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Honvédsírok nyomában 
Tordaszentlászlón és környékén 

1. 1944. szeptember 8-án a Dél-Erdélybe bevonuló magyar és német hadsereg részben 
Tordaszentlászlón, a Kisbányai-szoroson és az Aranyosvölgyén át nyomult előre Torda és 
Nagyenyed irányába. 1944. szeptember 13-a és október 8-a között zajlott le az elhíresült, sok 
véráldozatot követelő hősies tordai-csata, hogy még Kolozsvár, Erdély fővárosa előtt vissza-
verjék, illetve feltartóztassák a magyarok és németek ellen harcoló és összefogó túlerőket, 
hogy Kolozsvárt ne pusztíthassák el. Legalább is így él mind az akkori, mind a mai nemzedé-
kek tudatában. 

A köztudat szerint a csata sorsa 1944. szeptember 19-én dőlt el, ugyanis ekkor hatolt be a 
harcoló magyar és német alakulatok közé az az előnyomuló szovjet katonai ék, amely megpe-
csételte a védők sorsát. Ekkor vált szükségessé a tordaszentlászlói Jósika-Mikes-Széchen 64 
szobás angol-barokk kastélyban 1931 óta működő tüdőszanatóriumnak hadi kórházzá alakí-
tása. A tordai-csatában súlyosan megsebesült magyar honvédeket és német katonákat itt 
ápolták mindaddig, amíg tovább vihették őket, vagy amíg meghaltak. A sebesülésbe belehalt 
tizenkét honvédet és két német katonát a kastély körül elterülő 14 holdas dendrológiai park-
ban a kastély épületétől közvetlenül nyugatra levő platánokkal, vörösfenyővel övezett füves 
tisztásán hantolták el, fakereszttel jelölve meg nyughelyüket, fekete festékkel írva fel nevüket, 
rangjukat, születésük és haláluk dátumát. így is maradt a 14 sírhant 1946 márciusáig. Ekkor, a 
szanatórium akkori igazgatójának, Stefan Secuinak többszöri sürgetésére, s a hatóságok pa-
rancsára, az akkori ifjúság férfitagjait, köztük a magam generációját is, arra kényszerítették, 
hogy a hősi halottakat kihantolják és a koporsóban lévő tetemeiket szekerekre rakva a millen-
niumi Kiserdő alatt, a Borsóföldön, az iskolakert szomszédságában, a tüdőszanatórium szá-
mára kialakított községi sírkertbe, egyházi szertartás mellett, közös sírba helyezve elhantol-
juk. A közös sír fölé kerültek a fakeresztek is, a rajtuk levő adatokat pedig az akkori hatóságok 
a Román Vöröskereszthez továbbították a hősök hozzátartozóinak értesítése érdekében. Saj-
nos a hősöket sem a tüdőszanatórium, sem az akkori helyhatóság, sem pedig a szertartást 
végző lelkipásztor nem anyakönyvezte, így mára nevük is feledésbe merült. A fenti sírkertbe 
újratemetett honvédek és német katonák közös sírját 1951-ig, a proletárdiktatúra bevezetésé-
ig, a helyi ifjúság gondozta, majd pedig amikor a millenniumi Kiserdőt a Gyalui, majd pedig a 
Kolozsvári Erdészeti Hivatal (Ocolul Silvic) - elorozva - elvette a falutól, az egész sírkertet, a 
honvédsírokkal együtt meggyalázva felszámolta, a hantokat a földdel egyenlővé tette és erdei 
fenyővel ültette be. Ezért magasabbak és zöldebbek itt a fenyők! 

De nem kímélte ez a román vállalat az 1896-ban telepített ezer erdei fenyőből álló, a falu fe-
lett elterülő millenniumi Kiserdőt sem. Pusztulásra ítélte fenyőit. A száz éves fákat ún. fenyő-
szurok-gyanta nyerése ürügyén mind megcsapoltatta, majd pedig az 1990. év tavaszán a Ko-
lozsvári Erdészeti Hivatal kétszer kísérelte meg letarolni az egész Kiserdőt. A falu akkor két-
szer is élőlánccal védte meg és akadályozta meg a Kiserdő végleges elpusztítását, elűzve az 
ősi jussába betolakodott garázdálkodókat. 

A Kiserdő, a falu kedves pihenőparkja, majálisainak színhelye és kirándulóhelye még áll 
ugyan, védve a falut a szelektől, a földcsuszamlásoktól és az eróziótól, s biztosítva a minden-
kori szegény ember nyári tüzelőjéhez szükséges száraz fenyőtobozokat, az ún. fenyőfacsut-
kát, de a Kiserdő alatti sírkertet - többszöri felszólalásaink és sürgetéseink ellenére - senki 
sem állította helyre, hiszen erdeinket sem adták még vissza. 
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Felkérjük a román, a magyar és a német hadügyminisztériumot, hogy a sokat hangoztatott 
jó katonai együttműködés jegyében és barátságuk látható szimbólumaként is, hassanak oda, 
hogy a szóban forgó meggyalázott és eltüntetett sírkertet, benne a hó'sök közös sírjával együtt, 
állíttassák helyre azokkal és azok költségén, akik azt meggyalázták, felszámolták, s gondoz-
zák úgy, ahogy a második világháborúban elesett román katonák sírjait ápolják a rákoske-
resztúri és a debreceni temetőben. 

2. Még szomorúbb, még borzalmasabb kegyetlenkedéssel, az 1849. évi környékbeli (Alsó-
jára) vérengzésekhez hasonló módon végeztek a Tordai-hasadékban szolgálatot teljesítő hon-
védalakulat tagjaival 1944 őszén, Pusztaszentkirályon azaz Kékbükkön. Az alakulat elveszít-
ve kapcsolatát, az október 19-ét követően visszavonuló csapattestével, megkésve, a Hesdát-
pataka mentén felfele - Magyarpeterden át - vonult vissza. Éjszakára Kékbükkön - azaz 
Pusztaszentkirály falu végén - egy csűrben húzták meg magukat. Hajnalra ébredve itt fogták 
el és fegyverezték le őket a hírhedt Vasgárda tagjai: a Cre|a és a Fenejan fivérek. Az elfogott és 
lefegyverzett honvédek további végzetes sorsát a háború után a Pusztaszentkirályon munkát 
vállalók közlése alapján idézem: „1944 őszén Kékbükkön a Crefa és Fene^an testvérek elfog-
tak az előre-hátra vonuló honvédek közül negyvenet. Miután lefegyverezték őket, azzal biz-
tatták a honvédeket, hogy átadják őket az oroszoknak, akik Torda felől nyomultak előre 
Magyarpeterden át Pusztaszentkirályra - Kékbükkre. Ezért kötéllel hátrakötötték a kezüket, a 
kötélre fűzve vezették őket egy szalmakazalig. Ahogy ideértek, a mit sem sejtő honvédeket a 
szalmakazal köré fonták, s miután ezek körülfogták a kazalt, a fenti kísérők a kötél két végét 
összekötötték, puskát, pisztolyt, gépfegyvert szegezve rájuk, rájuk gyújtották a kazalt, s oda-
égett mond a 40 honvéd." 

Az elevenen elégetett honvédek maradványait a Muncel nevű határrészre, a Hesdát-
patakán átvezető híd közelében, minden ceremónia nélkül temették el. A kegyetlen történetet 
ma is elmesélik a idősebb kékbükkiek a Muncel-en birtokos tordaszentlászlóiaknak, nyoma-
tékosítva azt, hogy a kegyetlenkedő Cret>a család férfitagjai, akik végrehajtották e szörnyű 
tettet, villámcsapás által a mezőn lelték halálukat. 

íme itt az ideje a valóság tárgyszerű - tudományos feltárásának és egy újabb honvédteme-
tő helyreállításának a Hesdát-völgyében is. 

Boldizsár Zeyk Imre 

Mángorló részlete, 1835. Debrecen, Hajdú megye 
(Selmeczi Kovács Attila: Nemzeti jelképek, Bp. 2001. című könyvéből) 
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