List Hrvatske samouprave – A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat lapja
XXIII. lito 3. broj – 25. septembra 2016. – Posebno izdanje
XXIII. évfolyam 3. szám – 2016. szeptember 25. – Különkiadás

Tisztelt Olvasók!

Poštovani Štitelji!

A Szentpéterfai Hírmondó különkiadását tartják a
kezükben, amely az 1956-os eseményeket, azok
előzményeit és hatásait villantja fel Szentpéterfa
vonatkozásában. Szinte valamennyi család érintett
ezekben a történésekben, azonban a lap terjedelme
miatt csak néhány sorsot, történetet, eseményt tudunk
bemutatni ebből a korszakból. Elevenítsük fel együtt a
hatvan évvel ezelőtt történteket, tartsanak velünk!

Posebno izdanje Petroviskoga glasnika držite u ruki,
koje prikazuje događanja revolucije 1956-oga lita i
njeve posljedice iz petroviske perspektive. Skoro svaka
familija ima svoje male štorije, stare spominke iz ovoga
vrimena, ali zbog ograničenoga mista u novina, mogli
smo samo nikoliko sudbinov, događajev prikazat.
Prispomenite se s nami skupa, upoznajte i Vi što se
dogodilo pred šezdesetimi liti!

Szerkesztőség

Uredništvo
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Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester ünnepi beszéde
Kavargó érzelmekkel készültem ünnepi beszédem megírására. A mai
napon elsősorban ünnepelni gyűltünk össze, az örömteli pillanatainkat
azonban beárnyékolják a múlt történései. Rendezvényünk apropóját a
Szentpéterfáról elszármazottak adományának leleplezése, megáldása
adja, ami valójában falunk mérhetetlen veszteségét is szimbolizálja.
A történelem során a diktatúrák, a sanyarú sors elől menekülők létszáma elképesztő méreteket öltött, hiszen ha csak 1956-ra összpontosítunk, közel 350, többnyire fiatal lakos hagyta el a falut. Többségük
Amerikában talált új hazára.
Sokan azonosulunk Radnóti Miklós soraival, óhajával:
„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent
Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország,
messzeringó gyermekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ára
s remélem testem is majd e földbe süpped el.”
Ahogy Radnóti Miklósnál sem lehetünk bizonyosak, hogy magyar
földön talált végső nyugalomra, úgy nagy valószínűség szerint a világ
különböző országaiba szakadt honfitársainknak sem adatik meg az
anyaföldben való végső nyughely. Ezért is bír nagy jelentőséggel a
New Yorkban székelő Szent Péter és Pál Kulturális Egyesület adománya, a földgömb, és reményeink szerint a jövő évben ugyanez idő
tájt átadásra kerülő tájház.
Ahogy az egyesület fogalmazott: „Az emlékmű az összetartozás
szimbóluma a kivándorolt és az itthon maradt szentpéterfaiak számára, valamint kapocs a múlt és a jövő generációi között...”
A földgömb mellett elhaladva akaratlanul is eszünkbe jutnak majd
azok, akik nem itt élik hétköznapjaikat és nem a péterfai temetőben
van vagy lesz a sírhelyük.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az adományozóknak és a Szent
Péter és Pál Kulturális Egyesületnek nagylelkű támogatásukért.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy pár mondattal méltassam az itthon maradottakat, a falu korábbi és jelenlegi lakóit. Hihetetlen elszántság, elkeseredettség lehetett úrrá azon személyeken, akik hazát, szülőket,
testvéreket, rokonokat, barátokat maguk után hagyva menekültek el
Magyarországról. Ezeket az itthon maradottak is hasonlóképpen élték
meg. A mai generációk már csak a történelemkönyvből és az idősebbek elbeszéléseiből tudhatják, hogy milyen idők következtek,
milyen félelemben, mély szegénységben kellett tengetni napjaikat.
A sanyarú években Szentpéterfa lakossága mindvégig megőrizte
méltóságát, hazaszeretetét, vallásosságát, horvátságát. Bizony, vissza-

tekintve ezekre az évekre számtalan áldozatot követelt köreinkből a
zsarnokság, az önkényuralom.
A ma emberének is szembe kell néznie a kor nehézségeivel. Ma
még szabad országban, békében élhetünk. Reméljük a békét óhajtók
tábora elég erős és elég nagy, hogy ez a közeljövőben is így maradjon!
Demokrácia van. Néha ezen ugyan felfedezhetők hajszálrepedések, de
megbeszélésekkel, kompromisszumkészséggel egymás véleményének
tiszteletben tartásával ezek javíthatók.
A szentpéterfaiak összetartása, összetartozása példaértékű.
Mindenki számára ismeretes, hogy legyen szó társadalmi munkáról
vagy akár közösségépítő rendezvényekről, mindig szépszámú jelentkező akad ezek elvégzésére. A mai rendezvény kapcsán köszönetet
szeretnék mondani mindazoknak, akik az egyházközség vezetőinek,
képviselőinek, valamint Tamás atyának szervezése során kivették
részüket a templom környékének rendbetételében. Aki bármely más
módon segédkezett, hogy egy kellemes, felejthetetlen hétvégét tudhassunk magunk mögött, szintén köszönet jár!
A szentpéterfaiak már megszokhatták, ahogy Szentpéterfa
Községi Önkormányzat évről évre kitüntetésben részesíti azokat, akik
a közösségért végzett munkában kiemelkedőt alkottak. A díjat 2012ben hoztuk létre, és eddig 8 személynek adományoztuk. Ugyan még jó
néhány kitüntetés várat magára, igyekszünk ezeket a kitüntetettekhez
kapcsolódó, méltó rendezvény keretén belül átadni.
Nem idegen tőlünk, a nem községünkben élő szentpéterfai kötődésű, Szentpéterfáért kiemelkedőt alkotók elismerése sem.
Ez történik a mai napon is.

Kitüntetés – Odlikovanje

3

Szentpéterfa Községi Önkormányzat
2016. szeptember 25-én a „Szentpéterfáért” kitüntetésben részesíti Steve Geositsot.
Steve Geosits, Geosits János (Hanzijov) és Jurasits Klotilda (Jurmeštrova)
fia, Szombathelyen született, 1956-ban.
Öt hónappal születése után szülei vele és
két bátyjával elmenekültek az osztrák
határon keresztül. Végül az Egyesült
Államokban kötöttek ki, New Yorkban.
Steve biokémiai és informatikai egyetemi diplomával rendelkezik, és jelenleg
New Yorkban él és dolgozik.
Kollégájával 2006-ban hozta létre a családfakutatás weboldalát,
ami genealógiai és történelmi kutatások céljából jött létre, szentpéterfai gyökerekkel rendelkező családok számára. Az oldalon lévő 1934
előtti információk nagy része közvetlenül a Szentpéterfai Római Katolikus Templom nyilvántartási adataiból, valamint a Vas megyei Levéltár adataiból származnak. Jelenleg közel 20 000 személy nevét, 3800

családi profilt, 2600 fotót, 424 forráshivatkozást és egyebek mellett
334 interjút tartalmaz.
A legrégebbi adat az 1600-as évekből való. Az oldalra (www.
szentpeterfa.org) bárki ingyen beléphet, és így többet megtudhat a
saját és a falu történelméről.
2009-ben létrehozott egy Facebook-csoportot, ezen keresztül a
szentpéterfaiak könnyen tarthatják a kapcsolatot, s megoszthatják egymással képeiket, kommentjeiket. Ennek a csoportnak jelenleg 1200
tagja van a világ minden tájáról.
„Fontos számomra, hogy az információkat a felmenőinkről és a
péterfai kultúránkról dokumentáljuk és megőrizzük a jövő generációi
számára, illetve ápoljuk péterfai identitásunkat, tekintet nélkül arra,
hogy a világ mely részén élünk.” Ezt a hitvallást olvashatjuk Steve
internetes oldalán.
Kedves Steve!
Egyértelmű számunkra, hogy számtalan időt fordítottál kutatómunkádra, annak rögzítésére. Szívből köszönjük áldozatos munkádat,
kívánunk jó erőt, egészséget, és további lelkesedést munkád folytatásához!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Općina Petrovoga Sela 25. septembera 2016. lita odlikovanje „Za
Petrovo Selo” daje Steve-u Geošiću.
Steve Geošić, sin Janoša Geošića (Hanzijov) i Klotilde Jurašić
(Jurmeštrova) se narodil 1956. lita u Sambotelu. Pet misec po njegovom rođenju starina su s njim i s njegovimi brati pobignuli prik esterajske granice. Novi dom su si našli u Sjedinjenim Američkim
Državama, u New Yorku. Steve
je na univerzitetu diplomiral iz
biokemije i informatike, i danas
u New Yorku živi i dila.
2006. lita su skupa s kolegom ganuli web stranicu za istraživanje obiteljskih stablov,
koja u prvom redu služi familijam s petroviskimi koreni da
bolje upoznaju svoju prošlost i
geneologiju. Informacije na
stranici iz liti pred 1934. su s
vekšega direktno zamete iz
matičnih knjig Petroviske rimokatoličke fare i iz datoteke
Arhiva Željezne županije.

Trenutno sadrži blizu 20.000 imenov, 3800 familijskih profilov,
2600 fotografijov, 424 poveznicov na izvore, i polag toga 334 intervjuvov. Najstariji podatak je iz 1600-ih liti. Na stranicu se moru svi
besplatno registrirat, i prik nje se moru čuda što naučit o svojoj i o selskoj hištoriji.
Steve je 2009. lita ganul grupu na Facebooku, prik koje si Petrovišćani lafko držu kontakte, moru si podilit
edan s drugim kipice, svoje komentare. Grupa
danas ima 1200 kotrigov iz ciloga svita.
„Za mene je važno to, da informacije o
našim preocima i o petroviskoj kulturi dokumentiramo i sačuvamo za buduće generacije,
da živi i dalje u nami naš petroviski identitet,
ne gledajuć na to, da u kojem kraju svita živimo.” Ov moto moremo štat na Steve-a
internetskoj stranici.
Dragi Steve!
Mi svi dobro znamo da koliko vrimena si
potrošil na istraživanja i na zapisivanje. Od
srca se zahvaljujemo na tvojem velikom
trudu, željimo ti čuda moći, zdravlja i daljnju
volju za nastavak rada!

„Nas su naši mladi napustili!“
Malo pred vrimenom ćemo mi Petrovišćani zajti, već ov vikend, u
kockice nostalgije. Stojimo na pragu velikoga jubileja ovde u
Vugarskoj, jednoga od najvećih zgoditkov, koji je na jednu cijelu vjekovječnost obrnuo kotač sudbine ne samo ovde živećih ljudi. Rič je o
nesrićnom litu 1956., kad je Vugar konačno htio disati po slobodi, kad
je mladina u peštanski vulica zgrabila puške i sa svojom odanošću se
je srčeno borila i suprot tenkov. To lito, bolje rečeno kraj toga lita, pag
još i početak slijedećega lita je za Petrovišćane doneslo najpadlje veliko veselje s prošecijom u Austriju, na već dani je skarsnuo Željezni
firang na hataru, svi su se radovali i čekali dolazak srićnijega perioda
žitka. Kad su 4. novembra ruski tenki pogazili kiticu vugarske slobode, i stanovnike Petrovoga Sela je bugnula velika tragedija. U povijesti
ovoga južnogradišćanskoga sela došlo je do najvekšega egzodusa.
Uglavnom su mladi ljudi izbrali put druge sriće i bižeći od komunističke retorzije, tamnice, siromaštva i nezadovoljstva ostavili su orsag, najmilije i rodni kraj. Za njimi je jaukalo morje tuge, brige i ogorčenosti.
Na kraju januara 1957. lita pri nediljnoj maši gospodin Vince Karlović
turobno se je razgledao u crikvi i boreći se sa suzami se je s ovimi riči
obrnuo k vjernikom: „Nas su naši mladi napustili!” Žitki u cvitu, ljudi
ke je sudbina daleko otpeljala od Domovine: vekšinom u Ameriku,

Kanadu, Australiju, Belgiju, Nimšku, Švicarsku i med kimi danas
mnogi počivaju u stranjskoj zemlji, i med kimi je i takovih ki nigdar
nanovič vidili nisu rodni kraj i kim je na desetljeća dodiljen kruh muke,
strašne želje za domom i kim je i danas teško shranjati suze i prave ćuti
kad se najzad misli na ti čas. Ovoga vikenda Petrovišćani neće svečevati, nego će se dostojno spomenuti jedan za drugim na svoje: izgubljene, otkinute, raštrkane baburke po cilom svitu. Šlagere Áll a kis hajó
/ Stoji mala barka..., ali Oly távol messze van hazám / Dalko je moja
domovina, iz te dobi ćemo čuti ove nedilje, čut ćemo još i brojne lipe
riči i past će platno pred crikvom s toga globusa, kojega su dali postaviti Petrovišćani, združeni u Društvu Svetoga Petra i Pavla u Ameriki.
Simbol će to biti zajedničtva rashitanih Petrovišćanov po svitu. Ali od
nedilje ki će u ovom selu na ti monumenat pogledati, neće viditi samo
lipotu, nego i žufku prošlost. Mislit će na kotrige vlašće familije ki su
morali silom prilik ostaviti najmilije, Pinčenu dolinu i ke su nevidljive
sile potisnule da si najdu svoje mjesto, čudakrat i neuspješno, u novom
društvu u novoj okolici. Prez materinske riči, prez objamljenja najmilijih, svaki večer s molitvom u zaufanju da se jednoč najzad vratu...
Timea Šandorova
(Hrvatski glasnik, 22. rujna 2016.)
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Our Young Ones Have Left Us – A fiataljaink elhagytak minket

Az 1956-os magyar forradalom mindig különös jelentéssel fog bírni
számomra, de nem az esemény tényleges emlékei miatt. Gyerekként
minden, amit a forradalomról és a hozzá vezető körülményekről tudtam, a kollektív emlékekből és azokból a történetekből származik,
melyeket a szüleim meséltek, illetve a rokonok, akik Szentpéterfáról
(Petrovo Selo) az Egyesült Államokba emigráltak. A szűk családom
New York City Yorkville körzetében telepedett le, azonban a rokonok
és a tágabb család Pennsylvaniában, New Jersey-ben, Illionisban,
Ausztriában, Németországban, Kanadában, Belgiumban és Ausztráliában. Az új letelepedés érdekes aspektusa, hogy bár a családok mérföldekre elszeparálódtak Szentpéterfától, a közösség nagy része a mai
napig szoros kapcsolatban maradt egymással, és úgy hiszem, hogy ez
annak köszönhető, hogy megosztották örömüket és bánatukat az
együtt töltött éveik során Szentpéterfán.

A forradalom előtti évek
A kommunizmus időszaka Magyarországon 1946-ban kezdődött, és a
magyarok, illetve a Római Katolikus Egyház elleni brutalitással és
elnyomással jellemezhető. A kommunisták megbélyegeztek bárkit a
fasizmus és monarchizmus címkéjével, aki nem támogatta a kommunista kormányt, majd könyörtelenül üldözték őket. A papságot és a
papok nagy részét árulónak és ellenfélnek tartotta a kommunista kormány, melyet a magyar sztálinista vezető, Rákosi Mátyás irányított.
Mindszenty József (1892–1975) volt a Római
Katolikus Egyház feje Magyarországon, és mint
bíboros rendíthetetlen támogatója volt az egyház
szabadságának és bírálója a kommunizmusnak,
illetve az országában folyó brutális sztálinista
zaklatásnak / üldözésnek. Kínozták és életfogytiglani börtönre ítélték 1949-ben, amit világszerte elítéltek. Meszlényi Zoltán (1892–1951) püspök lépett a helyébe, aki Mindszenty bíboros
egyik asszisztense volt, és átvette az Egyház vezetését 1950-ben, folytatva prédikációit az egyházközösségnek arról, hogy maradjanak hűségesek az Egyházhoz, és tartsanak ki Mindszenty
bíboros kérésére. Ennek eredményeképpen Meszlényi püspököt éjjel eltávolították otthonából, és
munkatáborba szállították Kistarcsára, ahol kínozták és halálra fagyasztották a cellájában. Ezen
időszak alatt országszerte sok papot hasonlóképpen zaklattak, kínoztak és őrizetbe vettek.
A magyarok elnyomása és a velük szemben elkövetett sérelem
1950 és 1953 között történt, amikor körülbelül 2 500 családot, majdnem 10 000 ártatlan magyart kényszerítettek ki otthonukból, és munkatáborokba deportálták őket, tárgyalás és ítélet nélkül. A kihallgatásokat / vallatásokat az utált ÁVO (Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya) időszakosan folytatta le. Módszereik között szerepelt
a házak ajtainak beverése az éjszaka közepén, illetve emberek elhurcolása a főhadiszállásokra, kikérdezés céljából. Szentpéterfán sok család szenvedett közvetlenül így, másokat pedig deportáltak az országban felállított, kommunisták által vezetett munkatáborok egyikébe.
A fenti fotón szereplő szentpéterfai családokat a hortobágyi munkatáborok egyikébe küldték. Ez érintette a Kurcz (Juhasevi) családot, a
Borhi (Borhijovi) családot és a Skrapits (Krčmarovi) családot. Még
1953-ban, a Hortobágyról való szabadulásuk után sem térhettek vissza
rögtön Szentpéterfára, és néhányuk nem tért vissza, amíg a forradalom
zajlott.
Más szentpéterfai családoknak is megvoltak a saját összeütközéseik az ÁVO-val. Az édesanyám nagybátyját, aki tanár volt a faluban,
az állami hatóság arra kényszerítette, hogy politikát tanítson, és ne
tegyen említést Istenről az osztályteremben. Azonban ő visszautasította ezt, és mivel tudatában volt tevékenységének következményeivel,
átszökött az osztrák határon, majd később Amerikába emigrált. A távozás azonban bajba sodorta azokat, akiket maga mögött hagyott. Az

Borhi (né Wágner) Borbála, Skrapits Rezső, Kurcz Paula,
Kurcz (né Harangozó) Mária, Skrapits (né Geosits) Mária,
Skrapits Rezső, Kurcz Imre, Geicsnek Vince, Kurcz Lajos
édesanyámat, az édesapámat és a dédmamámat is kihallgatta az ÁVO.
Azt akarták tudni, hogy a családom tudott-e az ő tervéről, a határátlépésről, mert pusztán az erről való tudomás is szigorúan büntethető
bűnnek tekintendő. A dédmamámat, Filipovits Rózát elvitték a hátsó
szobába, ahol annyira összeverték az orrát, hogy a szeme alatt hetekig
véraláfutásos volt. Az édesanyám szemét bekötötték, és megfenyegették, hogy lelövik, ha nem vallja be, amit tudott. Az édesapámat a katonai barakkban, az úgynevezett laktanyában hallgatták ki, az Alkotmány
utcában, ahol keményen bántak vele a kihallgatás alatt, habár ő sosem
mondta el pontosan nekünk, mit is tettek vele azon a napon. Az ilyen
fajta történetek nem szokatlanok, de ritkán beszélnek róluk. A legtöbben inkább elfelejtenék, de sok falubeli szenvedett hasonlóképpen az
ÁVO rossz bánásmódja miatt.

A forradalom kezdetét veszi Budapesten
1956. október 23-án, kedd délután a diákok Budapesten elkezdtek
gyülekezni Bem József (Magyarország egyik nemzeti hőse) szobrának
talapzatánál. Verseket szavaltak és kiáltványokat fogalmaztak meg a
szabadságért. Késő délután Veres Péter, az Írószövetség vezetője kiáltványt olvasott fel a tömegnek, amely körülbelül 20 000 embert számlált. Egyszer csak a tömeg elkezdte szavalni Petőfi Sándor Nemzeti
dal című költeményét, melyet a kommunista hatóság betiltott. Ez
ugyanaz a vers volt, amit Petőfi fennhangon olvasott Budapesten, a
Vörösmarty téren gyülekező tömegnek az 1848-as forradalom kezdetén. Mire Petőfi végzett a
vers felolvasásával a tömeg
a refrént skandálva elkezdett
vonulni a városon keresztül.
1956-ban hasonlóképpen
skandálta a tömeg a vers refrénjét: „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább
nem leszünk!”
Valaki a tömegből kivágta a közelben lobogó magyar
zászlóból a kommunista
csillagot, és ez az ellenszegülés lett az új forradalom
szimbóluma. Majd a tüntetők tömege Budapest központján keresztül elvonult a
Parlament épületéhez, ahol
estére több mint 200 000
ember gyűlt össze.
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amelyet a kommunista hatóságok megakadályoztak abban, hogy viszszatérjenek a szülőfalujukba. Szoldatits Alfonz és Bangó László
Szombathelyre utaztak, és biztonságban visszakísérték a Skrapits családot Szentpéterfára.

A következmény

Tömeg gyülekezik a határnál, ahol a magyar katonák
próbálják kitalálni mi történik a budapesti híreket hallva.
balról: Wágner Sándor, Teklits Alfonz, Rumpel Julianna
(hátul fehér kendőben) Haklits Vince, Stephen Grabarits
(fekete kalapban), Kurcz Imre
A forradalom gyorsan tovaterjedt egész Magyarországon, és a
néhány nap alatt felgyülemlett düh lángra kapott. Emberek ezrei fegyverezték fel magukat, hogy harcoljanak az ÁVO és a szovjet csapatok
ellen. A politikai foglyokat a forradalmárok szabadon bocsátották.
Faluról falura a magyar katonák elhagyták barakkjaikat és az esetek
többségében csatlakoztak a szabadságért harcolókhoz. Mindszenty
bíborost szabadon engedték, és Budapestre utazott, hogy szenvedélyes
vonzerejét / varázsát érvényesítse az emberek számára azokban a
napokban.

A forradalom eléri Szentpéterfát
Jánny Imre (Štandarov) és barátai fiatal diákok voltak Szentpéterfán
ez idő alatt. Visszaemlékszik, hogy a magyar katonák a kommunista
seregben szolgálva a Jagarovi-laktanyában voltak elszállásolva a
Kossuth Lajos utcában. Ezek a katonák először magyaroknak tekintették magukat, majd mikor a forradalom szele elérte Szentpéterfát,
elhagyták a barakkjukat és szimbolikusan kifordították a karszalagjukat, amit viseltek, elrejtették a kommunista csillagot, hogy csak a
nemzeti színek, piros, fehér, zöld látszódjanak. Nyitva hagyták a barakkjaikat azok számára, akik fel akarták fegyverezni magukat. A katonák
a néppel voltak.
Hamarosan ezután a diákok összegyűltek a Szent István-kápolna
előtt az I. és a II. világháborús emlékműnél. Nyilatkozatokkal erősítették meg az új szabadságukat, és néhány olyan verssel, amelyeket
Budapesten szavaltak. A diákok között volt Szoldatits Ferenc (Rumpljinov), Jurasits Péter (Šimin), Sákovits István (Jandrin), Jánny Imre
(Štandarov), Harangozó Ferenc (Hiršlov) és Teklits Ágoston (Gazdin).
Ujjongás tört ki a faluban, annak reményében, hogy mindezen évek
után a kommunizmus elnyomása és őrült brutalitása végül megszűnhet. Felvillant a remény, hogy a népnek most lehet egy kormánya,
amely valóban képviseli az érdekeiket. Mialatt beszédeket mondtak és
kiáltványokat fogalmaztak meg, a diákok egy része bement az iskolába és a Szent Keresztet, a Római Katolikus Egyház szimbólumát viszszahelyezték a közintézményekre és az osztálytermekbe.
Ezután a tömeg, mely már 60 vagy 70 fősre nőtt, dél felé vonult
egy menetben a Kossuth Lajos utcán, a falu déli végébe. Innen ellentmondást nem tűrően lépték át a magyar határt Ausztriánál. A tüntetők
vallásos és magyar patrióta dalokat énekeltek, amikor beléptek az
ausztriai faluba, Moschendorfba, ahol éljenzésekkel és jókívánságokkal üdvözölték őket. Majd a körmenet észak felé folytatódott, Gassba.
Végül a tüntetők visszafelé vették útjukat Szentpéterfára és a Pinka
hídon keresztül a régi Hujcarovi házhoz.
Eldöntötték, hogy a szabadság kinyilvánítása után az első dolguk
az lesz, hogy a Skrapits családot visszahozzák Szentpéterfára. A Hortobágyról történő 1953-as szabadulásuk óta ők voltak az utolsó család,

De mint mindannyian tudjuk, a forradalom rövid életű volt, és 1956.
november 4-én a szovjet hadsereg megszállta Magyarországot, 17 hadosztállyal. A szovjetek közvetlenül megtámadták Budapestet, és november 10-ére az ország nagy részét leigázták. Összesen több mint
2 500 magyart és 722 szovjet katonai csapatot öltek meg, és több
tízezret megsebesítettek. Magyarok tízezreit száműzték a Szovjetunióba, akikről többé nem hallottak. New Yorkban egy magyar, aki korábban menekült el az országból, november 18-án felmászott a Szabadság-szobor tetejére és kitűzte a piros-fehér-zöld magyar zászlót az
amerikai zászló mellé a fáklyára, amelyet a nőként ábrázolt Szabadság
tart a magasban. A szobor talapzatán egy hosszú fehér transzparens
volt, melyre a következő volt írva: „Állítsuk meg a népirtást. Mentsük
meg Magyarországot.” A Madison Square Garden-ben pedig 10 000
ember gyűlt össze, hogy 1 millió dollárt adományozzon a magyarok
támogatására, és zajos tüntetések törtek ki a tömegben az emeleten.
Ausztriában, Bécsben az emberek betörtek a kommunista párt
főhadiszállására, és tönkretették a belsejét. Belgiumban 500 diák
kiabált antikommunista szlogeneket, felvonultak az utcákon, hogy
szolidaritást vállaljanak a magyarokkal. Franciaországban százak
rohamozták meg Párizst, magyar zászlókat cipelve és elégetve a
kommunista újságokat. Olaszország-szerte különleges miséket tartottak a magyar felkelőkért. Oslóban norvégok tízezrei vonultak fel
békésen gyertyafényes körmenetben és Berlin nyugati szektorában
németek ezrei gyűltek össze egy antikommunista nagygyűlésre a
városházán. Habár Eisenhower kormánya és az Egyesült Államok a
forradalomra buzdítottak, ennek ellenére a szabadságért harcoló
magyarok semmilyen katonai segítségben nem részesültek. Semmit
sem lehetett tenni.
Ehelyett azok a nemzetek, amelyek szimpatizáltak a menekülők
helyzetével, elkezdték felajánlani országaikat hazaként. Az Egyesült
Királyság és Franciaország korlátlan számú menekültet fogadott be,
illetve az Egyesült Államok felajánlotta, hogy befogad 5000 menekültet. Legalább hét másik nemzet mondta, hogy annyi menekültet fogad
be, amennyit tud. Az egyéni formalitásokat kerülve repülőgépek és
vonatok szállították a menekülteket a célállomásaikra.
Félve a megtorlástól, azok, akik bármilyen antikommunista tevékenységben részt vettek a forradalom alatt, úgy érezték, hogy csak egy
választásuk volt: elhagyni az országot, aki tehette. Ugyanez történt
Szentpéterfán, ahol az összes diák, aki részt vett a falusi tüntetésen
végül átlépte Ausztriánál a határt. A távozásnak ez a lendülete tovább
nőtt, és novembertől januárig a faluban minden nap az volt a fő téma,
mely családok menekültek el előző éjjel. A becslések szerint e rövid
három hónap alatt majdnem a falu fele átlépte a határt Ausztriánál, egy
új és remélhetőleg jobb élet reményében.

Karlovits Vince
plébános úr
1957 január végén a kétségbe esett Karlovits Vince,
Szentpéterfa közkedvelt
plébánosa körültekintett a
hívekre a vasárnapi mise
kezdetén, és látva a sok üres
helyet a templomban, könynyeivel küszködve szomorúan mondta: „A fiataljaink
elhagytak minket.”
Steve Geosits
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Dr. Harangozó Ferenc
(1908–1991)
Pápai prelátus, a szombathelyi papi szeminárium egykori helyettes rektora,
a németországi Burg Kastl b. Ambergben működő magyar nyelvű gimnázium volt igazgatója

1948. március 1-én a szombathelyi Szily János utcában, a szeminárium épületéből kicsalva, az ÁVO
letartóztatta. Több, különböző börtönben és az
Andrássy út 60-ban eltöltött
hét után átadták őt az oroszoknak. Május 23-án
Ausztriába, az orosz megszállási zónában lévő Badenbe vitték, majd a folyamatos vallatásokat követően
a szovjet katonai törvényszék decemberben először
halálra, majd 25 év szibériai kényszermunkára ítélte,
koholt vádak alapján. 1949ben kezdődtek a valódi rab-

ság évei, először Neunkirchenben és Lembergben. Innen szállították el több társával együtt Szibériába, ahol több lágerben és fogolytáborban dolgoztatták, embertelen körülmények között. 1955
novemberében a politikai enyhülés következtében újra magyarországi gyűjtőfogházba vezetett az útja, ahonnan 1956. november
2-án forradalmárok szabadították ki. Magától értetődő volt, hogy a
rendszer szörnyűségeit hátrahagyva, november 5-én átlépve a
határt mindent újrakezdjen
Nyugaton, hogy ismét a papi
hivatásnak és a tanításnak szentelje életét.
A csendlaki parókiától a
szibériai hómezőkig című önéletrajzi könyvében ezekkel a
szavakkal írja le a börtönben
tapasztalt érzéseit: „A rab álmairól fejezeteket lehetne írni.
Rendszerint otthoni tájakon jár.
Sohasem esőben, mindig verőfényben. Mindig
szerettei között és
mindig szabadon.
De a szabadság
érzése kínos, mert
attól fél, hogy álmodik, hogy nem
igaz az egész.
Aztán jön a keserves ébredés. Csak lassan enyésznek
el a tündéri tájak, a szeretett arcok, csak lassan realizálódik a börtön. Ilyenkor jó volna meghalni…”

Jožef Hirschl (Veselov gospodin)
19. majuša 1935. se rodil u
Petrovom Selu. Po školi,
1950. lita se najavil u
takozvani „mali seminarij”,
ali crikvene škole su zaprli,
a on se vratil domon.
Njegov nigdašnji školnik u
Sambotelu, prijatelj Mindszentyja ga je prosil, neka
mu pomaže projt prik granice. Mladi Petrovišćan je s
pomoćom drugih selskih
ljudi organiziral big profesora 1952. lita. Vlasti su
doznali za pomaganje, pak
su Jožefa i druge pomagače
osudili. Većimi su u tamnicu zašli, a njega su zbog
svojih mladih lita po tamnici u popravni dom (javítóintézet) poslali u Budimpeštu. Marljivo je dilal i med timi strašnimi
stinami, pomagal je na kuhnji, i zato su ga većkrat pustili van k maši.
U domu je bil od 14. augustuša 1952. do kraja oktobera 1953. Drugo
lito se još jednoč ganul na teologiju, ali vidil je da si u Ugarskoj nigdar neće najt pravo misto, zato je u jesen 1954. lita, u gornjem kraju
sela pod drotom isplazal iz orsaga. Škole si je u Austriji zgotovil.
Mladu mašu je 29. juniuša 1961. imal u Željeznom, i od toga vrimena
po već seli vrši svoju božju službu, na veselje njegovih vjernikov.
O danima u Sambotelskoj tamnici vako je pisal: „A kék ÁVO-n a
föld alatt, egy kb. 2,5 m hosszú és 1,5 m széles egyes zárkába kerültem. A berendezés egy priccsből állt, matrac és szalmazsák nélkül,
egy nem éppen meleg pokróccal. A cellában annyi fény volt, amennyi

Levél a börtönből
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A javítóintézet konyhai személyzete
(Hirschl József az álló sorban balról a negyedik)
a folyosón világító lámpa fényéből beszűrődött az ajtó feletti 15 x10
centiméteres nyíláson át, amely ráadásul pléhvel volt lefedve, rajta
néhány lyukacskával.
Napközben csak ülni
vagy állni volt szabad.
Reggeltől estig (6–22 h)
nem volt semmi, amivel az
ember elüthette volna az
idejét. Ha valaki nem
tudott imádkozni, az alig
bírta ki ezt az időszakot.
Ekkor lett a rózsafüzér a
legszebb és legértékesebb
imádságom. Ez mindent
kiegészített. Többek között táplálékul is szolgált,
ugyanis a napi ételadag a
következőkből állt: reggeli: 1 szelet kenyér és 1 csésze kávé; ebéd: 1 csésze
leves, amelyben alig úszkált egy babszem, vagy
valami tészta és 1 szelet
kenyér; vacsora: általában
ugyanaz, mint az ebéd, és
Zimits József, Hirschl József
mindez 2 hónapon át.”
Teklits József, Hirschl Ferenc

Hányan hagyták el Szentpéterfát?
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A kérdésre nem egyszerű a válasz, hiszen pontos adatok nem állnak
rendelkezésre arról, hogy az 1956-os eseményeket követően (esetleg
azt megelőzően) hányan gondolták úgy, hogy Magyarországon többé
nincsen maradásuk, és a határon át elindulva megkezdték útjukat egy
szebb jövő irányába.
Néhány számadat segítségünkre lehet a kérdés tisztázásában, azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy az 1956-os kivándorlás
nem csak ’56-ot és az azt követő éveket érinti, hiszen a ’60-as, ’70-es
években is voltak szép számban „faluelhagyók”. Az alábbi adatokat
természetesen annak a fényében kell vizsgálnunk, hogy mint minden
statisztika, ez is hordoz magában hibalehetőségeket, az ’50-es és ’60as évek statisztikáihoz pedig különösen hozzá kell számolnunk az
igazság elfedését szolgáló állami manipulációt is.
Számításba kell venni továbbá azokat is, akik belföldön találtak
maguknak új lakóhelyet, azonban az eddigi ismeretek fényében ezek
száma elenyésző a külföldre vándoroltak létszámához képest.
Lakosság
Stanovništvo
Population

Férfi
Muško
Male

Nő
Žensko
Female

Gyermekek
Djeca
Children

1949

1695

881

814

543

1960

1415

709

706

442

Dif.

280

172

108

101

%

–17

–20

–13

–19

Látható, hogy 1956 után nagyon lecsökkent a születések száma,
ami véleményem szerint összefüggésben van az elvándorlók nagy
számával, de egyben illeszkedik a fentebb említett országos tendenciába is. Ezt a nagyarányú gyermeklétszám-csökkenést vizsgálva
hullámszerűen felbukkan majd a későbbi nemzedékeknél is az
általános iskolai tanulók létszáma.
A számsorok alapján a legellentmondásosabb adat a következő: az
adott időszak születési és halálozási arányai alapján Szentpéterfa
népessége 200 fővel kellett volna, hogy emelkedjen. A hivatalos adatok azonban mégis 280 fős csökkenést mutatnak. Látható tehát, hogy
a különböző forrásból származó statisztikákkal óvatosan kell bánnunk.
Arra a kérdésre, hogy valójában hányan hagyhatták el Szentpéterfát az
1956-os forradalmat követően, csak egy mélyreható, mindenre kiterjedő kutatás tud majd választ adni, ami például egy szakdolgozat
témája lehet valamelyik tehetséges szentpéterfai fiatal számára.
Handler András

Forrás: KSH népszámlálási adatok.

A Központi Statisztikai Hivatal 1949-es és 1960-as népszámlálási
adatait figyelembe véve megállapítható, hogy az említett időszakban
280 fővel csökkent Szentpéterfa lakossága (az 1970-es adatok pedig
további 200 fős csökkenést mutatnak). Ebből sajnos még mindig nem
olvasható ki, hogy a forradalom és annak kimenetele milyen hatással
volt a népesség számának változására.
A különböző mérési adatok összegzéséből tudjuk, hogy országos
tendencia volt 1949–1956 között az egyenletesen emelkedő születési
és egyenletesen csökkenő halálozási arány, azaz növekvő népesség,
míg 1956 után jelentősen csökkenni kezdett a születések száma.
Ennek ellenére az országos adatok pozitív népszaporulatról tesznek
bizonyságot, hiszen Magyarország lakossága 8,4%-kal növekedett az
az adott időszakban. Mint látjuk, Szentpéterfán ehhez képest 17%-os
csökkenés tapasztalható, ami egyértelműen arra vezethető vissza,
hogy 1956 után sokan hagyták el a települést.
Megállapítható továbbá az az eddig is gyanított tény, hogy jóval
több férfi vállalta a nem veszélytelen átjutást a határon át, hiszen
1949-ben közel hetvennel több férfi volt Szentpéterfán, mint nő, 1960ra azonban ez a szám szinte teljesen kiegyenlítődött.
1957-ben készült egy sokáig titkos KSH-jelentés „Az illegálisan
külföldre távozott személyek főbb adatairól”, amelyben területi adatok
is szerepelnek. Településre lebontott statisztika nem szerepel benne,
de annyit azért megtudhatunk belőle, hogy Vas megyéből kb. 7300 fő
hagyta el az országot, ami Budapest és Győr-Sopron megye után a harmadik legmagasabb szám.
A Szentpéterfai Római Katolikus Plébániahivatal anyakönyveit
vizsgálva részletesebb, éves adatokat is megtudhatunk. Mivel Szentpéterfa lakossága az adott időszakban is egy felekezethez tartozott,
ezért nem kétséges, hogy valamennyi községbeli újszülött és elhalálozott személy szerepel az anyakönyvekben.
1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Ʃ

Született
Rođeni
Birth

41

31

37

21

32

39

37

35

22

22

24

341

Elhunyt
Umrli
Death

17

17

12

11

16

11

12

8

15

13

9

Forrás: Római Katolikus Plébánia Szentpéterfa.
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1956. december 24-én hajózott ki Bremerhavenból, a USS General
W.G. Haan hajó, tele a magyarországi forradalom menekültjeivel.
A kéthetes út után 1957. január 6-án érkeztek meg New Yorkba. A kép
az érkezéskor készült. Velük együtt érkeztek Szentpéterfáról a Šuašov
testvérek, Wágner István és Sándor, a Mačašev testvérek Kurcz János
és Imre, Jánny Imre Štandar, Kurcz Lajos Juhasev. Hajszán Bódog,
Szénási József és családja – felesége Skrapits Anna és lányaik Szénási
Mária Magdolna és Szénási Katalin. A Borhi család, Wágner Borbála
és gyermekeik Borhi István és Borhi Miklós, Keller Kálmán és fia
Gábor. Más magyarok a hajón, akik Szentpéterfához köthetők: a
Dudás tesvérek Pápáról – László, Győző és József, aki 1960-ban Jurasits Juliannát vette el. Mindenkit a hajóról New Yersey-be, Kilmer
Campba szállítottak.
(Steve Geosits)
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Dokumentumok, emlékek

Harangszentelés Chicagóban

Kis szótár,
megjárt
táborok
listája,
átszállítási
lista,
fogkrém,
szappan
Menekültigazolvány
Menekültek zászlaja
Chicagóban

Bőrönd Eisenstadt, st. Agyed, Mariazell, Hohenberg,
Stockerau és Salzburg táborok matricáival
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Koji su ostavili svoju domovinu... – Akik elhagyták hazájukat...

Szállítás a táborok között

Menekültek St. Agyedben.
Elizabet Veszelovits, Helen Filipovits, Julia Janny,
Jolan Grabarits, Anuska Henits, Erzsébet Németh

Péterfai menekültek az Old Stream Bar-ban – New York City (1958)
Hátul: Steve Milisits (Emelecki), Frank „Guslar” Haklits,
Mary Skrapits (Karčmarov), Elisabeth Kalocsa (Karolova),
Janos „Cicus” Janny, Laszlo Henits (Heničev), Anna Henits
(Heničeva), Lajos Kurcz (Juhasev), Julia Szoldatits, Steve Steiger
(Bertlov), Rudy Jurasits (Šinčev), Betty Yurasits (Jumestrova),
Vince Henits (Heničev).
Elöl: Istvan Milisits (Palkičev), Elisabeth Geosits (Ninčev gornje),
Teresa Geosits (Frisova), Laszlo Kalocsai (Karolov).

× Menekültek Wöllersdofban, Ausztria 1957
Lányok: Mária Skrapits, Mária Filipovits (Harmincoševa),
Mária Filipovits (Jenijova), Helen Filipovits, Anna Henits,
Elizabeth Veszelovits, Rosa Henits, Marta Filipovits,
Elizabeth Geosits, Anna Grabarits, Lina Szoldatits
Fiúk: Istvan Gerencser, Ferenc Bareski, Ferenc Skrapits,
Lajos Henits, Ferenc Filipovits (Jenijov), Joseph Skrapits,
Imre Wagner, Viktor Temmel, Laszlo Timár, Kalman Filipovits

Péterfai lakodalom
New Yorkban
(1960)

... i koji su doma ostali – és akik itthon maradtak...

Timár Gábor, Wágner Vince, Wágner Gábor, Timár Tibor,
Timár Imre, Geosits Rezső, Karlovits Vince plébános,
Harangozó Ferenc, Teklits Imre, Temmel János, Harangozó János,
Jánny Ferenc, Harangozó György
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Gornji red: Tóth János, Milisits László, Henits István,
Horváth Sándor, Geosits István, Jurasits Ferenc, Sákovits Márton,
Geosits János, Szoldatits György, Paukovits András
Stojeće divojke: Geosits Bernadett, Wágner Piroska, Temmel Anna,
Kurtz Ilona, Geosits Janka, Filipovits Éva, Jurasits Mária,
Barilovits Teréz
Sidu: Steiger Piroska, Barilovits Veronika, Jánny Teréz,
Haklits Ilona, Teklits Franciska, Kantz Mária, Pataki Katalin,
Harangozó Klára, Grabarits Katalin, Milisits Anna,
Harangozó Gertrúd
Kleču: Borhi Ignác, Teklits György, Horváth Zoltán, Keller János,
Veszelovits László, Hajszán György, Németh János

S liva: Teklits Ferencné Mária (Bognarova) i Dezső Gyuri,
Kurcz Józsefné Teréz (Seplova), Jánny Laci i Jánny Vinci,
Jánny Józsefné Mária, Timár Vincéné Johanna i Timár József
(u ruki), Wágner Leóné Erzsébet i Wágner Mária (u ruki),
Divičica u črnom kobatu (nepoznata), Milisits Mártonné
(Veronka Žimičeva) i Milisits Teruška (u ruki), Steiger Ferencné
(Pana Biličkina) i kći Steiger Erika (1960)
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Petrovo Selo – New York

„Gdo dvi domovine ima, zapravo nima nijednu!”
Hištorija je vig dopeljala svoje vihore. Nečekano, nemilosrdno. S nepovratnimi i nepopravljivimi preokreti. Spolom su bili takovi, ki su te
dogodjaje s mirnom dušom primili,
mislivši da je čudna sudbina svakom
već najpr napisana. Ali svenek su
bili i takovi, ki su konce žitka srčano
zgrabili i čvrsto je držali. Takov je
čas došao i za vrime revolucije, lita
1956., kad su čudami – prez toga da
bi se još jednoč najzad pogledali, za
sobom su ostavili svoju domovinu.
Bižali su pred nesegurnim nemirom,
bižali su od siromaštva ali jednostavno od straha. Ov zapadni kraj
Ugarske – čudamin je zlamenovao vrata obećanja. Ljudi su se masovno ganuli, još i iz drugih dilov orsaga, tako, kako onda ne bi ishasnovali ovu priliku i oni, ki su stali polag hatara. Med njimi je bio i
Silvester Škrapić, jedan od mnogobrojnih Petrovišćanov, ki su u onu
dob pobigli u Austriju, ter kasnije nastavili svoje putovanje. Četrdeset
i nešto malo je minulo odonda – teca Vestija, kako ga svi poznaju u
Petrovom Selu, sve gušće vidu s bicikljinom po domaći vulica. Još i
najmladji ga dobro znaju, za svakoga imaju nešto povidati, iako misto
engleske riči, danas jur malo teže dojde napamet ka-ta hrvatska, ali
ugarska rič. S njegovimi doživljaji sam se upoznala još prošlo lito,
kratko pred ponovnim odlaskom u svoju drugu domovinu, u Ameriku.
„Gajili smo se u siromaštvu, / bojali se grmljavine, boja… / Jili
pažulj, žgance, mlince, kašu, / spali „odnog”, kadgod ti, kadgod ja.”
– 1956. Kako je to zdavno bilo?! Ali dobro se znam spomenuti na
tu nesigurnost, na on kaos. Kot da bi se bili svi ljudi pobludili, svi su
bižali. Naravno i Petrovišćani. Ja sam se 4. novembra odlučio za big,
uprav on dan kad su se Rusi umišali u revoluciju. Nikomur se nis javio
da idem, znam da bi se bili svi plakali. I vako je teško bilo zbogomdavanje. Ali zašto bi bio morao ostati? Za nas mlade je budućnost bila
turobna. Mi smo osmimi bili braća, naš najstarji brat Toni je još u drugom svitskom boju pao. Ali je i ovako bilo dost našim starjim, kad smo
bili jako siromašni. Ja sam pri Jožiju Jurašiću
dilao kot „šnajdar”. Jedva smo što dobili za plaću,
za jis čudakrat nismo preveć imali, a kamo onda
za rublje. Današnja dica još i zamisliti ne moru,
kako je onda teško bilo žitak živiti. Uz to, zato ne
morem reći da polag ločestoga nismo imali kadgod i lipoga. Iako su to neg bile male radosti…
„Zrila doba, sedamdeset: / vojska, boj ropstvo,
logor, glad.”
– Pred revolucijom su nam još i to prepovidali
da prema hataru gledamo. A zatim su skinuli sve
žice, put je bio otprt. Iz Petrovoga Sela približno
dvajsetimi – tridesetimi smo se otpravili na put.
U gornjem kraju sela smo prekoraknuli hatar, a
jedni su išli prik Karteža. S ugarskimi katani se nismo nigdir strefili.
Još one noći, 4. novembra su nas odnesli u Graz, u logor. Misec dan
sam dilao u tom gradu, pred Božićem su nas dalje nosili u Salzburg.
Onde je već 3000-4000 Ugrov čekalo na papiroše – na potvrdu,
pozivnicu, legitimaciju. Ja sam i u tom sriću imao s bratići u Ameriki.
Konačno 2. februara 1957. lita sam goridošao na katanski šift, da za 14
dani sam zagledao Ameriku, kot muž u 28. liti svojega žitka .
„Sâm u samoti, / sâm u sramoti, / sâm u strahoti, / sâm u grihu,
/ sâm u kajanju, / sâm u boli…”
– Doklje smo zašli u Ameriku od putnikov 70–80% se je obetežalo. Za bigunce su u New Jerseyu napravili logor, otud sam ja hudo vanzašao i dospio sam rodbini. Potom smo trimi-četirmi kupili skupa
jedan stan. Lito i pol sam djelao u jednoj fabriki za rublje u
Manhattanu. Sve skupa 15 lit sam „služio” u industriji za rublje. Prik

čuda svega smo prošli u jednoj stranjskoj državi, daleko od doma, prez
znanja jezika… sami. Deset lit je moralo minuti – strašno je teško bilo
– doklje smo mogli zopet domom dojti.
„Zove te materin glas:/u rodno misto idi! / Doma sam bil misto
Vas, / čače, dide, pradidi.”
– S amnestijom u džepu, lita 1966. sam se vratio znovič u Petrovo
Selo. I po ženu. Moj brat Gusti je onda jur bio oženjen s Anicom
Schrammel, a ja sam zeo nje sestru, Jolanku. Ovako sam na najjednostavniji način postao i šogor mojemu bratu. Zapravo ugarski dičaki
su jako bili privrženi ugarskim divojkam, a žen nije toliko došlo u
Ameriku, kot mužev. Lita 1968. se je narodila moja kći Rita, kot prava
Amerikanka. Kad je već odrasla, svako četvrto lito smo došli domom,
a od 1991. skoro svako lito „skočimo” u Europu.
„Mila okolina, / Pinčena dolina, / draga meni, „draga”. Odvud
sam se ganul, / simo najzad vrnul: od praga do praga.”
– Naravno mi smo probuvali i iz daljine sprohadjati domaću politiku i svakidašnje visti. Zaman človik živi 40 lit u tudjini, srce ga vig
najzad vliče u rodno selo. Mi smo se doma po hrvatski pominali, i
školu sam tako začeo da ni rič nisam znao po ugarski. Naša kći je
hodila u New Yorku u ugarsku školu. Sve razumi i po hrvatski, ali
bolje govori ugarski jezik, neg ja. Naše nedilje smo mogli posvetiti u
ugarskoj crikvi Sv. Štefana. Petrovišćani su mogli skupadojti u New
Yorku na Petrovu (kad je doma bučura) na jedan razgovor, na takozvani „piknik”. Lita 1990. sam dobio infarkt srca i za dvi ljeti kasnije
sam prošao u mirovinu. Onda smo se sa ženom začeli razmišljati, da
ćemo se konačno vratiti u Petrovo Selo.
Čudami su se jur na stare dane domom odselili, i mi bi lipo mogli
živiti iz penzije u vlašćem stanu. Žena je najerbala staru hižu u
Petrovom Selu, ku smo dali srušiti i napravili smo novu – čuda pinez
smo potrošili na nju. A sad se dost teško odlučujemo za odlazak.
I naša kći se je predlani udala, kako ćemo joj iz dalka pomoć?! A ja
vig velim svojoj ženi, u jednoj hiži se stati mora, moraš njegovati i
okolinu, drugač će sve propasti.
„Zarizane slove, / kot brazde u sloge / redu se imena. U srcu, u
duši, / šapuću u uši / cundrava vrimena.”
– Petroviski Amerikanari su bili doma preveć favorizirani, iako
smo i mi mnogo morali dilati. Tri liti smo morali čekati na „zelenu
kartu”, što je službena potvrda za primanje dila, ter pet lit na državljanstvo. Ipak mi nigdar nismo postali pravi Amerikanari, oni ki su jur
onde rodjeni, oni da. Medtim velika je ćut biti
Amerikanarom, kad naš orsag je jedan od najvekših na svitu. Uz to, mi nismo ni ugarsko
državljanstvo zgubili. Gdo pak dvi domovine
ima, zapravo nima nijednu! Ja sam pun zaufanja, kad mislim za budućnost Ugarske. Posebno
sad, kad je jur rečeno, da će se ona priključiti
NATO-u i primit će ju uprav tako i u Europsku
uniju. A iz toga će imati i Petrovo Selo svoje
hasni.
„Pomirit se sobom, / z gruljem, z grobom, z
Bogom, / nek k svojim se vrati. / Žitak si podužit,
s jilovačom združit: / med starji, med brati.”
– Meni je jur najlipše doma, med mojimi:
Pišta, Jolanka, Leo, Mate, Gusti, Lajoš – po redu braća i sestra. Svi
smo još živi, hvala Bogu. Ako budem umrl, rad bi počivao u petroviskom cintiru. Ali donidob još, doklje morem i imam moći, kanim
pišice jit po domaći vulica, bicikljin tirati do Jakove, kosit travu u našem
dvoru, drva cipati i u redu držati vas naš stan u dolnjem kraju
Petrovoga Sela…
Silvestar Škrapić je svoj imendan i dan rodjenja slavio u New
Yorku, 31. decembra, pred par tajedni. Prik ovih redicov i mi Vam
željimo čuda zdravlja i veselja, ter srićno Novo ljeto u ufanju, da ćemo
se čim padlje najti u našoj „miloj okolini, Pinčenoj dolini”.
(Citati su „posudjeni iz pjesničkih zbirkov „Droptine” i „Obračun”
od Lajoša Škrapića.)
Timea Horvat
(Hrvatski glasnik, 22. siječnja 1998.)

„Dica pojte, pag i vi sriću probujte!”
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Od Šujstarove familije u teta. A kad se kanimo najzad okrenuti familiji, onda se još povida da
protuliću 1957. lita još i su Kalman i Rudi bači bili doma na krstidbi prvoga sina Tibija, 1968.
dvama su pobignuli. lita. Drugi put je Petrovišćane peljal domon 1981. lita, kad je pravi sveMladi Kalman i Rudi su tak nastal srebarni jubilej hištva starine. Po riči tete Gize, Kalmanu i
mislili da im budućnost Rudiju nigdar ni bilo žal da su vanprošli, onda drugačkove pomoći
lipše izgleda nigdi drug- nisu imali neg vanprojt, i nako ne bi bili mogli dilat. Gledamo dalje
di, neg doma. Tako su, stare i novije kipice, kad i od muža Jončija Timara, sestra Moriška
kako se znaju spomenuti (Husarova) uprav tako je s mužem Locijem pobignula 1957. lita. Ovde
teta Giza Šujstarova, čujem i povidajku, što se zgodalo Janoš bačiju, da su i oni vanprošli
nigdi na početku 1957. (bilo je par takovih u selu), neg jako su starinu milovali s malim
lita, kad je još zima bila, Tiborom i za par dani su najzad došli. Sestra Moriška s Vugrom
prikprošli. – Kad su ruski Locijem Gyurcsekom se spoznala u Nagytétényu, tod je čuda
tanki došli, selo se splaši- Petrovišćankov dilalo, pag su prisegli u Petrovom Selu i par dani zatim
lo, pag su si edan drugo- vanprošli. – Jur su tako došli iz Pešte domon, da će vanprojt, i katani
ga navlikli i uždji, uvušli
su svi. Ja sam onda još
jako mala bila, ali to
znam povidat da Rudi i
Kalman nisu skupa prošNa svadbi Moriške Timar i Locija
li, neg par dani je bilo
Gyurcseka na kipicu Husarova majka
med njimi kad su se
Roza Jurašić i dida Felix Timar
izmaknuli s pajtaši.
s mladim parom
Kalman je doma išal s
drugimi Petrovišćani u lug, darva krčit pag tod dilat, a Rudi se vučil u
Kulketu za šujstara ali to dilo mu se nij jako vidlo, pag je prošal u
Balatonfűzfő u Nitrokémiai Ipartelep dilat. Par tajdan je bil onde pag
se oženil s Rozikon Janny, Kovačevon 7. januara 1957. lita
pag su onda zanjin skočili van, kot muž pag žena – velu mi teta
Giza, a kad je ispitkujen, jesu li doma starina znala za ovo, ovako mi
odgovoru: – Doma su starina znala, ali što bi im mogli reć, kad je sve
selo išlo. Dica pojte, pag i vi sriću probujte! To su im rekli, kad svi su
mislili da ovde doma neg boj more iz toga bit! Oni su neg prošli, ali
ništ nisu najpr znali, kadi će vanzajti, će li u Ameriku, ali će drugamo.
Onda su u lageru bili dost dugo u Völlersdorfu. To još i ja znam da su
pute spravljali, pag su dobili maru pinez. Onda su mi mogli poslat
mali pokec čungama, pag čukaladija, paramančna. To je onda za veliko bilo! – mešuju mi teta Giza skoro za šesdesetimi liti toga zgoditka,
kad su se puti razišli još jedne petroviske familije, čiji dičaki su imali
Moriška Timar i Laci Gyurcsek u Švedskon, 24. decembra 1994.
rodbinu jur u Ameriki. Tako su i dobili papiroš da će se od matere
s nukicon Klaudijon
Hane sestra skrbiti za novodošljake. Iako su Kalman pag Rudi skupa
bili u jednom lageru, po teti Gizi, to
su vig mogli mešovati, kako je
su im pomagali. Oni su bili manje sriće,
Kalman med dičaki bil, a ki su u
kad nisu imali svoju rodbinu u Ameriki,
paru došli u lagere kot Rudi s Rotako i nikogar nisu imali ki bi je bil zel u
zikon, Marta Kalmanova s Nandoobrambu. A kad je je doktor pogledal u
ron Jurašićem (Zvonarov), Helenka
lageru, mužu su našli ništo na ključi.
Kalmanova s Vincijen Henićem
Amerika ni nutrapustila betežne ljude, a
(Palkinkin) da oni su svi bili u jedŠvedska je rekla da tamo moru projt.
noj velikoj hali pag je mlade pare
Tod im je Čedljeni križ vadlje lokaš šteneg jedan firang dilil i onako su
jal, kći Ildika se narodila još u austrijmogli spat. – Kalman je dar dvajset
skom lageru, ako dobro znam još u
lit bil kad je prošal, a Rudi nako 25.
Völlersdorfu 1957. lita, a Belo pag
Velim, onda kad su ruski tanki
Monika su se narodili jur u Švedskon.
došli, čez jednu noć sve se obrnulo,
U to vrime i Kalman je mešoval da kad
svi su začeli bižat. Loci Timar
su mogli u lugu dilat, bilo je ujtro kad su
(Šnajdarov) kad je predlani na
u grabi vidili još i pedeset biguncev, ki
svadbu došal, on je rekal da je neg
su tili prik hatara projt, ali je je nigdo
15 lit imal kad je prikprošal. On je
najavil pag su je vadlje na örs, a odnud
morebit najmladji bil izmed svih.
su je vozili u Sambotel. Još i ja sam vidiDičak je neg bil, a mat su skoro
la sa svojimi oči, kako su mogli po
umadli za njin. On je rekal, „ja se
Kljancu sprohadjat te bigunce s puškaništ nis študiral, neg spravil sam se
mi, pag Bog zna, kamo su potom zašli –
pag prošal. Jako-jako nam je teško
je zgotovila mešu iz davnih lit žena, kuja
bilo, pominat se nismo znali, dila
je sama ostala doma sa starinom i ka se
nismo dobili, lita dugo nam je tribi
udala za muža ki se uprav tako sam skrbilo doklje smo k sebi zašli” – spobil doma za svoje starje.
Filipović familija (Šujstarovi): Giza, Kalman i Rudi
mene se na riči Locija Šnajderovoga
Timea Šandorova
s ćaćom Bódogom i materom Hanom

14 Teklits István: „Nekem az volt mindig a szándékom, hogy visszajövök....”
Gyerekként nem értettük, hogy van az, hogy a Pista bácsi családjával
olyan messziről elindul. Jön és megy, s akkor mindenki sír. Nem értettük, ha sírnak, miért nem maradnak? Ő is és a családja is. Nem értettük, mi az, hogy „el kellett menni, el kellett hagyni az országot!”.
Hosszú évekig nem ismertük a menekülés történetét sem. Talán még a
szülők, a nagyszüleim sem hallhatták a teljes történetet, milyen kalandos úton-módon jutott haza a fiúk, István, a pécsi munkaszolgálatosoktól, és hogyan kellett másnap hajnalban végleg elhagyni otthont,
szülőket, testvéreket, szerelmet, az oly ismertet, egyszóval: a HAZÁT.
Idén nyáron aztán nagybátyám, Teklits István, Stuki, diktafonba
mondta a történetét, mely Pécstől Máriazellen keresztül Montreux-ig
vezet. Egy hátrahagyott, két évtizednyi boldog-mostoha élet után...
1956 lépteivel az ismeretlen, a bizonytalan felé....
– Én mindig mondtam a Papának, szakmát
szeretnék tanulni, iskolába akarok menni.
Ennek ott lett vége, amikor Szombathelyről a
pártból jöttek a civilbe öltözött emberek, és
mondták a Papának: „Teklits elvtárs, ha beáll a
kommunista pártba és mesél, mit beszélnek az
emberek, mindene meglesz!” Mert abban az
időben akadt a faluban, akik súgtak az ávósoknak, tudták is az itteniek, kik a besúgók, csak
senki nem mert szólni. A Papa viszont azt
mondta: – Én nem állok be a pártba és nem is fogok senki után súgni,
mit beszélnek! Innentől váltunk mi a rendszer számára megbízhatatlanokká, ezért az lett a büntetés, hogy én nem mehettem tanulni,
hanem indulhattam Pécsre munkaszolgálatosnak, mintha katonának
mentem volna. 1956 júniusában vagy júliusában lehetett ez, mert mindenre pontosan már én sem emlékszem. Voltunk vagy háromszázan
ott a táborban, innen négyen, a Teklits Sanyi, a Horváth Gyula, a Robi,
most a vezetéknevét nem tudom, kocsmárosok voltak a szülei a háború
előtt, meg én. Pécsen minden reggel mentünk az építkezésre, a repülőtéren házakat kellett csinálni. A kezembe nyomták a lapátot, és azt
mondták, Teklits István ma kőműves lesz. Voltak olyanok, akik hordták a maltert meg a téglát, volt aki pedig ellenőrizte, egyenes-e a fal,
amit építettünk. Amikor 1956-ben kitört a forradalom, én éppen ötnapos jutalomszabadságról mentem vissza Pécsre, akkor már kezdődött
a lövöldözés. Az utolsó vonatjáratot kaptam el, ha nem érem el
Szombathelyen a vonatot, utána már nem is kellett volna visszamennem, mert megszűntek a járatok. Mikor odaértünk Pécsre, már az állomáson kiabálták, hogy ne menjünk az utcára, mert lőnek. Hallottuk
mi, hogy fütyülnek a golyók, de aztán kerülőúton beértünk a kaszárnyához. Valamikor az a tiszteknek volt lovasiskola, huszonöt szobában
kétszázan voltunk, akikben nemigen bíztak. Emlékszem, nekünk egy
parkettagyárra kellett vigyáznunk, mert akkor már a forradalmárok
oldalára álltunk, és engem szépen szolgálatba küldtek. Egyszer csak
megjelentek a kapunál a ruszkik, leszállt a harckocsiról egy ávós civilben, a szokásos bőrkabátban. Kérdezi: – Mit keres maga itt? Mondom
neki: – Nekem parancsom van, vigyázzak erre az ajtóra, nehogy valaki felgyújtsa a gyárat. Erre rámutatott a kezemen levő karszalagra és
rámparancsolt, vegyem le. Mondtam, neki, hogy nekem sajnos kiadták, ezt hordani kell. Leszabta a kezemről s azt üvöltötte: – Ha most
azonnal nem megy el, agyonlövöm, mint egy kutyát! Gyorsan otthagytam, pedig puskám is volt. De milyen? Talán Sztálingrádnál használták a háborúban, ám én azt sem tudtam, mit kell vele csinálni.
Mondták, ha jön valaki, szúrjak vele, ha már lőni nem tudok. Ebből
semmi nem lett, hanem indultunk haza. Mikor az események hatására
ezt eldöntöttük, voltak tisztek, akik kiabáltak, „várjanak, majd adunk
menetlevelet”. Senki nem várt, csak rohantunk ki az utcára. A Teklits
Sanyi is ott volt velem, a postánál már szobroztak a ruszki tankok.
A szovjetek leállítottak minket, keresték, hogy nincs-e fegyver nálunk.
Pécs mellett egy tsz-ben traktorok voltak, állami tulajdonban. Kértük
az embert, adjon traktort, indulnánk haza. Nem adhatott, ezért elkötöttünk egyet, mi irány a pótkocsira és indulás. Erre két tank állt az út
szélén, a csövek pont útirányba mutattak. Nem lőttek ránk, mert fehér
vásznat lengettünk, de a traktor megállt az út közepén, nemsokára
utána. Nem volt benne olaj. Akkor bementem egy házikóba, ott talál-

tam egy nénikét, tőle kérdeztem, hol kaphatnék olajat. Természetesen
nem tudta, de levágott egy darab kenyeret, megkente zsírral és azt
mondta: – Édes fiam, tudom, hogy ma még nem evett. Mondtam neki,
tegnap sem, s szépen megköszöntem. A többiek mindjárt odajöttek,
adjál felét, adjál felét, és a végén nem maradt nekem jóformán semmi.
Akkor kiabáltak: – Jön egy teherkocsi! Magyar katonák voltak rajta,
akik szöktek. Elkaptak engem és felhúztak a kocsira, mert akkor már
ott lógtam egy kicsit az oldalán. Fejjel estem be a pótkocsin, ahol jól
össze voltunk nyomva. Akkor már éjjel nem lehetett menni a főutakon,
mert az veszélyes volt, hanem a falvakon, mezőkön keresztül. Egyszer
csak a teherkocsi leállt, mert annyian voltunk, hogy a súlytól a csavarok elengedtek. Ki kellett cserélni a kereket, de olyan köd volt, hogy
semmit nem láttunk. A papírpénzt gyújtottuk meg, azzal világítottunk,
hogy visszakerüljenek a csavarok a helyükre, s
tovább tudjunk indulni. Mikor Balatonfenyvesnél jártunk, akkor kérdeztük: mit is keresünk
mi itt?! A sofőr mindig kicsit eltévedt, hiszen ki
akartuk kerülni a ruszkikat. Aztán Körmendre
érve bementünk egy parasztházba, kaptunk reggelit, kenyeret meg kávét, és egy közülünk kint
maradt, egyszer csak kiabálja: – Gyertek ki,
magyar teherkocsik jönnek! Kiszaladtunk, leállítottuk. Kiszálltak belőle a ruszkik. Mindenki
elszaladt. A Teklits Sanyit (Mikicsin) is ott vesztettem el, nem is
tudom mikor és hogyan ért haza. Én meg ott maradtam egyedül egy
harasztifalusival. Minket vittek Körmendre a központba, valami tiszthez, de mivel én kicsit tudtam beszélni, csak azt hajtogattam: – Mi
pasli doma! Jó ember volt az orosz tiszt, megértett, és elintézte, hogy
Harasztifaluig dzsippel el is vigyenek minket. Mondta nekem a
harasztifalusi, maradjak éjszakára náluk, és majd másnap reggel hazamegyek, de én azt gondoltam, már csak 7-8 km hazáig, dehogy várok.
Elérek Kölkedre, hallom kiabál valaki: „Sztoj!”. Ahol volt a kocsma,
beállított a ruszki a sarokba, tartotta felém a géppisztolyt. Ő remegett,
én izzadtam. Mondom neki: – Kamarad, Körmend! Ja pasli doma! Két
tank állt ott, azoknak kiabált, akik aztán telefonáltak Körmendre, és
megerősítették, hogy mehetek. Akkor Magyarkölkeden, az erdőn
keresztül hazaértem, a kocsma előtt már tárgyalta a jónép, mi újság.
Kicsit beszélgettünk az otthoniakkal, de akkor már olyan fáradt voltam, hogy elmentem lefeküdni. Arra ébredtem, hogy a Papa kelteget
reggel négykor: – Hallod? A harckocsik itt forognak a ház előtt. Nem
volt mire várni. Gyorsan felkeltem, felhúztam a télikabátot, cipőt, amit
találtam, s a disznóól mellett átugrottam a Mikiniékhez, s kopogtam a
Harangozó Jancsinak. Kérdeztem tőle, jön-e, merthogy megjöttek az
oroszok. Azt válaszolta, ő még ráér. Mentem a Jurasits Józsihoz, mert
gondoltam, ha többen indulunk, az jobb. Olyan köd volt, semmit nem
lehetett látni. Ő is maradt, mondván, majd később jönnek a családdal,
megvárják, hogy alakul a helyzet. Nem jött senki, muszáj volt, hogy
egyedül induljak. Volt egy fodrász itt a faluban, aki nem volt szentpéterfai, azzal találkoztam az úton. Cibálta a dunyhákat, menjek neki
segíteni cipelni, mert hátha a gyerekei fázni fognak. Siettem, beugrottam még a Szoldatits Jánoshoz, a rokonunkhoz, hogy megérdeklődjem, mi a helyzet a határon. Mondta, menjek csak nyugodtan, nincs
se akna, se drót. Nem volt nekem időm várni, amikor leverték a forrdalmat, vissza kellett volna mennem Pécsre, s valószínűleg elítéltek
volna szökésért. A Feri (bátyám) jött a határhoz kerékpárral, mondtam
neki, hogy menjen haza, a szülőkkel valakinek maradni kell. Nem
szólt semmit, csak szépen visszaindult. Akkor találkoztam a Dodner
Jánossal, ahol a kukoricaszárakat levágták és szárították, onnan
kukucskált. Akkor elmentunk ketten Eberauba, ott már az osztrák
rendőrség felírta a nevünket. Most már bánom, hogy a munkaszolgálatos papírjaimat a Pinkába dobtam mikor kimentem, jó lett volna
emlékbe. Akkor vittek minket mindjárt Máriazellbe, lágerbe. Az egy
régi kórházi épület volt az első világháborúban a sebesült katonáknak.
Tele volt emberekkel, de én már az ott-tartózkodás harmadik napján
kezdtem dolgozni. Utakat csináltunk, lapátoltunk, szentpéterfaiak
voltunk ott öten. Kisbirovi Vince, még egy testvére, a Jurasits Nándor,
a Dodner meg én. Aztán egy hét után kérdezték, ki hova akar menni,
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melyik országba. Mondta a Dodner Jancsi nekem, mi együtt jöttünk Vevey-be a vasútra, ott gépeket szereltünk. Montreux-ben egy panzióki, menjünk is együtt tovább, Svájcba. A többi péterfai mind ban laktunk, a Mikicsini Sanyi volt ott, Rába János kiskölkedi, meg
Amerikába akart menni. Én is mehettem volna, mert a Papa testvére, Farkas János. Aztán három évig egy limonádégyárban dolgoztam,
a János bácsi meg az unokatestvérek is ott voltak, de mi Svájcba majd 1960-ban mentem a Bols holland céghez. Likőröket, whiskyket,
kértük magunkat. Akkor az osztrákok
borokat, pezsgőket forgalmaztunk, ott a ki- és
elvittek minket Grázba egy másik
beszállításért voltam felelős, a vámosokkal kellett
lágerbe, ahol már vártak a vonatok és
sokat tárgyalnom. Negyven év munka után, 2000ahol az embereket szétosztották, ki
ben onnan mentem nyugdíjba. Ameddig nem voltam
hova megy. Ott találkoztam a Haaz ország állampolgára, a berni magyar konzuláturangozó Jancsival, több falubelit is
son szóba sem akartak velem állni, azt mondták: –
láttam, de nem tudtunk beszélni, mert
Magával nem beszélünk, maga egy disszidens!
annyi nép volt. Két éjjel aludtunk ott
1966-ban nősültem, a feleségem Therese svájci, így
egy nagy teremben, szalma volt meg
ahonnan származott, abban a megyében kaptam
pokróc, ezen. Kérdeztem a Jancsit, ő
meg az állampolgárságot, 1972-ben. A Mama meg a
hova megy, elmondta, hogy NémetorPapa 1967-ben voltak kint nálam, Villeneuve-ben,
szágba, ott is halt meg, és nem volt
1968-ban költöztem Montreux-be, s azóta ott élek.
több kapcsolat. Aztán kikerültem
1974-ben jöttem haza először, akkor már Alain, a
Svájcba, Ansidenbe 1956. december
fiam kétéves volt, a lányom Nathalie, pedig hat.
8-án, és 1957. január 2-án kivittek
Mindig abban hittem, hogy a helyzet majd
minket vonattal Gösönönbe, ott dolmásképp
alakul. Eleinte bíztunk, az oroszok el fogA Teklits család három generációja:
goztam. A hegy alatt fúrtunk de nem
nak
menni,
én meg haza akartam jönni. Gondoltam,
Alain, Mahault és István
alagutat, hanem helyet az áramha elmegyek Amerikába, onnan mivel jövök vissza?
fejlesztőnek. Ott mindig olyan szomorú idő volt, s nem tetszett nekem. Mondtam is, Svájcból még gyalog is haza tudok jönni! Nekem az volt
A hegy mellett a falu valahogy a gödörben feküdt, gondoltam, én még mindig a szándékom, hogy visszajövök Magyarországra. Akkor a szovitt napot sem látok. A Dodner Jancsi volt velem, több magyarral jetek maradtak, s én is ott maradtam Svájcban. Nehéz volt, de a sors
együtt, de akkor a Mama már írt levelet, hogy beszélt a Mikicsiniékkel ezt hozta. Élni egy olyan környezetben, ahol nem tudod a nyelvet, nem
és a Sanyi is Svájcban van. Ő már akkor Montreux-ben volt, s írta értenek... Sokat kellett harcolni. Nekem szerencsém volt, mert mindnekem: Gyere ide, itt tó is van, meg olyan szép az idő is. 1957 végig olyan emberekkel találkoztam, akik segítettek. Azért is maradmájusában Montreux-ben építkezésnél kezdtem dolgozni, régi házakat tam Svájcban, mert láttam, hogy az emberek szívesen segítenek...
bontottunk le, ott voltam pár hónapig. Akkor ott azt mondta a főnök
1958-ban, hogy ott már nincs munka. Így jártam minden nap dolgozni
Lejegyezte: Horváth Tímea

„Mojoj teti, Gizi Korotovoj, je jako falilo Petrovo Selo!”
S Detom Geošić (Harvatovon) pominamo se na mistu stare Konrathove hiže, kadi su nigda svoj dan živili i teta, od matere sestra, Gizella
Konrath (Korotova) i kuja je umadla 2005.lita u Belgiji. Kako je
pobignula s mužem, i kako im je napisala sudbina dane, tajdne i lita,
za 1957.liton, ovako je rečeno: – József Antal je bil u selu katana, ali
u Magyarszecsődu, polig Kermenda se narodil pag su se ovde spoznali.
Njega su i zapadli i odnesli u Márianosztru u tamnicu i osam misec je
moral sidit, dokje je moja teta na njega čekala u Petrovom Selu. U onu
dob je jedna familija vanprošla kad je uprav on bil u službi, pag su štimali da jin je on pomagal, ali nisu mogli na njega svidočit da je on bil
s drugim katanom. Snig je pal i onda nisu već našli nikarčkove cape –
idemo u riči, korak po korak, s Detom u ovu ljudsku povidajku. – Ovo
se zgodalo još pred 1956. litom, kad dokje je on najzad došal iz tamnice, moral je zatim još par misec biti katana, i u februaru 1954. lita
su se skupazeli s mojom tetom. Onako dvi liti su još ovde živili u selu,

József Antal i Giza Korotova na svadbi sina Štefana

on je dilal u polgarstvu, na zemlji, uprav tako kot svi drugi u Petrovom
Selu. Muškoga ni bilo pri stanju kad su dida Antal Konrath 1947. lita
umadli, a njegovoga sina Štefana, 1949. lita, odvlikli su u Sibiriju, kadi
je u 25. liti žitka i umadl. Tako su doma živile majka Johana, pag
Hanka prez nog i teta Giza. Sin Zoltan je neg osam misec imal, kad su
se izmaknuli. U tu dob svi su išli van, kad je takov svit bil. Kot negdašnji katana i Joži se bojal da će ga zopet najprzeti zavolj te familije kuja
je vanprošla kad je on u službi bil. Morebit su oni bili med zadnjimi ki
su ostavili za sobom orsag. Nikomur nisu povidali da kanu vanprojt,
ali je jedno ujtro moja mat s tim došla domon „Giza je prikprošla”.
U selu su hudo išli glasi, ona je neg mliko odnesla u csarnok, tod su
kvizno povidali. Nisu sami prošli neg većimi, onda su s njimi skočili i
Henićevi iz vulice, Štefan pag Hana s dicom i Laci Heničev. Iako su
onda jur jako pazili na hatar, al kako je Joži bil katana, on je sve znal,
kad idu katani u službu, kad se minjaju, kad to se ni vig obraćalo – da
je ovo moglo biti onako na kraju januara 1957. lita, tako se spomene
Deta, al to jur ni znala već povidati, kadi su oni bili u lageru. Lafko
more biti i to da u Mariazellu (Celju), kad im je uprav odnud poslana
augustuša 1957. i karta s jako lipimi riči. – U Belgiju su zašli zavolj
toga, kad je Gizina sestra, Erža pred bojem prošla u Belgiju služit, a
nikako ni mogla pod bojem domon dojt i onde je i umadla. Teti je jako
falilo Petrovo Selo, ali ona je u jednoj velikoj bolti dilala u Briselu, a
Joži je bil u jednom ministarstvu šef za čistače. U ti varoš su vadlje
zašli, kad je je Erža pomogla. Bile su još u Belgiji i druge Petrovišćanke, za ke ja znam, Hana Štangljinka, Jula Turkova, Pana Šubićeva, ali one nisu 1956. – 1957. prikprošle neg padlje. Naši su ciljano
prošli u Belgiju i nisu tili u Ameriku projt. U tom gor nisu se ufali da
će tomu nemiru hudo kraj bit. Oni se nigdar nisu spravljali da će kvizno domon dojti, kad im je u Belgiji dobro išlo, marbit i najbolje u ciloj
Europi – a to je mogla i sestrična osvidočit kuja je većkrat bila kot gost
u Briselu, sve dokje Giza Korotova ni preminula i sad jur već od deset
lit počiva u stranjskoj zemlji. Dalko od svoje rodne Pinčene doline....
Timea Šandorova
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„Svagdir je dobro, al najbolje je doma...”

Teklits Veronika:
„Ja sam onda Ferčija Šandorovoga žena bila, a
njega su onda ur u „laktanyu” odnesli.
Petrovišćani su onde komediju načinjali, a njega
su pustili. On je rekal: idemo prik. Granica je
otparta bila, čudami su išli van. Nikomur ništ
nis rekla, naša majka su doma pri šporheltu
čislo molili, kušnula sam je, pag sam na vrata
van istekla. Teško je bilo, jako... To je bilo zadnjega novembera, grof Erdődy je onda došal u Kartež. On je ljude na
bus vrigal, pak smo se u Beč odvezli. U noći smo zašli, tuliko Vugar
je bilo, da mista ni bilo spat neg u tamnici. Svu noć nismo mogli spat.
Otud su nas a lager otprimili kadi smo par dani ostali, a onda nas je
šift u Ameriku odnesal. Lipi žitak sam imala u Ameriki, al oš sam si
vik mislila da ću domon dojt.”
Geosits Lajos:
„Ja sam bil katana, u katanjskom rublju sam
došal domon i mene su onda ur iskali. 20 lit sam
bil, študiral sam se i ja da ću van projt. 12-oga
decembera sam prošal van sam. Parvo u Kartež,
a otud u Vulkaprodrštof. U Drassburgu sam pri
ednom tišljiru dilal dvi liti, a kasnije sam u
Ameriku zašal. Človik se vik na tom študiral
kad će moć domon dojt. Najgorje je bilo kad je
gdo umadl i ti si onde. To je teško bilo... Svagdir je dobro, al najbolje
je doma!”
Henits Lajosné (Teta Roza):
„Rekli su nam, pojte kad je hiba. Išću vas. Nis
uprav rad prošla, kad nam oš i na pameti ni bilo
da ćemo projt. Dvi velike svinje smo zaklali, a
mi smo prošli prez ničesar. Naša mat su nam
vrigli ednu šunku zadnju, pag edan vankuš da
harbat ne bude deralo. Pet dolarov smo si posudili od Tete Hajsanove. S onimi smo prošli po
svitu... 1957. lita smo se u Beču najavili na
Amerikanjskom „nagykövetségű”, oni su nam pomogli i za dva tajdne
smo ur letili. Nek trimi smo bili na mašinu, Engliško, Izland, Grönland
i na kraju Amerika. Prik čuda česa smo prošli... Teško je bilo, al i
lipo...”
Filipovits András:
„Ja sam vik znal da ću u Ameriku projt, oš kad
sam nek bil 12-13 lit star. Palovi nigdar nisu
nikogar imali vani, nisu „csomag” dobili od
nikogar. Slobodnu Europu smo čuda poslušali
doma, i čača su znali da ću edan dan ostavit
selo. Nisam znal kamo ću projt, mislim sam da
idem kot svi idu: u New York al u Chicago.
Sankt Kathrein, Kartež, Eberava, Graz, Salzburg, Bremerhaven su bili po redu kako smo išli. Srično sam zašal i
hudo. Prošal sam prik 25. novembera
1956., a u New York sam zašal 1. januara. Rodbinu onda nismo imali u
Ameriki, al iz Northamptona su
Petrovišćani ur čekali druge da jim
pomožu.
Tako su me
odnesli tamo. 6.
januara sam bil
na prvoj maši u
našoj crikvi u
Nor thamptonu.
Zašal sam na
misto što sam
sanjal.”

Mészáros László, aki fiatal éveit Szentpéterfán
töltötte, 1955. augusztus 17-én, 16 évesen hagyta el Magyarországot. Részlet Sikerre születtem
című könyvéből:
„Hárman indultunk neki a nagy útnak...
A határt szigorúan őrizték. A határőrök a határszélen járkáltak, föl-alá, 24 órában. Hatszáz
méterenként őrtornyok álltak, távcsöves, felfegyverkezett katonákkal, akik egyfolytában azt
figyelték, ki akar átszökni. A dupla, tüskés drótkerítés előtt egy hetvenöt méter hosszú határsáv terült el, amit magas fű takart, és ahol
aknák, robbanóanyagok voltak eldugva a földbe, összekötve egy szabad szemmel láthatatlan dróttal. Ha a drótot valaki megrúgta vagy
beleakadt, az akna fölrobbant. ... Szentpéterfán, a Pinka folyón szintén
átívelt a drótkerítés, egészen a patak aljáig, ott sem lehetett kockáztatni az átkelést. Mi úgy határoztunk, hogy nem a folyón, hanem a szárazföldön próbálkozunk. Sikerült a határ közelébe kerülnünk, anélkül,
hogy határőrökkel találkoztunk volna. ... Ahogy megérkeztünk ahhoz
a bizonyos füves sávhoz, ami az első veszélyzóna volt, egymásra néztünk, hogy ki legyen az első, ki teszi meg az első lépést az aknamezőn. Mert ha valaki sikeresen túljut az aknákon, a többiek már mehetnek utána. Én már akkor is vezetőnek gondoltam magam, és rögtön
vállalkoztam a feladatra. Hetven métert sikeresen haladtunk így, ők
közvetlenül utánam jöttek, én meg remegve tettem meg minden egyes
lépést. Nem tudtam, hogy mi van előttem, alattam, azt sem, hogy
mikor érintem meg véletlenül az említett drótot, vagy mikor lépek rá
egy aknára. Végre, teljesen leizzadva, remegve elértük a drótkerítést.
Ott viszont ledermedtünk, mert nem vettük számításba, hogy a két
kerítés közötti sávot hívták halálzónának. Ha valaki odatéved, az halál
fia. ... Ahogy Alfonz barátom húzott át a szögesdróton, észrevettek a
toronyból, és azonnal lőni kezdtek ránk. Százával süvítettek felénk a
golyók, de a Mindenható úgy gondolhatta, hogy ezekre a fickókra
még szükség van, sok feladat áll előttük: egyetlen golyó sem talált el
minket. ... Iszonyú sebességgel kúsztunk át a kukoricáson, s már
Ausztriában voltunk.”
Szentpéterfáról a Szilícium-völgyig – Zentai Gábor írja előszavában, László sokkal többet
vitt magával Amerikába annak
idején, mint a legendás egy dollárt a zsebében. Magával vitte egy
korán felnőtté váló fiú elszántságát, bátorságát, találékonyságát.
Magával vitte egy többnemzetiségű falu minden küzdelmét,
értékét. És nem utolsósorban apja
intelmét: „Csak csináld, dolgozz
keményen, légy becsületes, majd
csak kifizetődik!”
A 260 kilométer hosszúságú
magyar–osztrák határon 1949-től
– az illegális határátlépések megakadályozására – különböző technikai rendszereket, drótkerítéseket és
aknazárat hoztak létre.
Az első generációs vasfüggöny egy aknamező volt, amit két, faoszlopokra szegezett szögesdrót vett közre. Ez pontosan követte a
határvonalat, hasonlóan a második generációs vasfüggönyhöz. Ez az
aknazár közvetlenül a határvonalon húzódott. Az első, hevenyészett
határzárral azonban sok volt a gond, a fatestű aknák vagy maguktól is
felrobbantak, vagy épp akkor nem működtek, amikor kellett volna.
A technikai problémák és a politikai helyzet enyhülése miatt 1955
őszétől elkezdték felszedni az aknákat, amivel 1956 szeptemberére
végeztek. Ez tette lehetővé, hogy a szabadságharc leverése után százezrek meneküljenek át Ausztriába. A forradalom leverése után, 1957
márciusában a kormány határozatban rendelte el az újratelepítést.
(Forrás: Wikipédia)

„Teško je bilo, al i lipo...”
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Spominki onih, koji su vani ostali...
Jánny János:
„Ni bilo teško projt iz Petrovoga Sela u nepoznati svit, kad je žitak u
onu dob jako ločest bil. U Sambotel smo išli po kruh, na polju pak na
„mésziszapu” smo dilali. Ja sam se ur edno lito pripravljal. Četirmi
smo se ur dugo pominali za to da ćemo prik projt. Ali kude ćemo
projt? Katani su bili pri mostu, pri Pintirovoj hiži, pri Bangovljevoj
hiži, na Pinki. Tako smo prošli u Kljanac, prik puta su stali teta Giza,
kroz njev dvor smo prošli po polju doli. Cokole smo si slikli da nas

10 lit smo morali čekat da domon dojdemo. 1966. lita smo došli
domon parvi put, onda smo dobili amnestiju.”

Jánny János: balról a harmadik
katani ne budu čuli. Kroz Moclovu bagundu smo išli dalje, a u bagundi su bili strašili. Nako su izgledali kot katani ki pušku daržu. Jako smo
se bojali, al nisu se gibali pak smo onda vidli da su to nek strašili. Na
sinokoša smo čisto na tarbuhu puzili do drota. Na drotu je škulja bila,
lafko smo prik prošli do gorice. Drugi dan je bila velika maša u
Kartežu. Tili smo k maši projt, al financi su nas ulovili. Odvezli su nas
u Novi Grad (Güssing), a odnud smo zašli u Vörösvár. Onde smo začeli dilat pri ednoj familiji na gateru. Imali smo ednu hižu, donesli smo
si slame, u Pinki smo si rublje prali, a gospodarica nam je kuhala. Do
decembera smo onde dilali. Kad je forradalom došal, granice su otpadli pak su čudami prošli. Mi smo onda iz Vörösvárá došli pogledat
k granici što se goda. Na Sesvete sam doma bil edan dan, al prošal sam
najzad. Mi smo vrijeda imali pisma u Ameriku. Na katanjskom šiftu
su nas za stunja otprimili, vujac, stric, tete su nas čekali u Ameriki.
Dobili smo karticu da moremo dilat. Svi su dobili dila ur za par dani.

Jánny János: ülő sor, jobbról az első
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Novi žitak u Australiji...
Teta Erža Šičanova su u velikoj familiji izrasli, njeva starina su trinajst
dice hranili. Izmed nji su tri brati i edna sestra tako mislili da te dalko od
rodnoga sela, u nepoznatom svitu probuvat sriću. Teta Erža se vako
spomenu na to vrime:
„Vinci je 1943. lita, bod bojem je zašal u Rusko, onda je 23 lit bil.
1947. lita je došal domon, tri misece se na šiftu vozil. Ávósi su ga iskali,
zano je prošal prik granice. Štefan je drugo lito za njim prošal van, al i
onde su se bojali kad su Rusi oš u Burgenlandu bili. Nisu dobili dila, strah
je je bilo, tili su u Ameriku, al nikogar nisu imali, nigdor se ni zel za nje.
Preporučili su jim Australiju, al Novi Zeland. Sidvama su u Australiju
prošli. Onde su si našli novi žitak, dva brati su dugo skupa dilali. Vinci je
vure spravljal, Štefan mu je pomagal. ...
Ferenc (Hari) je 1956. lita u jesen prošal van, kad su se začeli burkat.
U nedilju su rekli da će u torak dojt ruski tank pak će mlade skupa sabrat.
Ferenc je ur zaručen bil s Francom, skupa su prošli van. Nek na 2-3 tajdne
su tili projt doklje se doma maru smiri. Zašli su u Vardeš, onde smo imali
stare rodjake.
Odnud su zašli u lager, a iz lagera su dobili mogućnost da dalje projdu. Ferenc i Franca su u Austriji prisegli, Vesti Lukačev pak Dorka
Kramarova su jim bili svidoki. 1957. lita su prošli u Ameriku, onde su si
našli novi dom. S njimi je prošla van i moja sestra, Johana.”

Teta Erža Šičanova ur lita dugo čuvaju
ov kip, kojega su od Jožefa Teklića
dobili na spominak.
Polag njega je njeva sestra, Johana.
„Jožef Teklić (Sičev) i Franci Veselov
su 1954. lita prošli prik granice.
U Austriji su pri ednoj familiji bili,
gazda je tišljir bil, onde su stali i dilali.
I Veselovoga gospodina su oni primili,
pak i moja sestra Johana je pri ovoj
familiji služila – su rekli teta Erža

Stoju (2. redica): István (1923), József (1920) Vince (1922), Mária (1932), Erzsébet (1930)
Sidu: János (1911) pred Eržom: Ferenc (1934), Vilmos (1913), Johanna (1937)
Dica najpar: János, Aranka, Anna
Umrli: Paula (1914), Mária (1928), Gusztáv (1927), Lúcia (1925)

Vince Harangozo

„Nazdravlje”
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„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt.
A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi
is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel.”
John F. Kennedy (1960)
A Nazdravlje Kisvendéglő sikeresen pályázott az 1956-os Emlékbizottság által meghirdetett „Romkocsma” pályázati kiíráson. Büszkék vagyunk rá, hogy eredményes pályázatunknak köszönhetően mi is
méltó módon meg tudunk emlékezni a falunkat olyan mélyen érintő
’56-os történésekről.
Fontosnak tartjuk, hogy a következő generációk is tudjanak a községünkben történt eseményekről, hiszen azok nagymértékben
meghatározzák napjaink Szentpéterfáját is. A falu elveszítette lakosságának megközelítőleg 50%-át, családokat választott el, sokszor
örökre, emberi sorsokat pecsételt meg. Rendkívül büszkék vagyunk
mindazokra, akik egy jobb élet reményében hagyták el a Hazát, és a
semmiből új életet tudtak kezdeni, és sikeres emberként, Szentpéterfáról indulva hódították meg a világot, New York Citytől kezdve,
Németországon át, egészen Ausztráliáig.
Az elmúlt két év során a Nazdravlje népszerű találkozási pont lett
a településen lévő különböző generációk számára. Igényesen kialakított környezetben, házias ételek, italok mellett nagyon sok régi történetet felidéznek a betérők.
Az 1956-os eseményekre emlékezve egy egész éves programot
dolgoztunk ki, hogy minden korosztály megtalálja a neki leginkább
megfelelő rendezvényeket. Fő célunk, hogy a fiatalok körében minél
többen megismerjék a 60 éve történt eseményeket, és a közös emlékezés még sok nemzedéken keresztül fennmaradjon. Az előttünk álló
1 évben számos programmal és rendezvénnyel várjuk az érdeklődőket.
Lesznek például koncertek és hagyományőrző táncház is. A vendéglő
udvarán pedig egy emlékfát ültettünk, melynek árnyékában még
unokáink is beszélgethetnek akár az 1956-os eseményekről is.
Mindezt tettük Szentpéterfáért és azért, hogy ’56 lángja ne aludjon ki!
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GLÓBUSZ

A kápolna előtti Glóbusz-adomány, amely
Teklits József (Sič) közreműködésével, a New
Yorkban székelő Szent Péter és Pál Kulturális
Egyesület jóvoltából került felállításra.
Az emlékmű az összetartozás szimbóluma az elszakadt és az itthon maradt
szentpéterfaiak számára, valamint kapocs a
múlt és jövő generációi között.
Szinte minden családnak van Magyarország és a világ bármely pontjára elszakadt
rokona, barátja, hiszen minden nagy kivándorlási hullám érintette a falu lakosságát (20.
század eleje, 1920-as évek, 1956-os forradalom, menekülés a kommunizmus elől).
A falu és a közösség erejét mutatja, hogy
a második, harmadik, sőt sokadik generáció
is szívesen emlékezik és tartja a kapcsolatot
ősei, nagyszülei, szülei szülőföldjével.

Az egység univerzális szimbóluma Roger
Loyson alkotása.

Köszönetet mondunk annak a sok áldozatkész, segítő embernek (fiatalok, idősek,
gyerekek, nők és férfiak), akik bármi módon
hozzájárultak a kápolna előtti emlékmű felállításához és kivették részüket a munkálatokból, akár 1-1 alkalommal, akár többször is.
Teklits József (Sič) az emléktáblával
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