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Ahhoz, hogy kárpótlást igényel-
hessenek a közvetlen leszárma-
zottak, bizonyítaniuk kell, hogy 
az apa a hadifogságban elhunyt, 
vagy azt, hogy mikor szabadult 
onnan – jelezte érdeklődésünk-
re Csép Andrea Éva parlamenti 
képviselő, akit annak kapcsán 
kerestünk meg, hogy egy 1944-
ben hadifogságba esett Maros 
megyei férfi  sorsa után nyomoz-
nak leszármazottai.

 » ANTAL ERIKA

M arosvásárhelyi olvasónk, 
Máthé József azzal fordult 
lapunkhoz: annak ellenére, 

hogy nagyapja, Zólyomi Miklós fog-
ságba esett, a leszármazottak nem 
kérhetik a hadifoglyok után járó 
kárpótlást, mert nem tudják bizo-
nyítani, hogy a fogságban mi történt 
Zólyomival. Csép Andrea parlamenti 
képviselő szerint levélben kell for-
dulni a román védelmi minisztéri-
umhoz. „Nagyapámat 1944-ben el-
vitték otthonról. Akkor látta utoljára 
nagymamám. Anyám 5 éves volt, a 
húga egyéves. Alig telt el három év, 
a nagyanyám is meghalt” – írta Zó-
lyomi Miklós unokája, Máthé József. 
Meglátogattuk a marosvásárhelyi 
családot, ahol édesanyja, Máthé Má-
ria érdeklődésünkre elmesélte, hogy 
csupán egy emléket őriz édesapjáról: 
„Engem kézen fogva vezetett, a húgo-
mat az ölében vitte, az erdőbe sietett 
velünk, a bunkerbe. Ennyire emlék-
szem csak, többet őt nem láttuk” – 
meséli a 82 éves asszony, aki azt is 
elmondta, hogy amikor 7 éves volt, 
teljesen árván maradtak, őt a nagy-
mamája nevelte fel, a húgát pedig a 
nagynénje. „Kaptunk valami hadi 

nyugdíjat, de azt csak 16 évig adták” 
– teszi hozzá az asszony, aki szeretné 
végre azt is megtudni, hogy mi történt 
az apjával.

Megszökött, lelőtték?
Az unoka a 1990-es években ajánlott 
levelet küldött Pitești-re, a hadi archí-
vumba, érdeklődött a nagyapja felől. 
Érdeklődött a Maros megyei Galam-
bodon is, ahol 1909-ben Zólyomi Mik-
lós született. A nyugdíjhivatalban is 
kérdezősködött, az egyházi irattárak-
ban is – de eredménytelenül. „A szo-
morú 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, megszökött, lelőt-
ték? – tette fel a kérdést Máthé József. 
Tavaly előrelépés történt a nagyapa 
megtalálásának ügyében: hallották, 

hogy Magyarország 600 ezer fogoly 
névsorát kapta meg Oroszországtól. 
Interneten kereste és találta meg a 
nagyapja nevét Máthé. Mint mond-
ja, nem volt nehéz, hiszen egyedüli 
Zólyomi volt a névsorban, Zólyomi 
Miklós. A néven kívül a többi adat 
is pontos, a születési dátum és hely. 
Azonban az a hasáb, ahová a foglyok 
elhalálozási időpontját írták, nála 
üresen maradt. „Sajnos nincs ha-
lotti bizonyítvány, nincs semmi arra 
vonatkozóan, hogy a fogságban halt 
meg. Az űrlapon szerepelnek az ada-
tok, a név, születési év, a falu, a me-
gye, és az is, mikor esett fogságba. 
De arról, hogy aztán mi történt vele 
– tovább vitték vagy meghalt –, arról 
már semmi nincs” – magyarázza az 
unoka, hozzátéve, hogy így semmit 
nem tehetnek, édesanyja és annak 
húga nem igényelheti a kárpótlást.

AZ 1944-BEN HADIFOGSÁGBA ESETT MAROS MEGYEI ZÓLYOMI MIKLÓS SORSA UTÁN KUTATNAK A LESZÁRMAZOTTAK 

Bizonyíték hiányában nem jár a kárpótlás

Máthé Mária édesapja egyetlen megmaradt fényképével. Zólyomi Miklós 1944-ben esett hadifogságba
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Hiányzó iratok
Az esettel megkerestük Csép And-
rea Éva parlamenti képviselőt, 
aki elmondta, ahhoz, hogy a kár-
pótlást igényelhessék a közvetlen 
leszármazottak, bizonyítaniuk 
kell, hogy az apa a hadifogságban 
elhunyt, vagy azt, hogy onnan mi-
kor szabadult. Mivel erre vonatko-
zó iratok nincsenek, nehéz ezt be-
bizonyítani. Azt javasolja, írjanak 
levelet a román védelmi minisz-
tériumnak, feltüntetve az összes 
adatot, ami a hadifogoly apára vo-
natkozik. Zólyomi Miklósról a vé-
delmi minisztérium interneten el-
érhető adatbázisából megtudták, 
hogy 1944. szeptember 14-én esett 
fogságba. A fogságba esés helye 
pedig nem egyértelmű, ugyanis 
cirill írással a „Bekes” nevű tele-
pülést jelölték meg, ami magyarul 
több fordítást is kapott: Bakos, 
Bokos, Békés, Bagos, Bogyós. 
A fogolytábor száma: 104.

Kutatói utánajárás
Hadtörténetet kutató történészt is 
megkértünk, 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 szá-
molt be, annál több információ 
nincs, mint ami a védelmi minisz-
térium honlapján elérhető. Úgy 
vélekedett, hogy nagy valószínű-
ség szerint egy tranzitlágerről van 
szó, ahol Zólyomi Miklós elhunyt, 
és adatait nem tüntették fel sehol. 
„Megkerestem a veszteségi adatbá-
zist is, ahol az elhunytak névsora 
szerepel, de sajnos ott sem talál-
tam” – tette hozzá a történész.

 » Sajnos nincs 
halotti bizo-
nyítvány, nincs 
semmi arra vo-
natkozóan, hogy 
a fogságban halt 
meg. Az űrlapon 
szerepelnek az 
adatok, a név, 
születési év, a 
falu, a megye, és 
az is, mikor esett 
fogságba. De 
arról, hogy aztán 
mi történt vele, 
semmi sincs. 

 » KISS JUDIT

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 
kiáll a zilahi Wesselényi Kollégium 

visszaigénylése miatt vizsgált reformá-
tus püspökök mellett, és visszautasítja 
a hatalom megfélemlítési szándékát 
– közölték a pártszövetség társelnökei 
csütörtökön.

„Minősített lopás”
Csomortányi István és Mezei János 
állásfoglalásukban tudatták: kiállnak 
az egyházi vezetők mellett, és vissza-
utasítanak minden, a hatalom részéről 
érkező megfélemlítési szándékot, és 
ha kell, utcára vonulnak. Mint írták, 
mindezt azért teszik, „hogy Bukarest 
számára is érthető legyen: nem enge-
dünk a megfélemlítési kísérleteknek, 
és nemet mondunk az állampolitikává 
emelt magyarellenességre!”.

A társelnökök „a lopás minősített 
esetének” nevezték, hogy az erdélyi 
magyar közösségnek és a történelmi 
magyar egyházaknak még három évti-
zeddel a kommunista rendszer bukása 
után is a kommunisták által államosí-

tott tulajdonaik visszaszerzéséért kell 
„véget nem érő perekbe bonyolódni-
uk”. Azt is megállapították, hogy a 
román igazságszolgáltatás kettős mér-
cével mér a magyar ügyekben. Elutasí-
totta például a gyulafehérvári Batthyá-
neum könyvtár visszaszolgáltatását a 
római katolikus egyháznak, elcsatolta 
Hargita megyétől a Békás-szorost, „ár-
tatlan székely hazafi akat” börtönzött 
be évekre „koncepciós per keretében”. 
Ugyanakkor az igazságszolgáltatás kö-
vetkezmények nélkül hagyta, hogy az 
úzvölgyi katonatemetőben botokkal és 
zászlórudakkal támadtak a békés ma-
gyar temetővédőkre, hogy Nagyvára-
don magyar zászlót égettek, vagy hogy 
sporteseményeken rendszeresen ma-
gyarellenes rigmusokat skandálnak. 
Az EMSZ társelnökei szerint a romániai 
magyarságnak 2021-ben is alapvető jo-
gaiért kell küzdenie, függetlenül attól, 
hogy a magyarság politikai képviselete 
épp kormányon van.

„Hivatalból” indított vizsgálat
A zilahi ügyészség vizsgálatot indított 
Csűry István, a Királyhágómelléki Re-

formátus Egyházkerület (KREK) püs-
pöke és Kató Béla, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület (EREK) püspöke 
ellen a zilahi Wesselényi-kollégium 
épületének a visszaigénylése ügyében. 
A „hivatalból indított” nyomozás kere-
tében a két egyházi elöljárót okirat-ha-
misítással, csúszópénz adásával és 
hamisított okirattal való visszaéléssel 
gyanúsítják.

A vizsgálatot végző ügyész egy 1911-
ben kiállított okirat felől érdeklődött, 

amely az erdélyi egyházkerület levél-
tárában található. A vitatott okirat az 
akkori magyar kormány kulturális mi-
nisztériumának a rendelete arról, hogy 
miképpen kezeljék az egyházi iskolák 
telekkönyvezését, és tisztázza, hogy az 
iskolák egyházi intézmények. A kora-
beli telekkönyvezési gyakorlat szerint 
ugyanis az iskolaépületek tulajdono-
saként nem magát az egyházat, hanem 
az egyház valamely belső egységét je-
lölték meg.

Az EMSZ kiáll a zilahi kollégium visszaigénylése miatt vizsgált püspökök mellett
 » Az erdélyi

magyar közös-
ségnek és a tör-
ténelmi magyar 
egyházaknak 
még három évti-
zeddel a kommu-
nista rendszer 
bukása után is 
„véget nem érő 
perekbe kell bo-
nyolódniuk.”

A zilahi ügyészség vizsgálatot indított Csűry István és Kató Béla püspök ellen 
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