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próbált. Hajnalban megjelent ná-
lunk egy nemzetőrparancsnok, 
bizonyos Imre bácsi. A szüleim 
tőle tudták meg, hogy lényegében 
mi történt a faluban. Nos, ekkor 
már feljöhettünk a pincéből” – 
mesél arról a szeptemberi éjszaká-
ról Bálint bácsi.

Arra is jól emlékszik, hogy 
másnap délelőtt az ő portájukon 
is megjelentek a gyilkosok, apjá-
ra parancsoltak, hogy fogjon be a 
szekérbe és hordja el az egyszerű-
en csak dögöknek nevezett holttes-
teket. Az idősebbik Soós nem akart 
engedelmeskedni, de ellenkezni 
sem. „Előbb kérdezze meg, van-e 
mit befogni! – válaszolt apám a 
katonáknak. Merthogy a tehenünk 
az éjjel ellett. Az egyik kiskatona, 
aki hitte is, meg nem is, amit apám 
mond, bekérezkedett az istállóba, 
mondván, hogy ő még életében 
nem látott kisborjút. Valami bu-
tácska városi úrfi  lehetett, mert 
nem kapcsolt, hogy a másik két 
tehén még befogható lenne. Így 
nem kellett hullákat szállítanunk, 
de most is előttem vannak azok a 
szekerek és vértől átütött fehér le-
pedővel letakart tetemek, amelyek 
házunk előtt haladtak el” – idézi 
fel a tömeggyilkosság másnapját 
az akkor alig nyolc éves Soós Bá-
lint. Felesége, a mintegy 20 km-rel 
odébb fekvő Rátonból származó 
Kati néni időnként be-befordul 
a konyhába, és miközben fi nom 
málnaszörppel kínálgat, menet-
rendszerűen rászól az urára, és fe-
jét csóválva teremti le, arra intvén, 
ne mondjon el mindent, mert még 
baja származhat.

A megtorlás megtorlása
Furcsamód a kolozsvári népbíró-
ság irataiban a megtorlási paran-
csot kiadó Bedő Zsolt főhadnagy 
neve nem fordul elő, ez a forrás 
Vasváry Zoltán hadnagyot, a Szi-
lágynagyfaluban állomásozó ma-
gyar egység parancsnokát említi, 
mint aki parancsot adott az ippi 
mészárlásra, s mint akit emiatt tá-
vollétében a népbíróság 1946. már-
cius 13-án halálra ítélt.

A románellenes gyilkosságo-
kért nem csak magyar katonatisz-
teket és altiszteket vontak felelős-
ségre és ítéltek el, velük együtt 
ippi magyar lakókat is. Benkő 
Levente kolozsvári történész ku-
tatásai szerint a faluból azok a 
magyar férfi ak kerültek vád alá, 
akik civilként tagjai voltak a hon-
védek bevonulása előtt már léte-
ző, rendfenntartási, őrzési céllal 
megalakított nemzeti őrségnek, és 
a mészárlás éjszakáján a faluban 
szolgálatot teljesítettek. A nép-
bírósági iratanyag szerint ennek 
parancsnoka a történtek miatt vád 
alá helyezett, de felmentett Fara-
gó István volt. „Mindent megtett 
azért, hogy a tragédia elkerülhető 
legyen” – olvasható a periratban. 
A földesúrról ugyanis kiderült, ép-
pen vadászatból tért haza, amikor 
tudomást szerezve a történtekről 
latba vetette a tekintélyét, és le-
állította a további vérengzést. Az 
őrség tagjaiként viszont Béres F. 
Zsigmondot 20 évi kényszermun-
kára, Béres K. Lászlót 25 eszten-
deire, Béres Miklóst öt év nehéz 
börtönre ítélték. A 70 esztendős 
Bíró Imre – aki valószínűleg az a 
bizonyos Imre bácsi lehetett – az 
őrség csoportvezetőjeként 15 esz-

tendős nehéz börtönbüntetést ka-
pott. Pedig az ítélet szerint Vasvá-
ry hadnagy azzal fenyegette, hogy 
felgyújtja az egész falut, mire ő 
megpróbált ellenállni. Arra kérte 
a hadnagyot, ne tegye, mert a falu 
hetven százaléka magyar. Ekkor 
Vasváry azt mondta: csak a romá-
nok házait gyújtja fel, mire Bíró 
azt találta válaszolni, hogy ezt se 
tegye, mert a románok otthonai a 
magyarok házai között állnak. Vé-
gül Vasváry Zoltán azt kérte Bíró-
tól: az őrségből adjon embereket, 
akik megmutatják, hol laknak a 
románok. Mivel szintén a szolgá-
latot teljesítő csoport tagja volt, ifj . 
Bíró Imrét, Borzási Ferencet, Cse-
pei Zsigmondot, Kisfalusi Bálin-
tot, Soós Mihály is egyaránt 20–20 
esztendő kényszermunkára ítél-
ték, Csepei I. Ferenc, Ősz Árpád, 
Pincés István esetében ezt még 
megtoldták öt évvel. Kisfalusi Sán-
dornak börtönbe kellett vonulnia 
15 esztendőre. A már említett Fara-
gó mellett a népbíróság mindössze 
Fazakas B. Pált mentette fel.

Az emberségről a románok 
nem feledkeztek meg
Az életben maradt helybéli romá-
nok nem feledkeztek meg jótevő-
ikről. Azokért is igyekeztek kiállni, 
akiket a kolozsvári bíróság hosszú 
és nehéz börtönévekre, szerencsé-
sebb esetben munkaszolgálatra 
ítélt. Grigorie Scurtu, a Romániába 
visszakerült község háború után 
kinevezett polgármestere 1948-ban 
például a húszéves kényszermun-
kára ítélt Csepei Zsigmond mellett 
foglalt állást. Az elöljáró hajlandó 
volt egy községi bizonyítványban 
írásba adni, hogy „a Szilágy me-
gyei Ipp községben született és ott 
lakó, jelenleg a fasiszta magyar 
csapatoknak az 1940-ben elköve-
tett románellenes vérengzése miatt 
a Népbíróság által háborús bűnös-
ként elítélt Csepei Zsigmond soha 
nem tanúsított románellenes ma-
gatartást, a románokkal mindig jó 
barátságban volt”.

Nem kopott el a megbélyegzés
Ipp és a honvédek szégyenletes 
„hőstette” nem csak közvetlenül a 
háború után jött kapóra a bosszúra 
vágyó magyarellenes gépezet szá-
mára. Országszerte most is találni 
olyan román embert, aki úgy véli: 
az erdélyi, szilágysági, de főként az 
ippi magyaroknak fi zetniük kell a 

mintegy nyolc évtizeddel ezelőtt 
történtekért.

És hiába szól mindegyre férjé-
re Soós Katalin, Bálint bácsi nem 
hajlandó abbahagyni mesélni va-
lóját. Ő már csak ilyen, kemény 
fából faragták: akkor is kiállt az 
igaza mellett, amikor magyarsá-
ga miatt bántani próbálták. Mint 
mondja, az ippi románokkal soha 
nem gyűlt meg a fonni valója; azok 
közt is van semmirevaló ember, 
akárcsak a magyarok között, azon-
ban a többség békés, rendes em-
ber hírében áll. „A katonaságban 
sem engedtem a magam igazából, 
amikor kitámadtak, és gazember 
módjára viselkedtek velem. Akkor 
sem hagytam magam, amikor a 
nagy pofám miatt hadügyi bíró-
sággal fenyegettek. Itt a bányában, 
ahol egy életen át dolgoztam, volt 
egy alak, aki belém akarta vágni 
a csákányát, mert nem tűrtem el 
neki, hogy szidja a magyarokat. 
A zoványi malomban a főnök az 
1940-es atrocitásokért kezdett en-
gem hibáztatni, neki is befogattam 

a száját” – sorolja az eseteket, ami-
kor „meg kellett küzdenie” a ma-
gyarságáért.

A ’89-es fordulatot követően 
kis időre megbolydult a falu élete, 
de azóta lecsillapodtak a kedélyek. 
Kocsmai összeszólalkozások még 
vannak, de azoknak sincs kimon-
dottan etnikai vetülete. Márkus 
László polgármester szerint még-
sem könnyű magyarnak lenni a ro-
mániai Ippen. Vagy pontosabban 
fogalmazva: ippi magyarnak len-
ni Romániában. A felszín alatt, a 
mélyben ott lappang a véres múlt. 
Az, amely a magyarokat térben és 
időben végigkíséri – egy országon 
és egy életen át. „Bármerre jártam 
az országban, amikor azt mon-
dom, ippi vagyok, a bűnös ember 
megvetését érzem sokak tekinteté-
ből. A kollektív bűnösség bélyege 
mindmáig nem kopott le, és talán 
még egy ideig nem is fog. Pedig 
nem élhetünk örökké a bűntudat-
tal!” – állítja a községi elöljáró. 
Márkus úgy véli, csak azoknak az 
ippi lakóknak kellett cipelniük a 
lelki terhet, akik azon a bizonyos 
éjszakán túlbuzgóságot tanúsítva 
megmutatták a bosszúra szomjazó 
magyar katonáknak, hol laknak a 
román családok. Bár egyesek sze-
rint a maga és családja életével 
játszott az, aki nem volt hajlandó 

együttműködni a fegyveres erők-
kel. A kollektív bűnösség bélye-
gét nem csak a tudatlan emberek 
hajlamosak rásütni a helybéli 
magyarságra. A honvédekkel való 
közreműködéssel vádolt Faragó 
István földbirtokost ugyan a nép-
bíróság felmentette, mégis 1990 

után akadt olyan hivatalosság a 
faluban, aki háborús bűnösnek ki-
áltotta ki. „A jogerős ítélet ellenére, 
amikor unokája visszaigényelte az 
államosított javait, a jegyzőnőnk 
azzal próbálta visszautasítani, 
hogy nagyapja háborús bűnös 
volt” – emlékszik vissza a volt pol-
gármester.

Mindemellett a helyi román-
sággal nincs gond, erősíti meg a 
községgazda is, sőt a megyei politi-
kai vezetőkről, főként a szociálde-
mokratákról sincs egyetlen rossz 
szava sem, hisz, mint ecseteli, pró-
bálnak minél visszafogottabban 
viselkedni. A szeptemberi megem-
lékezést minden évben egyezte-
tőgyűlés előzi meg a prefektúrán. 
Ilyenkor az éppen soros kormány-
biztos mindig higgadtságra inti a 
résztvevőket, a szónokoktól meg 
a hosszú, hazafi asságtól túlfűtött 
beszédek mellőzését kéri. Persze 
mindig akadnak olyanok, akik 
olajt öntve a tűzre igyekeznek égve 
tartani a magyarellenesség lángját. 
Vagy legjobb esetben azt mondják: 
megbocsátanak, de nem felednek. 
Márkus László sincs könnyű hely-
zetben, amikor a román trikolórral 
a mellén polgármesterként és or-
todox meg görög katolikus papok, 
katonatisztek, román politikusok 
társaságában egyetlen magyar-
ként, jobb esetben a magyar alpre-
fektus mellett, beszédet kell tarta-
nia a központi emlékműnél.

„Nem mondhatom azt, hogy 
Ippen nem történt semmi, amikor 
valóban megtörtént. Még háborús 
időkben is gyalázatos dolog civile-
ket lemészárolni. Akár szándéko-
san robbantották fel azt a bizonyos 

szekeret, akár a véletlen műve volt. 
Hogy más vidékeken fordítva is 
volt rá példa? Azzal számoljanak 
el ők! Én mindig arra próbálok 
össz pontosítani, hogy csak előre 
nézhetünk, és együtt kell építe-
nünk a jövőt: magyarok, románok, 
szlovákok, cigányok” – jelenti ki 
határozottan a négy nemzet köz-
ségének polgármestere. Márkus 
elődje, Salánki Sándor szerint is 
teljesen érthető, hogy a románok 
megemlékeznek az ippi tragédiá-
ról, hiszen „mi is ezt tesszük Mo-
háccsal és Mádéfalvával”. „A sze-
retetet meg a gyűlöletet nem lehet 
eltörölni. Megkopik, egyre kevésbé 
látszik, kevésbé érződik, de csak 
megmarad” – állítja a volt elöljáró. 
Bár a polgármesteri szék elnyeré-
séért neki is román vetélytársakkal 
kellett megküzdenie, nem érezte a 
közösség ellenszenvét. Mint mond-
ja, nagyapáik, dédapáik is jól meg-
voltak a helybéli románokkal, és 
éppen úgy sajnálták az 1940-ben 
történteket, mint a többségi nem-
zet tagjai.

Soós Bálint azt tanulta szüle-
itől, nagyszüleitől, hogy 1918-ig 
az ippi emberek nem tudták, mi 
a gyűlölet. A faluban a magyar 
többség és a román kisebbség 
kölcsönösen tisztelte egymást. Az 
öreg szerint a gondok a második 
világháborút megelőző években 
kezdődtek, amikor a Szilágyság-
ban megjelent a hírhedt Vasgár-
da. „Még a háború kitörése előtt, 
úgy ’38-ban, ’39-ben tombolni és 
pusztítani kezdett a környéken a 
Corneliu Zelea Codreanu-féle gár-
da. A vezérek lóháton, a csőcse-
lék gyalog, bocskorban érkezett. 
Faluról falura jártak, és akit az ut-
cán elkaptak, jól ellátták a baját. 
Hacsak az illető nem volt román… 
Közben mindegyre ordították: Sus 
cu românii, jos cu ungurii, afară 
cu jidanii!” – meséli Bálint bácsi. 
A fasiszta szervezet „jelszava”, a 
Fel a románokkal, le a magyarok-
kal, kifelé a zsidókkal végigkísérte 
a legionáriusok kisebbségellenes 
ténykedését. Utódaik, a nyíltan 
magyar- és zsidóellenes nézeteket 
valló Noua Dreaptă képviselői ma 
is meg-megjelennek a szeptemberi 
megemlékezéseken, de a zászlólo-
bogtatáson túl nemigen bátorkod-
nak egyébre.

A helybéli románok közül már 
rég kihalt az a néhány lakó, aki 
valamelyik felmenőjét veszítette 
el a mintegy nyolc évtizeddel ez-
előtti mészárlásban. A legutolsó 
szemtanú, és egyben szenvedő 
alany Gheorghe Butcovan volt, aki 
kisgyerekként a padlásról, a szé-
nából leste végig, mit művelnek 
szüleivel a katonák. Öregségére, 
egy „kiszínezett” könyvet is írt a 
tragédiáról. Ipp románsága azon-
ban teljesen kicserélődött: a mos-
taniakat a kommunizmus vetette a 
faluba. Annyira nem érdekli őket a 
múlt, hogy – amint Márkus László 
polgármester panaszolja – sem a 
főtéri emlékművet, sem a temetői 
tömegsírt nem hajlandók gondoz-
ni. Egyik sem szerepel a község 
leltárán, mégis a magyar többségű 
önkormányzat tartja rendben. És 
ezt nem valamiféle hánytorgatás 
véget vagy dicsekvésként emlegeti 
a községgazda, csupán a mihez-
tartás végett. Hogy azok is tudják, 
akik az ippi tragédia után 78 évvel 
még mindig bűnbakokat keresnek.

A román áldozatok magyarok által gondozott síremléke
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