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VIII. Forrásközlés 

 

Szolnok-Doboka vármegye főispánjának jelentése a Miniszterelnöknek 

Dés, 1941. október 16.109 

 

S z o l n o k - d o b o k a  vármegye f ő i s p á n j á t ó l . -   

Nagyméltóságú MINISZTERELNÖK UR!110 

 

Számjegyekkel leadott sürgöny rendeletére111 a következőket vagyok bátor jelenteni. 

Előre kell bocsátanom azon tényt, hogy a román nép alattomos és megbízhatatlan. 

Alázatossága nem mindig jelent fegyelmet és hízelgése nem jelent odaadást. A román 

népnek ereje az ő igénytelensége és szaporasága. Meg tud élni a semmiből és mégis 

hihetetlenül szapora. 

Ennek az igénytelenségnek oka is és eredménye is a szegénység. Nem igyekszik 

többre és meg van elégedve azzal, amilye van. Ezért műveletlen és elmaradott. Babonás a 

végletekig és ebből ered a román népvezérek hatalma. Az Istennel, de még jobban az 

ördöggel való papi fenyegetés erkölcsi és fizikai erejükön messze túl felhasználhatóvá teszi 

őket. 

A felszabaditáskor bevonuló honvéd csapatok egyszerű megjelenése már magával 

ragadta őket és feledve azt, hogy voltaképpen az ő nemzetük álmának temetéséről van szó, 

lelkesedéssel, mondhatni örömujjongással fogadták csapatainkat. És ez a lelki állapot 

lehetetlenné tett minden papi ellenmunkát. Merem állítani, hogy nagyrészben maguk a 

papok is belátták, hogy nagyrománia (sic!) egy lázálom szülötte volt csupán és maguk a 

papok is a helyzet javulását várták a magyar imperiumtól. Így a hangulat csendes és lehet 

mondani, hogy határozottan magyar-barát volt e megyében, ahol különben sem volt soha 

gerinces ellenzék. 

Egy idő óta azonban megváltozott a hangulat. Annyira egységesen és egyszerre, 

hogy lehetetlen észre nem venni a központi irányitást. Amíg ez be nem következett, a 

román népet minden rábeszélés vagy erőszakolás nélkül igénybe lehetett venni minden 

közcélra, mert maguk is látták, hogy munkájukat vagy pénzüket a magyar hatóságok a köz 

javára használják és nem saját célokra, miként az a román éra alatt szokásos volt. 

                                                             
109 A szöveget betűhíven közlöm, csak a nyilvánvaló elütéseket és helyesírási hibákat javítottam.   
110 Bárdossy László (1890–1946). 
111 Ez az irat nem található meg az népbírósági aktában. 
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A változást legelőször ez év május havában a felekezeti román iskolák beállításának 

kérdése idézte elő. Az egész megye területén egyszerre kezdték el az akciót a román 

egyházak az iránt, hogy a magyar állami oktatás céljaira még a románoktól átvett román 

egyházi felekezeti iskola-helyiségeket szinte szószerint egyező szóvégű átiratokkal mondják 

fel az iskolaszéki elnököknek. Itt a központi irányitás azonnal felismerhető volt. Ez az 

intézkedés már megzavarta a magyar hatóságok és a román nép közötti összhangot. 

Mikor ezen lakbér felmondási akciót sikerült központilag kivédeni, akkor megint 

csak szinte szószerint egyező szöveggel érkeztek be és időben is egyszerre a román 

egyházak kérvényei a kir. Tanfelügyelőséghez a román felekezeti iskolák engedélyezése 

iránt. Ezen kérvényeket 25 egyén kellett, hogy aláírja. A kérvényekről minden nagyobb 

írásszakértői vizsgálat nélkül meg lehetett állapítani, hogy az azon szerepelő névaláírások 

nem mind valódiak. Az analfabéták száma köztudomás szerint, kivált a románság körében, 

a megyében még mindig igen nagy és ennek dacára elenyészően kevés volt a névíró által írt 

név, azok szinte mind, mint sajátkezű aláírások szerepeltek egyazon kézzel írva. Ez azonnal 

gyanússá tette a kérvények megszerkesztésének körülményeit és alapos megfontolás után a 

kérvényeket kiadtuk a községi jegyzőnek azzal az utasítással, hogy a névaláírások 

valódiságát állapítsák meg. 

Az eredmény meglepő volt. Volt eset, mikor az aláírók valamelyikét a központban 

véletlenül ismerték és kizártnak tartották, hogy az írta volna alá a kérvényt. A vizsgálat meg 

is állapította, hogy a névaláírás hamisítva volt. Volt eset, hogy a kérvényt aláírt apa 

mindhárom tanköteles gyermekét nem is az állami, hanem a magyar felekezeti iskolába 

járatta, mert azt kívánta, hogy gyermekei tanuljanak meg magyarul. A vizsgálat 

megállapította, hogy a román pap a kérvény tartalmát illetően tévesen informálta őt. Sokan 

voltak, akik sem az aláírásról, sem a kérvényről nem is tudtak semmit, nevüket 

megkérdezésük nélkül írta alá a pap és pedig sajátkezűleg. Voltak esetek, amikor a kérvényt 

aláírók közül alig egy elenyésző százalék ismerte el aláírása valódiságát és ezek is részben 

kijelentették, hogy a kérvény tartalmát nem ismerték, részben pedig a miniszteri rendelet 

ellenére olyanok voltak, akiknek tanköteles gyermekük nincsen is. Az igazságnak 

megfelelően jelentenem kell azonban azt is, hogy olyanok is voltak, akik a jegyző előtti 

kihallgatásuk alkalmával is határozottan fenntartották a román felekezeti iskola fenntartása 

iránti kérésüket, míg viszont ezen eljárás után tömegével érkeztek be a felekezeti román 

iskolát kérők és mások részéről aláírva kéretlenül olya tartalmú kérések, amik a román pap 

által beindított mozgalommal szemben határozottan kérték a magyar állami iskolák 

kizárólagos fenntartását. 
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A helyes eljárás az lett volna, megtenni az okirat hamisítás miatt a feljelentést a kir. 

ügyészséghez a papok ellen. Ez esetben egyrészt bűnügyi beigazolást nyert volna a 

hamisítás – milyen egyszerű lenne ezt most produkálni! –, másrészt pedig a nép észrevéve, 

hogy papjuk nem szent és sérthetetlen, a jövőre nagyobb óvatossággal követte volna azok 

izgatásait. 

A közismert magyar türelem és az irányadó nemzetiségi politika azonban 

megelégedett azzal, hogy a kérvények valótlanságát bizonyítva, azokat további eljárásra az 

illetékes vallásügyi miniszter úrhoz terjesztette fel. 

Tehát még csak bűnvádi feljelentés sem történt, nemhogy üldözések, zaklatások, 

bántalmazások vagy éppen a határon áttevések történtek volna. Jogállamban ilyen nem is 

lehet és ki van zárva, hogy a románság ilyen esetet egyetlen egyet is joggal felhozhasson. 

Csak magából indul ki, de nem lehet elképzelni magyar csendőrséget, akik írásbeli rendelet 

nélkül ily hatáson áttételt foganatosítottak volna. De a nyomozás részére rendelkezésre áll a 

vármegye, a járások és jegyzőségek, rendőrség és csendőrség összes irattára annak 

megállapítására, hogy ilyen eset nem is fordult elé. És rendelkezésre áll esetleges kihallgatás 

végett a vármegye egész román lakossága is és e mellett az egész vármegye minden 

tisztviselői kara személyesen felelősséget vállal abban a tekintetben, hogy egyetlen egy 

bántalmazási, zaklatási, nemhogy határon áttételi eset fordult volna elé. 

Az azonban megtörtént, hogy Négerfalva községben az aláírok kihallgatásra történt 

megidézése már elég volt az ottani lelkésznek arra, hogy maga mellé véve egy román 

parasztot – aki valószínűen nem is tudta, hogy hová és miért mennek – bemenjen 

Kolozsvárra és az esetet, mint horribilis román nemzeti sérelmet panaszolja fel az ott 

állomásozó német- olasz vegyes bizottságnak. 

Tagadhatatlan, hogy a német-olasz bizottság működése sem szolgálta a megbékélés 

szellemét. Az első bizottságban egy romániai születésű német volt, aki teljes román 

nyelvtudással rendelkezett, mert a Regátban nőtt fel és így nemcsak a román-olasz 

testvériség híve, az olasz tiszt, de a német tiszt is határozottan román barát volt. 

Kolozsváron csak román társaságban fordultak meg és ha valahová kiszállottak, ott 

bizonyos volt a magyarság elítélése, még például Csicsókeresztúron is, ahol pedig a 

vizsgálat végén a megjelenésük folytán felbátorodott románok fegyelmezetlen magatartása 

folytán maga a bizottság jelentette ki, hogy oda feltétlenül csendőrőrsöt kell hozni. Amikor 

aztán a vármegye alispánja a vegyes bizottság ezen szóbeli nyilatkozatának írásba történő 

lefektetése végett eziránt őket írásban megkereste, azzal tértek ki, hogy nem kívánnak a 

rendfenntartás belügyeibe avatkozni. 
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A megye területén 180 román iskolai magyar állami tanító működik, akik nem 

tudnak magyarul és amellett egy elenyésző önként távozott román lelkészi számon kívül 

ma is helyén van az egész román lelkészi kar. Amíg ezek féltek és odujukba húzódtak, 

addig a román nép határozottan magyar érzelmű volt. Mióta a papok, tanítók és más 

nadrágot húzott román népvezérek látják, hogy jogállamban élnek és csak perrendszerű 

bizonyítékok esetén érheti őket veszedelem, azóta a mi kárunkra kezdenek foglalkozni a 

néppel. Nem is jöhettek volna erre reá, ha felsőbb hatóságuk őket erre nem utasítja. Ezt 

bizonyítja, hogy mind egyszerre bújtak elé és egyszerre kezdték el nemcsak az 

iskolaügyben, de a csendőrség ellen is lázító munkájukat. 

A csendőrség a néppel a legjobb barátságban élt, mert a nép tisztelte őket és 

engedelmes volt, a csendőség meg természetesen emberiesen bánt velük, hiszen nem is 

volt okuk egyéb bánásmódra. De az iskolák elleni panaszszal egyszerre kezdették ki a 

csendőrséget is. A csendőrségnél már csak a sok panasz iktatása is túlon-túl sok munkát ad, 

egyszerre annyira elkezdődött a csendőrség elleni panaszkodás. Vajjon el lehet képzelni, 

hogy a csendőrség magatartása egyszerre változott volna meg az egész vonalon,112 hogy az 

egész megyéből egyszerre jöjjenek a feljelentések? 

Magától értetődő dolog, hogy a csendőrség elleni panaszok kivizsgálása során se 

igazolódik be egyetlen panasz sem. De ki kell vizsgálni, erre a papok, sőt a nép is 

vérszemet kap és a helyzet rosszabbodik.113 A vizsgálatok során megtörténik, hogy a 

beidézett lelkész megtagadja az aláírást, de sőt arra hivatkozva, hogy neki csak a püspök 

parancsol – még a nyilatkozattételt is. De kihallgatása közben egyik-másik olyan 

fegyelmezetlenül viselkedik, hogy az államhűséggel – amire esküt tett – össze nem 

egyeztethető. Volt pap, Georg Athanáz pecsétszegi gör.kel.lelkész, aki papi voltánál és testi 

hibájánál fogva nem is lehetett katona és kihallgatása rendén papi esküjére hivatkozva 

kijelentette, hogy nála rejtett fegyver nincsen, mire a csendőrség a bemondók tájékoztatása 

alapján mégis megtartva a házkutatást, nála 3 katonai fegyvert talált a matrac rugói közé 

elrejtve. Egészen valószínű, hogy esete, mint a magyar csendőrség brutalitása, valamelyik 

panaszban elé van adva. 

Mert kiabálni, hazudni, esküdni tudnak ezek a népvezérek. Megtörtént, hogy a 

katonai közigazgatás által visszaadott egy ingatlan feletti tárgyalás alkalmával, ez év október 

hó elején, a sárvári román pap, Leményi János a községi irodában a hivatalos személyek és 

a jelen lévő románok előtt azt a kijelentést tette, hogy ő nem ismer más rendeletet, mint 

                                                             
112 Bizonytalan olvasat. 
113 A mondatot ceruzával áthúzták. 
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amit a püspöke ad neki és ha maga Horthy jönne és kérné is tőle az ingatlant, még annak 

sem adná oda! 

A helyzet annyira kezd romlani, hogy a vármegye alispánja az októberi 

közigazgatási bizottság előtt a szeptember hóról adott jelentésében a következőkben volt 

kénytelen erről beszámolni: 

„Van még egy tere közéletünknek, szoros összeköttetésben hivatalos 

működésünkkel, amiről eddig még egyszer sem emlékeztem meg. Ez a nemzetiségi kérdés. 

Tárgyilagosan azt kell megállapítanom és jelentenem, hogy e téren korántsem vagyunk ott, 

ahol lenni kellene. De mindjárt hozzá kell fűznöm, hogy ennek oka nem mibennünk rejlik. 

Ez a föld az ezeréves Magyarország része. Tőlünk elvették. A bécsi döntés visszaadta. 

Hangsúlyozom, és ezen fordul meg a kérdés lényege, hogy a mienk volt és mi visszakaptuk. 

Nem is kellett volna nekünk különleges bécsi döntési előírás, hogy miként bánjunk 

nemzetiségeinkkel, sok évszázadon át együtt éltünk, nagyon jól tudjuk, hogy ezután is 

együtt kell élnünk. Minden kényszer és bírói kötelezés nélkül igaz nyílt szívvel és magyar 

őszinteséggel igyekeztünk kezelni nemzetiségi testvéreinket. Nagyon jól tudjuk, mert 

magunkon éreztük, hogy a túlzásba vitt nácionálizmus milyen súlyos teher lehet a  

másik oldalon. Sajnálattal kell jelentenem, hogy magatartásunk nem talál megértésre  

a «másik oldalon» és hozzá kell fűznöm azt is, hogy nem az egész románság körében, 

hanem csak azoknál, a kik jó állást, könnyű kereseti lehetőséget veszítenek és ilyeneket 

óhajtanak. Vagyis a román néppel megértjük egymást, de annál szélesebb az űr a románság 

intelligenciájával szemben. Ezek az urak sajnálják azt, amit a sors kiszámíthatatlan szeszélye 

folytán egyidőre jogtalanul megkaptak és most földalatti aknamunkát fejtenek ki, hogy 

összeomlott kártyaváruk újból felállítsak, hogy saját önző céljaik szolgálatába állíthassak. 

Mikor ez alkalommal ezt jelentenem kötelességemnek tartom, teszem ezt azzal a 

kettős céllal, hogy amíg egyrészt a magyarságot figyelmeztetni kívánom arra, hogy 

bizalmával legyen óvatosabb, mert könnyen visszaéléseknek ad támpontot, másrészt 

teszem ezt azért is, hogy e helyről is figyelmeztessem a románság nem elhívott, hanem 

feltolakodott vezetőit, hogy igen kétes értékű saját nemzetük szempontjából a játék, a mit 

űznek. 

Mi csak a felét kaptuk vissza annak, amit egy azóta összedűlt nagyhatalmi 

szövetségi elképzelés tőlünk elvett és mi mégis egész szívvel és jóakarattal mentünk 

nemzetiségi testvéreink elé és igyekeztünk az összhangot megkeresni és az együttműködést 

megteremteni. Úgy látszik, hogy a gyengeség jelének veszik magatartásunkat és minden 

eszközt és módot felhasználnak a békés együttműködés megakadályozására. Az igazságos 
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és sociális magyar államvezetés természetesen igen hatékony eszköz a román propaganda 

ellen, de az is csak természetes, hogy ha ez elegendő nem lenne, más eszközök 

igénybevételére leszünk kénytelenek. Jogállamban,-és erre szeretnek hivatkozni a fennebb 

említett hívatlan népvezérek,-nemcsak jogok, hanem kötelességek is vannak. Nagyon 

szeretném, ha erre erőszak nélkül is maguktól ráeszmélnének és nem állana elő 

kényszerűség a Romániában ma is használt eszközök igénybevételére”.114 

De azért ők azok, akik panaszólnak. Ilyen valótlan panaszok hangzottak el a 

múltban is, 1916 előtt is, de a megszállás alatt is sokszor, de amiknek egy közös vonásuk az 

volt, hogy a panasz hazugság volt. Amikor a magyar rádió bemondta Titulescunak a genfi 

tárgyaláson bemutatott hivatalos bizonylatait a csíki magánjavak ügyében, mi közvetlen 

tapasztalat alapján tudtuk, hogy azon bizonyítványok hazugságok és amikor Genfben 

Titulescu bejelentette, hogy a csíki magánjavakkal megegyezett, akkor itthon további súlyos 

anyagi csapásokat mértek rá, valószínűen azért, hogy Genfben panaszolni mert. 

A nép szereti a magyar oktatást, részint mert megtanulja az államnyelvét, részint 

mert látja, hogy ott tanítanak, ellentétben a volt román állami iskolákkal, ahol rendszeres 

tanítás nem volt. A román nép szereti a magyar államvezetést, mert igazságosnak és 

rendszeresnek ismeri meg. És a román nép jó egyetértésben, sőt megnyugvással látja a 

magyar csendőrséget, mert igazságos és nem erőszakos, nem ütlegelő. Magyar körökből 

minduntalan sérelmezik, hogy a csendőrség nem elég erős a románsággal szemben. 

De mindezt éppen ezekért nem szeretik a román papok és tanítók, akik ma az 

államtól kapják fényes fizetésüket és a magyar befolyás növekedésétől joggal féltik a saját 

befolyásukat. És mert jogállam vagyunk, elbujtatott működésük következményeitől nem is 

félnek. Hogyan is féljenek, mikor magyar nyelvtudás nélkül a tanítók a magyar államtól 

fizetést kapnak és a román papok több államsegélyt élveznek, mint a minden román 

nyomorúságot átélt magyar lelkészek?! Ezek az emberek mindezekben félelmet, 

gyengeséget látnak és azért merészek és szemtelenek. Merne csak valaki magyar létére 

Romániában panaszt emelni a német-olasz bizottság előtt! Egyszer sem hallottam, hogy a 

bizottság ott helyszíni kiszállásokat végzett volna, mert senki sem mer panaszolni. Csak azt 

olvastam, hogy Gyárfás Elemér néha f e l k e r e s i  őket m e g b e s z é l é s r e ! 115 De 

azért biztosan felhozzák román részen, hogy ott bezzeg nincsen panasz és itt mennyi van! 

Csak Magyarország kénytelen tűrni saját területén a jogtalan panaszokat. 

                                                             
114 Az idézet minden sora elején idézőjel áll. 
115 Kiemelés az eredetiben. 
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Egészen bizonyos, hogy ha csak 10 román papot internálnánk ebből a megyéből, 

mindjárt másképpen nézne ki a helyzet, habár lehet, hogy viszonzásul a durva vonásokkal 

és felfogással dolgozó Románia erre 20 ottani magyar lelkészt internálna. 

Véleményem szerint módját kellene tudni ejteni a[nnak], hogy ezek a népvezérek 

tudomást vegyenek nemcsak az állampolgári jogokról, de a kötelességekről is. Éreztetni 

kellene velük azt, hogy az államhatalom büntető keze nehéz. És véleményem szerint erre a 

legalkalmasabb lenne dr. Hosszu Gyula kolozsvári gör.kath.püspök. 

Nézetem szerint ő áll mindezek hátterében, dacára annak, hogy az elsők között 

tette le a honpolgári esküt, de amit, mint tettei mutatják, nem vesz komolyan. 

Nevezett, mint a püspökség feje, a püspökség cséplőgépje által elkövetett kihágás 

miatt, 72 mázsa gabonát nem vezettek be a cséplő könyvekbe! – bár még nem jogerősen, 

de 8000 pengő pénzbüntetésre van elítélve. Tehát ki van kezdve. Meg kell figyeltetni és ha 

csak egy bizonyíték merülhetne még fel ellene, – újra bizonyíték! – el116 lehetne és el kellene 

járni ellene. Internálni, felsőházi tagságától megfosztani vagy melléje magyar gör.kath. 

coadjutort117 rendelni. Egészen bizonyos, hogy papsága magához térne és megállana azon 

az úton, amelyre tagadhatatlanul rálépett és ami nem az államhűség eszménye felé vezet. 

Ha ez sikerülne, a legjobb megoldás lenne, mert hiszen Románia is c s a k 118 

legfennebb egy magyar püspököt záratna be, ez pedig bár mily fájó érzés is lenne, még 

mindig jobb, mintha az egész romániai magyar népen bosszulná meg magát.119 

Kérem a jelentés alapjául szolgáló feljelentéseket teljesen alaptalanoknak tekinteni 

és mint olyanokat, visszautasítani. És kérem a jövőre is a hasonló panaszokat már eleve 

valótlanoknak minősíteni, mert ilyen visszaéléseket a vármegye egyik hatósága sem követett 

el és nem is fog elkövetni. 

  D é s e n , 1941 évi október hó 16-án. 

 

        főispán. 

 

USHMM, RG‐25.004M, 72. elektronikus könyvtár, 875–882. digitalizált mikrofilmfelvétel. 

(Tribunalul Poporului, Acuzator public Cab. 3, Cluj. Dosar 71/1945.) 

Géppel írt fogalmazvány, aláírás nélkül. 

                                                             
116 Előtte kifakult, talán „már” szerepel. 
117 Segédpüspök. 
118 Kiemelés az eredetiben. 
119 A bekezdés végig aláhúzva ceruzával. 


