
Balfi né metek segí tsé ge zsidó
ké nyszermunkásoknak l 9 44-| 9 45-ben

A Sopronhoz közeli, a római korból ismert gyógaizé -
r l nevezetes Baf közsé gbe 1944 novemberé ben é r,
keztek ké nyszermunkára a zstdó n6 deportáltak els 
csoportiai. A magyar hatóságok - az Eichmann-
kommandó parancsára - Budapestr l gyalogmenet-
ben hurcolták Hegyeshalomba, majd az SS kezé re ad-
ták  ket. A határmenti ZurndorJból (Ausztriához csato-
lása el tt Zuranu) vonaton tetté k meg aZ utat Balfig,
ahol a lakóházak mögötti paitákban kaptak ,,szállást",
A gazdák nagyobb pajtáiba általában ötven-ötven zsi-
dó foglyot soroltak be, A munkatábor el ké szí té sekor
a né met er dí t  szervezet tagjai számí tásba vetté k az
üres istállókat, é s minden olyan közsé gi é pületet, me-
lyet jól szemmel tarthattak, é s fogolyszálláské nt való
használatuk ráfordí tást nem igé nyelt,

December els  heté t l sorra é rkeztek a zsidó fé rfi
munkaszolgálatos csoportok is: f ké nt a november
27. é s 29. között bevagoní rozott f váí osi - eladdig ú n.
vé dett - századok tagiaiból álltak-

Köztük több neves lnaguar í ró, ú jsdqí ró,
ismert m vé sz volt,

akiket az í rásban vállalt nemzetköZi kötelezettsé geket
is felrú gó nyilaskeresztes vezet k közrem ködé sé vel
az Eichmann,kommandó gyakorlatilag elrabolt Buda,
pestr l. Balfon lé tszámuk legalább ezerre volt tehet .

December 23-a körú l ú iabb ötszáz - orosz, ukrán é s
lengyel hadmú veleti területeket iárt - zsidó munkaszol,
eálatos fé rfi é rkezett a Fert -parti, 1450 lakosú  faluba, A
ké nyszermunka tábor lé tszámának feltölté sé t további
csoportok Balfra Vezé nylé se jelentette, Ezek - a katona-
ilag kiürí tett - Kassa egyik té glagyárából, nagyré szt gya,
log, igen leromlott állapotban tetté k meg az utat Sop-
ron vidé ké ig. Közben a nehé z földmunkara alkalmatlan
n i csoportokat Né metországba szállí tották, a balfi tá-
bor lé tszáma mé gis megközelí tette a ké tezret,]

A nyomorú ságos szállásokról a né met állásé pí t 
szervezet tagjai é s  rszemé lyzete (feladatuk a Bé cs é s
Grác el tti vé dvonalak er ltetett ütem  kié pí té Se Volt)
valamint a nyilaskeresztes párt felfegyvezett tagjai, a
magyar önké ntes vagy toborzoí t ,zsid röft" virradatkor az
ú ttestí e parancsolták a tábor foglyait, A szerszámok fel-
vé tele é s a reggeli ,,kávé " kiosztása után a falut környez 
magaslatokra indultak földmunkára; futóárkokat, gé p"
puska é s golyószóró állásokat, másutt ,,tankcsapdákat"
ástak, Lé teztek k - é s fakitermel  csoportok, szállí tóbri-
gádok, nádvágók is, Az erd kben kivágott fatöí zseket,

Dr. szlta szábolcs töí té né sz a pé c§l lanu§ Pannonlu§ Ttrdo-
rnányé gyetem docense, a Magyar Auschwltz Alapí tvány (Holo.
caugt Dokumentácló§ Központ) tgazgatóia. Legutóbb I 99?.é vt
2- sámunkban közöltük í .ását.

szita subolcs

nagyobb ágakat a zsidó ké nyszermunkások sokszor ket-
tesé vel, kisebb_nagyobb csoportokban hordták le a
földb l, helyi k b l é s fábóI ké szült ,,er dí té sekig", A
söté tedé sig taí tó munkáknál valamiké pp fé lrehú zódni,
a szórakozásból is lövé sre, gyiikoiásra ké sz  rsé g figyel-
mé t felkelteni, é lefueszé llyel |árt,

A gyötrelmes napi robot ,,ellené rté ke" a reggeli vi-
zes pótkávé  é s a terepen elfogyasztott dé li marharé -
paleves volt. Vacsorára hí g f zelé k vagy leves iutott.
Mindez minimális tápé rté ket tartalmazott, kenyeret
pedi€ háromnaponta osztottak, Az ri|onnan é rkezett,
kié hezett fogolycsoportok csak napok mú Itán kaptak
valamifé le ellátást,

Legálisan é s nyí ltan é leIemkiegé szí té shez iutni
nem lehetett. (A sáncmunkások semmifé le külde,
mé nyt nem kaphattak, nem levelezhettek!)

A titokban, sokszoros áron, valamilyen csere ú tián
megszerzett póté lelmet aiánlatos volt azonnal elfo-
gyasztani, A paitákat az  rök gyakran átkutatták é s
fosztogatták, de a tartalé kké nt dugdosott falatot el-
emelhette bármelyik kié hezett sorstárs is. A foglyok
zöme nyomorú ságában - a már hiányos - fels ruhá"
zata egy ré szé t is é lelemre ké nyszerült cseré lni, A hiá-
nyokat a növekv  számban elhalálozott, legyilkolt fo-
golytársak feIszerelé sé b l pótolták, amí g lehetett. Í gy
adódott, hogy sokak vé gzeté t a fagyások vagy az é jsza-
kai kih lé s okozták,

A munkatábor foglyai csak az ú tteSten köZlekedhet"
tek, Tilos volt a balfi gazdák szé napadlására, netán is-
tállójába belé pni, beké redzkedni. Mé gis többen pró-
bálkoztak ezzel az é iszakai fagyhalál el l menekvé st
keresve, (1944 tele különösen kemé ny, hófú vásos
volt,) Gyengé lkedni, munkára nem kivonulni mé g or-
vosi felmenté s eseté n sem Volt ajánlatos. Többeket,
mivel ,,szalmabetegsé gbe" estek, vagyis a nedves szalma
illetve nádvacokból reggel már nem tudtak kibú ini,
helyben agyonvertek vagy az udvar, a kert vé gé ben
agyonl ttek az  rsé gbe sorolt nyilaskeresztes suhan-
cok, a razziázó SS-ek, né met segé drend r k. Sok bajt,
tí í u;zt hozott a sáncmunkásokra a

megí elel  tisztdlkodás hidnga, a növekv 
eltetvesedé s is.

swrb Antal í ró, irodalomtörté né sz utolsó levelé t 1944.
december ló-án titokban í rta Balfról, A helyzeté t addig
kend z , de testileg megtört, sokszorosan megalázott
fogoly már semmit sem leplezett felesé ge, család|a
el tt. ,Á|nlában az a helg, ahol most vaggunk, Balí , átkluü
ega helu, é s mihden tekintetben naggon rosszul me4g nekiink. É s
mlst mdr nincs is más remé nysé gem, mint az, hogg a háboninak
nemsokára vé ge lesz, a tartja mé g bennem a lelket.. ."' Szerb
Antal nem é rhette meg a váva várt szabadságot, nyilas
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 tei 1945. január 27-é n egy pajtában agyonverté k.r Nem
sokkal ké s bb Halász Gábor esszé í rót é s IvOr (Deutsch)
Dé nes ú jságí rót is ott é fte a vé gzet. Március 8-án az
é hezé st l vé gleg erejé t vesztette Sd,rközi György, a ,yá-
lasz" szeIkeszt ie, a né pi í rók mozgalmának tagia, fu
er szak többszáz balfi áldozatának sorába tartozik a
Felvidé k l ide hurcolt Q\sztlnai Lajos, a Né pszava ne-
ves ú jságí rója, Kornlós ]en  hí rlapí ró é s Szí í ld Bertalan
tanár is,' A )lilágosság" cí m  lap l94ó, október 29,i hí I-
adása a balfi áldozatokhoz soí olta Váqi lános szobrászt
é s \chuberl lózsef ú szóbainokot is,

A helyi -.. meghatározóan né met származású , né metajhú

- lakossággal, ahogy minden Soplon vidé ki er dí t 
munkatábor eseté ben, mé g szót váltani is szigorú an
tilos volt, A tilalmat megszegni meré szel  foglyot ki-
köthetté k, megbotozhatták é s minden lehet  módon
büntetté k,

De ruegtorolták a leleplezett kapcsolattartást
a helqi gazdán vagu családidn

is. Megalázó fenyegeté SSel, GeStapo-figyelmezteté s-
sel, máskor sárga csillaggal való meglelölé s é s inter-
nálás veszé lyé vel kellett szembené znie annak, akit a
foglyokkal tev legeS együtté rZé Sen, a páriák iegcseké -
lyebb támogatásán kaptak.

Mé eiS, a nyí ]t, bárhol látható bruta]itáS, a minden-
órás gyötré s, a gyakori kivé gzé sek a balfi lakosság egy
ré szé nek emberi ré szvé té t, aktí V támogatását váltották
ki,  k, a karszalagoS né met (osztrák) pártmegbí zottak,
Volksbund-tag besú gók, a legszigorú bb tilalmak, a
nyilaskeresztes jár rök razziái é s házkutatásai ellené -
re sokfé le lelemé nnyel segí tettek, Balfra, a közeli Fzr-
tí nikosra é s Kópházára lellemz , hogy lakosai közül - a
ké nyszer, é s a,,kiemelt javadalmazás" í gé rete ellené re
- alig akadt ,,zsidó r" _ (Megjegyezzük, Balfnak l9l0-
ben harmincegy, l920,ban három zsidó lakosa volt,
l930 tól már egy sem,)'

A balfi ké nyszermunka egyik tú lé l je, Bence Cyölgy
,,Szabadí tó börtön" cí mí i é lmé nyregé nyé ben megörökí -
tette a balfi gyógyfürd  igazgatójának, Wosinsfti Ern -
nek sokoldalú  é s következetes emberi helytállását,
Családlával együtt, kitartó segí t munkával, eredmé -
nyesen helyezkedett szembe a balfi halálos gé pezet-
tel, A körorvoské nt, patikuské nt is m köd  dr.
Wosinski István saját köItsé gé n százaknak biztosí tott
titokban é lelmet, l945 márciusának vé gé n több zsi-
dót, a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolás
el l é lete kockáztatásával rejtett el sikerrel,Ó

fu egykori deportáltak emlé kezé seinek feldolgozása
után mé g 1983_ban közzé tettük, hogy több balfi gazda
é s családja a nemzetiszocialista é s nyilaskeresztes
ré mtettek hatására nem burkolózott a passzivitásba,
nem állt meg a döbbenetné l, P\z uszí tó propagandát
elutasí totta, erkölcsileg nem rendült meg, Az emberi-
leg elvárható cselekvé st választotta, támogatta a fog-
lyokat, f ké nt az est ]eple alatt nekik lelemé nyesen el,
iuttatott é lelemmeI, a kitartásra való buzdí tással, ese-
tenké nt szöké sük, elrejt Zé sük segí té sé vel, Vo]t, aki
naponta bef tötte a mosókonyhát, a katlant, Volt aki
nyitva haglta é jszakára a meleg m hely ajtaját vagy
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nem reteszelte be az istállóajtót, Akadt üZenetközvetí ,
t , remé nyadó levelet továbbí tó é s olyan apróbb-
nagyobb tettet válialó lakos, akinek gesztusa a pokol
bugyraiban a tú lé lé s lehet Sé eé t villantotta fei, Ön-
zetlenül é s tartósan együttm ködött a zsidó sánc-
munkásokka] a Wosinski ház földszintié n lakott
Gqulassyné , Fleck ]ános é s felesé ge, ]tiger Kereszté lyné ,
]iiger Margií , Lagler Pál pé k é s házané pe, Pölrl János
Családja, Pöltl MáIton lakatosmesteí , Szabó Istvánné
gazdaasszony embersé gé r l több tú lé l  emlé kezett
meg elismeré ssel,'

tilabban a Soproni Levé ltárban bukkantak fel irat,
rendezé skor olyan levelek, amelyek a ba]fi né metek-
nek a mindenükb l kifosztott, emberpusztí tó robotra
ké nyszerí tett zsjdók iránti együtté rzé sé r l szolgálnak
eddig ismeretlen bizonyí té kokkaI,3 I94ó elejé n Balfon
is megindult a kitelepí té si listák összeállí tása, Ezekre
(ahogyan az sajnos országszerte törté nt) számoS
olyan magyaré rzelm , Volksbund- é s náciellenes né _
metajkú , né met származású  magyar állampolgár is
felketült, akik minden o1dalról tiltakoztak a kitaszí tta-
tás, az igen el szakosan fellé p  kitelepí té si bizottsá-
gok határozata ellen, A baifi né metek is mentesí té sé rt
ki]incseltek, küzdötiek a szül föid ké nyszer  elhagyá-
sa ellen. Ekkor csatolták ké relmükhöz az e]jsmer , az
utolsó háború s é vben vagy l946-1:an ké szü]t, embeli-
poIitikai hel}tállásukat bizonyí tó leveleket, ameiyek-
t ] Balfon való maradhatásukai remé lté k, Sajnos ke-
Veseknek adatott meg a mentesí té S, bár a né v szerinti
kutatás ebben az összefüggé sben mé g nem törté nhe-
tett meg, A kitelepí té si listákra 1250 balfi lakost vettek
fel, s vagyonuktól megfosztva a megszállt Né metor-
szágba szállí tottak köZú ]ük l l84-et,q

Mentes(té sben tehát tnindössze hatv anhatan
ré szesültek .

A sorsfordí tó inté zkedé sben - talán - helye lehetett
az elkülöní tett, sporadikusan fennmaradt hálalevelek-
nek,

A legteliesebb levelezé s Pöltl }ános é s családja (Balf,
283-as házszám) eseté ben maradt fenn, Ebben helyet
kapott a Lagler család embersé gé nek emlé ke is, Pöltl
Iánosné  l94ó. április 29-é n a ,,Tekintetes lL szimú  Kitelepí té -
sí  Mentesí tí  Bimttság" jóindulatát ké rte szemé lye, vala-
mint Teré z é s Róbert nev  gyermekei megkí mé lé se é r-
deké ben. ld közben e]halálozott fé rjé vel az 194l, é vi
né pszámláláskor magyar nemzetisé g eknek vallották
magukat, né met é rdekek szolgálatában ál]ó szerveze-
teknek tagjai nem voltak. ,,Deportáltakkal Sok jót tet-
tünk" - bizonyí té kul egyel re sainos lappangó (a szerz 
megjegyzé se) leveleket csatolt, ,,Ldryom é kté t tette kl(.kák-
ra, mihor több esetben, összesen hú sz munkasz1lgálatost szöktetett
meg Balfról, é s ezzel óletühet mentette meg. Kett  a luveswdelme-
sebb id en három napiq házunkban rejtEettünh." A ,,legvesze-
delmesebb id '-t Ba}fon l945 máIciusának utolsó nap-
jai ielentetté k, A Vörös Hadsereg csapatainak köZvetlen
beé rkezé se el tt a né met tábori csend rsé g l83 menet,
ké ptelen, beteg foglyot legyilkolt egy faluszé li sáncárok
mé lyé n. , ,'o

Ra}ósz Kutt é desapiával, R/ulsz Sándorral vé gzett



ké nyszermunkát Balfon. l94ó, február l3-án Bé csb l
í rt gé pí rásos levelé ben ré szletesen sorolta a PöltI é s
Lagler családok Balf 28t-es, 282-es é s 283-as ház,
számok alatti tagiainak ,,minden emberileg lehetsé -
ges" tetté t a közel száz, aZ ottani paitákban nyomorgó
zsidó é rdeké ben, Emlí ti a sikeres szöké seket is, é s
hogy kiüté ses tí fusza idejé n titokban é lelmiszert é s
ápolást kapott, ami az é letet jelentette számára. To-
vábbi tanú ké nt Fenu  Ervtn budapesti lakost, bajtársát
nevezte meg, teljes cí mmel, Ré vé sz egy másik, ké zí rá-
sos levelé b l kitú nik, hogy Balf katonai kiürí té se után
ú t'uk Mauthausen koncentrációs táborába, majd an-
nak egyik hirhedtté  vált allágeré be, Gunsftirchenbe veze-
tett, É desapja a megpróbáltatásokat nem é lte tú l,

Wdsz Frigyes l94ó. március 25-i ké zí rásos, mé ly
ré szvé tb l fogant levele Pöltl János halála miatt é rke-
zett a Pöltl családhoz, de Lagleré kkel is levelezett,
Pöltlé kre - mint í ria -,,a legna€yobb hála, szeretet é s
tisztelet mellett" gondol mindenkor Valamiké pp segí -
teni szeretne, mert - ahogyan   fogalmaz *

,,amit velem é s a többiekkel tettek,
örök hálára kötelez".

,,Nagyon sokkal tartozom" - í rta Vé güi ,,Fritz bácsi",
amihez családtagiai is csatlakoztak, ,,Köszönjük mind-
azt a sok jót, amit fé r|emmel, illetve apámmal tettek
Weisz Frigyesné , é s É va", Igen elismer  az é v megielö-
lé sé t né lkülöz , feltehet en 194ó, április 8-án kelt le,
vé l, melynek aláí rója Rajnainé  Mária, Pöltlé k a fé rié t
é s ,, többi tárcát" segí tetté k, ,,akiknek a hála imáia kell,
hogy az é gbe kerüliön",

Geiszler Pál 45 é ves balfi lakos ,,alázatos ké relme"
mentesí té sre 194ó. máius l-jé n kelt. Családlával Balf
2l4-es számú  hazában alatt lakott, mindháImuka a ki-
telepí té s VeSZé lye leselkedett, Emiatt igazoltatta, hogy
né met katonaszökevé ny volt (feltehet leg az 1944. é yi
kötelez  Ss-sorozás el l elbú idosott - a szerz  meg,
jeg}zé se), mint í rja: ,,a legkitikusabb id ben nyí ltan
szembeszálltam a volksbundista eszmé kkel é s rábeszé -
lé ssel a falumbelieket is ellenállásra buzdí tottam", A
ké relemhez csatolta - sajnos a dokumentációból vala-
mikor kiemelté k - Weiss Tivadar budapesti lakos, volt
balfi munkaszolgálatos igazolását, amely szerint
Geiszler gazda elrejtette, Valamint hé t másik munka,
szolgálatos közös nyilatkozatát támogatásukól- GeisZ-
ler Mihálynak l94ó. március 3I- é n |Jngár Elemé r kül-

dött Sopronból igazolást, mert mint í rja, ,,az id ben,
mikor már zsidókkal való é rintkezé s veszé lyessé  vált,
mindenkor mindenben segí tsé günke állt".

Fluiger (helyesen Floiger - a szerz  megjegyzé se)"
Iánosné  balfi lakos l94ó. április 30-án kapott Sopron-
ból Simon ]ózseft l, a 300/I7| sz, munkásszázad volt
parancsnokától igazolást, amelyben az többek között
mé ltatia, hogy ,,a zsidó munkaszolgálatosoknak több
í zben é lelmet iuttatott a Fluiger család", További ku-
tatást igé nyel Spárger |ános balfi lakos l94ó. máius l-
ié n kelt ké relme nyolc tagrl családja Balfon maradha-
tásáé rt. Számára Fleischmann len  (Sopron, Papré t u.
l0. alatti lakos) igazolta, hogy SpáIger ,,l940-tóí  l94l
május havdig zsidó csempé szé sben ré szt vett". Az Anschluss
utáni é vekben számos osztrák zsidó menekült Ma-
gyarországra; többeknek vezetett át Sopron vidé ken az
ú tiuk. Spárger }ánost ebben az összefüggé sben em-
bercsempé szet miatí  internáItáft, a töredé k dokumen-
tum kiteriesztett vizsgálatra é rdemes.

Az 1945, március vé gi gyors kiürí té s, a deportált bu-
dapesti zsidó n k é s fé rfiak Mauthausenba vezé nylé se
el tt ké szülhetett az id pont né lküli, ám emelkedett
hangr1 hálalevé l Muar (Moset?) Antalné  ú rasszonynak,
balfi lakosnak cí mezve, Né gy budapesti deportált fé rfi
ceruzával ké szült összefoglalója dokumentália, hogy a
földi pokolba juttatott páIiák mit é reztek a balfi asszony
mindennapi áldozatát, kockázatos segí tsé gé t tapasáal-
va. ,,Y,eiüft a ió Istent, aaia vissu ut a ióságot  ga Önneh, mint
csaádjának soksmruan. Remé Ijük hogy ez a ké ré s nk  gu az ls-
tan, wint az emberek ré szé r I meghallgatásra talál ,,.
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neve szerepel

Kedves Barátunk!
Megköszön|ük, hogy a mrllt é vben gondolt ránk é s nekünk - a Filantróp Társaságnak, mely a 8aÉ xág ki-
adója _ juttatta szemé lyi jövedelemadója egy százalé kát, ami összessé gé ben ó3 353 forintot tett ki, Ezt az

öSszeget is a lap kiadására fordí tottuk.
Ké riük, condolion ránk ismé t, amikor ú jra rendelkezhet l998. é vi szemé lyi iövedelemadóiának egy szá-

zalé kár |, é s nagy megtiSztelteté snek venné nk, ha azt megint a Barátrág folyóirat megielenteté sé re szánná,
Ké riük ezé rt, hogy kedvezmé nyezettké nt a Filantróp Társaság adószámát:

l8037rl1-2-47
tüntesse fel é s zárt borí té kban juttassa el adóbevallásával együtt az Adóhivatalnak. Fontos, hogy Ön a

borí té kon a nevé t, lakcí mé t é S adóazonosí tó ielé t is adia meg. Köszönettel é s tisztelettel
a szerkeszt sé g
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