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Ilyen előzmények közepette értük meg Dél-Erdélyben 1944 augusztusát-
szeptemberét, októberét és novemberét.  

Különös augusztus volt. A szokottnál is forróbb volt 1944 augusztusa! A 
szalmásgabona-vetés, az aratnivaló a falu határának felső fordulójában, a Kis-
Szamos és az Aranyos vízválasztóján elterülő határrészekben volt: Rakottyás-
ban, Mélyvölgyben, Zarándoknál, a Térben és Köveskút terén, Kis-Hesdátban, 
Isten-kassa nyíriben, Sároskút fején. A havasalji éghajlat ellenére hamarabb 
érett, vagy éppen túlérett a gabona annyira, hogy kévekötelet sem igen lehetett 
fonni a szalmájából, csak ha állandóan hideg kútvízzel öntöztük. Ezért sietni 
kellett az aratással, a kalongyálással és a hordással, így szeptember elejére már 
csak zabkalongyák maradtak a határban. Éjszakai álmunkat, nappal pedig az 
aratást és a hordást gyakran zavarta meg a felső légkörben repülő, veszélyt su-
galló, nehézbombázó gépek zúgása, egyre sűrűsödő jövése-menése, néha feltű-
nő csillogása, minek következtében egyre nőtt az itt maradt magyar lakosság, 
anyák, gyermekek, hatvan éven felüli öregek-nagyapák szorongása, félelme, 
aggodalma, akik még itthon maradtak-maradtunk, és nem menekültünk az Er-
délyt kettéosztó országhatár túloldalára, vagy akik még nem cseréltek birtokot 
és házat a Nádas mentéről, Gyaluból, Magyarlónáról, Szászfenesről, Kolozs-
monostorról, Szamosfalváról, a Kapusokról hozzánk áttelepült, a vasgárdista 
hatalmat kiszolgáló románokkal, akik az ún. „Garda de fix”-be tömörültek, és 
Batalionul Fix Regional Cluj fedőnéven fejtették ki magyarellenes tevékenysé-
güket Tordaszentlászlón és környékén.  

Aratás és hordás közben is gyakran csillantották ránk fegyvereiket, fenye-
gettek meg, hogy miért beszélünk magyarul, és hogy várjuk a magyarokat, és 
azért sietünk az aratással és a hordással?  

A zsidó munkaszolgálatosokkal kivágatott rakottyási tölgyerdő fáit velünk, 
tizenéves fiúkkal hordatták be szekérrel tankakadálynak a falu felső végére, s 
ásatták be hullámvonalszerűen a földbe.  

Augusztus 24–25-e lehetett, amikor híre ment a faluban, hogy a fixesek, a 
vasgárdista fészekalj, a tisztek és a tisztviselői gárda, köztük az alsó malom tu-
lajdonosa, a magyarul kitűnően beszélő Ciuhuţa Gherasim, az általunk Gyárfás 
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bácsinak ismert molnár azt a hírt terjesztették, hogy Anglia és Franciaország 
visszaadta Észak-Erdélyt Romániának.  

Mi magyarok megérzéseinken túl, nem tudhattuk a valóságot, hiszen rádió-
inkat már 1940. augusztus 30-a után elkobozták, és még a nagyenyedi Bethlen 
Nyomdában nyomott Erdélyi Gazda című lapot sem hozta be a posta a faluba, s 
ha behozta is, a postahivatal vasgárdista főnöknője nem engedte kiosztani. 
Észak-Erdélyből pedig a kishatárforgalom megszűnése és a határőrzés megszi-
gorítása következtében csak a madár jöhetett át hírt hozni. De időnként az is 
átjött!  

Így értük meg 1944. szeptember 4-ét, a magyarok és németek bejövetelét a 
Szentlászlói-medencébe, a Hesdát és a Járavize völgyébe egészen Tordáig, il-
letve Torockón át Nagyenyedig, és részben Gyulafehérvárig.  

Aznap délelőtt a zabkalongyákat hordtuk haza Rakottyásoldalból kétökrös 
szekérrel, édesanyámmal. Édesapámat, aki négyévi munkaszolgálatot teljesített 
a Mogoşoaia környéki munkatáborban, júniusi kéthetes szabadsága alatt az 
országhatár közelében lévő Büdöskút közelében kaszálás közben elfogták a 
„granicserek”. Mint szökéssel gyanúsítottat megverték, pénzét, dohányát, bics-
káját, eleségét elvették, és bekísérték a helyi csendőrőrsre. Ott végül kiderült, 
hogy munkaszolgálatos és szabadságát tölti itthon. Az őrsparancsnok, Ionel 
Pop főtörzsőrmester, aki rendes ember hírében állott, hogy valamiképpen 
kompenzálja az édesapámat ért méltatlan bánásmódot, a következő kérdést 
tette fel édesapámnak: „János bácsi! A Boldizsár Zeyk név, nem német név? 
Mert ha igen, akkor jelentős hadisegélyben részesülhet maga is és családja is! 
— Nem, őrmester úr — válaszolt apám. — Mi magyarok vagyunk! Bár nem 
volt szándékában édesapámnak, ez a megaláztatás késztette arra, hogy szabad-
sága leteltével, a határon át Kolozsvárra szökjön. Így maradtunk magunkra 
édesanyámmal és öreg anyai nagyapámmal és nagyanyámmal az őszi betakarí-
tásban, és értük meg szeptember negyedikét.  

Délután két óra lehetett, amikor Rakottyásból hazaértünk a zabbal megra-
kott szekérrel, mert a faluvégi tankakadályok között eltörött a szekerünk fel-
hérce4 és rúdja, és amíg az akadályokból kikecmeregtünk, eltelt az idő. Itthon 
bekötöttük az ökröket az istállóba, enni adtunk nekik, és mi is ebédelni kezd-
tünk. Alighogy az asztalhoz ültünk, szokatlan magyar beszéd hallatszott be az 
utcáról. Nem mertünk hinni a fülünknek, amikor a nyitott ajtón át, érthetően, 

                                                 

4 Kocsin a hámfák ráakasztására való megvasalt fa. 
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többször megismételt férfias hívás-felszólítás jutott el hozzánk: — Minden 
magyar ember idejöjjön! Előbb a tornácra siettünk, és láttuk amint a Szőlő ut-
cába vezető hídon, szinte szemben a házunkkal, egyenruhás, kisebb fegyveres 
katonai alakulat várakozik. Előbb provokációnak véltük a többször megismé-
telt felszólítást, mert a katonák fedetlen fővel álltak a hídon, s nem ismerhettük 
fel, milyen alakulathoz tartoznak. Mikor mi, a falubeliek kimerészkedtünk a 
kapuk elé, akkor egy középtermetű, délceg katonaember, bizonyára a csapat 
vezetője lehetett, előrelépett és jól érthetően bemutatkozott: — Báró Aczél 
Ede, közeli földbirtokos vagyok, tehát ne féljenek tőlünk! Mi az előcsapat va-
gyunk, és nemsokára érkezik utánunk a Dél-Erdélybe bevonuló magyar hadse-
reg is! Mi most az Emberfejhegy irányában Torockóra megyünk, hogy oda is 
megvigyük az örömhírt. Egy kisfenesi férfitől, aki éppen a Szőlő utcán keresz-
tül a falujába igyekezett, eligazítást kaptak az Aranyos-patak és a Hesdát-patak 
vízválasztóján emelkedő Emberfejhegyen átvezető útirányról. Távozásukkor 
tudtuk meg, hogy elvágták a telefonhuzalokat, hogy a helybeliek ne érintkez-
hessenek központjaikkal.  

Bizakodó várakozással, de kétkedő reménységgel ültünk vissza az asztal-
hoz, s valóban hiábavalónak bizonyult várakozásunk, mert úgy délután 4–5 óra 
között előkerültek rejtekhelyeikből: pincékből, padlásokról, a kerti fedezékek-
ből és a lakossággal előre megásatott kerti futóárkokból a fixesek, csendőrök, 
és megindult a razzia a magyar előcsapatok felkutatására, de azok már messze 
járhattak. És ha őket nem találták meg, akkor a magyar lakosságot terelték a 
Faluközbe, és hasra fektetve, négy gépfegyver csövét rájuk irányítva várták a 
további parancsot a sebtében helyreállított telefonokon. Letartóztatták a falu 
református lelkipásztorát családjával együtt, a falu magyar bíróját és családját, 
és a géppuskák közt hasaló magyarok további megfélemlítésére megbilincselve 
kísérték őket a csendőrök Magyarfenesre, az iskola épületében sebtiben kialakí-
tott gyűjtőtáborba. Erre a sorsra jutott a magyarfenesi lelkész és bíró is. A fixe-
sek egyike a szentlászlói református lelkipásztor hátán járta el nemzeti táncát.  

Szeptember 5-én, hajnali 4–5 óra lehetett, amikor északról ágyúszó hallat-
szott. A fixesek csapot-papot hagyva, ki gyalog, ki családjával, ki kerékpáron, 
talicskával vagy lopott szekérfogattal fegyveresen menekült déli irányba, 
Torda–Alsójára felé. És nyomukban voltak rendezett egységekben Észak-
Erdélyből a magyar csapatok, és kisebb egységekben a német katonák, akik 
kiszabadították a magyarfenesi iskolában levő letartóztatottakat is. A 
Tordaszentlászlóra bevonultak közül két felderítő honvédtisztet pillantottunk 
meg, akiktől a következőket hallottuk: — Nézzétek, már orosz gránátok voltak 
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náluk! Nyilván a visszavonuló-menekülő csoportokra utaltak ezzel a megállapí-
tással.  

A bevonuló honvédeket őszirózsaesővel, kenyérrel és tejjel fogadta-kínálta 
a lakosság. A virágesőre és a felszabadult lelkesedésre azonban többször is így 
válaszoltak a bevonulók, a honvédek: — Ne örvendjenek, Anyám, mert nem-
sokára itt vannak az oroszok!  

A bevonulás békésen történt. Sőt a magyar hadvezetés első intézkedéseihez 
tartozott, hogy a Faluközben lévő intézmények falára, egy-két hirdetőtáblára, a 
mellékutcában lévő kerítésekre is Bem apó szabadságharcos felhívásának szö-
vegét függesztették ki:  

„Magyarok, románok, szászok! 
Nyújtsatok egymásnak testvérkezet!”  

Tordaszentlászlón nyilván előkerültek a derékaljakba bevarrt nemzeti zász-
lók, a dalárda két, angyalos címerű zászlaját is ott lobogtatta a szél két hosszú 
fenyőrúdon az első világháborúban elesett hősök obeliszkjének kerítésén, és 
néhány óra múlva már jöttek az országúton, Szászfenes és Tótfalu irányából a 
Bükkerdőn át haza a vasgárdista államhatalom terrorja elől Észak-Erdélybe, 
Kolozsvárra menekült falus feleink, családtagjaink, és újra egyesülhettek csa-
ládjaink.  

Aznap rendezett alakulatokban vonultak a felderítők, a kerékpáros hír-
adósok, tankosok, árkászok, gyalogosok, tüzérek, lehet hogy nem ilyen sor-
rendben, de mindenik fegyveres testületként Tordaszentlászlón át a Hesdát 
völgyén Torda irányába, Magyarlétán és a szűk Kisbányai-szoroson át a Jára, 
majd az Aranyos mentén Tordára, illetve Torockón és a Kőközön át Nagy-
enyed és Gyulafehérvár irányába.  

Amíg beértek a Kisbányai-szorosba, addig nem hallottunk semmi fegyver-
tényről. Ott azonban a szoros két oldaláról elsőnek érte a honvédeket és a né-
meteket a rájuk leselkedő, az éjszaka folyamán ide visszavonult fixesek lesből 
indított váratlan támadása, hiszen taktikailag előnyös helyzetbe kerültek. Így ez 
a váratlan ütközet rengeteg ember és állat, valamint haditechnikai áldozatot 
okozott a bevonulóknak, akik közül többen, alföldi emberek lévén, nem szok-
tak hozzá a hegyvidéki hadviseléshez. Ez az ütközet volt a tordai csata „elő-
szobája”, amelynek áldozatai, bomló, oszlásnak indult bűzlő temetetlen tetemei 
talán egy évnél is tovább figyelmeztették az arra járókat a háború borzalmaira 
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és kegyetlenségére. Az itteni ütközetben lelte halálát a sok száz honvéd között 
a szentlászlói Valkai Károly is, mint hadköteles fiatalember. A tetemeket több 
mint egy évvel az események után hantolták hevenyészve el az Asszonyfalvi–
Szecseli-patak jobb oldalán, a torkolat előtti kis füves térségen, a Járavizébe 
vezető országút jobb oldalán. Persze a lövészárkok körvonalai még ma is látha-
tók egész Jára völgyében, de a sírhalmok behorpadtak, eltűntek a kaszálóban. 
Vándor! Ha erre jársz, vegyíts egy sóhajt imádba Értük!  

A szeptember 4–5-i bevonulástól számítva szeptember 24–25-ig látszólag 
békésen teltek napjaink, de a vészfelhők már tornyosultak felettünk is. Egyre 
bennebb húztak el a falu felett a román felségjelű felderítő repülőgépek, oly-
annyira, hogy láttuk még a pilótát is. Különösen akkor döbbentünk rá, hogy 
közel a végveszély, amikor az egyik szeptember végi vasárnap délután, akkor 
lehetett, a repülőből gépfegyverezni kezdték a Nagy utcában, a kapuban ülő, 
beszélgető békés embereket, majd a gép északnyugatra, Magyarfenes felé szállt. 
A magyarfenesi iskola gyümölcsöskertjének fáiba ütközve lezuhant, és pilótája, 
Rădulescu repülős hadnagy derékig a földbe fúródva szörnyethalt, gépe pedig 
felrobbant. Valószínű, hogy a Faluközben felállított légvédelmi gépágyú löve-
déke találta el a gépet, és ennek lett áldozata maga a pilóta is, akit a katasztrófa 
színhelyén hantoltak el a magyarfenesiek.  

Szeptember utolsó hetét a nővéremnél, Kolozsváron töltöttem, mert sógo-
romat a Honvéd utcai kaszárnyából, ahonnan minden este hazatérhetett, most 
a Torda körüli frontra vezényelték a magyarok. Távozása után néhány napot a 
Mezőgazdasági Akadémia Tangazdaságában dolgoztunk, káposztát szüretel-
tünk, és a kapott napszámból 100, géppel keltetett csirkét vásároltunk, hogy ne 
jöjjünk haza üres kézzel. Egyik szeptember végi reggelen édesapám utánunk 
jött, hogy hazahívjon bennünket, mert itt van a háború! Gyalog indultunk el a 
nővérem külmonostori kicsi lakásából, és vittük magunkkal a kiscsirkéket is két 
kosárba rakva. Szászfenes terén, Kolozsmonostor és Szászfenes között mellet-
tünk vonultak az országút szélességében nyugatra, Gyalu irányába a német 
egységek különböző motorizált alakulatai. És mire a tűzérkaszárnyákat elhagy-
tuk, alacsonyan szálló román felségjelű repülőgépek gépfegyverezni kezdték a 
visszavonulókat. Mi, hogy a kiscsirkéket mentsük, édesapám tanácsára, vele 
együtt a faluvégi Krisztus kereszt előtti sáncban húzódtunk meg, míg a repülő-
gépek elvonultak. Majd Szászfenes központjába érve, a Bükkön át hazafelé 
vettük utunkat. Alig hagytuk el a szászfenesi temetőt, de még sem értük a 
Bükkerdő északi szélét, amikor poggyásszal megrakott szentlászlói menekülők 
ökrös szekereivel találkoztunk, akik a Nádas mentére, a mérai és a vistai roko-
naikhoz igyekeztek annak reményében, hogy ott kisebb lesz a hadi felvonulás. 
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Ezek láttán édesapám azt tanácsolta, hogy hagyjuk sorsukra a kiscsirkéket, 
mert mire hazaérünk, ki tudja mi vár reánk. Ilyen gondolatokkal értünk haza 
késő délután.  

Már akkor ott sorakoztak a Faluközben katonaládájukkal azok a fiatalok és 
a még itthon maradt középkorú férfiak, akik – mint menekültek – megúszták a 
katonai szolgálatot. A magyar katonai hatóságok „a haza védelmére” eskették 
fel, s az eskü után katonai felügyelet alatt Szászfenesre, a tüzérkaszárnyákba 
vezényelték őket. De olyan gyorsan peregtek a tordai csata eseményei, a szem-
ben álló hadak előre, hátra vonulásai, hogy Szászfenesről „hazaengedték” őket, 
vagy mind elszökdöstek az éj leple alatt. Egyedül a pásztordombi ifjú Tamás 
Krumpé Márton maradt benn a kaszárnyában, és vonult nyugatra a visszavo-
nuló honvédekkel és a német katonákkal együtt. Azóta hír sem jött róla.  

Valóban közel, nagyon közel jött hozzánk a háború! A tőszomszédunkban 
lévő német parancsnokság vidám, sokszor nótázó egyenruhásai napról napra 
komorabbá, szótlanabbá váltak, és egyre gyakrabban kellett a Szőlő utca hídján 
levő légelhárító gépágyút működtetniük. A lakosságban is tudatosodott a vég-
veszély, ezért is igyekeztek menteni a mentenivalót. Sötétedés után a gaboná-
sok, pitvarok, pincék, nyári konyhák földjébe ásták el, vagy a csűrökbe takart 
csépeletlen gabonakévék közé rejtették a hozományládákban, zsákokban, 
feslogokban őrzött értékeiket, és csak a legszükségesebbek maradtak a laká-
sokban. Aztán ezekkel vonultunk az óvóhelyekké alakított pincékbe, és szo-
rongva vártuk a fejleményeket. Az állatokat is csak éjszaka lehetett etetni és 
itatni, mert nappal már nem volt tanácsos kimozdulni a pincékből, hiszen ke-
letről és délkeletről, azaz a Nagyerdő, a Bencei-erdő és a Kapsa felől a romá-
nok, majd az oroszok állandó tűzharc alatt tartották a Kiserdőre, Padra, Ta-
más-patakára visszavonult magyarokat és németeket. De utóbbiak nem moz-
dultak hátra, nyugat felé. Így két tűz közé került a szűk Szentlászlói-medence, s 
a falu is mintegy két héten keresztül szenvedte a háború poklát. A magyarok és 
németek még akkor is tartották a frontot, amikor október 11-én már megérke-
zett az első orosz katona Kolozsvárra. Az állami iskola sarkának védelmében 
elhelyezkedő magyar üteget semmiképpen sem tudták felfedezni és kilőni a 
Nagyerdő felől közeledő román és orosz alakulatok. Ezért a környéket ágyútűz 
alá vették, és így érte a mi házunkat is találat, ami miatt hajlék nélkül marad-
tunk. Az élve maradt egyik süldőnk reszketve keresett minket a szemben levő 
Ambrus István pincelakása előtt, ahol a szomszédokkal együtt sorsunkra vár-
tunk. Az egyik felderítő román katona láncot szerzett valahonnan, és azzal 
próbálta konyhájuk felé terelni a megijedt állatot, s e művelet közben szakította 
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szét a katona testét egy löveg vagy gránát. Rettentő volt hallani szívtépő ordítá-
sát, amint anyját kiáltotta: „Vai, mamă! Vai, mamă!” (Jaj, anyám! Jaj, anyám!)  

Az előbbi események illusztrálására néhány fontos következtetést rejtő 
megjegyzést idézek a Iordăchescu felderítő szolgálatot végző tábornoknak a 
román hadvezetéshez küldött jelentéséből, amelyet naplójából olvasott fel a 
Kolozsvári Rádió egyik román nyelvű adásában (magyarul idézem):  

o „1944. szeptember 24.: Több levetkőztetett magyar katona tetemét lát-

tam.  

o 1944. szeptember 25.: Csendes-nyugodt nap volt.  

o 1944. szeptember 26.: Hideg eső esik — hideg van.  

o 1944. szeptember 27.: Egész nap esik az eső. A magyar tüzérség vissza-

verte Angelescu zászlóalját.  

o 1944. szeptember 28.: Megállt az eső, borús, szomorú az idő. Kisfenes 

közelében vagyok, felírtam három magyar nevet (valószínű 3 elesett 

magyar katona nevéről van szó — a szerző megjegyzése).  

o 1944. szeptember 29.: Az oroszoknak köszönhetően Kisbányára érke-

zünk. Húsz magyar, köztük Esterházy is fogságba került.  

o 1944. szeptember 30.: Szomorú az idő.  

o 1944. október 1.: Parancs, hogy román–orosz századot hozzunk létre.  

o 1944. október 2.: Tordaszentlászló felől is támadást indítottunk Ko-

lozsvárért.  

o 1944. október 3.: A Magyarléta–Kisbánya közötti országút tele van 

menekülő magyarokkal. A cigányok jönnek a nyomukban, és kirabol-

ják az elhagyott-földúlt házakat.  

o 1944. október 3.: Felderítő úton vagyok, a szentlászlói lejtőt kémlelem, 

de megtámad a tüzérség. Magyarlétán gépkocsikat találok.  

 

o 1944. október 4.: Kisbányán vagyunk, kocsit kérek, hogy Járavizébe 

menjek, a Szentlászló felé vezető úton 4 német esik fogságunkba.  
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o Elfoglaltuk Szentlászlót, de vissza kell térnünk Magyarlétára, azonban 

nem kapunk helyet a parancsnokságnak. A szentlászlói tüdőbetegek 

Borév felé menekülnek. Két magyar asszonyt holtan találtam az úton. 

Hesdát a legépebben megmaradt falu.  

o 1944. október 6.: Nagy harcok folynak: a németek és a magyarok 

Kisfenes irányában támadnak Szentlászló felől. Parancsot kapok, hogy 

támadjuk Szentlászlót.  

o 1944. október 7.: a Járavize és Gyalu közötti 1081 m magaslaton tar-

tózkodom a 8-as számú hegyivadász zászlóaljjal, amelynek tagja a 

györgyfalvi tanító is. Innen jól látható Kolozsvár.  

o 1944. október 8.: tanulmányozom, hogyan foglalhatnánk el Szentlász-

lót, ahol több ház is ég. De alig érek be a faluba, erős tüzérségi tűz fo-

gad.  

o 1944. október 9.: az ellenség vonala alig 800 méterre van tőlem, a 

Magyarfenes felé eső 510 méteres magaslaton. (Valószínű a Csicsalról 

van szó – szerző megjegyzése.) Este kapjuk a parancsot, hogy vonuljunk 

Kisfenes felé; ugyancsak parancs jött, hogy a második vonalvezetés 

Hesdáton marad.”  

Az előbbi idézetek az 1944. szeptember 13. – október 9. között vívott 
tordai csata képeihez tartoznak. A hadtörténészek szerint a tordai csata sorsa, 
amelyet Kolozsvár megmentéséért vívtak, és amely a magyar hadsereg legdi-
csőségesebb csatája volt, szeptember 19-én dőlt el, amikor a szovjet katonai ék 
behatolt a harcoló magyar alakulatok közé, felmérhetetlen veszteségeket okoz-
va a szembenállóknak.  

 


