
A búcsi leventék emlékére 
A Székesfehérvár melletti Zámoly református temetőjében nyugszanak a búcsi leventék, 

akiket 1944/45 telén a nyilas hatalom erőszakkal szólított el Esztergom megyei falujukból, az-
zal a céllal, hogy több tízezer magyar társukkal együtt katonai kiképzésre Németországba 
szállítsák őket. A civil ruhás, fegyvertelen búcsi leventéket: Nagy Bélát, Bajkai Istvánt, Pál Gé-
zát, Tárnok Andrást, Csekes Jánost, Csekes Istvánt és Sántha Károlyt 1945-ben Zámoly hatá-
rában, egy bunkerben fogták el a vörös hadsereg katonái. Kegyetlenül agyonlőtték őket, kö-
zülük a legidősebb 21, a legfiatalabb 18 évet élt. 

Közös sírjukat a Gróf út szép vadgesztenyefa sora őrizte, majd a szülői kegyelet síremlék-
kel jelölte meg, amelynek fényképeiről több mint fél évszázad óta mosolyognak az arra járók-
ra a háború ártatlan, diáksapkás áldozatai. Szüleik, akik évtizedeken át gondozták a közös 
sírt, már biztosan nem élnek. A leventesírt a zámolyiak virágai borítják el minden évszakban, 
ő k átérezték és átérzik a búcsi hozzátartozók fájdalmát, hiszen szinte minden zámolyi család-
ból nyugszik valaki katonasírban Olaszországban, Szerbiában, Romániában, Ukrajnában, 
Oroszországban. 

A Száz magyar falu könyvesháza sorozatban megjelenő, Zámoly történetéről, néprajzáról 
Demeter Zsófiával közösen írt könyvünkhöz 2001 nyarán lefényképeztem a Gróf utat és a 
búcsi leventék síremlékét is. Ekkor tapasztaltam, hogy a Gróf út gesztenyefái közül a levente-
sír fölé magasodót letörte a vihar, csonka törzse őrizte a búcsi leventék örök álmát. Említettem 
Újvári József polgármester úrnak: ha a korhadó törzset kiveteti, ősszel fiaimmal gesztenyefa 
csemetét ültetünk a helyére. Újvári József felajánlásomat jónak tartotta, nem csupán a korhadt 
tuskót vetette ki, hanem a facsemete gördét is kiásatta. Leventekorú fiaimmal, Miklóssal és 
Károllyal ragyogó napsütéses novemberi szombat délelőttön ültettük el a gesztenyefát a búcsi 

leventék emlékére. Jóleső érzéssel 
tapasztaltuk, hogy halottak napjá-
ra Búcs község önkormányzata is 
elküldte sírjukra a kegyelet pi-
ros-fehér-zöld színű virágokból 
font koszorúját. 

Gyermekkoromban sokszor be-
tűzgettem a búcsi leventék sírfel-
iratát, elgondolkodtam értelmetlen 
halálukon, kiszámítottam, hogy 
hány évesek lennének, ha élhetné-
nek. A Gróf úti séták, szánkózások, 
az erdei majálisok idején erre gyak-
ran adódott lehetőségem, meg ak-
kor is, amikor a síremlékek felállí-
tásánál, a sírkeretek összerakásá-
nál édesapámnak segítettem. Fel-
vidéki néprajzi kutatóutam alkal-
mával, 1983-ban jártam Búcs köz-
ségben, Liszka József kollégámmal 
együtt, aki a Búccsal szomszédos 
Köbölkút szülötte. Lefényképez-
tem a búcsi református templomot, 
ahol a leventéket keresztelték, ahol 
konfirmáltak. 

A búcsi leventék síremléke a zámolyi református temetőben. 
Lukács Lászlö felvétele, 2001. 

Zámolyi sírjuk fölött sokáig őr-
ködjön a most még kicsi vadgesz-
tenyefa. Nőjön nagyra, érjen meg 
legalább olyan magas kort, ami-
lyent minden szülő kíván gyerme-
keinek. 
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