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A szovjet csapatok által elkövetett gyilkosságokról és 
más kegyetlenségekről a pálos rend pálosszentkúti 
kegyhelyén 1950. évi börtönbe kerüléséig szolgáló Ho-
monnay Sándor szerzetes visszaemlékezésben így írt: 
„[…] A Tóth család a lelőtt édesapa számára a tíz kör-
mével volt kénytelen a sírt kaparni, mert a tanyákból 
minden erre alkalmas eszközt a szovjetek elvittek lövé-
szárkot ásni. A kremzerhegyi /nem volt ott hegy, sem-
mi emelkedés, csak azért nevezték el hegynek, mert 
a szegény homokra szőlőt ültettek/ iskola közelében 
lakott Farkas nevű gazda. Amikor egy alkalommal két 
orosz katonát láttak a tanyájuk felé közeledni, Farkas 
édesanyja és a felesége a rejtekhelyükön elbújtak. On-
nan mindent láttak, hallottak. A katonák az asszonyo-
kat követelték. Farkas az édesanyját és a hitvesét nem 
volt hajlandó nekik kiszolgáltatni. Erre a katonák Far-
kast lelőtték, mint egy kutyát.”  

A NŐKÉRT VÍVOTT MEGMENTŐ HARC

Homonnay Sándor feljegy-
zéseiben utalt Vezér Ferenc 
vértanú halált halt rendtár-
sára is, aki a terület (Pálosz-
szentkút) szovjet megszál-
lását követő időszakban 
részt vett a tanyai polgár-
őrség megalakításában, és 
1944 decemberében fiatal 
nőket védelmezett. Ennek 
kapcsán összetűzésbe ke-
rült egy fegyverrel fenyege-
tőző orosszal, aki a nőket el 
akarta vinni. A fegyver elsült, 
és az orosz katona belehalt. 

Az eset kapcsán perbe fogták és – 
ügyét összekapcsolva a Grősz Jó-
zsef kalocsai érsek ellen folytatott 
perrel – halálra ítélték, ezt követő-
en Budapesten a Gyűjtőfogházban 
végezték ki 1951. augusztus 3-án, 
vagy ahogyan Homonnay írta: „[…]
kihallgatás nélkül agyonverték.” 

AZ ÍTÉLET?

Az ítéletet 7 óra 12 perckor hajtották végre, az orvosok a 
halál beálltát 7 óra 30 perckor nyilvánították ki. Holttes-
tét jeltelen sírba, álnéven temették el. 1992. február 17-
én a Legfelsőbb Bíróság a vádak alól Vezér Ferencet fel-
mentette. Földi maradványait hosszas kutatómunka után 
találták meg a Rákoskeresztúri Új köztemető 289-es par-
cellájában.

Korábban – 1945-ben – a rendőrség őrizetbe vette 
kommunistaellenes kijelentései miatt, de felmentették. 
1946 januárjától a magyarországi pálos rendtartomány 
vezetésében is részt vett, mint II. tartományi tanácsos. 
A kommunista hatalom több alkalommal próbálta perbe 
fogni, megtörni.

A források tanúsága szerint Petőfiszálláson és Szent-
kúton kiemelkedően magas létszámú férfi esett áldozatul 
a megszálló szovjet csapatok tevékenységének. Az áldo-
zatok neveit a petőfiszállási temetőben egy emléktábla 
őrzi; 64 fő szerepel rajta, ám a helyben élők között elter-
jedt információk szerint jóval többen lehettek, a névsor 
tehát nem teljes. 

A LEGISMERTEBB ALFÖLDI VÉRTANÚ 

V E Z É R  F E R E N C  Vezér György néven született 1914. 
március 23-án a Szatmár vármegyei Szaniszló falu-
ban. 1926-ban Esztergomban, a szalézi nevelőintézet-
ben tanult, majd a bencés gimnáziumban érettségizett. 
1935-ben kérte felvételét a pálosok közösségébe, ahol 
a Ferenc nevet vette fel. Pécsett végezte bölcseleti és 
teológiai tanulmányait. Virág Ferenc pécsi megyés püs-
pök szentelte pappá 1940. január 28-án. Lelkipásztor-
ként működött a budapesti Sziklatemplomban és Pécsett 
is - mindkét helyen házgondnoki feladatokat is ellátott. 
Legfontosabb állomáshelye azonban Pálosszentkút volt, 
ahol kisebb-nagyobb megszakításokkal, több időszakon 
keresztül egy ideig házfőnökként és a helyi lelkészség 
vezetőjeként is szolgált.

VEZÉR FERENC
(1914-1951)

„…Kitartás. Tél után jön a nyár. Nagypéntek 
után a húsvéti feltámadás.”

Vezér Ferenc koporsójából származó szilánkok


