„Hol sírjaink domborulnak...”
Pályázatom tárgya nem márványtáblával megjelölt emlékmű, nem hősök emlékére állított
szobor, hanem egy erdősáv szélén megtalálható ismeretlen német katona sírja.
Még egészen kicsi gyerek voltam, mikor apukám megmutatta nekem a sírt. Azonnal
kérdéseket szegeztem neki, amik sajnos megválaszolatlanok maradtak. Elhatároztam hát,
hogy magam próbálok minél több dolgot kideríteni a sírról és a hozzá kapcsolódó
eseményekről. A legtöbb segítséget Borbandi Györgytől kaptam, aki régóta kutatja
környékünk világháborús eseményeit, emlékeit.
A 65-ös főközlekedési út teveli elágazójától 800 méterre az út menti erdősáv szélén
található ez a katonasír. A legközelebbi lakott település Griesenwald.
Amikor megismertem a sírt, a megkopott fakereszten csak ennyi volt a felirat: DEUTSCHER
SOLDAT.
A katona a II. világháborúban vesztette életét.
Hazánk szerepe a II. világháborúban ismert már előttem. Olvasmányaimból tudom, hogy a
németek több éven keresztül állomásoztak az országban, és mi magyarok a szövetségesükként
harcoltunk. 1944-ben a szovjet hadsereg előrenyomulásával a németek kénytelenek voltak
visszavonulni Magyarország területén.
Csurgópusztán - az egykori Stockinger uradalomban- 1944-ben német Wehrmacht alakulat
állomásozott. Ma már nyoma is alig akad az uradalomnak, a kastély és a cselédépületek
építőanyagait a háború után a közeli település, Tevel lakói felhasználták az építkezéseik
során. Az évek múlásával hatalmasra nőtt néhány díszfa jelzi, hogy ott valamikor a kastélyhoz
tartozó park volt.
Az orosz előnyomulásával természetesen a Csurgópusztán állomásozó német alakulatnak el
kellett hagyni a területet, vissza kellett vonulniuk. Két várható irányból közeledtek az
oroszok, egyik a mai teveli gépállomás felől, a "kövesúton", a másik a Závod-Mucsi irányából
érkező földutak felől.
Idős emberek elbeszélése alapján (ez a szóbeszéd járja Tevelen) a visszavonuláskor egy fiatal
német katona megsebesült. Őt társai hátrahagyták több páncélököllel (Panzerfaust-tal).
Fedezéket keresett magának, és onnan próbálta nehezíteni az ellenség előrenyomulását.
Sikerült kilőnie egy orosz T-34-es harckocsit. Bátorságának és tettének bizonyítéka a roncs,
amin később a teveli gyerekek (ma már nagy- és dédapák) sokáig játszottak, amíg el nem
vitték.

A túlerővel szemben azonban nem volt esélye az életben maradásra. Ott nyugszik ma is, ahol
a halálát lelte.
Ma már új fejfa hirdeti, hogy ott a fák alatt egy névtelen hős van eltemetve.
Két éve a hőgyészi plébános megszentelte a sírt.
A német állam, a német nemzet megkapta büntetését a világtól a világháború végeztével. Ez
a katona, számomra mégis egy igazi hős, függetlenül attól, hogy német egyenruhában volt.
Az életét adta egy háborúban…
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