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Az 1940. augusztus 30-i bécsi döntéssel rendkívüli módon felgyorsul-

tak a politikai és háborús események, és velük párhuzamosan a magyarság 
és a többi romániai nemzeti kisebbségeket érintő jogfosztások és nacionalista-
vasgárdista atrocitások Romániában. 

Alighogy megszületett a második bécsi döntés, már híre kelt a Szamos 
mentén, hogy „studencek”1 garázdálkodnak és fosztogatják a magyar udvarhá-
zakat, és hogy betörtek Bánffy Albert báró válaszúti kúriájába is, ahonnan el-
rabolták a családi ékszereket, és hogy fenyegető nyomokat is hagyjanak maguk 
után, az ékszerdobozokat mind szétszórták a falu utcáiban. 

1940. szeptember 8-át írtak, amikor a környékbeli vasgárdisták éjnek idején 
megtámadták a zsidónak vélt dr. Vasvári Sándor szentlászlói körorvost és csa-
ládját, és kirabolták a mai községházának helyet adó négyszobás lakását és or-
vosi rendelőjét, majd az épületnek a Nagy utcára néző ablakait betörve, azon 
keresztül adták ki bútorait is a belevalókkal együtt, és rakták fel az utcán vára-
kozó négy teherautóba, és szállították el déli irányba. Az orvos és hattagú csa-
ládja, hogy életüket mentsék, csak úgy hálóruhában voltak kénytelenek a ker-
ten, patakon és a Kiserdőn át Észak-Erdélybe, Kolozsvárra menekülni. A ki-
ürített lakást, amely a Tordaszentlászló és Vidéke Hitelszövetkezet tulajdona 
volt, a Gyalui Járás Főszolgabírói Hivatala foglalta el. 

Az Észak-Erdélyből kivonuló román katonaság egy részét, parancsnokaik-
kal együtt Tordaszentlászlón magánházakba és az iskola épületébe szállásolták 
be, akiket azután a falunak kellett eltartania és élelmeznie. De nagyobb veszte-
ség is érte a falut! 

A düh, a bosszú, a feltüzelt nacionalista-vasgárdista indulatok arra késztet-
ték a beszállásolt katonaságot, hogy feldúlják az iskola 1877 óta létrejött Ifjúsá-
gi és Tanítói könyvtárát, folyóirattárát, gazdag magyar levél- és irattárát, ma-
gyar iskolai anyakönyveit, majd esetenként máglyát rakva, az iskola udvarán 
égették el azokat. Falragaszokon szólították fel a lakosságot, hogy ne beszélje-
nek magyarul. Egyre-másra jöttek a katonai és munkaszolgálatos behívók. A 
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hadköteles férfiakat Moldvába szólították, a munkaszolgálatosokat pedig Buka-
restbe, az otopeni-i repülőtér és a Mogoşoaia körüli munkatáborokba; a 
ploieşti-i pályaudvar körüli építkezésben, a brádi bányákban és a burges-i hadi-
út építésénél napi 10–12 órát dolgoztatták, és csak három hónaponként enged-
ték két hétre haza őket tisztálkodni, az elrongyolódott alsó és felső ruhájukat, 
lábbelijüket váltani, vagy a sürgős mezei munkákban segédkezni, beadni 
Antonescu fasiszta államának a gabonát, az állatot, a takarmányt, befizetni az 
adót. Pedig a magyar munkaszolgálatosoknak még zsold sem járt, az itthon 
maradottaknak még hadi segély sem, csak akkor, ha románnak vagy németnek 
vallották magukat. Csoda-e, ha nem bírták a munkát és az embertelen bánás-
módot, és az engedélyezett két hét szabadságuk után – vagy azt ki sem várva –, 
átszöktek a Kolozsvár közeli Bükk-erdő déli határán húzódó országhatáron a 
most már Magyarországhoz tartozó Észak-Erdélybe, sokszor családostól 
együtt. Ha nem sikerült a szökés, a „granicserek” – határőrök – miután meg-
verték és kifosztották őket, átadták a csendőröknek, akik csendőrőrsről-
csendőrőrsre vitték a szerencsétleneket Nagyszebenbe és állították hadbíróság 
elé, ahol a 6-os számú, Területi Illetékes katonai Hadbíróság (Curtea Marţială 
C. 6 Ter. Sibiu) tiltott határátlépés és lázadás, azaz „trecerea frauduloasă a 
frontierii şi rebeliune” vagy „transport de corespondenţă, vagyis tiltott levél-
szállítás vádak alapján háromtól öt évig terjedő börtönre ítélte őket (lásd: 
Dispoziţii şi corespondenţă de război 1945, 304–919. lap – Utasítások és hadi 
levelezés). 

De vegyük sorra, hogy mit kellett elszenvedniük azoknak a tordaszentlász-
lói magyaroknak, akik szülőföldjükhez, munkával-verítékkel szerzett és meg-
tartott vagyonkájukhoz, a századok folyamán önszerveződéssel megteremtett 
intézményeikhez ragaszkodtak. A vasgárdista FIXES-egyenruhások az 1940-
ben Észak-Erdélyből idetelepített vasgárdista csendőrség, rendőrség, határőr-
ség, vámhivatal és egyéb elnyomó szervezetek tagjai állandó terror alatt tartot-
ták a lakosságot – a magyarságot. A vasárnapi református istentiszteleteket a 
templomban is csak a vasgárdista fészekalj parancsokának (şef de cuib 
legionar), annak a bizonyos Văleanunak, a tüdőszanatórium gondnokának a 
jelenlétében lehetett megtartani. A szertartás a román királyhimnusz eléneklé-
sével kellett hogy kezdődjön, amit csak maga a Vezér énekelt orgonakísérettel, 
mert a gyülekezet néma maradt. Az állami iskolába járó V–VII. osztályos ma-
gyar gyermekeket kötelezték a román nyelvű ortodox szertartáson való részvé-
telre, megkövetelték tőlük, hogy a román nemzeti ünnepeken bocskort viselje-
nek, és román nemzeti viseletet öltsenek magukra. Persze, hogy ilyenkor a 
gyermekek nem mentek el a hivatalos ünnepekre, amiért a magaviseleti jegy 
levonása járt. 
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Az állami iskolában, noha a tanulók 99,99%-a magyar nemzetiségű volt, 
egymást közt – testvérrel, pajtással, padtárssal – sem a tanteremben, sem az 
iskola udvarán nem beszélhettek magyarul, még az utcán sem. Ha valaki meg-
szegte ezt a „törvény”, egy ún. „biletát”2 nyomtak a kezébe, ami után tíz fene-
kes, körmös vagy tenyeres járt még tanóra közben is, amit a „bozgor”, „bangil-
bangilă”, „topor”3 jelzők közepette osztogatott a tanító. 

Az I–IV. osztályos református elemi népiskola tanulói Abrudan Traian 
körzeti tanfelügyelő jóvoltából csak úgy léphettek a következő osztályokba, 
tanulmányi eredményeiktől függetlenül, ha a magyarul tanult tantárgyak anya-
gából románul is vizsgáztak. 

A községházunkban berendezkedett közjegyzői hivatalban a jegyző, a bíró, 
az idegenből hozott tisztviselők előtt sem szólalhattunk meg magyarul. 

És ha valaki mégis megpróbálta, Moşu Tiberiu közjegyző székéből felugor-
va, a falra kifüggesztett feliratról ordítva olvasta: „Nu vorbiţi ungureşte!” Ez a 
közjegyző lett aztán, a proletárdiktatúra éveiben, az Aranyosgyéresi Néptanács 
titkára. A községházán a közjegyzői hivatal tisztviselői közül egyedül Ioan 
Goşa aljegyző úr, mindannyiunk kedves Gósa bácsija, a járási Szolgabírói Hi-
vatalban Bodea Traian jegyző, az állami iskolában pedig Bodea Silvia kézimun-
ka-tanárnő hallgatott meg minket, ha magyarul mertünk beszélni. Utóbbi hét 
éven át kolléganőm volt a kolozsi iskolában.  

Ha a mezőn, az országhatár közelében lévő határrészekben: Szilva, Bázsa-
völgye, Orbános, Szúrákos, Büdöskút, Far, Rápó dolgoztunk, a „granicserek” 
rendszerint kérdőre vontak, megmotoztak, a férfiaktól elszedték a bicskát, a 
dohányt, és a bukszájukkal együtt pénzüket is, s nem volt kinek jelenteni, mert 
rögtön ráfogták az emberre, hogy Magyarországra akart szökni, és puskatussal 
meg is verték.  

A falu kultúrházába, a Dalárdaházba 1941-től zsidó munkaszolgálatosokat 
szállásoltak be a katonai hatóságok. Ezekkel a szerencsétlen, rongyokba burko-
lózott, mezítlábas emberekkel termeltették ki a Kisfenes határában lévő Bük-
kös községi erdőből a faállományt, amiből vegyi úton hajtóanyagot állítottak 
elő Németországban. Korán reggel, még sötétben indították őket munkába és 
este, sötétedés után terelték be a szálláshelyükre. Mindezt azért, hogy a lakos-
ság ne láthassa kegyetlen sorsukat, s ne tudjon velük kapcsolatot teremteni. A 
falu lelkésze többször is megpróbált a katonai hatóságoktól engedélyt kérni, 

                                                 

2 cédulát 
3 magyar, áruló 



 

4

hogy felkereshesse őket, a betegeknek tejet és orvosságot juttasson be, de so-
hasem kapott rá engedélyt. Az erdő teljes kitermelése után 1944-ben Tordára 
helyezték át a zsidó munkaszolgálatosokat, sorsukról nem tudunk azóta sem. A 
szép magyar dal, a zene, a tánc, a kultúra hajlékát így változtatták pokollá, az 
ártatlan emberek gyehennájává. Mi több, a református elemi népiskola I–IV. 
osztályos tanulói 1941. október 31-én a Reformációra emlékeztünk a temp-
lomban. Az ünnepség után, alighogy kijöttünk a templomból és elfoglaltuk 
megszokott helyeinket a templommal szemben lévő iskolánk osztálytermében, 
egy kisebb katonai egység megszállta iskolánkat és környékét. Házkutatást tar-
tottak a pincétől a padlásig, bennünket, tanulókat megmotoztak, s követelték, 
hogy Énekeskönyvünket helyezzük magunk elé a padtetőre. A lelkipásztort, aki 
akkoriban bennünket tanított, arra kötelezték, hogy a templomban lévő refor-
mátus Énekeskönyveket szedje össze, s hozza be az iskolába, s közben lisztből 
készült csirizt is szerezzen. A házkutatást végző katonák parancsnoka utasítot-
ta a katonákat, hogy az általa megjelölt számú énekeket csirizes papírral ragasz-
szák le, vagy tépjék ki az Énekeskönyvünkből. Ezek a következők voltak: a 49. 
oldalon az 52. éneket a Román Királyság Vallás- és Művészetügyi Minisztéri-
uma a 14 005., illetőleg az ezt értelmező 1923/41 020. számú rendeletével ez 
éneknek, mint „magyar nemzeti himnusznak” éneklését a román állambeli re-
formátus egyház istentiszteletein eltiltotta, az 50. oldalon Vörösmarty Mihály–
Egressy Béni: Hazádnak rendületlenül című ének, a 78. oldalon a 81. a Bűnbánati 
énekek közül: Ím nagy Isten! Most előtted szívem kitárom. Menedékem nincs 
sehol a földi határon; a 166. oldalon a 169. Énekünket — Seprődi János: Ha-
talmas Úr! Mért látogatsz?; a 170. énekünket, Sztárai Mihály–Kálmán Farkas: 
Egyedüli reményem, Óh Isten! Csak Te vagy; a 175. oldalon Luther Márton: 
Erős várunk nekünk az Isten; a 177. oldalon 179. énekünket: Gályarabok éne-
ke; a 212. oldalon a III. Zsoltárt: Oh, mily sokan vannak! Akik háborgatnak 
Engemet, óh Istenem; a 248. oldalon a LXXIX. Zsoltárt: Öröködbe Uram, 
pogányok jöttek; a 259. oldalon a XC. Zsoltárt: Te benned bíztunk; a 253. ol-
dalon a LXXX. Zsoltárt: Hallgass meg Izráel pásztora!; a 281. oldalon Varga 
Gyuláné–Maár Margit: Az Úr csodásan működik; a 343. oldalon Victor János: 
Ne csüggedj el, kicsiny sereg; a 310. oldalon: Mester, a bőszvihar dühöng, és a 
322. oldalon Rákóczi Ferenc imája, vagyis mindazokat az énekeket, amelyek 
analóg módon fejezik ki az erdélyi magyarság, akkor Dél-Erdély magyarságá-
nak életérzését, sorsát, nem volt szabad énekelni.  

Ilyen előzmények közepette értük meg Dél-Erdélyben 1944 augusztusát-
szeptemberét, októberét és novemberét (lásd a folytatásban). 

 


