jóvá-
tenni nem lehet! Csak sóhajtani lehet a Jó Istenhez, és azt mondani:

– „Uram bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek!”
Örök mementó legyen a világnak!
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