
21

HARMINCÖT ÉV UTÁN EMLÉKEZÉS BATTA BERTALANRA 
Jerörae René

Őszidőtájt gyakran felötlenek nekem az ötvenhatos emlékek. Lakásunk a Halász- 
bástya alatt, a Dunaparton fekszik. Az ablakon kinézve előttem a folyó, jobb
ról a Lánchidig, balról egészen a Bem térig látok el. Köztük az Országház, 
egy darab Kossuth tér és az Akadémia épülete. Egyik jelentős szinpada az öt
venhatos mutatványnak.

Október 23-énak délutánján ablakom alatt vonuló, hangosan morajló tömegre let
tem figyelmes. Állitólag a Petőfi-szobortól igyekeztek a Bem tér felé. Este 
már ott szorongtam a Kossuth téren, ah óvá egyre csak jöttek. Sötétedéskor is
kolás gyerekek égették az orosz könyveik lapjait. Mivel a közvilágitást a té
ren kikapcsolták, ezek fényénél alkudozott a nép a dicső vezetőivel. Mindaddig, 
amig berontott egy teherautó, róla lihegő hang:

A rádiónál lövik a népet, mindenki jöjjön oda!

A lövöldözésben másnap - harmadnap? - volt részem. A Parlament előtti vérfür
dőt a sárga épületbe bezárva éltem át. Kísérteties volt az acélmagvu jégeső, 
szörnyű utána a téren az emberi teriték. A rendezés azonban tökéletes volt, 
pontos az értesülés, hogy mikor kell a kaput kinyitni és mikor lehet újra ki
nyitni... Közben "alul katona, felül civil" kentaurok tartották bent a rendet.

A "lánchidi csatát" az ablakomból néztem, vagy inkább hallgattam végig. A mos
tani "spenótház" helyén volt romok közé szorult egyik felet a másik hangosbe
szélőkkel és sürü lövöldözéssel igyekezett kicsalni.

Az általános sztrájk alatt az üres úttesten csatangoltunk és vártuk a vidékről 
libával megrakott teherautókat. Egyik nap a Battyhyány-csarnok előtt néztem 
végig egy diplomáciai gépkocsi-konvojt. Mentek kifelé és integettek, hogy:

- Visszajövünk!...

Itt találkoztam a mindig harsány "Gőz Pistával". Vigyorgó képpel újságolta, 
hogy első szóra szétrobbant a pártiskola, ahová őt "benyomták" most utazik ha
za - ha jól emlékszem - Szombathelyre.
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Egyik nap csend volt, de úgy láttam, hogy a pesti rakparton harckocsik so
rakoznak fel. Hogy jobban lássam, mi történik odaát, fiammal felmentünk a 
Vár-oldalra. Mikor a Hunyadi ut hajtűkanyarjába érkeztünk, dörrenést hallót - 
tünk és visszhangzó becsapódást. Letekintve láttuk, hogy háztömbünk mögül 
szürke por és füst gomolyog elő. Fedezékbe húzódva vártuk a folytatást, de 
nem jött. Erre óvatosan lehuzódtunk a Duna-partra. A kapun dörömbölve jutót - 
tünk csak be, és a védett udvarra húzódott lakók nagy megkönnyebbüléssel fo
gadtak. Elmondták, hogy az egyik páncélos a pesti partról gránátot lőtt a 
háztömbünk túlsó sarkára, és ennek repeszei megöltek egy arra járót. Egy 
előttünk hazaérő lakó mesélte: hallotta, hogy meglőttek egy erdőmérnököt.Mi
vel én hiányoztam a házból, igy először reám gondoltak. Később köztudottá 
vált az akkoriban elesett erdőmérnök neve is: Batta Bertalan. Mivel ujabb 
részletekről nem tudtunk, sokáig ővele azonositottuk a közelünkben elesettet. 
Csak amikor ezzel az Írással kezdtem foglalkozni, akkor tisztázódtak Batta 
halálának körülményei.

Találkoztam valakivel, aki résztvett Batta újratemetésén /I./, és ott úgy 
hallotta, Battát a budai Kapás utcában érte halálos lövés. Azt tudtam, hogy 
ő alkalmazottja volt a Kapás utcai Szakorvosi Rendelőintézetnek. Ezen a nyo
mon eljutottam egy nyugdíjas hölgyhöz, aki abban az időben szintén alkalma
zottja volt az intézetnek, szemtanúja az akkori eseményeknek /2./. Emlékezett 
rá, hogy Batta az utcai lövöldözés közben elterült sebesültért rohant ki az 
épületből, azt felkarolva be is vitte, de közben maga is halálosan sérült.Vé- 
rezve vitték fel a sebészetre, de őrajta segíteni már nem tudtak.

Szegény Berci! Balek volt, amikor én valetáltam. Utána legközelebb Rahón ta
lálkoztam vele. Kissé későn érkezett ide, már csak a Nagybocskói Faraktárban 
a pénztár kezelése jutott neki. Nem birta sokáig, beverekedte magát a központ
ba. Az erdóigazgatóság építésvezetőségén kapott elhelyezést, majd a kárpáti 
kaland utolsó heteiben a tiszabogdányi erdőgondnokságot vezette. Nagyszerű 
ember volt. Kisportolt, erős, rendkívül edzett. A harmincfokos hidegeket jó
részt sapka nélkül, egy szál lódenben vészelte át, és csak nevetett bennünket, 
akik sokszor bundában is fáztunk /3./.

A háború után én 1949 nyaráig vidéken sz olgáltam, majd Budapestre kerülve 
találkoztam újra vele. Mesélte, hogy menekülés után itt ragadt. Jelentkezett
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az ERDÖKÖZPONT-ban, alkalmazták is, de az iskolák államosítása érdekében in
dított politikai meggyőző kampány során ő ellenvéleményt képviselt, mire ke
zébe adták a munkakönyvét... Erre egyik volt katonatiszt barátjával elvál
lalta a Kapás utcai orvosi rendelő kazánfütését. Szabad idejükben pedig al
kalmi kertgondozást vállaltak a Rózsadombon, és négykerekű kézikocsival fu
varoznak, költöztettek, ök hozták fel hozzám is az emeletre az ostromból 
menekített zongoránkat. Igyekeztem segíteni rajta, ajánlottam csendesnek 
Ígérkező helyeket, de ő nevetve elutasította:

- Ezeknek nem dolgozok! - ezt a kis időt már guggolva is kibírom...

Akkoriban meglehetősen általános szólásmondás volt. Igaza is lett szegénynek, 
bár nem igy gondolta. Mi, többiek sem. Most pedig 35 év után itt állok sírjá
nál, a Kerepesi-temető munkásmozgalmi pantheonja, Károlyi Mihály lecsupaszí
tott szentkoronát idéző síremléke mögött, az 56-os hősi /21-es számú/ parcel
la nyugati sarkán álló kőkeretes sirja előtt. Olvasom a feliratot:

Batta Bertalan okleveles erdőmémök 1915-1956.

Itt állok és töprengek: mitől lett hős - halálától, vagy életétől? - mi lett 
volna, ha akkor más is, többen, mindnyájan...?

"Akkor nemesebb-e a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgét, s nyilait__ "

Ezt a kérdést mindenki, és csak ki-ki csak magának teheti fel, csak az adott 
időben, adott körülmények közt, és csak magának találhatja meg a csak akkor 
és ott helyes választ... Nyugodj békében Berci, Te már elnyerted azt.

A történetnek nincs még vége. Következett a disszidálás. Abban a lakásban, 
amelynek külső falán robbant az a gránát, egy körzeti orvos lakott feleségé
vel és kilenc gyermekével. Be is rakta menten őket egy mentőautóba, és meg sem 
állt a határig. De még azon is tulment. Világszenzáció lett belőle. Az Egyesült 
Államok elnöke maga küldött egy vöröskeresztes repülőgépet értük Ausztriába, 
így fordíthat sorsokat egy talán csak véletlenül elszabadult gránát, vagy vak
tában kilőtt golyó...
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