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Bizonyíték nélkül nehéz
Az eltűnt apa után nyomoznak 77 év távlatából

A N T A L  E R I K A

Marosvásárhelyi olva-
sónk, Máthé József azzal 
fordult lapunkhoz, hogy 

annak ellenére, hogy nagyapja 
fogságba esett, édesanyja és an-
nak testvére nem kérheti a ha-
difoglyok után járó kárpótlást, 
mert nem tudják bizonyítani, 
hogy apjukkal a fogságban mi 
történt. Csép Andrea parlamenti 
képviselő szerint levélben kell 
fordulni a honvédelmi miniszté-
riumhoz.

„Nagyapámat 1944-ben otthon-
ról elvitték. Akkor látta utoljára 
nagymamám. Anyám ötéves volt, a 

húga egyéves. Alig telt el három 
év, a nagyanyám is meg-
halt” – írta a Székelyhonnak 
Zólyomi Miklós unokája, 
Máthé József. Meglátogattuk 
a marosvásárhelyi családot, 
ahol édesanyja, Máthé Má-

ria érdeklődésünkre elmesél-
te, hogy csupán egy emléket őriz 
édesapjáról: „Engem kézen fogva 
vezetett, a húgomat az ölében vitte, 
az erdőbe sietett velünk, a bunker-
be. Ennyire emlékszem csak, többet 
őt nem láttuk” – meséli a 82 éves 
asszony, aki azt is elmondta, hogy 
7 évesen teljesen árván maradtak, 
őt a nagymamája nevelte fel, a hú-
gát pedig a nagynénje. „Kaptunk 
valami hadinyugdíjat, de azt csak 
16 évig adták” – teszi hozzá az asz-
szony, aki a kárpótláson túl szeret-
né végre azt is megtudni, hogy mi 
történt az apjával.

Közel nyolc évtized után

Az unoka az 1990-es években 
ajánlott levelet küldött Pitești-re, 
a hadi archívumba, érdeklődött 
a nagyapja felől. Érdeklődött Ga-
lambodon is, ahol 1909-ben Zó-
lyomi Miklós született. A nyug-
díjhivatalban is kérdezősködött, 
az egyházi irattárakban is, de 
eredménytelenül. „A szomorú az, 
hogy 2020-ig nem tudtunk semmit 
nagyapámról. Annyit csak, hogy 
’44-ben elvitték. De hogy hová 
vagy mi lett vele, arról semmit 
sem tudtunk. Meghalt, megszö-
kött, lelőtték? ” – tekintett a múlt-
ba Máthé József.

Tavaly történt egy előrelépés a 
nagyapa megtalálásának ügyében: 
hallották, hogy Magyarország 600 
ezer fogoly névsorát kapta meg 
Oroszországtól. Interneten keres-
te és találta meg a nagyapa nevét. 
Mint mondja, nem volt nehéz, hi-
szen egyedüli volt a névsorban Zó-
lyomi Miklós. A név mellett a többi 
adat is talált, a születési dátum és 
hely. Azonban az a hasáb, ahová 
a foglyok elhalálozási időpontját 
írták, nála üresen maradt. „Sajnos 
nincs halotti bizonyítvány, nincs 
semmi arra vonatkozóan, hogy a 
fogságban halt meg. A kartonon írja 
az adatait, a nevét, a születési évet, 
a falut és megyét, és azt is, hogy mi-
kor esett fogságba. De hogy aztán 
mi történt vele, továbbvitték vagy 
meghalt, arról már semmi nincs” 
– magyarázza az unoka, hozzáté-
ve, hogy így semmit nem tehetnek, 
édesanyja és annak húga nem igé-
nyelheti a kárpótlást.

Bizonyíték hiányában 
nem jár a kárpótlás

Az esettel megkerestük Csép And-
rea Éva parlamenti képviselőt, aki 
elmondta, ahhoz, hogy a kárpótlást 
igényelhessék a közvetlen leszárma-
zottak, bizonyítaniuk kell, hogy az 
apa a hadifogságban elhunyt, vagy 
azt, hogy onnan mikor szabadult. 
Mivel erre vonatkozó iratok nincse-
nek, nehéz ezt bebizonyítani. Azt 
javasolja, hogy írjanak levelet a vé-
delmi minisztériumnak, feltüntetve 
az összes adatot, ami a hadifogoly 
apára vonatkozik. Zólyomi Miklósról 
a honvédelmi minisztérium interne-
ten elérhető adatbázisából megtud-
ták, hogy 1944. szeptember 14-én 
esett fogságba. A fogságba esés he-
lye pedig nem egyértelmű, ugyanis 
cirill írással a „Bekes” nevű telepü-
lést jelölték meg, ami magyarul több 
fordítást is kapott: Bakos, Bokos, 
Békés, Bagos, Bogyós. A fogolytábor 
száma: 104.

Kutatói utánajárás

Hadtörténetet kutató történészt is 
megkértünk, hogy értékelje azokat 
az adatokat, amelyek előkerültek. 
Berekméri Róbert levéltáros, tör-
ténész érdeklődésünkre utánané-
zett a fogolytábor száma alapján, 
hogy hol lehetett 1944-ben a 104-es 
számú fogolytábor, ahol magyar 
állampolgárságú honvédeket tar-
tottak fogva. Azonban arról számolt 
be, hogy annál több információ 
nincs, mint ami a honvédelmi mi-
nisztérium honlapján elérhető. Úgy 
vélekedett, hogy valószínűleg egy 
tranzitlágerről van szó, ahol Zólyo-
mi Miklós elhunyt, és adatait nem 
tüntették fel sehol. „Megkerestem 
a veszteségi adatbázist is, ahol az 
elhunytak névsora szerepel, de saj-
nos ott sem találtam” – tette hozzá.

Máthé Mária édesapja egyetlen 
megmaradt fényképével
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Hazai fejlesztési bank kellene
• F Ó R U M  

e-mailben: uzenet@szekelyhon.rosms-ben: 0726–720418
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkeszt-
ve, illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Véleményét elküldheti: 

A PNL (Nemzeti Liberális 
Párt) elnöki székéért folyó 
harc egyik pillanatában 

felvillant egy román tőkével mű-
ködő fejlesztési bank létrehozá-
sának gondolata. Aztán gyorsan 
lemondtak az előnyök és hasz-
nok fejtegetéséről, mivel ennek 
létrehozása egy kicsit hossza-
dalmas folyamat, és nem hoz 
azonnali szavazatot az elnökje-
lölteknek. Florin Cîțu miniszter-
elnök úgy gondolta, sokkal köny-
nyebb miniszterelnöki székéből, 
baráti pénzügyminiszterrel a 
jobbján, költségvetési kiigazí-
tás (ígéret) eszközével legyőzni 
ellenfelét, Ludovic Orbant. Mivel 
nálunk is politikai szokás, hogy 
a nagy pártok elnökei jelöltetik 
magukat az ország elnöki pozí-
ciójára, ajánlatos volna a Román 
Fejlesztési Bank létrehozásának 
napirendre tűzése. Időszerű 
egy ilyen profilú bank létezése, 
hiszen köztudott, hogy az elkö-
vetkező időszakban a gazdaság-
fejlesztésre sok milliárd euró 
érkezik az Európai Uniótól. Miért 
vigyék haza a külföldi bankok 
a banki szolgáltatásokért járó 
jövedelmeket? Ismeretes, hogy 
csak a 2021-es évre több mint 16 
milliárd lej kamatot fizetünk a 
külföldi tőkével nálunk működő 
bankoknak. A lakosság ezen 
bankokban tartott pénze több 
mint 170 milliárd lej (lehet, hogy 
most már több), amiért többség-
ben évi 0,1 százalékos kamatot 
fizetnek. Amikor a bankból 
kiveszem a pénzemet, 0,4 száza-
lék illetéket vonnak le (kivétel a 
nyugdíjasok bankkártyára utalt 
nyugdíja, amelyre nem adnak 
kamatot, és a kivont készpénzért 
nem számolnak illetéket). Ah-
hoz, hogy ne veszítsek semmit, 
négy évig kell bankban tartani 
a pénzecskémet. És ez idő alatt 
a bank kölcsönadja pénzemet a 
román kormánynak évi három-

százalékos kamattal. Négy 
év alatt 12 százalékot keres, 
amit szépen kiutal az ausztriai 
anyabankjába. Ennek a káros 
folyamatnak vethetne véget egy 
román tőkével működő fejlesz-
tési bank, átvéve a lakosság 
megtakarított pénzét, megfe-
lelő kamatszint biztosításával. 
Rövid és középlejáratú gazda-
ságfejlesztési beruházások 
finanszírozására használná ezen 
pénzforrásokat. Azon nagyon 
sok ember pénze is forgalomba 
kerülne, akik látván, hogy csak 
veszítenek, ha bankba helyezik 
pénzüket, nem bíznak a ban-
kokban, és a szalmazsákban 
őrzik megtakarított értékeiket. 
Jeles román közgazdászok, 
egyetemi tanárok, mint például 
Mircea Coșea vagy Petrișor Peiu, 
ismételten dicsérték a magyar 
kormány azon pénzügyi manőve-
rét, hogy a költségvetési defici-
tet teljes egészében a lakosság 
megtakarított pénzével fedezi. 
Jelen pillanatban, ha Florin Cîțu 
az elnöki pozícióra is pályázik, 
tudomásul kéne vennie, hogy 
azon a választáson hat-hét 
millió ember fog szavazni, és 
hiába jelent be 13 százalékos 
gazdasági növekedést, mert ha 
a választópolgárok nap mint 
nap érzékelik, hogy bérükből és 
nyugdíjukból egyre kevesebb 
árut tudnak vásárolni, nem ütik 
rá a pecsétet. 

Egy új bank létrehozása, amely 
hasznot hozhat az országnak és 
több millió embernek, rengeteg 
szavazatot hozhat a kivitelező 
elnökjelöltnek. Ajánlatos volna, 
ha a kormányban szerepet vállaló 
képviselőink parlamenti mun-
kaszünetben elbeszélgetnének 
a PNL által kezdeményezett 
fejlesztési bank létrehozásának 
helyességéről, folytatásáról.

Iszlai József

• Ahhoz, hogy kárpótlást igényelhessenek a közvet-
len leszármazottak, bizonyítaniuk kell, hogy az apa a 
hadifogságban elhunyt, vagy azt, hogy onnan mikor 
szabadult – jelezte érdeklődésünkre Csép Andrea Éva 
parlamenti képviselő, akit egy családi tragédia kap-
csán kerestük meg.

Ma megválasztják 
Az RMDSZ Maros megyei sajtóirodájának tájékoztatása szerint  

lezárult a hivatalosan megszervezett választássorozat, amelynek ke-
retében megválasztották az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének 
körzeti elnökeit. „A tisztújítási folyamat első lépéseként a jelenlegi 
9 lakónegyedi RMDSZ-körzetben közgyűlés formájában megválasz-
tották a körzeti szervezetek elnökeit és körzeti választmányokat, 2–2 
tagot a városi választmányba, illetve a 4–4 körzeti küldöttgyűlési 
küldöttet.” A tájékoztatóból kiderül, hogy  ma, augusztus 26-án a 
városi szervezet tisztújító küldöttgyűlésén megválasztják a szervezet 
új elnökét. Egyetlen jelölt van: Kovács Mihály Levente, aki jelenleg a 
Maros Megyei Tanács alelnöki tisztségét is betölti. Közben, mint ko-
rábban beszámoltunk róla, a megyei RMDSZ vezetősége által elismert 
tisztújítás mellett Marosvásárhelyen párhuzamosan is szerveznek 
körzeti RMDSZ-gyűléseket és választásokat, amelyeket többek között 
Kali István népszerűsít a Facebook-oldalán.

• RÖVIDEN 




