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IX. évf. 1-2-3. szám 

 
2019 január-február-

március  

Jégbe fagyott sikoly - könyvismerte-

tő 

Márku Mónika 

A szovjetek által elhurcolt és 1945  

januárjában Dunaszentmiklós közelében meg-

gyilkolt polgári áldozatok emlékezete 

A könyv szerzői: Dr. Schmidtmayer Richárd 

régész, történész, a tatai Kuny Domokos Múze-

um igazgatója és Nemes János, a Tatai Televízió 

nyugalmazott műszaki vezetője, a Szomódi 

Helytörténeti Egyesület elnöke. 

 

A kiadvány Tata Város Önkormányzata gondo-

zásában jelent meg 2019. február 25-én, a kom-

munizmus áldozatainak emléknapján. Előszavá-

ban Michl József Tata polgármestere írta le, hogy 

mennyire más az, amikor bármilyen katasztrófát 

- legyen az polgárháború, világháború, forrada-

lom, szabadságharc, diktatúra, deportálás vagy 

kitelepítés - élőszóban túlélőktől, szemtanúktól 

hallani, mint a (történelem) könyvek lapjain ol-

vasni.  

Tatát és környékét is súlyosan érintette a máso-

dik világháború, (A doni ütközetre például ezren 

indultak innen, s hetvennél alig többen tértek 

csak haza.) és a háború alatti/utáni események ( a 

szovjet katonák rémtettei, a nők megerőszakolá-

sai, molesztálásai, a málenkij robot, a kivégzé-

sek, stb.) Ezt követően az ország szovjet meg-

szállása, a kommunista rendszer, mely csendre 

kényszerítette a szörnyűségeket átélő-

ket/túlélőket és azok családjait. 

A polgármester köszönetét fejezte ki mindazok-

nak, akik bármilyen formában is hozzájárultak a 

kiadvány létrehozásához akár élőszóban vissza-

emlékezve, akár dokumentumokat, fényképeket 

bocsátva a szerzők rendelkezésére. 

Külön köszönetet mondott Bakonyi Dezső egy-

kori szomódi református lelkésznek, aki az ese-

mények át- és túlélőjeként járult hozzá nemcsak 

ennek a kiadványnak az elkészültéhez, hanem az 

egész borzalmas történet napvilágra kerüléséhez, 

az áldozatokra emlékező kopjafa felállításához. 

Dr. Schmidtmayer Richárd múzeum igazgatónak 

és Nemes János egyesületi elnöknek több éves 

kutatómunkájukért és a szakmai segítségnyújtás-

ért. 

Az előszót követően dr. Schmidtmayer Richárd 

nyújt egy rövid történelmi áttekintést 1944-45 

fordulójáról, a Margit-vonaltól északra zajló har-

ci eseményekről. Külön kiemelve természetesen 

a megyében történt eseményeket, a sikertelen 

Konrád hadműveleteket (Konrád I., II., III.). A 

háborúval együtt járó légi- és szárazföldi akna- 
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és bombatámadásoknak legkevesebb 10 tatai 

áldozata volt. A harcok súlyosságát mutatta, 

hogy kijárási tilalom volt érvényben a térségben 

este 8 és reggel 4 között. Mindezeken túl pedig a 

polgári lakosságot állandó félelemben tartották a 

szovjet katonai atrocitások, a civil férfiak elhur-

colása, védelmi sáncok, árkok ásásához, halottak 

szállításához és temetéséhez való kirendelésük, 

majd pedig kegyetlen kivégzésük. 

Ezt követően Nemes János a 2014. január 4-én, a 

Dunaszentmiklós feletti hegyekben felállított 

kettős kereszt, és az 1996-ban Bakonyi Dezső 

református lelkész által, a szomódi temetőben 

felállított kopjafáról beszél, mely emlékművek a 

szovjet katonák által 1945. január 4-én agyonlőtt 

26 környékbeli polgárnak állítanak emléket. 

Azoknak a férfiaknak, akiket tankcsapdák és 

árokrendszerek építéséhez gyűjtöttek össze a 

szovjetek, majd pedig a Dunaszentmiklós feletti 

hegyen agyonlőtték őket. 

Itt olvashatunk a Szomódi Helytörténeti és Tör-

ténelmi Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 

megalakulásának (2010. szeptember 13.) történe-

téről is, melyek voltak azok az előzmények, me-

lyek életre hívták az egyesület létrehozását. Az 

egyesület történetéről lásd a bővebb cikket a 

KemLib 6. évf. 11/12. számának (2016. novem-

ber-december) 38-41. oldalán Bemutatkozik a 

Szomódi Helytörténeti és Történelmi Hagyo-

mányőrző Közhasznú Egyesület címmel. 

A dokumentum következő oldalain olvashatjuk 

Gleichauf Endre szomódi kocsmáros; Pete Lász-

ló, az áldozat Pete László unokaöccsének;  Vörös 

Sándorné, Deli József családtagjának; Herczog 

János; Bakonyi Dezső egykori szomódi reformá-

tus lelkész; Hohl Géza és Fesszer József vissza-

emlékezéseit a történtekre. 

Ebből a fejezetből tudhatjuk meg azt is, hogy az 

egyesület az áldozatok és a helyi események 

felkutatására tett addigi munkája még a Magyar 

Televízió Matthaeidesz Kornél által vezetett ma-

gyar katonai sírokról szóló műsorsorozatának is 

felkeltette az érdeklődését. Ennek lett az ered-

ménye, hogy 2012. január 7-én Szomódra érke-

zett forgatni a tévéstáb. A forgatócsoport bejutott 

a katolikus plébániára is, ahol Pozsgay Csaba 

plébános halotti anyakönyvi kivonatokat is muta-

tott az áldozatokról.  

A személyes visszaemlékezések és a tévéstáb 

forgatása után Nemes János a Süttői Erdészet 

munkatársaival együttműködve a vérengzés 

helyszínét újra felkeresték, s emléktáblát helyez-

tek el, melyet Ipach Róbert tatai kőfaragó készí-

tett. 

2014. január 4-én pedig az emléktábla után fel-

avatták a kettős keresztet is. Az avató ünnepsé-

gen Bakonyi Zsuzsanna (Bakonyi Dezső lánya) 

és Michl József mondtak beszédet. Az esemé-

nyen politikusok, az erdőgazdaság képviselői, az 

áldozatok hozzátartozói és helyi lakosok is részt 

vettek. Az emlékkeresztet a református egyház 

nevében Csákai László lelkipásztor, a katolikus 

egyház nevében pedig Smudla Tamás plébános 

szentelte fel.  Az ünnepség koszorúzásokkal és 

vándorkiállítással ért véget. 

Ettől kezdve minden év január elején központi 

megemlékezést tart a Szomódi Helytörténeti 

Egyesület és a tatai önkormányzat a helyszíne-

ken. Évről-évre kerülnek elő újabb, eddig isme-

retlen dokumentumok, korabeli fényképek és 

személyes történetek is a tragédiáról. 

Epilógusként egy levelet találunk, melyet Tamási 

Lászlóné Wass Zsuzsanna, Wass Mihály áldozat 

lánya írt Michl József polgármester úrnak az 

események felkutatását, a megemlékezések meg-

tartását és az áldozatok emlékének méltó őrzését 

megköszönve. 

A könyv Mellékletek fejezetében olvashatjuk 

Matthaeidesz Konrád gondolatait a tatai forga-

tásról; Szimicsek László erdészeti igazgató gon-

dolatait az emlékkereszt felállításáról; Ilja Mark-

in A Duna partján című regényének egy részle-

tét; Bartha István: „Az Úr angyala tábort jár az őt 

félők körül” címmel a tatai m. kir. postafelügye-

lő jelentését Tata község kiürítéséről, az oroszok 

általi részleges megszállásról, valamint az élet-

körülményekről és veszteségekről (1945. január 

20-25.); Dobroszláv József: Visszaemlékezés a 

II. világháború Tatán átélt utolsó hónapjaira 



(1944 őszétől – 1945 tavaszáig); Hámori József-

né született Fogarasi Rózsa és Fogarasi József 

visszaemlékezéseit; Dr. Kis Tiborné, a Tatai 

Helytörténeti Egyesület elnökének feljegyzéseit 

nagybátyja, P. Hartványi János kapucinus házfő-

nök iratainak alapján. 

A kiadványt fényképek sora zárja az áldozatok 

családi archívumából és sírhelyéről, valamint a 

2014. január 4-iki emlékkereszt avatásának ese-

ményéről. 

A könyv teljes szöveggel letölthető pdf formá-

tumban a következő linken: 

https://tata.hu/system/files/Jegbefagyott%20sikol

y.pdf 

 

A helyismereti gyűjtemény első  

negyedévi gyarapodása 

Dr. Horváth Géza 

 

1. A' vallás' győzedelme a' mái hitetlenek, és új 

böltsek ellen /·... írta frantzia nyelven Lance-

lin úr, forditotta németből Pucz Antal. -

·Komárom·: Weinmüller Bálint betüivel, 

1797. -·339, [4] p.·; 18 cm. – fűzött 

Putz Antal r. kath. plébános, 1767-ben Esz-

tergomban született, meghalt 1831. márcz. 9. 

Ballonyban. .- Szinnyei: Magyar írók élete és 

munkái 

2. Érzelmek .... Kovács Mátyás... tiszteletére 

/·Ponori Thewrewk Józseftől... -·Esztergom·: 

Beimel József Könyvnyomdája, 1852. -·4 p.·; 

27 cm 

Ponori Thewrewk József ügyvéd, régiség- és 

történetbúvár, szül. 1793. febr. 20. Déván, 

meghalt 1870. nov. 4. Budapesten. Magyar 

írók élete és munkái, - Kovács Mátyás sze-

mélye kutatandó 

3. A kegyelem templomáról·:... Tóth Pápai 

József úr püspöki felszenteltetése alkalma-

tosságával /·mondotta... Kolmár József. -

Rév-Komárom·: özvegy Weinmüllerné' 

Nyomdája, 1814. -·61 p.·; 19 cm 

Kolmár József szül. ev. ref. lelkész, 1769. 

aug. 29. Kiskunhalas - Meghalt 1835. nov. 

24. Komáromban. - .  

Tóth-Pápai József, ref. esperes-lelkész 

szül. 1758. okt. 7. Ácson - Meghalt 1827. 

febr. 15. Dadon  

Szinnyei: Magyar írók élete és munkái  

4. Magános és közönséges Istennel való be-

szélgetés, vagy Egy hónapra való... imád-

ságok, mellyek Mel Konrád, Stéhelin Hen-

rik, Zollikoffer János s' más tudósoknak 

német nyelven írott könyörgéseikből szede-

gettettek, ... E. D. T. P. által. -·Komárom·: 

Weinmüller Bálint Könyvnyomdája, 1794. 

-·293 p.·; 17 cm·-·fűzött 

5. Út-mutatás a' helvetiai vallástételt követő 

Túl a' Dunai Főtiszteletű Superintendenti-

ában lévő lelki tanitóknak, tanulásbéli fog-

lalatoskodtatására, és a' jelesebb tudomá-

nyú, 's magokat a' tudományos pályán va-

lósággal érdemesített predikátoroknak 

megjutalmaztatására /·[kiad. ... Tóth Fe-

rentz]. -·Rév-Komárom·: özvegy Weinmül-

lerné' Nyomdája, 1824. -·48 p.·; 19 cm. – 

fűzött 

Tóth Ferenc (Vörösberény, Veszprém me-

gye, 1768. november 19. – Pápa, 1844. 

szeptember 2.) a Dunántúli református 

egyházkerület püspöke 1827-től haláláig; 

egyházi író.  

Szinnyei: Magyar írók élete és munkái 

6. A' titok' súllya·: két felvonásban /·írta 

Mattyasóvszi Mattyasóvszky Sándor. -

·Esztergom·: Beimel Jósef, 1832. -·8, 52 

p.·; 18 cm. - Színmű. -· fűzött 

Mattyasóvszky Sándor (Mattyasóczi), 

szül. 1812 körül. 

Szinnyei: Magyar írók élete és munkái 
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7. De dominio nobilium Hungariae, deque 

cladis ad Mohácsium causa, cum appen-

dice ... vindiciae contra Adamum Fran-

ciscum Kollár. -·Pozsony [etc.]·: Sumpt. 

et Typ. Weber, 1790. -·8, 304 p.·; 21 cm. 

– kötött 

Kollár Ádám Ferencz (keresztényi), jog-

tudós, cs. kir. udvari tanácsos és az udva-

ri könyvtár igazgatója, szül. 1718. ápr. 

15. Terchován (Trencsén m. - Meghalt 

1783. júl. 15. Bécsben. 

Szinnyei: Magyar írók élete és munkái 

8. Egyházi beszéd, mellyet Esztergam vá-

rosában, Szent Anna napján, ugyan azon 

szentek kápolnájánál 1836-iki Sz. Jakab 

hava 26-án /·mondott Skalka Kandid Sz. 

Benedek rendű áldozópap, a szelidebb 

tudományok, és folyó-ékesszólás tanitója. 

-·Esztergami k. Beimel Jos. betűivel, 

1836. -·22 p.·; 20 cm. – papír  

Szkalka Kandid (János) szent Benedek-

rendi apátsági perjel, szül. 1793. aug. 27. 

Párkányban (Esztergom m.) - meghalt 

1875. febr. 27. Pápán. 

Szinnyei: Magyar írók élete és munkái 

nem említi e művét. 

9. Halotti orátzió ... Pázmándy Jósef urnak 

... halotti tisztességtételére... /·kész. ... 

élőszóval el is mondott Márton István. -

·Győr·: Streibig József Könyvnyomdája, 

1810. -·52 p.·; 20 cm. – fűzött 

Pázmándy Jósef ( ? - ?1810) , a kömlődi 

nemesi család egyházi vezető tagja 

Márton István (mándi), ev. ref. főiskolai 

tanár, szül. 1760. nov. 23. Iszka-Szent-

Györgyön (Fehérm.); 1771-  Meghalt 

1831. szept. 21. Pápán 

10. Szivhangok /·Tóth Lőrincztől. -·Budán·: 

M. Kir. Egyetem, [1838]. -·[8], 206, [2] 

p.·; 15 cm. -·kötött 

Tóth Lőrinc (Komárom, 1814. dec. 17.–

 Bp., 1903. márc. 17.): író, jogtudós, az 

MTA tagja (l. 1836, r. 1858), ügyésze és 

pénztárosának verses kötete. 

11. Tudományos gyűjtemény /·[szerk. Thaisz 

András]. -·8. esztendei folyamat, 4. köt. 

(1824). -·Pesten: Petrózai Trattner Má-

tyás betűjivel, és költségével, 1824. -·128 

p.·; 22 cm. – fűzött 

Szórvány kiegészítés. 

12. Képes-ujság·: a magyar nép mulatva ok-

tató barátja. -·2. évf. 1. sz. (1865. okt. 

1.)-2. évf. 24. sz (1866. szept. 16.). -

·Pest·: Heckenast Gusztáv, 1865-1866. -

·807 p.·: ill.·; 28 cm. – könyvtári kötés 

Szórvány kiegészítés. 

13. Officia sanctorum in plerisque breviariis 

desiderata ad normam breviarii romani 

disposita in usum archi-dioecesis Stri-

goniensis. -·Esztergom·: Beimel József 

Könyvnyomdája, 1822. -·268 p.·; 22 cm. 

– kötött 

14. C. Comaromiensis [Kartográfiai doku-

mentum] /·Czetter Sculps. -·[Wien]·: 

[Schaumburg und Compagnie], [1805]. -

·1 lap·; 20x13 cm 

Korabinszky János Mátyás: Atlas Regni 

Hungariae portatils - a Magyar Király-

ság új és teljes ábrázolása 60 térképen c. 

könyvéből való rézmetszet, Komárom 

vármegye 

Korabinszky János Mátyás könyvkeres-

kedő és térkép készítő szül. 1740. febr. 

23. Eperjesen (Sárosm.) – 1811 márc. ? ) 

Atlas regni Hungariae portatilis. Neue 

und vollständige Darstellung des Kö-

nigreichs Ungarn auf LX Tafeln. Wien. 

1804. (Ism. Annalen 1805. Ujabb kiadá-

sa: Pozsony, 1817. és 1837.)  

 


