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Benkő Levente

MAGyAROK ÉS NÉMETEK INTERNÁLÁSA  
1944 őSZÉN ROMÁNIÁBAN 

A romániai magyarság második világháborús internálásának, általában a magyarság 
akkori meghurcolásának előzményei 1943 nyaráig nyúlnak vissza. Az alaphangot, 
más szóval a majdani történésekre a jelzést alighanem a Joszif Visszarionovics 
Sztálin által meghatározott szovjet politika adta meg. Sztálin ugyanis így fogal-
mazott a Nagy-Britannia kormányához írt levelében 1943. június 7-én: „A szovjet 
kormány úgy véli, hogy azért a fegyveres segítségért, amelyet Magyarország Né -
met országnak nyújtott […], a felelősséget nemcsak a magyar kormánynak, de ki -
sebb-nagyobb mértékben a magyar népnek is viselnie kell”.1 Fél év múlva meg  erő-
sítést nyert ez az álláspont, amikor december 12-től 18-ig a szovjet–csehszlovák 
szerződés, valamint a Németországgal és a magyarokkal szembeni, háború utáni 
álláspont kialakításáról a szovjet fővárosban Sztálinnal és Vjacseszlav Mihajlovics 
Molotov külügyi népbiztossal2 tárgyalt Eduard Beneš száműzetésben levő csehszlo-
vák elnök. A december 14-i, második összejövetelen – amelyen Sztálin nem vett 
részt – Molotov kijelentette: „A magyarokat meg kell büntetni”.3 Hozzá kell tenni, 
hogy míg a trianoni Magyarország területéről elhurcolt magyarsággal – és német 
ajkú lakossággal – szembeni magatartás ettől a fenti csehszlovák–szovjet álláspont-
tól, valamint a szovjet katonai hatóságok 1944. őszi–1945. tavaszi intézkedéseitől is 
függött, a dél-, illetve észak-erdélyi magyarság elhurcolása elsősorban nem ezen, 
hanem a román hatóságok önálló akaratán alapult. A romániai internálásoknak 
ugyanis az 1944. augusztus 23-i román átállás másnapján történt (újra)indításától  
a Szövetséges Hatalmak képviseletében a Szovjetunió, valamint Románia között 
1944. szeptember 12-én aláírt, egyebek mellett a német és a magyar katonák, illetve 
a két ország alattvalói internálását előíró fegyverszüneti egyezmény megkötéséig  
a román hatóságok önállóan, saját hatáskörükben intézkedtek. Sőt, nem csak az 
1944. augusztus 23-i átállást követően intézkedtek így az internálások terén, hanem 
jóval azelőtt is, amihez nyilván hozzájárult a két világháború közötti időszakban már 
kialakított magyarságkép. A Trianon utáni Erdélyben, a Bánságban és a Partiumban 

1 Idézi Gosztonyi Péter: Vihar Kelet-Európa felett. Budapest, 1990. 152–153.
2 Későbbi szovjet külügyminiszterrel.
3 Idézi Gosztonyi Péter: Háború van, háború! Budapest, 1989. 26.
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élő magyarság, illetve német ajkú lakosság ugyanis megpróbálta mind politikai, 
mind kulturális, illetve gazdasági vonatkozásban megszervezni önmagát, az új impé-
rium alatti létet minél könnyebbé és élhetőbbé tevő nemzeti jellegű intézményrend-
szer létrehozására és fejlesztésére törekedve. Ez azonban gyanakvást és ellenszenvet 
váltott ki mind a többségi román nemzetben, mind a román hatóságokban. Az 1940. 
augusztus 30-i, második bécsi döntés után fokozódott a Romániánál maradt Dél-
Erdélyben élő magyarsággal szembeni ellenszenv és gyanakvás, a román hatóságok 
pedig megkezdték a magyar személyek internálását.4 

Ismert, hogy Románia 1944. augusztus 23-án sikeresen átállt a szövetségesek 
oldalára. Az augusztus 24-re virradó éjszaka megalakult Constantin Sănătescu tá -
bornok első kormánya. Az első Sănătescu-kormányt alkotó, Iuliu Maniu vezette 
Nemzeti Parasztpárt, valamint a Nemzeti Liberális Párt sajtója 1944 őszén azt ter-
jesztette, hogy a magyarság kollektíven bűnös, úgy kell elbánni vele mint bűnös 
néppel.5 A Bukarestben megjelenő România Liberă Észak-Erdélynek a „fasisz ta-
horthysta” csapatoktól való megtisztításáról cikkezett. A Maniu-féle Nemzeti Pa -
raszt  párt lapja, a Dreptatea arról írt, hogy a románok kegyetlenül megbosszulják az 
ellenük irányuló cselekedeteket, így nem csak a magyarok vezéreit kell megbün-
tetni, hanem a székelyek ezreit is, akik – a lap állítása szerint – felelősek románok 
életéért és bántalmazásáért. A Brassóban megjelenő Gazeta Transilvaniei a magya-
rok ellen alkalmazandó golyókról, szíjakról, szenvedésről és vérontásról cikkezett.6 
Hiába hangoztatta egy brassói, tízezres népgyűlésen dr. Teofil Vescan kolozsvári 
egyetemi tanár, hogy „az erdélyi nép szerencsétlenségéért nem az egész magyar nép 
bűnös”7, és hiába intett óva hasábjain az Ekésfront lapja, a Plugarii, miszerint „ne 
egy egész nép, hanem csak a bűnösök büntetését kérjük”8 .

Az uszítás következményeit érzékeltetik például a Magyar Népi Szövetség ko  lozs-
 vári központjának székházában felvett lakossági panaszok. Ezek szerint a Ko  lozsvár 
környékén levő Szászfenes, Györgyfalva, Kajántó, Magyarléta, Magyarlóna és Vá -
laszút községek küldöttei egybehangzóan arról számolnak be, hogy „a falvakban csend-
 őrségi közegek szántóvető emberek vagyonát kobozzák el, tettleg bán  talmazzák  

4 naGy Mihály Zoltán: Válságos idők. A dél-erdélyi magyarok internálása és annak hatása a ma -
gyarság politikai önszerveződésére (1944. szeptember – 1945. szeptember) = Rémuralom a Délvi-
déken. Tanulmányok, emlékezések, helyzetértékelések az 1944/45. évi magyarellenes atrocitások-
ról. Atlantis Kiadó, Újvidék, 2004. 55–56. (A továbbiakban: naGy 2004)

5 Népi Egység (Brassó), 1944. október 25.
6 Bővebben lásd: sárándi Tamás: A kisebbségek és a magyarságpolitika a romániai sajtóban 1944-

1945. Pro Minoritate, 2005. ősz, 120–122. 
7 Ismertette a Kolozsváron megjelenő Világosság című napilap 1944. október 20-i száma.
8 Világosság, 1944. december 1.
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a férfilakosságot és nagy részüket ismeretlen útiránnyal elhurcolják”,9 dacára annak, 
hogy Kolozs megye prefektusa, dr. Teofil Vescan körrendeletet bocsátott ki, amely-
ben óva intett az önbíráskodástól, és felhívta a figyelmet arra, hogy „bűnös soha nem 
egy nép, hanem csak egy átkos rendszer lehet”.10 A magyarellenes atrocitásokról, 
illetve általános hangulatról a szülőfalujába, a felsőháromszéki Lem  hénybe hazaláto-
gató Luka László is beszámolt. Az Országos Demokrata Arcvonal főtitkára, kommu-
nista politikus nyomasztó légkörről és rettegésről beszélt. Az új rend éjszakai fosz -
togatásokat, kínzásokat, erőszakoskodásokat jelentett – számol be Luka, hozzátéve, 
hogy a frontról hazaszökött, harcolni már nem akaró székelyeket a román csendőrök 
az internálótáborokba küldendő hadifoglyok névsorába vették fel, és csak azután 
engedték őket szabadon, ha fejenkénti 600 pengőért kiváltották magukat.11 És akkor 
még idetartozik az is, hogy ebben az időszakban már végigvonult a Székelyföld egy 
részén, a Szárazajtán, Csíkszentdomokoson, Gyergyó szent miklóson és néhány más 
településen a gyilkosságokat elkövető és fosztogató Maniu-gárda, s például a Kolozs 
megyei Egeresen helybeli románok és a rendőrség, a Bihar megyei Gyantán pedig  
a reguláris román hadsereg sortüzei oltották ki több magyar életét.12 

I. HATóSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A szovjet „mintához” hasonlóan Romániában is tapasztalható a katonák és a civilek 
összemosása a fogságba hurcolás terén. Alig két nappal a Sănătescu-kormány fel-
állása után, a Belügyminisztérium augusztus 25-én elrendelte, hogy még aznap tar-
tóztassák le a Német Népcsoport valamennyi vezetőjét, a szász és sváb lakosság 
ellenállásának a megszervezőit, valamint a magyar kisebbség vezetőit.13 A Csendőr-
ség Főfelügyelősége már augusztus 25-én kiadta 43 599. számú telefonutasítását  
a területi csendőrfelügyelőségeknek: azonnal kezdjék meg a Német Népcsoport 

9 Világosság, 1944. október 27.  
10 Világosság, 1944. október 27.
11 Népi Egység, 1944. november 17.
12 Az 1944. őszi, erdélyi magyarellenes atrocitásokról lásd még: Fehér Könyv az 1944. őszi magyar-

ellenes atrocitásokról (szerk.: GáL Mária–Gajdos BaLoGh Attila–Imreh Ferenc) Kolozsvár, 1995. 
– Ferenczes István: Székely apokalipszis. Kájoni Könyvkiadó, Csíkszereda, 1995. – Ferenczes Ist-
ván: Ordasok tépte tájon. Pro Print, Csíkszereda, 1997. – Benkő Levente: Szárazajta. Háromszék 
Lap- és Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy 1995; második, bővített kiadás: Tortoma Könyvkiadó, 
Barót 2011.)

13 Şandru, Dumitru: Metamorfozele GULAGului românesc. Centrele de internare: 1944–1945. = 
Arhivele totalitarismului 1994. 1–2. [A román GULÁG változásai. Az internálótáborok 1944–45-
ben. = A totalitarizmus iratai, 1994. évi 1–2. szám] (A továbbiakban: Şandru 1994).



16

BENKő LEVENTE

vezetőinek, a bánsági és erdélyi szász és sváb ellenállás vezetőinek, illetve a magyar 
kisebbség vezetőinek a letartóztatását.14 Két nap múlva, augusztus 27-én a Csend-
őrség Főfelügyelőségének 43 617. számú, újabb telefonutasításában15  a Belügy mi-
nisz térium aznapi, 12 500. számú rendelkezésével egyetemben elrendelték, hogy  
a Német Népcsoporthoz tartozó vagy idegen állampolgárságú valamennyi német 
polgárnak jelentkeznie kell, városon a rendőrkapitányságokon, falvakon a csendőr-
őrsökön, a kiválogatás során veszélyeseknek tekintetteket pedig a helyi csendőrlé-
giók által létesített ideiglenes, fegyveresen őrzött központokba kell internálni. Ezeket 
az ideiglenes lágereket román többségű helységekben kellett létrehozni, az utasítást 
a lehető legrövidebb időn belül végre kellett hajtani. Az intézkedés minden 16 év 
feletti személyre vonatkozott, azaz férfiakra és nőkre is. Az utasítás szerint ugyanak-
kor minden német katonát, ha civilbe öltözött is, el kellett fogni és át kellett adni  
a hadbíróságnak. Mivel azonban például a Magyar Népközösség iránt mindig gya-
nakvó belügyiek évek óta gyűjtötték az adatokat annak elöljáróiról, a dél-erdélyi 
magyar vezetők egy részét már 1944 júliusában is begyűjtötték néhány napra, kény-
szerlakhelyre utasítván őket.16 Bár a Csendőrség Főfelügyelősége, valamint a belügy-
minisztérium első rendelkezései csak a Német Népcsoporthoz tartozó vagy idegen 
állampolgárságú németeket érintették, és nem vonatkoztak sem a Romániában tartóz-
kodó magyar állampolgárokra, sem a magyar nemzetiségű román állampolgá rok-
 ra, a hatóságok utóbbiakra is kiterjesztették azt. Ennek nyomán – a gyulafehérvári 
Csendőr Felügyelőség 1944. augusztus 30-i összesítése szerint az addig eltelt napok-
ban – a gyulafehérvári, a fogarasi, a vajdahunyadi, a nagyszebeni, a nagyküküllői,  
a kisküküllői és a tordai körzetben összesen 235 német és 210 magyar vezetőt tartóz-
tattak le és internáltak.17 Ezek közül 63 személy volt német állampolgár18, a többiek 
magyar, illetve német nemzetiségű román állampolgárok voltak.19 Egy 1944. októ-
beri összesítés szerint a gyulafehérvári Csendőr Felügyelőség körzetében, azaz 
Fehér, Fogaras, Hunyad, Nagyküküllő, Kisküküllő, Szeben és Torda megyékben 

14 Şandru 1994. 8. 
15 ANICB, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 119/1944, 3. l. [Román Országos 

Levéltár, Bukarest, a Csendőr Főfelügyelőség iratai, 119/1944. számú csomó. A továbbiakban: 
ROL, CSF]

16 Kacsó Sándor: Nehéz szagú iszap fölött. Magvető, Budapest, 1985. 538–539. Kacsó Sándor írót és 
szerkesztőt is internálták, ebben a kötetében az erre vonatkozó emlékeit írta meg. 

17 ANICB, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 159/1944, 310. l. [ROL, CSF, 
159/1944. számú csomó]

18 ANICB, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 159/1944, 313. l. [ROL, CSF, 
159/1944. számú csomó]

19 naGy 2004; ANICB, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 159/1944, 314. l. [ROL, 
CSF, 159/1944. számú csomó]
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63 138 német nemzetiségű lakos jelentkezett átvizsgálásra, közülük 272-t internáltak, 
4160-at hazaengedtek, de rendőri felügyelet alatt tartottak, 58 736-ot pedig szabadon 
bocsátottak.20 A gyulafehérvári Csendőr Felügyelőség hatáskörében egyébként 11 
lágert hoztak létre: Fehér megyében Sugág községben, Fogaras megyében Felsőucsa 
és Galac községekben, Hunyad megyében Szacsal községben, Szeben megyében 
Sze  csel és Szenterzsébet községekben, Nagyküküllő megyében Oláhivánfalva és 
Bólya községekben, Kisküküllő megyében Szancsal községben, Torda megyében 
pedig Aranyosgyéresen működött ideiglenes internálóláger.21

1944. szeptember 10-én a belügyminisztérium 16 542. számmal újabb körrendele-
tet adott ki az augusztus 23-án Románia területén tartózkodó németekkel és magya-
rokkal szembeni intézkedések kapcsán.22 A rendelet nem pontosította, hogy az előírá-
sok magyar, illetve német állampolgárokra vagy nemzetiségűekre vonatkoznak-e.  
A kivizsgálást, majd az érintett személyek kiválasztását a hadműveleti területeken  
a katonai hatóságok hajtották végre a rendőrség és a csendőrség segítségével, kikérve 
egyúttal az akkori kormánykoalícióhoz tartozó pártok helyi szervezetei véleményét 
is. A nem hadműveleti területeken viszont – szintén a szóban forgó politikai szerve-
zetek véleményezésével – csak a rendőrség és csendőrség hajthatta végre a belügy-
minisztériumi utasítást. Ezzel magyarázható, hogy a harcolni tovább nem akaró, és 
otthonukba 1944 őszén hazatérő észak-erdélyi magyar férfiakat a csendőrség szedte 
össze és hurcolta el.

A németek esetében a rendelkezés előírta, hogy újra kell vizsgálni az otthonuk-
ban maradt – tehát nem internált – németek névjegyzékét, a veszélyesnek ítélteket 
az akkor különféle más lágerekben tartott németekkel együtt pedig a szeptember 
6-án újra megnyitott23 târgu jiu-i24 internálótáborba kell szállítani. A Német Népcso-

20 ANICB, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 159/1944, 382. l. [ROL, CSF, 
159/1944. számú csomó]

21 ANICB, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 159/1944, 315. l. [ROL, CSF, 
159/1944. számú csomó]

22 ANICB, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 113/1944, 39-40. l. [ROL, CSF, 
113/1944. számú csomó]

23 Şandru 1994, 8. A târgu jiu-i gyűjtőlágert jogilag a szovjet–román fegyverszüneti egyezmény vég-
rehajtásának „eszközeként” csak később, a román Belügyminisztérium 1944. október 23-i, 19 124. 
számú rendeletével hozták létre. A jogszabály végrehajtására a Rendőrség és Sziguranca Államtit-
kársága, valamint a hatáskörébe tartozó alantas szervek kaptak megbízatást. Az indoklás szerint a 
târgu jiu-i tábort a szeptember 12-i szovjet-román fegyverszüneti egyezmény 2., 14. és 15. szaka-
szainak a végrehajtására, jelesül a német és a magyar alattvalók internálására, a Hitler-barát és 
fasiszta típusú szervezetek feloszlatására, valamint a háborús bűnökkel vádolt személyek letartóz-
tatására és elítélésére hozták létre. Lásd: Monitorul Oficial (Partea I) Nr. 248/26 octomvrie 1944. 
[Hivatalos Közlöny (I. rész) 1944. október 26-i 248. szám]

24 Magyar neve Zsilvásárhely (a szerk. megj.)
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port soraiból elsősorban annak vezetőjét, Andreas Schmidtet, legfontosabb munka-
társait, a német etnikai csoporthoz tartozó valamennyi szervezet vezetőjét kellett 
kivizsgálni és letartóztatni. Ugyanez az előírás a románellenes érzelmeket tanúsító 
valamennyi német nemzetiségű vezetőre, a német fiatalok paramilitáris alakulatai-
nak vezetőire, a Hitlerjugend vezetőire, az SS alakulatokba vagy a reguláris német 
hadseregbe, vagyis a Wehrmachtba behívott román állampolgárságú német nemzeti-
ségű fiatalokra, a vezető szerepet nem játszó, de veszélyesnek ítélt német szemé-
lyekre, valamint a Resicabányán német és magyar szakszervezetbe tömörült, a nácik-
kal korábban kapcsolatba lépő és szabotázsakciókra képes vezetőkre is vonatkozott.25 
A rendelkezés szerint a magyarok esetében a közrend és közbiztonság szempontjából 
veszélyesnek ítélt személyekre „egyelőre” kényszerlakhelyet kellett elrendelni.26 
A román hatóságoknak tehát továbbra sem állt a rendelkezésükre olyan jogi szabá-
lyozás, amely a magyarok internálását írta volna elő, ráadásul az addig elhurcolt 
magyarok olyan körülmények között is internálótáborokban maradtak, hogy a szep-
tember 10-i belügyminisztériumi rendelet leszögezte: „a jelenlegi rendelkezésekkel 
ellentétes korábbi intézkedések semmisnek tekintendők”.27 

Az internálások ügyében újabb helyzet állt elő azt követően, hogy Moszkvában 
1944. szeptember 12-én a aláírták a szovjet–román fegyverszüneti egyezményt. 
Ennek 2. szakasza arról rendelkezett, hogy „Románia kormánya és főparancsnok-
sága kötelezi magát Németország és Magyarország területén […] ott tartózkodási 
hellyel bíró állampolgárainak internálására.”28 A fegyverszüneti egyezmény aláírását 
követő minisztertanácsi, azaz kormányüléseken külön kitértek e szerződés, ezen be -
lül a 2. szakasz értelmezésére. A szeptember 15-i ülésen Lucreţiu Pătrăşcanu igazság-
ügyi miniszter előbb úgy vélekedett, hogy „a Reich német állampolgárait”, illetve  
„a német útlevéllel rendelkező valamennyi állampolgárt” internálni kell, majd pon-
tosított: „valamennyi német nemzetiségű állampolgárt internálni kell”.29 A másnapi, 

25 ANICB, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 113/1944, 39–40. l. [ROL, CSF, 
113/1944. számú csomó]

26 ANICB, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 113/1944, 40. l. [ROL, CSF, 113/1944. 
számú csomó]

27 ANICB, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 113/1944, 40. l. [ROL, CSF, 113/1944. 
számú csomó]

28 Monitorul Oficial, Partea I., Nr. 219/22 septembrie 1944. [Hivatalos Közlöny, I. rész, 1944. szep-
tember 22-i 219. szám] Az első közlésben levő sajtóhibákra való tekintettel a Hivatalos Közlöny 
november 14-i 264. számában újraközölték az egyezményt. Ennek nem hivatalos magyar fordítását 
közli a Brassóban megjelenő Népi Egység napilap 1944. december 3-i száma.

29 ANICB, fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri, Stenograme, dos. 2/1944, 5–7. l.; fond 103, dos. 
84. [ROL, A Minisztertanács Elnöksége iratai. Gyorsírásos jegyzőkönyvek, 2/1944. számú csomó, 
5–47. l.; fond 103, 84. csomó] – CIuCă Marcel Dumitru: Guvernarea Constantin Sănătescu. Steno-
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szeptember 16-i ülésen szintén a szovjet–román fegyverszüneti egyezmény alkal-
mazása kapcsán Grigore Niculescu-Buzeşti külügyminiszter leszögezte: „Ha a ma -
gyarok el akarnak menni, mehetnek. […] Ha a magyaroknak kell a magyar lakosság, 
vigyék innen.”30 E kormányszinten is elhangzott álláspontok alatt az első hatósági 
intézkedések egyike az volt, hogy szeptember 15-én a csendőrség főfelügyelősége 
elrendelte minden magyar és német állampolgár családjával együtt történő internálá-
sát a târgu jiu-i táborba; a parancs azonban a zsidókra nem vonatkozott.31 De tekintet-
tel arra, hogy a zsidók mellett az „idegenekhez” férjhez ment román nemzetiségű 
nők szabadok maradhattak, és csak akkor kellett internálótáborokba vonulniuk, ha 
követni akarták férjeiket32, ebből is világosan kitetszik, hogy az internáláskor az 
állampolgárság mellett elsősorban a nemzeti hovatartozást vették alapul a román ha -
tóságok. Ezt támasztja alá az is, hogy míg például az észak-erdélyi magyar állampol-
gárságú, magyar útlevéllel rendelkező magyarokat internálták, az azonos állam-
polgárságú, tehát azonos jogállású észak-erdélyi román nemzetiségűeket viszont 
nem.33 Ez az álláspont nyert megerősítést, amikor 1944. szeptember 20-án a belügy-
minisztérium rögzítette a tennivalókat a szovjetekkel kötött fegyverszüneti egyez-
mény végrehajtásáról a magyarok és a németek internálását illetően. Az indoklás 
szerint: „Dacára annak, hogy a Bécsi Diktátum hatálytalanítása nyomán Észak-
Erdély valamennyi lakója úgy tekintendő, mint akik automatikusan és visszamenő 
hatállyal újra román állampolgárokká váltak, a magyar útlevéllel rendelkező, és  
a román közigazgatás ellenőrzése alatt álló területen levő észak-erdélyi származású 
magyar és német nemzetiségűek internálandók”.34 A rendeletet úgy is lehetett értel-
mezni, hogy a szovjet–román fegyverszüneti egyezményt betű szerint betartva  
a román ellenőrzés alatt álló területen lévő magyar és német állampolgárokat kell 

gramele şedinţelor Consiliului de miniştri I. (A Constantin Sănătescu-kormányzás. A miniszter-
tanácsi ülések jegyzőkönyvei I.) Bukarest, 2011. 90. 

30 ANICB, fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri, Stenograme, dos. 282. [ROL, A Miniszter  tanács 
Elnöksége iratai. Gyorsírásos jegyzőkönyvek, 282. számú csomó] – CIuCă Marcel Dumitru: 
Guvernarea Constantin Sănătescu. Stenogramele şedinţelor Consiliului de miniştri I. (A Cons  tan-
tin Sănătescu-kormányzás. A minisztertanácsi ülések jegyzőkönyvei I.) Bukarest, 2011. 117.

31 Şandru 1994. 14. 
32 Şandru 1994. 14. 
33 Şandru 1994. 15. 
34 ANICB, Inspectoratul General al Jandarmeriei, fond 1474, dos. 119/1944., 22–24. l. [ROL, CSF, 

1474. számú fond, 119/1944. számú csomó] Magyar fordításban közli: naGy Mihály Zoltán–vInCze 
Gábor: Autonomisták és centralisták. Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944. szeptem-
ber–1945. március). Erdélyi Múzeum-egyesület – Pro Print Könyvkiadó, Kolozsvár–Csíkszereda, 
2004. 42–54., 119. Román eredetiben, valamint magyar fordításban: Benkő Levente–PaPP Anna -
mária: Magyar fogolysors a második világháborúban I–II. Pallas Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 
2007, 261–264. 
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internálni, de úgy is, hogy az észak-erdélyi magyar és német nemzetiségűeket kell 
fogolytáborokba hurcolni. Ezt az utóbbi lehetőséget erősíti meg a fentebb idézett bel-
ügyi rendelkezésnek az előírása, miszerint az észak-erdélyi románok kivételt képez-
nek az internálás alól, még akkor is, ha magyar útlevéllel tartózkodnak a román 
ellenőrzés alatt álló területen.35 Ez volt az a hírhedt, 1944. szeptember 29-i 44 759. 
számú belügyminisztériumi parancs, amellyel az internálást az akkor Romániában 
tartózkodó, 1940. augusztus 30. után bejött magyar és német állampolgárokról Erdély 
teljes magyar és német nemzetiségű őshonos lakosságára kiterjesztették. 

Az internálás alól a végrehajtással megbízott hatóságok megítélése alapján eseten-
ként kivételt képezhettek az előrehaladott életkoruk, illetve súlyos betegségükből 
eredő mozgásképtelenségük miatt nem szállítható emberek, akik viszont tartózko-
dási helyükön rendőrségi felügyelet alatt maradtak; ugyanakkor a múló betegségben 
szenvedők, illetve a szülés után levő nők felépülésükig csak halasztást kaptak.36 
A román állam iránt korábban egyértelmű hűségükről és szolgálatukról bizonyságot 
tevőkkel szemben esetenként kivételezést alkalmazhattak, a vegyes házasságokban 
élő nők a férjükre alkalmazott elbánásban részesültek, viszont a román nemzetiségű, 
illetve zsidó feleségek kérhették az internálás alóli felmentést; ebben az esetben is 
rendőri felügyelet alatt álló kényszerlakhelyen kellett maradniuk. A német állampol-
gárságúak esetében nem voltak internálandók a szigorú házi felügyelet alatt maradó 
lelkészek és az apácák. Ugyancsak szigorú rendőri felügyelet alatt munkahelyükre 
internáltaknak tekintették a nemzetgazdaság és a hadügyminisztérium számára nél-
külözhetetlen szakembereket; a huzamosabb ideje Romániában letelepedett vagy 
román családokkal rokonságban lévő, esetenként azok szolgálatában álló németek 
különleges bánásmódban részesültek, akár szabadon is maradhattak. Internálták az 
ausztriai, valamint elzász-lotaringiai németeket, ha azonban utóbbiak francia útle-
véllel rendelkeztek, szabadon maradtak. A német protektorátus alatt állt, vagy né -
metek által elfoglalt területekről származó, német, horvát vagy szlovák útlevéllel 
rendelkező csehek, szlovákok, jugoszlávok és lengyelek kényszerlakhelyet kaptak,  
a románok mellett csak a hazátlanok, illetve román honosítás alatt állók mentesültek 
az internálás alól.37

1944. november 1-én a belügyminisztérium a minisztertanács elé terjesztette az 
internálóközpontok létrehozásáról és működéséről szóló szabálytervezetet. A novem-

35 ANICB, Inspectoratul General al Jandarmeriei, fond 1474, dos. 119/1944, 23 és 25. l. [ROL, CSF, 
1474. számú fond, 119/1944. számú csomó]

36 ANICB, Inspectoratul General al Jandarmeriei, fond 1474, dos. 119/1944, 22. l. [ROL, CSF, 1474. 
számú fond, 119/1944. számú csomó]

37 ANICB, Inspectoratul General al Jandarmeriei, fond 1474, dos. 119/1944, 23–24. l. [ROL, CSF, 
1474. számú fond, 119/1944. számú csomó]



21

MAGyAROK ÉS NÉMETEK INTERNÁLÁSA 1944 őSZÉN ROMÁNIÁBAN 

ber 5-én átalakított, tehát második Sănătescu-kormány november 6-án elfogadta  
a szabályt, s így utólag megteremtette a már működő lágerek jogi alapját. Augusztus 
23-tól november 6-ig, tehát majdnem három hónapon át mindenféle jogalap nélkül 
működtek Romániában az internálóközpontok. Arad megyében Aradon, Boros se be-
sen, Pankotán, Doroszlófalván és Nagyhalmágyon; Brassó megyében Brassóban, 
Barcaszentpéteren és Barcaföldváron; Bihar megyében Nagyváradon, Belényesen és 
Köröstárkányban; továbbá Zsombolyán, Târgu Jiuban, Slobozia Vechén, Ciurelen, 
Felső-, illetve Alsótömösön, Lugoson, Piteşti-en, Zsilyvajdejvulkánban, Caracalban 
stb. hoztak létre, illetve működtettek tovább internálóközpontokat úgy, hogy szinte 
minden megyében létezett legalább egy, országszerte összesen 36 láger.38 Román 
ellenőrzés alatti fogolytáborok voltak még az óromániai Argeş megyei Corbeni-
ben39, az ugyancsak ókirályságbeli, Ilfov megyei Budeşti-en40, Turnu Măgurelén41, 
a Gorj megyei Bărbăteşti-en42, Caracalon43, Titun és Budeşti-en, szovjet kézen levő 
láger volt a focşani-i mellett Konstancán.44

A szabály szerint az internálóközpontokat a szovjet–román fegyverszüneti egyez-
mény 2. és 15. szakaszai értelmében érintett személyek számára a „kényszerlakhely” 
kirovására, tehát tulajdonképpen internálásra hozták létre.45 Az internáltak nem lép-
hettek kapcsolatba a külvilággal, tehát levelezniük sem szabadott, külső személyek-
nek szigorúan tilos volt belépni a központok területére, vagy 50 méternél kisebb 
távolságra megközelíteni azt. Az internálóközpontok ügyvezetése a belügyminisz-
térium hatáskörébe tartozott, a hadügyi tárca feladatkörébe csak az őrzést utalták. 

38 Şandru 1944. 18. 
39 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL), a Külügyminisztérium (a továbbiakban: K, 

iktatott iratai) 87, 13. cs., 1944 – c, 133, 136. és 146–200. l.
40 MOL, K 87, 13. cs., 1944–c, 134. l.
41 MOL, K 87, 13. cs., 1944–c, 135. l.
42 MOL, K 87, 13. cs., 1944–c, 137-138. l.
43 MOL, K 87, 13. cs., 1944–c, 139-145. l.
44 HL, Honvédelmi Minisztérium elnöksége (a továbbiakban HM eln.), 1945, 39992, 2. l.
45 Regulament pentru înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de internare. Jurnalul Consiliului de Mi -

niştri Nr. 762. Monitorul Oficial (Partea I), Nr. 258/6 noemvrie 1944 [Szabályzat az interná ló köz -
pontok létrehozásáról és működéséről. A Minisztertanács 762. számú naplója. Hivatalos Közlöny 
(I. rész), 1944. november 6-i 258. szám]. A szovjet–román fegyverszüneti egyezmény 2. szakasza 
arról rendelkezett, hogy „Románia kormánya és főparancsnoksága kötelezi magát Németország és 
Magyarország Románia területén található fegyveres erőinek lefegyverzésére és internálására, 
valamint az említett államok ott tartózkodási hellyel bíró állampolgárainak internálására.” E sza-
kasz függelékében rögzítették, hogy a rendelkezés nem vonatkozik „az illető országok zsidó ere-
detű honpolgáraira”. A 15. szakasz szerint a román kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy 
román területen feloszlat mindenféle, és a jövőre nézve nem engedélyez semmiféle „fasiszta rend-
szerű, Hitler-barát politikai, katonai vagy félkatonai”, valamint bármilyen egyéb, az Egyesült Nem-
zetekkel, „de kivált a Szovjetszövetséggel szemben ellenséges eszmeterjesztést űző” szervezetet.
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Az őrszemélyzetnek semmilyen kapcsolata nem lehetett az internáltakkal, reggel és 
este névsorolvasást kellett tartani, a lágerparancsnokok kívánsága szerint éjszaka is, 
de a „hálókban”, azaz barakkokban csak a tisztek ellenőrizhették a létszámot. A sza-
bály ugyanakkor egy sor soha be nem tartott, illetve valóra nem váltott más előírást 
is tartalmazott. Eszerint például a lágerbe történő belépéskor mindenkinek fejenként 
10–10 ezer lejt kellett (volna) befizetnie az elszállásolás, azaz ágy, matrac, ágynemű 
fejében, de szabadulás esetén a fogoly ellátására az ő költségén biztosított eszközök 
a láger tulajdonában maradtak. Ugyancsak a foglyok által befizetett pénzből biztosí-
tották az étkeztetést, de arról is rendelkeztek, hogy „akinek nincs jövedelme, mun-
kába állítják, hogy megkeresse ételének árát”. Az ún. eltartási költségek megállapí-
tása a lágerek parancsnokainak a hatáskörébe tartozott. A szabályzat előírta még, 
hogy éjszaka a foglyok legkevesebb 8 óra pihenőt kapjanak, és általában 8–10 órányi 
fizikai munkát végezzenek naponta. Minden szerdán és szombaton általános takarí-
tásnak, heti egy fürdésnek, vasárnaponként munkaszüneti napon ún. vallásos szol-
gálatnak kellett (volna) lennie. A cinizmus netovábbjaként is értelmezhető az előírás, 
miszerint „felekezetenként az internáltak imádkozhatnak”. A rendelkezés ugyanak-
kor előírta az egészségügyi ellátást is. Az orvosi és fogorvosi kezelést a lágerek kato-
naorvosainak kellett (volna) biztosítaniuk heti egy viziten, súlyos esetekben pedig 
ahányszor erre szükség mutatkozott. Különleges gyógyszerek biztosítása, illetve 
megszerzése a lágerek parancsnokainak feladatkörébe tartozott az internáltak költsé-
gén, az orvosságok beszerzésére szolgáló levelezést is csak a parancsnokok bonyolít-
hatták le. Rendkívül súlyos esetekben a betegeket az adott kórház vagy megye orvo-
sának a jóváhagyásával szigorú őrizet alatt kórházba lehetett utalni, a kezelés költsé-
gei viszont kizárólag a beteg fogolyra hárultak, a belügyminisztérium csak akkor 
állta a gyógyítás költségeit, ha a betegnek semmilyen jövedelmi forrása nem volt.  
A lágervezetés ellenőrzése alatt juthattak hozzá az internáltak fehérneműt, ruhát és 
élelmet tartalmazó csomagokhoz. A foglyokat hetente legfeljebb egyszer csakis  
a rokonok látogathatták meg, kizárólag a parancsnokok vagy az általuk erre a célra 
kinevezett személyzet jelenlétében. A gyakorlatban azonban mindezekből a szabály-
szerű előírásokból vajmi kevés érvényesült. Tulajdonképpen a belügyminisztérium 
néhány részlet kivételével az Antonescu-rezsim alatt, 1941. március 22-én megjelent 
szabályzatot46 másolta át úgy, hogy a zsidókat érintő részeket kihagyta, az inter-
nálóláger elnevezést internálóközpontra cserélte át, semmit sem változtatva a tábor-
lakókra vonatkozó előírásokon.47

46 A román belügyminisztérium 1941. március 22-i, 6491. számú rendelkezése.
47 naGy 2004. 69.
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II. AZ ELHURCOLÁS ÉS INDOKAI

A román hatóságok a dél-erdélyi internálások megkezdése után néhány héttel Észak-
Erdélyben is hozzáfogtak a tömeges elhurcolásokhoz a Csendőrség Főfelügyelőségének 
1944. szeptember 11-i, 44 158. számú rendelkezése szerint. Az utasítás arról szólt, 
hogy fel kell kutatni és őrizetbe kell venni azokat a személyeket, akiket – a dél-erdé-
lyiekhez hasonlóan – irredentizmussal „vádoltak”, akik 1940 és 1944 között, tehát  
a négyéves magyar uralom alatt Észak-Erdély román ajkú lakosságát valamilyen for-
mában üldözték, illetve a román államot gyalázták.48 Ezzel szemben az internáláshoz 
elegendő okot szolgált, ha valaki tagja volt valamelyik magyar szervezetnek. Az 
aradi rendőrkapitányság egyik összesítése szerint a helyi magyar nemzeti közösség 
egy csoportját, 25 személyt azért internáltak a nagyhalmágyi lágerbe, mert a Magyar 
Népközösség tagjai, illetve tisztségviselői voltak.49 A források szerint ugyanakkor 
a nemzetiségi hovatartozás puszta volta is indokolta az internálást. A gyulafehérvári 
csendőrfelügyelőség egyik névösszeírása szerint a Kisküküllő megyei csendőrlégió 
1944. november 10-ig azért internált a târgu jiu-i lágerbe 19 magyar személyt – 7 és 
18 év közötti 6 fiút és 13 lányt, köztük 17 tanulót és 2 szabóinast –, mert valamennyi 
magyar nemzetiségű.50 A bukaresti csendőrlégió szintén azért internált Târgu Jiuba 7, 
Slobozia Veche-be pedig egy személyt – összesen 2 nőt és 6 férfit –, mert bár román 
személyazonossági igazolvánnyal rendelkeztek, nemzetiségük magyar.51 Egy, az 
időpont megjelölése nélküli másik névösszeírás szerint Dél-Erdélyből, valamint a Re -
gát  ból52 azért internáltak további 106 személyt – férfiakat, nőket és gyermekeket –, 
mert nemzetiségük magyar.53 A brassói csendőrlégió 1944. december 22-én az akkor 
Brassó megyéhez tartozó Hídvég községből azért internált a Slobozia Veche-i táborba 
kilenc személyt, köztük öt kiskorút, mert „magyar hontalanok”, és mert „nemzeti-

48 săLăGaen, Marcel: Administraţia sovietică în Nordul Transilvaniei (noiembrie 1944–martie 1945) . 
Centrul de Studii Transilvane–Fundaţia Culturală Româna, Cluj-Napoca, 2002. 60–69. – naGy, 
2004. 69. [A szovjet (katonai) közigazgatás Észak-Erdélyben 1944 novembere és 1945 márciusa 
között. Erdélyi Tanulmányi Központ, Román Kulturális Alapítvány, Kolozsvár]

49 AME, fond Transilvania, vol. 163., 166–167. l. [A Román Külügyminisztérium Levéltára, erdélyi 
iratok, (A továbbiakban: RKL, EI) 163. köt.]

50 ANICB, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 115/1944, 105. l. [ROL, CSF, 115/1944. 
számú csomó]

51 ANICB, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 115/1944, 23. l. [ROL, CSF, 115/1944. 
számú csomó]

52 órománia, vagyis Moldova és Havasalföld (a szerk. megj.)
53 ANICB, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 115/1944, 194-199. l. [ROL, CSF, 

115/1944. számú csomó]
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ségi származásuk magyar”.54 Ezekből az intézkedésekből is kitetszik, hogy az inter-
nálást egyértelműen a nemzeti, etnikai hovatartozás síkjára terelték.

Az elhurcolás során gyakran tapasztalt félrevezetés volt, hogy a magyar férfiak-
nak azt ígérték: azért kell jelentkezniük a csendőrőrsökön, hogy igazolást kapjanak, 
utána pedig szabadon hazamehetnek.55 Azzal a „váddal” is hurcoltak el magyarokat, 
hogy partizánok voltak.56 Egy másik, gyakran alkalmazott félrevezetés volt a néhány 
napi munkára történő behívás.57 Ennek egyik példája a csíkszentmártoni székely fér-
fiak esete: a visszavonuló németek által felrobbantott vasúti híd újjáépítésére/kijaví-
tására hívták össze a község férfilakosságát, de különválasztották azt a harmincfős 
csoportot, amelyik a frontról nem sokkal azelőtt otthonaikba hazatért volt katonák-
ból, immáron civilekből állt. Munka helyett a csíkszeredai csendőrségre, majd vonat-
tal a brassói, onnan a barcaföldvári internálótáborba hurcolták őket.58 A túlélők sze-
rint az életben maradt csíkszentmártoniak csak 1945 tavaszán szabadultak, miután  
a hozzátartozók pénzzel kiváltották őket.

Az Észak-Erdély szerte alkalmazott, néhány napi munkára való hívás, valamint az 
igazolványért való jelentkezés csak cselfogás volt a hatóságok részéről. Mindezen 
indoklásoknak a hátterében az az igazi ok állt, hogy a román hatóságok a nemzetközi 
előírásokkal ellentétben hadifoglyoknak nyilvánította azokat az erdélyi férfiakat, 
akik a magyar hadseregből – a további harcot értelmetlennek tartva, sok esetben fel-
jebbvalóik hallgatólagos beleegyezésével – elszöktek és hazatértek otthonaikba,  
a katonaruhát levetve pedig civilekként érték meg a román csendőrség visszatérését 
Észak-Erdélybe. A Román Hadsereg Nagyvezérkara ugyanis október 19-i, 578 832. 
számú értesítésében közölte, hogy „a magyar hadseregben szolgált, és a felszabadí-
tott Erdélyben levő otthonaikba hazatért katonaszökevények hadifoglyoknak tekin-

54 ANICB, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 115/1944, 19. l. [ROL, CSF, 115/1944. 
számú csomó]

55 boros Ernő: „Mindennap eljött a halál”. Szatmár megyeiek a földvári fogolytáborban (az Ottho-
nom Szatmár megye sorozat 15. kötete). Szent-Györgyi Albert Társaság és az EMKE Szatmár 
megyei szervezetének kiadása, Szatmárnémeti, 2002. 54. (A továbbiakban: boros 2002) – PaPP 
Annamária: Szögesdrót. Háromszék Lap- és Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy, 2001. 134. (A továb-
biakban: PaPP 2001) – Benkő Levente: Fogolykönyv. Trisedes Press Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1999. 
116., 133–134., 149, 194., 198. (A továbbiakban: Benkő 1999). Szatmár megyében egyúttal arra is 
felszólították a frontról hazakerült magyar katonákat, hogy a csendőrőrsökön le kell adniuk a kato-
naruhát, és semmilyen bántódásuk nem lesz.

56 PaPP 2001. 156 –157. – Benkő 1999. 123., 149., 168. 
57 Ezt több túlélő állítja. Lásd: PaPP 2001: „Az emberek kérdéseire az orosz őrök szűkszavúan vála-

szoltak: »Semmi pánik! Málinki robot! Csak egy kis munkára visszük magukat«.” (149. o.) Kolozs-
váron 1944. október 12-én szedték össze a magyar férfiakat. Lásd még: Benkő 1999.106–108., 161.

58 A csoport tagjai: Berecz Andor, Bocskor Imre és Imre István közlése a szerzővel. Lásd még: Népi 
Egység, 1944. december 24.
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tendők, és lágerekbe internálandók”, erről pedig végrehajtás végett a Csendőrség 
Főfelügyelősége az alantas szerveknek 1944. október 27-én 46 180. számmal titkos 
körrendeletet bocsátott ki.59 Az észak-erdélyi magyar civil férfiak elhurcolásának ez 
a körrendelet szolgáltatta a másik alapot. Miközben – korábban láttuk – a belügy-
minisztérium 1944. november 20-i, a szovjet–román fegyverszüneti egyezménynek  
a végrehajtásáról, ezen belül a magyarok és a németek internálásáról rögzített ál -
láspontja értelmében az észak-erdélyi román nemzetiségű magyar állampolgárok  
– tehát a magyar hadseregben szolgált észak-erdélyi román nemzetiségű katonák 
is – mentesültek az internálás alól.

Ezek az intézkedések összefüggtek azzal, ahogyan a hatóságok az állampolgárság 
kérdéskörét értelmezték az augusztus 23-i román átállást, illetve a szovjet–román 
fegyverszüneti egyezményt annak szeptember 12-i megkötését követően. 1945. ja -
nuár 26-án – abban az időszakban, amikor különösebb eredmény nélkül felvetődött 
az internált magyarok helyzete felülvizsgálatának a gondolata – az NKVD60 központi 
szervének munkatársai, Sz. B. Krilov61 és V. N. Durdenyevszkij62 feljegyzésükben 
a magyarság, ezen belül az Erdélyben élő magyarok állampolgárságának és interná-
lásának problémája kapcsán arról tájékoztatták V. G. Dekanozovot63, hogy vélemé-
nyük szerint a magyar állampolgárok internálásának Romániában nem szabad kiter-
jednie az őslakos erdélyi magyarságra, hanem csak a második bécsi döntés, tehát 
1940. augusztus 30. után Magyarországról Erdélybe emigráltakra, valamint a német 
nemzetiségűekre. Krilov és Durdenyevszkij abból eredően jutottak erre a következ-
tetésre, hogy mivel a szövetséges hatalmak képviseletében a Szovjetunió, illetve 

59 ANICB, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar nr. 149/1944, 9. l. [ROL, CSF, 149/1944. 
számú csomó]

60 NKVD: Narodnij Komisszariat Vnutrennih Gyel – Belügyi Népbiztosság, szovjet állambiztonsági 
hatóság. A második világháború idején saját seregtestekkel rendelkező NKVD feladatai közé tar-
tozott a deportálások végrehajtása mind a Szovjetunió területéről, mind a Vörös Hadsereg által 
elfoglalt országokból, így Magyarországról és Romániából is.

61 Krilov, Szergej Boriszovics (1888–1958). Szovjet nemzetközi jogász, diplomata. 1942-ben lépett 
külügyi szolgálatba, ettől kezdve 1958-ig a szovjet Külügyi Népbiztosságon, illetve a külügymi-
nisztériumban dolgozott felelős beosztásokban.

62 Durdenyevszkij, Vszevolod Nyikolajevics (1889–1963). Szovjet diplomata és nemzetközi jogi szak-
értő. 1944-1961-ig a Külügyi Népbiztosság (1946-tól Külügyminisztérium) központi apparátusá-
nak a munkatársa.

63 Dekanozov, Vlagyimir Georgijevics (1898–1953). Grúz származású szovjet politikus. A magyar 
történetírásban neve Gyekanozovként is előfordul. 1938 novemberétől az NKVD főparancsnoksága 
külföldi osztályának a parancsnoka, kémelhárítási csoportjának a vezetője. 1939-től külügyi nép-
biztos-helyettes, 1940–41-ben a Szovjetunió németországi teljhatalmú megbízottja, majd 1944–45-
ben a szovjet fél egyik fő képviselőjeként részt vett a magyar-szovjet fegyverszüneti tárgyalásokon, 
1947. januártól márciusig párizsi nagykövet. 1953-ban a Berija-csoport tagjaként letartóztatták, 
halálra ítélték és társaival együtt kivégezték.
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Románia között 1944. szeptember 12-én megkötött fegyverszüneti egyezményben  
a felek nem létezőnek tekintik a második bécsi döntést, ez maga után vonja az állam-
polgárság Észak-Erdély Magyarországhoz történő annexiója utáni megváltoztatásá-
nak érvénytelenségét, tehát az észak-erdélyi őslakosság 1940. augusztus 30. előtti 
román állampolgárságának a visszaállítását. Tekintettel arra tehát, hogy Észak-
Erdély őslakossága nemzetiségi hovatartozástól függetlenül ismét román és nem 
magyar állampolgárnak volt tekintendő, nem vonatkozhatott rá a szovjet–román 
fegyverszüneti egyezménynek a magyar és német alattvalók internálására vonatkozó 
előírása. Krilov és Durdenyevszkij megállapították: az őslakos erdélyiek internálása 
magától értetődően nem lehet megalapozott, hiszen ha az lenne, a zsidók kivételével 
a hatóságoknak egész Észak-Erdély lakosságát internálniuk kellene, magyarokat, 
svábokat, de románokat is. Javasolták tehát, hogy a magyar állampolgárok romániai 
internálását általánosan felül kell vizsgálni, nem zárva ki azt sem, hogy a német 
nemzetiségű személyek, valamint a második bécsi döntést követően Magyarországról 
Erdélybe áttelepültek kivételével felmentést kapjanak az internálás alól mindazok, 
akiknek a fogva tartására nincs különösebb ok. Krilov és Durdenyevszkij ugyanak-
kor úgy vélték: azt követően, hogy 1944. december 28-án Magyarország hadat üzent 
a náci Németországnak, az is megkérdőjelezhető, hogy immáron van-e egyáltalán 
értelme Romániában a magyar állampolgárok internálásának. Dekanozov február 
15-én egyetértett ezekkel a következtetésekkel, Visinszkij64 külügyi népbiztos-helyet-
tes pedig másnap jelezte Krilovnak, hogy írjon előterjesztést Vjacseszlav Mihajlovics 
Molotov külügyi népbiztosnak megerősítés céljából.65 Visinszkij 1945. február 26-án 
Bukarestből arról értesítette Molotovot, hogy miután Magyarország hadat üzent 
Németországnak, ráadásul 1945. január 20-án létrejött a szovjet–magyar fegyver-
szüneti egyezmény, felül kell vizsgálni a magyar polgárok romániai internálását, 
akiket a német nemzetiségűek, valamint a megalapozottan fogva tartottak kivételé-
vel szabadon kell bocsátani. Visinszkij még aznap értesítette Zorint66, hogy Molotov 

64 Visinszkij, Andrej Januarjevics (1883–1954). Szovjet jogász, politikus. A kijevi egyetemen szerzett 
jogi diplomát és lett ügyvédjelölt, de politikai meggyőződése miatt ügyvédi gyakorlatot nem foly-
tathatott. 1931-ben nevezték ki az Orosz Föderáció főügyészévé, illetve igazságügyi népbiztosának 
helyettesévé, 1933-ban a Szovjetunió főügyészének helyettese, 1935-ben főügyésze lett. 1939–44-ig 
a Népbiztosok Tanácsának elnökhelyettese, 1940 és 1949 között külügyi népbiztos, 1949–53-ig 
külügyminiszter volt. 

65 Transzilvanszkij vaprosz. Vengero-rumünszkij territorialnüj szpor i SZSZSZR 1940–1946. Doku-
mentü. (Szerk.: IszLamov Tofik) Moszkva, 2000. 66. dok., 266–268. 

66 Zorin, Valerian Alekszandrovics (1902–1986). Szovjet politikus, diplomata. A szovjet külügymi-
nisztérium népbiztosa (1941–44); a Szovjetunió csehszlovákiai (1945–47), nyugat-németországi 
(1955–56) és franciaországi (1965–71) nagykövete; a Szovjetunió külügyi képviselője (1947–55 és 
1956–65), képviselő az ENSZ Biztonsági Tanácsában (1952–53 és 1956–65).
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jóváhagyta: a Külügyi Népbiztosi Hivatallal közösen életbe kell léptetni az intézke-
dést, de Molotov utasítása szerint „sietség nélkül”.67 

A szovjet álláspont ellenére a román hatóságok kitartottak korábbi véleményük 
mellett, miszerint az észak-erdélyi magyarokat és németeket olyan körülmények 
között is internálva tartja, hogy az érintettek immáron nem magyar, hanem román 
állampolgárok. Pedig maga a román belügyminisztérium államminisztere, Gheor -
ghe Liteanu tábornok hívta fel már korábban, 1944. október 19-i 18 764. számú átira-
tában a külügyi tárca figyelmét: szíveskedjenek tudomásul venni, hogy a valameny-
nyi román állampolgárságú német és magyar nemzetiségű személy letartóztatására/
in  ternálására vonatkozó intézkedés a szovjet–román fegyverszüneti egyezmény 
egyetlen szakaszából sem következtethető ki, bármilyen tág értelmezést is kapná-
nak azok.68

A Liteanu tábornok által jelzett túlkapásokról a sajtóban is szó esett. Eszerint hiá-
nyosságok és visszaélések történtek a magyar és a német állampolgárok letartóztatá-
sakor, „a fegyverszüneti egyezmény értelmében internálandó magyar és német alatt-
valókról nem vezettek pontos nyilvántartást”.69 Ez a megállapítás azért fontos, mert 
érzékelteti, hogy gyakorlatilag válogatás nélkül hurcolták el hazulról a magyarokat 
és a németeket; másfelől pedig igazolni látszik azt is, hogy miért olyan hiányos az 
internáltak és az elhunytak nyilvántartása.

Az internálások „túllihegett” voltát, általában a romániai magyarság elleni túlka-
pásokat Sănătescu miniszterelnökhöz intézett 1944. november 14-i közös beadvá-
nyában tette szóvá Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök, Szász Pál, 
az EMGE70 elnöke, valamint Nagy Ferenc református püspök-helyettes. Egyebek mel-
lett szóvá tették az erdélyi magyarság tömeges elhurcolását, a rekvirálások során 
tapasztalt és a magyarságot kisemmiző bánásmódot, az EMGE betiltását, a Száraz-
ajtán, Csíkszentdomokoson, Gyergyószentmiklóson, Diódon, Magyarlapádon, Torda-
szentmihályon és más helyeken történt magyarellenes atrocitásokat, a második bécsi 
döntés nyomán Dél-Erdélyből Észak-Erdélybe menekült magyarok hazatérésének 
akadályoztatását. Felrótták, hogy immár két éve a dél-erdélyi magyar földművesek, 
kisiparosok és értelmiségiek jelentős részét dolgoztatják különféle munkatelepeken 
saját ruhájukban, silány élelmezés és lakásviszonyok között, ráadásul egészségügyi 

67 CIuCeanu Radu (responsabil): Misiunile lui A. I. Vâşinski în România. Din istoria relaţiilor româno-
sovietice 1944–1946. (Documente secrete). Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 
Bucureşti, 1997. 129. [A. J. Visinszkij romániai küldetése. A román–szovjet kapcsolatok 1944–46-
ban. (Titkos iratok) a Totalitarizmust Vizsgáló Országos Intézet, Bukarest]

68 AME, fond Transilvania, vol. 163., 159. l. [RKL, EI, 163. köt.]
69 Népi Egység, 1944. december 22.
70 Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület.
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gondozás nélkül, de míg a román munkaszolgálatosok 2–3 hónap múlva szabadul-
nak, a magyarok legnagyobb része másfél év óta egyhuzamban kénytelen ezeken  
a helyeken lerongyolódva, egészségileg is megviselve dolgozni, és volt rá példa, hogy 
a hatóságok a ruhasegélyek átadását is megakadályozzák.71 Feltárták, hogy a román 
átállást követő napokban a falvakból és a városokból a magyar vezetőket, így az 
értelmiségieket, papokat, tanárokat, földműveseket és iparosokat 20 évestől a 70 éve-
sekig a csendőrség és a rendőrség összeszedte, anélkül hogy erre az emberek bármi-
lyen okot szolgáltattak volna. Szeptember végén az internáltak egy részét szabadon 
engedték, de a lakásukat azóta sem hagyhatták el, és tekintettel arra, hogy a lelkésze-
ket internálták, több községben immáron két hónapja nem volt istentisztelet.72 A bead-
vány szerint október második felében ezrével gyűjtötték össze a 17–19 éves, úgyne-
vezett katonai előképzős magyar ifjakat, akiket a Regátban osztottak be különböző 
munkatelepeken. A magyar fiatalok közül többen a megerőltető menetelés áldoza-
tául estek. Az elhurcolt magyar tizenévesek közül körülbelül ezret Bukarest mellett 
tartottak fogva. „Ez utóbbi 1000-et 70 km-en gyalog vitték, s a fáradságtól, és úgy 
látszik, a megerőltető menetelés következtében az 1000-ből csak 170 érkezett be  
a rendeltetési helyre, a többi útközben betegen összeesett” – áll a beadványban.73 
Ugyanakkor folyamatos volt a magyar tanárok, tanítók és más értelmiségiek munka-
szolgálatra való behívása, ezzel párhuzamosan a román csendőrség és a katonai ható-
ságok tömegesen fogták le ismeretlen okokból a magyar férfiakat. A Marosvásárhely–
Marosludas–Felvinc–Nagyenyed–Gyulafehérvár–Nagyszeben útvonalon heteken át 
80, 100, 200 fős csoportokban hajtották az élelmezés nélküli, elcsigázott és lerongyo-
lódott magyar internáltakat. A közel 200 kilométeres útszakaszt gyalogosan tették 
meg a magyarok, akik csak úgy juthattak némi élelemhez, hogy az őket kísérő fegy-
veres katonák szemet hunytak, amint az útba eső helységek magyar lakossága leg-
alább egy-egy darab kenyérrel segített rajtuk. Hasonló módon történt a székelyföldi 
magyar férfiak elhurcolása is.

Beadványukban Márton Áron, Szász Pál és Nagy Ferenc az erőszakos hittérítést 
is szóvá téve sérelmezték, hogy egyes helyeken, így például Alsó-Fehér vagy Há -
rom  szék megyében román papok és hivatalos személyek a magyar vallás elhagyá-
sára, és a román ortodox, illetve görög katolikus vallás felvételére kényszerítik a ma -
gyarokat.74 

A magyar polgári lakosság elhurcolásának egyik oka ugyanis az ortodox vallásra 
való áttérés megtagadása volt. Ezt igazolja az az 1945. augusztus 1-i körlevél is, 

71 MOL, K-87, 13. cs., 1944 – c, 76. l. 
72 MOL, K-87, 13. cs., 1944 – c, 76-77. l.
73 MOL, K-87, 13. cs., 1944 – c, 77. l.
74 MOL, K-87, 13. cs., 1944–c, 78. l. 
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amelyben a háromszéki Uzon járás főjegyzője adatokat kért a hatáskörébe tartozó 
körjegyzői hivataloktól a Maniu-gárdák garázdálkodása idején elhurcoltakról. Kökös 
község körjegyzője augusztus 2-i keltezésű válaszában azt írja, hogy az utolsó ismert 
helyen, Földváron fogva tartott magyar férfiakat 1944. november 9-én azért hurcol-
ták el, mert nem akartak áttérni a görögkeleti vallásra.75 Megerősíti az erőszakos hit-
térítést Balázs András futásfalvi76 túlélő, aki a barcaföldvári lágerból azt írta 1945 
márciusában szüleinek: „Ezek valószínű azt akarják, hogy vagy románok legyünk, 
vagy itt pusztuljon az egész. Csernátonba77 ment haza kettő, és a szentlélekiek78 körül-
belül román keresztlevelet váltottak a román paptól, aztán nem tudom, a valóságban 
át kellett-e állni.”79

A Kommunista Párt Maros-Torda megyei szervezete és a Magyar Demokrata 
Szövetség 1944. november 11-én a dr. Ioan Bozdoc prefektusnak átadott Memoran-
dumban tiltakozott.80 A dokumentumban leszögezik, hogy „a közigazgatás megszer-
vezőinek nagy része a bosszú gondolatával jött ide, rajtunk kívánják megbosszulni 
azokat a sérelmeket, amelyeket a fasiszta magyar állam velük szemben elkövetett. 
[…] A [szovjet–román] fegyverszüneti egyezmény második pontjára hivatkozva  
a román hatóságok – sajátos értelmezésük alapján – letartóztatják és internálótá-
borok felé irányítják mindazokat a férfiakat, gyakran asszonyostól, csecsemőstől,  
a) akik a magyar vagy a román hadseregből megszöktek, eldobva a Szovjetunió ellen 
irányított fegyvert; b) a német és magyar hadseregtől81 elhurcolt és most Észak-Erdély 
valamelyik részéből visszatért lakosságot; c) azokat, akik Antonescu uralma idején 
Dél-Erdélyből politikai magatartásuk miatt kénytelenek voltak Észak-Erdélybe 
menekülni, avagy kiutasíttattak; d) mindazokat, akiknek nem sikerült román állam-
polgárságot szerezni; e) mindazokat a diákokat, akik a két ország82 közötti kölcsönös 
megegyezés alapján Észak-Erdélyben tanultak; f) mindazokat, akik az 1940. év előtti 
Magyarország területéről jöttek Észak-Erdélybe és politikai meggyőződésükhöz 
híven itten maradtak és végül g) kivizsgálatlan feljelentésre, vádaskodásra bárkit”.83 
A beadványt megfogalmazók szerint a lakosság ingó- és ingatlanvagyonát minden-

75 A dokumentum fénymásolatát az 1994-ben Földvárról kisfilmet forgató Beke Mihály András jut-
tatta el a szerzőhöz.

76 Futásfalva, falu Háromszék (ma Kovászna) megyében, Kézdivásárhely közelében.
77 Csernáton község, Háromszék, ma Kovászna megye.
78 Kézdiszentlélek, Háromszék, ma Kovászna megye.
79 A levél eredetije a hídvégi református egyházmegye parókiáján létrehozott Fogoly-emlékszoba, 

egy fénymásolata a szerző tulajdonában.
80 Szabad Szó, 1944. november 12.
81 Tulajdonképpen: által.
82 Románia és Magyarország.
83 Szabad Szó, 1944. november 12.
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féle jogalap és törvényes ítélet nélkül, de hatósági segédlettel az Észak-Erdélybe 
betelepedők elveszik, bár a helységekben csendőrök teljesítenek szolgálatot, a falvak-
ban mindennapos a magyar lakosság kifosztása és bántalmazása, a román falusi 
lakosságot felfegyverezve nemzetőrségekbe szervezik, miközben a magyar lakosság 
fegyvertelenül és megszervezetlenül teljesen ki van szolgáltatva a román nemzetőr-
ség kénye-kedvének. A panaszosok hozzáteszik, hogy a közalkalmazottakat százával 
bocsátják el törvénytelenül, a szovjetek parancsára nemrég megnyílt magyar anya-
nyelvű elemi és középiskolákat a román hatóságok önkényesen bezárták, megtiltot-
ták a magyar anyanyelv használatát, leszedték a magyar feliratokat, a közigazgatás-
ban pedig csak a román nyelv használható; mindezeket pedig „a román hatóságok 
tevőlegesen okozzák”.84 

III. LÁGEREK ÉS FOGLyOK

Romániában a târgu jiu-i és a barcaföldvári, valamint a szovjet ellenőrzés alatti 
focşani-i fogolytáborok vonultak be leginkább a köztudatba. Egy, a târgu jiu-i láger-
ből Zippel Ferenc egykori internált által kimentett naplószerű feljegyzés85 tanúsága 
szerint Dél-Erdélyben Abrudbányáról, Nagyenyedről, Gyulafehérvárról, Aradról, 
Újaradról, Simándról, Csávosról, Lippáról, Oravicabányáról, ótelekről, Petrozsény-
ből, Lupényből, Nagyszentmiklósról, Temesvárról, Vajdahunyadról, Nagyszeben -
ből, Türkösről, Zsombolyáról, Temesrékásról stb. hurcoltak a táborba magyarokat.  
A foglyok névsorában találunk cipészt, tímárt, kereskedőt, szabót, vasúti és bank-
tisztviselőt, tanítót, tanárt, bank- és gyárigazgatót, orvost, ügyvédet, mérnököt, vas-
esztergályost, órást, elektrotechnikust, kőfaragót, tanulót, szerelőt, kertészt, földmű-
vest, malomtulajdonost, nyugalmazott postai és vasúti alkalmazottat, fonómestert, 
jegyzőt, lapszerkesztőt, római katolikus, református, unitárius lelkészt és másokat.  
A névsor tanúsítja, hogy elsősorban olyanokat internáltak Târgu Jiuba, akik a dél-
erdélyi magyar társadalom erejét, más szóval gerincét képezték. A magyarok mellett 
német nemzetiségűeket és magyar állampolgárokat is találunk az összeírásban.  
A névsorban szereplő legidősebb internált az 1857-ben született Mennbrath [?] József 
aradi kőfaragó, aki tehát akkor volt 87 éves, a legfiatalabb az 1928-ban született, 
tehát az akkor alig 16 éves Ujj Pál aradi tanuló. A töredékes Zippel-naplóbeli feljegy-
zések alapján nem lehet pontosan megállapítani, hogy hány személyt zsúfoltak össze 

84 Szabad Szó, 1944. november 12.
85 Néhai Zippel Ferenc temescsákovai iskolaigazgató–tanító jegyzetei. A valószínűleg hiányos doku-

mentum eredetijét unokája, Kőmíves Mihályné Zippel Annamária őrzi Sepsiszentgyörgyön, egy 
fénymásolat a szerző tulajdonában található.
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a târgu jiu-i lágerben, bár nyilvánvaló, hogy a láger hetek alatt megtelt. A Csendőrség 
Főfelügyelősége ugyanis 1944. november 10-i, 47 591. számú telefonutasításában 
arra adott parancsot, hogy a német vagy magyar alattvalók közül többé egyetlen-
egyet se küldjenek Târgu Jiuba, mert az internáltak száma már túllépte a láger be -
fogadóképességét, az azután internálandókat pedig a csendőrlégiók székhelyén tart-
sák fogva.86

Az emlékezetben, de már a korabeli sajtóban is haláltáborként hírhedté vált bar -
caföldvári lágerben magyar és német hadifoglyok mellett a fogolysereg legnagyobb 
részét kitevő észak-erdélyi magyar és sváb polgári személyeket zsúfoltak össze.  
A Földváron fogva tartottak számáról egymástól eltérő adatok léteznek. Niculae 
Spiroiu volt honvédelmi miniszter közlése szerint87 a lágerben felületes volt a foglyok 
nyilvántartása, emiatt nem találtak semmilyen összesítő statisztikát a táborban járt 
foglyokról. Egy 1945. október 18-i összeírásból kiderült, hogy az ún. nyugati hadjá-
rat idején a földvári táborban 1450 német hadifogoly fordult meg, „a többi fogolyka-
tegóriáról nem készült hasonló összeírás”; a legtöbb foglyot, szám szerint 1871-et 
1945 márciusában jegyezték Földváron. Ugyanakkor levéltári forrásokra hivatkozva 
Spiroiu tábornok közölte, hogy 1944 októbere és 1945 júliusa között 298 fogoly halt 
meg a táborban pusztító kiütéses tífuszjárvány idején. A földvári fogolylétszám 
ennél valószínűleg nagyobb volt, hiszen a lágerből szabadultak között van, aki 8000 
fogolyról tesz említést88, és van olyan túlélő, aki 4500-ra teszi csak az itt elhunytak 
számát.89 A különféle romániai fogolytáborokban sínylődő foglyok névösszeírásait 
és egyben az első helyszíni beszámolókat közlő korabeli sajtótermékek közül  
a Marosvásárhelyen megjelenő Szabad Szó napilap 1945 februárjában a földvári 
haláltáborban sínylődő „hatezer magyar hadifogoly és internált” szörnyű sorsát tette 
szóvá90, a sepsiszentgyörgyi Dolgozók Szava című hetilap pedig a Földváron ártatla-
nul sínylődő 2500–3000 magyar, német, román, szerb és zsidó fogolyról tett emlí-
tést.91 A lap egy kiszabadult fogoly elmondása alapján arról számolt be, hogy Földváron 
15 éves gyermekektől aggokig minden korosztályból vannak foglyok a lágerben. 
Magyarország legtávolabbi vidékeiről állandóan érkeztek az újabb és újabb foglyok, 

86 ANICB, fond Inspectoratul General az Jandarmeriei, dosar nr. 159/1944, 228. l. [ROL, CSF, 
159/1944. számú csomó]

87 Niculae Spiroiu tábornok, volt román honvédelmi miniszter 1993. június 15-i válaszlevele Kerekes 
Károly RMDSZ-es parlamenti képviselőnek a földvári láger 1944 októbere és 1945 júniusa közötti 
működésére vonatkozó beadványára.

88 Nagy B. Imre (Szárazajta) földvári túlélő közlése a szerzővel: „Amikor én onnan 1945 márciusában 
megszöktem, nyolcezer embert hagytam ott”.

89 boros 2002 . 111 .
90 Szabad Szó (Marosvásárhely), 1945. február 22.
91 Dolgozók Szava (Sepsiszentgyörgy), 1945. január 2.
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emiatt a földvári tábor annyira túlzsúfolt, hogy az internáltak egy részét átvezényel-
ték a szomszédos román helységbe, Lügetre92, itt azonban a rögtönzött deszkapriccs 
összeomlott az emberek súlya alatt, és több mint harmincan súlyos sérüléseket szen-
vedtek.

Nem feltétlenül tartozik e dolgozat kérdésköréhez, de szót kell ejteni arról is, hogy 
a romániai internáló- és hadifogolytáborok szinte mindegyikében találunk anyaor-
szági és erdélyi magyar foglyokat. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának ma -
gyarországi képviselete egyik, 1945. évi összesítése szerint például a Szeben megyei 
Nagydisznódon létesített 800. Z. J. számú fogolykórházban 206 magyar foglyot ápol-
tak, közülük 148-ról állapítható meg egyértelműen, hogy katonák – három tiszt,  
a többi legénység –, és 52-ről, hogy civil. A nagydisznódi 800. Z. J. számú kórházban 
feljegyzett betegségek között előfordult tífusz, lábfagyás, reuma, szívbaj, mellhár-
tya-, mandula- és tüdőgyulladás, TBC, sérv, vesebaj, gyomorbaj és sárgaság, illetve 
a harctéri hadműveletekből eredően különféle lövések (láb, kar, fej, tüdő, arc, mell, 
áll), szilánkok okozta sebesülések, amputálások, egyebek.93 Ugyancsak a Nemzetközi 
Vöröskereszt adatai szerint 1945 júniusában, tehát bő hónappal a háború befejezése 
után a nagyenyedi fogolytáborban legkevesebb 400 magyar foglyot őriztek, a jegy-
zék ugyanis csak azoknak a nevét rögzíti, akiknek családja hadifogolypostát kapott 
a Nagyenyeden fogva tartott hozzátartozójától. A foglyok közül 11-en kárpátalja-
iak, a többiek mind anyaországiak voltak.94 1944. évi [?] összeírások szerint a Dél-
Romániában levő, Argeş megyei corbeni-i 10. számú fogolytáborban 3 magyar tisz-
tet, 5 altisztet, 662 fős legénységet és 94 civilt találunk; ugyanakkor az Ilfov megyei 
Budeşti-en levő 5. számú táborban szintén a magyar hadsereg kötelékéből származó 
7 honvédet, a turnu măgurelei 8. számú lágerben 3 honvédet és egy civilt, a szintén 
Dél-Romániában található Gorj megyei, bărbăteşti-i 3. számú lágerben 22 magyart 
– 2 altisztet, 19 fős legénységet és egy civilt –, a Romanaţi megyei Caracalon a 4. 
számú lágerben 95 magyart találunk – a névösszeírás szerint valamennyien a magyar 
hadseregből származtak, de volt köztük anyaországi civil is, akik közül néhányat 
Dél-Románia területéről internáltak.95 Egy 1945. május 25-i jegyzék szerint Băr -
băteşti-en a magyar hadifoglyok létszáma 56 fő volt, ebből 54 legénység, kettő pedig 
civil.96 Más összeírások szerint a Temesvár melletti Fratélián létrehozott fogolytábor-

92 Lüget, a Brassó megyei Szászmogyorós (szászul: Nussbach) községhez tartozó falu, román neve: 
Arini. A 2. számú barcaföldvári fogolytábor melléktábora működött ebben a faluban. A helység 
(tábor) neve magyar levéltári forrásokban is román nevén fordul elő a legtöbbször.

93 HL, HM eln., 1945, 28491, 13–18. l.
94 HL, HM eln, 1945, 28491, 19–29. l.
95 MNL OL, K87, 1944-c, 13. cs., 133–200. l. 
96 HL, HM eln., 1945, 25204, 6–7. l.
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ban 1945. május 18-án 13297, 1945. április 19-én Aradon pedig 1198 magyar hadifo-
goly nevét rögzítették.

IV. ÉLETKöRüLMÉNyEK A LÁGEREKBEN

A foglyok számára általában sehol sem biztosították a szabályokban előírt feltéte-
leket és körülményeket. A târgu jiu-i lágerkörülményeket érzékelteti a korábban 
idézett Zippel-naplónak egy részlete, miszerint „irigyeljük a koldust”, és hogy 
„pajtáknak, ólnak beillő férges barakkban” laknak az emberek, így hát nem csoda, 
hogy a fertőtlenítő mellett valóságos ruhahegy tornyosul „tetves rongyokból”.  
A Zippel-napló feljegyzései a tömeges elhalálozások voltát is megörökítik: „[…] te -
metői munkára szólt a parancs […] önként jelentkezett sírásónak a tanár, a pék,  
a postainspektor […] és ásta és csákányolta kemény munkával a temetői talajt, és 
nyitotta meg – ismeretlen halottnak – az örökkévalóság kapuját. […] És arat a 
kaszás mindenfelé, fel nem tartóztatható munkával, amint az Idő szekere sem 
ismer akadályt. Itt fog és megállít a drótsövény, s a nagy Kaszás nem ismer aka-
dályt. Drótakadályt sem! Belekapott a drótsövények mögé, és most már egyre 
gyakrabban kap bele. Leszedte azt a társunkat is, aki szemben velünk, az emeleti 
priccsek során annyit szenvedett.”

Ennél is embertelenebben voltak a körülmények a földvári fogolytáborban. A köz-
vélemény a hozzátartozók elbeszéléseiből ismerkedhetett meg a földvári lágerrel. 
Egy, a Földvárra hurcolt édesapját 1945 februárjában kereső asszonyka Földvárról 
hazatérve a korabeli sajtóban számolt be a látottakról. Elmondása szerint nagy kiter-
jedésű területen földbe vájt, fűtetlen lyukakban tartották fogva az embereket, akik 
halálsápadt arcukkal inkább síri alakokra emlékeztettek. A napi élelem reggel két 
deciliter meleg vízből, délben négy deciliter burgonyalevesből, azaz sárga léből állt, 
amelyben alig úszkált néhány szál burgonya, a napi élelemhez tartozott még öt deka 
kenyér. A szemtanú 20–25-re tette a naponta elhunytak számát, akiket a keményre 
fagyott föld miatt nem tudtak azonnal eltemetni, így előfordult, hogy a halottak sok-
szor napokig temetetlenül hevertek.

A foglyok kicsempészett levelek, pontosabban cédulákra írt üzenetek révén kértek 
segítséget a külvilágtól. A környékbeli falvak, elsősorban Hídvég lakossága segített, 
lehetőségeihez mérten. A parancsnokkal, egy román őrnaggyal is tárgyaló szem-
tanú szerint a kiutalt élelmiszer elfogyott, a kormánytól pedig nem tudtak megfelelő 

97 HL, HM eln., 1945, 25738, 4–7. l.
98 HL, HM eln., 1945, 25738, 8. l.
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ellátást szerezni.99 A körülményekre jellemző, hogy az 1945 februárjában Földvá-
ron fogva tartott 6000 fogoly fele beteg volt, ebben az időszakban naponta 20–25 
elhunytat temettek.100 

1945. február végén már haláltáborként emlegették a földvári lágert. A sajtóban 
napvilágot látott három levél, amelyekből kiderült, hogy a táborparancsnokság nem 
adja át a foglyoknak a hozzátartozók által hozott csomagokat. A hozzátartozók az 
őrök tilalma ellenére kerülő utakon mégis megközelítették a temetőt, ahol a foglyok 
elhunyt társaik sírjait ásták, itt lopva szót tudtak váltani rokonaikkal, és át tudták 
adni a csomagokat. A gödröket a végelgyengülés határán levő foglyokkal ásatták, de 
a tanúvallomásokból kiderül, hogy „ezek nem képesek annyi sírt ásni, amelyekbe  
a naponta elhalt foglyokat el tudják temetni”. „A foglyok nagyon kérték, hogy intéz-
zünk valamit ügyükben, mert ha nem, valamennyien ott pusztulnak el. Ma délelőtt 
is 15 társukat temették el. […] Azt is elmondták a foglyok, hogy a még a táborban 
levő újabb 30 halottat nem tudják eltemetni, mert nem győznek elég sírt ásni. A ma 
megásott öt sírba csak 15 holttestet tudtak temetni” – számoltak be a szemtanúk. Az 
elmondottakból kiderül az is, hogy egy sírba 3-4 halottat tettek, de csak egy keresz-
tet állítottak föléjük. Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy karácsonykor a fia 
két sáros krumplit kapott, és amikor újabb kettőt szerzett, az őrök rettenetesen elver-
ték. Mindhárom levélíró megerősíti, hogy aki áttért az ortodox vallásra, illetve aki 
bizonyítani tudja román származását, azt szabadon engedik.101 Ezt több túlélő is meg-
erősíti.

Eddig előkerült adatok alapján összesen közel négyszázra tehető a barcaföldvári, 
lügeti és brassói lágerekben elhunytak száma. Ez aligha fedi a valóságot, hiszen ha 
elfogadjuk, hogy az 1945 februárjában és márciusában pusztító tífusz- és vér  has-
járvány idején – miként azt a korabeli sajtóban beszámoló tanúk és a túlélők is állít-
ják – valóban 20-25 elhunyt foglyot temettek naponta, akkor az áldozatok száma 
jóval meghaladja a négyszázat.102 Eddigi kutatásaim nyomán biztosan állítható, hogy 

99 Szabad Szó, 1945. február 22.
100  Szabad Szó, 1945. február 22.
101 Világosság, 1945. március 1.
102 Nagy B. Imre (Szárazajta) túlélő közlése a szerzőkkel: „Én magam vettem részt sírgödör-ásóként 

legalább tíz olyan temetésen, amelyeken semmit sem írtak fel arra vonatkozóan, hogy kik a halottak. 
Ástunk egy-egy három méter széles, ugyanolyan hosszú és három méter mély gödröt, leraktunk az 
aljába egy rend meztelenre vetkőztetett foglyot, ezekre keresztbe tettük a másik rendet, és így 
tovább, amíg a sírgödör megtelt. Utána elföldeltük, s ennyi volt az egész. Tizenkét-tizenöt holttestet 
tettünk egy-egy ilyen gödörbe. De ott nem volt sem pap, sem írás, semmi, azt sem tudtuk, hogy kiket 
temettünk így el.” A Kolozsváron megjelenő Világosság 1945. március 1-i számában beszámol arról, 
hogy „[…] Egy sírba 3-4 halottat tesznek, de csak egy keresztet tűznek föléjük […]”
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csak a földvári láger lügeti melléktábora határában 74 sírban temettek el foglyokat.103 
Mint láttuk, a Nemzetközi Vöröskereszt egyik, 1945. évi összesítése szerint a Szeben 
megyei Nagydisznódon létesített 800. Z. J.104 számú fogolykórházban 206 magyar fog-
lyot ápoltak – a beutaltak háromnegyede katona, egynegyede civil volt. Közülük az 
eddig talált adatok szerint 1944 novembere és 1945 márciusa között itt 33 elhunyt 
foglyot – 13 magyar katonát és 5 civilt, 12 német katonát és 2 civilt, valamint egy 
román civilt – a helyi községi temető kápolna felé vezető útjának a baloldalán elkü-
lönített fogolyparcellájában temettek el.105 De előkerültek adatok, miszerint külön-
féle brassói, valamint nagyszebeni kórházakban is hunytak el magyar és német állam-
polgárságú, illetve nemzetiségű foglyok. A temesvári lágerben 1945 nyarán pusztító 
vérhasjárvány közel 30 000 magyar, német, román és más nemzetiségű fogoly életét 
oltotta ki.106

V. KíSÉRLETEK A FOGLyOK SEGÉLyEZÉSÉRE  
ÉS KISZABADíTÁSÁRA

Noha a dél-erdélyi internálások már 1944 augusztusában, az észak-erdélyi elhurco-
lások pedig szeptemberben-októberben megkezdődtek és nagyrészt le is zajlottak,  
a korabeli, kivétel nélkül kommunista irányítás, illetve befolyás alatt álló romániai 
magyar sajtó sokáig hallgatott a történtekről. A fasizmus elleni harc „hevében”  
a magyar civilek tömeges meg- és elhurcolása sokáig semmilyen nyilvánosságot nem 
kapott. Eleinte a romániai magyarság érdekképviseletét kisajátító, kommunisták irá-
nyítása alatt álló Magyar Népi Szövetség107 is hallgatott, és sajtója révén csak akkor 
tette szóvá az internálások magyarellenes voltát, amikor 1944–45 telén a lágerekben 
pusztító járványok során százával, de lehet, hogy ezrével haltak meg hadifoglyok és 
internált polgári személyek, és amikor ezt már nem lehetett elhallgatni. Addig az 
Észak- és Dél-Erdélyből elhurcoltak ügyében a hozzátartozók fogalmazták meg 

103 Arhiva Ministerului Apărării Naţionale (A továbbiakban: AMAPN), UM 02405 Piteşti, fond nr. 
5435, dosar nr. 795, sz. n. [Román Hadtörténeti Levéltár (A továbbiakban RHL), Piteşti, 5435. 
számú fond, 795. számú csomó]

104 Nagydisznódon Z. J. 205. számú katonakórház-jelzéssel is előfordul gyógyintézet. Valószínűleg 
ugyanarról a fogolykórházról van szó.

105 AMAPN, UM 02405 Piteşti, fond nr. 5435, dosar nr. 795, 74., 75., 84., 86., 91a, 92a, 93a, 94a, 95a, 
96a, 97a, 98a, 99a, 104a, 105a, 106a, 107a, 108a, 109a, 110a l. [RHL, Piteşti, 5435. számú fond, 795. 
számú csomó]

106 starK Tamás: „Malenki Robot”. Magyar kényszermunkások a Szovjetunióban (1944–1955). 
Kisebb ségkutatás, 2005. 1. szám 69.

107 A továbbiakban: MNSZ.
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elsőkként panaszaikat; rajtuk kívül sokáig más alig hallatta a szavát a foglyok érde-
kében. Az MNSZ még 1944 decemberében sem nagyon akart vagy tudott szembe-
nézni a tényállással; elnöke, Kurkó Gyárfás például egy csíkszeredai népgyűlésen  
a szovjet–román fegyverszüneti egyezmény „valamennyi rendelkezésének lelkiis-
meretes betartására buzdította a jelenlevőket108, tökéletes összhangban az akkor még 
miniszterelnök-helyettes Petru Grozával, aki azt hangoztatta, hogy »szigorúan vég-
rehajtjuk a fegyverszüneti feltételeket«”.109 Az MNSZ elnöke ugyan kijelentette, hogy 
a román hatóságok „veszedelmes fasiszták”-megbélyegzéssel demokrata székelyeket 
hurcoltak el, de hozzátette: „a székelység kötelessége, hogy az itthon maradt fasiszta 
elemeket […] ezekért a becsületes emberekért szolgáltassa ki”.110 Kurkó – legalábbis 
a korabeli tudósításban idézett álláspontja szerint – megkerülte a lényeget, miszerint 
az embereket azért hurcolták el, mert magyarok; másfelől mondhatni kiszolgáltatta  
a román hatóságoknak azokat a magyarokat, akikre rá lehetett fogni, hogy fasiszták. 
Pedig a marosvásárhelyi Szabad Szó világosan fogalmazott, amikor jóval a csíksze-
redai népgyűlés előtt azt írta: „[…] védtelen emberek; magyarok, gyermekek, öregek 
seregét minden jogalap nélkül kikergették békés otthonukból, a darabka földről, ahol 
évszázadokon át éltek, s elhurcolták messze idegenbe, hogy méltóképpen feltehessék 
bosszújuk fekete »i« betűjére a pontot. Ezek az elhurcolt szerencsétlenek épp oly 
kevéssé voltak a véres háború okozói, mint az a sok százezernyi román dolgozó, föld-
műves és munkás, ki egyik napról a másikra tengette életét”.111 Hiszen ugyan kit lehe-
tett volna internálni olyan körülmények között, hogy a magyar közigazgatás 1944 
szeptemberében Észak-Erdélyből kivonult, és a kiürítési parancs miatt távozni kény-
szerülők mellett „elmenekült mindenki, akit a fasiszta propaganda megfertőzött”?112

A „hivatalos” romániai magyar érdekképviselet tétovasága és tétlensége láttán az 
elhurcoltak családtagjai, hozzátartozói a nem kevésbé baloldali beállítottságú lapok-
hoz fordultak segítségért. Eleinte itt sem jártak sikerrel, sőt, az MNSZ kolozsvári 
lapja, a Világosság azt is megengedte magának, hogy asszonyok egy csoportjának 
válaszolva „a felszabadulás első napjaiban biztonsági okokból elvitt férfiak”-ként 
említse a szovjetek által elhurcolt 3000-5000 kolozsvári magyar polgári személyt.113

A Focşani-on keresztül a Szovjetunióba még el nem hurcolt foglyok kiszabadítása, 
illetve szenvedéseik enyhítése ügyében sokat nyomott a latban a Maros-Torda megyei 
magyarság kiállása. A sajtó útján, a nagy nyilvánosság előtt követelték, hogy enged-

108 Népi Egység, 1944. december 5.
109 Népi Egység, 1944. december 5.
110 Népi Egység, 1944. december 5.
111 Szabad Szó, 1944. november 30.
112 Népi Egység, 1944. december 10. 
113 Világosság, 1944. november 23.
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jék vissza az elhurcoltakat, a védtelen és kiszolgáltatott magyarok egész seregét, aki-
ket az Észak-Erdélyben berendezkedő új hatalom hurcolt internálótáborokba.114 
Emellett Marosvásárhelyről hivatalos küldöttséget menesztettek Bukarestbe, ahol az 
internáltak ügyében a Belügyminisztériumban legalább annyit elértek, hogy a Târgu 
Jiuban fogva tartottak közül huszonnyolc Maros-Torda megyei gyermeket néhány 
napon belül szabadon bocsátottak, és ígéretet kaptak arra vonatkozóan, hogy a többi 
internáltat is szabadon engedik.115 A küldöttség tagja, Remus Pop ügyvéd beszámolt 
arról, hogy Bukarestben a Maros-Torda megyéből internált 450 gyermeknek és hoz-
zátartozóiknak a szabadon bocsátását sürgették, s hogy Galacról és Târgu Jiuból 300 
gyermeket engedtek el a Belügyminisztériumnak azon rendelete alapján, amely a nem 
harc vagy menekülés közben elfogott emberek szabadon bocsátását szabályozza. 
Remus Pop bukaresti ígéretek alapján ugyanakkor azt mondta: a belügyi tárca a kato-
naszökevényeket is elengedi.116 Merthogy az is kiszivárgott: tekintettel arra, hogy az 
internáltak 70-80 százaléka a magyar hadseregből megszökött férfiakból került ki,  
a Bel  ügyminisztérium a fegyverszüneti vegyes bizottsághoz fordult a kérdés tisztá-
zása ügyében, a vegyes bizottság pedig azt válaszolta: a magyar hadseregből meg-
szököttek nem tekintendők hadifoglyoknak.117

Közben az MNSZ álláspontja is tisztázódni látszott. A szövetség 1944. december 
17-i, bukaresti nagygyűlésén felszólalók ugyanis már félreérthetetlenül hangoztat-
ták, hogy „a fasiszta csendőrök a székely nép legjobbjait, a demokratákat nyilasok-
nak nyilvánították, és elhurcolták”, kérték tehát az illetékeseket, hogy járjanak köz-
ben az elhurcoltak, megkínzottak szabadon bocsátása érdekében. Czikó Nándor,  
a szövetség bukaresti szervezetének elnöke kénytelen volt kijelenteni, hogy „az inter-
nálótáborokban néhány száz valódi fasiszta118 mellett a román állampolgárságú magyar 
munkások és földművelők ezrei sínylődnek”.119 Az MNSZ viszont így is csak 1945 
februárjában tette meg az első határozott lépést az elhurcoltak szabadon bocsátá-
sáért, amikor a Nicolae Rădescu miniszterelnökhöz és az Országos Demokrata 
Arcvonalhoz küldött táviratban a romániai lágerek ügyében leszögezték: „E táborok-
ban uralkodó állapotok a fasiszta haláltáborokra emlékeztetnek”.120

114 Szabad Szó, 1944. november 30.
115 Szabad Szó, 1944. december 5, 7, 13. Erről a Szabad Szó alapján 1944. december 17-én a Világos-

ság is beszámol.
116 Szabad Szó, 1944. december 13. Az információt a Szabad Szó alapján 1944. december 19-i számá-

ban a Világosság is közli.
117 Szabad Szó, 1944. december 13.
118 Ekkor a „fasiszta” jelző „csupán” egy kommunista szitokszó, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy 

valódi tartalom is van mögötte. 
119 Népi Egység, 1944. december 24.
120 Szabad Szó, 1945. február 21.
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A körülmények ismeretében a marosvásárhelyi Népvédelmi Egyesület és a Vörös-
kereszt felhívással fordult a lakossághoz a Barcaföldváron sínylődő internáltak 
 segélyezésére. Elsősorban élelmet, ruhát és pénzt kértek a foglyok számára, hogy  
a lehető leghamarabb enyhítsenek a fogva tartottak szenvedésein.121 Huszonnégy óra 
alatt teherautónyi élelmet és ruhát gyűjtöttek össze, amit 1945. február 24-én vittek 
el Földvárra.122 Mindezek nyomán, mondhatni egész Erdélyre kiterjedt a foglyok éle-
tének mentésére a családtagok révén már korábban elindult lakossági segélyakció, 
amelyben mindenekelőtt a hídvégi magyarok jeleskedtek. Különösen Földvár kapott 
nagy hangsúlyt az életmentés során. A hídvégi magyarok otthonukban szállásolták 
el a szomszédos Földváron fogva tartott hozzátartozóikat keresőket, így például  
a Szilágyságból, Biharból és Szatmárból érkezőket, akiknek lehetőséget teremtettek, 
hogy ételt főzzenek az éhezők számára. A Földvárral szomszédos Krizba falu evan-
gélikus gyülekezetének akkori lelkésze, Máthé János hídvégi kollégájának, Lőrinczi 
Árpádnak a felhívására 1945 januárjában gyűjtést szervezett a faluban. Az asszo-
nyok ételt főztek, amelyet az összegyűjtött ruhaneművel együtt szekerekkel szállítot-
ták Földvárra, ahol azonban az őrség nem engedte be a segíteni szándékozókat.  
A szállítmány így a szintén sanyarú sorban sínylődő lügeti foglyokhoz került.

1945 januárjában a Nicolae Rădescu vezette kormány miniszterelnök-helyettese, 
Petru Groza arról biztosította az erdélyi magyarságot, hogy ha akaratának érvényt 
tud szerezni, a Románia területén működő lágerek minden internáltja huszonnégy 
órán belül szabad lesz.123 Februárban Gheorghe Vlădescu-Răcoasa nemzetiségügyi 
miniszter a nemzeti kisebbségekkel, ezen belül a magyarsággal szembeni bánásmó-
dot, valamint a munkatáborokat illetően úgy nyilatkozott, hogy az MNSZ képviselő-
ivel táborról táborra járva tájékozódik a tényállásról, és ahol jogtalanságot talál, ott 
helyrehozza azt, akiket pedig ok nélkül tartanak fogva, azokat szabadon bocsátja.124 
Ezzel szemben március 13-án, a Kolozsváron tartott rendkívüli minisztertanácson 
Vásárhelyi János református püspöknek a fogva tartott papok és tanítók kiszabadítá-
sát sürgető felvetésére a hatalmat egy héttel korábban átvevő Groza már ködösítve 
válaszolt, miszerint: „beiktatásunk pillanatában ígéretet tettünk arra, hogy senki 
nem maradhat lágerben politikai meggyőződései miatt”.125 A teljesség kedvéért idetar-

121 Szabad Szó, 1945. február 23. és 24.
122 Szabad Szó, 1945. március 1. A második szállítmányt dr. Kovács Elek, a Közegészségügyi Állomás 

vezetője, a Népvédelmi Egyesület és a Vöröskereszt képviseletében pedig a több túlélő által is 
emlegetett „grófné”, Bissingen Erzsébet asszony, valamint Józsa Jenő, Barabás Imre, Szabó Zoltán 
orvostanhallgató, Postás Sándorné és Kopacz Géza vitte el Földvárra.

123 Szabad Szó, 1945. január 4.
124 Világosság, 1945. február 4.
125 Az 1945. március 13-án Kolozsváron tartott rendkívüli minisztertanács jegyzőkönyve, ANICB, 

fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri, dos. 3/1945, 127–153. l. Közli: nastasă Lucian – 
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tozik, hogy – legalábbis az eddig feltárt források szerint – Vásárhelyi püspök sem az 
elhurcoltak mindenikének a szabadon bocsátását kérte, hanem csak a lelkészek és  
az oktatók ügyére szorítkozott.

Mindezzel párhuzamosan a Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi képviselete 
is folytatta 1945 tavaszán a foglyok felkutatását. Egy 1945. április 19-i összeírás sze-
rint az aradi lágerben 11 magyarországi sebesült fogoly volt126, egy május 18-i jegyzék 
pedig a temesvári (Fratélia) lágerben fogva tartott 132 magyar fogoly nevét és adatait 
tartalmazza.127 Míg az Aradon fogva tartottak mindegyike katona volt, addig a Te -
mesváron levők közül 65 polgári személy, 67 pedig katona. A román hatóságok haj-
landóak voltak kicserélni a rabokat Magyarországon fogva tartott román állampol-
gárságú foglyokkal. Ekkor a ceglédi kórházban közel 100, az orosháziban közel 30, 
Szentesen közel 15, Egerben 2, Szegeden pedig közel 100 sebesült romániai civilt 
és katonát ápoltak, akiknek kicserélésére a Honvédelmi Minisztérium a magyar és  
a román kormány közötti egyeztetésére várt.128 Május 14-én a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottságnak a két országban működő képviselője jelenlétében Magyarország átvette 
Romániától a bărbăteşti-i 3. számú fogolytáborból azt az 56 magyar hadifoglyot, 
akikkel a magyar hadsereget egészítették ki. A szabadulók között voltak anyaorszá-
giak, de bihariak, szatmáriak, Kolozs, Udvarhely, Csík és Háromszék megyeiek is.129 
A magyar vöröskereszt megbízottja 1945 júniusában meglátogatta a szovjetek által 
Arad környékére vezényelt magyar foglyokat. Megállapította: a Pankotán fogva tar-
tott magyarok éheznek és teljesen le vannak rongyolódva amiatt, hogy nem kapják 
meg a szovjet parancsnokság által részükre kiadandó élelmiszert, és mert a román 
katonai parancsnokság ráadásul fegyencruhába öltöztetve nehéz munkára kénysze-
ríti őket. Hasonló sorsban osztozott a Borosjenőn fogva tartott 21 magyar fogoly is.130

összegzés: a romániai magyarok és németek 1944. őszi tömeges internálása és 
elhurcolása, illetve későbbi szórványos hazaengedése, -térése az adott időszakban  
a két nemzetről kialakult képet és az ebből eredő bánásmódot tükrözi. A korabeli 
román hatóságok részben önállóan, részben az 1944. szeptember 12-i szovjet–román 
fegyverszünet megállapodásban vállalt kötelezettségekből eredően jártak el. A tör-
téntek kulcsmozzanatának bizonyult Románia 1944. augusztus 23-i átállása, de leg-

andreesCu Andreea – varGa Andrea (szerk.): Minorităţi etnoculturale, Mărturii documentare, 
maghiarii din România (1945–1955), Cluj 2002. 76. [Nemzeti és kulturális kisebbségek. Iratok 
tanúsága, a romániai magyarok (1945–1955), Kolozsvár]

126 HL, HM eln., 1945, 25738, 8. l.
127 HL, HM eln., 1945, 25738, 4-7. l.
128 HL, HM eln., 1945, 25738, 1. l.
129 HL, HM eln., 1945, 25204, 2-4. l.
130 HL, HM eln., 1945, 29802, 1. l.
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főképp a szóban forgó fegyverszüneti egyezmény sajátos értelmezése; vagyis az, 
ahogyan az akkori román hatóságok a szerződés egyértelműen állampolgársági jog-
állásra vonatkozó rendelkezését egyértelműen nemzeti hovatartozásra terjesztették 
ki. Az állampolgárság és a nemzeti hovatartozás szándékos összemosásával terebé-
lyesedett ki az internálás Erdély teljes magyar és német nemzetiségű őshonos lakos-
ságát is érintő intézkedéssorozattá, ennek nyomán kerültek – sok helyen a szó leg-
igazibb értelmében haláltáboroknak minősülő – internálólágerekbe, onnan pedig  
a szovjet GULÁG-ra erdélyi magyarok és németek tízezrei. S mivel – mint láttuk – 
az elhurcolás csak a magyarokat és a németeket érintette, az intézkedéssorozat akár 
egyfajta etnikai tisztogatásként is értelmezhető.
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