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Bátyám, Bogdán László 1941-ben érett-
ségizett a Ciszterci Rend egri Szent Ber-
nát Gimnáziumában, Erdélyi Guidó ta-
nár úr volt az osztályfőnöke. Ezt követő-
en az Egri Érseki Jogakadémia hallgató-
ja lett, de tanulmányait a háborús idők de-
rékba törték. 1943-ban önként vonult be 
katonának és teljesített szolgálatot Rozs-
nyón a 13. gyalogezrednél. A kiképzé-
sek után 1944 áprilisában vitték ki az ez-
redet a frontra és augusztustól már állan-
dó harcban álltak az Erdélyben levő Vö-
rös Hadsereg egységeivel. 

Így került sor az ún. Tordai csatára 
1944. szeptember 13. és 22. között. Ebben 
az ádáz harcban több mint 2500 magyar 
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katona esett el, köztük bátyám is szeptem-
ber 17-én. Ő Magyarpeterdnél kapott egy 
sorozat mell-lövést és halt bele a sérülé-
sébe. Majd a többi halottal együtt az otta-
ni lakosok temették el őket Tordatúron. A 
háborúnak ebben a szakaszában a magyar 
katonai vezetés már szétesett és így hiva-
talos értesítést a családunk nem is kapott 
a bátyám haláláról csak a kósza hírekből 
értesültünk, hogy hősi halált halt. A hábo-
rú után édesanyám, mint tanítónő Egerben 
tanított, és az egyik óráján a háború bor-
zalmairól beszélt a gyerekeknek (édes-
apám is katona volt, ő 1944. januárjában 
halt meg). Ezt követően eltelt egy pár hó-
nap, és – mit tesz a Jóisten – az egyik kis 
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tanuló jelentkezett, hogy az ő nagyszülei 
Erdélyben Tordatúron élnek és az erdész 
nagyapja írta: Bogdán László ott van el-
temetve a tordatúri temetőben. Az akkori 
politikai helyzet nem tette lehetővé, hogy 
elutazzunk bátyám sírjához. Csak az 1950-
es évek végén jutottunk el, amikorra vala-
melyest már enyhült a merevség a magya-
rokkal szemben. A faluba érve megkeres-
tük édesanyám tanítványának nagyszüle-
it elmondva jövetelünk célját. Ők rögtön 
azzal kezdték komoly hangsúllyal, hogy 
ne menjünk ki a temetőbe. De hát miért? 
– mi ezért jöttünk. De hát ne és ne! – Ter-
mészetesen nem fogadtunk szót, és velük 
együtt megkerestük a temetőt. Útközben 
mondták el, hogy a háború után, a ’40-es 
években még iskolás gyerekek gondozták 
a magyar katonák sírjait, majd jött egy uta-
sítás a román kormánytól, és ennek végre-
hajtásaként végül is dózerrel eltörölték az 
elesettek sírjait. A látványt és ennek hatá-
sát, azt hiszem, nem kell ecsetelni. Sok év 
telt el egészen napjainkig, amikor a Duna 
TVben volt egy röpke riport, hogy Tordán 
megalakult a Tordai Honvéd Hagyomány-
őrző Bizottság és az ő munkájuk első ered-
ményeként már fel is állították az emlék-
oszlopot a Tordai csatában elesett honvé-
dek tiszteletére. Elhatároztuk a feleségem-
mel, hogy elutazunk Tordára, és megke-
ressük ezt az emlékhelyet, és mi is leróhat-
juk végső tiszteletünket. Autóval mentünk, 
Torda előtt egy kis kitérővel ismét bemen-
tünk Tordatúrra az ottani róm. kat. teme-
tőbe. Látogatásunk ismét eredménytelen 
volt. Több magyar családot is fölkeres-
tünk, beszéltünk magyarokkal, de ők sem 
tudtak semmiféle felvilágosítást adni (be-
szédükből úgy éreztük, nem is mernek). 
Ezek után mentünk Tordára egy számunk-
ra ismeretlen, ma már 60–70 ezer lakosú 
városba. A TV riporton kívül semmit sem 

tudtunk. Jártuk autóval a várost, mígnem 
megpillantottunk egy teret közepén emlék-
oszloppal. Megálltunk, kiszálltam, hogy 
megnézzem, kinek, minek az emlékmű-
ve, – (Szűz Mária obeliszk volt). Kiszállt 
a feleségem is és megszólított egy idősebb 
asszonyt, elmondván, mit keresünk. – (És 
mit tesz a Jóisten) – Sehova ne menjenek, 
mondja, jöjjenek be ebbe a házba, mert itt 
mindent tudnak, amit önök tudni akarnak. 
– Úgy is volt. A házban (korábban a feren-
cesek rendháza volt) bevitt egy szobába, 
ahol egy férfi – Gergely Márton, az otta-
ni Caritas szervezet vezetője – dolgozott. 
Bemutatott bennünket, mi elmondtuk jö-
vetelünk célját. Felvette a telefont, tárcsá-
zott, majd közölte velünk, hogy ½12-kor a 
ref. templom előtt fog várni bennünket egy 
úr, neve Pataki József, aki a Tordai Hon-
véd Hagyományőrző Bizottságnak a veze-
tője, és ő minden kérdésünkre választ tud 
adni. De addig van még másfél óra, men-
jünk ki a tordai temetőbe és keressük fel az 
adományokból felépített honvéd sírkertet. 
Ki is mentünk és a domboldalon levő ha-
talmas nagy temetőben végül is megtalál-
tuk, amit kerestünk. Meghatódva álltunk a 
látvány előtt, mert egy nagyon szép ren-
dezett sírkertet találtunk. A közepén egy 
székely kopjafa, négy oldalán, márvány-
táblákra felírva az elesett katonák nevei, 
akiket ők több évtizedes kutatásaik so-
rán – leginkább a települések plébániá-
in – fel tudtak deríteni. Az emlékoszlop 
mellett pedig hosszú katonás sorban az 
elesett honvédek sírkeresztjei. Elhelyez-
tük piros-fehér-zöld díszítésű koszorún-
kat, és könnyes szemmel vettünk búcsút 
az emlékhelytől, sietve megbeszélt talál-
kozónkra Pataki Józseffel. Ő jött is pon-
tosan, bemutatkozásunk után beszélgeté-
sünk olyan volt, mintha gyermekkorunk 
óta ismernénk egymást. Elővette iratait 
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Az Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület 1992 óta adja 
át az erdélyi Oscarként is em-
legetett EMKE Díjakat, ame-
lyekkel a kiemelkedő teljesít-
ményeket jutalmazzák. 

Az idei rendezvényt 2017. 
április 8-án, szombaton tartot-
ták a kolozsvári Bánffy-palota 
Tonitza termében, és őszinte 
örömünkre  jó barátunk, az ör-
mény gyökerekkel többszörö-
sen „megáldott” Essig József is 
a díjazottak között volt.

Essig József fotóművész, 
szerkesztő-operatőr, a kultúra és ci-
vil kezdeményezések területén nyújtott 
szerteágazó tevékenységéért vehette át a 
Janovics Jenő-díjat, amelyet dr. Széman 
Péter, az EMKE elnöke adott át.

(Janovics Jenő-díj: az audiovizuális 
tömegkommunikáció, valamint az online 
média képviselői, filmes szakemberek és 
fotóművészek kaphatják. Janovics Jenő 
(1872 – 1945), színész, színházigazgató, 
filmrendező, forgatókönyvíró a magyar 

Bálintné Kovács Júlia

filmgyártás egyik úttörője, Kertész Mihály 
és Korda Sándor felfedezője volt.)

A díjat alkotó szobrok Venczel Árpád 
szobrászművész, restaurátor Parasztma-
donna című alkotásának kisebbített má-
solatai, az okleveleket pedig Venczel At-
tila képzőművész, díszlet- és jelmezter-
vező készíti Imecs László festő-grafikus 
(1915–2009) tervei alapján. 

EMKE-díj

Fotó. Horváth László

és felolvasta bátyám adatait – név, anyja 
neve, születési ideje, helye, szolgálati he-
lye, hol esett el a harcban, milyen lövése-
ket kapott, valamint hol temették el a falu 
lakosai a csata után. Ez az ott töltött pár 
óra mély nyomokat hagyott bennünk, va-
lószínű életünk végéig hatással lesz ránk. 
– (Azóta fel vettük a kapcsolatot a hazánk-
ban levő szervezet vezetőjével, dr. Cech 
Vilmossal felajánlva segítségünket.) Min-
dent megköszönve elbúcsúztunk, de még 

ma is fülünkbe cseng, amit Pataki József 
Tordán mondott: addig tegyünk meg min-
dent, amit csak lehet az emlékek megma-
radása érdekében, amíg élünk, mert az idő 
elmossa a dolgokat, és utódaink ezek nél-
kül már nem fognak emlékezni semmire.

Forrás− EGRI FEHÉR/FEKETE a 
Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának 
lapja a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázi-
um és Szakközépiskola hírei 2004.

  


