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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

MEGBÍRSÁGOLTÁK GRÜMAN RÓBERTET – A ROMÁN HIVATAL SZERINT DORMÁNFALVA ÉS CSÍKSZENTMÁRTON IS ENGEDÉLY NÉLKÜL ÉPÍTKEZETT 

Szijjártó: ne az úzvölgyi áldozatokat büntessék!
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 
külügyminiszter elfogadhatatlannak 
nevezte, hogy a román hatóságok az 
úzvölgyi erőszak felelősei helyett az 
erőszak áldozatait büntették meg. 
Ugyanis a Hargita megyei csendőrség 
megbírságolta Grüman Róbertet, a Ko-
vászna megyei önkormányzat alelnö-
két. Eközben a román Hősök Emléke 
Országos Hivatal megerősítette, hogy 
mindössze 11 román katona nyugszik 
az úzvölgyi katonatemetőben.

 » KRÓNIKA

R omániának nem az úzvölgyi teme-
tő békés emlékezőit, hanem a múlt 
heti erőszakos, magyarellenes akció 

valódi felelőseit kell megbüntetnie – jelen-
tette ki a külgazdasági és külügyminiszter 
csütörtökön Budapesten, egy más témában 
tartott rendezvényt követően. Szijjártó Péter 
arra reagált, hogy a Hargita megyei csen-
dőrség megbírságolta Grüman Róbertet, a 
Kovászna megyei önkormányzat alelnökét 
arra hivatkozva, hogy a székelyek június 6-i 
békés tüntetését az úzvölgyi temetőnél nem 
jelentették be előre a törvényes előírásoknak 
megfelelően. A magyar külgazdasági és kül-
ügyminiszter az MTI szerint hangsúlyozta, 
hogy a kormány az úzvölgyi katonai temető-
ben történtek tisztességes kivizsgálását várja 
Romániától. A helyszínen készült felvétele-
ken bárki láthatja, hogy a felheccelt tömeg 
a békésen emlékező magyarokra támadva 
rombolt a katonai temetőben – tette hozzá. A 
miniszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy 
a román hatóságok az erőszak felelősei he-
lyett az erőszak áldozatait büntették meg.

Grüman Róbert kérni fogja 
a bírság érvénytelenítését
A bírságolásról szóló jegyzőkönyvet Grüman 
Róbert tette közzé a közösségi oldalán. Esze-
rint a csendőrség 3 ezer lejes bírságot rótt 
ki. A székely elöljáró az MTI-nek elmondta: 
a jegyzőkönyv alapján csak annyi derül ki, 
hogy a tüntetést 48 órával az esemény előtt 
kellett volna bejelenteni, és ennek elmulasz-
tása miatt szankcionálták. Mint mondta, a 
bírság érvénytelenítését fogja kérni a bírósá-
gon, az eljárás során vélhetően többet meg 
fog tudni a csendőrség álláspontjáról. Arra 
a kérdésre, hogy a bírság összefügghet-e az-
zal, hogy Grüman jelentette be a Kovászna 
megyei önkormányzat június 6-i rendkívüli 
úzvölgyi munkaülését – ily módon kifejezve 
szolidaritását a katonai temetőnél tervezett 
törvénytelenségek megakadályozására meg-
hirdetett akcióval –, elmondta: elképzelhető, 
de mindez nem derül ki a jegyzőkönyvből, a 
csendőrség pedig ki sem hallgatta.

Mint ismeretes, a székely önkormányza-
tok képviselői és magánszemélyek június 
6-án azért vonultak a Hargita megyei Csík-
szentmárton kezelésében lévő úzvölgyi sír-
kerthez, hogy megakadályozzák a moldvai 
Dormánfalva (Dărmănești) polgármesteri hi-
vatala által törvénytelenül kialakított román 
parcella és emlékmű ortodox szertartás sze-
rinti felavatását. Élőláncot vontak a temető 
bejárata elé, de a több ezer román megemlé-
kező erőszakkal benyomult a temetőbe.

Tizenegy román katonáról tud 
a bukaresti hivatal
Közben a román védelmi minisztériumnak 
alárendelt Hősök Emléke Országos Hivatal 
(ONCE) összegzése szerint 11 román katona 
nyugszik az úzvölgyi katonatemetőben, és 
mind Csíkszentmárton, mind pedig Dor-
mánfalva önkormányzata az ONCE jóvá-
hagyása nélkül alakította át a temetőt. A 
védelmi tárca honlapján szerdán közzétett 
összegzés, amelyhez csatolták a korabe-
li dokumentumokat is, megerősíti azt a 
– korábban magyar oldalon hangoztatott 
– álláspontot, hogy Dormánfalva önkor-
mányzata 11 román katonának állított 50 
keresztet és emlékművet a temetőben. Azt 
is rögzíti azonban, hogy Csíkszentmárton 
község is úgy alakította át a magyar Hon-
védelmi Minisztérium támogatásával a te-
metőt, hogy nem vette fi gyelembe a sírkert 
1927-es térképét, és magyar nemzeti sza-
laggal ellátott fakereszteket állított olyan 
sírokra is, amelyekben más nemzetiségű 
katonák nyugszanak. Az ONCE szerint az 

úzvölgyi hősi temetőt a román Hősök Em-
léke Társaság alakította ki 1926-1927-ben 
azzal, hogy az első világháború idején (a 
magyar hadsereg által) létesített sírkert-
be, ahol 350 katonát temettek el, további 
847 katona földi maradványait hantolta el. 
A közölt adatok szerint az 1926-1927-es te-
metőátalakítás során 444 magyar (108 név 
szerint ismert, 336 ismeretlen), 121 német 
(43 ismert, 78 ismeretlen), 22 orosz (4 is-
mert, 18 ismeretlen), 11 román (8 ismert, 
3 ismeretlen), három ismert szerb, két-két 
ismert olasz, illetve osztrák, valamint 242, 
nemzetiségi szempontból is azonosítat-
lan katona hamvai kerültek a sírkertbe. Az 
ONCE közlése szerint a temetőbe a második 
világháború után német katonákat is temet-
tek. Számukat a sírkert 1988-as keltezésű 
adatlapja 108-ra teszi. Idéz azonban a ható-
ság egy olyan dokumentumot is, amelyet a 
Román Vöröskereszt az 1970-es években ál-
lított ki, és amely szerint a temetőben 1944-
ben 40 (27 azonosított és 13 azonosítatlan) 
német katonát temettek el.

A dokumentum tisztázza, hogy nem az 
úzvölgyi temetőben nyugszik az a 149 ro-
mán katona, akikre hivatkozott Dormánfal-
va polgármesteri hivatala, amikor a temető 
román parcelláját kialakította, és akiknek 
nevét a román nacionalisták felolvasták jú-
nius 6-án, miután erőszakosan behatoltak a 
temetőbe, és biztosították a román parcella 
felszentelését. Mint közli: a temető 1988-
ban készített adatlapja forrásmegjelölés 
nélkül említést tesz 148 román katonáról. 
Azt is pontosítja: az adatlap készítői tulaj-

donképpen összeadták (rosszul) 19 úzvöl-
gyi és 130 úzmezői azonosított román kato-
na adatait. Megemlíti, hogy az Úzvölgyétől 
keletre fekvő, ma már nem létező Poiana 
Uzului (Úzmező) településen is volt egy 
katonai temető, melyet azonban a két világ-
háború közötti időszakban felszámoltak, és 
az ott eltemetett román katonák hamvait a 
Bákó megyei Kománfalva (Comănești) kato-
natemetőjében helyezték örök nyugalomra.

Csíkszentmárton is hibázott?
Az ONCE álláspontja szerint – noha az ada-
tok egyértelműen bizonyítják az úzvölgyi 
katonatemető nemzetközi jellegét – a Csík-
szentmárton község által végzett, s az ONCE 
által jóvá nem hagyott temetőátalakítás a 
temető magyar jellegét emelte ki. Az átala-
kítás nyomán csak magyar nemzeti jelképek 
kerültek ki a sírkertbe. A hivatal úgy véli: 
ezzel Csíkszentmárton a vonatkozó nemzet-
közi egyezményeket és a hadisírgondozásról 
szóló román–magyar egyezményt is megsér-
tette. Hozzáteszi: Dormánfalva önkormány-
zata szintén elmulasztotta kérni az ONCE 
jóváhagyását, amikor a román kulturális 
minisztérium 65 ezer lejes támogatásával 
emlékművet, 50 keresztet, valamint zász-
lórudakat állított fel, amelyekre azoknak 
az országoknak a zászlói kerültek, amelyek 
katonái nyugszanak a temetőben. Az ONCE 
szerint a Dormánfalva által emelt emlékmű a 
temetőben nyugvó valamennyi katonára em-
lékeztet, és az 50 kereszt – amelyekről nem 
írja, hogy névtelen román katonák keresztjei 
lennének – a temető olyan részébe került, 
ahol nem voltak katonasírok.

Összegzésként az ONCE megállapította, 
hogy Hargita és Bákó megye határvitája nem 
befolyásolja a temető nemzetközi jellegét, 
és azokat a kötelezettségeket, amelyek Ro-
mániára hárulnak a hadisírgondozásban. 
Közli azt is, hogy a román védelmi miniszté-
riumban folyamatban van a vitatott temető 
átvételét megalapozó dokumentum elkészí-
tése. Az átvételre valamennyi érintett féllel 
folytatott tanácskozás után kerülhet sor, és 
ez azt szolgálná, hogy védjék és gondozzák 
a sírkertet. 

Eközben a budapesti Honvédelmi Minisz-
térium csütörtökön közölte: képviselői ott 
lesznek a román védelmi tárcával az úzvölgyi 
katonatemető ügyében tartandó bukaresti 
megbeszélésen. A román fél által szerdán ja-
vasolt megbeszélést a román minisztérium ré-
széről a Hősök Emlékének Országos Hivatala, 
magyar részről a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum szakemberei folytatnák le jónius 24–
28. között. A magyar fél emlékeztetett, hogy a 
budapesti intézet parancsnoka a konfl iktus 
kezdete óta három alkalommal írásban, egy-
szer pedig az akkreditált román katonai attasé 
útján kereste meg román partnerszervezetét, 
hogy kétoldalú szakmai találkozón tisztáz-
hassák az úzvölgyi katonatemető ügyét.

A magyar külügyminiszter szerint az úzvölgyi akció valódi felelőseit kell megbüntetni

FO
TÓ

: 
PI

NT
I A

TT
IL

A




