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I. Gondolatok a malenkij robotról  

 

 „Aki a múltat nem ismeri, 

az a jelent nem értheti meg, 

és így esélye sincs a jövő 

formálására.” 

 

A sebeket be kell gyógyítani, a halottakat el kell temetni – ha fizikailag 

már nem is lehet, legalább a még emlékező családok lelkében! 

A II. világháború már több mint hetven éve véget ért, elhallgattak a 

fegyverek. A romokat el kellett tüntetni, helyre kellett állítani az 

életmeneteket, újjá kellett építeni környezetünket. 

A családok, közösségek megpróbáltak talpra állni, újra kezdeni. Ez a 

Kárpát-medencében is így történt. Ebbe – a háború közvetlen 

feszültségéből való fellélegzésbe és újrakezdési lendületbe – tört be a 

megszállók középkori bosszúállásra emlékeztető rabszolgaejtő, malenkij 

robotnak (kis munkának) nevezett tömeges gyakorlata. Ez a nemzetközi 

egyezmények által is törvénytelennek minősülő módszer általánossá vált a 

szovjet csapatokat kísérő szervezetek részéről. Hivatkozásuk szerint ez – 

már ahol egyáltalán hangoztatták azt – a német származású vagy németes 

hangzású nevet viselő egyénekre vonatkozott, de a felülről megszabott 

kvóták kitöltésére magyarlakta területeken is összegyűjtöttek és 

embertelen körülmények között, ill. közé szállítottak olyanokat, akik nem 

is voltak katonák: fiatal fiúkat, lányokat, nőket, idős férfiakat. Ezt 

megtapasztalva a hátramaradó lakosságon is – megbékélés helyett – rövid 

idő alatt a félelem és bénultság lett úrrá. 

Ez amellett, hogy rendkívül természetellenes volt, lassította az egyensúly 

ösztönös helyreállítására való törekvést. 

Az anyagi veszteségeket – ha lassan is, de – pótolni akarta a társadalom. 

Halottaikat pedig eltemették, elsiratták, és igyekeztek helyükre állni: 

folytatni az életet.  

Ezt a már amúgy is fizikai és lelki terhekkel teli időszakot súlyosbította az 

addigi háborús ellenség hatalmának totálissá tétele. 

A nemzet életéhez, történetének megismeréséhez elengedhetetlen az 

írástudók elhivatottsága. 
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A túlélő közösség a nagy vészek elmúltával általában – így a II. 

világháború után is – igyekszik veszteségeit számba venni, halottait 

végtisztességgel eltemetni, az ismeretlen sorsúakat felkutatni, és 

méltóképpen megemlékezni róluk.  

Az ellenfél által megszerzett terület elfoglalása a háború végét jelenti, 

melyet a lakosok életfeltételeinek helyreállítása követne – normális 

esetben. Mindez Tordán és környékén nem adatott meg. A bosszúvágyból 

eredő törvénytelenségek, valamint a vagyon és személyek elleni 

támadások is hosszú ideig tartottak, csak lassan csillapodtak, és 

tulajdonképpen a mai napig nem szűntek meg teljesen. Emiatt az igazi 

számvetés, a veszteségek regisztrálása is jelentős késést szenvedett, nem 

történhetett meg időben. 

A különböző hivatalok az újraszerveződés során nem törődtek a lakosság 

sorsának felmérésével. Így fordulhatott elő, hogy a harcok halottainak 

írásos dokumentálása, temetési helyük felderítése és az elhurcoltak 

számbavétele, sorsuk követése elmaradt, és az idő múlásával – sajnos – 

még a hivatalos helyeken is feledésbe merült. Az elhurcoltak 

hátramaradottjainak a sorsa is tragikussá vált. Sokan a veszteségeik, 

hátrányos helyzetbe kerülésük, megkülönböztetésük miatt elvándoroltak. 

Akik maradtak, azok kevés kivétellel a társadalom peremére kerültek, és 

napjainkra már nagyon megfogyatkoztak. Torda város hivatalos 

helytörténetében sincs nyoma, említése a zavaros időknek. 

Ilyen környezetben kutatta a tordai magyar közösségből legeredményeseb-

ben Pataky József a malenkij robotra hurcoltak további sorsát. A tordai 

születésű, s a kényszermunka viszontagságait elszenvedő, de szerencsés 

túlélő „írástudót”, Csetri Elek tanár urat kereste meg. Együttesen próbálták 

a hazatért túlélőktől és az odaveszettek családtagjaitól utólag 

összegyűjteni az adatokat, és összeállítani az ismeretlen helyen nyugvó, 

jelzett sír nélküli honfitársaik névsorát. 

Ötvenegy évnek kellett eltelnie, mire sikerült a tordai Központi Magyar 

Temetőben1 emlékhelyet létesíteni – egy kopjafát állítani – az 

elhurcoltaknak. 

A kopjafának a központi helyet a temetői bizottság biztosította Pataky 

József javaslatára.  

                                                      
1 Torda, Gheorghe Lazar utca 53. szám (román nyelven: Cimitirul creștin din Turda-Veche 
[Cimitirul central] vagy Cimitir Municipal Turda, Str. Gheorghe Lazăr nr. 53. Turda, județul 
Cluj, România) 
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A talpazatra mindössze ez a szerény szöveg kerülhetett: 

 

Akkoriban – noha már 1995-öt írtunk – nem volt ildomos utalni arra, hogy 

kényszermunkára hurcolt, civil, magyar áldozatok emlékére állított 

kopjafa előtt áll a tiszteletét lerovó. 

A kopjafaavatásra a legilletékesebb személyt – Csetri Elek professzort – 

kérte fel Pataky József, akinek személyében egy hiteles túlélő mondta el 

elhurcoltatásuk igaz történetét. 

A továbbiakban a THHB2 elnökeként is arra törekedett Pataky József, hogy 

pontosítsa a távolban elpusztult tordaiak névsorát. Az ugyanazon 

temetőben található honvédsírkert kialakítása során tervezte az elhurcolt 

magyar polgári áldozatok megismert névsorának kőbevésését is. Sajnos, 

már nem érhette meg a gránitba vésett névsor elkészültét és az emlékhely 

méltó kialakítását, noha ezen törekvésében támogatták a THHB tagjai és a 

helytörténet iránt érdeklődő tordai magyar emberek.  

Pataky József törekvése végül is a halálát követő ősszel – 2014 

októberében – érte el célját. Köszönet illeti érte Péter Árpádot, Józsa István 

Lajost, Molnár Lajost és minden az ügyért tenni szándékozó segítőt! 

                                                      
2 Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság (jelenleg a Tordai Magyar Kulturális Egyesüle-
ten belül) 
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II. A tordaiak malenkij robotja 

Elégtételt adni… 

(v. Pataky József néhai THHB-elnök gondolatai) 

Történelmi adósságot kell törleszteni! Ha későn is, de elégtételt kell adni 

mindazoknak, akik szeretteiket sohasem láthatták viszont! 

Váci Mihály költő Még nem elég című verse jut eszembe, amelyből két 

verssort idézek: „És nem elég akarni, / De tenni, tenni kell”. 

Vállaltam a megtalált adatok feldolgozását, végső formába öntését abban 

a hitben, meggyőződésben, hogy nemes ügyet szolgálok. 

Most dr. Szakály Sándor történészt idézem, aki a Béke poraikra… című 

dokumentum-emlékkönyv előszavában írja: „Emlékük megőrzése 

valamennyiünk számára fontos kell, hogy legyen! Egy nemzet halottai 

iránti tisztelete jelzi az adott nemzet kultúrájának színvonalát és 

igényességét (is). Aki nem temeti el hőseit, nem siratja el halottait, nehezen 

várhatja el az utókor megbecsülését. Az ifjabb nemzedéknek nemcsak 

eleiről kötelessége gondoskodni, de emlékük megőrzéséről is!”3 

Sokszor, sokan feltették nekem a kérdést: mi motivál abban, hogy egy 

ennyire időigényes kutatómunkát vállaljak? 

Tiszta lelkiismerettel állítom, hogy nem a hírnév, dicsvágy, hanem a közös 

sors tragédiája: édesanyák és édesapák, özvegyen maradt feleségek, árván 

maradt kisgyerekek sírásai. 

Öt testvéremmel együtt jómagam is közéjük tartozom, miután édesapámat, 

aki unitárius lelkész volt Várfalván, 1944. szeptember 14-én falhoz 

állították az orosz katonák, géppisztolysorozattal körülrajzolták, majd a 

papi lak udvarára felhurcolva végeztek vele. Ezután nyakától fogva egy ló 

farkához kötötték, a temetőkert aljába vonszolták, és temetetlenül 

otthagyták. 

Kérdésre kérdéssel válaszolok: ilyen tragédia után lehet-e motiválatlan 

egy árván maradt gyerek, aki már felnőtt korúvá vált? Ugye, nem?  

                                                      
3 Bús János – Szabó Péter: Béke Poraikra I. kötet, bevezető 
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Torda 

Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy három Torda nevű település 

(Aranyostorda, Bihartorda, Torontáltorda) közül – amelyek egyébként 

testvértelepülések is – az Aranyos folyó kanyarulatánál elhelyezkedő, 

hasadékáról, országgyűléseiről, sóbányájáról híres, Kolozsvártól 32 km-re 

fekvő városról van szó. 

Lászlóffy Aladár4 Kossuth-díjas tordai születésű költőt idézve: „Tordán 

emlékezetből él a magyar ember, hiszen aki emlékszik az ír, aki ír az mozog, 

s aki mozog az él.”  

Archeológiai kutatások utalnak arra, hogy Torda környékén ősidők óta 

jelen van az ember. A Túri- és a Tordai-hasadékban talált leletek ugyanis 

arra utalnak, hogy a barlangok igen jó menedéket nyújtottak az ősemberek 

számára. 

Vasércet és sót már az ókorban is bányásztak a környék lakosai. 

A rómaiak a mai várostól keletre, a 350 méter magasan fekvő fennsíkon 

építették fel Potaissa nevű erődítményüket, melynek közelében később 

nagy polgári város fejlődött ki. 

A vidék gazdag só- és ércbányái elég lehetőséget nyújtottak a polgári 

munkához.5 

A vár környékén szép polgári lakások, villák és műhelyek voltak. Ezekből 

ízlésességre valló kő- és bronzszobrok, fegyverek, ékszerek, edények, 

ezüst-, arany-művek kerültek elő. Tordán és környékén még ma is sok 

római faragott követ lehet látni a templomok és magánházak falába 

beépítve.  

A honfoglaló magyarok egyik erdélyi várukat Szent-Miklósvár (más 

források szerint Aranyosvár) néven Potaissa romjai fölé emelték az 

Aranyos hídfőjén a rómaiak által művelt sóbányák védelmére. Szent István 

Tordavár központtal hozta létre a királyi vármegyerendszer kialakításakor 

Erdélyben Torda vármegyét.  

Az 1241-es tatárjárást a lakosság a Tordai-hasadék barlangjaiba húzódva 

vészelte át, de maga a város nagyrészt elpusztult. Ezek után azonban 

                                                      
4 Lászlóffy Aladár (Torda, 1937. május 18. – Budapest, 2009. április 20.) Kossuth-díjas 
erdélyi magyar író, költő 
5 Pap Domokos: Torda és környéke [12. oldal] 
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gyorsan felvirágzott: V. István magyar király 1269-ben Torda lakóinak 

önkormányzatot adott. 

III. Endre 1291-ben nagy kedvezményekben részesítette a Tordára 

települőket, akik között leginkább a környéken feldúlt magyar falvak lakói 

fordultak elő. Torda magyarsága annyira megerősödött, hogy a XIV. 

század kezdetén tiszta magyar város lett. Ez idő tájt keletkezett a különálló 

Újtorda.  

Torda az erdélyi városok közt csakhamar vezető helyre küzdi fel magát: 

számos országgyűlés helyszíne lesz. 

1438-ban, Albert uralkodása kezdetén, a nemesek a tordai országgyűlésen 

mondják ki a Három Nemzet Unióját (magyar, székely, szász), melyet az 

1505-ös országgyűlés alkalmával megújítanak. 

1544-ben a három nemzet egymással véd- és dacszövetséget köt, és 

kimondják azt, hogy a hazát pénzzel és védőerővel egyaránt oltalmazzák.  

Legjelentősebb az 1568. január 6. és 13. között tartott országgyűlés. Ezen 

hirdették ki – elsőként – a vallás- és lelkiismereti szabadságot, ami a bevett 

vallások szabad gyakorlását biztosította. 

„Torda város múltjának varázsát éppen az adja meg, hogy a magyar 

állami önállásban, a magyar állameszmének mindig tántoríthatatlan híve 

és védője volt; a szabadság, polgárosodás egyik legnagyobb gócpontja, a 

kor eszméinek egyik kiváló előharcosa. Ezekből soha el nem tért, ezekért 

kész volt küzdeni és nem egyszer pusztulásnak kitenni magát. Ezek 

mindenkoron fennmaradó, hervadhatatlan érdekkoszorúval fonják körül e 

város múltját, élesztik jelenét, előkészítik szebb jövőjét.”6 

Tehát Torda – központhoz közeli helyzetéből eredően – mind 

kereskedelmi, mind katonai szempontból fontos vonulási terület volt szinte 

az ismert történelmi idők óta. A területet mindenkor uralók vagy birtokolni 

akarók figyelmének középpontjában állt, csaknem megszakítás nélkül. A 

település és környéke só- és ércbányáinak, a település mellett folyó 

Aranyos völgyének, valamint mezőinek, szántóinak és erdős területeinek 

köszönheti gazdagságát. Ennélfogva a megerősödő szomszédok az égtájak 

minden irányából igyekeztek befolyásuk alá vonni, akár erőszakkal is.  

Központi elhelyezkedése, természeti gazdagsága következtében Torda – 

mint már említettük – számos országgyűlés helyszíne lett.  Ugyanezen 

                                                      
6 Orbán Balázs: Torda város és környéke, XXXVI. 
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adottságok azonban gyakran fegyveres összecsapásokat is gerjesztettek az 

elmúlt ezer év során. 

Előzmények, a tordai csata 

A II. világháború közép-európai hadszínterein nagy változások történtek. 

Románia kilépett a németek által vezetett szövetségből, és átállt az addig 

ádáz ellenségnek számító Szovjetunióhoz. A Keleti- és a Déli-Kárpátok 

átjárói védtelenül maradtak, megnyíltak a szovjet csapatok előtt. A szovjet 

Vörös Hadsereg – már a románokkal szövetségben – a német frontvonalak 

mögé került, és igyekezett a Kárpát-medencei magyar területeket minél 

előbb elfoglalni, megszállni. A magyar és német csapatok Tordánál 

állították meg a Déli-Kárpátok átjáróin beözönlő, hatalmas technikai és 

létszámfölényben lévő szovjet–román csapatokat. A magyar honvédség jól 

szervezett helytállása majdnem egy hónapig tartóztatta fel a Vörös 

Hadsereget.7 Ez a szovjet vezetés terveit alaposan keresztülhúzta, mert 

óriási túlerejük tudatában egyenletes előrenyomulással akarták Kolozsvárt 

elfoglalni. Céljuk az volt, hogy gyorsan kijuthassanak a magyar alföldre, 

és egyesülve a keletről Ukrajnán, északról pedig Lengyelországon, 

Szlovákián keresztül a Kárpát-medencébe hatoló Vörös Hadsereggel, 

Budapest elfoglalására forduljanak. Ezt a szándékot Tordánál hiúsította 

meg a magyar honvédek hősi ellenállása német páncélos támogatással.  

A szovjet seregtestek gyors behatolással az ország északkeleti részén 

összetorlódott magyar honvédek visszavonulását, valamint a magyar 

polgárság és a közigazgatás tisztviselőinek menekülését körülzárással, 

majd fogságba ejtéssel akarták megakadályozni. Ezáltal megnyílt volna 

Budapest felé a síkvidéki támadás lehetősége. Ha a szovjetek terve sikerül, 

akkor a védelemre felkészületlen Budapestet már novemberben 

lendületből elfoglalhatták volna. 

A szovjet legfelső vezetés terveinek közel egyhónapos késleltetését a 

tordai csata szovjet parancsnokai a nagyszámú ellenálló magyar csapattal 

magyarázták. „Kárpótlásul” a fogságba ejtett honvédek és polgári 

személyek számát igyekeztek növelni. 

Civil magyarok összegyűjtése Tordán 

Tordáról is a lakosság köréből gyűjtöttek foglyokat malenkij robotra a 

szovjet katonák – közvetlenül a szovjet–román front átvonulása után, 

nemre és korra való tekintet nélkül. Tordán az őket kísérő román helybeli 

                                                      
7 Ennek részletes leírása olvasható Kékkői László: Tűzözön c. könyvében, „ahogyan ő 
látta” a 7. század parancsnokaként  
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személyek mutatták meg a magyar lakosok házait. Román 

nemzetiségűeket nem vittek el. („Nem népet vádolunk, hanem bűnös 

államhatalmat, olyan mindenkori politikai irányzatot, amely céljai 

érdekében képes akár egy népcsoportot is feláldozni”8) 

Az összegyűjtött személyeket gyalogmenetben terelték a gyűjtőhelyekre, 

ahonnan másnap továbbkísérték őket. Tordáról mintegy 700 személyt 

hurcoltak el, akik közül 216 polgári személy sohasem tért vissza. És ez a 

lista még bizonyára nem teljes. Elhurcolásuk idején nem készültek 

névsorok. Évekkel később, akik a szovjetunióbeli munkatáborok 

kényszermunkáját túlélték, szülőföldjükre egészségileg megroppanva 

tértek vissza. Ráadásul anyagi kilátástalanság és a helybeli hatóságok 

megbélyegzése fogadta őket, így legtöbbjük elvándorolt. A helyben 

maradottak és családtagjaik pedig hallgatásba burkolództak a történteket 

illetően. Akik nem tértek haza, azok családjai még sokáig bizakodtak, hogy 

hozzátartozójuk valahogy mégiscsak átvészelte a borzalmakat, de 

megbizonyosodásuk után is még hosszú ideig csak némán gyászolták 

szeretteiket. Ezért hiányos az elhurcolt áldozatok névsora. 

Évtizedekkel később Pataky József és még néhány az ügy iránt 

felelősséget érző „írástudó” társa kezdte összegyűjteni a távolban 

elpusztultak neveit. Addig ismeretlen volt ezen áldozatok elhalálozásának 

helye és oka, valamint elföldelésük helye is. A hazatértek bizalmatlansága 

lassan oldódni kezdett: családi, baráti körben már el merték mesélni évekig 

tartó, nyomorúságos sorsukat, a rokonaikat még mindig hazaváróknak 

pedig elmondták a bizonyosat: hozzátartozójuk hol halt meg, hol látták őt 

utoljára. 

Tordán Pataky József gyűjtötte össze és írta le a munkatáborokban vagy 

útközben elpusztultak neveit. 

Emlékmű állítása 

Csak a 1990-es évek „enyhülése” után gondolhatott Pataky József kopjafa 

állítására a tordai Központi Magyar Temetőben. A temető központi helyén 

– a temetői utak elágazásánál, a főbejárattal szemben – az akkori temetői 

bizottság ajánlott fel egy részt az emlékhely létesítésére Pataky József 

kezdeményezése alapján. A kopjafát 1995-ben állították fel. Az avatásra 

október 29-én került sor azon személyek közreműködésével, akik 

szívügyüknek tekintették az emlékállítást. A felirat ekkor még ez volt: „A 

                                                      
8 Gál Mária – Gajdos Balogh Attila – Imreh Ferenc: Fehér könyv az 1944. őszi magyarelle-
nes atrocitásokról [hátlap] 
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II. világháború áldozatai emlékére”. Az avatóbeszédre Pataky József a 

Kolozsváron élő Csetri Elek professzort kérte meg, aki maga is részese 

volt a malenkij robotra elhurcoltak sanyarú sorsának.  

Nyilvánosan ekkor emlékezhettek meg először a tordaiak 

emberáldozatáról, de az eddig összegyűjtött 204 név még mindig nem 

kerülhetett nyilvánosságra. 

2009. szeptember 12-én – a tordai csata és egyúttal a civilek 

elhurcolásának 65. évfordulóján – ismét Csetri Elek professzor mondott 

beszédet a malenkij robotos emlékhelyen a THHB felkérésére. 

2014 őszén a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság – az időközben 

megismert újabb 12 névvel kiegészítve – az áldozatok névsorát két 

gránitoszlopra vésette, melyek a korábbi kopjafa két oldalára kerültek. 

Ennek avatása október 4-én volt, a 70. évforduló alkalmával. Így Pataky 

József törekvése – igaz, csak halála után néhány hónappal, de – teljesült 

nagy anyagi erőfeszítéssel, állami segítség nélkül. 

A THHB új elnöke, Józsa István Lajos unitárius lelkész úr a tordai 

helytörténet kiegészítésére, egyúttal avatóbeszédre dr. Murádin János 

Kristóf egyetemi oktatót, a téma kutatásával foglalkozó személyt kérte fel. 

A nevek vésését, az emlékhely kibővítését Péter Árpád tordai vállalkozó 

végezte. 

 

A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság Erdély területén az elsők 

között állított méltó, neveket is felsoroló emléket a tragikusan 

elhunytaknak. A kopjafa lábazatán is kicserélték, pontosították a tábla 

szövegét magyar és román nyelven. A munkálatok költségeit a THHB és 

néhány önzetlen adományozó biztosította. 

A névsoros táblákat Józsa István Lajos THHB-elnök és dr. Cech Vilmos 

budapesti THHB-képviselő leplezte le. 
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Csetri Elek: A tordai halálmenet 

(Dr. Csetri Elek9 történészprofesszor, egykori fogoly beszéde a tordai 

Központi Magyar Temetőben 1995. október 29-én, a Tordáról elhurcolt 

magyar polgári áldozatok emlékére állított kopjafa avatásán. Ugyancsak ő 

emlékezett az áldozatokra 2009. szeptember 12-én, a 65. évforduló 

alkalmából) 

„Aki ezt a szülőföldet szereti, a 

legnehezebb emberi sorsot 

szereti” – jutnak eszünkbe 

Cs. Szabó László10 szavai. 

Ez a sors adatott azon testvéreink-

nek, akiknek emlékére Torda város 

és környéke magyar lakossága ma 

emlékoszlopot állított. Fél évszá-

zadig hallgatott róluk a krónika. 

Pedig végzetes igazságtalanság 

polgári vértanúi ők, akiket 1944. 

október elején otthonukból kisza-

kítva elhurcoltak embertelen kö-

rülmények közé, és jó részüket a 

halálba kényszerítették. Pontos 

számukat nem ismerjük, csak 204 

személy nevét sikerült azonosí-

tani, jelenti Pataky József bará-

tunk, s hogy útban a Szovjetunió 

lágerei felé 87-en összeomlottak a megpróbáltatások súlya alatt. Noha 

hivatalos lista nem készült róluk, valójában számuk jóval nagyobb volt, az 

ott jártak 700 tordai deportáltról tudnak, más adatok 400-ról szólnak. De 

talán nem is a szám a fontos, hanem a tény, hogy több száz békés magyar 

polgárt, többnyire fiatalokat és öregeket – hiszen a katonakötelesek egyik 

vagy másik hadseregben, a fronton szolgáltak – egy szál ruhában, minden 

szükséges holmi, meleg ruha nélkül, rendőri erővel összefogdosták, és mint 

                                                      
9 Dr. Csetri Elek kolozsvári történész, az MTA külső tagja, ny. egyetemi tanár (Torda, 1924. 
április 11. – Kolozsvár, 2010. január 24.)  Középiskoláit Kolozsvárt a Református 
Kollégiumban végezte, történészi diplomát 1947-ben szerzett a Bolyai Egyetemen. 
Középiskolai tanár volt Nagybányán és Marosvásárhelyt, 1949-től a Bolyai 
Tudományegyetem, majd 1959-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanára volt. 
10 Cs. Szabó László (Budapest, 1905. november 11. – Budapest, 1984. szeptember 28.) 
magyar író, esszéíró 

1. kép: Csetri Elek történészprofesszor mond 
beszédet az elhurcoltak kopjafájánál 
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partizánokat kiszolgáltatták a megszálló szovjet katonai parancsnokság-

nak, hogy a megsemmisítő munkatáborokba szállíttassák őket.   

 

Nagyjából ismeretesek azok a mozzanatok, ahogyan Torda és vidéke a 

háborús események gyújtópontjába került. A nyugati szövetségesek 1944. 

június 6-ai normandiai partraszállása után a német hadsereg keleten 

súlyos vereségeket szenvedett, frontja 600 km-rel szorult vissza, a szovjet 

csapatok elfoglalták a balti államokat, és a Visztuláig nyomultak előre. 

Ugyanakkor a front legkeletibb vonalán a szovjet hadsereg 1944 

augusztusában döntő sikereket ért el, augusztus 22-én – megtörve a német 

és román csapatok ellenállását – elfoglalták Jasit, és az augusztus 23-ai 

fordulat után – a csatlakozott román erők támogatásával – úrrá lettek a 

Kárpátokon túli területek felett. Miután a német hadvezetés meggyőződött, 

hogy a román hadsereg ellene fordult, a Kárpátok védelmére gondolt, s 

ebben Magyarország támogatására épített. Így kezdte meg a 2. magyar 

hadsereg szeptember 5-én hadműveleteit a Déli-Kárpátok irányába. 

Kolozsvárról kiindulva elfoglalta Tordát és Nagyenyed elé érkezett. A 

Maros vonalán azonban a nagy erővel ellentámadó szovjet–román erők a 

magyar éket a Maros vonalától rövidesen Aranyosszékig és Tordáig 

nyomták vissza. Itt bontakozott aztán ki a tordai magas partokon a csata, 

amelynek során a 25. hadosztály és a mellé sorakozott erők egy hónapig 

2. kép: Csetri Elek professzor mond beszédet, jobbra v. Pataky József THHB-elnök áll 
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(szeptember 6. – október 10.) védelmezték a várost. Ezzel a II. világháború 

egyik jeles fegyvertényét hajtották végre. E harcokban esett el a tordai 

származású Böszörményi Géza ezredes, és tűnt ki Bozsoki János, a 

rohamlövegek zászlósa, de mindkét szembenálló fél hősiesen harcolt, és 

súlyos veszteségeket szenvedett. 

 

És hogyan élte át Torda lakossága e napokat, mikor a harcok tüzébe 

került? „[…] egy napon becsapódtak az első tüzérségi lövedékek is. Elért 

tehát, és rajtunk feküdt, átdübörgött felettünk a világháború” – írja erről 

az eseményeket gyermekként átélő Lászlóffy Aladár11. 

Az Aranyos két partján elhúzódó harcok idején a város népe pincékbe 

menekülve, vízhiánnyal küzdve, gyertyafényre kárhoztatva élte át a 

pergőtüzet, a belövéseket. Volt, akit a srapnel derékban kettévágott, másutt 

az apára és a gyermekeire ráomlott a rozoga ház, szétlőtték a Sörgyárat, a 

Stepper-cukrászdát, az ótordai református templom tornyát. Odalett az 

Aranyos-híd, katonaautók és tankok robogtak, katonák vonultak az 

utcákon, sebesülteket és halottakat szállítottak. Számos ház megsemmisült, 

                                                      
11 Lászlóffy Aladár (Torda, 1937. május 18. – Budapest, 2009. április 20.) Kossuth-díjas 
erdélyi magyar író, költő 

3. kép: Megemlékezés 2009. szeptember 12-én az elhurcoltak kopjafájánál 
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még több megsérült, a Bánya büszkeségeiből – a Nagyfenyves és a 

Kisfenyves parkjából – csak „hét szál fenyő” maradt, a sósfürdők villái és 

kabinjai tönkrementek. 

 

Október 6-án Torda gazdát cserélt. Lakossága fellélegzett, hogy a front 

lassan elvonult. De a város magyar népességére a pokol igazából most 

szabadult rá, az emberekre a legnagyobb veszedelem most leselkedett. A 

katonaság – kevés kivétellel – a lakosságot eddig nem bántotta, utánuk 

azonban ismeretlen fegyveresek jelentek meg, a Maniu-gárdisták és a 

rendőrség emberei. Ezek segítségével folyt le a város és a környező falvak 

magyar férfilakosainak összeszedése. Nemegyszer magyar vezetővel, 

utcáról-utcára, házról-házra jártak, és vették őrizetbe a 16 és 60 év közötti 

férfiakat, öregedő embereket és gyermek-ifjakat is. Volt, akit az utcán 

fogtak el, másokat lakásukból vitték el. Az eseményeket átélő és 

emlékezetében őrző Vass Károlyt és édesapját a tatarozás alatt álló 

háztetőről szólították a sorba. Az ostrom idején az édesanya a férjet fiával 

engedi el, hogy ha már emberét elfogják, gyermeke láttán engedjék 

szabadon. Most azonban a bosszú szelleme uralkodik. A bevonuló 

csapatok ellen egyetlen puskalövés nem dördült el a városban, a polgári 

lakosok békésen, meghúzódva várták az élet újraindulását, mikor a 

4. kép: A megemlékezők között dr. Holló József altábornagy, Horváth Lajos hadtörténész 
és Józsa István Lajos unitárius lelkész 
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fegyveresek elfogták a férfiakat. Egy részüket a törvényszék fogdájából 

egyenesen az állomásra vitték és bevagonírozták, más részüket 

Nagyenyedig kísérték gyalog, és ott zsúfolták őket marhavagonokba. A 

fogolytranszportban gyalogolt fasarujában a ferences szerzetes, a helyi 

unitárius lelkipásztor, az öregedő újságíró és az éppen Tordán megforduló 

tanár, de ismeretlen, egyszerű emberek is: gyári munkások, iparosok, 

földművesek, szőlőmunkások és más kétkezi dolgozók. Internálótábor, 

nemegyszer büntetőláger gyomra nyelte el őket. Voltak azonban falvak, 

ahol terrorcselekmények történtek. Szentmihályon például 6 magyar férfit 

gyilkoltak meg. 

 
Az elhurcoltak ismeretlen, borzalmas világba kerültek, olyan szögesdrótok 

közé, amelyeknek útját a cárizmus szibériai száműzetési rendszere 

készítette elő, amelyeket aztán a „Nagy vezér” és a „Népek atyja” 

internáló, emberpusztító lágerekké fejlesztett. Állítólag Naftali Aronovics 

Frenkel állott elő azzal az ötlettel Sztálin előtt, hogy miként lehet a szovjet 

rendszer ellenségeinek rabszolgamunkáját a szocializmus építésében 

hasznosítani, csatornaépítésre, ipari létesítmények, vízierőművek 

emelésére, a nád kitermelésére és bányamunkára fordítani. Politikai 

vétkeseknek kikiáltott emberek jutottak ide, gyakran ítélet nélkül, akiket 

5. kép: Szilágyi Mátyás, Magyarország kolozsvári főkonzulja is koszorúzott a kopjafánál 
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később hadifoglyok és vétlen internáltak egészítettek ki, a büntetésből 

halálos veszedelembe sodort áldozatok tízmilliói. 

Alekszandr Szolzsenyicin „A Gulag szigetcsoport” című Nobel-díjas 

munkájában: az oroszországi politikai elítéltek Odüsszeiájában állított 

nekik örök emléket. 

És vajon hány elhurcolt gyermek hívta vissza édesapját, hány feleség a 

férjét és hány édesanya a gyermekét? De hiába, mert a deportáltak java 

része elpusztult. Ha előzőleg – az egyhónapos utazás alatt – még nem 

emésztette fel a beköszöntő téli fagy hidege őket, végzett velük a pusztító 

tífusz, a vérhas. 

Napjainkban szokássá vált, hogy azokat a helységeket, melyekben a 

háború román áldozatokat követelt, mártírközséggé nyilvánítják. Mára a 

magyar vértanúkat adó falvak hasonló elvárással jelentkeznek. Ivo Andric 

bosnyák Nobel-díjas író történelmi regényében (Híd a Drinán) méltán 

teszi fel a kérdést, hogy mi a szörnyűségesebb: a borzalmas halál vagy a 

halálos borzalom? Joggal kérdezhetjük, melyik volt borzalmasabb vég: a 

fegyverrel vagy bárddal osztogatott halál, vagy pedig az embertelen lét, a 

nélkülözés, a nyomorúság és a fagy által, reménytelenségben bekövetkezett 

lassú pusztulás a messzi idegenben, a megsemmisítő lágerek világában az 

oroszországi hómezőkön? Minden esetben az etnikai alapon végrehajtott 

népirtás szomorú jelenségével találkozunk, annak esett áldozatul Torda, 

Egerbegy, Szentmihály, Aranyos-Polyán, Bágyon, Kövend és több más 

aranyosszéki falu sok száz magyar ajkú lakosa. Ha tudomásul vesszük, de 

el nem fogadhatjuk az „ă la guerre, comme ă la guerre” (a háborúban, 

mint a háborúban) keserű jelszavát, a katonák, fegyveresek pusztulását, 

halálát, semmi sem indokolhatja viszont ártatlan civilek elpusztítását. 

A „Fama post cineres venit” (a halál után nagyobb lesz a hírnév) ovidiusi 

verssora gyenge vigasz számunkra. Az igazi elégtétel az volna, ha nem a 

gyűlölet áldozatainak emelnénk halotti fejfát, hanem a szeretet, az 

állampolgári nagyság, a nemzetiségi egyetértés kiválóságainak, az élő és 

építő példaképeknek, eszményeknek – a halálemlék helyett a győzelmes 

életnek. Olyanoknak, akik nem a nemzeti kizárólagosságot, hanem a 

sokszínűséget, a másságot fogadják el: a tolerancia híveinek és 

harcosainak. 
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Ezredfordulónk nemzedéke olyan háborútól fél, amely véget vet a földnek. 

Gyűlölködni, vérengzeni persze addig is lehet, az ódon Európa műszaki 

tudása mérget oltott az ébredő nemzetekbe. Testvértelen, pontosabban 

távoli rokonokkal rendelkező népünk kisebbségi és többségi létben 

egyaránt nyitottan fogadja a szózatot, mely minden nép testvériségét 

hirdeti: az emberek, fajták, vallások, osztályok testvériségét és 

egyenlőségét. És ezt várja másoktól is. 

6. kép: Az elhurcoltak kopjafájánál v. Pataky József THHB-elnök – 2009. szeptember 12. 
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„Romon virág” – mondja a verscím. „Mint oldott kéve, széthull 

nemzetünk” – írta Tompa Mihály ’48 bukása, az azt követő szétáramlás 

után. Ezt a verssort a halál rémével párosították. 

A szétszóratás másfél évszázada után visszatekintve „a tartós diaszpóra 

edzettebb lelkiállapotában módosul e tragikus sors gondolati folytatása, 

amely kevésbé leverő: széthull, s lám, mégsem hal meg.” – Illyés Gyula 

szavai ezek. Nagy írónk Budapest ostroma után megfigyelte, hogy egy gyík 

sütkérezik a szomszédos romház kődarabjain. „Mozdulatlanul, mint maga 

a kő […] De a test lüktetett. S vele lüktetett a halálra sebzett kő: egy eltűnt 

ház szívdobogását figyeltem.” – írja. „A gyík, mozdulatlanul sütkérezve 

nem tudta, hogy feltámadt testében a romház". 

Politikailag szétszakítva is egy közös, „láthatatlan szellemi hazában” 

élünk. Engedjék meg, hogy egy Illyés Gyula-idézettel fejezzem be 

gondolataimat: „a nemzeti érzés a magyar szellemiségben félreérthetetle-

nül egy jelentésű. Sose a kirekesztést jelenti: mindig az egybetartozást.” 

 

(Csetri Elek történészprofesszor beszéde 

a tordai Központi Magyar Temetőben) 
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Megemlékezés a 65. évforduló alkalmából 

A tordai csata és a civilek elhurcolásának 65. évfordulóján a tordai 

Központi Magyar Temetőben két helyszínen volt megemlékezés 2009. 

szeptember 12-én: a malenkij robotra hurcolt polgári áldozatok 

kopjafájánál, majd a honvédsírkertben. A szervezést a Tordai Honvéd 

Hagyományőrző Bizottság és a Történelmi Vitézi Rend Észak-Erdélyi 

Törzse vállalta. 

A Tordáról elhurcolt, szovjet fogságban meghalt 204 magyar polgári 

személy emlékére állított kopjafás emlékoszlopnál dr. Csetri Elek 

történész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, egyetemi tanár 

idézte fel a 65 évvel korábbi eseményeket. (Ennek teljes szövegét közöltük 

jelen kiadványban A tordai halálmenet címmel) 

 
Innen – koszorúzás után – a jelenlévők továbbvonultak a honvédsírkertbe, 

ahol tiszteletadással emlékeztek a tordai csata kezdetének 65. 

évfordulójára. (A több mint 2.500 hősi halott közül 207 honvéd neve a 

sírkert márványtábláin olvasható.) 

7. kép: Szaniszló Miklós történelemtanár konferál, tőle jobbra Csetri Elek professzor, 
v.  Pataky József THHB-elnök és Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul áll 
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8. kép: Csetri Elek professzor emlékezik az elhurcoltakra 

9. kép: Megemlékezők a malenkij robotra elhurcoltak kopjafájánál 
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Az emlékezésre összegyűlteket v. Pataky József, a THHB elnöke 

köszöntötte, majd dr. Holló József altábornagy, a Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum főigazgatójának beszéde hangzott el A magyar honvédek hősi 

helytállása címmel. 

 
A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság (THHB) elnöke, v. Pataky 

József felelevenítette, hogy a tordai csata az Aranyos menti ridón zajlott 

mintegy 25 napon keresztül. Állták Tordánál a csatát, fejtetőig vérben… – 

utal a honvédsírkert egyik márványtáblája is Döbrentei Kornél 

verssoraival a magyar honvédek hősiességére, kitartására a ránk zúduló 

vörös áradat ellenében. Az utókornak kötelessége megadni a hősöket 

megillető végtisztességet, és méltón megemlékezni a hősi halottakról – 

hangsúlyozta. 

Alkalomhoz illő szavalatok, énekek hangzottak el. Közreműködött az 

Alsófelsőszentmihályi Vegyes Dalkör. Az anyaországbeli Oroszlányból is 

műsorral érkeztek középiskolások. 

Szilágyi Mátyás, a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzuljának 

beszédét v. Kocsis László szavalata követte. 

10. kép: Dr. Holló József altábornagy, tőle jobbra Horváth Lajos hadtörténész 
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A történelmi magyar egyházak áldása során György Ferenc r. k. plébános, 

Nagy Albert ótordai ref. lelkész és Józsa István Lajos unitárius lelkész 

közreműködött. 

A Szózatot Széles Dénes szavalta el, utána pedig v. Lázár Elemér országos 

törzskapitány bevezetőjével a Torda-Aranyos Vitézi Szék zászlójának 

szentelésére került sor. A koszorúzás után a jelen lévők elénekelték a 

Székely Himnuszt. 

Az újtordai református templom udvarán lévő kopjafánál szintén volt egy 

rövid koszorúzás, amelyet állófogadás követett.  

 

A 65. évfordulóra készült meghívó említi azokat a támogatókat, akik a 

megemlékezést és általában a THHB tevékenységét adományokkal 

segítették: 

- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (főigazgató: dr. Holló József 

altábornagy – Budapest) 

- Történelmi Vitézi Rend Észak-Erdélyi Törzse 

- A tordai unitárius egyház hívei 

11. kép: A megemlékezők átvonulnak a honvédsírkertbe: dr. Holló József altábornagy, 
dr. Cech Vilmos a THHB budapesti képviselője, Csetri Elek professzor, Szilágyi Mátyás 
főkonzul, Szaniszló Miklós tanár, dr. Ravasz István alezredes, Nagy Albert ref. lelkész 
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- Az ótordai református egyház hívei 

- Az újtordai református egyház hívei 

 
 

Kiemelt támogatók között szerepel: 

- Fenyves János – USA 

- Zoltáni Csaba és családja – USA 

További támogatók: 

- Ányok Károly – Budapest 

- özv. Balázs Ferencné – Szolnok 

- Bardócz Árpád – Budapest 

- v. Bíró Sándor – Torda 

- dr. Cech Vilmos – Budapest 

- v. Fodor Béla – Torda 

- Iszlai Ildikó – Sepsiszentgyörgy 

- Karsa Botond – Németország 

- v. Kékkői Károly – Budapest 

- v. Kékkői Zoltán – Villány 

- Kerkay Emese és László – USA 

12. kép: Emlékezők a tordai csata hősi halottainak emlékét őrző honvédsírkertben 
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- v. Kocsis László – Szilágysomlyó 

- Kovács Béla – Szalárd 

- Német Levente – Torda 

- v. Pataky József – Torda 

- Péter Árpád – Torda 

- Pópa Tibor – Nagyenyed 

- Süle Aurélia – Nagyvárad 

- v. Szedilek Csaba – Torda 

- özv. Varga Balázsné Gönczi Ilona – Aranyosgyéres 

- dr. Woynarovich Elek prof. – Budapest 

 

Fényképek az eseményről 

 

 
13. kép: A megemlékezésen közreműködött az Alsófelsőszentmihályi Vegyes Dalkör 
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14. kép: Csetri Elek professzor eleveníti fel a 65 évvel korábbi eseményeket 

15. kép: Emlékezők a honvédsírkertben – 1 
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16. kép: Emlékezők a honvédsírkertben – 2 

17. kép: Dr. Holló József altábornagy szól a jelenlévőkhöz 



A tordaiak malenkij robotja 
 

29 

 

 

18. kép: A Történelmi Vitézi Rend felszalagozott zászlói 

19. kép: A THHB koszorúz: dr. Cech Vilmos bp.-i képviselő és v. Pataky József elnök  
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20. kép: A megemlékezés végén a Szózat hangzik fel 

21. kép: A Magyar Televíziónak v. Pataky József, a THHB elnöke ad interjút 
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22. kép: Tiszteletadás az újtordai református templom kertjében 

23. kép: Állófogadás az újtordai református templom közösségi termében 
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24. kép: Állófogadás – 2 

25. kép: Állófogadás – 3 
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A 2014-es avatóünnepség  

A Tordáról elhurcolt, szovjet fogságban meghalt 216 magyar polgári 

személy emlékére állított, a névsort tartalmazó gránittömbökkel 

kiegészített kopjafás emlékoszlop avatására 2014. október 4-én, a tordai 

csata és a civil lakosság összegyűjtésének 70. évfordulóján került sor. 

A tordai Központi Magyar Temetőben három helyszínen volt 

megemlékezés: 

- a tordai magyar polgári áldozatok emlékművénél 

- a tordai csata hősi halottainak sírkertjében 

- v. Pataky József néhai THHB-elnök sírjánál. 

 

  
Ekkor hangzott el dr. Murádin János Kristóf adjunktus, kari kancellár 

(Sapientia EMTE) előadása „Kollektív bűnösség? Erdélyi magyarok 

26. kép: Meghívó a 70. évfordulóra - 
előlap 

27. kép: Meghívó a 70. évfordulóra - 
hátlap 
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kényszermunkára hurcolása a Szovjetunióba 1944 őszén” c. előadása, amit 

teljes egészében közöltünk pár oldallal később. 

 

A Himnusz elhangzása után Józsa István Lajos, a THHB elnöke 

köszöntötte az emlékezésre összegyűlteket. Imát György Ferenc tordai r. k. 

plébános mondott. 

Sokan részt vettek a helybeliek közül, de máshonnan is – Erdélyből, a 

Partiumból és az anyaországból – számos vendég érkezett. Képviseltették 

magukat továbbá: 

- HM TKHKF Katonai Hagyományőrző és Háborús Kegyeleti 

Osztály (Maruzs Roland alezredes, Illésfalvi Péter főtanácsos és 

Zeller Zoltán tanácsos) 

- Magyarország Főkonzulátusa (Csulák Péter konzul) 

28. kép: A meghívó belseje 
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- Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság 

- Történelmi Vitézi Rend Észak-Erdélyi Törzse 

- Petőfi Társaság 

- Jósika Miklós Elméleti Líceum. 

Közreműködött a Tordai Magyar Dalkör és az Alsófelsőszentmihályi 

Vegyes Dalkör. 

  

A történelmi magyar egyházak áldást mondottak: 

- György Ferenc r. k. plébános 

- Nagy Albert ótordai ref. lelkipásztor 

- Józsa István Lajos unitárius lelkész 

- Vincze Csongor újtordai ref. lelkipásztor. 

29. kép: A 70. évfordulós megemlékezés 
programja 

30. kép: A 70. évfordulós megemlékezés 
támogatói 
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Koszorúzások voltak mindhárom helyszínen. A megemlékezés a Székely 

Himnusszal zárult. 

A temetői program után a helybeliek jóvoltából szeretetvendégségre került 

sor, ami jó alkalmat nyújtott beszélgetésre, tapasztalatcserére. Egyúttal 

Józsa István Lajos THHB-elnök oklevelet adott át az önzetlen 

támogatóknak. 

 
Az agapé alkalmával a meghívott előadó, dr. Murádin János Kristóf 

adjunktus, kari kancellár (Sapientia EMTE) meghívta a THHB-t a 

Kolozsvárt pár nappal később a Malenkij Robot emlékév keretében 

tartandó konferenciára, hogy ismertesse tevékenységét.  

 

Az eseményről többek között tudósított a kolozsvári Szabadság c. napilap 

(Kettős emlékezés Tordán c. fotóriport, Sorsfordító tragédiákra és azok 

áldozataira emlékeztek Tordán c. cikk) és a Honvedelem.hu internetes 

portál is (A tordai csatára emlékeztek12) 

  

                                                      
12 http://www.honvedelem.hu/cikk/46830  

31. kép: Oklevél az önzetlen támogatóknak 

http://www.honvedelem.hu/cikk/46830
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Murádin János Kristóf: Kollektív bűnösség? 

Erdélyi magyarok kényszermunkára hurcolása a Szovjetunióba 1944 

őszén 

(Dr. Murádin János Kristóf13 egyetemi adjunktus, kari kancellár beszéde a 

tordai Központi Magyar Temetőben 2014. október 4-én, a 216 áldozat 

nevét tartalmazó emlékmű avatásán) 

Ezelőtt öt évvel – 2009. szeptember 12-én – Csetri Elek híres történészpro-

fesszor, a kolozsvári egyetem nagynevű tanára, egykori fogoly, a 

történelmi események tanúja és elszenvedője állt ezen a helyen. Ő immár 

nincs közöttünk. A vele és a korabeli magyar fiúkkal, férfiakkal, barátaival 

és ismerőseivel történtekről, az átélt szörnyűségekről ő már nem beszélhet. 

Csak emléke marad meg számunkra, mint ahogy sokezernyi sorstársának 

                                                      
13 Murádin János Kristóf (Marosvásárhely, 1980. november 1.) erdélyi történész, 
egyetemi oktató, gulágkutató. Iskoláit Kolozsváron végezte. 1999–2003 között a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem történelem szakára járt, jelenkoros szakosodással végzett. 
Utána ugyanott mesteri oklevelet szerzett, majd 2010-ben doktorált. 2008-tól a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karának főállású oktatója 
adjunktusi beosztásban, 2014-től kari kancellár. 

32. kép: Dr. Murádin János Kristóf beszéde a tordai malenkij robotos emlékmű avatásán, 
2014-ben 
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is. Rajtunk áll, hogy a múltunk részét képező, soha el nem felejthető szovjet 

deportálásokról, ártatlanok ezreinek szenvedéseiről, értelmetlen haláláról 

az utánunk jövő generációk is tudjanak, és számon tartsák azt. 

Nem kis feladat hát az, ami előttünk áll: hidat képezni az egykori 

elhurcoltak, apáink és nagyapáink, valamint az utánunk jövő, immár egy 

teljesen megváltozott világba születő és abban felnövő generáció, fiaink s 

majdan unokáink között. 

Józsa István Lajos unitárius lelkész, a Tordai Honvéd Hagyományőrző 

Bizottság elnöke felkérésére most, a 70. évfordulón én állok itt, rám hárul 

a feladat, hogy egy olyan szomorú eseménysort idézzek fel, amelynek nem 

voltam részese, amelyről nekem nincsenek, nem is lehetnek emlékeim. 

Előadásomból ezért az élmény frissessége, a személyes tragédiák 

drámaisága éppúgy hiányzik majd, mint az az igazán csak idős, nagy 

élettapasztalattal bíró emberekre jellemző nagyvonalúság, amivel ők 

megbocsátani tudtak. Igen, megbocsátani; de feledni sohasem! 

Mégis azt mondhatom: szerencsés helyzetben vagyok. Nekem még 

alkalmam nyílt arra, hogy hosszan elbeszélgethessek, sőt interjút is 

készíthessek olyan egykori foglyokkal, jogtalanul elhurcolt civil 

emberekkel, akiknek életét a fogság mindenben megváltoztatta, s akiknek 

erről négy évtizedig mégis hallgatniuk kellett. Többségük, akárcsak Csetri 

Elek, történész édesapám egykori államvizsga-vezető tanára, nincsenek 

már közöttünk, s a velük történteket többé senkinek sem mondhatják el. 

Nem ünnepelni jöttünk ide, hanem emlékezni és emlékeztetni! A Tordáról 

elhurcolt és a szovjet fogságban meghalt 204 magyar polgári személy 

emlékére 1995-ben állított kopjafa most újabb 12 áldozat nevével és a 

szomorú névsorokat tartalmazó gránittömbökkel egészült ki. Mégsem 

végleges, mégsem teljes! Hiszen a történeti források jóval több elhurcolt 

tordai magyar polgárról, mintegy 700 emberről szólnak. Ugyanis ennyi 

békés lakost, a kegyetlen harcok által feldúlt Aranyos menti városka rémült 

és kiszolgáltatott polgárát hajtották el a sztálini lágerekbe a magukat 

„felszabadítóknak” nevezők. És még ez sem tekinthető végleges számnak. 

Teljes és pontos adatokat nem ismerünk, precíz névsort összeállítani nem 

is tudunk! Mint ahogy így van ez Kolozsvár esetében is, ahol egyes 

források háromezer, mások öt-, sőt hatezer civil elhurcoltról tudósítanak. 

Emléküket egyetlen köztéri alkotás, emlékmű vagy emléktábla, szobor, 

vagy emlékjel sem örökítette meg Erdély fővárosában. Most mégis mintha 

ott is megindult volna valami. Tíz nap múlva, október 14-én, a tömeges 

deportálások 70. évfordulóján többnyelvű emléktáblát avatunk 

tiszteletükre. Ehhez pedig a legmegfelelőbb helyszín nem is lehet más, mint 
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a Házsongárdi temető.14 Úgy tűnik, lassan helyükre kerülnek a dolgok, s a 

kommunizmus évtizedei alatt letagadott, agyonhallgatott, elfelejteni ítélt 

és szinte el is felejtett polgári vértanúink végre méltó helyükre kerülnek a 

nemzet emlékezetében, nagyjaink műemléksírjainak közelében. 

 

De kik is ők, hogyan és miért történt mindez? – kérdezhetjük.  

Történetük nem tartozik a második világháború jól ismert hadi eseményei 

közé, mégis azokkal szoros összefüggésben áll. Erdély és benne Torda, 

illetve Kolozsvár békés életét 1944-ben dúlta fel a háború. Románia 1944. 

augusztus 23-ai kilépése a háborúból, majd átállása a Szövetségesek 

oldalára az addigi nagyjából rejtett ellenségeskedést nyílt magyar–román 

konfliktussá változtatta Erdélyben. Az új, Sănătescu tábornok vezette 

román kormány, mielőtt megszakította volna a diplomáciai kapcsolatot 

Magyarországgal, augusztus 30-án ultimátumban szólította fel a magyar 

kormányt Észak-Erdély önkéntes kiürítésére. Ezzel egy időben a román 

hadsereg az egész erdélyi határvonalon betöréseket hajtott végre Észak-

Erdélybe. Reguláris román csapatok ütöttek rajta Úzvölgy, Csíkszereda, 

                                                      
14 A 2014-es megemlékezés óta pozitív fejlemények voltak Kolozsvárt is. Az akkor 
elhelyezett emléktábla mellett emlékművet is avathattak 2016. november 18–19-én a 
Házsongárdi temető lutheránus sírkertjében az 1944 októberében Kolozsvárról elhurcolt 
ötezer magyar civil férfi emlékére. Részletesebben, fényképekkel kiegészítve ld. később 
a kiadványban Emlékműavatás Kolozsvárt 2016 őszén cím alatt. 

33. kép: A Házsongárdi temetőben elhelyezett emléktábla 
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Ilyefalva, Sepsiszentgyörgy, Előpatak, Nagyajta, Miklósvár, Köpec, Barót, 

Felsőrákos, Székelyzsombor és Marosvásárhely békés lakosságán. 

Válaszképpen szeptember 1-jén elrendelték Észak-Erdélyben az aktív 

határvédelmet, és az újonnan felállított 2. magyar hadsereg még aznap 

támadási parancsot kapott a fővezérségtől. Feladata az volt, hogy Dél-

Erdélyen minél hamarabb átvonulva birtokba vegye és lezárja az oroszok 

elől a Déli-Kárpátok hegyi átjáróit. Kolozsvár körzetéből a román uralom 

alatt álló Dél-Erdély ellen szeptember 5-én indított magyar–német 

támadás azonban néhány nap után Nagyenyed határában elakadt. 

Szeptember 8-án ugyanis az élen haladó magyar erők Miriszlónál és 

Nyírmezőnél szembetalálkoztak a Déli-Kárpátok hágóin már átkelt szovjet 

6. gárda-harckocsihadsereg és a 27. hadsereg két-két többszörös túlerőben 

lévő hadosztályával. A kényszerű visszavonulást követően a magyar 

csapatok Torda körül építettek ki védőállásokat, ahol október 8-áig – a 

rendezett visszavonulásig – hősies harcokban kitartottak. Közben a szovjet 

főerők Arad körzetében kijutottak a magyar alföldre, és Debrecen felé 

előrenyomulva, bekerítéssel, s ezáltal teljes megsemmisítéssel fenyegették 

az Észak-Erdélyben ellenálló magyar hadsereget. A visszavonulni 

kényszerülő honvédségnek fel kellett adnia Tordát, majd néhány nappal 

később – harc nélkül – Kolozsvárt is. 

A Tordát október 6-án elfoglaló, Kolozsvárra pedig október 11-én 

bevonuló Vörös Hadsereg, de elsősorban a nyomában érkező NKVD-

alakulatok és román Maniu-gárdák a feltartóztató harcok miatti 

veszteségekért – eléggé el nem ítélhető módon – a polgári lakosságon 

álltak bosszút. Rogyion Jakovlevics Malinovszkij marsall, az Erdélyben 

harcoló szovjet haderő, a 2. Ukrán Front parancsnoka utasítására 

megkezdődött a fogolyszedés a magyar civil lakosság soraiból. 

A keservesen megvívott tordai csata után szokatlanul nagyméretű 

elhurcolások következtek, amelyek hamarosan tömegessé válva, az amúgy 

is félelemben élő embereket rettegésbe kergették. 

A sokszor románok által kísért szovjet járőrök válogatás nélkül hurcoltak 

el fiatal magyar fiúkat és férfiakat, de idős embereket is. Sokakat 

egyenesen az utcáról vagy a munkahelyükről szedtek össze. Foglyul 

ejtették a vörös karszalagos kolozsvári városi őrség számos tagját, a 

helyreállításon dolgozókat a gyárak udvaráról, s elfogtak járókelőket is. 

Csak a Dermatából, Kolozsvár legnagyobb üzeméből 815 munkást szedtek 

össze. Tordán volt olyan eset, hogy a harcokban megsérült családi ház 

tetejének helyreállításán dolgozó apát és fiút (Vass Károlyt és édesapját) 

együtt szólították a sorba és hurcolták el. Miután ennek híre ment, és az 



A tordaiak malenkij robotja 
 

41 

emberek igyekeztek lakásaikban elrejtőzni, a fegyveresek sorba járták az 

utcákat, és otthonaikból terelték össze a magyar fiúkat, illetve középkorú 

férfiakat. Hasonlóképpen jártak el a Torda környéki falvakban: 

Egerbegyen, Szentmihályon, Aranyos-Polyánon, Bágyonban és Kövenden 

is. 

Az elhurcolásoknak egy célja volt: magyar férfiakat foglyul ejteni! Hogy 

más szempont mennyire nem számított, mutatja az a tény, hogy még a 

kommunista és a szociáldemokrata párt magyar tagjainak egy részét is 

elhurcolták. 

Miután egy bizonyos létszám összegyűlt, az embereket mind Tordán, mind 

Kolozsváron a helyi törvényszéki fogdába kísérték. Hamarosan azonban 

kiterelték őket a tordai vasútállomásra, ahova a kolozsváriakat 

csoportokban, gyalogosan hajtották le, és ott bevagonírozták őket. A 

tordaiak egy részét pedig Nagyenyedig kísérték gyalog, és ott zsúfolták 

őket marhavagonokba. Azt a kevés román embert, aki fogságba került, a 

törvényszéki fogdában való kihallgatás után szabadon engedték, hiszen ők 

az augusztus 23-ai átállás után már nem számítottak ellenségnek. 

Viszont az összeállított fogolytranszportok Szovjetunióba való kiszállítása-

kor az őröket már csak a létszám érdekelte. Ott már nem nézték a 

nemzetiséget. Ha a sorozatosan megkísérelt szökések miatt híja volt a 

létszámnak, válogatás nélkül töltötték fel az út alatt. Így olyan szinte már 

tragikomikus esetek is megtörténtek, hogy Balázsfalván a lámpával 

integető román vasutast az állomásról kihúzó vonat utolsó vagonjának 

végében álló orosz őr, mikor mintegy búcsúzóul kezét nyújtotta neki, 

egyben be is emelte a vagonba, és már vitték is a Szovjetunióba. 

A foglyok kérdéseire az orosz őrök sohasem mondták meg az igazat. Ha 

egyáltalán válaszoltak, olyasmit lehetett hallani tőlük, hogy: „Malenkij 

robot!” – „Csak egy kis munkára visszük magukat.” Mindez azért volt, 

hogy az elhurcoltak ne tanúsítsanak ellenállást, és hogy a kellő 

fogolylétszámot minél gyorsabban össze lehessen gyűjteni. Soha nem 

mondták, hogy a Szovjetunióba viszik őket dolgozni, mindig csak egy pár 

napi munkáról volt szó a környéken. Azzal a váddal is elhurcoltak magyar 

férfiakat, hogy ők „fasiszta” német és magyar katonák, akik a front 

áttörése után visszahúzódtak Tordára meg Kolozsvárra, és civil ruhába 

öltözve partizán szabotázsakciókra készülnek. Leggyakrabban viszont azt 

mondták, hogy igazolványokat kapnak. Végtelen cinizmusukra jellemző, 

hogy felmentő igazolványokat ígértek a leendő deportáltaknak. 
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Az alig néhány nap alatt lezajló, razziaszerű deportálásoknak valójában 

több oka volt. Ezek között talán első helyen említhető Malinovszkij marsall 

félelme Sztálin megtorló haragjától, aki november 7-ére, a szovjet 

forradalom 27. évfordulójára már Budapestet szerette volna bevenni. Ezt 

a tervet hiúsította meg a honvédség és a német csapatok több mint három 

héten át tartó heves ellenállása Tordánál. A kisszámú foglyul ejtett honvéd 

nem indokolhatta a 2. Ukrán Front erőinek majdnem egy hónapos 

feltartóztatását. Ezért kellett magyar katonákként feltüntetett civilekkel a 

hiányzó hadifogolylétszámot pótolni.  

Mindez nem volt szokatlan, hiszen ezek a deportálások beleillettek a Vörös 

Hadsereg által Magyarországon és egész Kelet-Európában végrehajtott 

akciók sorába. Kolozsvár és Torda esete mégis kirívó és egyedülálló. A 

tordai arcvonalon vívott súlyos harcok után egész Észak-Erdélyben itt 

ejtették a legtöbb civil foglyot. 

Mindezeken túl a speciális szovjet alakulatoknak a deportálások 

végrehajtásában más motivációi is voltak. Bár ezt hivatalosan mindig is 

tagadták, a szovjeteket a bosszú és a kollektív felelősségre vonás elve 

vezérelte. Az a vágy hajtotta őket, hogy Németország szövetségeseit 

példaszerűen megbüntessék. 

„Szívünkben szent gyűlölet ég” – írja Ilja Ehrenburg: A Német című 

röpiratának végén, 1943-ban. „Zúg a vihar a Don menti sztyeppék fölött. 

Megindult a feldühödött, felháborodott, kegyelmet nem adó Oroszország. 

Az ítélő Oroszország. A bosszúálló Oroszország.”15 És valóban ez történt!  

A tömeges deportálások terve már 1943-ban megjelent, amikor a 

magyarokkal szemben a kollektív bűnösség vádja hivatalosan is 

megfogalmazódott. Ebben az értelemben Sztálin Nagy-Britannia 

kormányához 1943. június 7-én írott levelében így fogalmazott: „A szovjet 

kormány úgy véli, hogy azért a fegyveres segítségért, amelyet 

Magyarország Németországnak nyújtott […], a felelősséget nemcsak a 

magyar kormánynak, de kisebb-nagyobb mértékben a magyar népnek is 

viselnie kell.” Tegyük hozzá: nagyobb mértékben, a legnagyobb mértékben 

viselte is. Teljesen jogtalanul! 

Ugyanakkor a bosszú jegyében előszeretettel ejtettek foglyul németeket, sőt 

németes nevűeket is. Az elhurcoltak között pedig sok volt a szőke, németes 

kinézésű (Kovács Károly református kollégiumi diák esete) vagy 

jellegzetesen német nevű (Schweier Nándor kolozsvári kereskedő példája) 

                                                      
15 Ercsey Gyula: Farkasok árnyékában – Kolozsváriak a Gulágon 
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fiú és férfi. Idézhetem erről Kovács Jolán kolozsvári lakosnak férje, 

Kovács Károly fogságba ejtésével kapcsolatos visszaemlékezését is: 

„Későbbi férjem mindössze 16 éves volt akkor. A családdal együtt egy 

pincében vészelték át az orosz bevonulást. Amikor egy orosz katonai járőr 

felszólította őket, hogy jöjjenek ki a pincéből, a férjem szőke haját és kék 

szemeit látva az oroszok rögtön kiabálni kezdték, hogy »Nyemecki szoldat! 

Nyemecki szoldat!«. Hiába volt minden tiltakozás, azonmód elvitték.” A 

bevonuló Vörös Hadsereg szovjet parancsnoka – az ukrán területeken már 

korábban tapasztalt intenzív háborús partizántevékenységtől tartva – 

minden bizonnyal így akarta elejét venni egy a frontvonal mögött kialakuló 

kaotikus helyzetnek. 

Emellett, nyomós okként kell figyelembe vennünk azt, hogy a Szovjetunió 

óriási háborús embervesztesége és az elszenvedett hatalmas anyagi károk, 

az ország újjáépítésének igénye és az égető munkaerőhiány orosz 

szempontból akár önmagában is indokolhatta a tömeges deportálást. 

Sorsukat illetően, a foglyok kérdéseire maguk az orosz őrök is általában 

erre hivatkoztak. Ezt példázza az is, hogy az elfogottak közül néhány öreg, 

munkaképtelen embert elengedtek, illetve a nagyon legyengült, de még élő 

foglyokat néhány hónap után szintén hazaengedték. 

A kényszermunkára hurcolt civilek státusa és így sorsa is megegyezett a 

fogságba esett honvédekével és német katonákéval. Őket is, akárcsak az 

utóbbiakat, „hadifoglyoknak” tekintették. 

A fogolyszerelvények Brassó, majd Focşani és Iaşi érintésével jutottak ki 

a Szovjetunióba. A célállomások az Urál hegység déli lábainál levő 

lágerek voltak Cseljabinszk, Magnyitogorszk, Asa, Salasova, Beloreck, 

Karpacsova, Minjar, Kistim, Karabas, Nyizsnyij Tagil, Ufa, Ufalej, 

Kopejszk és Tvarájá Platyina városok körül. A sors furcsa fintora, hogy 

ezek a helységek egymás közelében, éppen Baskíriában – a magyar 

őshazában – voltak. 

Kivételesen, néhány foglyot az Azovi-tenger melletti Taganrogba 

irányítottak. Másokat ukrajnai munkatáborokba, elsősorban Nyikolajevbe 

vagy a Donyeck-medence szénbányáiba vittek.  

A megérkezés drámai jelenetét a nagyenyedi származású, de Kolozsváron 

foglyul ejtett Ercsey Gyula későbbi tanár, akkor még csak 17 éves diák írta 

le igen megrázóan: „Mint a rögök, zuhantunk ki a fagyos földre. Néhányan 

azonnal talpra álltunk, és kábultan néztünk az elénk táruló ijesztő 

látványra. Kimeredt szemmel valami jelzést kerestünk, valami feliratot, 

hogy hol is vagyunk, de csak azt láttuk, hogy halottakat dobálnak ki a 
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marhavagonokból, és halomba rakják a megdermedt tetemeket. […] Őrség 

vesz körül, és egy nagyobb térségre terelnek, taszigálnak, lökdösnek, 

ordibálnak, hogy álljunk fel, sorakozzunk – po pjáty – ötösével. […] Az 

én csoportomat – lehettünk vagy ezren – szüntelen dávájozások közepette 

elindították a folyó irányába, és a távoli erdő felé vezettek.” 

A lágerélet szörnyű megpróbáltatásait sokan nem bírták. Egyes lágerekben 

ijesztően magas volt az elhalálozási arány. Csak példaként ragadom ki a 

Magnyitogorszk melletti 257-es fogolytábort, ahol az 1944 novemberében 

odakerült 5.500 deportáltból 1945 végén már csak 2.700, az eredeti 

létszám 53 %-a volt életben. De az Asa melletti 130/5-ös lágerben már az 

első télen szinte mindenki meghalt. Az eredetileg 900 fogolyból 1945. 

február közepére alig 160-an maradtak életben. Az elhalálozási arány itt 

elérte a 82,2 %-ot. 

Összességében az elhurcoltak körülbelül egyharmada, a kolozsváriak 

közül mintegy 1.800-an, a Tordáról elvittek közül pedig 216-an bizonyosan 

a Szolzsenyicin által oly megrázóan leírt szovjet „GULAG-szigetvilág”, 

vagy az odavezető többhetes vonatút áldozataivá váltak. 

A túlélők többsége számára a várva várt szabadulás pillanata 1947 végén, 

illetve 1948-ban jött el. Az utolsó nagyobb fogolytranszport 1949 

októberében érkezett haza. Volt azonban több olyan eset is, hogy az 

elhurcolt csak szinte egy évtizednyi rabság után, Sztálin halálát követően, 

1953-ban térhetett haza. 

De visszanézve ma már nem is az évek száma számít. Kivétel nélkül minden 

egykori fogoly életét alapvetően meghatározta a szovjet lágerekben töltött 

hosszabb-rövidebb időszak. Egyformán áldozatai ők egy ördögi 

rendszernek, akár ott pusztultak el, akár hazajöttek. Hiszen e poklot 

megjárt emberek itthon megbélyegzettek lettek, társadalmi 

visszailleszkedésük jobb esetben is évekig tartott. Mégis: embertelen 

időkben emberek tudtak maradni.  

Emlékezzünk hát rájuk az őket megillető tisztelettel! 

 

(Dr. Murádin János Kristóf beszéde 

a tordai Központi Magyar Temetőben) 
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Fényképek az emlékműavatásról 

 

 
34. kép: A malenkij robotra elhurcolt polgári áldozatok emlékműve avatás után 
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35. kép: Emlékműavatás 2014-ben, dr. Murádin János Kristóf mond beszédet 

36. kép: Emlékműavatás 2014-ben, résztvevők – 1 
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37. kép: Emlékműavatás 2014-ben, résztvevők – 2 

38. kép: Emlékműavatás 2014-ben, résztvevők – 3 
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A 216 tordai magyar civil áldozat névsora  

 
ÁBRAHÁM GÉZA 46 éves 

ACHIM ÁRPÁD 21 éves 

ÁCS JÁNOS 43 éves 

ÁMIRÁS MÁRTON ENDRE 39 éves 

APÁCZAI KÁROLY 20 éves 

BABOS VIKTOR 41 éves 

BALÁZS JÁNOS  

BALÁZS MÓZES 54 éves 

BALOGH BÉLA 40 éves 

BARÁTOSI TIBOR 17 éves 

BARDOCZ ANDOR 31 éves 

BARDOCZ BÉLA  

BARÓTI DEZSŐ 42 éves 

BARTHA JÁNOS 17 éves 

BARTHA KÁROLY 42 éves 

BARTHA LAJOS  

BARTUS KÁROLY 42 éves 

BEDER ÁRPÁD 17 éves 

BEDŐ ANDRÁS 49 éves 

BEDŐ ANTAL 45 éves 

BEDŐ FERENC 50 éves 

BENKŐ JÓZSEF  

BENKŐ KÁROLY 39 éves 

BERECKI BÉLA 14 éves 

BLÉNYESI KÁLMÁN 22 éves 

BODA GÉZA 20 éves 

BORBÉLY GÉZA 21 éves 

BOTOS FERENC 24 éves 

BÖSZÖRMÉNYI GÉZA 45 éves 

BRANDEIS OLGA 21 éves 

BRANDOFFER ANTAL 44 éves 

CSETRI ZOLTÁN 23 éves 

CSIPKÉS JÓZSEF 46 éves 

CSUNDERLIK JÁNOS 49 éves 

DANKÓ JÁNOS 36 éves 

DÁVID JÓZSEF 21 éves 

DEÁK ISTVÁN 21 éves 

DEMETER MIHÁLY 34 éves 

DÉNES FERENC 24 éves 

DONÁTH ERNŐ 32 éves 

DURUGY JÓZSEF 33 éves 

ERDEI SÁNDOR 39 éves 

FEDURÁGAI KÁROLY 18 éves 

FEHÉR GÁBOR 42 éves 

FERENCZI JÓZSEF 34 éves 

FINTA LAJOS 49 éves 

FINTA MIKLÓS 56 éves 

FODOR ÁRPÁD 27 éves 

FODOR EGON 17 éves 

FODOR FERENC (FRICI) 54 éves 

FODOR ISTVÁN 32 éves 

FODOR ISTVÁN 49 éves 

FODOR JANCSI  

FODOR JÓZSEF 17 éves 

FODOR MÁRTON  

FRICZ FERNC 41 éves 

FÜSY GYULA 44 éves 

FÜZÉR FERENC 30 éves 

GALAMBOSI JÁNOS 49 éves 

GALAMBOSI JÓZSEF 41 éves 

GÁSPÁR ANDRÁS 35 éves 

GEGESI ÁRPÁD 37 éves 

GERGELY RÓBERT 17 éves 

GÖNCZI ÁRPÁD 49 éves 

GÖNCZI BÉLA 46 éves 

GÖNCZI LAJOS 50 éves 

GRIM LAJOS  

HALMÁGYI PISTIKA 19 éves 

HALMÁGYI TAMÁS 47 éves 

HARTL LAJOS 22 éves 
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HÁVRANEK ELEMÉR 45 éves 

HOLLUNZER LAJOS 42 éves 

HORVÁTH GYULA 24 éves 

IRSAI FERENC 35 éves 

ISSZA ZOLTÁN 36 éves 

JAKAB SAMUNÉ 55 éves 

KACSÓ GYÖRGY 41 éves 

KANYARÓ SÁNDOR 20 éves 

KÁPTALAN N. JÓZSEF 22 éves 

KÉKEDI ÁRPÁD 17 éves 

KÉKEDI ÁRPÁD 42 éves 

KELEMEN KÁROLY  

KEMÉNY TIBOR 42 éves 

KERESZTES ENDRE  

KISS ERNŐ 42 éves 

KISS FERENC 34 éves 

KISS SÁNDORNÉ 72 éves 

KONCZ ANDRÁS 48 éves 

KONCZ LÁSZLÓ 14 éves 

KONCZ LÁSZLÓ 17 éves 

KORPÁDI GYULA 42 éves 

KÓSA KÁROLY 38 éves 

KOSZTA JÓZSEFNÉ 58 éves 

KOSZTA MIHÁLY 15 éves 

KOSZTA MIKLÓS 14 éves 

KOVÁCS ALBERT 33 éves 

KOVÁCS DÉNES 38 éves 

KOVÁCS JÓZSEF 17 éves 

KOVÁCS JÓZSEF 42 éves 

KOVÁCSICS LAJOS 51 éves 

KŐMÍVES JÁNOS 46 éves 

KÖNTÖS JÓZSEF 52 éves 

KRÓNER BÉLA 49 éves 

KUBIK LAJOS 41 éves 

LÁSZLÓ LAJOS 16 éves 

LÉHMAN MÁTYÁS 39 éves 

LICKAI LAJOS 25 éves 

LOSONCZI DEZSŐ 51 éves 

LŐRINCZ ÁRPÁD 25 éves 

LŐRINCZ JÓZSEF 21 éves 

LŐRINCZY GYÖRGY 38 éves 

MAGYAROSI SÁNDOR 60 éves 

MAGYAROSY ZOLTÁN 49 éves 

MAJOR SÁNDOR 20 éves 

MAKKAI MIKLÓS 61 éves 

MÁTYÁS ALBERT 41 éves 

MEDGYESI BÉLA 27 éves 

MILOTAI LAJOS 62 éves 

MILOTAI SÁNDOR 40 éves 

MOLDOVÁN GYÖRGY 10 éves 

MONITORISZ FERENC 37 éves 

MONOKI BÉLA (ADALBERT) 34 éves 

MÓRICZ MIKLÓS 42 éves 

MÓRICZ MIKLÓS 51 éves 

NAGY MÁTYÁS 43 éves 

NAGY PÁL 28 éves 

NAGY SÁNDOR 23 éves 

NEMES LÁSZLÓ 29 éves 

NÉMETI JÓZSEF 22 éves 

NÉMETI SÁNDOR  

NÓTÁS KÁROLY 26 éves 

ORBÁN JÓZSEF 19 éves 

PÁSKULY ISTVÁN 29 éves 

PÁSKULY MÁRTON 49 éves 

PATAKI ANDRÁS 18 éves 

PÉNTEK BALÁZS  

PETHŐ SAMU 17 éves 

PETŐ LAJOS 14 éves 

PETRI BÉLA  

PETRI JÓZSEF 23 éves 

PIFFER ANTAL 17 éves 

PORZSOLT JÁNOS  

PÖFER ANTAL (DÓDI) 17 éves 

RÁCZ BÉLA 17 éves 

RAVAI ÁRPÁD  

RAVAI ELEK 45 éves 



Dr. Cech Vilmos – Józsa István Lajos – Kékkői Károly 
 

50 

RAVAI ELEMÉR 18 éves 

RAVAI LAJOS 58 éves 

RAVAI MIKLÓS 54 éves 

RÉZI MIHÁLY 39 éves 

ROZENBERG JÁNOS 42 éves 

ROZSOS JÁNOS 51 éves 

SALAMON JÓZSEF 18 éves 

SÁNDOR BÉLA 42 éves 

SÁNDOR JÁNOS 47 éves 

SÁNDOR JÁNOS 58 éves 

SÁNDOR MIKLÓS 50 éves 

SÁNTA JÓZSEF 44 éves 

SAS ÁRPI 18 éves 

SCRABÁK ATTILA 19 éves 

SCRABÁK JÁNOS 46 éves 

SILÓ KÁROLY 28 éves 

SIMON ANDRÁS 52 éves 

SIMONFY ZOLTÁN 17 éves 

SIPOS GÁBOR  

SZABADOS JÓZSEF  

SZABÓ AMBRUS 49 éves 

SZABÓ ÁRPÁD 47 éves 

SZABÓ FERENC 34 éves 

SZABÓ FERENC 25-30 é 

SZABÓ ISTVÁN 32 éves 

SZABÓ JÓZSEF 17 éves 

SZABÓ TAMÁS 17 éves 

SZABÓ TAMÁS 18 éves 

SZAKA BÉLA 33 éves 

SZAKOLCZI DEZSŐ 14 éves 

SZÁSZ ZSIGA 37 éves 

SZÉKELY BÉLA 40 éves 

SZÉKELY BÉLA 47 éves 

SZÉKELY BELLA  

SZÉKELY GYULA 20 éves 

SZÉKELY GYULA 50 éves 

ifj. SZÉKELY GYULA 17 éves 

SZÉKELY LAJOS 44 éves 

SZÉLL SÁNDOR 19 éves 

SZILÁGYI DEZSŐ 33 éves 

SZILÁGYI FERENC  

SZILÁGYI GYULA 22 éves 

SZILÁGYI ISTVÁN  

SZILÁGYI SÁNDOR 38 éves 

SZŐCS ÁRPÁD 31 éves 

TASNÁDI MÁRTON 41 éves 

TOMPA LAJOS 43 éves 

TOMPA SÁNDOR 44 éves 

TORDAI JÓZSEF  

TÓTH LÁSZLÓ 41 éves 

TÓTH PÁL 57 éves 

TŐKÉS BÉLA 44 éves 

TÖRÖK OLGA 17 éves 

TÖRÖK RÓZA 4 éves 

TURONY JÓZSEF 35 éves 

ÜVEGES JÁNOS 18 éves 

VENCEL JÁNOS 35 éves 

VERESS ÁRPÁD 18 éves 

VERESS ZSIGMOND 80 éves 

VERESS ZSIGMONDNÉ 64 éves 

VESZPRÉMI ÁRPÁD 39 éves 

VESZPRÉMI FERENC 42 éves 

VESZPRÉMI JÓZSEF 36 éves 

VESZPRÉMI LAJOS  

VINCZE SÁNDOR 20 éves 

WEKERLE KÁROLY 42 éves 

WELMAN KÁROLY  

ZALÁNYI ANTAL 40 éves 

ZILAH SAMU 49 éves 

ZÜRICH LÁSZLÓ  
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39. kép: A neveket tartalmazó gránittömb a kopjafa bal oldalán 



Dr. Cech Vilmos – Józsa István Lajos – Kékkői Károly 
 

52 

 

 

 

  

40. kép: A neveket tartalmazó gránittömb a kopjafa jobb oldalán 
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41. kép: A kopjafa a neveket tartalmazó gránittömbökkel 
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42. kép: A kopjafa alatti új felirat 

43. kép: Emlékezők az emlékoszlopok avatásán 
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Konferenciák, kerekasztal-beszélgetések a deportálásokról 

A THHB igyekszik kihasználni minden lehetőséget, hogy kutatásait, elért 

eredményeit ismertesse, egyúttal tapasztalatot cseréljen más, hasonló 

tevékenységet folytató egyesületekkel, szervezetekkel. 

Több alkalommal képviselte a THHB-t, annak munkáját bemutatva 

dr. Cech Vilmos: 

- 2013. február 28-án a honvédelmi miniszter fővédnöksége által 

tartott szentendrei kerekasztal-beszélgetésen 

- 2014. február l2-én a Civilkapcsolatok a hadisírgondozásban 

elnevezésű munkaértekezleten 

- 2016. április 6–7-én a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi 

Kapcsolatok Hivatal támogatásával Szentendrén rendezett 

nemzetközi kerekasztal-beszélgetésen és konferencián 

Józsa István Lajos elnöknek szintén többször adódott lehetősége arra, hogy 

a megemlékezéseken kívüli alkalmak során is beszámoljon a Tordai 

Honvéd Hagyományőrző Bizottság malenkij robotos emlékhely 

kialakításával kapcsolatos tapasztalatairól:   

- 2014. október 18-án a Szovjet deportálások a Kárpát-medencében 

1944–1945-ben c. nemzetközi tudományos konferencián (ennek 

angol nyelvű, írott változata megjelent az Acta Universitatis 

Sapientiae c. nemzetközi folyóiratban is) 

- 2016. október 24-én szintén Kolozsvárt a Gulág-emlékév 

alkalmából szervezett összejövetelen 

- 2016. november 18–19-én a kolozsvári malenkij robotos emlékmű 
avatása kapcsán rendezett tudományos konferencián. 

Dr. Murádin János Kristóf, a téma kutatója 2015. december 12-én tartott 

előadást Tordai magyarok elhurcolása a Szovjetunióba 1944 őszén címmel 

a Torda mindenkori szerepe Erdély történelmében c. történelmi 

konferencia keretében Tordán. A Trauma és tabu – Málenkij robot 

1944/45–2014/15 címmel megrendezett nemzetközi konferencián 

előadásában, melynek a Málenkij robot Erdélyben – Kollektív trauma hét 

évtized távlatából címet adta, szintén kitért a tordaiak elhurcolására, 

valamint a THHB által állított emlékműre (Budapest, Országház). 

Íme, egy-két deportálással kapcsolatos dia a Tordai Honvéd 

Hagyományőrző Bizottságnak a saját tevékenységét ismertető 

prezentációjából: 
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44. kép: A THHB tevékenységét bemutató prezentáció – 22. dia 

45. kép: A THHB tevékenységét bemutató prezentáció – 23. dia 
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46. kép: A THHB tevékenységét bemutató prezentáció – 24. dia 
 

47. kép: A THHB tevékenységét bemutató prezentáció – 25. dia 
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A THHB tevékenységének ismertetése az Acta Universitatis 

Sapientiae c. nemzetközi folyóiratban 

A Józsa István Lajos THHB-elnök által 2014. október 18-án a Szovjet 

deportálások a Kárpát-medencében 1944–1945-ben c. nemzetközi 

tudományos konferencián tartott előadásnak, amely a Tordai Honvéd 

Hagyományőrző Bizottság tevékenységét ismertette, szerkesztett, angol 

nyelvű változata megjelent az Acta Universitatis Sapientiae c. nemzetközi 

folyóiratban is.  

A tanulmány címe: The Activites of the Committee for the Presevation of 

Military Traditions from Turda (THHB), ami a European and Regional 

Studies sorozat 7. kötetében (2015) található a 83–98 oldalon. 

 

 

 

Ez is egy fontos lépcsőfok az évtizedekig hallgatásra ítélt témák – a tordai 

csata hősi halottainak és a csata után malenkij robotra elhurcolt tordai 

magyar civilek sorsának – kutatása, megismertetése terén!  

48. kép: A THHB az Acta Univeritatis Sapientae c. nemzetközi tudományos folyóiratban 
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Megemlékezés 2016. május 29-én, a magyar hősök emléknapján 

A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság a tordai Központi Magyar 

Temetőben 2016. május 29-én a magyar hősök emléknapja alkalmából 

ismét három helyszínen szervezett megemlékezést: 

- a tordai csata hősi halottainak sírkertjében 

- v. Pataky József néhai THHB-elnök sírjánál 

- a malenkij robotosok kopjafájánál. 

Az emlékezésre összegyűlteket Józsa István Lajos THHB-elnök 

köszöntötte a honvédsírkertben. Vincze Csongor újtordai református 

lelkipásztor fohászt mondott. 

 
A Jósika Miklós Elméleti Líceum és a helyi cserkészek által előadott 

műsort Józan Erzsébet tanárnő szervezte. Közreműködött az 

Alsófelsőszentmihályi Vegyes Dalkör is. 

Az eseményen részt vett és koszorúzott dr. Skelecz György konzul 

(Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár). 

49. kép: A 2016-os megemlékezés – fohász 
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50. kép: A Jósika Miklós Elméleti Líceum és a helyi cserkészek műsora 

51. kép: Dr. Skelecz György konzul koszorúz v. Pataky József sírjánál 
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Csoma Botond az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke a tordai 

csata hőseire emlékezett, akik majdnem egy hónapig tartó helytállással 

lelassították Magyarország elfoglalását, megmentve a bekerítéstől az 

Észak-Keleti-Kárpátokban tartózkodó seregtesteket. Hangsúlyozta: a hősi 

helytállásban elesett, életüket áldozó katonák személyi tragédiáját nem 

feledtetheti az aktuálpolitika. Ugyanígy – sokéves kényszerhallgatás után 

52. kép: Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke mond beszédet 
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– a kommunista hatalom kezdetén malenkij robotra elhurcolt polgári 

áldozatokról is meg kell emlékezni, beszélni kell róluk. 

 
Az egykori THHB-elnök, v. Pataky József sírjánál többek között Józsa 

István Lajos jelenlegi elnök, unitárius lelkész méltatta elődjének 

önfeláldozó munkáját, a hősi halottak és civil áldozatok emlékének 

ápolásával kapcsolatos tevékenységét, közösségszervező és -megtartó 

igyekezetét. 

Végül a Tordáról elhurcolt, szovjet fogságban meghalt 216 ismert nevű 

magyar polgári személy emlékére állított, gránittömbös-kopjafás 

emlékoszlopnál zárult a tiszteletadás, ahol a Szózat és a Székely Himnusz 
csendült fel.  

Mindhárom helyszínen koszorúzás is volt. 

 

Az megemlékezés után a résztvevők többsége a Jósika Miklós Elméleti 

Líceum udvarán szeretetvendégségben részesült, itt folytatódott kötetlen 

beszélgetéssel az összejövetel. 

 

53. kép: Józsa István Lajos THHB-elnök méltatja elődjének önfeláldozó munkáját 
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54. kép: Megemlékezők a malenkij robotos emlékműnél (távolban a Tordai-hasadék) 

55. kép: Cserkészek és az Alsófelsőszentmihályi Vegyes Dalkör az emlékműnél 
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56. kép: Péter Erzsébet tordai cserkész konferál 

57. kép: Józsa Eszter, a Jósika Miklós Elméleti Líceum tanulója szaval 
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58. kép: Tordai cserkészek koszorúznak 

59. kép: A Történelmi Vitézi Rend anyagi támogatást is nyújtott a méltó megemlékezéshez 
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60. kép: Szeretetvendégség a megemlékezés után – 1 

61. kép: Szeretetvendégség a megemlékezés után – 2 
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A kolozsvári Szabadság c. napilap tudósítása az eseményről 

 

A THHB által a magyar hősök emlékünnepére – 2016. május 29-ére – 

szervezett tordai megemlékezésekről a kolozsvári Szabadság c. erdélyi 

közéleti napilap terjedelmes cikket közölt május 31-én: Mai vitézek 

méltatták a régiek példás cselekedeteit – Emlékünnepség Tordán a magyar 

hősök napján16. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság 

munkájában fontos szerepe van a nyilvánosságnak, amihez 

elengedhetetlen a híradás, és ez a Szabadság c. napilap részéről 

rendszeresen meg is történik egy-egy esemény kapcsán. (A kiadvány 

végén található egy lista az 1995–2008. időszakban közölt cikkekről A 

THHB a nyomtatott sajtóban cím alatt) 

„A magyar hősökre emlékezett május 29-én, vasárnap a Tordai Honvéd 

Hagyományőrző Bizottság (THHB). 

A Magyar Hősök Emlékünnepét egy 1917-ben született, majd sokáig 

betiltott törvény feltámasztásával, a magyar Országgyűlés 

jogszabályalkotásának köszönhetően 2001 óta – hivatalos megindoklással 

a Magyarország szabadságáért, függetlenségéért és fennmaradásáért 

küzdött hazafiak emlékünnepeként – minden május utolsó vasárnapján 

rendezik meg. A szervezésben a Tordai Magyar Kulturális Egyesület, a 

Vitézi Rend székei, az erdélyi magyar történelmi egyházak, valamint több 

hazai, anyaországi és Nyugaton élő magánszemély is részt vállalt. Az 

eseményen a tordai központi temető három helyszínén az 1944-es tordai 

csata áldozataira, a THHB néhai elnökére, vitéz Pataky Józsefre és a 

városból a második világháború lezárása után szovjet fogságba ártatlanul 

elhurcolt több száz magyar civilre emlékeztek. (Részletek az 5. oldalon)”17 

– áll a címlapon egy fényképpel, ami a honvédsírkertben készült. 

Az 5. oldalon szintén egy fénykép látható – a szovjet fogságba elhurcolt 

civilek emlékművénél készült –, amit háromhasábos tudósítás követ.  

  

                                                      
16 Szabadság, XXVIII. évf. 124. szám, címlap 
17 Szerző: Ördög I. Béla 



Dr. Cech Vilmos – Józsa István Lajos – Kékkői Károly 
 

68 

Emlékműavatás Kolozsvárt 2016 őszén 

 

A 2014-es megemlékezés óta pozitív fejlemények voltak Kolozsvárt is. Az 

akkor elhelyezett emléktábla mellett, melyet dr. Murádin János Kristóf 

említett beszédében, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és 

kényszermunkások emlékéve keretében – sikeres pályázat következtében 

– magyar állami támogatással immár emlékművet is avathattak 2016. 

november 18–19-én a Házsongárdi temető lutheránus sírkertjében az 1944 

októberében Kolozsvárról elhurcolt ötezer magyar civil férfi emlékére. 

Az ünnepség tudományos konferenciával egészült ki, amelyen többek 

között Józsa István Lajos THHB-elnök is előadást tartott. 

 

 

Az emlékmű Gergely Zoltán szobrászművész alkotása. 

 

 

 

62. kép: Emlékműavatás Kolozsvárt 2016. 
november 19-én – 1 

63. kép: Emlékműavatás Kolozsvárt 2016. 
november 19-én – 2 
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III. A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság 

tevékenysége 

 
A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság 2000. szeptemberi 

megalakulása óta bejegyzett egyesületként működik. Jelenleg a Tordai 

Magyar Kulturális Egyesület szervezetén belül tevékenykedik.  

 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum eltökélt szándéka volt a II. 

világháborúban elesett honvédek jelzett vagy jeltelen sírjainak felkutatása. 

A Budapesti Honvéd Hagyományőrző Iroda ajánlására 2000. szeptember 

64. kép: A THHB címere 
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5-én hivatalosan is megalakult a Tordai Honvéd Hagyományőrző 

Bizottság nyolc taggal, amelyből 

- öt tordai: 

o Pataky József, a THHB elnöke 

o Molnár Lajos 

o Bíró Sándor 

o Fodor Béla 

o Székely István 

- és három budapesti: 

o dr. Cech Vilmos 

o Buttka Gusztáv 

o Ányok Károly volt. 

Később csatlakozott hozzájuk Budapestről: 

- Bardócz Árpád 

- Kékkői Károly. 

Pataky József 2014-es elhalálozása óta Józsa István Lajos tordai unitárius 

lelkész tölti be az elnöki posztot. 

 
 

65. kép: THHB-tagok 2000 októberében a honvédsírok fölé emelt kopjafa avatásakor: 
Fodor Béla, dr. Cech Vilmos, Székely István, Pataky József, Molnár Lajos, Bíró Sándor 
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Elsődleges célként a következőket jelölték meg: 

- A tordai honvédtemető sírkertté alakítása, gondozása (Avatás 2004. 

október 17-én, a tordai csata 60. évfordulóján volt) 

- Újabb ismeretlen honvédsírok felkutatása, nyilvántartásba vétele 

(2004-re már több mint 15 újabb sírt találtak meg, ezeket 

nyilvántartásba vették; a tordai névlistát is nyolcszor kellett 

átírniuk) 

- Az ismert sírok gondozása Torda és Aranyos-vidék körzetében 

(Teljesítették, sőt az Aranyos-vidék körzetén kívül is tették. Sok 

helységgel kapcsolatot tartanak fenn, kutatási eredményeiket 

folyamatosan ismertetik az anyaországi hadisírgondozókkal, 

névlistákat adnak át. Munkájukhoz a történelmi egyházak vezetői 

és civil szervezetek is készségesen viszonyulnak) 

- Érdeklődő levelekre válasz adása, felvilágosítás nyújtása 

(Ismereteik, listáik, internetes hivatkozásgyűjteményük birtokában 

ennek a célnak is igyekeznek maximálisan megfelelni). 

Kutatómunkájukban nagy segítségükre vannak a tordai csatával 

kapcsolatos könyvek, így: 

- Hollósy-Kuthy László: Don, Torda, Kárpátok 

- Ravasz István: Erdély ismét hadszíntér 1944 

- Bús János – Szabó Péter: Béke poraikra II. 

- v. Kékkői László: Tűzözön – ahogyan én láttam (kezdetben még 

kéziratban). 

Meg kell jegyezni, hogy a már 85. életévét betöltött vitéz Kékkői László, 

aki a 25. gyalogezred 7. századának parancsnokaként végigharcolta a 

tordai csata időszakát, anyagi segítségen kívül erkölcsileg is nagy 

támogatást nyújtott: példát mutatott hazaszeretetből és abból, hogyan lehet 

a múltat, a bajtársak emlékét tisztelni, őrizni. 

Ki kell emelni dr. Cech Vilmos budapesti THHB-tag fáradhatatlan 

munkáját is. Szilárd meggyőződésünk, hogy a Torda és Budapest közötti 

kapcsolattartás az ő áldozatkészsége, „rámenőssége”, önzetlensége nélkül 

meghiúsult volna. Mi több, anyagi segítségén kívül számos külföldi 

támogatót is sikerült a THHB ügye mellé állítania.  

A THHB megalakulása után társult a tordai Petőfi Társasághoz (elnök: 

Nagy Albert ref. esperes úr) mint bejegyzett, hivatalos magyar 

egyesülethez, hogy támogatások kérésekor és fogadásakor mint bejegyzett 
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jogi személy végezhesse az elszámolásokat. A Petőfi Társaságon belül 

Pataky József egyszemélyi felelősséget vállalt a THHB tevékenységének 

szabályos működéséért. 

Ebben az időszakban alakították ki a Központi Magyar Temetőben a 

„Honvédparcellát”. A tömegsírok feletti terület rendezése saját fizikai 

erőből és adományokból valósult meg. 

Kopjafa állítása 

A kopjafa anyagát székelyudvarhelyi volt székely határőr: Ferenc 

Domokos adományozta, a faragását Kisgyörgy Imre székelyudvarhelyi 

faragómesterrel saját költségére Pataky József rendelte meg. A Tordára 

szállítást Bíró Sándor (THHB) vállalta. Először Pataky József udvarára 

került a kopjafa, ugyanis a tartósítóanyaggal való többszöri bevonást, 

kezelést ő maga végezte. 

A temetőben betonalap készítését, valamint a kopjafa helyszínre szállítását 

a THHB tordai tagjai végezték helybeli segítőkkel. 

A kopjafaavatásra az eredeti eltemetési helyeket és névsorokat tartalmazó 

zománctáblákat adományokból készíttették el a THHB tagjai helyi iparos 

megkérésével. 

 
A következő években a terep lépcsős elrendezése után a 22 db 

betonkeresztet a THHB tagjai és támogatói a temetőben öntötték le, és 

66. kép: Készül a támfal, ahová később a márványtáblák kerülnek 
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hátukra kötözve 96 lépcsőn vitték a helyszínre. Ott a kijelölési és az 

elhelyezési munkálatokat Péter Árpád és Pataky József irányításával, 

valamint részvételével végezték. 

A támfal létesítését hosszas tervezés után külső anyagi támogatók 

segítségével valósították meg. 

A támfalra 14 db márványtáblát vásároltak a piski márványbánya 

anyagából kedvezményesen. A bányából a szállítást Bíró Sándor vállalta, 

a méretre vágást, csiszolást, majd a betűvéséseket Péter Árpád végezte. A 

nagy és költséges munkához különböző szervezetek és magánszemélyek 

nyújtottak segítséget.  

Támogatók: 

- Pro Professione Alapítvány – támfal 

- HM Hadtörténeti Intézet Hadisírgondozó Iroda (Budapest) – 

betűvésés 

- Communitas (RMDSZ, Kolozsvár) – tereprendezés  

- Magánszemélyek (USA): 

o Kerkay család  

o Zoltáni Csaba és családja. 

  
67. kép: Az elkészült sírkert a márványtáblákkal, betonkeresztekkel 
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Kiadványok 

„… állták Tordánál a csatát fejtetőig vérben…” 

Ez az emlékkönyv a tordai csata 60. évfordulójára készült 2004-ben. 

Második, bővített kiadása 2005-ben jelent meg 120 oldal terjedelemben. 

Nyomtatta, kötötte és kiadta: Hiperborea Kft., Torda. 

ISBN: 973-7935-35-7. 

A könyv összeállítását a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi 

Irattárának anyagából dr. Bús János igazgató úr és munkatársai önzetlenül, 

lelkiismeretesen végezték. Köszönet jár érte! 

Támogatók: 

- Határon Túli Magyarok Hivatala (Budapest) 

- Zoltáni Csaba és családja (USA) 

- Fenyves János  (USA). 

Kékkői László: Tűzözön (Ahogyan én láttam) 

A Kis Magyar Golgota trilógia I. kötete 238 oldalas terjedelemben készült 

el 2005-ben. 

Fő támogató: Pro Professione Alapítvány (Budapest). 

Nyomtatta, kötötte és kiadta: Hiperborea Kft., Torda. 

ISBN: 973-7935-40-3. 

Cech – Józsa – Kékkői: The Activites of the Committee for the 

Presevation of Military Traditions from Turda (THHB) 

Ez egy tanulmány, amely a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság 

tevékenységét ismerteti angol nyelven (korábban már említettük a jelen 

kiadványban). 

Az Acta Universitatis Sapientiae c. nemzetközi folyóiratban jelent meg a 

European and Regional Studies sorozat 7. kötetének (2015) 83–98 oldalán. 

ISSN: 2066-639X. 

Diabemutató a THHB munkájáról 

Konferenciákon, kerekasztal-beszélgetések alkalmával a Tordai Honvéd 
Hagyományőrző Bizottság diabemutató segítségével ismerteti kutatásait, 
eredményeit. Ez jelenleg 44 diából áll, folyamatosan bővül. Néhány ezek 
közül: 
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68. kép: A THHB tevékenységét bemutató prezentáció – 27. dia 

69. kép: A THHB tevékenységét bemutató prezentáció – 32. dia 
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70. kép: A THHB tevékenységét bemutató prezentáció – 33. dia 
 

71. kép: A THHB tevékenységét bemutató prezentáció – 37. dia 
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72. kép: A THHB tevékenységét bemutató prezentáció – 40. dia 

73. kép: A THHB tevékenységét bemutató prezentáció – 42. dia 
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74. kép: A THHB tevékenységét bemutató prezentáció – 43. dia 
 

75. kép: A THHB tevékenységét bemutató prezentáció – 44. dia 
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Meghívók emlékezésekre 

 

 
Az első meghívó a tordai csata befejezésének 60. évfordulója alkalmából 

tartandó megemlékezésre készült 2004 októberében. A meghívó 

színvonalas megjelenítéséhez még Kerkay Béla Chicagoban (USA) 

dolgozó grafikust, támogatónkat kértük fel, aki elvállalta, és támogatásul 

megtervezte elkészítését. 

A későbbiekben az avatási/emlékezési összejövetelekre a meghívók 

nyomdakész állapotra történő grafikai szerkesztését Kékkői Károly 

végezte – hozzájárulásul. 

A tordai emlékhelyen kívüli helységekben a helyi magyarok – lelkészeik 

vezetésével, együttműködésével – segítették a THHB kezdeményezéseit. 

Az emlékhelyek létesítéséhez széleskörű gyűjtést szerveztek a tagok. A 

betűvésési költségeket a HM Hadisírgondozó Iroda vállalta, számos 

esetben az emlékoszlop, síremlék állításának magas költségeit is. Helyi, 

anyaországi és külföldön élő személyek adományai segítségével sikerült 

méltó környezeteket kialakítani, ünnepélyességet biztosítani. 

Évről évre egyre több emlékhely létesítésére került sor a Torda környéki 

települések magyar temetőiben, templomkertjeiben. Minden esetben a 

THHB elnöke és tagjai voltak a szervezés fő segítői, tanácsadói. 

A fényképes dokumentálást is elsősorban a tagok, ill. hozzátartozóik 

végezték. A videofelvételek és további fényképek készítését Kiss Gyula 

tordai fényképész vállalta, és bocsátotta azokat a THHB rendelkezésére. 

 

76. kép: Meghívó a tordai csata 60. évfordulójára 
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77. kép: A tordai csata 65. évfordulóján, 2009. szeptember 12. 

78. kép: A szindi emlékhely avatása, 2011. szeptember 10. 
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Kitüntetések, elismerések 

A THHB tagjai a hadisírgondozás területén végzett munkájukért számos 

kitüntetésben, jutalomban részesültek. 

A tordai csatában elesett magyar katonák sírjainak felkutatása, 

nyilvántartása, gondozása, felújítása terén tett kimagasló munkájáért 2008-

ban a Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím ezüst fokozatát kapta 

Pataky József THHB-elnök a honvédelmi minisztertől, amelyet 

Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dísztermében adtak át 

számára. 

Ugyancsak a THHB elnökét 2010-ben Julianus-díjjal tüntették ki 

Csíkszeredában. A laudációban ez áll: „A II. világháborúban harcoló, 

hazájukat védő honvédek esküt tettek, amely így hangzott: »A hazáért, 

mindhalálig!« v. Pataky József  elkötelezettsége, határozott egyénisége, 

katonás magatartása azt sejteti számomra,  hogy – a nemzeti múltat kutató 

és feltáró munkája során – ő maga is belső parancsként élte át a katonai 

esküt, és a haza, a szülőföld védelmében »bajtárssá«, »honvédővé« lett a 

szó valódi értelmében. Nemcsak felismerte, hanem mélyen átélte azt a 

felelősséget, amely a szűkebb magyar haza, a szülőföld, a szabadság és a 

nemzeti méltóság védelmében kell megnyilvánuljon. Átérezte – éppen úgy, 

mint a honvédő katonák –, hogy a haza, a szülőföld védelme reá is bízatott. 

Így v. Pataky József azzal a hűséggel és bátorsággal állja ma is »Tordánál 

a csatát«, amivel honvédő elődei. Az »A hazáért mindhalálig!« jelmondat  

létprogrammá, létparanccsá vált számára, amely a naponkénti 

helytállásban, a példamutatásban nyilvánul meg.”18  

Dr. Cech Vilmos, a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság tagja, 

egyetemi adjunktus, okl. gépészmérnök 2011-ben a Magyar 

Hadisírgondozásért Kitüntető Cím ezüst fokozatát kapta az Erdélyben 

végzett önfeláldozó, sokéves hadisírgondozó tevékenységéért, valamint a 

tordai csatában elesett magyar katonák sírjainak felkutatása, 

nyilvántartása, gondozása, felújítása és emlékük megőrzése terén végzett 

kimagasló munkájáért. Az átadásra Budapesten a Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum Dísztermében került sor. 

A két világháborúban elhunyt magyar katonák emlékének megörökítése és 

ápolása terén végzett munkálkodásáért, a romániai magyar hadisírok, 

honvédemlékművek létesítésében, illetve az elhanyagolt sírhelyek, 

síremlékek rendbetételében végzett sokéves munkássága elismeréseként 

                                                      
18 Józsa István Lajos laudációja 
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Pataky József THHB-elnököt 2012-ben a Magyar Arany Érdemkereszttel 

jutalmazták. A kitüntetést Magyarország kolozsvári főkonzuljától, 

Szilágyi Mátyástól vette át a Kolozsvári Magyar Operában, március 15-

én. 

A honvédelmi minisztertől Pataky József 2012-ben megkapta a Magyar 

Hadisírgondozásért Kitüntető Cím arany fokozatát is a második 

világháborúban az erdélyi hadszíntéren, különösen a tordai csatában hősi 

halált halt magyar katonák sírjainak megóvása és felújítása terén végzett 

kimagasló munkájáért, amelyet Budapesten a Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum Márványtermében adtak át számára. 

 
 

 

  

79. kép: A honvédelmi miniszter 2012-ben Pataky Józsefnek ítélte a Magyar 
Hadisírgondozásért Kitüntető Cím arany fokozatát. Átadta dr. Töll László alezredes 2012. 

május 18-án 
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A THHB tevékenysége összefoglaló táblázatban 

A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság és a helyi szervezetek által állított emlékművek, nyilvántartott sírok 

Helység Hol található Elesettek 

száma 

Megjegyzés Emlékműforma 

Alsó-

felsőszentmihály 

Unitárius templomkert 7 Helybeli nemzetőrök 

legyilkolva 

Kopjafás 

emlékoszlop 

Alsójára Magyar temető 19 Betonkeretes, lefedve. Avatás: 

2003. 

Közös sír kereszttel 

Aranyosegerbegy Református templomkert – Emléktábla nevekkel a 

templom külső falán. Avatás: 

2005. 

Kopjafás 

emlékoszlop 

Aranyosegerbegy Református temető 60 Tömegsír. Avatás: 1994. 

Ráépítettek az ortodoxok? 

Emlékoszlop 

(obeliszk) 

Aranyosgerend Református temető 35 Betonkeretes Avatás: 2005. A 

templom belső falán fekete 

márványtábla. Avatás: 2007. 

Közös sír sírkővel 

Aranyosgyéres Református templomkert 17 Elszórt sírok. Avatás: 2005. 

2011-ben márványlapot 

avatnak. 

Emléktábla – 

fémlap 

Aranyoslonka Község határában 11 Magyarázatra szorul!? Elszórt sírok 

Bágyon Unitárius templomkert 23 Tömegsír. Avatás: ? Tervezett (!) 

emléktábla 
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A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság és a helyi szervezetek által állított emlékművek, nyilvántartott sírok 

Helység Hol található Elesettek 

száma 

Megjegyzés Emlékműforma 

Berkes Ortodox templomkert 160 Tömegsír. A magyar feliratot 

többször elvitték. Temetve: 

szovjet, román, német, magyar. 

Obeliszk 

Bonchida Református temető 109 Egyéni sírok. Avatás: 2008. Emlékfal 

Dés Városi köztemető 82 Látható sírhantok. Avatás: 

2011. 

Turulmadaras 

obeliszk 

Detrehemtelep Református temető 60 Egyéni sírok. Avatás: 2011. 

jún. 4. Emléktábla a templom 

külső falán. Avatás: 2005. 

Kopjafás 

emlékoszlop 

Gerendkeresztúr Református templomkert 

és virághegyi temető 

26 Avatás: 2013. Két helyen is 

van tábla: a templomkertben és 

a temetőben 

Kopjafás 

emlékoszlop és 

gránittömb 

Gyulafehérvár Római katolikus temető 65 Hadifogolysírok, elhanyagolt Egyéni sírok, 

betonkeresztek 

Hadrév Református templomkert 20 Avatás: 2014. Kopjafás 

emlékoszlop 

Harasztos Református temető 23 Tömegsír – gondozott. Avatás: 

2000. 

Betonkeretes sír, 

sírkő 

Kiskunfélegyháza  Felső temető 10 Avatás: 2011. (A tordai 

honvédsírkertben 2012.) 

Márványtábla 

nevekkel 
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A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság és a helyi szervezetek által állított emlékművek, nyilvántartott sírok 

Helység Hol található Elesettek 

száma 

Megjegyzés Emlékműforma 

Kolozs – 38 – – 

Kolozsbos Unitárius paplak kertje 17 Összevont síremlék, gondozott. 

Avatás: 2006. 

Emlékoszlop 

Kolozson 

Kolozskara – 11 – – 

Kolozsvár  I. Házsongárdi 

katonatemető 

251 Egyéni sírok, gondozott, újabb 

nevek ismertek (203 + 48 = 

251) 

Betonkeresztek 

Kolozsvár II. Új zsidó temető 68 Két tömegsír – név szerint 

ismertek 

– 

Komjátszeg Unitárius templomkert 16 Avatás még nem volt.  Emléktábla 

Középpeterd Ortodox temető 11 Hantolt tömegsír Közös sír, 

vaskereszt 

Kraszna Az óvoda udvarán 3 Fekete márványlap. Avatás: 

2009. 

Turulmadaras 

emlékoszlop 

Magyarfenes Református templomkert 

és temető 

13 Állítólag többen vannak, 

kutatunk 

Kopjafás 

emlékoszlop 

Magyarléta Elszórtan 5 Kutatás folyamatban – 

Magyarlóna Elszórtan 13 Kutatás folyamatban – 

Magyarszovát Unitárius templomkert 6 Gondozott. Avatás: 2007. Közös sír sírkővel 
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A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság és a helyi szervezetek által állított emlékművek, nyilvántartott sírok 

Helység Hol található Elesettek 

száma 

Megjegyzés Emlékműforma 

Magyarvista Temető 3 Avatás: 2013. Kopjafa és 

emléktábla 

Margitta Református templomkert 81 Avatás: 2009.  Kopjafás 

emlékoszlop 

Mészkő A község határában 27 Unitárius templomkert. Avatás: 

késik! 

Emlékkő 

Mezőbő Ortodox temető 37 Néhány korhadt fakereszt, 

gondozatlan 

Egyéni sírok 

Mezőőr A faluszéli legelőn 18 Tervezünk egy betonalapba 

állított keresztet 

Alig látható 

sírhantok 

Miriszló   I. Református temető 6 Gondozott Sírkő 

Miriszló  II. Főút mentén, tömegsír 36 Számszerű hitelességét 

tisztázni kell! 

4 db betonkereszt 

Miriszló III. Erdő 6 Miriszló-Őrménes közötti erdő Jeltelen tömegsír 

Nagyenyed Református temető 234 Hadifoglyok, közös sír. Avatás: 

2007. 

Emlékfal oszloppal 

Nagykároly Római katolikus temető 32 Avatás: 2013. (A református 

temetőben is van egy emlékmű 

12 névvel) 

Obeliszk nevekkel 
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A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság és a helyi szervezetek által állított emlékművek, nyilvántartott sírok 

Helység Hol található Elesettek 

száma 

Megjegyzés Emlékműforma 

Nagyszalonta Városi temető 219 Honvédsírkert, gondozott Turulmadaras 

emlékoszlop 

Nyírmező Római katolikus temető 19 Egyéni sírok – 

Torockószentgyörgyön kopjafa 

feliratozva. Avatás: 2006. 

Emlékoszlop 

táblával 

Paptamási Református temető 6 Gondozott Kopjafás 

emlékoszlop 

Segesvár Római katolikus temető 45 Szovjet fogolytáborból 

visszatért magyar honvédek 

Márványlap, 

emlékmű 

Sinfalva Hesdát folyó mellett 3 Emléktábla az unitárius 

templom falán. Avatás: késik!  

Közös sír 

Szamosfalva Református temető 8 5 a református temetőben, 3 az 

iskolakertben 

Emlékoszlop 

Szászfenes Magyar temető 20 Betonkeret, gondozott Közös sír 

Székelyhidas Görög katolikus 

templomkert 

12 A sírok gondozottak. Avatás: 

2013. 

Egyéni sírok 

Székelykocsárd – 7 – – 
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A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság és a helyi szervezetek által állított emlékművek, nyilvántartott sírok 

Helység Hol található Elesettek 

száma 

Megjegyzés Emlékműforma 

Szind Unitárius templomkert 43 Ebből 7 egyéni sír a 

templomkertben. Avatás: 2011. 

szept. 10. 

Gránit obeliszk 

Torda   I. Magyar központi temető 216 Díszhelyen a „malenkij robot”-

ra elhurcoltak emlékére. 

Avatás: kopjafa – 1995., nevek 

– 2014. 

Kopjafás 

emlékoszlop 

Torda  II. Magyar központi temető 224 Egyéni sírok. Vaskerítés, 13 

fehér márványlap nevekkel. 

Gondozott. Avatás: 2004. 

Kopjafás e.oszlop, 

sírkert 

Torda III. Újtordai református 

templomkert 

– Emlékállítás. 49 exhumált 

honvéd a magyar központi 

temető honvédsírkertjében. 

Kopjafás 

emlékoszlop 

Tordaszentlászló Millenniumi kiserdő 19 Fekete márvány. Avatás: 2008. Tömegsír sírkővel 

Tordatúr Római katolikus és 

ortodox temető  

– Szovjet, magyar, német. 

Gondozatlan. 

Obeliszk, tömegsír 

Tordatúr Unitárius templomkert 52 Fehér márványtáblákon névsor. 

Avatás: 2007. 

Kopjafás 

emlékoszlop 
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A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság és a helyi szervezetek által állított emlékművek, nyilvántartott sírok 

Helység Hol található Elesettek 

száma 

Megjegyzés Emlékműforma 

Torockószentgyörgy Római katolikus temető 9 Hantolt sírok. Avatás: 2006. Egyéni sírok, 

emlékoszlop 

Tövis Református temető 11 Hadifoglyok Jeltelen sírok 

Várfalva Unitárius temető 2 Hantolt sír, gondozott. Avatás: 

2012. 

Közös sír, 

vaskereszt 

Összesen 
 

2574 
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A THHB a nyomtatott sajtóban 

Mint korábban jeleztük, a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság 

munkájában elengedhetetlen a sajtónyilvánosság. 

Alább az 1995–2008 időszakból közlünk egy gyűjtést a nyomtatott 

sajtóban megjelent cikkekről, ami tükrözi a THHB szerteágazó munkáját. 

 

Helikon [Kolozsvár], 1995. 11. 20., p. 22: „A tordai halálmenet – A tordai 

temetőben 1995. október 29-én, az 1944-ben elhurcolt áldozatok 

emlékművének felavatásán elhangzott beszéd” 

Magyar Nemzet, 1998. 11. 02., Magyar égtájak – p. 11: „Őrzik az Erdélyt 

védők emlékét – A tordai csatában 1944 őszén hősi halált halt 167 honvéd 

névsora” 

Szabadság, 1998. 11. 05., p. 1, 6: „Honvédtömegsír Tordaszelestyén – Az 

utódoknak kötelessége az emlékezés és az emlékeztetés egyaránt” 

Szabadság, 2000. 10. 30., p. 1, 8: „Kopjafát állítottak Tordán az 1944-es 

csatában elesettek emlékére” 

Szabadság, 2001. 09. 28., p. 1, 5: „Újabb tömegsír Középpeterden – 11 

magyar katona nyugszik a közös sírban” 

Szabadság, 2001. 11. 20., p. 1, 8: „Újabb honvédeket azonosítottak a 

Házsongárdi temetőben” 

Szabadság, 2001. 11. 23., p. 5: „Második világháborús tömegsír” 

Szabadság, 2002. 06. 01., p. 5: „Újabb honvédsírok Aranyosgerenden” 

Romániai Magyar Szó, 2002. 06. 13.: „A tordaiak kegyelettel őrzik 

halottaik emlékét” 

Szabadság, 2002. 09. 21., p. 1, 5: „Eltemetetlen magyar katona” 

Krónika, 2002. 09. 21–22.: „Rozsdás fémgombok, tízfilléres pénzérme és 

törött fogú fésű maradt a honvéd után – Tordára temetnék a magyar 

katonát” 

Szabadság, 2002. 10. 28., p. 1, 5: „Eltemették a magyar honvédet – 

Megemlékezés a tordai csatában elesett katonákra” 

Szabadság, 2002. 11. 20., Körkép: „Újabb honvédsírokra bukkantak – Az 

idő múlik, az élő tanúk sora fogy” 

Krónika, 2003. 04. 03.: „Pénzhiányra hivatkozik a magyar katonai attasé” 
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Krónika, 2003. 04. 17., p. 1, 2: „Síri csendben a hadisírgondozók – Nem 

foglal állást a Honvédelmi Minisztérium” 

Szabadság, 2003. 05. 30., p. 4: „Magyar hősökre emlékeztek – Jövőre 

sírkertet avatnak” 

Szabadság, 2003. 06. 21., Körkép – p. 6: „Honvédsírkert Tordán – Sokan 

nem vállalják a tordai ütközet emlékét” 

Krónika, 2003. 06. 24., p. 1, 5: „Tordán a magyarok nem felejtenek – 

Hivatalosságok közönye övezi a hadisírgondozók munkáját” 

Szabadság, 2003. 11. 06., p. 1, 5: „Sírkeresztet állítottak a honvédek 

emlékére Tordatúron” 

Szabadság, 2004. 10. 13., Múltidéző – p. 9: „Tragikus emlékképek a 

Szentlászlói-medencéből, a Hesdát- és a Jára-völgyből hatvan esztendő 

távlatából (1944–2004)” 

Szabadság, 2004. 10. 13., p. 5: „Honvédtemetőt avatnak Tordán” 

Szabadság, 2004. 10. 18., p. 1, 4: „Sírkertszentelés a tordai csata 60. 

évfordulóján – Az Aranyos-vidéken elesett magyar katonákra emlékeztek” 

Krónika, 2004. 10. 18., Erdélyi tudósítások: „Felavatták az ótordai 

honvédtemetőt a tordai csata 60. évfordulóján – Hősként haltak meg egy 

rossz ügyért” (sic!) 

Erdélyi Napló, 2004. 10. 19., p. 1, 2: „Felavatták az ótordai 

honvédtemetőt” 

Nemzetőr, 2004. 11. 03.: „Akik életüket áldozták a Hazáért – »Állták 

Tordánál a csatát fejtetőig vérben«” 

Egri Fehér/Fekete, 2004. 12. 24., p. 15: „Megtörtént…” 

Krónika, 2005. 09. 01., Dokumentum – p. 9: „Honvédsírokat avatnak a 

halottak napján – A nagyenyedi fogolytáborban 1945-ben elhunyt 238 

magyar katonának készülnek emléket állítani” 

Szabadság, 2006. 06. 05., Emlékezet – p. 11: „Emlékoszlopot avatnak 

Kolozson” 

Szabadság, 2007. 06. 12., Múltidéző – p. 8: „Újabb siratófal a magyar 

honvédek emlékére – Tisztelgés a Nagyenyeden elhunyt katonák előtt” 

Szabadság, 2007. 07. 11., p. 10: „Nagyenyed után Tordatúron állítanak 

emléket a honvédeknek” 
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Ziarul, 2007. 10. 21., Magyar oldal: „Magyar kopjafa magyar 

honvédoknak” 

Szabadság, 2007. 10. 15., p. 8: „Újabb kopjafa magyar honvédek 

emlékére” 

Krónika, 2007. 10. 15.: „Elmenekített emlékhely” 

Szabadság, 2008. 01. 05., Mozaik: „Hol sírjaink domborulnak…” 

Szabadság, 2008. 09. 26.: „Élő emlékezet” 

Szabadság, 2008. 10. 01., Múltidéző: „Honvédek emlékére avattak 

kopjafát Aranyosegerbegyen” 

Szabadság, 2008. 12. 20., Múltidéző – p. 4: „Hol sírjaink domborulnak – 

Az utódoknak kötelessége az emlékezés és az emlékeztetés egyaránt” 

 

(Még hosszan folytatható lenne a lista az azóta eltelt időszakból) 
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A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság az interneten 

 

Az interneten a „Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság” keresőkulcsra 

(idézőjelekkel!) több mint ezer találat nyerhető, amik egyértelműen a 

THHB-t említő oldalakra vezetnek. 

Maga a THHB is tudósít tevékenységéről a http://kek-soft.hu/thhb.htm 

lapon, illetve az azon hivatkozott oldalakon. Itt a bemutatkozáson kívül 

e-mail címek is találhatók, amik a kapcsolattartás miatt fontosak. 

Manapság elektronikusan érkezik a megkeresések többsége. (Meg kell 

jegyezni, hogy – immár több mint 72 év távlatából – még mindig gyakori 

a hozzátartozót kereső e-mailek érkezése!). A fontosabb események 

ismertetése is ezeken az oldalakon történik az elhunytak névsorával, 

számos fényképpel. 

Egy-két képmetszet ezekről: 

 
80. kép: Képmetszet a THHB honlapjáról – 1 

http://kek-soft.hu/thhb.htm
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81. kép: Képmetszet a THHB honlapjáról – 2 

 

82. kép: Képmetszet a THHB honlapjáról – 3 
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IV. Pataky József (1931–2014)19 

A THHB néhai elnöke, v. Pataky 

József 1931. november 13-án 

született Várfalván, unitárius 

lelkészi családban.  

A sors gyermekkorában nem volt 

kegyes, ugyanis édesanyja a szülés 

után két hónappal meghalt. Meg 

sem ismerhette őt. Nem 

tapasztalhatta meg az édesanyai 

ölelés biztonságot adó érzését, 

melegét és szeretetét. 

Az édesapja újranősült, született 

négy testvére. Ismét felcsillant a 

remény a boldog gyermekkorra, 

ám „a baj nem jár egyedül” tartja 

a közmondás: 1944. szeptember 

12-én a Várfalvára bevonuló 

szovjet katonák barbár módon kioltják a lelkészédesapa életét, felgyújtják 

a papi lakot. Fiatal gyermekként kellett átélnie ezt a borzalmas tragédiát 

is. 

Végül nagyszülei nevelték fel, vették gondjaikba, megtéve mindent azért, 

hogy megfelelő körülmények között nőhessen fel: ember váljék belőle. 

A katonai szolgálat után az ambiciózus – iparkodó, törekvő, lelkes – ifjú 

továbbtanul, képesítést szerez üveg- és kerámia-szakterületen. Elvégezvén 

az Üveg és Kerámia Technikumot, Tordán helyezkedik el. Negyvenkét 

évig a Tordai Üveggyár alkalmazottja volt, ebből 12 évet mint 

osztályvezető, 30 évet mint munkavédelmi főtechnikus dolgozott. 

Munkatársai tisztelték, becsülték, felnéztek rá. 

Nagyon szerette családját: feleségét, leányát, vejét, unokáit. Valahányszor 

együtt volt a család, az a nap ünnep volt számára. Feleségével éjt nappallá 

téve dolgoztak, mindent megteremtve a családi jóléthez, biztonsághoz. 

                                                      
19 Részletek Józsa István Lajos unitárius lelkész 2014. január 8-án elhangzott nekrológjá-
ból 
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Fiatalkorában szeretett sportolni, mondhatni, szenvedélye volt a sport, a 

verseny, a mérkőzés, a küzdés.  Országos atlétikai bajnokságokon vett 

részt, többször is első és második díjas volt egyéniben és csapatban 

egyaránt. Tizenhárom évig atlétaedző, előbb az aranyosgyéresi atlétikai 

szakosztálynál, majd a tordai Aranyos Atlétikai Sportközpontnál. Több 

tanítványából testnevelő tanár és kiemelkedő sportoló lett. 

Miután a sportot abbahagyta, más elfoglaltságot keresett magának. 

Szenvedéllyel fogott hozzá a fafaragáshoz, véséshez. 1972-től a 80-as évek 

végéig templomi csillárokat, szószékkoronát, úrasztalokat, karzati és fali 

kazettákat faragott. Ahogy ő fogalmaz egy általa az egyházközségének 

adományozott – művészien díszített, faborítójú – albumban, amelybe 

munkái fényképét helyezte: „Szívem szeretetével, szerény művészi 

tehetségem odaadásával készítettem templomunk díszére, híveink 

örömére”. E templom úrasztala, fából faragott díszei az ő keze munkáját 

dicsérik, örökítik meg. 

Amihez hozzákezdett, azt mindig szenvedéllyel, odaadással, kitartással, 

felelősségtudattal, szeretettel és szakértelemmel végezte. 

A rendszerváltás után nyomban új területen találjuk: a közélet területén. 

Hasznára, javára, megtartására, előmenetelére akar lenni közösségének, 

magyar nemzetének, városának. 1990-től 18 éven át városi tanácsos a 

Romániai Magyar Demokratikus Szövetség képviseletében. Mindig úgy 

végezte munkáját, hogy szembe tudott nézni a választópolgárokkal. De 

szembe tudott nézni a többségi nemzet tagjaival is, akik tisztelték magyar 

nemzetisége, politikai elkötelezettsége ellenére, mert tanácsosként még az 

utcán is meghallgatta az emberek panaszait, észrevételeit, kéréseit, és 

lehetőségeihez mérten mindent megtett azok megoldása, orvoslása 

érdekében. Olyan komolysággal, felelősségtudattal és embertárs iránti 

tisztelettel végezte közéleti munkáját, hogy 2007-ben „Torda város 

díszpolgára” címmel tüntették ki. 

1995-ben  a Tordai Központi Magyar Temetőben mint akkori  helyi 

RMDSZ-elnök kopjafás emlékoszlopot állíttat a malenkij robotra elhurcolt  

és haza nem tért 204 civil áldozat emlékére. 

2000-ben – tekintettel arra, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 

Intézete feladatául tűzte ki a II. világháborúban elesett honvédek jelzett 

vagy jeltelen sírjainak felkutatását – kezdeményezésére megalakították a 

Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottságot (THHB), amelynek haláláig 

elnöke volt. Célul tűzték ki: a tordai honvédtemető sírkertté alakítását és 
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gondozását, ismeretlen honvédsírok felkutatását és nyilvántartásba vételét, 

új emlékhelyek létrehozását. 

Ismét új munkaterületet talált magának, ahol a tőle megszokott 

szenvedéllyel, kitartással, komolysággal, eltökéltséggel, fáradságot nem 

ismerő ügybuzgósággal végezte munkáját. Levelezett, telefonált, utazott, 

szervezett, pénzalapot gyűjtött az emlékművek felállításához, könyvet 

adatott ki a tordai csata emlékére. Végezte feladatát elszántsággal, pénz és 

taps nélkül! 

Engedjétek meg, hogy utolsó, gerendkeresztúri honvédemlékmű-avató 

beszédéből idézzek, mely pontosan tükrözi, számba veszi azt a hatalmas 

munkát, amit irányított, szervezett, megvalósított: „15 év leforgása alatt 

lelkiismeretes, felelősségteljes kutatómunka után 62 helyen illetve 

helységben sikerült 2.627 hősi halott, hadifogoly eltemetési helyét feltárni, 

sokakat név szerint azonosítani. Ez idő alatt sikerült 42 emlékjelet, 

kopjafás emlékoszlopot, sírkövet, sírkertet, »siratófalat«, turulmadaras 

emlékoszlopot állítani.” És további tervei voltak… 

Azt mondottam, hogy Pataky József „pénz és taps nélkül” – azaz 

önzetlenül, díjtalanul, nem várva fizetséget vagy különleges elismerést 

végezte a feladatát, ahogy ő mondotta: „kötelességét”. Elég volt számára 

egy-egy elesett honvéd családtagjának, leszármazottjának egyszerű 

köszönő szava. Boldog volt, ha másoknak örömet szerezhetett. Ha egy-egy 

elesett katonának tisztességes síremléket, emlékjelet állíthatott. 

Azt mondottam, hogy nem várt különleges jutalmat az elvégzett 

munkájáért, s talán éppen ezért részesült élete során számos kitüntetésben, 

jutalomban. 

A tordai csatában elesett magyar katonák sírjainak felkutatása, 

nyilvántartása, gondozása, felújítása terén tett kimagasló munkájáért 2008-

ban a Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím ezüst fokozatát kapta a 

honvédelmi minisztertől, amelyet Budapesten a Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum Dísztermében adtak át számára. 

2010-ben Julianus-díjjal tüntették ki Csíkszeredában. Hadd idézzek a 

laudációjából, hiszen engem ért az a megtiszteltetés, hogy méltassam 

tevékenységét: „A II. világháborúban harcoló, hazájukat védő honvédek 

esküt tettek, amely így hangzott: »A hazáért, mindhalálig!« v. Pataky 

József  elkötelezettsége, határozott egyénisége, katonás magatartása azt 

sejteti számomra,  hogy – a nemzeti múltat kutató és feltáró munkája során 

– ő maga is belső parancsként élte át a katonai esküt, és a haza, a szülőföld 

védelmében »bajtárssá«, »honvédővé« lett a szó valódi értelmében. 
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Nemcsak felismerte, hanem mélyen átélte azt a felelősséget, amely a 

szűkebb magyar haza, a szülőföld, a szabadság és a nemzeti méltóság 

védelmében kell megnyilvánuljon. Átérezte – éppen úgy, mint a honvédő 

katonák –, hogy a haza, a szülőföld védelme reá is bízatott. Így v. Pataky 

József azzal a hűséggel és bátorsággal állja ma is »Tordánál a csatát«, 

amivel honvédő elődei. 

Az »A hazáért mindhalálig!« jelmondat  létprogrammá, létparanccsá vált 

számára, amely a naponkénti helytállásban, a példamutatásban nyilvánul 

meg. (Józsa István Lajos)” 

A két világháborúban elhunyt magyar katonák emlékének megörökítése és 

ápolása terén végzett munkálkodásáért, a romániai magyar hadisírok, 

honvédemlékművek létesítésében, illetve az elhanyagolt sírhelyek, 

síremlékek rendbetételében végzett sokéves munkássága elismeréseként 

2012-ben a Magyar Arany Érdemkereszttel jutalmazták. A kitüntetést 

Magyarország kolozsvári főkonzuljától, Szilágyi Mátyástól vette át a 

Kolozsvári Magyar Operában, március 15-én. 

A második világháborúban az erdélyi hadszíntéren, különösen a tordai 

csatában hősi halált halt magyar katonák sírjainak megóvása és felújítása 

terén végzett kimagasló munkájáért 2012-ben a Magyar 

Hadisírgondozásért Kitüntető Cím arany fokozatát kapta a honvédelmi 

minisztertől, amelyet Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Márványtermében adtak át számára. 

A magyarságtudat ápolásáért, a nemzethűséggel való szolgálatáért 2004-

ben a Történelmi Vitézi Rend tagjává avatják, 2006-ban pedig Torda-

Aranyosszék székkapitányának nevezik ki. Itt is megmutatja 

rátermettségét, alkalmasságát. Újjászervezi a tordai és az Aranyos-vidéki 

Történelmi Vitézi Rendet az Erdélyi Törzsszék keretében. Létrehozza 

Torda-Aranyos Vitézi Székét. Zászlót készíttet, új tagokat toboroz. 

Mindenütt élen jár. Munkájáért számos kitüntetésben részesül. Megkapja: 

a Vitézi Rend Ezüst Érdemkeresztjét (2004), a Vitézi Szék Tűzkeresztjét 

(2004), a Vitézi Rend Arany Érdemkeresztjét (2005), a Vitézi Rend Ezüst 

Nemzetvédelmi Keresztjét Vitézi Ékítménnyel (2010). 

E hatalmas, szerteágazó munka mellett még futotta idejéből és erejéből az 

Egyház szolgálatára is. Évtizedeken át keblitanácsos, főtanácsi tag, zsinati 

tag, köri felügyelő gondnok (2004–2008). Mindenütt a tőle megszokott 

teljesítményt nyújtotta. Pontos, lelkiismeretes minden munkájában. 
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A 82 éves v. Pataky József, a mi kedves Jóska bácsink tele volt életerővel, 

újabb tervekkel. Emlékszem, néhány hónappal ezelőtt bejött az 

egyházközségi irodába és közölte velem, hogy elmegy Marosvásárhelyre 

megműtetnie magát. „Aztán jövök haza” – mondotta – „mert sok a 

tennivalóm”. 

Rendkívül bizakodó volt. Magabiztosan, katonásan, hagyta el az irodámat. 

„Minden jót, egészséget!” – mondotta, s egyikünk sem gondolta, hogy 

másképp is végződhet. 

Műtét után is bizakodó volt. Alig várta, hogy elhagyja a kórházat. Leánya 

a maga otthonába, Szászrégenbe vitte, hogy gondját viselje, míg 

felerősödik a műtét után. A legyengült szervezet azonban nem tudott új 

erőre kapni. Lassan fogyni kezdett, mint a gyertyaszál. Hiába volt minden 

erőfeszítés, a lehetetlent is megpróbáló családi hozzáállás, január 5-én, 

vasárnap csendesen elhunyt. 

Csak előre ment, nem hagyott el minket. Életpéldája mindig velünk lesz. 

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Ámen. 

Józsa István Lajos unitárius lelkész 

 

83. kép: v. Pataky József búcsúztatása – a szószék felett is az ő faragványai láthatók 
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V. Zárszó 

A sebeket be kell gyógyítani! – jeleztük a bevezetőben. 

Immár több mint 72 esztendő telt el azóta, hogy közvetlenül a háború után 

hadifoglyok mellett rengeteg civilt is a Szovjetunió kényszermunkatábora-

iba hurcoltak. Közülük sokan már a kiszállítás közben életüket vesztették 

az embertelen körülmények miatt. Az évekig tartó, kegyetlen viszonyok 

között végzett munka szintén számos áldozatot szedett, így nagyon sokan 

nem térhettek haza. Szinte minden családot érintett ez a tragédia – 

közelebbről vagy távolabbról. 

Hosszú idő telt el azóta, és még mindig a sebek gyógyítgatásánál tartunk. 

Ennek az az oka, hogy évtizedekig hallgatásra kényszerültek, akik 

hitelesen el tudták volna mondani a történteket. Természetesen kimaradt a 

kutatásokból és az oktatásból is ez a témakör. Generációk nőttek fel úgy, 

hogy nem is hallottak erről a szörnyű időszakról, ami az úgynevezett 

„felszabadulást” követte, mert még családi körben is veszélyes lett volna 

beszélni róla. A hitelesnek számító túlélők pedig – koruknál fogva – mára 

már igen megfogyatkoztak. Kötelességünk tehát, hogy ragadjunk meg 

minden lehetőséget, amivel akár kicsit is tisztázni lehet a még mindig sok 

homályos folttal fedett eseményeket, az elszenvedők, áldozatok kilétét, 

sorsát! Feladatunk továbbá az is, hogy ezeket az ismereteket a nemzeti 

emlékezetbe is beemeljük. Kiadványunknak is ez az elsődleges célja: a 

tordai magyar civil áldozatok megnevezése, sorsuk ismertetése, hiszen a 

kisebbségi lét amúgy is halmozottan hátrányos helyzetet jelent ebben a 

vonatkozásban. Fontosak a megemlékezések is, amelyeken szép számmal 

jönnek össze a magyar közösség tagjai. A mai gyerekek már remélhetőleg 

nem úgy nőnek fel, hogy ne tudnának felmenőik tragikus sorsáról, hiszen 

a cserkészet, ill. a helyi tizenkét évfolyamos líceum is műsorral készül 

ezekre a rendezvényekre. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a Gulág-emlékév alkalmából sokhelyütt 

avatnak emlékműveket, sorra jelennek meg kiadványok, alkalmazások, és 

nagyon ígéretes annak az adatbázisnak az online kutathatósága20 is, 

amelyik a Szovjetunió területére elhurcoltak és ott meghaltak adatait 

tartalmazza. A pályázati lehetőségek nagyban segítik azokat, akik 

                                                      
20 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum: Elhurcolva, távol a hazától (A szovjet hadifogoly-
táborokban meghaltak adatbázisa): http://katonakagulagon.hu/ 

http://katonakagulagon.hu/
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szívügyüknek tekintik a malenkij robotosok sorsának kutatását, és 

önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül végzik ezt a nemes feladatot! 

Végül köszönetet mondunk mindazoknak, akik a Tordai Honvéd Hagyo-

mányőrző Bizottság munkáját akár anyagilag, akár tevékenységükkel vagy 

bármilyen más formában támogatják. 

Ezen kiadvány megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

„KOR-dokumentumok” címen kiírt pályázat tette lehetővé. Hálásak 

vagyunk dr. Murádin János Kristófnak, hogy hozzájárult az avatóünnep-

ségen elhangzott beszédének közléséhez, valamint szakavatott jó 

tanácsokkal látott el bennünket, és mindenkinek, aki a kiadvány 

összeállítását valamilyen módon segítette. 

 

A szerzők 
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