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Előszó
A második világháború évei alatt és azt követően szovjet hadifogságba hurcolt
sok százezer magyar állampolgárra emlékezve Magyarország Kormánya a 2015.
évet Gulág Emlékévvé nyilvánította. Rugonfalva, a kis Nyikó menti település is
bekapcsolódott az emlékév programjaiba, a Református Egyházközség
emléktáblát állított a fogságba esetteknek. E kötet szerzői – a falu lelkipásztora
és egy Magyarországon élő történész – arra vállalkoztak, hogy összegyűjtve a
szóbeli és írásos emlékeket, megírják a szovjet–román megszállás történetét.
Elsősorban helybeliek számára, azért, hogy az eljövendő nemzedékek is
tudjanak emlékezni ezekre az eseményekre. Másodsorban a környező iskolák,
gimnáziumok diákjainak, hogy legyen egy könyv, amiből kiegészíthetik egy
közeli településen történtekből a korra vonatkozó tudásukat. Harmadsorban
példának Székelyföld települései, azok vezetői számára, lássák, ez a feladat
rájuk is vár. A székelyföldi embereknek, igyekezve egy más szemlélettel
közelíteni a második világháború lezárásához, s egyben fölhívni a figyelmet
azokra a háttérfolyamatokra, amelyek nélkül könnyű eltévedni a mai sokszínű
magyarázatok között. Végül pedig azon magyarországi olvasóknak, akiket
érdekelnek egy Nyikó menti faluban történtek.
Nehéz dolgunk volt, mert a Rugonfalva és a bővebb tájegység történetével
foglalkozó kiadványok száma kevés, s ami megjelent – érthetően –, nagyon
szűkszavúan foglalkozik az általunk feltárni kívánt időszakkal. 1 Meg kell
említeni a rugonfalvi születésű Mester Miklós, 2 volt kultuszminisztériumi
államtitkár visszaemlékezéseit, 3 mely értékes utalásokat tartalmaz a vizsgált
korszakhoz. Továbbá egy szovjet hadifogságba esett rugonfalvi lakos
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Mester Miklós (1906–1989) történész, országgyűlési képviselő, államtitkár. Rugonfalván született,
Székelykeresztúron végezte a gimnáziumot, Budapesten a tudományegyetem bölcsészettudományi karát.
1937-ben doktorált. 1939-ben országgyűlési képviselőnek választották, 1944-ben a Sztójay- és a Lakatoskormány kultuszminisztériumi államtitkára. Részt vett a kormányzói mentesítés alapján az üldözött zsidók
mentésében. A háború után visszavonult a közélettől, segédmunkásként, irodai alkalmazottként tudott
elhelyezkedni. Többször letartóztatták, kitelepítették, elítélték.
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esztendőre, részint annak előzményeire és közvetlen következményeire is, 27 év távlatából. Tarsoly kiadó.
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visszaemlékezése megjelent egy gyűjteményes kötetben, rövid utalással a tábori
körülményeire. 4
Így elsősorban azokat az írásos dokumentumokat kutattuk fel, amelyek értékes
adatokat tartalmaznak a falu 1944. évi történetéhez. Átnéztük Rugonfalva és a
környező települések lelkészi hivatalainak irattárát és az esperesi levéltárat.
Helyben megtaláltuk a vonatkozó évek lelkészi jelentéseit, a presbiteri gyűlések,
a Nőszövetség választmánya és közgyűlése jegyzőkönyveit. Értékes forrásunk
volt Paál Sándor kézírásos visszaemlékezése.
Mindezeket kiegészítettük négy interjúval, amelyeket azok a ma is élő
szemtanúk adtak, akik 1944-ben hat, tíz, tizenhét és huszonegy évesek voltak,
így a saját maguk által tapasztaltakat tudták feleleveníteni. 5 Mindegyik olyan
fogságba esett rugonfalvi leszármazottait, rokonait felkerestük, akik
hozzátartozóit megtaláltuk, és egységes kérdőívet vettünk fel a személyi
adataikról, és röviden feljegyeztük az elfogás, az elhurcolás körülményeit, a
fogság lényegesebb eseményeit, és a hazatérés időpontját. Ezek alapján
készítettük el a fogságuk rövid történetét.
A kötet illusztrálásához elsősorban az erdélyi hadszíntéren és a környező
településen készült korabeli fotókból válogattunk. Igyekeztünk minden fogságba
esett rugonfalviról fényképet mellékelni a leírásokhoz. A kutatás során
keletkezett írásos-, hang- és fotóanyagot a Rugonfalvi Református
Egyházközség irattárában helyeztük el, tanulmányunk és mellékletei elérhetők
az egyházközség rugonfalva.org című honlapján.
Végül szólni szeretnénk a történelmi háttér bemutatásáról is, amely esetleg túl
hosszúnak tűnhet a helytörténeti részhez képest. Ez így van, de több szempontot
is figyelembe kellett vennünk. Egyrészt kötetünkben szakítani szerettünk volna a
marxista, a liberális és a román történetírás máig ható hamisításaival és
beidegződéseivel. Főképp ezért kezdtük a korszak bemutatását az első
világháború utáni időszakkal, és helyeztünk akkora hangsúlyt a román–német
kapcsolatokra, a közös hadviselésre, s az átállás előkészítésére. Észak-Erdély
kiürítéséről kitűnő könyv áll rendelkezésre, Ravasz István kötete, azonban
olyannyira nem ismert az erdélyi olvasók előtt, hogy annak alapján, de
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Ahogy Isten látni szeret minket. [Balogh Dénes visszaemlékezése.] In: Körmendi Lajos: Öt perc az élet.
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lényegesen lerövidítve és a hadtörténeti
összefoglaltuk a főbb eseményeket.

szakszöveget

egyszerűsítve

Itt szeretnénk köszönetet mondani Dr. Botlik József PhD., történész, ny.
egyetemi docensnek a tanulmány írásához nyújtott szakmai tanácsaiért és a
lelkiismeretes lektorálásért.

Bevezetés
Legújabb-kori történelme során Romániát semmi más nem vezérelte, kizárólag
Erdély 6 megszerzésének és megtartásának a vágya. Mindent ennek rendelt alá.
Az európai konfliktusok során mindig, minden irányból bebiztosította magát,
bármikor, bárki is győz, ott tudjon lenni a győztes, a győztesek oldalán, egy
olyan szerződéssel, amely Erdélyt neki ítéli. Erre jó, és a jövőre nézve intő példa
volt az első világháború során, előtte és alatta tanúsított magatartása. A
szövetségesei szempontjából megbízhatatlan, bárkit, bármikor eláruló, de
szükséges rossz, s saját szempontjából sikeres, országszerző politikát folytató,
befolyásos európai államnak tekinthető.
A nagy háborút Románia jelentős területi nyereséggel fejezte be,
Oroszországtól Besszarábiát, Magyarországtól Erdélyt, a Bánság (Bánát) keleti
részét, az Alföld keleti vidékét Máramarossal (Magyarország „Részét”, azaz a
Partiumot), Ausztriától Bukovinát csatolták hozzá, és visszakapta a bukaresti
békében elvesztett Dobrudzsát. A háború után minden cselekedetét, bel- és
külpolitikáját, szövetségi rendszerben való részvételét elsősorban Erdély
megtartásának rendelte alá.
1939 őszén Németország már túl volt Ausztria annektálásán, Csehszlovákia és
Lengyelország nyugati felének megszállásán, de Románia határainak
sérthetetlenségét még Nagy-Britannia és Franciaország garantálta, azonban a
román vezetés már a háború utáni időszakra készült. Bíztak abban, hogy a
semlegesség megtartásával kimaradhatnak a hadi cselekményekből, és a háborút
egy békekonferencia fogja lezárni. A kormány egy bizottságot hozott létre,
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Erdélyen az egyszerűség kedvéért mi is az utóbbi időben elterjedt szóhasználat szerint nem a történelmi
Erdély területét értjük, hanem azt kiegészítve az első világháború végén Románia általa elfoglalt és a
békeszerződések alapján hozzácsatolt összes, korábban Magyarországhoz tartozó területet.
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melynek a feladata a felkészülés, a konferenciához szükséges dokumentációk
összegyűjtése volt. Tevékenységét 1940 márciusában ismertette a kormánnyal. 7
A megerősödő Németország, a vele szövetségre lépő Olaszország, és a
hozzájuk csatlakozó Magyarország miatt Románia szükségét látta legutóbbi,
Erdélyt és a többi szerzeményt neki juttató szövetségeseinek hátat fordítani. Az
utolsó komoly figyelmeztető jel Bukarest részére az 1940. június 26-i szovjet
ultimátum – mely Besszarábia és Észak-Bukovina átengedését követelte –, során
történt. Németország ugyanis a háború elkerülése érdekében a szovjet követelés
teljesítését tanácsolta. 8 Azonban az átállás nem volt elegendő – még az alig
titkolt, feléje irányuló német rokonszenvvel együtt sem9 – a második bécsi
döntés megakadályozásához, 10 és ráadásul szeptember 7-én a román–bulgár
megállapodás alapján Dél-Dobrudzsát is át kellett engednie Bulgáriának.
Magyarország a trianoni békediktátum után mindent az elvett területek
visszaszerzése politikájának rendelt alá. Magyarországot a kisantant béklyója
vette körül, gazdaságilag pedig a bukott és külföldre menekült kommunisták
által feltüzelt államok bojkottja, nem beszélve a győztesek ellenséges
magatartásáról. Ebben a helyzetben a szükségszerűség parancsolta
Olaszországhoz, később a nemzetiszocialista Németországhoz való közeledést.
Egyrészt, mert nem állt szóba velünk senki, másrészt nem volt rajtuk kívül
ország, amelyik magyar – elsősorban mezőgazdasági –, termékeket
megvásárolta-, és a Trianonban korlátozott, de az ország megvédéséhez
alapvetően szükséges fegyverkezésünket támogatta volna. A két európai
hatalommal való együttműködésből, miután segítséget nyújtottak az elvett
területek egy részének visszatéréséhez, szövetség lett. Természetesen
Németország kihasználta döntőbírói helyzetét, így Magyarországot és Romániát
egymással tartotta sakkban, és kényszerítette ki mindkét állam feltétlen
lojalitását, sőt, az ebben való versengést is.
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Főleg azért, mert amíg a Molotov–Ribbentrop paktum titkos záradéka értelmében szovjet részről
hangsúlyozták érdeküket, addig a németek teljes érdektelenségüket Besszarábiát illetően.
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Hitler Románia iránti rokonszenve tovább fokozódott Antonescu hatalomra jutása után. Nemcsak a dél-kelet
európai politikusok között volt a Führer leggyakoribb vendége a román miniszterelnök, hanem egyetlen más
államférfi sincs szövetségesei közül, akivel annyi időt töltött volna együtt a háború alatt – Mussolinit is
beleértve –, mint vele. Hitlernek ezalatt – az azonos napon történt több tárgyalást különböző alkalmaknak véve
– 15 alkalommal volt tárgyalópartnere egykori példaképe, a Duce, Antonescuval viszont 20 tárgyalást
folytatott. Megjegyezzük, ehhez képest eltörpül négy találkozása Horthyval. (Ránki, I. k. 17. o.)
10

Bővebben Román Ildikó: A magyar–román viszony alakulása 1937-1940 között. Regio, 1995. 3. sz. 95–118. o.

6

Románia belépése a II. világháborúba
Észak-Erdély elvesztése után Románia először Németország kegyeiben akarta
Magyarországot megelőzni. Így Antonescu miniszterelnök-tábornok 11 1940.
november 22-i megbeszélésén Hitlernek bejelentette, hogy már a következő nap
csatlakozik Románia a háromhatalmi egyezményhez. 12 Ezentúl azt is
felajánlotta, az egyezményt aláíró országok közül elsőnek, hogy „arra is készen
áll, hogy fegyverrel a kézben harcoljon a tengelyhatalmak oldalán a civilizáció
győzelméért”. 13 1941 májusában – amikor már megindultak a Szovjetunió elleni
támadást előkészítő keleti irányú német csapatfelvonulások – Románia titkos
szerződést kötött Németországgal, amelyben háborúba lépése esetére jelentős
szovjet területekre kapott ígéretet. 14 Június 12-i megbeszélésén tovább folytatta
a felajánlkozásokat Hitlernek Antonescu, „kijelentette, a román nép kész
mindhalálig együtt menetelni a Tengellyel, mert tökéletesen bízik a Führer
igazságérzetében. A román nép Németországéhoz kötötte sorsát, mert a két nép
gazdaságilag kiegészíti egymást, és politikailag ugyanazzal a veszedelemmel
kell szembeszállnia [ti. a Szovjetunióval].”15 Később azt fejtegette, hogy a
világháború alatt Románia nem Németország ellen harcolt, hanem Ausztria, és
főleg Magyarország ellen, hogy régi követeléseit és kétezer esztendős jogait
érvényesítse. Mihelyst célját elérte, nem is volt többet nézeteltérés Németország
és Románia között. Ezen, a Szovjetunió megtámadása előtt tíz nappal lezajlott
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Antonescu, Ion (1882–1946) román katonatiszt, vezérkari főnök, miniszterelnök. II. Károly király 1940.
szeptember 4-én nevezte ki miniszterelnökké. Antonescu azonban szembefordult az őt kinevező, a második
bécsi döntés miatt tekintélyét vesztő királlyal, aki lemondott fia javára a trónról. Az új király, még aznap
teljhatalmat adott miniszterelnökének, aki államvezető (Conducătorul Statului) lett. Eleinte a Vasgárdára
igyekezett támaszkodni, azonban annak terrorja miatt elkezdte lefegyverezni tagjait, majd 1941. januári
lázadásukat kihasználva, német katonai segítséggel leverte és feloszlatta a gárdát. Ezután diktátorrá államfővé, a minisztertanács elnökévé és marsallá - nyilvánította magát. Románia átállásáig vezette az országot,
1944. augusztus 23-án I. Mihály király és néhány katonatiszt letartóztatta. A nemzetárulási pernek nevezett
háborús bűnös perben 1946. május 17-én halálra ítélték és június 1-jén kivégezték.
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A megbeszélésen Hitler a román politikai újjászervezéssel – ti. az Antonescu-féle államberendezkedéssel kapcsolatban kijelentette, „a világtörténelem sem ér véget az 1940-es esztendőben”. Ránki György szerint
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Hitler Romániát és nem Magyarországot fogja szövetségesének tekinteni, és hozzá fog járulni Észak-Erdély
Romániához való visszacsatolásához.” (Ránki, I. k. 179. és 411. o.)
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megbeszélésen Hitler kérdésére, hogy Románia közreműködjék-e mindjárt az
első naptól fogva az Oroszország elleni akcióban „Antonescu azt válaszolta,
hogy ő szeretne az első naptól fogva együtt küzdeni”. 16 Ez így is történt, június
22-én, amikor Németország megtámadta Szovjetuniót, ugyanaznap Románia
csatlakozott szövetségeséhez, és meghirdette a szent háborút Besszarábia és
Észak-Bukovina visszaszerzésére. Antonescu, aki ezen a napon generalissimus
lett, felhívásban üzent hadseregének: „Letörlöm a nemzet arcáról és a ti
homlokotokról a rajtatok esett szégyent. Elérkezett a legszebb és a legszentebb,
az igazságért való harc pillanata. Katonák! Elrendelem, lépjétek át a Prut
folyót, zúzzátok össze keleti ellenségeinket, a bolsevizmus vörös igája alá hajtott
testvéreiteket szabadítsátok fel. Induljatok el a Nagy István fejedelem útján és
vigyétek diadalra a román eszméket. Előre. Tudjatok meghalni, szüleitek és
gyermekeitek tűzhelyéért, hozzatok dicsőséget a román nemzetnek. A miénk a
győzelem! Tehát Istennel előre!" 17 Románia több mint 800 ezer fős haderejének
csaknem felét mozgósította, s elvonuló seregtesteinek egy részét már június 22én német alárendeltségbe vonták. A román részvételt tovább növelte a Dél
Hadseregcsoporton belül Ion Antonescu marsall seregcsoportja. Légierejük 423
repülőgéppel kezdte meg a hadjáratot. 18
Magyarország magatartása ezekben a hetekben, napokban egészen más volt.
Németország érdeke egyértelműen az volt, és így azt is kívánta, hogy
Magyarország mielőbb vegyen részt a szovjetellenes háborúban. Ennek az
álláspontnak jelentős kormányzati és főleg vezérkari hívei voltak
Magyarországon. „Döntő jelentőségű tanácskozásokon ismételten elhangzott az
az érv, hogy Magyarország önkéntes együttműködésével jogcímet biztosít
magának a még idegen fennhatóság alatt álló volt magyar területekre és hogy
Magyarország annak a lekötelezettségi viszonynak megfelelően, amibe a
felvidéki és észak-erdélyi területek visszajuttatása folytán Németországgal
szembe került, most tartozik fegyveresen a Birodalom mellé állni.” 19 Bárdossy
László miniszterelnök ezzel szemben a magyarság erejének megkímélését
tartotta a legfontosabbnak. „A német kívánságok minimumának teljesítésében
kitérni az elől, hogy a német kormány többet, vagy mindent kívánhasson.
Mindenekfelett megőrizni a nemzet egységét és lehetőleg elkerülni minden olyan
16
17

Uo. 307. o.

MTI, 1941. június 22. 274. o. (Ki nem adott közlemények.)
Szabó–Számvéber 1941–1943, 10. o.
19
Bárdossy, 45. o.
18
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kérdés felvetését, amely bármely vonatkozásban a nemzeti közösségen belül
ellentétet, vagy meghasonlást okozzon. Lehető egységben és a nemzet erő és
birtokállományának lehető kímélésében vinni el a magyarságot a háború végéig,
hogy a nemzet változatlan egységben nézhessen szembe azzal, ami a háború
végén, és azután bekövetkezik.” 20 Ennek megfelelően a magyar kormány nem
üzent hadat a Szovjetuniónak, 1941. június 23-án kizárólag a diplomáciai
kapcsolatot szakította meg. A szovjet követet meglepte, hogy a magyar kormány
csak a diplomáciai kapcsolatot szakította meg, és beismerte, hogy hadüzenetre
számított. A német követ a hivatalos értesítés átvételekor azt mondta, ez volt a
legkevesebb, amit önök megtehettek. Az olasz követ pedig kormányának
utasítására hivatkozva közölte, hogy a magyar hadüzenet elmaradása mind
Berlinben, mind Rómában kínos benyomást keltett.
A kormány szándéka, és lépésének szövetségesei részéről történő értetlen, de
nem ellenséges fogadása talán lehetővé tette volna a hadba lépés elmaradását.
Azonban június 25-én történt Rahó közelében egy vonat-, 26-án Kassa máig
tisztázatlan, nagy valószínűséggel ugyancsak a Szovjetunió részéről
bekövetkezett bombázása. A kormány megállapította, hogy provokálatlan
ellenséges támadás következtében – tehát a magyar kormány akaratán kívül
fekvő okból – a Szovjetunió és Magyarország között háborús állapot állt be.
Bárdossy bejelentését a mai napig megcsonkítva, torzítva szokták idézni. Miután
a képviselőház elnöke bejelentést tett a szovjet légierő támadásairól, pontosan a
következőket mondta a miniszterelnök: "A Ház elnöke méltó szavakkal
bélyegezte meg a Szovjet népjogellenes és minősíthetetlen támadását. A magyar
királyi kormány megállapítja, hogy e támadások következtében Magyarország és
a Szovjet-Unió között a hadiállapot beállott."21 A kormány június 26-án
határozott arról, hogy minimális erővel vesz részt a háborúban. Ez az erre a célra
felállított Kárpát-csoportot jelentette 90 ezer fővel, Szombathelyi Ferenc
altábornagynak, a VIII. hadtest parancsnokának vezetésével. 22
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Románia területi nyereségei a németek oldalán
Románia német oldalon folytatott szovjet-ellenes hadjárata jelentős áldozatok
árán, de sikereket hozott az országnak. Nemcsak a korábban hozzájuk tartozó
területeket foglalták el, hanem a Dnyeszteren átkelve a transznisztriai 23 térséget,
majd az augusztus 8-tól október 16-ig tartó csatában Odessza városát. De ez is
csak azután sikerült nekik, miután Erich von Manstein 24 német tábornok
seregeivel szeptember 29-én áttört a Krímen, és fenyegetést jelentett
Szevasztopolra, a Vörös Hadsereg vezetése pedig parancsba adta a város
kiürítését. Ezért a hódításért egyébként nagy árat fizettek a románok, a 4.
hadsereg 340 223 katonájából összesen 92 545 katonát vesztett. Közülük 17 729
halott, 63 345 sérült, 11 471 eltűnt. Ezzel szemben a szovjet veszteségek
kisebbek voltak. 25
A keservesen, német segítséggel meghódított területet Hitler Romániának
ajándékozta, igaz nem teljesen. Az 1941. augusztus 30-án megkötött német–
román szerződés a Dnyeszter és a Bug közötti transznisztriai területet – Odessza
környékét is beleértve – román közigazgatás alá helyezte, de Románia nem
kebelezhette be azt. Az új szerzemény kormányzójává Antonescu
miniszterelnök Gheorghe Alexianut 26 nevezte ki, aki nemcsak az odesszai
zsidókon torolta meg az ellenállást, hanem a területen létesített táborokban
gyilkolták meg Románia többi területéről odaszállított zsidókat is. 27
A sikerek azonban nem tartottak sokáig, a német támadás már 1941 telén
megtorpant a rendkívüli hideg miatt, az utánpótlás akadozott, a villámháborús
stratégia csődöt mondott. Sőt, a szovjet csapatok 1941. december 5-én
23

Transznisztria vagy Dnyeszteren Túli Terület. Besszarábia azon része, mely a Dnyeszter bal partján terül el. Az
első világháború után Besszarábia Oroszországtól Romániához került, kivéve a Dnyeszteren túli területet, amely
Ukrajna, így később a Szovjetunió része lett. A Molotov–Ribbentrop-paktum értelmében Besszarábiát a
szovjetek szállták meg, és Transznisztriával egyesítve Moldáv SZSZK néven a Szovjetunióhoz csatolták.
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Alexianu, Gheorghe (1897–1946) román jogász, politikus, 1941 és 1944 között a Dnyeszterentúli terület
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Moszkvánál, majd 1942. január 8-án az északi- és a nyugati fronton általános
ellentámadást indítottak. Hitler Antonescu marsallnak 1942. február 11-én két
megbeszélésen is bizonygatta, hogy a hadműveletek megszakításának az eső, a
sár, és a szélsőségesen hideg tél volt az oka. Antonescu pedig hűségének
bizonygatása mellett kitartóan követelte: Hitler érje el, hogy Magyarország
minden erejét vesse be a harctéren. A Marsall „szavát adta, hogy egész
hadseregével rendelkezésre áll, és megtartja ezt az ígéretét. Ő, ha szükséges,
még több csapatot fog mozgósítani, és egymillió embert küldd a harctérre. (…)
Romániának viszont ennek fejében biztosíték kell, hogy Magyarország sem a
háború alatt, sem utána nem fog kiváltságos helyzetbe kerülni.”28
Ezzel párhozamosan a román kormány felújította a békeelőkészítő bizottság
1940-ben megszakadt munkáját és egy új irodát hoztak létre Vasile Stoica
vezetésével. 29 1942 júliusában Mihai Antonescu miniszterelnök-helyettes és
külügyminiszter 30 a bizottság átszervezésével létrehozta az ún. Béke Irodát. 31
Munkáját a technikai titkárság hangolta össze, melyet Stoica vezetett. Az Iroda
csak elvi tevékenységet végzett, a gyakorlati diplomáciába nem folyt bele. A
külügyminiszter hiányolta az eredményeket, újabb átszervezést hajtott végre, a
munka később csökkenő intenzitással, de 1943 augusztusáig folytatódott. 32

Románia hozzájárulása a német háborúvesztéshez
Időközben – bár a front egyes részein a németeket 80-250 kilométerrel
vetették vissza – a szovjet támadás kifulladt. Adolf Hitler 1942. március 15-én
megtartott beszédében kijelentette, hogy a Vörös Hadsereget 1942 nyarán
végleg meg fogják semmisíteni. A német és a szövetséges csapatok támadásának
28
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súlypontját az arcvonal déli részére tervezte, előretörést a Kaukázusig, a Baku
környéki kőolajmezők birtokba vételét, majd az iráni határ elérését. Ennek
részeként július 17-én megkezdték az előrenyomulást Sztálingrád felé. Azonban
az utánpótlási gondok, az állandó üzemanyaghiány, Hitler kapkodó,
következetlen hadműveleti utasításai, és a vártnál erősebb szovjet ellenállás
miatt – miután már a város 90%-át elfoglalták –, október elején fordulat
következett be. A német gyalogság létszáma olyan mértékben csökkent, hogy a
helységharcokat be kellett szüntetni. A német 6. hadsereg élelmezési kerete az
augusztus végi 254 ezer főről 139 ezer főre csökkent. A szovjetek ezalatt a
Volgán keresztül biztosították az utánpótlást, szívósan kitartottak, és
megkezdték a német csapatok bekerítésének előkészítését.
Eközben a román 3. hadsereg kevésbé harcképes erőit, amelyek korábban a
Kaukázus nyugati részén harcoltak, visszavonták a német 6. hadsereg
balszárnyának fedezésére. Sőt, a 6. hadsereg jobbszárnyának biztosítását is a
román 4. hadseregre bízták. „A Sztálingrádnál harcoló német csapatokra nézve
a későbbiekben a románok által fedezett szárnyak gyengesége végzetes
következményekkel járt.”33 Sőt, egy román történész véleménye szerint a
németek később a románokat tekintették a sztálingrádi csatavesztés fő
felelőseinek.” 34
Ugyanis a sztálingrádi front szovjet csapatainak át kellett törniük a román 4.
hadsereg védelmét, majd a Délnyugati Fronttal egyesülve be kellett fejezniük a
bekerítést.
Ez utóbbi november 19-én indította meg támadását, és már az első napon
áttörte a 152 ezer főt számláló román 3. hadsereg 138 kilométer széles védelmét,
és 25-30 kilométert nyomult előre. A románok mögött állomásozó német
csapatok sem tudták elreteszelni a frontszakaszt, több sikertelen ellentámadás
után súlyos veszteséget szenvedtek. Hitler a román arcvonal összeomlásáért –
indokolatlanul – egyik altábornagyát hibáztatta. 35 A felbomlott és pánikba esett
román 3. hadsereg négy nap alatt 75 ezer katonát veszített. Ezzel baloldalról
megindult a 6. német hadsereg bekerítése.
A Sztálingrádi Front november 20-án lendült támadásba. A nap végére áttörte
a 75 ezer fős román 4. hadsereg védelmét, ezáltal jobboldalról is elkezdődött a
33
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német csapatok bekerítése. A Délnyugati Front a támadásának megindítása után
négy nap múlva, a Sztálingrádi Front pedig három nap múlva, 23-án egyesültek,
ezzel a német 6. hadsereg és a 4. páncéloshadsereg részei körül bezárult a gyűrű.
A Wehrmacht történetében először kerítettek be egy teljes német hadsereget. 36
Létszámuk körülbelül 296 ezer fő volt. 37
November 21-én a németek Erich von Manstein tábornagy főparancsnoksága
alatt létrehozták a Don Hadseregcsoportot, amely a katlanba zárt német 6.
hadseregből, a főleg román hadosztályok maradványaiból álló 4.
páncéloshadseregből, valamint a román 3. hadsereg roncsaiból állt. A
hadseregcsoport feladata a bekerített erők felmentése lett volna. Antonescu
természetesen szégyenletes futásukért a németeket igyekezett hibáztatni. Levelet
írt von Manstein tábornoknak, amiben a német hadvezetés szemére vetette, hogy
nem szentelt kellő figyelmet a román parancsnokságok felől eljuttatott többszöri
figyelmeztetésnek, miszerint a szovjetek folyamatosan erősítik a Don menti
hídfőjüket, ahonnan végül a támadást indították.
A német felmentési kísérletek sikertelenek maradtak, így a szovjetek – az
alkalmat kihasználva – megtámadták a meggyengült német 4. páncélos hadsereg
és a román 4. hadsereg maradványait. A román hadsereg a novemberi-decemberi
harcokban több mint 30 ezer katonát veszített. A német hadsereg szárnyai – a
román csapatok összeomlása miatt – védtelenek voltak, így a szovjet csapatok
helyenként könnyen átkarolhatták azokat. A végeredmény: a Paulus tábornagy 38
által vezetett csapatok január 31-én letették a fegyvert, majd február 2-án a
Sztálingrádban bekerített német északi csoportosítás is beszüntette az ellenállást.
A 6. hadsereg megsemmisült. A Wehrmacht és szövetségeseinek teljes
embervesztesége a sztálingrádi csatában mintegy 800 ezer halott, sebesült, eltűnt
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és hadifogoly volt. A sztálingrádi csata második szakaszában a románok 158
ezer 854 főt vesztettek. 39
Antonescu 1943. január 10-én ismertette Hitlerrel a román álláspontot.
Szerinte a románok rendkívül bátran verekedtek, de a rossz felszerelésük miatt
nem tudtak a túlerővel szemben helytállni. Ezenkívül a Skoda tankok minőségét
rosszalta, melyeket az orosz lövedékek könnyen áttörtek. Bírálta némely német
parancsnokság magatartását, amely a román hadsereg szemére vetette, hogy
puha, holott csak a felszerelése volt rossz. 40 Vagyis most is mindent a németekre
igyekezett hárítani, mert ők nem szállítottak a románok számára elegendő
mennyiségű és megfelelő minőségű felszerelést. Megint szerencséjük volt,
ugyanis a Führer még mindig Heim tábornokot hibáztatta az áttörésért, aki azzal
védekezett, hogy teljesen elvesztette a kapcsolatot a románokkal. Azonban
Antonescu ezt a német parancsnokság ellen fordította vissza, ugyanis azt a
megjegyzést fűzte hozzá, hogy Heim a felettes katonai szerv parancsára nyomult
előre. 41 Tehát a támadási parancsot felülről kellett kapnia, vagyis ha ezt nem
időben kapta, akkor a hadvezetés hibázott. Itt Hitler befejezte a számára
feltehetőleg kellemetlen irányba forduló beszélgetést azzal, hogy Antonescunak
nem kell védelmébe vennie a román hadsereget, csak arról van szó, hogy
tisztázzák a jövő helyzetét, aminek előfeltétele a még meglévő egységek
kitartása.
A románok így elkerülték felelősségük további boncolását, és a németek
részéről aránylag presztízsveszteség nélkül kerültek ki a vitából. A román
hadvezetés feltehetően elgondolkozott azon, hogy a harctéri helytállás nem az
erősségük, és hasznosabb lesz elővenni az első világháborúban bevált receptet:
azaz időben a győztesek oldalára helyezkedni. A sztálingrádi szovjet győzelem
és az azt követő offenzíva pedig kételyeket ébreszthetett a németek
legyőzhetetlenségével szemben.

Románia felkészülése a békére
Bukarest különféle nem hivatalos csatornákon igyekezett felvenni az
angolszász országok képviselőivel a kapcsolatot és megkezdte a felkészülést az
39
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elkövetkezendő béketárgyalásokra. Egyenlőre nem találtunk adatokat arról,
hogy egymás tudtával, vagy anélkül – a román politikai stílus ismeretében az
előbbinek nagyobb a valószínűsége –, de mind az Antonescu-kormány
képviselői, mind Mihály király és környezete, mind pedig az ellenzék, különféle
közvetítőkön keresztül kapcsolatba került a nyugati szövetségesekkel. Az
ellenzékben lévő történelmi pártok képviselői közül a liberális parasztpárti
Maniu 42 volt a legaktívabb, akinek kitűnő angolszász összeköttetései voltak. A
különböző irányból indult kapcsolatfelvételi kísérletek abból a szempontból
egyformák voltak, hogy brit-amerikai katonai jelenléttel számoltak. A román
politikai elit – és maga a társadalom is – elutasította a szovjetekkel való
egyezkedést, ebben a kommunizmustól való félelmen és Besszarábia esetleges
megtartásának lehetőségén túl a román társadalom két évszázadra visszamenő
Oroszország-ellenessége is szerepet játszott. 43
Hitler 1943. április 12-én már szabályosan felelősségre vonta Antonescut a
király és a külügyminisztere környezetéből észlelt, a háborúból való kiválásra
való törekvésekért. Ankarából jelentették a Führernek januárban, hogy Mihai
Antonescu úgy nyilatkozott a bukaresti török követ előtt, hogy mind Hitler,
mind Göring legutóbbi tárgyalásaikon éreztette vele és a Marsallal, hogy
tartanak az oroszoktól. Ezért „Európa és Németország megmentésére kölcsönös
megértésen alapuló békéhez kell utat keresni”. 44 A Führer pontonként olvasta
fel a vádakat a magyarázkodó Antonescunak. Így február második felében arról
kaptak hírt, hogy a román külügyminiszter egy semleges diplomatának azt
magyarázta, hogy a román politika teljesen független Németországtól. Március
közepén viszont arról érkezett jelentés Berlinbe Törökországon keresztül, hogy
törés következett be a háborúból mielőbbi kiválásra törekvő királyi udvar és a
42
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majd 1926-ban pártja és a regáti Paraszt Párt egyesüléséből létrejövő Nemzeti Parasztpárt elnöke, majd három
alkalommal Románia miniszterelnöke lett. A román átállás egyik előkészítője, s az új kormány államminisztere
volt. Névadója és patrónusa a hadsereg által létrehozott, az erdélyi magyarságot félelemben tartó és gyilkoló
önkéntes csapatoknak, az ún. Maniu-gárdának, amelynek tevékenységétől utólag elhatárolódott. Az átállás
után a szovjeteknek szüksége volt tekintélyére, azonban a kommunisták megerősödésével párhuzamosan
kiszorították a hatalomból. 1947-ben letartóztatták, hazaárulás és kémkedés vádjával életfogytig tartó
börtönbüntetésre ítélték. Fogságban halt meg.
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Nagy–Vincze, 28. o.
Ránki II. k. 42. o. (Ránki szerint ekkor már a legkülönbözőbb semleges országokban folytak a román
béketapogatózások. Uo. 422. o.)
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miniszterelnök között, s a külügyminiszter határozottan az előbbi felé hajlik.
Márciusban a madridi román követ az ottani követségek egész sorát kereste fel,
s azt akarta elérni, hogy a hadviselő felek között közvetítő lépéseket indítsanak
el. Ezeket a híreszteléseket még hírügynökségi jelentés is alátámasztotta.
Március végén Bernben tárgyalt a svájci román követ a kormánnyal és több
külképviselettel. Román szempontból a tapogatózások sikert értek el, ugyanis a
volt londoni román követ megüzente az akkor ellenzékben lévő parasztpárti
vezetőnek, Maniunak, ha Londonba menne, akkor nemcsak az angolokkal,
hanem az oroszokkal is tudna tárgyalni. Ebben az időben a miniszterelnökhelyettes külügyminiszter bizalmasa Madridba és Liszabonba utazott a
békeközvetítések megindítása céljából, majd a madridi román követ felkérte
kormánya nevében az argentin és a portugál követeket, hogy legyenek közvetítői
Románia békekötési óhajának az Egyesült Nemzetekkel. Hitler végül azzal zárta
részéről a vádak ismertetését, ha a román követ csak hazája nevében tárgyalt
volna béketapogatózásai során, már az sem lett volna lojális Németország
irányába, legalábbis erről előre értesítenie kellett volna szövetségesét, azonban
arra szavakat sem talál, hogy az ő nevében is beszélt. 45
Antonescu válaszában hűségéről biztosította a Führert, s azt bizonygatta, hogy
az egész román nemzet mögötte áll. Szerinte az udvarnak nincs befolyása a
politikára, a tömegeknél pedig egyáltalán nincs visszhangja. Az ellenzék, így
különösen Maniu nem számít. Elismerte, hogy intrikusok bírták rá a királyt
bizonyos gesztusokra, ő azonban levélben szigorúan figyelmeztette őt, s azóta
nem mozdult sem az udvar, sem az ellenzék. A madridi követ eljárását letagadta,
és kivizsgálást ígért. Végül külügyminisztere lojalitásáról is biztosította a
németeket, elképzelhetetlennek tartva, hogy béketárgyalásokba kezdett volna.
Hitler úgy látszik, ekkor megelégedett azzal, hogy a románok tudomására hozza,
hogy minden lépésükről tud, s a marsall tetszésére bízta: a közöltek alapján mit
kíván tenni. 46 A román béketapogatózások a másnap déli tárgyalásokon is
előkerültek, azonban Antonescu mindent tagadott, lojalitásáról biztosította a
német vezetést és megvédte külügyminiszterét.
A román elit békeelőkészítő tevékenységéről a magyar kormány is tudott, sőt,
nyílt titok volt Budapesten. Vita Sándor 47 erdélyi meghívott országgyűlési
45
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Uo. 42–50. o.

Uo. 51–54. o.
Vita Sándor (1904–1993) közgazdász, politikus. Banktisztviselőként, majd szövetkezeti ellenőrként dolgozott,
részt vett a Hitel c. folyóirat 1936-ban történő újraindításában és egyik szerkesztője lett. 1940. október 10-től
meghívott képviselő, az Erdélyi Párt tagjaként működött. 1944-ben egyik szervezője volt az erdélyi értelmiség
47
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képviselő 48 írta visszaemlékezéseiben, hogy „valamelyik háborús esztendőben,
talán 1942-ben, Lillafüreden volt a kormánypártnak több napos konferenciája, 49
amelyen az erdélyiek közül is többen részt vettünk. Ullein-Reviczky, aki akkor
külügyi sajtófőnök volt, majd nemsokára stockholmi követ, néhányunkat az
erdélyiek közül (…) külön is sok mindenről tájékoztatott a külpolitikai helyzetet
illetően. Tudnak róla, hogy Románia tapogatózik Nyugat felé, s talán nem is
Antonescu tudta nélkül.” 50
1942 végén Bethlen István volt miniszterelnököt 51 az egyik budapesti
nagybank igazgatója azzal kereste fel, hogy Maniu szeretne kapcsolatba lépni
vele, mint a magyarországi békepártiak vezetőjével. Mivel a németek tudta
nélkül ez elképzelhetetlen lett volna, Bánffy Miklós vállalkozott az útra. Erre jó
alkalom kínálkozott, ugyanis Antonescu a bukaresti magyar követen keresztül
teljes titoktartás mellett egy olyan régi politikai egyén kiutazását kérte, akinek
semmi hivatalos minősége nincs, és tárgyalhatna vele a két ország közötti vitás
kérdések megoldásáról. Bánffy Miklós 1943 júniusában a magyar kormány
megbízásából utazott Bukarestbe, hogy titokban Maniuval is találkozzon. Végül
Antonescu megbízottjával tárgyalt, aminek nem sok értelme volt. Maniunak azt
a javaslatot tette, hogy Románia és Magyarország egyszerre szakítson a
tengellyel, amivel lényegesen megrövidítik a háborút és elkerülik, hogy
országaik hadszíntérré váljanak, továbbá Erdélyben maradjon fenn a status quo
addig, amíg a nagyhatalmak nem döntenek az új határokról. Ezzel szemben
Maniunak az volt az álláspontja, hogy előbb Magyarország rendezze a szlovák
és a délszláv ügyeket. Bánffy benyomása a megbeszélésről az volt, hogy Maniu
és Beneš 52 már korábban megegyeztek egymással. 53 Szempontunkból ez azért
Horthyhoz intézett memorandumának, amelyben szeptember 12-én a háborúból való kilépést sürgették.
Kolozsváron a szovjetek elfogták, Budapestre hurcolták, egy évet fogságban tartották. Szabadulása után nem
kapott állást, dolgozott fakitermelésen, majd egy kisipari szövetkezet tisztviselője lett. 1960-ban egészségi
állapota miatt rokkantnyugdíjazták, két évvel későbben újra börtönbe zárták. Szabadulása után a Műszaki
Egyetem könyvtárában helyezkedhetett el, mint nyugdíjas dolgozó.
48

A román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrésznek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról
és az országgal egyesítéséről szóló 1940. évi XXVI. törvénycikk 2. §-a alapján 1940. október 10-től a magyar
királyi miniszterelnök indítványára az országgyűlés – mindkét házának határozatával – a képviselőházba
meghívott 46 képviselőt.
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Feltehetőleg a Magyar Élet Pártja 1943. január 25-én elkezdődött külpolitikai hetéről van szó.
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Vita visszaemlékezés, 95. o.
Bethleni gróf Bethlen István (1874–1946) jogász, politikus. 1921 és 1931 között Magyarország
miniszterelnöke volt. Ellenezte az egyoldalú német orientációt, a zsidótörvényeket és a belépést a második
világháborúba. A német megszállás után bujdosni kényszerült. Később a szovjetek elfogták, Moszkvába
hurcolták, börtönben halt meg.
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Beneš, Edvard (1884–1948) cseh politikus. Masaryk szövetségese, Csehszlovákia külügyminisztere, egy ideig
miniszterelnöke volt. 1938-ban külföldre távozott, emigráns kormányt hozott létre, 1943-ban barátsági
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fontos, mert ebből az is kitűnik, hogy az átállást szervező román politikának a
háború lerövidítése, a két nép szenvedése, esetleges megbékélése másodlagos
szempont volt, az elsőt Észak-Erdély visszaszerzése jelentette. Ennek érdekében
egyezkedtek Benešsel, állították vissza a kisantantot, és ennek rendelték alá
minden cselekedetüket.
Maniu ekkor már komoly diplomáciai tevékenységet folytatott. 1942 végén
két memorandumot küldött Londonba, melyekben román nép németellenességét
bizonygatta. 1943. áprilisi üzenetében már azt írta, hogy az általa vezetett
„egyesült ellenzék” az angolszász csapatok megjelenését követő 24 órán belül
képes megdönteni az Antonescu-rezsimet és különbékét kötni a két nyugati
nagyhatalommal. Egyben jelezte, hogy az egyesült ellenzék szabad kezet kapott
Mihai Antonescutól. 54 Benešnek, a londoni emigrációs csehszlovák kormány
elnökének – akivel még bécsi egyetemista éveiben kötött barátságot – 1943-ban
többször üzent, arra kérte, hogy képviselje Románia érdekeit a szövetségeseknél,
elsősorban Moszkvában. Beneš eleget tett a kérésnek, és az 1943. decemberi
moszkvai látogatásán közbenjárt Románia érdekében Sztálinnál. A következő év
áprilisában megüzente Maniunak, hogy Magyarország, Bulgária és Románia
közül azon ország kerül előnyösebb helyzetbe a háború végeztével, amelyik
hamarabb átáll a szövetségesek oldalára. 55

A szovjet csapatok megközelítik Románia háború előtti
határát
Az 1943. év végére a szovjet csapatok – a 2. és a 3. ukrán front – átkeltek a
Dnyeperen, és 400 km széles, 100 km mély hídfőt foglaltak el a folyó jobb
partján, amellyel – hadászati szempontból – jelentősen megközelítették az
akkori román határt. A románok számára ekkor már kényszerítő
szerződést kötött a Szovjetunióval. 1945-ben a szovjet csapatokkal érkezett vissza Moszkvából, 1948-ig
államelnök. A Nemzetgyűlés létrehozásáig dekrétumokkal kormányzott. Ezek a később törvényerőre emelt és
elvileg ma is hatályos rendeletek kollektív bűnösként marasztalták el a német és a magyar kisebbséget,
megfosztva őket állampolgárságuktól és vagyonuktól. 3 millió németet kitelepítettek, a magyar lakosság egy
részétől (kb. 200 ezer fő) belső kitelepítések, illetve lakosságcsere révén szabadultak meg.
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szükségszerűséggé vált az átállás előkészítése. Időközben az 1943. októberi
moszkvai külügyminiszteri konferencián megállapodás született arról – bár ez
nem szerepelt a kiadott nyilatkozatok 56 között –, hogy a három nagyhatalom
„együttesen jár el az ellenséges országok kapitulációja tekintetében, és az egyes
országok annak a nagyhatalomnak a képviselőjével tárgyalnak majd, amelyek
haderejével azok harcban állnak.” 57 November végén pedig a teheráni
értekezleten Churchill, Roosevelt és Sztálin arról döntött, hogy nem kötnek
különbékét és 1944-ben Nyugat-Európában egy második frontot hoznak létre.
Ez utóbbi abból a szempontból volt fontos, hogy a napirendről – legalábbis
egyenlőre – lekerült a balkáni partraszállás kérdése, amivel az esetleges angolamerikai megszállás álma is szétfoszlott a románok számára. Ezért 1943 végén
befejeződtek a lisszaboni, berlini és a madridi béketapogatózások.
Stockholmban azonban 1943 végén – 1944 elején Mihai Antonescu
külügyminiszter megbízásából tárgyalások kezdődtek Frederic Nanu 58 román és
Kollontaj 59 szovjet követ között. Eredményre nem jutottak, mert a
külügyminiszter elutasította Észak-Bukovina és Besszarábia visszacsatolásának
szovjet követelését. Ezzel párhuzamosan a király és az ellenzék nemcsak
Stockholmon, hanem Ankarán és Kairón keresztül is folytatott tárgyalásokat.
Románia békekötési kísérleteiről, illetve a román átállás tervezett részleteiről
1943 végén a magyar politikai elit is tudott. Decemberben Vita Sándor Bethlen
Istvánnal beszélgetett a vonaton, többek között Erdély kérdése is szóba került.
Bethlen attól tartott, „mihelyt az oroszok elérik Besszarábiát, a románok át
fognak állani, s megtámadnak minket. (…) Aggódik Beneš moszkvai útja miatt.
Attól tart, hogy Beneš a Maniu megbízásából is tárgyal, s megegyezést igyekszik
létrehozni azon az alapon, hogy Románia átengedi Besszarábiát a
Szovjetuniónak s ezzel szemben szabad kezet kap Magyarország felé.”60
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http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/moszkva.html
Mezei, 23. o.
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Nanu, Frederic C. (1894–1981) diplomata. 1943-1944-ben Románia svédországi nagykövete volt.
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Kollontaj, Alekszandra Mihajlovna (1872–1952) orosz kommunista, feminista mozgalmár, diplomata. Előbb
mensevik, 1915-ben csatlakozott a bolsevikokhoz, 1917-től a Központi Bizottság tagja, közjóléti népbiztos,
1920-tól a Központi Bizottság nőirodájának vezetője. 1923-tól a norvég követségen több pozíciót töltött be,
majd Mexikóban, újra Norvégiában, végül 1930-tól Svédországban volt nagykövet. Nagy viharokat keltett a nők
felszabadulásáról, szabad párválasztásáról és szexuális felszabadításáról írott brosúrája. Egyes források szerint
Lenin szeretője volt. A lenini gárda talán egyetlen tagja, aki természetes halállal halt meg.
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Alexandru Cretzianu, 61 Románia törökországi követe – aki nemcsak kormánya
érdekeit képviselte, hanem titokban az ellenzéki pártok közvetítője is volt – azt
javasolta, hogy a szövetségesek Londonban fogadjanak egy ellenzéki delegációt.
A szövetségesek azonban Kairóban akartak találkozni az ellenzéki román pártok
képviselőivel, ezért 1944 márciusában Kairóba érkezett Cretzianu nagybátyja,
Barbu Știrbey herceg, 62 és megkezdte tárgyalásait az ottani amerikai és szovjet
követekkel. A herceg Ion Antonescu miniszterelnök hallgatólagos
beleegyezésével folytatta megbeszéléseit. 63 Ezek azonban nem vezettek sikerre,
mert a szovjet fél szerint Știrbey csak az ellenzéket képviselte, nem a román
nemzet egészét, miközben ők a román állam és a hadsereg vezetőivel akartak
megegyezni. 64
A tárgyalások ideje alatt a Vörös Hadsereg kiszorította Besszarábiából a
románokat, amellyel a hódítás megtartása elméleti kérdéssé vált. A moszkvai
rádió 1944. április 2-án este hivatalos nyilatkozatot tett közzé a Romániával
szembeni politikájáról, abból az alkalomból, hogy a Vörös Hadsereg elérte a
Prut folyót, a Szovjetunió és Románia közötti 1940 előtti államhatárt. „A
behatolást Romániába kizárólag katonai szükségesség diktálja és nem irányul a
román területi épség vagy a fennálló szociális rend ellen. A benyomulást
Romániába az ellenség állandóan folytatott ellenállása tette szükségessé.”65
A hadihelyzet, Órománia határának az átlépése és az angolszászok által a
román célpontok ellen végrehajtott légicsapások feltehetőleg felgyorsították a
tárgyalásokat. Olyannyira, hogy 1944. április 12-én Kollontaj asszony,
stockholmi szovjet követ átadta az előzetes fegyverszüneti feltételeket Frederic
Nanu román követnek. Ugyanezen a napon Kairóban is átnyújtották az okmányt
a román ellenzék képviselőjének.
„Románia kiugrási határideje lejáróban" címmel az MTI Házi Tájékoztatója
ismertette a Reuter hírügynökség írását, mely szerint Antonescu tábornagy
számára kezd letelni az idő, hogy Romániát kivezesse a háborúból. „Románia
nem élt azzal a kedvező helyzettel, amelyet Molotov szovjet külügyi népbiztos
hivatalos nyilatkozata teremtett – amely szerint hajlandó bármely román
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Cretzianu, Alexandru (1895–1979) román jogász, diplomata. 1943–1945 között törökországi nagykövet volt.
Herceg Știrbey, Barbu Alexandru (1872–1946) román politikus. 1927-ben rövid ideig miniszter és
miniszterelnök volz.
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Nagy–Vincze, 29. o.
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MTI Házi Tájékoztató, 1944. április 3. 2434. szám.
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kormánnyal tárgyalni, hogy az országot a kibontakozás útjára vezesse.”66 Ez azt
érzékeltette, hogy Románia küszöbön álló összeomlásáról szóló jelentések
ellenére, inkább a katonai, mint a politika helyzet lesz a döntő. Feltehetőleg a
rendszer emberei is tudták, hogy túlságosan is kompromittálták magukat, sőt
Antonescu is rajta van az oroszok által készített háborús bűnösök listáján. „A
szövetségesek Románia számára már elkészítették állítólag a fegyverszüneti
feltételeket(…) A feltételekről semmi részlet sem szerezhető be. De könnyen lehet
rájuk következetni Molotovnak abból a kijelentéből, amelyet akkor tett, midőn a
Vörös hadsereg a román határhoz ért, valamit abból a kijelentésből, hogy
Sztálin pártolja Erdélynek Romániához való visszatérését.”67

Magyarország megtámadása
Tanulmányunknak nem tárgya annak vizsgálata, hogy Németország és akkori
szövetségesei, többek között Magyarország által megtámadott Szovjetunió a
területének felszabadítása után, az általa mindig is hangsúlyozott „Nagy
Honvédő Háború” során milyen jogi és erkölcsi alapon ment át támadó
háborúba, és lépte át Magyarország határát. Tény, hogy az átállt Románia
hadseregével együtt Magyarország elleni támadásba lendültek át.
Az 1990-es évek előtti történelmi munkák a magyarországi harcok kezdetét
1944. szeptember 23-ában jelölték meg, amikor a 2. ukrán hadseregcsoport
egységei Battonyánál átlépték a mai országhatárt. Ez a szemlélet teljesen
történelmietlen, hiszen figyelmen kívül hagyta, hogy mind a magyar, mind a
román kormány által elfogadott döntőbíráskodás során, az 1940. augusztus 30-i
második bécsi döntés alapján visszatért Észak-Erdély akkor jogilag és
közigazgatásilag Magyarország szerves részét alkotta.
A román átállás után, augusztus 24-én a 2. ukrán hadseregcsoport jobbszárnya
a Keleti-Kárpátokban a magyar határ közelébe ért, a 40. hadsereg ékei
megközelítették Karácsonkőt, a 7. gárdahadseregé elérték a hegyekbe felvezető
Tatros völgyét. A német védekező arcvonal Karácsonkő keleti szélén állt föl.
Azt az innen induló nyugat felé vezető utat védték, amely leágazásain keresztül
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a Borszéki-hágót, a Tölgyesi- és a Békás szorost, vagyis a Magyarországra
vezető hágókat lehetett elérni. 68
Augusztus 25-én és 26-án a német csapatokat Gorzafalva 69 nyugati széléig
szorították vissza, 2. ukrán hadseregcsoport 7. gárdahadsereg lövészalegységei,
a 23. harckocsihadtest és az 5. gárda-lovashadtest erői az Úz és a Csobányos
folyók völgyében elérték a völgyzárakat védő magyar 11. és 13. székely
határőrzászlóaljakat.
Magyarország területére már a szovjet csapatok megérkezése előtt, a román
átállás után a király proklamációjának Észak-Erdély visszafoglalását célul kitűző
része alapján folyamatosan megkezdődtek a román betörések, azonban ezek
minden esetben a román csapatok kiverésével végződtek. Kovács Ferenc
hadnagy, az Ojtozi-szorost védő 24/1. erődszázad parancsnokhelyettese –
hadtörténészek által meg nem erősített – közlése szerint 24-én 30-40 fős román
alakulat érkezett az első erődelemekig, majd tagjai rövid harc után megadták
magukat. Ezeket több kisebb alakulat is követte, de mindegyik megadta magát. 70
Marosvásárhely mellett és Illyefalvánál 25-én a román határőrség hajtott végre
kisebb harcfelderítő vállalkozásokat, sikertelenül.
Az első szovjet katonákat – ejtőernyősöket, akik egy repülőgépből ugrottak ki
–, a magyar csapatok az augusztus 24-re virradó éjszakán fogták el a Gyimesiszorosban, azonban ez még nem tekinthető a magyarországi harcok kezdetének,
ugyanis még nem az összefüggő front érte el az ország határát.
A visszavonuló németeket üldöző szovjet csapatok augusztus 26-án lépték át
tömegesen a magyar határt. Így a Csobányos völgyében, illetve egy
harckocsikkal megerősített gyalogos kötelék Dormánfalva irányából az Úz
völgyében. Így ezt a napot lehet a magyarországi hadműveletek kezdő napjának
tekinteni. A visszavonuló német csapatok azonban nem álltak be a magyar határ
védelmére, hanem a magyar csapatokat az utóvédharcra hátrahagyva, mindössze
átvonultak az állásaikon.
Fontos megjegyeznünk, hogy amíg az összefüggő front 26-án lépte át a
magyar államhatárt, addig a román csapatok már 25-től (egyes adatok szerint
24-től) rendszeresen betörtek Magyarországra. Így a román támadás megelőzte
mind a visszavonuló németeket üldöző szovjet csapatokat, mind a Déli-Kárpátok
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Ebben és a következő négy fejezetben csapatmozgások és a harci cselekmények esetében Ravasz, 79–133. o.
megállapításaira támaszkodtunk, lábjegyzettel csak az ettől eltérő forrásokat jelöltük.
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Ma Ojtoz.
Kovács Ferenc levele. Id.: Ravasz 79. o.
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hágóinak lezárására indult magyar támadást, amely szeptember 5-én indult el.
Ezért – legalábbis a történetírás szempontjából – leszögezhetjük, hogy a
második világháború során Románia támadta meg Magyarországot. Ráadásul
hadüzenet nélkül, egy általa előzetesen elfogadott döntőbíráskodás – a második
bécsi döntés – ráerőszakolására és el nem fogadására, illetve Észak-Erdély
felszabadítására hivatkozva. 71
A szovjet csapatok kezdetben négy helyen igyekeztek betörni Magyarországra.
Az Ojtozi-szorosban, az Úz völgyében, a Csobányos völgyében és a Gyimesi
szorosban. A 7. gárdahadsereghez tartozó 23. harckocsihad-test 27-én reggel
foglalta el az Ojtozi-szorosban fekvő Sósmezőt, amely Magyarország
legkeletibb települése, a határ a falu keleti szélén volt. Az Úz völgyébe 26-án
tört be a szintén a 7. gárdahadsereghez tartozó 2. lovas-gépesített csoport 5.
lovashad-teste: 20-30 harckocsival meglepetésszerűen elfoglalták a határon lévő
vámházat, majd Úzvölgy-telepet. 72
Egyes források szerint az Úzvölgy-telep elfoglalása csellel történt. Egy német
oldalkocsis motorkerékpáron két német egyenruhás, és németül tökéletesen
beszélő tiszt érkezett a határra 25-én. A 11. székely határőrzászlóalj
parancsnokával, Serfőző János alezredessel megbeszélték, hogy másnap néhány
harckocsival visszavonulnak magyar területre, ezért csak a megérkezésük után
robbantsák fel az utat. Másnap megérkezett hat vagy hét német harckocsi a
határsorompóhoz, megálltak, azonban oroszok ugráltak ki belőlük, s a magyar
határőröket elfogták. Ezután a harckocsik célzott lövéseket adtak le az onnan
látható erődelemekre. Serfőző alezredes lóháton elmenekült az összecsapás elől,
később hadbíróság elé állították és halálra ítélték. 73
A Csobányos völgyében 26-án érték el a szovjet csapatok a Magyarós-hegy 74
északi lábát. Az első világháború bizonyította, hogy a hegyről megfelelő
tüzérségi fegyverekkel mind a Csobányos-, mind az Úz völgye ellenőrizhető lett
volna. Azonban a hegy védői még csak kísérletet sem tettek a Csobányos
völgyének a védelmére, ugyanis a váratlan román átállás miatt nem tudták
végrehajtani a tervezett erdőirtást, így nem látták a célt, de megfelelő
fegyverzetük és elegendő lőszerük sem volt.
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I. Mihály király kiáltványa. MTI Rádiófigyelő, 1944. augusztus 23. 15–16. szám.

Jelenleg Úzvölgye, Csíkszentmárton községközponthoz tartozik.
Sylvester 1996, 58–60., 62. és 67–69. o.
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A Csobányos- és az Úz völgye közötti, 1371 m magas hegy.
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A Gyimesi-szorost a Sebő Ödön gyimesbükki helyőrségparancsnok
parancsnoksága alatt álló, a 32. hegyi határvadász zászlóalj mihályszállási és
gyimesbükki őrse védte. A németek a harcvonalra rendelték őket, hogy fedezze
a visszavonulásukat, azonban felettesei ezt nem erősítették meg, így a német
parancsot megtagadva, visszavonultak az ezeréves határok védelmére. A szovjet
támadás augusztus 30-án kezdődött, Sebő Ödön az egységeivel szeptember 16ig tartotta a szorost. Két hadsereg és egy lovashadosztály támadását tartóztatták
fel. Szeptember 17-én azok a teljes bekerítés előtt törtek ki, ezzel a gyimesi volt
a Keleti-Kárpátok legtovább tartott átjárója. 75

Székelyföld megvédésének kísérlete
Augusztus 28-án Székelyföld teljes keleti szélén folytak a harcok, a támadók
szinte minden járható völgyben átlépték a határt, és felvették a harcot a Székely
Határvédelmi Erőkkel. A Honvéd Vezérkar 1. hadműveleti osztálya aznapi
tájékoztatója szerint:
„Keleti Kárpát arcvonal: a Székely Határvédelmi Erők parancsnoka
védőkörletének déli részén az ellenség több helyen átlépte az országhatárt.
Éspedig: az Ojtozi-szorosban az ellenség kb. 6-8 km. teret nyert. A Lóbérczen
lévő saját század az őt északról megkerülni akaró ellenséggel harcban áll. A
Baska havasa 1367 háromszögelési pont területén saját század harcban áll az őt
bekerítő ellenséggel. Az Úz völgyében ellenséges páncélosok az Aklos csárdáig
jutottak előre. (…) A harcok folyamatban vannak. Az Úz völgyből Kászonfeltíz
felé orosz előreszivárgás volt megállapítható. Ellenség részek a Csobános patak
völgyében a határvadász-portyázó őrsöt visszavetették. Piricske-tőnél az
ellenség a határszöget birtokba vette. Az Úz völgyi helyzet tisztázására
Csíkszentmárton körzetéből 3 zászlóaljas csoporttal ellentámadás van
folyamatban. Ennek eredménye még nem ismeretes.”76
Ugyanezen a napon a szovjet lovasság a Kászon patak mentén (Ojtoz patakától
délre) átlépte a határt, és északi irányban az Ojtozi-szoros nyugati kijáratánál
kijutott Ojtoz-telephez. Ezért a védők feladták a szorost, majd másnap
visszafoglalták, de 30-án végleg feladták.
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Bővebben: Sebő, 108–192. o.
Id.: Ravasz, 86–87. o. A szöveg rövidítéseit az érthetőség kedvéért kiegészítettük.
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Augusztus 29-én a szovjet csapatok a Csobányos völgyében elfoglalták
Csobányos-telepet,
másnapra
elérték
Csíkszépvíz–Csíkcsomortán–
Csíkszentlélek előterét, majd 30-án betörtek Csíkszépvízre. Az Úz völgyében
három napra megszilárdult az arcvonal. A fenti tájékoztatóban említett,
Csíkszentmárton irányából induló ellentámadás elérte Aklost és három napig
lezárta a Csíki medencébe vezető utat.
A Kászon felső folyásánál fekvő falvak – Kászonfeltíz, Kászonaltíz,
Kászonimpér és Kászonjakabfalva – 30-án szovjet kézre kerültek, s a csapatok
elérték a völgyzárat is.
Augusztus 29-től Székelyföld déli és délnyugati határánál is megkezdődtek és
folyamatossá váltak először a román határőrséghez, majd a harcoló haderőhöz
tartozó ellenséges erők betörései. Így Előpataknál, Illyefalva–Kökös körzetében,
Barótnál, Budatelkénél, Felsőrákosnál, Köpecznél, Miklósvárnál, Nagyajtánál,
Székelyzsombornál támadtak. A román hegyihadtest számára 30-án érkezett
meg Bukarestből a parancs a határ átlépésére, mely meg is történt a Baróti
hegység két oldalán.
A Kosnai-nyaknál77 jelentős német-magyar csapatösszevonásokat hajtottak
végre, és a Dornavátrát megközelítő 159. szovjet gárda-megerődített körletet
egy hónapig sikerült feltartóztatni. Ezzel a Borgói-szorosban elhárult a betörés
veszélye.
Az elkövetkezendő napokban Székelyföld keleti és déli határának Kárpátmedence felőli oldalán folyamatos csatározások voltak, a határszéli települések
többször gazdát cseréltek. Szeptember 1-jén a 23. szovjet harckocsihadtest
behatolt Bereckre, Lemhénybe, elfoglalták Esztelneket. A terület többszöri el- és
visszafoglalása után 4-én elérték Odzsolát és kijutottak a medencébe. Ez utóbbi
csoport azonban nem az Ojtozi-szoros irányából érkezett, mint az előzőek. A 23.
harckocsihadtest felderítői megtalálták az Odzsolát a regáti Putna patak
völgyével összekötő, murvával javított hadiutat, amit a román hadsereg
munkaszolgálatosai 1938-ban építettek. 78 Az út 1500 méter magasan, az Ojtozi77

Az 1918 előtt Bukovinához tartozó Dornavátra és környéke, a Dorna két partja, az út a Borgói-szorosig kelet
felől, a második bécsi döntés után Romániánál maradt, bár természetes határ lehetett volna például az
Aranyos-Beszterce folyó. Ennek oka feltehetőleg az volt, hogy a Jakobeny–Kosna körüli mangánmezők a
németek számára mindig is megbízhatóbbnak tartott románok kezén maradjanak. Így azonban egy jelentős
méretű, a két sarkától számolva 32 hosszú és változó, 4-6 kilométer széles, zsák alakú, Romániához tartozó
beszögelés jött létre Magyarország területén. A legkeletebbi magyar oldalon lévő faluról Kosnai-nyaknak
nevezték el.
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Id.: Ravasz, 98. o. Megjegyezzük, természetesen a szovjet felderítés is megtalálhatta az utat, azonban, mint
sok más esetben is megemlítették, hogy jó helyismerettel rendelkező erdélyi vagy romániai románok vezették
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szorostól 10 kilométerrel délre szeli át a Háromszéki hegységet. Mivel nem
hágón, vagy szoroson keresztül vezet, az Árpád-vonal erődítményei sem zárták
le, így könnyű lehetőség volt az átkelés a szovjetek számára.
A román hegyihadtest 2-án ment át támadásba az Olt folyó KökösÁgostonfalva szakaszán. A balszárny elérte Barótot, Bibarcfalvát és Olasztelket,
majd egy német páncéloscsoport visszaverte. A középső szárny a Súgásfürdő–
Szárazajta–Köpecz vonalig tört, ahol megkapaszkodott, de 4-én a németek
visszavették Szárazajtát és Köpeczet. Aznap Sepsiszentgyörgynél is sikerrel
hárítottak el egy betörést, ezt azonban már szovjet csapatok kísérelték meg. A
Békás szorosba felvezető út mentén viszont a németek feladták az utolsó
romániai falut, miután a szovjet csapatok átkarolták állásaikat.
Szeptember 5-én és 6-án jelentős hadiesemények nem történtek, több helyen
megszilárdultak a visszavonult német–magyar csapatok védelmi állásai.
Gyergyószentmiklós határában sikerrel hárította el a 46. német
gyalogoshadosztály sávjában a 2. magyar tábori póthadosztály 3/III. gyalogpótzászlóalja a szovjet betörést. A németek ugyanis az előző nap vasúton a
városba érkező, éppen a saját hadosztályához csatlakozni akaró magyar
zászlóaljat küldték harcba.

Székelyföld katonai kiürítése
A hadihelyzet romlása miatt először szeptember 1-jén merült fel Székelyföld
katonai kiürítése. Ugyanis a Kosnai-nyak és a Göring has 79 – a keleti és a
nyugati román beszögelés – csúcsai között légvonalban mindössze 70-72
kilométer volt a távolság. Ez több veszélyt rejtett magában. Két oldalról
egyszerre induló átkarolással az összes Székelyföldön lévő német és magyar
katonai alakulat megsemmisíthető, vagy fogságba ejthető lett volna. Székelyföld
a Kárpát-medencén belül lévő és a Déli-Kárpátokon keresztül beözönlő szovjet–
román csapatok ellen délről, Brassó irányából nehezen volt védhető. Továbbá a
helyi utakon, ösvényeken, vadcsapásokon keresztül a hágókat és a szorosokat védők állásai mögé a támadókat,
hogy bekeríthessék azokat. Itt is segítséget kaphatott a szovjet felderítés.
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A Torda környéki aranybányák és gázlelőhelyek a Göring család birtokában voltak. Mivel a német vezetés
jobbnak látta, ha ez a terület az általa megbízhatóbbnak tartott Romániánál marad, ez a Göring-hasnak
elnevezett terület nem tért vissza a második bécsi döntés során, bár határvédelmi szempontból logikus lett
volna.
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szűkületen – egyetlen vasútvonalon 80 – keresztül nehezen volt megoldható
nagyobb csapatok mozgatása.
A Maros-állásnak elnevezett védelmi vonalat a Marosvásárhely–Szászrégen–
Marosoroszfalu–Kelemen-hegység irányában jelölték ki. Az OKH 81
hadműveleti osztálya szeptember 2-án elvi, feltételekhez kötött engedélyt adott a
kiürítésre. Felismerték: ha a 40. szovjet hadsereg Dornavátra felől, a Kosnyainyakon keresztül délnyugati-, illetve a 4. román hadsereg a Maros völgyében
Marosvásárhely felé északkeleti irányba betör, akkor a IX. magyar-, az LVII.
német páncéloshadtest, valamint a német Gruppe Siebenbürgen gyors
visszavonására nem sok esély lett volna.
A hadseregcsoport vezérkari főnöke 5-én Szovátán, a parancsnokságon
tanácskozott a 6. és a 8. német hadsereg vezérkari főnökével Székelyföld
kiürítésének részleteiről. A 2. magyar hadsereg vezérkari főnökét nem hívták
meg, – mert többek között – attól tartottak, hogy érzelmi okokból tiltakozni fog
a kiürítés ellen.
Ezen a napon a szovjet csapatok a Békás-szoros felől elérték a Gyergyóimedencét, így ezen kívül még három helyen, a Csobányos és az Úz völgyén,
továbbá az Ojtozi-szoroson akadálytalanul özönlöttek Székelyföldre. Mivel a
Brassó körzete elleni támadás elmaradt, így az átkarolás veszélye egyre nőtt.
A magyar csapatok támadása szeptember 5-én indult Tordánál, így a németek
attól tartva, hogy a kiürítés rossz hatással lenne Magyarországra, az időpontját
még nem tűzték ki. A németek 6-án, Brassó térségében szovjet
csapatösszevonásokat észleltek, és ismételten kérték a hadseregcsoport vezérkari
főnőkétől a visszavonulási parancsot. Késő este Friessner 82 táviratban jelentette
kételyeit Guderiannak 83 arról, hogy a 2. magyar hadsereg a kitűzött célt, a
Vöröstorony-szorost eléri. Indokul nem a román ellenállást, hanem a 6. szovjet
gárda-harckocsihadsereg megjelenését jelölte meg. Szükségesnek tartotta az
arcvonal megrövidítését. Véleménye szerint azzal az indoklással, hogy az innen
felszabaduló csapatokkal megakadályozható a szovjetek betörése Budapest
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A második bécsi döntés következményeként a Budapest–Kolozsvár–Sepsiszentgyörgy vasútvonal Apahida és
Nyárádtő közötti szakasza Románia területén maradt. Így az 1941. január és 1942. november között épített, a
Szamos völgyében vonuló kolozsvárdésbesztercei vonalat Szeretfalva állomásából kiinduló, 48 km hosszban a
Maros völgyében levő székely körvasútba Déda állomáson betorkolva új vonalon kapcsolták össze.
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A német szárazföldi haderő (Heer) főparancsnoksága.
Friessner, Johannes (1892–1971), ekkor vezérezredes, a Magyarország területén harcoló Dél-Ukrajna
Hadseregcsoport főparancsnoka.
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Guderian, Heinz (1888–1954), ekkor vezérezredes, a szárazföldi haderő vezérkari főnöke.
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irányába, a magyarokat is meggyőzheti a kiürítés fontosságáról. Végül 7-én
kapták meg a 6. és a 8. német hadsereg parancsnokai a Maros-, illetve az Árpádvonalra történő visszavonulási parancsot. Ez a 2. magyar hadsereget nem
érintette, hiszen ekkor már a tordai ütközetet vívta, azonban elküldték Veress
Lajosnak is.
A tervet négy lépésben írta elő Székelyföld katonai kiürítését, A-tól C vonalig
szakaszolva, majd onnan a tulajdonképpeni végcélig, a Maros-állásig.

A kiürítés elkezdése és politikai háttere
A csapatoknak 7-én az A-vonalra kellett visszavonulniuk, amely a Nagyajta,
Zalán, Sepsibodok, Csernáton és a Feketeügy északi (jobb) partját képzeletben
összekötő vonalat jelentette, és Sepsiszentgyörgy feladásával járt együtt.
Másnap délutántól a B-vonalra folytatódott a hátrálás, mely Csíkmenaság–
Csíkszentsimon–Barót vonalat jelentette. Ezzel elhagyták az egykori
Miklósvárszék, a Hermányi- és a Bodoki-hegység, Kézdi- és Kászonszék
területét. A németek és románok között szeptember 9-én komolyabb
összecsapásokra került sor Barótnál, Málnásnál, Felsőcsernátonnál, Torjánál
valamit a Kászonokban. Ezzel párhuzamosan a román és a szovjet csapatok
folyamatosan vonultak be a feladott magyar településekre.
A kiürítés során időközben politikai bonyodalmak kezdődtek. Még 7-én este
az OKH egyik vezérkari tisztje telefonon jelezte, hogy Hitler megtiltotta a
visszavonulást. Később tisztázták, hogy nem végleges döntésről van szó, hanem
arról, hogy a Führernek tudomására jutott az A-vonalra történő
csapatvisszavonás, és kijelentette, hogy a továbbiakban ennek engedélyezését
magának tartja fenn. Grolman 84 szeptember 8-án délben telefonon beszélt az
OKH hadműveleti osztályának vezetőjével, és kérte, hogy a hátramozgás
másnap folytatódhasson a C-vonalra. Ekkor kiderült, hogy Hitler még a Bvonalra való hátrálást sem engedélyezte. Az OKH-tól délután jelezték, hogy
további visszakozásra nincs lehetőség, de egyben azt is, hogy Guderian sem
örült a Führer elhatározásának.
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Veress Lajos eközben azt tette szóvá Grolmannál, hogy miért nem folytatódik
az arcvonal-rövidítés, ugyanis ettől azt várta, hogy a felszabaduló csapatokat,
vagy egy részüket az ő hadseregének a megerősítésére küldik a tordai csatába.
Grolman értesítette a 6. hadsereg vezérkari főnökét 85 a Führer elhatározásáról,
aki viszont jelentette, hogy éppen meg akarták kezdeni a visszavonulást.
Grolman azt javasolta, hogy tartsák az A-vonal főbb pontjait, de ezzel
párhuzamosan általánosan kezdjék meg a hátramozgást.
Este Grolman újra kapcsolatba lépett az OKH-val, s arra hivatkozva, hogy a
rohamlövegeket és a légvédelmi ágyúkat a 2. magyar hadsereg megerősítése
céljából már kivonták az arcvonalról – ami egyébként nem volt igaz –, továbbá
arra, hogy a parancs végrehajtása több harccsoport elvesztését vonhatja maga
után, kierőszakolni igyekezett az engedélyt. Az éppen aznap felállított,
Magyarország megtartásáért felelős vezetési törzs főnöke kifejtette, hogy
Grolmannak katonailag igaza van, azonban politikai szempontból figyelembe
kell venni a magyar kormány véleményét, amely nagy jelentőséget tulajdonít a
Székelyföld megtartásának. Végül azt az utasítást kapta, hogyha
elkerülhetetlenné válik a további visszavonulás, előtte jelentkezzen be.
Grolman később Greiffenberg 86 hivatalát hívta föl. Vezérkari főnökének
elmondta, hogy értékeli a magyar kormány álláspontját, azonban katonai
szempontból Magyarország megtartására csak akkor van esély, ha
visszavonulnak a C-vonalra, s a felszabaduló erőket az ország belső területeit
fenyegető szovjet páncélosékek feltartóztatására csoportosítják át.
Később Friessner hívta föl Guderiant, és a C-vonalra történő visszavonulás
fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy az A-, B- és C-vonalak csak közbenső
védelmi lehetőségek a Maros-állás előtt, melyek közül csak a C-vonal védhető
huzamosabb ideig, de az is csak akkor, ha a szovjet csapatok nem indítanak
nagyobb erejű támadást. Hivatkozott Veress álláspontjára, aki ugyancsak a
Maros-állásra való visszavonulást tartotta szükségesnek.
A 6. hadsereg vezérkari főnöke közben jelezte, hogy az A-vonalban maradt
egyik hadtestének arcvonalát egy román hadosztály áttörte, s ennek
elreteszelésére nem sok esélyt lát. Nem sokkal később azonban megérkezett a
távirat Hitler engedélyével a B-vonalra való visszavonuláshoz. Másnap délben a
hadseregcsoport parancsnoka nevében jelentést tettek az OKH hadműveleti
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osztályának az elszakadó mozgás állásáról. Jelezték, hogy a C-vonalig kell
folytatni. Délután azt a választ kapták, hogy ehhez elengedhetetlen a Führer
engedélye, ennek pedig előfeltétele a magyar hozzájárulás.
Érdekességként megemlítjük, amivel visszautalunk a Kosnai-nyak
kialakulásának okánál leírtakra: szeptember 8-án este a hadseregcsoport
parancsnoksága megadta a 8. hadsereg balszárnyán harcoló XVII. hadtestnek az
engedélyt az Árpád-vonalra történő visszavonulásra. Ezzel feladták volna az
utolsó, még német kézben lévő román területet, Dornavátra körzetét. Az
arcvonal visszavételét a következő napon kellett volna megkezdeni, azonban
OKH vezetési törzsének főnöke pontosított. A visszavonulás az Árpád-vonalra
általában engedélyezett, de nem vonatkozik Dornavátra térségére, mert az ottani
mangánmezőt feltétlen tartani kell.
Friessner szeptember 9-én Budapestre repült, hogy mint a hadműveletek
irányítója, a magyar politikai vezetés meggyőzésén keresztül elérje Hitler
álláspontjának megváltoztatását. Emlékiratai szerint a Führer a magyar politikai
érzékenységre hivatkozva makacskodott az egyes visszavonulási ütemek
engedélyezésénél. 87 Azonban német katonai vezetők a háború során nem a
szövetségeseik, hanem általában a saját érdekeik figyelembe vételével hozták
meg döntéseiket. Így véleményünk szerint Hitlert itt sem a Székelyfölddel
kapcsolatos magyar érzékenység ösztönözte, hanem – mint erre egy tábornok
néhány nappal korábban célzott –, a román példa követése miatti félelem. Ez
egyébként nem volt alaptalan, hiszen a német vezetésnek tudomása volt az
ezirányú magyar tapogatózásokról.
Friessner Budapesten először Greiffenberggel találkozott, majd Vörös János
vezérkari főnökkel, végül Horthyval. Mint korábban írtuk, az alakulataival
Erdélyben harcoló Veress Lajos támogatta a kiürítést. Most Vörös János és
Lakatos Géza is elfogadta Friessner érvelését, azonban kérték, hogy az
ütemezéssel tegyék lehetővé a lakosság távozását és kíméljék az épített
környezetet. Ezután sikerült a kormányzót is meggyőznie, aki ugyanazt kérte
tőle, mint Vörös és Lakatos.
Másnap Friessner a rastenburgi főhadiszállásra repült, ahol fogadta Hitler.
Tervei szerint tájékoztatta volna a balkáni és a Kárpát-medencei helyzetről, de
legfőképpen meg kívánta szerezni beleegyezését a székely-zsák kiürítéséhez.
Emlékiratában beszámolt a kissé egyoldalú beszélgetésről: Hitler a magyar
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politika visszásságairól és veszélyességéről tartott monológot, és felsorolta
azokat a német alakulatokat, melyeket a magyarországi politikai helyzet
„tisztázására” Budapest körzetébe kíván irányítani. 88 Először hallani sem akart
Székelyföld kiürítéséről, majd újabb előadás következett, ezúttal a Dornavátra
környéki mangánlelőhelyek fontosságáról, 89 majd a szovjet hadsereg Bulgáriába
való behatolásának általa vélt céljairól. Amikor Friessner bemutatatta neki a
magyar hozzájárulást, akkor megenyhült, de beleegyezését akkor sem adta meg,
de nem is utasította el. Azt azonban kikötötte, hogy a Beszterce völgye feletti
hegyekben lévő mangánércmezőket minden áron tartani kell. 90
Nem találtunk arra utalást, hogy Hitlert ki vagy mi győzte meg, de szeptember
10-én mégis megadta az engedélyt Székelyföld kiürítésére. Ezt ugyanis még
aznap délután jelezte Friessner a vezérkari főnökének. A rastenburgi
főhadiszállásról hívta fel telefonon, és közölte vele, hogy a Führer beleegyezett
a visszavonulásba a Maros-állásig, de feltételül szabta, hogy minél több magyart
és lehetőleg minden népi németet telepítsenek ki a területről.

A kiürítés folytatása és befejezése
Szeptember 9-én késő délután a hadseregcsoport hadműveleti tisztje jelezte a
6. és a 8. hadsereg vezérkari főnökének, hogy tudomása szerint a Führer
hozzájárult a visszavonulás folytatásához a C-vonalig. 91 A 8. hadsereg esetében,
a helyzetéből adódóan ez nem sok csapatmozgással járt, azonban a 6. hadsereg
estig csak a B-vonalig tudott hátrálni, a C-vonalat viszont esetleg csak másnap
tudja elérni.
Gaedcke közben táviratban jelezte Grolmannak, hogy szerinte teljesíthetetlen a
C-vonaltól a Maros-állásig egy ütemben való visszamozgás, ezért javasolta
további három állás (D-, E-, F-vonal) közbeiktatását. Időközben a 8.
hadseregcsoport vezérkari főnöke 92 is ugyanezt jelezte.
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A 6. hadsereg 10-én folytatta a hátrálást a C-vonalra, amely
Székelykeresztúrtól a Nagy-Küküllő mentén húzódott Székelyudvarhelyen
keresztül, majd onnan keleti irányban Lövétén át a Kéruly mentén, érintve a
Tolvajos-hágót, majd Csíktaplocán, Csíkrákoson és Csíkszentmihályon
áthaladva átszelte a Csíki medencét, ahonnan Gyimesközéplokon át érte el az
Árpád-vonalat. Ezzel feladták Udvarhelyszéknek a Nagy-Küküllőtől délre eső
részét, valamit Alcsík és a Gyimesi-szoros térségét.
A visszavonulás a C-vonalra szeptember 11-ére fejeződött be, ekkor hagyták
el az utóvédek a B-vonalat. Közben 10-én jelentősebb harccselekményekre
került sor Barót és Vargyas térségében, egy, a B-vonaltól lemaradt utóvéd
esetében Sepsibükszádnál és Újtusnádnál, valamint a 8. hadsereg arcvonalában
Csíkszépvíznél. Csíkszereda feladása egyenlőre nem történt mag, a várost 13-a
reggelig hídfőként tartották a németek. Erre többek közt azért volt szükség, mert
a város elhagyása esetén az ellenségnek szabad lett volna az útja a Tolvajoshágó felé, ahonnan esetleg a visszavonuló német csapatok háta mögé kerülhetett.
Ezért amíg az utolsó egységek nem lépték át a Nagy-Küküllőt, addig tartották
Csíkszeredát.
Szeptember 11-én súlyos harcok zajlottak a Kis-Homoród mentén, Oklánd és
Homoródalmás térségében. A Székelykeresztúri járás nyugati szélén a szovjet
78. lövészhadosztály keleti irányba betört Magyarország területére és elérte
Rava–Bordos körzetét. Ez mélyen a C-vonal mögött történt, és azért volt
különösen veszélyes, mert a patakvölgyén keresztül le tudtak volna Havadtő és
Erdőszentgyörgy között a Kis-Küköllő völgyébe ereszkedni, amelyen át keletre
nyomulva, jelentős német és magyar erők bekerítése fenyegetett. Ezen a napon a
román hegyihadtest is támadásba lendült, s a német csapatok nyomában
másnapra szovjet támogatással Székelykeresztúr és Székelyudvarhely között
elérte a Nagy-Küküllő folyót.
Grolman még aznap táviratot küldött a 6. és a 8. hadsereghez, hogy készítsék
elő csapataik hátravonását a D-, majd folyamatosan az E-vonalra. A D-vonal
különlegessége, hogy a jobbszárnyon a C-vonal előtt és nem mögötte húzódott.
Ennek oka, hogy Homoródok völgyeiben az utóvédek harcban álltak az őket
követő románokkal, emiatt a kitűzött időre nem érték el a C-vonalat. A D-vonal
egyébként Székelyderzsnél hagyta el a magyar–román határt, Lókod falut
érintve Homoródremeténél keresztezte a C-vonalat. Innen észak felé folytatódott
Zetelakától 12 kilométerre keletre, majd a Nagy-Küküllő felső folyásánál kelet
felé fordult. Aztán a Hargita-hegységet és a Görgényi-havasokat elválasztó
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hágón keresztül haladva a Gyergyószentmiklóstól keletre 8-10 kilométerre fekvő
magaslatokon futott ki a Békás szorosig. A Görgényi-havasok gerincvonalán
visszafordult észak-nyugatnak, majd Borszéket és Bélbort érintve a Juharoshágónál csatlakozott a Hitler által minden áron megvédeni rendelt dornavátrai
hídfőhöz.
Az E-vonal a Székelykeresztúri járáshoz tartozó Magyarhidegkútnál indult ki
az államhatártól, Gagy, Énlaka, Korond vonala után a Kis-Küküllő felső folyását
követte. A Görgényi-havasokon átvágva Gyergyóalfalunál északra fordult a
Maros völgyében Salamásig, onnan érintve a Borszéki-hágót, Bélbornál
csatlakozott a D-vonalhoz.
A D-vonalra szeptember 11-ről 12-re virradó éjszaka kellett visszavonulni.
Lényegesebb harci cselekmények nem történtek, Patakfalvánál azonban egy
páncélosokkal megerősített román harccsoport 12-én áttörte a vonalat, és négy
kilométerre megközelítette Székelyudvarhelyt, de a magyar és a német csapatok
visszaverték a támadást. Ezen a napon kerítették be nyugatról a szovjetek a
Gyimesi-szoros keleti bejáratát még mindig tartó Sebő-alakulatot. 93 A D-vonalra
való visszavonulással a magyar és a német csapatok feladták a Hargitahegységet, Felcsíkot, a Gyergyói-havasok déli részét, a Békás szoros nyugati
kijáratát és a Tölgyesi-szorost.
Grolmann szeptember 12-én arról intézkedett, hogy a két német hadsereg 13ára virradó éjszaka hajtsa végre az E-vonalra a visszamozgást. Jelentősebb
összecsapásra Máréfalvánál, Ditrónál és a Borszéki-hágó keleti oldalán került
sor. Ezen a napon elvesztettük a teljes Udvarhelyszéket, Gyergyószentmiklós
térségét, a Gyergyói-havasokat és Borszék körzetét.
Szeptember 14-re virradó éjszaka kellett indítani az F-vonalra való
visszavonulást, amely a magyar–román határ és a Kis-Küküllő
metszéspontjában fekvő Balavásárnál kezdődött. Makfalváig a Kis-Küküllő
völgyében haladt, onnan Siklódon át Alsósófalváig, ahol élesen északra fordult,
és Alsófancsalnál érte el a Görgény-patakot. Innen a Fancsal-tetőn át ereszkedett
le Gödemesterháza mellé, és futott tovább a Juharos-hágóig. Fontos volt Parajd
körzetét tartani mindaddig, amíg a 8. hadsereg Gyergyói-medence felől a
Bucsin-tetőn keresztül érkező egységei – itt elsősorban a korábban említett,
csíkszeredai hídfőt tartó utóvédekre és Gyergyóalfalutól délkeletre a Maros
völgyét lezáró erőkre kell gondolni – biztonsággal tovább vonulnak északra,
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Szováta felé. Az F-vonalba történő visszavonulással a jobbszárnyon egy 10-13
kilométeres sávot vesztettünk el a Kis-Küküllő völgye, Siklód, Parajd vonal,
illetve az ettől délre húzódó Magyarhidegkút, Gagy, Énlaka, Korond vonal
között. Keleten a Görgényi-havasok középső tömbjét, Maroshévíz környékét és
a Borszéki-hágót.
Időközben Grolman egy közbeeső állást, a G-vonalat is beiktatta az F-vonal és
a Maros-állás közzé. Ezt néhány napig tervezte tartani, hogy időt nyerjenek a
Maros-állás megerősítésére. A G-vonal Nyárádtőtől – a magyar–román határt
keresztező Marosba itt folyik bele a Nyárád – Nyárádremetéig a folyó
völgyében haladt, majd északnak fordulva Görgényhodáknál érte el a Görgénypatakot, s ahol a patak kilép a hegységből, onnan a Juharos-hágóig, mert Hitler
parancsa alapján a mangánmezőket mindenáron tartani kellett.
Szeptember 15-én megtörtént a G-vonalra való hátramozgás. Jelentősebb harci
tevékenységre Demeterfalvánál, Szovátánál és Parajdnál került sor.
Nyárádremeténél egy 50 harckocsiból álló harccsoport tört be a G-vonalba, majd
megállt.
Friessner 17-én a 6., majd a 8. hadsereg parancsnokságára repült és a két
parancsnokkal94 megvitatta a kiürítés további menetét. Egyetértettek abban,
hogy a hadseregcsoport arcvonalán kiszögelés nincs, az kiegyenesedett.
Pontosabban egy nagy ívű, enyhe kanyarral kötötte össze Marosvásárhely
térségét a dornavátrai hídfővel. A G-vonal törés nélkül kapcsolódott a
Marosvásárhelytől nyugatra lévő állásokhoz. Marosvásárhelytől Nyárádremetéig
a folyó jobb partján, természetes akadály mögött húzódott. A Nyárád nem olyan
széles, mint a Maros, azonban gyorsabb a sodrása és meredekebbek a partjai.
Áttörés esetén pedig mögötte folyik a Maros, amelynek vonalán a betört erők
elreteszelhetők. A Maros mögött viszont nincs természetes akadály, csak a jól
járható dombvidék. Nyárádremetétől Palotailváig húzódó szakasz nem vízi
akadály mentén épült ki, azonban a Görgényi-havasokban a hegyek kedveztek a
támpontszerű védelem kiépítésének, és ezen a szakaszon is igaz volt a Marosról,
mint második vonalról elmondottak. Palotailvánál már kiépült a magyar
völgyzár. Ezért a visszavonulást a közeli napokban nem szükséges folytatniuk: a
G-vonalat tekintik fő ellenállási vonalnak, a Maros-állást pedig tartalék
szakasznak. Ezért a G-vonal elérésével, szeptember 15-én, Székelyföld kiürítése
befejezettnek volt tekinthető.
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Székelyföld kiürítése a magyar sajtóban
Ebben az időben szigorú cenzúra ellenőrizte – a visszatért területeket is
beleértve – a magyar sajtót. Hadicselekményekről kizárólag az MTI által leadott
hírek jelenhettek meg, ezért elsősorban ezeket tekintjük át.
A honvédvezérkar főnöke általában heti rendszerességgel hadijelentéseket
adott ki, amely a folyamatos visszavonulásról és a Kárpátok vonalának az
ellenség által való megközelítéséről elég szűkszavúan, egyes magyar hősi
cselekményekről bővebben tájékoztatott.
A román átállás előtti utolsó, 26. számú hadijelentést, augusztus 19-én délben
tette közzé a Magyar Távirati Iroda. 95 Ebből az derült ki, hogy lényegében
semmi sem történt a magyar csapatok arcvonalán. Ez azonban nem volt igaz,
mert a szovjetek július 23–24-én áttörték az 1. magyar hadsereg vonalát, és a 2530 ezer fős veszteséget szenvedett hadsereg maradékai – a német parancsok
figyelmen kívül hagyásával – a Kárpátokig vonult vissza. A Honvéd Vezérkar
annak az utolsó három, a 6., a 10. és a 13. gyaloghadosztályát vezényelte ki
erősítésül a Vereckei-, a Tatár- és az Uzsoki-hágók védelmére. 96 Ezekben a
napokban a sikeresen előretörő szovjet csapatokat igyekeztek megállítani, hogy
ezen a szakaszon ne tudják átlépni Magyarország határát.
Ezután a román átállásig nem adtak ki újabb hadijelentést. Augusztus 26-án
jelent meg a következő, a 27. számú, 97 melyhez egy kiegészítést is
mellékeltek. 98 Az arcvonalon történt jelentősebb harci cselekményekre ebben
sem találunk utalást. Még a román átállást követő kisebb összecsapásokról sem.
Bár – mint említettük –, az összefüggő front csak augusztus 26-án lépte át
Magyarország határát.
Érdekes, hogy az MTI a német jelentéseket és hírügynökségi híreket átvette, s
először ezekből lehetett értesülni a román átállást követő harcokról. Az első
jobbára semmitmondó híradásokat augusztus utolsó napjaiban adták ki.
Augusztus 28-án – miközben az ellenség szinte minden járható völgyben átlépte
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az államhatárt, és néhol jelentős mélységben betört az országba, az MTI például
arról tájékoztatta a magyar sajtót: „az egyik hágóúton a szovjet lovasságnak
sikerült délnyugati irányban átlépni a magyar határon, de a német biztosító
egységek és a magyar honvédség alakulatai gyors ellenlökéssel újra kivetették a
bolsevistákat és tekintélyes részüket megsemmisítették”. 99
A másnapi német hadijelentésben az MTI már arról tájékoztatott, hogy a
„Keleti Kárpátok déli részén a magyar határvidéken német és magyar csapatok
heves harcokat vívnak előnyomuló szovjet harccsoportokkal”. 100 Aznap arról is
érkezett híradás, hogy székely keleti határok ellen megerősödött a szovjet
nyomás, az ott harcoló német erőket a Kárpátok szorosaiba vonták vissza.101
Augusztus 30-án a német hadijelentés szerint a szorosokban támadó szovjet
erőket visszavetették. Később a Gyimesi- és az Ojtozi-szoros között, illetve
utóbbiban szovjet ejtőernyősök támadásáról, majd azok megsemmisítéséről
jelentett Berlin. A következő napon a német jelentés szerint Erdély délkeleti
határain a megismételt heves bolsevista támadásokat szétverték.
A szeptember 2-án kiadott 28. számú hadijelentés, az előzőhöz képest minden
átmenet nélkül Magyarország székelyföldi keleti és déli határán már
harccselekményekről számolt be. 102 Ezek szerint Marosvásárhelytől
északnyugatra, Brassó felől Sepsiszentgyörgy irányában, a Gyimesi-szorostól
délre indított orosz–román támadásokat határbiztosító csapataink és a székely
nemzetőrség német egységek által támogatva megállították, és helyenként
ellentámadással a határra vetették vissza. Az viszont – ha csak a honvédvezérkar
főnöke hadijelentéseit nézzük – sehonnan sem derül ki: mi az oka annak, hogy
magyar területről kell visszavetni a támadó csapatokat, és ráadásul ez
helyenként sikerült. Vagyis elhallgatták, hogy az ország területéből valamennyi
rész ellenséges megszállás alá került. Ezt az információs hiányt a hadvezetés
és/vagy a kormányzat érzékelhette, mert a jelentés kiadása után alig egy órával
jelent meg a kiegészítés, amely hivatalos részről először tájékoztatta az MTI-n
keresztül az ország lakosságát a csaknem másfél hete történt román átállásról.
„Az elmúlt hét rendkívül nagy változást hozott a magyar arcvonal helyzetében,
Románia - hű maradván addigi történelme folyamán minden háborújában
követett megszokott eljárásához – elárulta szövetségeseit. Maga az árulás ténye
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tehát nem lepte ugyan meg a román történelmet jól ismerő magyar vezetést,
azonban természetes, hogy ennek kiszámíthatatlan időpontban való
bekövetkezése átmenetileg súlyos helyzetet okozott.” 103 Ezután a jelentés
megállapította, hogy az eddigiekhez képest az arcvonal hosszúsága a
többszörösére nőtt és az Északkeleti-Kárpátokat eddig sikertelenül ostromló
szovjet csapatok váratlanul szabad utat nyertek az eddig védettnek hitt DélkeletiKárpátok hágóihoz. „A román csapatok árulásukat teljessé tették azzal, hogy
egyrészt csatlakozva a bolsevista erőkhöz, mint helyismerettel rendelkezők,
vezetőként szerepeltek, másrészt Dél-Erdélyből különböző irányokból támadásra
indultak Magyarország ellen. Ugyanakkor a védtelen polgári lakosság ellen
terror-bombázásokat is hajtottak végre. Ezzel az ellenségeskedést ők maguk
indították meg.”104
A szeptember 2-i és a 3-i német hadijelentések szerint az ellenséget a KeletiKárpátokban visszaverték. Azonban egy 3-i német hírügynökségi jelentés már
elkeseredett küzdelemről tesz említést. A németek szerint 4-én is meghiúsították
a szovjet támadásokat, és egyedül Ojtozi-szorosban vannak magyar területen
ellenséges erők, de az itt kialakult erős záróretesz már egy hét óta sikerrel
megakadályozott minden további előretörést. A német jelentések szerint 5-én –
bár kemény harcok folytak –, sikerült több szovjet támadást elhárítaniuk, majd
6-án az előretörő bolsevisták számos rohamát verték vissza kemény harcokban.
Az MTI szeptember 6-i „A román támadásokkal szemben védjük határainkat”
című hosszabb híradása az augusztus 25. és 29. közötti román támadásokból
néhányat megemlített, azonban arról nem szólt, hogy ezeket sikerült-e, s ha igen,
milyen mértékben visszaverni, és arról sem, hogy Magyarország területéből
mely részek kerültek idegen megszállás alá.
A szeptember 7-én közzétett, előző napi német hírügynökségi jelentés a
magyar csapatok ellentámadásáról írt az erdélyi térségben, amely további
jelentős területnyereségre vezetett. A következő mondatból viszont az derül ki,
hogy román csapatokat vetettek ki az előző nap elfoglalt állásaikból. A 8-i
jelentésből pedig az vált ismertté, hogy az előző napon német repülőgépkötelékek jó eredménnyel bombáztak ellenséges csapatosztagokat és
közlekedési berendezéseket a térségében küzdő német és magyar csapatok elleni
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támadások tehermentesítésére. Másnap Délkelet-Erdélyben hárították el az
ellenség számos heves támadását.
Ugyanekkor, szeptember 9-én adták ki a honvédvezérkar főnökének 30. számú
hadijelentését, 105 amely közölte, hogy a legsúlyosabb harcok a Háromszékimedencében fejlődtek ki, azonban a „német csapatokkal együtt harcoló székely
nemzetőr- és határvadász csapataink hősiességének köszönhető eddig is, hogy a
román–orosz erők e területen még csak néhány magyar községet tudtak
birtokukba venni”. 106 Itt emlékeztetünk arra, hogy Friessner szeptember 9-én
repült Budapestre, hogy a magyar politikai vezetést meggyőzze a Székelyföld
feladásának szükségességéről, amire Hitler beleegyezésének megszerzéséhez
volt szüksége. Továbbá arra, hogy 8-án már a B-vonalra hátrált vissza a 6. és a
8. német hadsereg.
Szeptember 10-én a német hírügynökség Székelyföldön és a KeletiKárpátokban folyó ádáz küzdelemről adott ki jelentést, azonban szerinte a
hágóutaknál a bolsevisták eredménytelen támadásokat intéztek a német állások
ellen. A szeptember 11-i német hadijelentés már-már győzelmi híradás: Erdély
déli és délkeleti részében német és magyar csapatok kemény harcokban
visszaverték a bolsevisták megismételt támadásait. Még aznap azonban egy
berlini keltezésű, az MTI által átvett hír szerint a „Déli-Kárpátokban és
Erdélyben - mint illetékes berlini katonai körökben kiemelték – a német és
magyar csapatok átcsoportosításokat hajtanak a várt szovjet támadások
fogadására”. 107 Ez volt az első jelzés Székelyföld feladására.
A német hadijelentésből szeptember 12-én az derült ki, hogy a KeletiKárpátokban a támadásokat visszaverték, 13-án meg sem említették a
Székelyföldet. Azonban 14-én hirtelen váltás következett be, és az eddigi,
folyamatosan sikerrel visszavert támadásokról szóló híradások – és a 11-i
hajszálnyi felütés az átcsoportosításokról – után, igaz, csak részben, a németek
beismerték Székelyföld feladását. „A székely csücsök déli részét az arcvonal
megrövidítése céljából tervszerűen s az ellenségtől nem gátolva kiürítettük.” 108
A másnapi német hadijelentésből közvetve érzékelhető, hogy mekkora
területet értettek a székely „csücsök” déli részén, amelyet kiürítettek. Ugyanis
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azt jelentették, hogy Székelyföld kiszögelésének északi részén verték vissza a
szovjet támadásokat. A következő napon már meghiúsult támadásokról szólt a
hadijelentés. Bár egy berlini jelentésben szerelt egy árulkodó mondat, amely
szerint a székely csúcsok északi részén, gyors bolsevista kötelékek erősen

nyomon követték a tervszerűen elszakadó német csapatokat.

A 32. számú magyar hadijelentést 109 szeptember 16-án adták ki. Ebben, a
tordai csata eseményei között olvasható két rövid mondatban, amely szinte
kódolta Székelyföld feladását: „A nagy kiterjedése miatt nehezen védhető
székelyföldi határvonalról arcvonalunkat tervszerűen rövidebb vonalra vettük
vissza. Az ellenséges támadásokat itt elhárítottuk.” 110

Rugonfalva román–szovjet megszállása 1944
szeptemberében
A Rugonfalván történt változások az 1944. szeptember 12-én aláírt román
fegyverszüneti egyezmény utáni napon, 13-án kezdődtek, de ezek előszele már
szeptember 8-án érződtek, amikor hatósági felszólításra elkezdődött a polgári
lakosság kitelepülése. 111 Bár az „elnéptelenítésre” csak abban az esetben
kerülhetett volna sor, ha azt a hadműveleti helyzet szükségessé tette volna 112
Székelykeresztúr környékén – így Rugonfalván is – ennek ellenére az evakuálás
a fenti napon kezdődőtt. Erről a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye
Rugonfalvához közeli gyülekezeteinek lelkipásztorai jelentései, illetve a
Székelykeresztúri Református Egyházközség Presbitériumának a jegyzőkönyve
a következőképpen számolnak be.
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Rugonfalváról „Biró Dezső lelkipásztor 1944. szeptember 8-án elmenekült,
máig 113 nem tért vissza. Állítólag Mosonmagyaróváron tartózkodik”. 114
Fiatfalván a „lelkipásztor családjával és híveivel elhagyta a községet 1944.
szept. 8-án, a katonai hatóság rendeletére”. 115A betfalvi „lelkész kilakoltatás
következtében 1944. szept. 8-án Zilahra menekült családjával, s onnan 1944.
okt. 28-án tért haza”. 116 Nagygalambfalván „Szabó Gyula lelkipásztor 1944.
szept. 9-én elmenekült, és 1945. jún. 28-án tért vissza, állását azonban ezideig
nem foglalta el”. 117 A székelykeresztúri református egyházközség
presbitériumának 1944. december hó 31-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyv
40. pontja szerint „elnök atyánkfia jelenti, hogy a hadi helyzet alakulása folytán
helységünket szeptember 8-án hatóságilag kiürítették, minek következtében
híveink közül sokan elmenekültek. A legtöbben pár napi távollét után
visszajöttek, de azért még mindig sokan vannak menekülésben.”
A hatósági kiürítésnek a szigora Paál Sándor emlékiratában is megjelenik, ahol
arról számol be, hogy a rugonfalvi lakosoknak is menekülni kell. Szekérre ülve
Kiskedébe mentek azzal a tervvel, hogy másnap onnan átmennek Szentmiklósra,
s ott a főúttól távol kivárják, amíg történik valami. Mivel azonban
Szentmiklósnál tovább menekülni nem akartak, a kilakoltatást kényszerítő
hatóságokkal kerültek szembe: „Józsa jegyző ajánlotta nekem, hogy hámot és
szekeret szereznek nekem, hogy tudjak elmenekülni innen, meg van a két kanca,
az én új hájaimat és új szekeremet már elvitték volt a határőr-zászlóalj részére.
Én Józsának azt mondtam, és Mester Ferencznek, hogy nem fogok elmenekülni
tovább, csak Szentmiklósra viszem fel a családomat, s arra nekem van szekerem
és egy pár szántó hám a lovaimra. Józsa és Mester Ferencz figyelmeztettek,
hogy erősen meg leszek jegyezve, ha bevárom az ellenséget. Én erre csak annyit
mondtam, hogy jobb lesz, ha itthon várom bé, mintha az úton érnek utol, én már
ilyeneket láttam a múlt háborúban is.(…) s hogy megvirratt, az elöljáróság a
falu népét indulásra késztette. (…) Délután 2 órakor az elöljáróság felszólított,
hogy indulni kell, mert ha el nem megyek, a csendőrség fog elhajtani. Bíró
Dezső pap is az elöljárósággal járta a falut, s akik nem akartak elmenekülni
kommunistáknak szidta össze, s felelősséggel terhelte meg az elmenekültek
vagyonaiért. Rólam is mondta, hogy meglátszik Pál Sándoron is, hogy[volt]
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orosz fogságban, amikor hallottam, hogy reám mondogat, azt feleltem neki
éppen az iroda előtt: Tiszteletes úr miért foglalkozik és mond ilyeneket azokra az
emberekre, kiknek volt alkalmuk harctéren és fogságban is látni az olyan
embereket, akik elhagyták falujukot, elmenekültek, de sehol többet otthonra nem
találtak. Tiszteletes úr, ha úgy látja jónak, menjen amerre lát, de nekem hagyjon
békit, ne nevezgessen. Én itthon akarok maradni, a szülőfalumban családommal
együtt, bízva a Jóistenben, hogy megőriz veszedelemtől. Hogy erre miket
mondott, azt nem hallottam, mert Mester Ferencz bíróval mentek felfelé, hagyták
el a falut.” 118A Szentmiklósról hazatérő útjáról pedig a következőket írta:
„Jöttünk tovább, és a szövetkezet előtt Marosi Albert jegyzővel találkoztunk, s
kérdi merre mész Sándor? Intettem neki a falunk felé. Na, akkor itt a Nyikó
mellett menjetek le, mert az úton a csendőrség lefelé nem enged menni.”119
A fenti idézetek arra mutatnak rá, hogy a visszavonuló fronttal együtt járó
kitelepítéshez a falu elöljáróinak a segítségét kérték. Józsa jegyző, Mester
Ferencz, a falu elöljárója, Bíró Dezső, a falu lelkésze mind közreműködött a
kiürítés folyamatában. Első olvasatra kissé ellentmondásosnak tűnik a kép,
hiszen Paál Sára visszaemlékezései során igaz(i) magyar embernek írta le Bíró
Dezső lelkészt, a mai gondolkodásunkkal pedig azt várnánk el egy lelkésztől,
hogy a helytállásra biztasson. Azonban a helytállás az igaz magyar ember
szemében a Magyarországgal szembeni hűtlenséggel volt egyenlő, ugyanis
akként vált gyanússá az emlékirataiban visszatekintő Paál Sándor, hogy
bizonyára várja az oroszok bejövetelét, azért nem akar menekülni előlük.
A visszaemlékezések összevetéséből kirajzolódik az az út, amelyen az orosz
betörés elől menekült a környék lakossága. Ez az út a Székelykeresztúr
környékének legdélibb részén található, utolsó magyar településen, Fiatfalván
indult, a délről betörő szovjet csapatok elől innen indult meg csaknem az egész
falu. Paál Sándor szerint Keresztúr és fiatfalviak Rugonfalván mentek keresztül
Siménfalva felé. Úgy el volt telve az út szekerekkel, állatokkal, hogy a falunkból
nem tudott senki megmozdulni. Ebbe az útba csatlakozott be Betfalva is, a
fiatfalviakkal együtt vonulva Siménfalva felé. Még mindig Fiatfalva és
Keresztúr menekültjei az egész utat lefoglalták, s Betfalváról is elindultak.
Az emlékirat szerzőjének a lánya, Paál Sára a következőképpen emlékezett
erre a napra: „Borzasztó, hogy itt állandóan, mintha menekülés lett volna. Az
emberek úgy özönlöttek az utcán, az sem tudta az ember, hogy ki, s mi.
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Elmenekültünk Szentmiklósra mi is szekérrel, s onnat éjjel hazajöttünk. (…) Jött
a híre, hogy jönnek az oroszok, s aztán Fiatfalva menekült, az egész falu.
Szekerekkel, felrakva gyermekkel, mindennel. (…) Jön a hír, hogy menekülni,
menekülni, hát ugye leányok voltunk, s mit csináljunk, hát menjünk el előlük
amíg felvonulnak, s elmentünk Szentmiklósra. 120
Jeddy Judit így látta: „Akkor aztán felültünk a szekérre, édesapám, édesanyám,
én, s mentünk föl este, úgy nyolc óra felé Szentmiklósra. De hát borzasztó idő
volt, villám, s a németek mellettünk mentek, (…) S Medesérnél eltértek, s ott
aztán a határon keresztül, mindenütt, ott mentek el aztán a németek. Ott aztán
megháltunk Szentmiklóson.” 121
A fenti visszaemlékezésekből kirajzolódó útvonal:
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Mint tehát kiderült Fiatfalva teljes lakossága, Székelykeresztúr nagy része,
majd Betfalva is Rugonfalván keresztül Siménfalvára menekült, mely áradathoz
Rugonfalva lakosságának többsége is csatlakozott. Siménfalváról pedig
Szentmiklós–Nagymedesér–Gagy–Gagykeresztje felé lehetett tovább menni,
Észak-Erdélyen át, Magyarország felé.
Mielőtt a szovjet bevonulásra térnénk, szólnunk kell a rugonfalviak
hangulatáról a kitelepítés előtti napokban, melyet a német tisztek és a tüzérségi
ágyúk jelenléte határozott meg. A fent idézett visszaemlékezés erre vonatkozó
tapasztalatai, élményei szerint vegyes kép alakul ki a közelben állomásozó
német katonákról. Mészáros Rozália arról számol be, hogy a Rugonfalvára
érkező német katonákkal a falu hangulata hirtelen megváltozott. „A háztetők
nem füstöltek, mint más estéken, a vacsorafőző, családot hazaváró kályhák
melege nem hívogatott. Az utcán is csak a szövetkezetbe küldött gyermekek
loholtak ecetért, sóért, cukorért, azok is sietve, szemük riadt, néma
csodálkozással nézett a kapuk előtti kis padokon ülő német katonákra.” 122 Nem
volt indokolatlan a hangulatváltozás, mert a német katonák jelenléte egészen
közel hozta a háborút, eloszlatva az utolsó reményt, hogy Rugonfalvát esetleg
elkerülhetné a közeledő veszedelem.
Fazakas G. Eszter számára mindebből a következő maradt meg: „ami a
gyermekeknek az élményéhez kapcsolódik, mikor kimentünk az udvarra éreztük
azt a jó bogrács illatot, (Gombos család udvara) ott főzték azt (a németek), s
adták nekünk is, s meg se fordult az eszünkben, hogy azt ne fogadjuk el, hát én
örökké ott nyeleskedtem körülöttük. De nagyon udvarias emberek voltak, mert az
egyik része tiszti leadó volt. S a másikokat pedig mindig küldték ki
felderítésre.”123
A németek kedvező megítéléséhez csatlakozik Paál Sándor is, emlékeinek
sorozata nyújt bővebb bepillantást a velük való együttélésbe. „Rohamosan telt
az idő, augusztus utolsó vasárnap este 10 órakor a falunkba érkezett német
tüzérség, olyan 28-as ágyúkkal Kiskede felé kitértek, és reggelre az iskolakerten
felül a törökbúza között fel lettek állítva, s a Zsidó utcába a házakhoz az
autókkal beálltak, s a legénység is el lett helyezkedve a házaknál. Szatmári
Jánosnál lett a telefon bevezetve, s ott volt egy orvos s egy másik tüzértiszt vele a
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telefonnál. A tüzérség emberei egész héten járták a kocsmát, s a szövetkezetben
is vásároltak, és mindent úri ember módjára meg is fizettek.”124
Jeddy Judit azonban már másként emlékszik a németek jelenlétére: „A
németek itt voltak, a Szatmári Jánosék (…) ki voltak telepítve a szülők, és üres
volt az a nagy lakás. A németek oda beköltöztek, aztán ők ott dínomdánomoztak. Akkor az utcában, mikor ők meghallották, hogy az oroszok jönnek,
Deák Balázs(nak a Kedei utcában) volt egy nagy háza, és annak az embernek, az
öreg bácsinak volt vagy kilenc malaca. De gyönyörű nagy malacok. Elmentek ki
a németek, megfogdosták, elhozták a bácsitól, megszúrták, és megmosták,
megperzselték, s akkor ilyen nyárson felhúzták, és ott sütték az udvaron, a
Szatmári Jancsi házában. S akkor osztán ott nagy dínom-dánomot csaptak, ott a
szobákban, mert már hallották, hogy itt voltak az oroszok, és akkor osztán ettekittak, nagyon csúnyán elmentek, mert össze-vissza piszkoltak mindent ott a
lakásban, s ott hagytak mindent.”125
Mindennek kiegészítéseként idézem a Gagyi Unitárius Egyházközség
jegyzőkönyvének ide illő sorait: „Ezen jegyzőkönyv megnyittatott 1944 év decz.
11-én, az orosz és román csapatok 1944 szept. 13-án megkezdődött inváziójának
befejezése után. Miről az utókor számára a következőket jegyezzük fel az
unitárius egyház szempontjából: A községet szeptember első heteiben a németek
tartották megszállva. 1944. szept. 12-én a német csapatok kivonulása előtti
napon a lelkész elhagyta az egyházközséget, családjával együtt menekült.
Elmenetele előtt az egyházközség értékeit – fontosabb iratait, és a maga
háztartásában levő könnyebben elrejthető dolgait elásta a belső pincébe. De
elmenése utáni éjszaka már a németek feltörték a pincebejáratát, az elrejtett
dolgokból a nekik tetsző és szükségeseket magukhoz vették – a többit szétszórva
közprédának hagyták, mit aztán az utánuk beözönlő oroszok s a községbeli
lakosok egy része vett birtokába.”126
A Rugonfalván állomásozó németeket ha menteni akarnánk, mondhatnánk,
hogy a háborús körülményeket figyelembe véve urak módjára viselkedtek. A
később említett kozákokhoz viszonyítva mindenképpen. Azonban – úgy hisszük
– igaza van Jeddy Juditnak is, akinek a visszaemlékezéséből kiolvasható: az
emberek elvárása még ínséges időkben is keresi az emberi jóérzést. Azonban
teljesen más kép rajzolódik ki a németekről – ez ugyan nem rugonfalvi történet,
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de a németek kapcsán ide kívánkozik – a Küstrinben 127 fogságba esett, majd
később hazatért Bedő Ferencz, Bálint Sándor, Ketesdi János beszámolóiból.
Ezeket a még élő hozzátartozók osztottak meg velünk. Az előbbi rugonfalvi
férfiak Küstrin városáig jutottak, és részt vettek a város védelmében. Azonban a
túlerőben levő szovjet csapatok épületről-épületre harcolva foglalták el a
települést. Amikor egy pinceszerű szénraktárba rekedve rádöbbentek, hogy már
nincs értelme harcolni, és meg akarták adni magukat, akkor hirtelen össztűz alá
vették őket. A rugonfalviakat egyik oldalról az oroszok, másik oldalról meg a
németek lőtték, hogy ne tudják magukat megadni. Az oroszok ezt érzékelve egy
rejtett oldalon akkora lyukat repesztettek az épület falán, hogy a német sortűz
elől kimenekülhessenek, és megadhassák magukat.
Visszatérve a rugonfalvi eseményekhez a németek puszta jelenléténél nagyobb
hatása volt a Kiskede felé kitért, és a kukoricás szélében felállított 28-as
ágyúknak. Ugyanis minden falubeli által jól látható módon „a Kiskede felé
vezető Zsidó utca és a Temető utca között három ágyú terpeszkedett a
lucernaföldön.” 128 Mészáros Rozália leírásából tudjuk: „az volt az ágyúk
feladata, hogy védjék meg a jó futamodásra levő kis vasutat, amin Segesvár és
Udvarhely között zakatolgatott a székely vonatocska, hatalmas füstöt eregetve,
pöfögve és hozta-vitte az itt utazókat. A katonáknak telefonösszeköttetésük is volt
a Keresztúr fölötti Jézuskiáltón fölállított parancsnoksággal.” 129 Paál Sándor
helyesen látta már előre, hogy Rugonfalváról el kell menni, mert az ágyúk miatt
veszedelembe kerülhetnek. „Jó lesz, ha Kiskede felé felmegyünk, s onnan által
Szentmiklósra, mert biztosan ezeket az ágyúkat az oroszok keresni fogják, s a
falut összelövöldözik.” 130 Ugyanis ezen ágyúk tüzére, a szeptember 13-i szovjet
bevonulást megelőzően megérkezett Rugonfalvára a válasz.
Jeddy Judit így emlékszik mindezekre: „(…) az oroszok jönnek, s lőttek,
Fiatfalváról, és itt a Sebessi ház 131 túlsó oldalán látszottak is a lövések. A lyukak
ott voltak benne. Az oldala szabad volt, és abba mentek a lövedékek.” 132 Paál
Sándor emlékiratából tudunk meg erről a legtöbbet: „Én hazamentem, a
nagyszekérre fel volt rakva amivel Kedébe felmentünk volt, s azt mondtam úgy
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kell hagyni, és vasárnap reggel felmegyünk Szentmiklósra, a rokonsághoz, mert
megtörténhetik, hogy azt az ágyúkat megtámadja az orosz, s itt harcok is
lehetnek. Erre a német orvos bejött hozzánk, s neki is a szótár segítségével az én
gondolataimat leadtuk, s még ő is jónak látta 5-6 kilométer távolságra innen
elmenni. Még azt is ajánlotta, hogy a kicsi autójával elviszen ilyen távolságra.
Én le akartam feküdni, már este is volt, kimentem megnézni az állataimat, s
ahogy mentem be a szobába, fegyvergolyó elsípolt a házunk felett, s újra jött a
másik. (…) Sándor is eljött velem ki Cserehátra, hogy nézzünk le Héjjasfalva
felé, amerre lövöldöztek. Rugonfalváról a németek még jöttek ki többen,
Szentmiklósról és Siménfalváról is. Sófalvi Dénes is kint volt, figyelték az
ágyúval való harcot. Én otthagytam őket (…) Ahogy hazamentem, abban a
percben egy ágyúgolyó a házunk felett repült el, s még a cserepet is leütötte, s
ahol most a szérű van lecsapódott, s így végigágyúzták az egész nagykert feletti
erdőt le az őrházig, még Bíró Bandi háza közelében is csapott le gránát. Amíg
vége lett, mi lementünk a mi pincénkbe. Estefelé visszaindultam Szentmiklósra.
(…) Vacsoráltunk és le is feküdtünk, de alvás nemigen volt, mert egész éjszaka a
nagyágyúk lövöldöztek. Már virradat előtt jött a hír, hogy valami nagyágyúk
Tordátfalva felé mentek Kiskede fölött jöttek keresztül, én már tudtam, hogy ezek
Rugonfalváról jöttek el.” 133
Az előbbi idézetek a Rugonfalván felállított ágyúk stratégiai fontosságára
mutatnak, mert a Héjjasfalvát tűz alatt tartó üteg késleltette az orosz
előrenyomulást, amivel lehetőséget biztosított az új frontvonalra való
visszavonulásra. Továbbá a fent idézett sorok érzékeltetik a küszöbön lévő
háborúval farkasszemet néző ember lelkének kettős állapotát: egyrészt jó lenne
kitérni a felvonuló ellenséges hadtestek elől, másrészt viszont jó lenne itthon
maradni, és ne engedni kárba veszni a nemzedékeken keresztül felépített életet.
A német visszavonulás érdekes története a Nyikó hídjának megmaradása. A
Szentmiklósra kimenekült Paál Sándortól tudjuk, hogy az ágyúzás napján nagy
eső esett, ő pedig az utána érkező, menekülő rugonfalviaktól értesült arról, hogy
a híd körül német katonák szorgoskodtak. Amiből egyértelműen arra
következtettek, hogy azt fel akarják robbantani. Mint utólag kiderült, valóban ez
volt a szándékuk, azonban hiába hallgatóztak késő éjszakába nyúlóan: az ágyúk
nem dörögtek, és a híd felől semmilyen robbanás nem hallatszott. Nem értették
az okát. Amikor másnap hajnalban hazafelé haladva a „nagyhídon” átmentek,
látták, hogy a bombakötegek zsinórja elszakadt, a kötegeket meg viszi a víz
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Székelykeresztúr felé. „Le is tértünk, s a nagy sár és vízbe ott lejöttünk, s a falu
végén ki az útra, s jó sebesen hajtottunk, sehol nem láttunk senkit. Leértünk a
nagyhídra, és ott is sebesen áthajtottunk, s ahogy a hídról lejöttünk meg is
álltunk, és megláttuk, hogy az alárakott bombák gyújtózsinórja el van szakadva
s a vízbe belehulló bombakötegek is. Onnan szép lassan eljöttünk haza, és
mindent beraktunk a helyére (...) Akkor már lehetett hallani a hidak
felrobbantását, Keresztúr, Betfalva, s még távolabbról is elhallott, s egész éjjel
így volt, féltünk, hogy a rugonfalvi betonhíd is felrobban, de annak már össze
volt omolva az aláaknázása, még hétfő éjjel a Nyikó megmentette, az áradással
a felszorító deszkákat kiütötte, s ahogy elmozdult a gyújtózsinór elszakadt, s
hiába próbálták nem robbant fel, s így maradt meg a drága híd.” 134
Paál Sára, ki szintén ott ült volt azon a szekéren a következőképpen erősíti
meg mindezt: „Akkor aztán hazajöttünk, s erre föl már a nagy hidat fölpolcolták
a németek, aknázták, hogy robbantsák fel, mert akkor nincs hol menni tanknak.
Aztán mire fel akarták robbantani éjjel, hát ez volt a szerencsénk nekünk is, lett
egy záporeső, s a Nyikó megnőtt, s a polcát kivitte, úgyhogy a sok robbanóanyag
belement a Nyikóba, s a gátat hozta le, mázsaszámra. S így a híd
megmenekült.” 135
Az előbbi események előzték meg a szeptember 13-i szovjet bevonulást,
amiről és annak közvetlen, rövid távú hatásairól Paál Sándor már szűkszavúan
ír: „Pontosan szerdán, szeptember 13-án, délkor Rugonfalvára is bejöttek. Nagy
Ferencz az alsófalu végén fogadta az első csapatot, s annak parancsnokát, ki a
Bíró István kocsijával jött. Nagy Ferencz a kocsira felülve oroszul beszélni
tudott, felkísérte Siménfalváig.” 136
Ennél sokkal gazdagabbak a visszaemlékezések hanganyagai. Fazakas G.
Eszter fogalmazta meg a bevonulás rendjét, így elsőként őt idézzük: „Akkor
mentünk el, mikor az oroszok jöttek be. Mindig ők előredobták a kozákokat,
azok, akik taroltak. Nőket, s mindent, mindig ők voltak az elsők (…) Nálunk a
pincébe lóháton (…) s a kender közé volt téve minden ilyen finomabb edény,
csésze, s poharak, s ilyesmik, s ott voltak a csergető órák. S az óra kezdett
csergetni, s az úgy megbolondult, hogy mindent szétvert, a kozák. Abból látszott,
hogy nekik még a kezeikbe óra nem járt. Tehát annyira nyers emberi anyag volt,
hogy csak ezekkel tudtak így, hogy taroltak. A pincébe is, ha bementek, és
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megláttak ott fiatal leányt, annak vége volt! Biztos! (…) korommal voltak
bekenve a nővéremék, s elbújtak oda a cigányokhoz, vagy olyan helyre ahol
aztán nem keresték, de ezekkel csak úgy volt, hogy ők végigfutottak a falun. S
ami olyan volt, azt megcsinálták.” 137
Ezek a kozákoknak nevezett lovasok lehettek azok, akik Rugonfalván is
riadalmat okoztak, akik elől a visszaemlékező – akkor – nagylányok napokig
bujkáltak. Így beszélt erről Paál Sára: „Megszámlálhatatlanul jöttek be. Az nem
mint katona jött, fagylaltos-szekéren, harmónium az öliben, énekelve, részegen,
akkor a másik jött lóháton, (…)Mester Sanyiék, s ezek a velünk együtt iskolások,
hát 18-20 éves diákok már jöttek, s jelezték, hogy „vigyázzatok, mert az oroszok,
ne, a barisnyákot szedik össze.”Ó, hát csapatostól keresték a barisnyákat. Nem
csak egy-kettő, az egész csapat.”
A szovjet hadsereg becstelenségeiről Mester Miklós is beszámolt, és az orosz
katonákat a „nők rémeinek” nevezte. 138 Találó a megnevezés, ugyanis a
megkérdezett adatközlő asszonyok emlékezetébe is ez a félelem égett be a
legerőteljesebben. Egyöntetűen számoltak be arról, miként menekültek be ideoda, idős hölgyek házaiba a falu közt lovagló kozákok elől, hogy bújtassák el
őket. A szép lányok nem mertek otthon aludni, mert a hitványabbak önként
árulták el, hol laknak. Aztán hogyan költöztek fel napokra, sőt hetekre a
padlásokra, hogy valamiképp megszabadulhassanak a testi-lelki terrortól. „Nem
lehet csodálkozni ezen, mert a szovjet-orosz katonák legtöbb esetben
csoportosan támadtak rá egy-egy tisztességes magyar nőre”139 – írja Mester
Miklós.
Egyetlen ilyen tragikus eset történt Rugonfalván, Jeddy Judit emlékei szerint:
„Olga, ott fent, Nemes Olga, ő nagyon rosszul jár, mert mikor jöttek be az
oroszok, akkor ő bizony virágcsokorral várta, eleibe állott, s virággal várta,
hiszen ezeknek úgy megtetszett, hogy felvonultak az úton, de visszafordultak, s
bementek oda hozzuk. Aztán az anyja is, ugye fiatalos asszony volt, vagy négy
kozák bement, oda az öreg házba, és őköt osztán ott úgy elrendezték, hogy
borzasztóan, a négy kozák. Az anyát is, őtöt is, mind a kettőt. Nagyon csúnyán.
Aztán ez így lejárt.”140
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Úgy hisszük, Mester Miklósnak teljesen igaza volt, amikor az egész Kárpátmedencére kiterjesztve, általános értelemben vette a nők rémei kifejezést.
Ugyanis nincs az a település, ahol legalább egy ilyen tragédia ne történt volna.
Már gyermekfülünk számára ismerős volt a harisnyára oly nagyon hasonlító,
ezért könnyen megjegyezhető kifejezés, a barisnya. Később pedig nem
véletlenül jelentek meg itt-ott a Kozák ragadványnevek, melyek mind-mind
ilyen tragédiákra mutattak vissza.
Ha összegezni szeretnénk, hogy miként zajlott Rugonfalván az úgynevezett
szovjet bevonulás, csak annyit jegyzünk meg, hogy általános zűrzavar és káosz.
Barisnyákat kereső kozák, drasztutyező cigány, 141 harmónikázó részeg, a
legjobb indulattal is csak szedett-vedett társaságnak lehetne őket nevezni.
Találóan írja Paál Sándor: „Legjobban a leányaimat féltettem, az ilyen elzüllött
háborús jövő-menőktől.” 142 Ugyanis Paál Sándor, mondhatni sokat látott az első
világháborúban. Lánya, Paál Sára elbeszélése szerint, testvérbátyját, ifj. Paál
Sándort a második világháború idején ugyanazon az úton hurcolták fogságba,
amelyen a nagy háborúban édesapját is vitték Vlagyivosztokba. 143
Bár az ellenséges haderő átvonult a falun, mégsem lehet azt mondani, hogy
Rugonfalva élete visszatért a rendes kerékvágásba. Amint a szovjet csapatok a
Kis-Küküllőn átkelve Marosvásárhely környékéig jutottak, ellenállásba
ütköztek, és a harcok felélénkültek, „aminek veszedelmes ágyúzása eltartott két
hétig is, izgalomban tartott minket is, ami éjjel-nappal idehallott.” 144 A
beszámolók és visszaemlékezések megkönnyebbült hangnemben tudósítanak
arról, hogy Rugonfalván és környékén nem voltak harcok, Rugonfalva mégsem
volt teljesen mentes azok hatása alól. „Itt nálunk jöttek-mentek a harcoló
csapatok után tartozók. Aztán ahogy Vásárhelyt elhagyták az ágyúzások már
messziről voltak hallhatók.” 145 – írta Paál Sándor. Ezek a harcoló csapat után
tartozók már nem a lányokat kereső asszonyok rémei voltak, de az ún.
kozákokkal való találkozás után már minden átvonuló szovjet-orosz katona
félelmet keltett mindenkiben.
Egy ilyen harcoló csapatok után tartozókkal való találkozásról számolt be
Jeddy Judit, amely nem kis riadalommal járt: „Jött az ősz, s akkor jött a
141
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szilvaszedés, főztük a szilvalekvárt, már nem jönnek az oroszok, na mi lejöttünk
a padlásról, és boldogok voltunk, hogy lent vagyunk. (…) -, hát egyszer
megérkeznek a szekérrel az oroszok, valahonnan előbukkantak, s bejöttek,
édesapám is egy nagydarab ember volt. Egy ilyen lájbi volt rajta, s egy
gyönyörű szép ilyen tárcája volt, cigaretta tárcája, fényes, olyan volt, mintha
arany lett volna, gyermekek úgy vettük, mi, neki neve napjára, s azt úgy féltette
mindig, s aztán itt volt a zsebiben. S meglátta ez az orosz, s rögtön odament, s a
cigarettatárcát a zsebiből kivette. Hát eléggé, édesapám sajnálta, de nem mert
szólni semmit, mert a pisztolyt fogta már rea, hogy lője meg, ha szólni szól.
Aztán mi elbújtunk, megint béfuttunk a szobába, otthagytuk a szilvaízfőző öreg
néniket, s aztán elmentek bé az istállóba, s két gyönyörű ló volt. (…) s egyszerre
mind a kettőt akarta a pajtaajtón kihozni. Édesapám odament, s mondta, hogy
adja ide az egyiket, s vigye a másikat, mert kettő nem jő ki. Úgy reaszegezte a
pisztolyt, hogy agyonlövi, azt hitte, hogy nem akarja odaadni. Aztán ott
édesanyámék kiáltották, hogy hagyjon békit, vigye, húzza, ha nem tudja kihozni,
hát nem tudja. Reaszökik úgyis a másik. Hát ki is hozta a feketét, s azt meg is
fogta a barátja neki, a fekete, gyönyörű lovat, a másikat, amikor hozta ki, hát, az
egy mén volt, borzasztó szép ló volt, és mikor kihozta, egyszerre két lábra állott,
rea akart szökni az oroszra. Hó, durván oda visszanyomta édesapámnak a lovat.
Azt nem vitték el. De a feketét elvitték. (…) Aztán elmentek az oroszok, többet
aztán nem jöttek arrafelé.”146
Ezek voltak tehát a rövidtávon mutatkozó hatások, amelyek nyomasztották a
falu mindennapi életét. Ezek a kozák portyázásokkal kezdődtek, majd
folytatódtak az állandó feszültséggel, amit a jövő-menő csapatok tartottak fenn.
Mindehhez még hozzáadódott a lányok félelme: nehogy úgy járjanak, mint az
említett anya és lánya. Aztán a gazdák vesztesége, akik lovak és szekerek nélkül
maradtak. A fronton harcoló fiakért való aggodalom, és az álmatlan éjszakák
sokasága. A falvak régi élete végérvényesen megváltozott. Amint olvassuk a
régi beszámolókat, azt érezzük: kitűzött célként fogalmazza meg a hatalomra
kerülő román vezetés, hogy a régi, jól működő rendet egységesen, általánosan és
azonnali jelleggel mindenütt meg kell szüntetni, a helyébe pedig újat teremteni.
Erről számolnak be a már idézett lelkészi jelentések is.
Rugonfalván „teljesen új vezetőség került a község élére. Kommunista-párt,
Haladó ifjak pártja, gyermekek pionír egylete, s valamennyi M. N. Sz.-be”.147 A
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fiatfalvi lelkész szerint „a politikai községben demokratikus elvek
érvényesülnek, lelkészt együttmunkálkodásra kérték. Megalakult a Kommunista,
Szociáldemokrata párt, Haladó ifjak szövetsége”. 148 Betfalván elkezdődött a
„vezetőség /községi/ teljes kicserélése. Pártok alakítása. Földosztás. Pártokban
éli ki magát a lakosság egy igen csekély része, míg a nagy többség 1944-ben
mindennel szemben tartózkodó volt.”149
A betfalvi jelentést olvasva is kiderül, ha pártokba a lakosságnak csak igen
csekély része lépett be, akkor a községi vezetés teljes kicserélése nem a döntő
többség akaratából történt. Sőt, akarata ellenére, hatósági megerősítés által.
Megkezdődött tehát a kevesek uralkodása a többség fölött.
Eközben a fronton harcolók közül sok rugonfalvi fogságba esett, és őket is
marhavagonokban hurcolták az oroszországi fogolytáborokba. Ennek egyik apró
titkára derít fényt Mészáros Rozália, aki a bátyja, Mészáros Lajos fogságba
esése kapcsán elmondja: köztudott volt, hogy a civil lakosságból pótolják a
megszökött, vagy meghalt foglyokat, mert a kísérőknek szám szerint kellett
átadniuk a rabokat a feletteseiknek. 150
Ahhoz, hogy a létszám meglegyen, rugonfalvi legényeket is elvittek,
ismereteink alapján negyvenhetet. Név szerint: Andrási Áron, Antal Márton,
Balogh Dénes, Bálint József, Bedő Ferencz, Bíró András, Biró Dénes, Bíró
László, Czézár János, Csíki János, Firtos Ferencz, Forgács Dániel, Dr. Gelei
Béla, Gombos János, Győrfi Dezső, Hegyi János, Hegyi Márton, Ilonka Mózes,
Jeddy Tamás, Ketesdi János, Ketesdi János (felső), Ketesdi József, Kiss Ferencz,
Kiss Gyula, Kiss István, Dr. Kolcsár István, Kósa István, Kuti Sándor, Lukácsi
Ferencz, Major László, Márton Dénes, Mészáros Lajos, Miklós Mihály, Molnár
Sándor, Paál Sándor, Palló Miklós, Pap Sándor, Pálfi Sándor, Pál Dezső, Pál
Károly, Pucz János, Sala Béla, Szakács János, Szőke Sándor, Vaszi Sándor,
Vetési Sándor, Zsidó János.
Paál Sára visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy a faluból, a civil lakosságból egy
kihullott foglyot sem pótoltak. 151 A negyvenhét fiatal mind a fronton, vagy a
frontról való hazatérés közben esett fogságba. Ennek a módjáról Jeddy Tamás
mondott el annak idején egy esetet, amelyet a fia mondott el nekünk. Eme
tanúság szerint a frontról hazatérő katonák többnyire ketten-hárman indultak el
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haza, gyalogosan. Útközben találkoztak más ilyen kis csoportokkal, így már
együtt folytatták útjukat. Amikor pedig már 15-20 főre nőtt a csoport, egy
fegyveres orosz kezdte őket kísérni. Amint a létszám 100 fő körülire emelkedett,
hirtelen több orosz került elő, körbevették, fegyvert fogtak rájuk, mely
pillanattól fogolynak számítottak. 152

Az elhurcoltak családjainak segítése
Rugonfalva történetének szép fejezete az a segítségnyújtás, mellyel a
református egyház és hívei igyekeztek az elhurcolt hadifoglyok családtagjait
segíteni.
A szervezeti keretet a református egyház helyi nőszövetsége adta, amelyek a
Presbiteri Szövetség mintájára tömörülnek egyházmegyei, és egyházkerületi
szervezetekbe. Rugonfalván a fennmaradt jegyzőkönyv szerint 1926.
szeptember 5-én alakult meg, majd 1928. január 15-én újraalakult a Református
Nőszövetség. Működése 1940-től 1946-ig szünetelt, legalábbis azt állapította
meg az 1946. október 18-i, újraalakuló közgyűlést levezető Szőke Károly
lelkész. A jegyzőkönyvek szerint az utolsó közgyűlést 1940. október 20-án
tartották. „Azóta nagy történelmi fordulat következett be, s ennek következtében
még távol van Bíró Dezső ref. lelkész, a gyülekezet volt lelkipásztora, és a
Nőszövetség elnöknője, a lelkész felesége is.” 153 A közgyűlés ezután
megválasztotta a szövetség tisztikarát, választmányát, és úgy határozott, hogy
minden héten szombaton tartsanak bibliaórát.
A jegyzőkönyv soron következő bejegyzése az 1947. január 10-i választmányi
gyűlésen készült. Sebessy Gáborné elnök bejelentette: „ezt az ülést Ambrus
Ferencné elutazásának ügye tette szükségessé, u. i. férje hadifogságban van, s ő
három kicsiny gyermekével nagyon nyomorúságos helyzetben van.” 154 A
választmány úgy határozott, hogy három tagját – Kósa Istvánnét, Benedekffy
Sámuelnét és ifj. Rezi Jánosnét – bízza meg azzal, hogy keressék fel a
Nőszövetség minden tagját, 155 hogy rendre adjanak enni a családnak.
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A jegyzőkönyv nem rögzítette, hányan léptek be a Nőszövetségbe az 1946. október 18-i újjáalakuló
közgyűlésen, azt azonban igen, hogy ekkor 57-en jelentek meg.
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A legközelebbi választmányi ülést 1947. november 8-án tartottak, már a
karácsonyi készülődés jegyében. Az elnök előterjesztette, hogy „Karácsony
alkalmával jó volna a hadifogságban lévők családjait valamivel
megörvendeztetni, hogy ezáltal is érezzék ezek a családok, hogy valakik
gondoltak rájuk is.” 156 E célból gyűjtést javasolt. A választmány üdvözölte a
kezdeményezést, azonban úgy döntött, hogy ne rendezzenek gyűjtést, hanem a
bibliaórát látogatókat kérjék fel adakozásra. Továbbá ugyancsak a cél érdekében
egy vallásos estélyt rendezzenek, amelyen kimondottan csak a bibliaórát
látogató asszonyok szerepeljenek. Végül a Kaláka Szövetkezetből vásároljanak
20 méter gyolcsot, amelyből minden hadigondozott család legkisebb tagjának
egy inget készítenének.
Az eredeti javaslattal szemben a választmány úgy döntött, hogy a
hadifogságba hurcoltak családtagjainak a megsegítésének ügyét nem viszi a
gyülekezeten kívülre. Ennek feltehetően az volt az oka, hogy elkerüljék a román
államhatalom és a kommunistává lett faluvezetők kellemetlenkedéseit. A
későbbi, az 1947. december 18-i választmányi ülésen Sebessy Gáborné
bejelentette, hogy a tervezett vallásos estélyt megtartották, és Szőke Károly
lelkész megvásárolta a 20 méter gyolcsot. 157 Eredeti elképzelésük úgy változott,
hogy a Nőszövetség „a 15 hadigondozott családnak családonként 1,20 m, és egy
családnak 2 m gyolcsot ajándékoz, s nem készíti el ingeknek, hogy mindenki úgy
használja fel, ahogy akarja. Annak kiosztását a karácsonyfaünnepély alkalmára
tűzi ki.” 158

Rugonfalváról elhurcoltak fogságának rövid leírása
- Bálint József (Oroszhegy, 1923. március 16. – Rugonfalva, 2017. február
20.) Küstrinben, Berlintől 80 km-re keletre esett fogságba 1945. március
12-én. Lengyelországon át vitték őket, az út nagyon nehéz volt, a
többnyire lengyel őrök pedig kegyetlenek voltak. Vlagyimirbe 159 került,
156
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Város Oroszországban, Moszkvától 182 km-re keletre, a Kljazma folyó bal partján. A Vlagyimiri terület
székhelye. A táborok helyének azonosításához a Honvédelmi Minisztérium hadisir.hu honlapjának
hadifogolytábor keresőjét javasoljuk.
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először egy traktorgyár építésén dolgoztatták, majd állatgondozó lett.
Rugonfalváról két fogolytársa volt, Ketesdi János és Bedő Ferenc. 1947.
október 15-én szabadult. 160
- Balogh Dénes (Bögöz, 1924. január 7. – Siménfalva, 2001. augusztus
26.) Bevonulása után Szovátán képezték ki a székely határőrségnél. A
frontra 1943 augusztusában került, tölgyesi havasokban várták az
oroszokat. Zászlóaljuk fegyverzete, lőszerrel való ellátottságuk gyenge
volt. Gyergyótölgyes környékén estek fogságba. 1944. december 24-én
érkezett a Dombaszi 161 lágerbe. Nagyon rossz körülmények között, abban
a szénbányában dolgoztatták, amelyet visszavonuláskor a németek
berobbantottak. A bányában nem volt lift, létrákon kellett 300-400 méter
mélységbe le-, illetve feljárni. A munkaruha olyan kevés volt, hogy
amikor az előző csapat feljött, levetették a ruhájukat, és a szénporos,
átizzadt ruhába kellett öltöznie a következő munkásnak. Aki a táborban
volt, meztelenül várakozott. Fűtés volt, mert a bányából fölfele jövet
mindenki hozott magával egy-egy nagyobb darab szenet. Csak három
hónap múlva lett mindenkinek ruházata. Az élelmiszer ellátásuk nagyon
silány volt, kb. 40 kiló soványra fogyott, nemcsak ő, hanem mások is.
1946 novemberében érkezett haza. 162
- Bedő Ferencz (Rugonfalva, 1923. március 13. - ?, 1993. augusztus 14.)
1945. március 12-én esett fogságba Küstrinben. Őt is az oroszországi
Vlagyimirbe hurcolták, ahol megbetegedett lett, 1945. november 19-én
hazaengedték. 163
- Bíró László (Rugonfalva, 1920. december 16. – Rugonfalva, 2002.
augusztus 19.) A frontról vonultak vissza, amikor Kőszeg határában az
oroszok bekerítették őket, és 1945. március 28-án elfogták. Először
Foksányba vitték, onnan Minszkbe. 164 Nagy hidegben dolgoztatták őket,
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étkezésre takarmányrépát kaptak. 1948. július 3-án szabadult, Foksányon
keresztül tért haza. 165
- Forgács Dániel (Rugonfalva, 1906. március 26. – Rugonfalva, 1986.
május 19.) 1944. augusztus 27-én az egész zászlóaljat fogságba ejtették,
helye „Ratosnyai hegyei (?), Gyergyótölgyes”.166 Innen Nyizsnyij Tagilba
vitték, ahová októberben érkezett meg. Cementgyárban és vasútépítésen
dolgoztatták. Az oroszoknak nem volt hol tárolják a búzát, ezért nagy
halmokban volt lerakva a szabadban, a teteje teljesen kizöldült. Az első
időkben ezekbe a halmokba ásták be magukat és ott laktak télen, az utolsó
évben már barakkban. Sokat éheztek, eltetvesedtek. 1948. június 16-án
szabadult, Foksányon keresztül érkezett haza. Rugonfalváról fogolytársa
volt Győrfi Dezső, Pálfi Sándor és Palló Miklós. 167
- Jeddy Tamás (Rugonfalva, 1918. január 1. – Rugonfalva, 2009. március
30.) A német kapituláció után, 1945. május 9-én Berlinből indult társaival
haza, de még aznap elfogták. Sokáig Alsópatyon 168 volt gyűjtőtáborban,
majd Chisinauba vitték. 169 Amikor vonaton szállították őket Oroszország
felé, Brassóban a nagybátyja, Jeddy Árpád egy csomagot akart átadni
neki. Kiment az állomásra, és kiabálta, Jeddy nevű van-e? Amikor Tamás
meghallotta, hogy a bátyja szólítja, elküldte, menjen, mert meglövik. Egy
lyukon át mégis benyújtotta a csomagot, amelyre az őr azonnal rálőtt. A
fele még így is megmaradt a csomagnak. A fogságból és a vagonból is
megkísérelték a szökést. A vagon oldalára egy lyukat vágtak, de az őrök
észrevették és megfenyegették a foglyokat: ha nem árulják el, hogy ki
tette, akkor megtizedelik őket. Egyik, akinél bicska volt, magára vállalta,
de amikor az orosz katona a vagonajtót kinyitotta, hogy lelője, az összes
rab rárohant a bicskásra, és eltakarta. Ezért puskatussal verték le a
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Bíró Endre, Bíró Lászlóról.
Forgács Domokos, Forgács Dánielről. Az adatközlő helymeghatározása önmagában is ellentmondásos,
Ratosnya a Kelemen-havasokban, Gyergyótölgyes a Gyergyói-havasokban található, a két település között
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esett azon a napon fogságba. Augusztus 26-án a Csobányos völgyében a szovjet csapatok elérték a Magyaróshegy északi lábát, 27-én az Úz völgyében a délit. A 11. székely határőrzászlóaljtól a hegyen állásban lévő 1. és 2.
század, illetve az oda az Úz völgyéből felhúzódott katonák (összesen mintegy 370 ember) 28-ára virradóra
visszavonultak a Csobányos völgyébe. Akik északnak mentek le a hegyről, mert nem tudtak még az oroszok
jelenlétéről a Csobányos völgyében, fogságba estek. (Ravasz, 84. o.)
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foglyokat a földre. Chisinauban vártak a további deportálásra. Annyira
gyenge volt az élelmezés, hogy csaknem jelentkeztek, hogy vigyék őket
tovább. Azonban nemzetközi nyomásra parancs jött, hogy a chisinaui
foglyokat engedjék haza. Jeddy Tamás 1946-ban tért vissza
szülőfalujába. 170
- Ketesdi János (Rugonfalva, 1923. március 10. – Rugonfalva, 1996.
szeptember 25.) Küstrinben, 1945. március 12-én esett fogságba. Egy
szénraktárban voltak elbújtak, ahonnan kifüstölték őket. Lengyelországon
keresztül 12 napon át utaztak, Dombaszban és Vlagyimirben volt
fogságban. Végig erdőmunkán dolgoztatták, mínusz 35 fokban is, annál
hidegebb időben nem. Az élelmezés nagyon gyenge volt, általában híg
káposztaleves. A trágyadombokról még a krumplihajat is felszedték.
Állandóan tetvesek és poloskások voltak. Karácsonyra kaptak egy
evőkanál vodkát. Négy év alatt három képeslap érkezett tőle, az egyik
felére a fogoly írt, a másik felén válaszolni lehetett. Állandóan a
szabadulással hitegették őket, végül teljesen elveszítették a reményt,
akkor sem akarták elhinni, amikor valóban hazaindulhattak 1948.
augusztus 23-án. A foglyok egy része Máramarosszigeten, másik része
Foksányon keresztül érkezett meg. Ketesdi János az utóbbi csoportba
került. Foksányban kapott egy rend munkaruhát, egy vászoncipőt, 200
leit, és a vöröskereszttől egy pohár tejet. Ennyiből állt a fizetség. 171
- Ketesdi József (Rugonfalva, 1919. március 19. – Nagykede, 1969.
augusztus 23.) Gyergyótölgyesen szolgált, mint szakaszvezető. A
település környéki erdőben az orosz sereg körbezárta, és ott esett
fogságba, 1945-ben. 172 Dombaszban bányában dolgozott, majd
Arhangelszkbe 173 vitték. Az Északi-sarkkör közelében volt a tábor,
rénszarvasokkal hordták a fát, az élelmet. Eszkimók között dolgozott,
sokáig fókazsíron éltek. 174
- Kolcsár István, dr. (?,? – ?,?) feltehetőleg egyetemi végzettsége miatt
zászlós rangot kapott a honvédségénél, amelyet a szovjetek nem ismertek.
170

Jeddy Judith, Jeddy Tamásról.
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Ketesdi János édesapjáról, Ketesdi Jánosról.
Ketesdi János, Ketesdi Józsefről. Valószínűsíthetően 1944. augusztus legvégén, vagy szeptember elején
történhetett.
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Város Oroszország északi részén, az Északi-Dvina folyó partján, közel a fehér-tengeri torkolathoz. Az
Arhangelszki terület fővárosa.
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Ketesdi János, Ketesdi Józsefről.
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Magas rangnak hitték, ezért tovább tartották lágerben. Egy orosz doktornő
szerelmes lett belé, ezért sokat gyötörte, a családjához ragaszkodó Kolcsár
Istvánt. További részletekre fogságáról nem emlékeztek Rugonfalván. 175
- Kósa István (?,? – ?,?) Tanító, az egyházközség kántora volt. 1944-ben
katonai szolgálatot teljesített, 1945. szeptember 16-án semmit nem tudtak
róla. 176 1946. június 12-én még fogságban volt, ezért a lelkész levélben
tájékoztatta az esperest, hogy mást bíztak meg a kántori teendők
ellátásával. 177
- Major László (Székelykeresztúr, 1920. szeptember 6. – Siménfalva,
2005. április 23.) 178 Fogságának csak a tényéről tudunk, a részleteiről
nem.
- Mészáros Lajos (Rugonfalva, 1922. szeptember 4. – Rugonfalva, 1994.
január 26.) 1943 októberében vonult be, határvadász lett. Óradnán,
Borsán, Nagyilván és Kisilván teljesített szolgálatot. Egyik év telén a
Nagy-Pietroszon, akkor Horthy Miklós csúcson a lavina által betemetett
turisták mentésére rendelték ki. 179 A román átállás után alakulatát a Tisza
vonalára vonták vissza. Egységét Poroszlónál bekerítették, egy
kukoricásban elfogták, és bevitték egy iskolában felállított gyűjtőtáborba,
majd marhavagonokba rakták őket. Segesváron az áthaladó vonatból
kidobott egy cédulát, amit egy székelykeresztúri asszony elvitt szüleinek.
Édesapja felfogadott egy oroszul tudó férfit, és együtt elmentek a földvári
gyűjtőtáborba, hátha meg tudnak valakit vesztegetni és ki tudják
kiszabadítani. Közben a tolmács elszökött, ezért édesapja sikertelenül
érkezett haza. Ezután újra kaptak egy cédulát, amiből az derült ki, hogy
elvitték Oroszországba, 30 napig utaztak, vizet nem kaptak. Amikor az
oroszok kinyitották a vagonajtót, vagy rájuk öntötték a vizet, vagy sós
vizet adtak be. 1944. november 8-án érkezett meg a lágerbe. Egy tábori
175

Jeddy Judith, dr. Kolcsár Istvánról.
Jelentés, Rugonfalva, 12. o.
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Szőke Károly rugonfalvi lelkész levele a székelykeresztúri Esperesi Hivatalnak 1946. június 12-én.
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Major László anyakönyvi kivonatai. Rugonfalvi Református Egyházközség irattára. Rendezetlen.
1944. január 13-án a Salgótarjáni Acélgyári Levente Egyesület 16 tagú sí-járőrét – négy vezető, nyolc levente
és négy versenysíző – lavina temette be. A salgótarjáni leventék bronzból elkészítették vitéz nagybányai Horthy
Miklós kormányzó arcmását és elhatározták, hogy azt elhelyezik a Horthy-csúcson. A céltól nem messze egy
lavina maga alá temette a csapatot, 15-en meghaltak, csak egy túlélő volt. A mentésben a Borsán állomásozó
hegyivadászok, a Ludovika Akadémia sí-tanfolyamának résztvevői és polgári sportolósíelők, összesen mintegy
kétszáz ember vett részt. (Zalai Magyar Élet, 1944. január 27. 3. o.; Salgótarján történelmi kronológiája I.
Salgótarján, 1996. 167. o.)
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lapon tudott hírt adni magáról, hogy Gorkijban van. Ezen kívül még
néhány levelet tudott küldeni. Kezdetben rossz volt a bánásmód, később
javult. Maláriában megbetegedett, de felgyógyult. 1948. augusztus 26-án
szabadult. Foksányban még néhány hétig visszatartották, hizlalták őket. A
korábbi nagy, erős ember 48 kg-ra lefogyva érkezett haza. 180
- Molnár Sándor (Rugonfalva, 1915. május 4. – Rugonfalva, 1996.
november 8.) Gödemesterházánál fogták el, Románián keresztül Omszkba
vitték. Egy siménfalvi férfivel volt együtt, aki meghalt a lágerben.
Rettenetes hideg volt, egyik füle és két ujja lefagyott. Legtöbbször fagyott
répát kaptak enni. Aki kenyerét eladta szivarért, az mind meghalt.
Lefogyva, nagy szakállal, vérhassal jött haza, és csak lassan épült fel. 181
- Palló Miklós (Mátisfalva, 1902. ?. ?. – Rugonfalva, 1978. ?. ?.) 1944.
októberében esett fogságba, Nyizsnyij Tagilba 182 vitték. A hónaljában volt
egy heg, korábbi műtét nyoma. Az oroszok azt hitték, hogy SS besütés,
ezért csak később, 1948. december 23-án engedték haza a táborból. 183

Kiegészítés
Rugonfalváról elszármazottak vagy később Rugonfalvára települtek
fogságba esése
- Bálint Albert. Mester Miklós húgának a férje. Énlakán született, 1944ben a székely határőrség szakaszparancsnoka volt. 1944 őszén, a nyilas
hatalomátvétel után Váchartyán községben várta be harc nélkül a szovjet
csapatokat. Elfogták, és sok más magyar katonával együtt gyalog
Hatvanba kísérték, ahol be akarták vagonírozni, hogy a Szovjetunióba
vigyék őket. Ezt nem várta meg, éjszaka megszökött. Az egyik hatvani
háznál kapott civil ruhát, szerzett egy vörös karszalagot és egy
vasgereblyét, olyat, amilyennel akkoriban az útkaparók dolgoztak, Vörös
karszalaggal a karján, a gereblyével a vállán gyalog elindult hazafelé.
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Jakab Zsigmondné 62–64. o., Mészáros Irma, Mészáros Lajosról.

Buzogány Jolán, Molnár Sándorról.
Város Oroszországban a Szverdlovszki területen, 25 km-re keletre Európa és Ázsia képzeletbeli határától.
183
Ketesdi János, Palló Miklósról.
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Amikor veszélyt észlelt, megállt, gereblyézte az utat, vagy annak a szélét,
az árokpartot. Jól tudott románul, a románok lakta falvakban románul
szólalt meg, de éjszakára csak magyar családoknál szállt meg. Kb. 600700 km megtétele után ért haza akkori lakóhelyére, Rugonfalvára. 184
- Mester Mihály. Mester Miklós unokatestvére. Asztalos szakmunkás volt
az államvasutak műhelyében Kolozsvárott. Nem volt semmilyen párt
tagja, de mint nehéz körülmények között élő munkás, a
szociáldemokratákhoz vonzódott. Nem várta, de nem is félt a szovjet
hadseregtől, elképzelhetetlennek tartotta, hogy neki, mint kétkezi
munkásnak bármi baja történhetne. A szovjet csapatok bevonulása utáni
nap reggelén a figyelmeztetésekkel nem törődve, munkaruhába öltözve
indult dolgozni. Az utcán elfogták, szovjet hadifogságba vitték, ott halt
meg. Fiatal beteg feleségét és kislányát hagyta hátra. 185
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7. A 10. honvéd kerékpáros-zászlóalj Székelykeresztúr főterén, 1940.
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10. Magyar géppuskaállás a Keleti-Kárpátokban 1944 őszén. (Szabó–
Számvéber 1943–1945, 144. o.)

72
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14. Szovjet lovasság a Kárpátokban 1944 szeptemberében. (Szabó–
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Ketesdi József szakaszvezető Gyergyótölgyesen
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Major László 1994-ben

Mészáros Lajos (álló sor jobb szélén) fogolytársaival
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Mészáros Lajos a hadifogságban

91

Mészáros Lajos határvadász egyenruhában, katonaideje alatt
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Mészáros Lajos Rozália húgának a fogságból írt levelezőlapja

Molnár Sándor 1959-ben
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Palló Miklós a 70-es években
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Az álló sor baloldalán Kiss István, tőle jobbra Forgács Dániel, jobbszélén Palló
Miklós, az első sor jobbszélén Bíró András
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Adatközlőink

Jeddy Judith

Mészáros Irma

96

Paál Sára (1922-2017) (Fotó: László Csaba)
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Kiegészítés

A 47 felkutatott rugonfalvi hadifogoly emléktáblája a rugonfalvi református
templom bejáratánál.
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Dr. Botlik József PhD., történész, ny. egyetemi docens, a tanulmány lektora
előadást tart a korszakról a rugonfalvi Református Egyházközség imatermében
(2016. november)
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