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„Visszatérésünk a román állam szolgálatába lehetetlenné vált…” 

A dél-erdélyi vasutasok helyzete 1940 októberében 

 

A dél-erdélyi magyarok helyzetének összefoglalója L. Balogh Béni publikációiban: 

„Az 1940. augusztus 30-án kihirdetett második bécsi döntés a trianoni békeszerződés által 

Romániának ítélt terület mintegy 2/5-ét – az úgynevezett Észak-Erdélyt – visszacsatolta 

Magyarországhoz. Dél-Erdély, mintegy 60 000 km2 , továbbra is Románia része maradt. A döntést 

az észak-erdélyi magyarok túlnyomó többsége lelkesen üdvözölte, a dél-erdélyi magyarság 

tömegein viszont mélységes csalódottság és elkeseredettség vett erőt, a legtöbben a trianoni 

katasztrófához hasonló sorscsapásként élték meg az újabb, nem sok jóval kecsegtető kisebbségi 

sors beköszöntét. 

1940. augusztus 30-át követően Erdélyben valóságos népvándorlás vette kezdetét, amely kétirányú 

volt: Észak-Erdélyből a románok, Dél-Erdélyből a magyarok kerekedtek föl tömegesen és indultak 

meg az új határvonal felé. 

Ami a dél-erdélyi menekülteket illeti: önként vagy a román hatóságok nyomására a második bécsi 

döntés időpontjától 1944 februárjáig mintegy 200 000 romániai magyar hagyta el az országot, és 

menekült vagy települt át az akkori Magyarország területére, köztük az 1940 május–júniusának a 

Bácskába telepített mintegy 13 200 bukovinai székely. Az összes távozó mintegy fele, kb. 100 000 

magyar a bécsi döntést követő fél évben hagyta el Romániát, s ez idő alatt kb. ugyanennyi román 

menekült érkezett Észak-Erdélyről. A budapesti kormány engedélyével a regáti magyarok idővel 

szinte mind átköltöztek, Dél-Erdély egyes vidékein pedig aggasztó méreteket öltött a menekülés...  

Politikai, jogi keretek, gazdasági helyzet  

A romániai magyarság cselekvési lehetőségeit behatárolta az 1940 szeptemberében hatalomra 

került Ion Antonescu tábornok fasiszta, majd katonai jellegű diktatúrájának szigora, valamint az 

1941 júniusától bevezetett háborús rendszabályok sora. Mindemellett a magyarokat külön is 

sújtották a központi és helyi román hatóságok diszkriminatív intézkedései, mindennapi életüket 

pedig szinte elviselhetetlenné tette a lépten–nyomon megnyilvánuló magyarellenes közhangulat, 

melyet leginkább a több mint 200 000 észak-erdélyi román menekült szított. A helyzet 

elmérgesedésében szerepet játszott az észak-erdélyi románsággal szemben alkalmazott magyar 

politika is. Teleki Pál miniszterelnök minden jó szándéka ellenére a román lakosságot a 

visszacsatolt területre bevonuló egyes honvédségi alakulatok részéről súlyos atrocitások érték 
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1940 szeptemberében. Azonban már ezt megelőzően – a bécsi döntés másnapján – Romániában 

kormányutasításra elkezdődött a magyar nemzetiségű alkalmazottak elbocsátása és az országból 

való tömeges kiűzése. 

Retorzióként 1940 októberében a magyar hatóságok négy csoportban több mint 1300 románt, 

köztük számos ismert személyiséget toloncoltak át Romániába. Nem késett a bukaresti válaszlépés 

sem, s így beindult a közel négy évig tartó, mindkét oldalon újabb és újabb sérelmet okozó ún. 

kölcsönösségi kisebbségi politika mechanizmusa”.1 

A Magyar kormányok részéről képviselt (a szerk.) … alapelv az volt, hogy a Regátból „jöjjön vissza 

minden magyar, viszont maradjon minden magyar a Romániának ítélt erdélyi területeken, [...] mert 

ez az egyének és a nemzet érdeke”. A dél-erdélyi magyarság „számbeli erejének” és kulturális, 

politikai, gazdasági súlyának megtartását – a remélt területi revízió érdekében – minden magyar 

kormány fontos célkitűzésnek tekintette 1944 őszéig. 

A dél-erdélyi magyarok átözönlésének megakadályozására a budapesti hatóságok szigorú 

intézkedéseket léptettek életbe. Elrendelték, hogy Romániából csak az ottani külképviseleti szervek 

által láttamozott útlevéllel vagy ezek által kibocsátott „hazatérési igazolvánnyal” lehet 

Magyarország területére belépni. 

Az ókirályságbeli magyarok szinte kivétel nélkül hozzájuthattak a hazatérési igazolványokhoz. 

Áttelepülésüket sok esetben pénzügyi nehézségek akadályozták, mivel igazolványuk román részről 

történő láttamozásáért átlagosan 30 ezer lejt kellett fizetniük személyenként. A dél- erdélyi 

magyarok számára viszont csak kivételes esetben állítottak ki hazatérési igazolványt, s ehhez 

Gyárfás Elemér véleményezése, valamint a magyar miniszterelnök hozzájárulása kellett. 

Elsősorban azok a személyek jöhettek számításba, akik magyarságuk miatt összetűzésbe kerültek a 

román hatóságokkal, és emiatt Romániában elhelyezkedni nem tudtak. A magyar kormány szigorú 

intézkedései nem tudták megállítani a dél-erdélyi magyarság további menekülését. Sokan román 

útlevéllel vagy a román rendőrség távozási engedélyével lépték át a határt. Volt, aki saját kezűleg 

állította ki ez utóbbi „okmányt”, megint mások „közvetítő irodák” útján szerezték be 2000 lejért. A 

túlnyomó többség a „zöldhatáron” jött át Magyarországra. Jelentések szerint a tiltott 

határátlépéseket a román határőrség – szándékos gondatlansággal – nem akadályozta, kenőpénz 

ellenében gyakran maga is segédkezet nyújtott a szökni vágyóknak2. 

 

 

 

                                                           
1
 L. Balogh Béni A dél-erdélyi magyar kisebbség helyzete 1940–1944 között, különös tekintettel a szellemi–

kulturális életre. http://adatbank.transindex.ro/regio/kutatoioldalak/htmlk/pdf518.pdf. letöltve:2015.08.31. 
2
 L. Balogh Béni Az erdélyi magyar menekültkérdés 1939-1944 között. In: Régió, 1999, 3-4 szám, 243-265 p. 

http://adatbank.transindex.ro/regio/kutatoioldalak/htmlk/pdf518.pdf
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A közzétett dokumentumok leírása: 

Az itt közölt dokumentumok a román vasút dél-erdélyi magyar alkalmazottainak 1940. 

szeptember-októberi köztes helyzetét mutatják be. Az első dokumentum egy 1940. október első 

napjaiban kelt „Emlékirat” és annak mellékletei. Az iratot a Dél-Erdélyből a megnagyobbodott 

Magyarországra menekült vasutasok a magyar miniszterelnöknek címezték, a 

külügyminisztérium tájékoztatásul MÁV Igazgatóságának is megküldte. Ebben az időpontban a 

dél-erdélyi magyar vasutasok nagy részét már elbocsátották állásából, a magyar állam, illetve az 

államvasutak viszont nem biztosított számukra munkahelyet, megélhetést. Sőt a fentebb említett 

alapelvek és rendelkezések szerint a menekültek közszolgálatban nem voltak alkalmazhatók. 

Felszólították őket arra is, hogy térjenek vissza a bécsi döntés előtti lakó- és szolgálati helyeikre. 

Az Emlékiratban a szerzők bemutatják a román hatóságok és a román vasút kényszerítő lépéseit, 

amelyek nyomán elvesztették állásukat és ezzel jövedelmüket, lakhatásukat is. Elemzik a 

veszélyeket, melyeknek akkor lennének kitéve, ha visszatérnének a Dél-Erdélybe. Bemutatják a 

közzétett magyar rendelkezések végrehajthatatlanságát és kérik a magyar kormány minél előbbi 

segítségét, hogy állást kapjanak magyar területen. Az Emlékirathoz a román hivatalos szervek 

két rendelkezését és azok magyar fordítását is mellékelték. 

A témához kapcsolódó második iratban a bukaresti magyar követség jelentése olvasható. 

Rényey3 ideiglenes ügyvivő a dél erdélyi területen maradt, szintén elbocsátott vasutasok eredeti 

állásukba való visszavételének esélytelenségét elemzi. A helyben maradó magyarságot is félti a 

megélhetés nélkül maradt, kétségbeesett vasutasok esetleges szélsőséges cselekedeteinek 

következményeitől. A helyzet megoldásaként felhatalmazást kér, hogy hazatérési igazolvánnyal 

láthassa el a munkahely, lakás és jövedelem nélkül maradt dél-erdélyi vasutasokat, akiknek 

létszámát 2000-3000 főre becsüli. 

                                                           
3
 Rényey Viktor (1891–1964) diplomata. 1938. március 1-től szolgált a bukaresti követségen. 1939. december 

31-től követségi tanácsos, 1940 őszétől 1941. április 1-ig ideiglenes ügyvivő. 
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