
-1945. december 24-en felderit6
gepek koroztek a falu felett -emleke-
zik vissza id. Parkanyi Ferenc. -Le-
vente voltam akkor. es utasitast kap-
tam. bogy valtsam Ie a hidnaI 6rkod6
tarsamat. Az apam nagyon merges
Jell. nem akart elengedni. Delutan ha-
rom orakor megis elindultam. a sz616k
aljaban megbujva.

A Csiki csardanaI felelmetes kep fo-
gadott. Nemet tankok alltak halotti
csondben. csoviiket Torbagy fele for-
ditottak. Egyszer csak az oroszok
meginditottak az offenzivat. korillbe-
lill onnan. ahol most a Metro Aruhaz
all. A nemetek hamarosan visszavo-
nultak. gybrs tempoban a falu fele.
Murakozi lovakkal. amik el6z61eg az
agyUkat vontattak. kis kocsikat huz-
tak. Egy ilyenre ugrottam reI. bogy
minel el6bb visszaeIjek.

Az emberek a pincekbe menekilltek.
es harom hetig alig jottek ki onnan.

A csaladom is felkoltozott a sz616he-
gyi pincenkbe. Amikor utanuk men-
tern. talalkoztam ket felderit6 orosz
katonaval. akik Budakeszi fel6ljottek.
Nem bantottak.

December 25-en az oroszok elozon-
lottek a falut. A f6 utcan sok hazba
bel6ttek. bekoltoztek a lakasokba 10-
vastol. mindenest61. Sok sebesilles
tortent. halaleset is volt. Egy debrece-
ni pedagogus. aki atjott a frontvonalon

es nalunk szaJlt meg. mar tapasztalt
nehany dolgot. 6 figyelmeztetett arra.
hogy ne sajnalja senki kionteni a bo-
rat. mert sok baj okoz6ja lesz. A koz-
seghaza adatai szerint 60 ezer liter
borkeszlete volt a falunak akkor. A
katonak a hord6kba l6ttek. ha kifo-
gyott addig a szintig. akkor alaja l6ttek
ujb61. igy ittak Ie magukat.

A lanyiskolaban 2000 ember zsufo-
l6dott ossze a pinceben -f6leg asszo-
nyok. gyerekek. fiatal lanyok. Harom
tisztelend6. dr. Sik Zoltan. Szab6 es
Szep Zoltan eletiik kockaztatasaval
vedtek 6ket.

Amikor elcsendesedett egy kis idore
a komyek. kimereszkedtem a pince-
bolo es azt lattam. hogy feher es pirog
ejt6emy6k hullottak a Sas-hegy old a-
lara. Kes6bb talaJtam is egyet. igy
kozelr6l lathattam. Egy bomba alaku
femtartaJy volt. ami leereszkedett. A
pirOg ejt6~my6s l6szert. a feher elelmi-
szert rejtett magaban.

A pincenkb611attam. amint az oro-
szok korbeveszik a K6-hegyet. es kezi-
fegyvereikkel "Hurra. hurra!!!" kial-
tassal megrohamozzak. mint a filme-
ken.

Nem iitkoztek ellenaJlasba.
Ezen a karacsonyon nem gyultak

gyertyak a karacsonyfakon. Januar
vege fele a marharepanak is orultiink.
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