
Tomegkivégzés Várpalotán 

Várpalota nagyon sokat szenvedett a második világháború alatt, de leginkább a felszabadu-
lást megelőző hónapokban. A félig paraszt, félig bányász—ipari település fontos szerepet ját-
szott a nem is annyira a magyarok, mint inkább a németek haditaktikájában. A várpalotai bá-
nyában termelt szén egy részéből a szomszédos péti gyárban benzint áll í tottak elő, amelyre 
egyre nagyobb szükségük volt a náciknak. Érthető módon a másik fél ezt a bázist igyekezett 
megsemmisíteni. Először 1944 nyarán hullottak az angolszász bombák a péti üzemre, majd 1945 
februárjában-márciusában egymást követték az úgynevezett szőnyegbombázások. Nyomukban 
épületek, családi házak tucatjai, százai omlottak rommá. Az épségben megmaradtakat a szovjet 
csapatok elöl menekülő német katonák — ki tudja milyen parancsra vagy talán anélkül — fel-
gyújtot ták. Elvonulásukról már csak üszkös romok tanúskodtak. 

Várpalotán pár esztendő alatt begyógyultak a háborús pusztítás sebei. De azoknak a mészár-
lásoknak a nyomai, amelyeket a nyilasok rendeztek a csendőrséggel karöltve, ma is elevenen 
élnek a város lakosságának emlékezetében. 

A front 1944 decemberében 6 ki lométerre közelitette meg Várpalotát. A nyilasok nagyon 
gyorsan kereket oldottak, de az ideiglenes német sikerek után hamarosan visszatértek. Az ezt 
követő három hónap a város történetének leggyászosabb napjai közé tartozik. 

A várpalotai nyilasok gazdáik utasításait mindenkor, de különösen az utolsó időkben, mara-
dék nélkül végrehaj tot ták, megtoldva azzal, hogy sokszor a saját szakállukra is dolgoztak. A 
front közeledtével összeszedték a leventéket, és elszállították őket Németországba. Katonaszö-
kevényeket szedtek össze és végeztek ki. 

Mint Pajor József, a nemrégen elhunyt várpalotai általános iskolai igazgató, ennek az idő-
szak eseményeinek egyik kutatója feljegyzésében áll: A várpalotai badacsonyi szőlőhegyen 
10—12 szökött magyar katonát fogtak el, és a Várkertben öt cigánnyal együtt kivégezték őket. 
Az egyik áldozat nyakába táblát akasztottak: ,,lgy járnak a hazaárulók és a katonaszökevé-
nyek!" 

Ezt a borzalmat később megsokszorozták. 
1945 februárjában egy Acs nevezetű ,,főnyilas" parancsára hivatkozva 110—120 (más forrá-

sok szerint 130-an lehettek) székesfehérvári cigányt szállítottak Várpalotára. A „vád" kémke-
dés, hazaárulás volt ellenük. A helybeli nyilasok úgy gondolták, ha a fehérvár i cigányok áru-
lók, akkor a palotaiak is azok, és hat helybeli cigánycsaládot is hozzájuk csatoltak, majd be-
zárták őket a Komáromi-féle pajtába. Értékeiket elszedték, élelemről, vízről nem gondoskod-
tak számukra, előkészítették kivégzésüket. 

E tömegkivégzésről az első dokumentumok 1958-ban kerültek a kezembe. Az első feldolgo-
zásra a Magyar Televízió Századunk sorozatában került sor, az 1960-as években, Bokor Péter 
rendezésében. A későbbiek során a kutatásba bekapcsolódott Csaba Imre, a Napló akkori (ma 
már nyugdíjas) főszerkesztője is, aki a népbírósági anyagot nézte át — í r ja Pajor József, meg-
említve, hogy a dokumentumok hihetetlen tömegében nem könnyű eligazodni, bármennyire is 
érintenek szinte minden mozzanatot. De a bennük felmerülő számtalan miér t re adósak mara-
dunk a válasszal. 

Csaba Imre a Napló 1970. március 8-i számában írja: Ennek a tömegmészárlásnak a történe-
tét kísérlem meg összeállítani vagy kétezer okirat alapján, és közzétenni néhány szemtanú val-
lomását. 

A várpalotai cigány-tömegkivégzés ügyét 1946 február jában tárgyalta először a Veszprémi 
Népbiróság. Nem lehet megállapítani, hány tárgyaláson. Az azt megelőző időből a rendőrségi 
jegyzökönyvek maradtak fenn. Aztán tárgyalta az ügyet a Győri Népbíróság, majd a Népbiró-
ságok Országos Tanácsa. Amikor megszűntek a népbíróságok, újabb tanúk vallomásai alapján, 
ú j abb tények ismerete birtokában ú j ra tárgyalta a bíróság Veszprémben, Győrött és Budapes-
ten. Az ügyészségi iratok és a bírósági tárgyalások aktáinak egy része az az 1803 irat, amit a 
Belügyminisztérium irattára őriz. Ezenkívül vannak az ügyről akták Veszprémben, Várpalotán, 
Győrött. 

A várpalotai rendörbiztosság 1945-ben hallgatta ki az 1912-ben, Seregélyesen született Farkas 
Andor fodrászt. Kihallgatása során a következőket adta elő: ,,. . . A fegyveres nyilas pártcso-
port vezetését Várpalotán Tóth Béla testvér, járásvezetö utasítására vettem át. A tank- és vé-
dőárkok ásására tényleg hajtottuk a lakosságot, de erre Tóth testvér adott utasítást. A leven-
téket és a katonaköteleseket szintén felsőbb utasításra szedtük össze és szállítottuk el. A kivég-
zésekben nem vettem részt. Csak másnap este mentem ki, amikor már embereim, Magyar Já-
nos, Kopa János, Szabó Gábor és Molnár Sándor elföldelték a kivégzetteket. A Mátyás-vár 
előtt (más néven Várkertben) történt kivégzésekben sem vettem részt. Egy esetben voltam csak 
ott Pál Ferenc csendőr törzsőrmesterrel, amikor ö egy cigányt agyonlőtt." 
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Minden vádlott azzal kezdte a vallomását, hogy egyik kivégzésnél sem volt jelen, mindent 
csak hallomásból tud. Krecsán Károly a várpalotai rendőrségen 1949. május 7-én elmondta: 
„Pál Ferenc akkori csendőr törzsőrmestert a Mátyás-vár előtt láttam, amikor öt vagy hat pol-
gári ruhás embert kivégeztek. Pál törzsőrmester volt az, aki amikor egy szerencsétlen ember 
több lövés által sem halt meg, visszalépett és egy lövéssel szétroncsolta a fejét ." 

Pál bűnösségét társainak vallomásán kívül még vagy tiz tanú, a többiekét pedig a tanúk so-
kasága bizonyította. Pajor József feljegyezte azok nevét — hogy senki ne felejtse a szörnyű 
tetteiket —, akiknek a legtöbb kegyetlenkedés tulaj donitható. íme a névsor: Tóth Béla, Pál Fe-
renc, Farkas Andor, Magyar János, Kopa János, Szabó Gábor, Molnár Sándor, Kemenesei Imre 
és a sortüzet vezénylő Fekete csendőr őrsparancsnok. 

Pajor József megszólaltatta Kopa János régi ismerősét, Mórocz Györgyöt is, aki találkozott 
vele, amikor tizenöt-húsz embert hajtott utolsó útjára. Mórocz György, a szabadságos katona 
megkérdezte Kopa János nyilastól, hogy mit csinálnak, hova ha j t j ák a cigányokat. Fenyegető 
választ kapott : „Ne já r jon a szád, mert te is közéjük kerülhetsz!" — figyelmeztette a nyilas. 
Amikor a csoportok kiértek az akácosba, a gödrök elé állították őket, és Pál Ferenc csendőr 
törzsőrmester vezetésével Magyar János, Farkas Andor, Bot József, Hegedűs József, Molnár 
József, Flink Ferenc, Szabó Gábor, Molnár Sándor nyilas pártszolgálatosok kivégezték őket. 

A tragédiát látták, bokorba bú jva hallgatták a szörnyű könyörgéseket, sikoltozásokat, a gép-
puskák ropogását Makó Márkus, Hajcsik László s még többen is, de a nyilasok nemegyszer el-
zavarták a kíváncsi tanúkat. S akik szemtanúk voltak, nem akarnak (vagy nem tudnak?) be-
szélni a bestiális gyilkosságról. 

Rafael Margit, az egyik — csodával határos módon megmenekült — cigányasszony, akit 
Falud Margit néven ismernek, tanúvallomást tett arról, hogyan haj tot ták végre az akácosban a 
bestiális mészárlást. „Édesanyámmal és két testvéremmel tartózkodtunk Várpalotán a nagybá-
tyámnál. Egy este a nyilasok Várpalotára hozták a székesfehérvári cigányokat. Másnap reggel 
a várpalotai cigányokat is összeszedték. Lehettünk harmincan. Két nyilas kisért bennünket Far-
kas Andor községvezető lakására. A fehérváriak egy pajtába voltak bezárva. Tőlünk először 
elszedték az értékeinket, s csak azután csuktak közéjük. Amikor vizet kértünk, Kemenesi Imre 
megvert bennünket. Még a kisgyerekeket is puskatussal ütötte, amikor vizért könyörögtek. De 
inni nem adott. Este fél hat t á jban jöttek ér tünk. A férfiakat már reggel elvitték — megásni a 
sírt. Mire mi odaértünk, a férfiakat már kivégezték. Azt mondták, ugorjunk a gödörbe. Aki 
nem ugrott , azt agyonlőtték. Én mindjárt az elején beugrottam, a többiek rámestek, így nem 
értek a lövések. Éjszaka ot thagytak bennünket. Akkor hallottam, hogy egy asszony nyöszörög. 
Megfogtuk egymást, és ket ten kimásztunk a gödörből." 

Amikor felkerestük azokat, akiknek családja, hozzátartozója áldozata lett ennek a szörnyű 
vérengzésnek, még hosszú évek után is bizalmatlanok voltak az idegennel szemben — említi a 
találkozás során tapasztaltakat Pajor József. Senki sem akart szólni, bebújtak félénken a kis 
putrijukba. 

Idős cigány, aki feleségét, fiát, három unokájá t veszítette el azon a borzalmas napon, s az 
egyik lánya megmenekült — csak sírni tudott a mikrofonba. S a vallomások csak a töredék 
mondatokban hangzottak el. „A kisgyerekeket is puskatussal ütöt te . . ." „Minket a kamrába 
csuktak . . ." „Este a gödörhöz kisértek . . ." „Ugorjatok bele . . ." „Aki nem, azt a szélén 
agyonlőtték . . ." „Kolompár Dócsinak hat szőke kisgyereke volt . . ." „Édesanyámnak arany 
fülönfüggője, gyűrűje és pénze is volt . . ." „A gyerekek meztelenül jöttek . . ." „Kisbabát vár-
tam . . ." „. . . egy csendőr odataszított . . ." „Elkezdtünk sírni, ja jgatni . . . " „Nyolc lövést kap-
tam . . ." „Aki még mozgott, rálőttek . . ." „egy csizmás ember fe jbe rúgta . . ." „Ez a büdös ci-
gány még mindig él? . . ." „Egy köteg kézigránát megteszi . . ." „Nem érdemlik meg . . ." 

Aztán csend lett, az éjszaka sötétsége ráborult a holttestekre. S egy hang szólalt: „Végez-
tünk, Kitartás, éljen Szálasi!" 

Több mint száztíz-százhúsz ember — férfiak, nők és gyermekek — lelték halálukat Várpalo-
tán az akácos erdő alján, a Grábler-tó mellett, a maguk ásta tömegsírban. Ezt a sírt azóta ellep-
te a víz, benőtte a nád és a sás. De a várpalotaiak nem felejtik ezt a szörnyűséget. Régóta fog-
lalkoznak azzal, hogy méltó emléket állítsanak az ártatlanul kivégzetteknek. A terv megvalósí-
tása késik, a tervezett városrendezés elhúzódása miatt. 

Mike Tiborné 

Gótikus ornamentika a Budai várból (Hornyák László rajza) 
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