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Kutatásaim alapján, az azóta előkerült adatok a következő képet mu-
tatják. A harcok megindulásával, a tordaszentlászlói Jósika-, Mikes-, Szécheny-
kastélyban az 1931 óta működő tüdőszanatórium hadikórházzá alakult át, 
amelybe a 2. Magyar Királyi Hegyipótdandár egészségügyi oszlopa, illetve tá-
bori kórháza települt be. Ide hozták be azokat a honvédeket és német katoná-
kat, akik 1944. szeptember 15. – október 4-e között a Torda környéki harcok 
során Egrestetőn, Indalon, Kisbányán (Járabánya), Pusztaszentkirályon (Kék-
bükk), Oláhlétán, Kisfenesen és Tordaszentlászlón az 57. utászzászlóalj, a 12., 
13/II., 13/III., 14/II., 14/III. tábori pótzászlóalj, a 20. tábori felderítő pót-
zászlóalj, a 2. század 12. tábori hegyivadász pótzászlóalj, a 33. hegyivadász 
zászlóalj tagjaiként sebesültek meg. Akik itt haltak meg, azokat a szanatórium 
parkjának tisztásán temették el. Legtöbben a szeptember 21. – október 9-e 
közötti harcokban haltak hősi halált.  

A dátum szerinti utolsó hősi halott Tordaszentlászlón a 20 éves orosz al-
tiszt, Kismir Grigorjev volt, akit 1944. október 20-án éppen akkor ért halálos 
lövés a református templom cintermében, amikor a győzelem mámorában az 
úrasztali hímzett terítőket, abroszokat lova hátára terítgette. Az elesettett ott, a 
helyszínen temették el,  sírja fölé táblácskát állítottak az oroszok, amelyen a 
neve alatt a fenti dátum volt olvasható. Kismirt később kihantolták és elszállí-
tották az oroszok. Tehát október 20-át tekinthetjük az oroszok bejövetele dá-
tumának Tordaszentlászlóra.  

1944. október 21-ének hajnala lehetett, amikor bejött hozzánk – a pincébe 
– egy fegyveres, már nem fiatal orosz katona. Mint már említettem, a szom-
szédok és mi Ambrus István pincelakásában húztuk meg magunkat. Az asszo-
nyok, leányok kendőkkel álcázták arcukat, és ültek szalmaágyaikon a földön, a 
fiúk és férfiak szalmával takartuk be lábbelinket. A hozzánk „betévedett” orosz 
katona mindenkiről leszórta a szalmatakarót, a lábamon lévő boxbőr konfir-
málási csizmám tetszett meg neki. Lehúzta lábamról, a magáéra húzta fel a 
csizmámat, és távozott. Később visszajött egy zacskó piculával — forgalomból 
kivont fémpénzzel —, és letöltötte a pincelakás közepére. Mondott is valamit, 
de mi nem értettük. Valószínű, a lábára húzott pár csizmámat akarta ezzel kifi-
zetni.  

Dél lehetett, mikor megjelentek a román katonák is. Mindenkit megmotoz-
tak, kitessékeltek bennünket a pincelakásból, és másokat is az óvóhelynek 
használt pincékből. Ekkorra már csak nagyon távolról hallatszott a csatazaj. 
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Szörnyű látvány tárult elénk. A Nagy utcában a földön hevertek a darabokra 
szakadt telefonhuzalok, telefonoszlopok, útszéli fák, emberi és állati tetemek. 
Lőszerek, fegyverek, gránátok, különböző méretű töltények és töltényhüvelyek, 
hernyótalp-maradványok mindenütt. Kitört ablakok, cserép-, deszka- és ge-
rendaszilánkok torlaszolták el a járást. A saját házunk helyén gyújtóbomba töl-
csére tátongott, és a közelünkben, az állami iskola épületének északkeleti sarkát 
teljesen kilőtték, az udvaron hernyótalpak. A templom orgonájának sípjait el-
vitték vagy összetörték, a parókiát kifosztották, az el nem rejtett klenódiumo-
kat1 elvitték. A Szőlő utcában égett Gebe-Fügi János csűrje-pajtája és méhese, 
Mátyás István telkén pedig a félig kész csűr-istálló és benne a behordott ta-
karmány és szalmásgabona. A szomszédban rejtőző özvegyasszonyt megbecs-
telenítették, a Kis utcában az Enyedi családnál rejtőzködő és két leánya meg-
erőszakolását megakadályozni akaró magyarlétai apát agyonlőtték, a védtelen 
kiskorú lányokat megbecstelenítették. A fogatos gazdákat, köztük édesapámat 
is kétökrös szekerével Alsójárába vezényelték, hogy onnan lőszert szállítsanak 
Nagyváradon eközben elkezdődött Tordaszentlászló magyar lakosságának ki-
telepítése akkor, amikor már a front túlhaladt rajtunk!  

Akárcsak szeptember 4-én és 5-én, ismét a Faluközbe tereltek bennünket a 
visszatért vasgárdista karhatalom pribékjei, s tudtunkra adták, hogy estére egy 
átalvetőnyi útravalóval el kell hagynunk a falut, Alsójárába kell érnünk. Akinek 
egy-egy fejőstehene vagy bivalya maradt az istállójában, összefogtuk, és két 
tehenet vagy bivalyt szekérbe fogva menekültünk és vittünk magunkkal, amit 
csak vihettünk: egy-egy véka vagy zsák búzát azoktól, akik már elcsépelték, 
egy-egy ruhásládát ruhákkal, élelmet, értékeinket. Ezekre ültettük az öregeket, 
betegeket, a kisebb gyerekeket, abban reménykedve, hogy őket talán nem bánt-
ják, s így megmaradhat a menthető. Sőt, hogy elkerüljük a hadak útját, a mel-
lékutakon és a határutakon Bencén át, a románlétai legelőn keresztül próbál-
tunk Alsójárába jutni. Vesztünkre tettük!  

A bencei határrészen át még csak a pihenő, a késő őszi meleg délutánon a 
Bence-patakában fürdőző csóré orosz katonákkal találkoztunk. De ahogy Ro-
mánlétát elhagyva a magyarlétai hegyen kapaszkodtunk felfelé, úton-útfélen 
megtámadtak és „igazoltattak” a különböző katonai ruhákba bújtatott Maniu-
gárdisták, akik megmotozták a menekülőket és megdézsmálták holmijukat. S 
ha pénzt ajánlottunk, hogy tovább mehessünk, akkor alkuba bocsátkoztak, 
hogy lássák, honnan vesszük elő krajcárjainkat, hogy aztán később azt is el-
orozzák. Ilyenkor tovább engedtek ugyan, de néhány óra múlva ismét megje-
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lentek, akkor a fülbevalók és a jegygyűrűk érdekelték őket. És mire megvirradt, 
a teheneinket is elvették és elhajtották.  

Akik elsőknek érkeztek Alsójára felső faluvégéhez-bejáratához, azokat 
Văleanu, a vasgárdista fészekalj főnöke és gépfegyveresei fogadták, nyilván, 
hogy halomra lőjék őket. Amíg az érkező, kilakoltatott szentlászlóiak kifosztása 
folyt, egy orosz járőr igazoltatta Văleanut és társait, a kitelepítetteket visszafor-
dították, Magyarlétára irányítva őket. Itt az elhagyott pincékben húzhattuk meg 
magunkat addig, amíg november közepén saját kezdeményezésünkre kezdtünk 
visszaszállingózni Tordaszentlászlóra. Itthon még siralmasabb kép fogadott, 
mint amikor kitelepítettek. Ugyanis az október 20–21-étől eltelt hetek alatt 
szabad prédájává vált Tordaszentlászló mind a győztes hadaknak, mind pedig a 
szomszédos havasi és havasaljai román falvak lakosságának olyannyira, hogy 
„kő kövön nem maradt!” Nemcsak az otthon maradt lakásberendezést (bútort, 
ruhaneműt, lábbelit, űrmértékeket, szerszámokat), hanem a mezőgazdasági 
felszereléseket, szekereket, műhelyberendezéseket, gyakorlatilag mindent elvit-
tek, sőt kiszedték a helyükből az épületasztalos munkákat, a fedelekről a meg-
maradt tetőcserepeket, a pincékből a teknőket, csebreket, a padlásokról, gabo-
násokból a gabonatároló szuszékokat, ládákat, hombárokat, a kender és gyapjú 
feldolgozásának eszközeit, mindent, ami fogható volt. Nagy élvezettel keresték 
a szentlászlói tisztaszoba ágyneműit, tányérjait, pohárszékének porcelán- és 
üvegedényeit, a cifra rámájú tükröket, a majolika tőkéjű függőlámpákat stb. És 
hogy mégis mi tartotta életben a falut, lakosságát? A háború miatt el nem csé-
pelt gabona, a kiásatlan burgonya, répa, zöldség, a fel nem dolgozott kender, a 
szedetlenül maradt kukorica, erdeink fái, a lőszerszállításból visszatért, és pén-
zért, a hadseregtől visszaváltott szekerek, fogatok, igásállatok!  

A tetőcserép nélkül maradt épületeket, a kifosztott ajtó- és ablaknyílásokat 
kórézsupokkal torlaszoltuk el, hogy meg ne fagyjunk, hiszen a kemencékről a 
plattenvasat és a füstcsöveket is elvitték, ellopták!  

Az elásott, eldugott értékeinkből is csak azok maradtak meg, amit nem fe-
deztek fel, nem találtak meg. Azok a családok voltak a szerencsésebbek, ame-
lyek Kolozsvárról szeptember 5-e után csak maguk tértek haza és értékeik ott 
maradtak az ottani lakásaikban. Akik 1940–1944 között birtokot cseréltek az 
észak-erdélyi románokkal, teljesen semmi nélkül maradtak, hiszen az ottanit 
hiánytalanul kellett visszaadniuk, az itteni megmaradtakat a cseregazda vitte el.  
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Nos, kell-e, kellett-e ezeknél nagyobb holokauszt?! Ezt a tragédiát soha 
senki nem orvosolta, nem kártérített sem anyagiakban, sem erkölcsiekben. Pe-
dig mi, túlélők tudjuk, saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy mindez egy magyar 
település, Tordaszentlászló magyarsága ellen elkövetett holokauszt!  

Bár készültek hivatalos kárfelmérő statisztikák Tordaszentlászló háborús 
veszteségeiről, de megkerülve a valóságot, jóval a reális értékek alatti összegek-
ben állapították meg az elszenvedett károkat. Tordaszentlászló háborús veszte-
ségeit mindössze 9 853 000 lejben, Magyarfenesét 4 230 000 lejben, míg Rákos 
falunak (a Román Akadémia helynévtárában Oláhrákos, Járarákos), amely a 
kitelepített Tordaszentlászlót ért háborús károk egyik haszonélvezője volt, há-
borús veszteségeit aránytalanul magasra, 85 517 000 lejre értékelték 1945-ben. 
(Notariatul cercual Săvădisla Nr. 903/1945: Înaintarea datelor privitoare la 
eroii morţi în comunele din judeţ). Annak a Tordaszentlászói Közjegyzőséghez 
tartozó Rákosnak, amely 1938-ban Tordaszentlászló Ilomás nevű közbirtokos-
sági legelőjének felét elorozta, és börtönbe juttatta azokat a 
tordaszentlászlóiakat (több mint negyven közbirtokost, köztük édesapámat is), 
akik tiltakozni mertek e jogtalanság ellen, lázadással vádolva őket. Annak a 
Rákosnak, amely előbbi hagyományait folytatva, közvetlenül 1989 után a 
tordaszentlászlóiak telekkönyvi tulajdonát képező, Nagymezőben levő rétjei-
kaszálói nagy részét tulajdonította el, köztük a Tordaszentlászlói Református 
Egyházközség „10 buglyára való rétjei”-t is.  

Úgy hiszem, hogy mindezek mellett pótolhatatlan, máig ki nem hevert em-
beri veszteség és véráldozat érte a falut, a magyarságot. Az első világháborúban 
51-en, a másodikban pedig 36-an áldozták életüket a hazáért, ennyien haltak 
hősi halált. 1944 őszén Tordaszentlászló és vidéke védelmében, illetve elfogla-
lásában elesettek száma a következő: a tüdőszanatórium parkjában 21-en van-
nak eltemetve, ebből 20 magyar honvéd és egy német katona.  

A református templom cintermében egy 20 éves orosz altiszt (1944. X. 20), 
Mélyvölgyben 1 magyar honvéd, a falu kertjeiben 1 román, 2 magyar és 1 
orosz ismeretlen nevű katona nyugszik.  

A falu más határrészeiben: Lengyelben, a Térben, Hegyiparlagon, a Kiser-
dőn, a Cserélthelyen, Andrásaljában, az Úrrétjén, a Szelicsével szomszédos 
Reményben 7 ismeretlen nevű magyar, 4 ismeretlen nevű német, 9 ismeretlen 
nevű román és 4 ismeretlen nevű orosz katona alussza örök álmát.  
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Magyarfenesen, a római katolikus templom tövében 5, többségében isme-
retlen nevű és nemzetiségű katonát hantoltak el. A községi temetőben 8 ma-
gyar, 3 német, a Malomkertben 1 német, a Kiserdőn – Tamás-patakában – 2 
magyar honvéd, az iskolakertben 1 román, és ismeretlen helyeken 3 magyar 
honvéd és 1 román katona pihen.  

Kisfenesen, a román ortodox templom temetőjében a 6-os, a 10-es, a 15-ös 
és a 16-os román hegyivadász századok hősi halottjai, a Pad nevű dűlőben pe-
dig 1 ismert, 2 ismeretlen nevű román hősi halott tetemét hantolták el a front 
elvonulása után. Felettük ma négynyelvű (román, magyar, német és orosz) fel-
iratos emlékoszlop áll.  

De mi történt, mi történhetett, a Tordai-hasadékot őrző, a Magyar Királyi 
25., illetve a 12. Hegyivadász Pótzászlóaljak kötelékébe tartozó és Puszta-
szentkirályon (Hesdát-völgye) eltűntekkel, akikről „sem családjuk”, sem pedig 
a Magyar Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézete és Múzeuma, Hadi-
sírgondozó Irodája azóta sem tud semmit.  

Íme a szájhagyományban mind a mai napig élő történet: Az alakulat elve-
szítve kapcsolatát az október 19-ét követően visszavonuló csapattestével, és 
így megkésve, a Hesdát pataka mentén felfelé — Magyarpeterden át — vonult 
vissza. Éjszakára Pusztaszentkirály (Kékbükk) faluvégén egy csűrben húzták 
meg magukat. Hajnalra virradva itt fogták el és fegyverezték le őket a hírhedt 
Vasgárda tagjai, a Creţa és a Feneşan fivérek. Azzal biztatták a honvédeket, 
hogy átadják őket az oroszoknak, akik Torda felől nyomultak előre 
Magyarpeterden át Pusztaszentkirályra. Ezért, kezüket kötélre fűzve, egy szal-
makazalhoz vezették őket. Ahogy ide értek, a mit sem sejtő honvédeket a 
szalmakazal köré fonták, a kötél két végét összekötötték, majd puskát, pisz-
tolyt, gépfegyvert szegezve rájuk, rájuk gyújtották a kazalt, és odaégett mind a 
40 honvéd. Az elevenen megégetett honvédek maradványait a Muncel nevű 
határrészre, a Hesdát patakán átvezető híd közelében, minden ceremónia nél-
kül ásták el.  

A közlés először 1972. november 19-én hangzott el, de a kegyetlen történe-
tet ma is elmesélik az idősebb pusztaszentkirályiak a Muncelen birtokos 
tordaszentlászlóiaknak, kiegészítve és nyomósítva azt, hogy a kegyetlenkedő 
Creţa család férfitagjai, akik végrehajtották e szörnyű, embertelen tettet, vil-
lámcsapás által a mezőn lelték halálukat. Itt az ideje a valóság tárgyilagos feltá-
rásának és egy újabb honvédtemető helyreállításának a Hesdát völgyében is.  
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Hogy mi történt azoknak a hősi halált halt katonáknak a tetemeivel, akiket 
Tordaszentlászlón, a tüdőszanatórium parkjában temettek el?  

Amint erről már az előbbiekben is szóltam, a tordai csatában súlyosan 
megsebesült honvédeket és német katonákat itt ápolták mindaddig, amíg to-
vább vihették őket, vagy amíg meghaltak. A sebesüléseikbe belehalt 20 magyar 
honvédet és egy német katonát a kastély körül elterülő 14 holdas dendrológiai 
parknak a kastély főépületétől közvetlen nyugatra elterülő, platánokkal és vö-
rös fenyővel övezett füves tisztásán hantolták el, fakereszttel jelölve meg 
nyughelyüket, rajta feketével írva fel az ismert 11 katonának a nevét, rangját, 
születése és halála dátumát. A többiekről csak azt tudjuk, hogy közös sírba 
temették őket. Itt és így maradtak a hantok 1946 márciusáig. Ekkor, a szanató-
rium akkori igazgatójának, dr. Ştefan Secuinak gyakori sürgetésére és a hatósá-
gok parancsára az akkori ifjúság férfitagjait, közöttük a magam generációját is, 
arra kényszerítették, hogy a hősi halottakat kihantolják és a koporsókban levő 
tetemeiket szekerekre rakva a millenniumi Kiserdő alatt, a Borsóföldön, az 
iskolakert szomszédságában a tüdőszanatórium számára kialakított községi 
sírkertben egyházi szertartás mellett, közös sírba helyezve újrahantoljuk. A 
közös sír felett lettek aztán elhelyezve a fakeresztek is, és a rajtuk levő adatokat 
pedig az akkori hatóságok a Román Vöröskereszthez továbbították a hősök 
hozzátartozói értesítése végett. Sajnos, a hősöket sem a tüdőszanatórium, sem 
az akkori helyhatóság, sem a szertartást végző lelkipásztor nem anyakönyvezte. 
A fenti sírkertbe újratemetett honvédek és német katona közös sírját 1951-ig, a 
proletárdiktatúra bevezetéséig a helyi ifjúság gondozta, majd pedig, amikor a 
millenniumi Kiserdőt a Gyalui-, majd pedig a Kolozsvári Erdészeti Hivatal 
(Ocolul Silvic) elorozta, elvette a falutól, az egész sírkertet a honvédsírokkal 
együtt felszámolta, a hantokat a földdel egyenlővé tette, és erdei fenyővel ültet-
te be. Ezért magasabbak és zöldebbek itt a fenyők!  

Íme: a Tordai-hasadék védőit életükben, az ittenieket halálukban is meg-
gyalázták!  

A fent nevezett Erdészeti Hivatal nem kímélte az 1896-ban telepített ezer 
erdei fenyőből álló, a falu felett elterülő millenniumi Kiserdőt sem. Pusztulásra 
ítélte fenyőit: a százéves fákat úgynevezett fenyőgyanta nyerése ürügyén mind 
megcsapoltatta, majd pedig az 1990. év kora tavaszán kétszer kísérelte meg 
letaroltatni-kivágatni az egész Kiserdőt. A falu akkor kétszeri élőlánccal védte-
akadályozta meg a Kiserdő végleges elpusztítását, elűzve az ősi jussába betola-
kodott garázdálkodókat.  
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A Kiserdő, a falu kedves pihenőparkja, majálisainak színhelye és kiránduló-
helye még áll ugyan, védve a falut a szelektől, a földcsuszamlásoktól és az eró-
ziótól, és biztosítva a mindenkori szegény ember nyári tüzelőjét, a fenyőfacsut-
kát; de a Kiserdő alatti sírkertet, többszöri felszólalásaink ellenére sem, senki 
nem állította helyre. Pedig a Román, a Magyar és a Német Hadügyminisztéri-
um a sokat hangoztatott jó katonai együttműködés jegyében és barátságuk 
szimbólumaként is oda kellene hassanak, hogy a szóban forgó meggyalázott és 
eltüntetett sírkertet, benne a hősök sírjával együtt állítsák helyre azok költsé-
gén, akik ezt meggyalázták, felszámolták, és gondozzák úgy, ahogy a második 
világháborúban elesett román katonák sírjait ápolják a rákoskeresztúri és a 
debreceni temetőben! Szóljon Róluk is a megemlékező kegyelet:  

Szabadságért elhullt dicső áldozatok  
Hol vannak, hol vannak a Ti sírjaitok? 
Hová temettek el? hová? hová? 
Szent hamvaitokat hol találjuk meg, 
Hogy tiszteljük azokat? 
Olyan sokáig volt átkozott nevetek, 
Megemlíteni sem volt szabad benneteket, 
De már annak vége, megadhatjuk a bért, 
Áldozhatunk könnyet a kiontott vérért!  

Tudom, hogy a ma élők nem hibáztathatók az előző nemzedékek bűneiért, 
de tanulhatnak belőle. Ezért mondom, hogy akinek nem inge, ne vegye magá-
ra! A krónikásnak pedig az a dolga, hogy az igazat mondja, ne csak a valódit, 
mert vétkesek közt élve cinkos, aki hallgat!  

Eljött tehát a szólás ideje az Európai Unióba készülő Romániában is! Hogy 
a mindenkori államhatalom szembesüljön végre a magyarság, és benne a saját 
állampolgárai: az erdélyi magyarság ellen elkövetett holokauszttal.  

 


