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Hiteles tanúságtevők 
az 1916-os román betörésről 

Előadásom témája egy gyászos transzilván történet a XX. század második évtizedéből. Nevezetesen 
az 1916. évi román katonai invázió Erdélyben, különösképpen az akkor még színmagyar lakosságú 
Székelyföldön. 

Bár nem kapcsolható szorosan Trianonhoz, de felvetését két dolog is indokolja otthoni szemmel 
nézve: I.) a román invázió a mai napig sem ért véget, 2.) meggyőződésünk, hogy a magyar lakosságot 
heteken át ért szörnyüségáradat főpróbája volt egy még nagyobb és hosszabb időre berendezkedő ve-
szedelemnek. Nevezzük Trianon következményeinek. Itt elsősorban emberi sorsokra, humán vesztesé-
geinkre. az életben maradottakat ért szenvedésekre gondolok. Ezért aztán nem a történelmi könyvek jól 
ismert ténymegállapításaiból ihletődtem, hanem a szemtanúk, a hiteles tanúságtevők korabeli feljegyzé-
seiből. Kik ezek? S hol találtam rá az akkor történtek leírásaira? Plébánosok, esperesek lelkiismeretesen 
vezetett Domus Históriáiban, református lelkészek egyházi főhatóságoknak küldött helyzetjelentései-
ben, az írótollat is magas szinten forgató csíkszeredai értelmiségiek - orvos, főgimnáziumi igazga-
tó-paptanár, gazdasági szakember, helytörténész - naplófeljegyzéseiben, valamint az évtizedekig meg-
jelentetésre váró. végül 1990 után napvilágot látott memoárkötetekben. 

„1916. augusztus 27. Vasárnap. Derűs napra ébredtünk - írja a Domus História 71. lapján Boér Já-
nos gyimesbükki plébános, majd így folytatja: - N e m mutatott még semmi jel a bekövetkezendő esemé-
nyekre. legfeljebb az, hogy Gyimesbükkön két személyvonat nem futott be. A határ túloldalán - amint 
arról napok múlva értesültem - a román hadsereg csapatait azzal alármírozták [riadóztatták], hogy gya-
korlat lesz a határ mentén. Ezért a határhoz közelebb állomásozó csapatokat gyalog, a távolabbiakat 
vasúton menesztették a határra." 

Helyenként, miként az alábbi lelkészi jelentésből is nyomban kitűnik, a helyi hatóságok tudatosan 
törekednek arra, hogy eltereljék a lakosság figyelmét a rövidesen bekövetkező veszélyről, álságosán 
nyugalomra intve a helybelieket: semmi baj nem fog történni! „Másnapra, augusztus 28-ra jelezte ki-
szállását Maroshévízre az a megfenyítő bizottság - írja a református egyház jegyzőkönyvében Pálffy 
János, az időközben Gernyeszegre menekült maroshévízi református lelkész -, amely a holmiját postán 
vagy vasúton elküldözgető, vészhírt terjesztő hazaárulókat példásan megbünteti. A helybéli szolgabírói 
kirendeltségtől aug. 23-án érkezett hozzám egy olyan tartalmú megkérés, hogy Romániával nincs sem-
mi baj, és igyekezzem híveimet minden módon megnyugtatni, nehogy marháikat potom áron. lelkiis-
meretlen kufároknak elprédálja." 

És erre fel... „A világtörténelmi szereplés ábrándjától mámorosult oláh 1916. évi augusztus hó 
27-én este hadat üzent, és az ellenségeskedést nyomban meg is kezdte, s még azon éjjel Erdély minden 
szorosán betör" - írja Ft. Kassai Lajos, a csíkszeredai katolikus főgimnázium igazgatója az iskola 
1917-1918-as évkönyvében. 

Ezek keleten a Tölgyesi-, Békási-, Gyimesi-, az Uzvölgyi, az Ojtozi-szoros, délen a Bodzái-, 
Tömösi- és a Törcsvári szoros. Ekkor már itt álltak a támadók 369 teljes hadilétszámú zászlóaljjal és 
840 ágyúval, míg velük szemben 31 és egynegyed zászlóalj, 15 bányász- és haditápzászlóalj, 10 és fél 
lovasszázad és 19 tüzérüteg. A különbség már-már égbekiáltó. 

Tény, hogy augusztus 27-én este 21 órakor Edgar Mavrocordat. Románia bécsi nagykövete átnyúj-
totta Berchtold osztrák-magyar külügyminiszternek a hadüzenetet. Az órák azonban nem mindenütt 
jártak akkoriban egyformán, hiszen a román csapatok már fél órával korábban megrohanták a Kárpá-
tok hágóit, szorosait és ártalmatlanná tették az ott tartózkodó csendőröket, pénzügyőröket. Ugyanis 
nincs határőrség, nincs katonaság, nincs hadsereg. 
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A Székelyföldön elsőként Csík vármegye változik át még akkor augusztusban hadszíntérré. Íme a 
hadihelyzet az ország keleti csücskében, Gyimesbükkön. az ezeréves határrészen a Domus História ta-
núsága szerint, Boér János plébános feljegyzése alapján: „Az első összeütközés itt a pénzügyőri lakta-
nyánál este fél 9-kor történt, tehát a hadüzenet bejelentése előtt. Ez a meglepetésre és ügyesen keresztül 
vitt terv jelentékeny sikerrel járt. Elhárító egységeinket nem összpontosítottuk, így nem látszott taná-
csosnak, hogy a határbiztosító csapatok - a hadseregnek a határ mentén való felvonulásáig -felvegyék a 
küzdelmet. A hadvezetőség arra szánta el magát, hogy ezek a csapatok éppen csak érintkezésbe lépje-
nek az ellenséggel, és nyomban vonuljanak vissza, s közben persze tőlük telhetően az ellenség előnvo-
mulását is feltartoztatva. Csakhogy a túlnyomó számban lévő ellenség alighogy a határőrszéli kapun 
betört, nagy lövöldözés közt elfoglalta a pénzügyőri laktanyát, a pénzügyőröket foglyul ejtették, és fel-
felé tódultak az úton: kárt tettek a kontumáci kápolnában, behatoltak kocsmákba, kereskedésekbe, ma-
gánházakba. enni, inni. rabolni kezdtek reggelig. Ez alatt Boér Krisztina tanítónő, testvére és édesanyja 
az értékesebb tárgyakat összeszedték, kézi táskába tették, és a patakon fölfelé indultak, hogy az erdőben 
elrejtsék magukat. Alig értek ők fel az erdőbe, engem két oláh katona elfogott, és szuronyok között el-
vittek Romániába. Palánkára. a határ túloldalán lévő községbe, és egy oláh házban több fogolytársam-
mal együtt megmotoztak, és mi értékek voltak nálunk - elvették, majd gyalog a palánkai vasútállomás-
ra kísértek, marhavagonba ültettek, délben 1-kor Därmänejti nagyközségbe érkeztünk. Közben otthon: 
majorság az udvaron, sertés, három tehén szabadon, lakásunk szobái záratlanul maradtak. Där-
mänejti-en az iskolába elzártak, este 7-kor kenyeret és vizet adtak. Eltelvén két nap, beteg lettem. Az 
odavaló római katolikus lelkészt kérettem magamhoz, gyóntatás végett. Felkértem, legyen közbenjáró 
az ottani katonai parancsnokságnál: nagyon beteg vagyok, az orvos is annak talált, a kórházat javasolta. 
De nem lévén pénzem, nem vettek fel a kórházba, hanem hazabocsátottak. Kikapván az útlevelet és egy 
fél katonakenyeret, elvánszorogtam Kománfalváig (Comäne§ti románul), itt a rendörségnél jelentkez-
tem, az állomáson marhavagonban helyet kapva, így érkeztem meg Gyimesbükkbe. A román uralom öt 
hete alatt folytonos rettegésben voltunk, mert a palánkai lakosság fel volt szabadítva a fosztogatásra. 
Szekerekkel érkeztek, a menekültek házait feltörték, amit azokban találtak szekerekre rakták, elvitték, 
ajtókat, ablakokat bezúzták, a begyűjtött takarmányt elhordták, a veteményes kerteket marháikkal fel-
prédálták. A havasi legelőkön talált összes marhaállományt és juhnyájakat összeterelték és elhajtották. 
A vasúti hidat felrobbantották, a pénzügyőri laktanyát petróleummal megöntözték, és felgyújtották. 
Senki sem mert ellenük állani, sőt még szólani sem. mert egy Karácson Imre (ragadványnevén Kupa) 
nevű öreg ember az utcán, még a betörés utáni napon valami nem tetsző szót mondott nekik, miért rög-
tön főbe-lötték, és rongyba takarva a temetőben alig egy méter mélységű gödörbe elföldelték." 

Közben a sereg akadályok nélkül elért Csíkszereda környékére. 
„Ezt, vagyis hogy rögvest itt vannak a román katonák, a lakosság augusztus 28-ára virradólag éjjel 2 

órakor megrémülve és jajveszékelve vette tudomásul - írja György Illés csíkcsicsói plébános a Domus 
Históriában. - Reggelre kelve már semmi nélkül maradt, siránkozó gyimesi csángókat láthattunk köz-
ségünkön átvonulni. Szekérrel meg gyalogosan jöttek kevés holmijukkal. Délután a csendőrség paran-
csára a csicsóiak is szedelőzködtek: neki a nagyvilágnak, a Hargitának. Az öreg emberek hangos sírás-
sal vettek búcsút otthonuktól, melyben születtek, melyben éltek eddig. Elhagyták életük keserves fárad-
ságának minden gvümölcsét, s indultak útnak mint földönfutók azzal a kevéssel, amit magukkal vihet-
tek." 

A román csapatok elérték Csíkszeredát, az akkori ország legkisebb vármegyéjének alig 3400 lelket 
számláló székhelyét. (Érdemes észben tartani ezt a számot.) 

„Augusztus 28-án. vasárnap, éjjel 12 és 1 óra között kopogásra ébredtem - írja a Domus Históriában 
dr. Szekeres József csíkszeredai esperes, akit talán a főúri származása miatt „selyemreverendásnak" is 
neveztek - az öreg szakács néni volt. már azt hittem beteghez kell mennem. Jelentette, a csendőrség tu-
datja: a románok az este átlépték a határt, az ott lévő csendőröket lefegyverezték, és mindjárt itt lesznek. 
Ezen hír úgy hatott rám. mintha csak egy gonosz álom volna. A brigádparancsnokhoz mentem, aki kö-
zölte velem: 24 óra alatt mindenkinek el kell hagyni a várost! Menekülni kell! Szomorúan virradt ránk a 
hétfő. A hír villámgyorsan terjedt el, s már délelőtt 10 órakor megkezdődött a menekülő szekerek 
hosszú és szakadatlan sorban való elvonulása. A lakossággal együtt én is elhagytam a várost, itt hagyva 
mindent, amit szorgalommal és takarékosságommal összegyűjtöttem, hogy talán többé ne is lássam. Ez 
a kisváros, ott a Hargita lábainál, a csíksomlyói Szűzanya tőszomszédságában, napokon belül a követ-
kező képet mutatta: földig égett s még sokáig füstölgő plébánia, a város közepén elnyúló piacot szegé-
lyező házak, házsorok romhalmaza. Ez elől. s a biztos halál elöl menekült fej veszetten a lakosság és ve-
lük együtt én is." 
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A menekülésről két tanú feljegyzését is idézem, az egyik Pálffy Jánosé, maroshévízi református lel-
készé: „A kép, mely kétségbeejtő erejével elénk tárult, izgalmas hatásával lever - a sokszor leírt, sok-
szor elmondott, borzalmas népvándorlás. Lovas és ökrös szekerek végeláthatatlan hosszú sora, kaotikus 
összevisszaságban megrakva mindennel, mit ijedt kapkodás komikusan összeválogatott, s a legértéke-
sebbnek, a legszükségesebbnek ítélt. Csoda-e, hogy faliórát, tükröt, képet, cimbalmot sokat láttunk, de 
otthon maradt a disznó, szabadjára engedték a tehenet, kamrában hagyták a zsák lisztet. Aki csak gya-
logszerrel futhatott a malacát hajtja, húzza hosszú kötélen. Sok, nagyon sok a mezítlábas gyerek. Már 
nem is sírnak, a kétségbeesés forró izgalmában már a könnyek forrása is kiapadt. Nekünk is mennünk 
kellett. Mi mást tehetne egy magyar kálvinista pap: a népet nem hagvja el, velük tart bárhová rendelje a 
SORS." 

A másik hiteles beszámoló a csíkszeredai dr. Nagy András Lót visszanéz című memoárjából: „Lett 
9-10 óra. mire elindulhattunk kifelé a városból szekerek tetején, széna-ülésen, ökörfogattal. Jellemző, 
hogy a két kitűnő kocsit nem v ittük magunkkal, hogy por, sár meg ne ártson nekik. Mentünk, és mene-
kült fejveszetten mindenki: nemcsak a módosak, hanem azok is, akiknek az életükön kívül egyéb men-
tenivalójuk nem volt. Csaknem száz százalékban menekült el a csíkszeredai lakosság, úgy hogy a be-
rendezett lakások teljes felszerelésükkel tárva-nyitva állottak. Feltettem magamban a kérdést: miként 
lehet, hogy az egész lakosság valóban elindult a puszta hírre, még csak hatósági intézkedést sem várva. 
Talán abban lelhetném a magyarázatát, hogy már két nemzedék nem látott szemtől szembe háborút, és 
az elmúlt két háborús év tapasztalatai alapján a háborút válogatás nélkül történő gyilkolással és pusztí-
tással azonosították, (amint ez napokon belül be is következik - teszem hozzá). De van egy másik lehet-
séges magyarázat is: az 1916-os meneküléskor szájról szájra járt Bús Berci, csíki népi dalnok jóslata, 
mely szerint e század elején az Akókapunál. azaz a csíkszentmártoni mezőben - mai is áll az egész út-
testet befogó, gyönyörű székely kapu - itt olyan nagy csata lesz, hogy a vér felemeli a csákókat - most 
fog beteljesedni. Tehát menekülni, menekülni! Tekintve pedig, hogy a menekülés egyetlen útja szá-
munkra az udvarhelyi irány volt, neki a Tolvajos tetőnek. Ezen az egyetlen útvonalon legalább 50 000 
embernek kellett átvergődnie állataival és mentett holmijával." 

A csíkcsicsói György Illés plébános így emlékezik: „A Hargita alján, ahol a felcsíki és az alcsíki 
menekülők összetalálkoztak, az embereknek és állatoknak olyan tömege verődött össze, hogy egymás-
tól még mozdulni sem lehetett. Az emberek jajgatása, veszekedése, a gyermekek sírása, az állatok bő-
gése valósággal rémessé tette az éjszakát, melyen átküzdöttük magunkat a Hargitán. Én hetedmagam-
mal - nővéremmel, gyermekeivel, két cselédemmel - ökrösszekérrel menekültem. Magammal vittem 
az egyházi anyakönyveket és fontosabb iratokat és ennivalót, amennyit csak vihettünk." 

Idézet dr. Nagv Andrástól: „Egyszerűen nem volt hely az úttesten. Gyalogosok az országút mellett, 
a mezőn talpaltak. Az úton pedig a fogatos járművek több oszlopban. Döcögtünk, megálltunk, lárma, 
veszekedés, de sokkal kevesebb káromkodás, mint a székelyeknél kisebb alkalmakkor is szokásos. Be-
döglött jármüvek és kidőlt állatok, por és forró napsütés. Végre az első este letáborozás a Tolvajos te-
tőn, egy tisztáson, az országúttól balra a patak mellett. Ilyenformán tehát egész napon át összesen 14 
km-t tudtunk megtenni. Mindenfelé tábortüzek égtek, akkor még nem kellett légitámadástól tartani. Ál-
matlanul feküdtem a földön, egész éjjel láttam a szurokfáklyákkal megvilágított járművek özönlését, a 
Tolvajos felé (ez 1916. augusztus 29-ről 30-ra virradó éjszaka). Nagyapám. Tivai Nagy Imre, gazdasági 
szakember, közíró, szerkesztő Csík megye nagy személyiségeinek egyike, bámulta a tábortüzet, és lát-
tam először és utoljára az akkor 67 éves ember arcán a hangtalanul omló könnyeket. Siratta mindannak 
a pusztulását, beleértve az égő várost is, amelynek az építésében része volt, és amelynek az újra felépí-
tésére már nem érezte sem elég erősnek, sem elég fiatalnak magát." 

Hozzáteszem a fentiekhez: hátha még tudta volna méltóságos Tivai Nagy Imre úr, hogy az ő élet-
nagyságú festményét - amit 1913 nyarán Márton Ferenc, a csíkszentgyörgyi származású neves grafikus 
és festőművész készített a román hadsereg katonái a többi neves megyei személyiség arcképével 
együtt a vármegyeház ablakain kidobálták az utcára, ott széthasogatták és elégették. Időközben pedig 
özönlik a menekültáradat Nagyoláhfalu, a mai Szentegyháza irányába. Ez a Tolvajos tetőtől még 15 
km-re húzódó nagyközség, ma kisváros. 

A helybéli plébános, Papp Albert korabeli - már-már költői emelkedettségű - feljegyzése a Domus 
Históriában: „Csík megye jön. Ruhákkal, élelemmel megrakott szekereket síró asszonyok és gyerme-
kek kísérik, bús aggok vezetik állataikat, forgalom torlódás, rendetlenség a hajtásban, az állatok bőgése, 
hajtók kiabálása, mélységes fájdalom érzetével tölti el a lelkemet. Az itteniekben a honmaradás remé-
nye csökken, tervezgetnek, készülődnek, búcsúzkodnak. A falu egy részét az otthon szeretet visszatart-
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ja, fáradságos munkája gyümölcsét nem akarja itt hagyni, megöleli kapufáját, az ölelés erős, nem enge-
di távozni. A falu más része sírva búcsúzik, a családi tűzhelytől könnyes szemmel tekint vissza még a 
Cekend-tetőről - ez jó 6 km-re van a falutól - a Hargita tövére. Egyre közelebbi az ágy úszó. a remény-
ség mécsese utolsót pislog. Hallani, az ellenség már a Nagyerdő tövében tanyáz. Tapogatózva, félve 
ólálkodik előre. Falunktól 100-250 lépés távolságban halad a lövőárok. Népfelkelőkből álló zászlóalj 
két rozoga ágyúval áll ellen. Közel két hétig bujkáltak az ellenséges csapatok, míg a Csereoldalból be 
mertek a faluba jönni. A falu tüzvonalba esik, a templom tüzérségi megfigyelőhely. A tömör építkezés, 
az épületek fenyőfa anyagának gyúlékonysága fokozza a szerencsétlenséget. Közben az ellenség gyúj-
tógránáttal lő. Mindenfelé tűz üt ki. A templom és környéke, a csíki út mentén az észak-keleti oldalon 
lángba borulnak az épületek. Az egyházi gazdasági épületek elhamvadnak. 184 gazdaság részben vagy 
egészben leégett. Érthető tehát, hogy ezek után az itthon maradottak sorsa nem volt rózsás. Kegyetlenül 
bántak velük. A halotti anyakönyv lapjain írt bejegyzés szerint védtelen nőket, elaggottakat lőttek 
agyon, hogy miért, nem tudni; az áldozatok kémkedésre alkalmatlanok voltak. Talán az ilyen „hősies 
bátorság" olcsó babéraiból akartak értéktelen koszorút fonni, és az embertelenség bélyegét homlokukra 
sütni?" 

Mindezek közepette a menekülök áradata Székelyudvarhelyig vég nélkül tart. Ez lesz az utolsó ha-
zai állomáshelyük. Idézet György Illés csíkcsicsóiplébánosnak a Domus Históriában jegyzett króniká-
jából: „Székelyudvarhelyen tudtuk meg, hogy a Csík megyei menekültek számára Hajdú megye van ki-
jelölve. Ide kellett tehát vándorolnunk. Sokan vonatra ültek és úgy mentek Debrecenbe, honnan a szét-
osztás történt. Mások, közöttük én magam is gyalog és szarvasmarha szekérrel tettük meg a rettenetes 
utat. Öt hétig tartott így ez az út, mely idő alatt egyes vidékeken többször kellett elszenvednünk a lakos-
ság rosszindulatát is. Voltak egyes helyek pl. Gyalu és Élesd, hol az elöljáróság emberségesen fogadott 
és segített rajtunk. Az állam és hadvezetőség mostohán bánt most is a székelyekkel. Útközben olcsó 
áron elvette nélkülözhető marháinkat, és napi segélyül 1 koronát adott. Debrecen városa elég felkészül-
ten várta a menekülök csapatát. Több napig élelmezte a menekülőket, és marháinak élelméről gondos-
kodott. Itt osztották szét a Csík megyei menekülteket. Acsicsóiak nagyobb része Kábán. Tégláson, Haj-
dúnánáson, Földesen nyert elhelyezést. Én Hajdúszovátra mentem, hol szüleim is voltak, mint mene-
kültek. Itt 450 csíki menekültnek voltam a papja. Öt hétig voltam itt. utána hazaindultam." 

De hova kerültek, sodródtak szüleikkel a csíkszeredai katolikus főgimnázium diákjai? Idézet az Ér-
tesítőből, ft. Kassai Lajos pap-igazgató tájékoztatójából: „Néhányan Erdélyben kaptak menedéket, de 
legnagyobb része a Királyhágón túl szóródott szét. Akiket sorsuk félreeső helyekre dobott, azok nem 
járhattak iskolába. Szerencsések voltak, akik gimnáziumhoz férkőzhettek, s a tanévet részben vagy 
egészben megmenthették. Hogy a katolikus iskolák helyet adtak gyermekeinknek és jóindulatot tanúsí-
tottak, könnyen érthető. De nagy örömmel és hálásan kell jeleznem, hogy több állami és nem katolikus 
felekezeti intézet tanártestülete a menekült csíki székely diákság támogatását nemzeti közérdeknek te-
kintette. Gyermekeink a következő városok gimnáziumaiban nyertek oktatást: Budapest 5 gimnáziu-
mában. Debrecen két gimnáziumában, Békéscsaba, Gyula, Gödöllő, Győr, Hajdúböszörmény, Hajdú-
nánás, Karcag. Kisújszállás, Magyaróvár. Makó, Mezőtúr. Miskolc. Nyíregyháza, Pápa. Szarvas. Sze-
ged, Székesfehérvár. Szolnok. Csurgó. Többen nem csak tandíjmentességben, hanem ruhasegélyben és 
ellátásban is részesültek. Diákjaink számos tanárról, jótékony intézmény vezetőjéről, magánemberről, 
akik különösebb figyelmet és jóindulatot tanúsítottak, meleg hála érzéssel emlékeznek meg." 

Hazaérkezésük után, természetesen. Dátum szerint október 7-10-ét követő napokban, mert akkor 
történt a román csapatok kiűzése Erdély területéről. Hogy mit hagytak e seregek maguk után? 

Maroshévízröl írta Pálffy Endre református lelkész egyházi feljebbvalóinak: „A hidak mindenütt 
felrobbantva, az útszéli sáncok üvegekkel, tört edényekkel, bútordarabokkal. A nagy fűrészgyárnak 
csak a helye maradt. A piactér emeletes házai helyén kormos romok merednek. A földszintes házak ab-
lakain lófejek nyúlnak ki a folyékonnyá hígult utcára. Templomunk ajtaja kiszakítva, kerítése lerontva, 
minden ablaka betörve, tornya üres. Az Úr asztala hiányzik, a szép új harmónium eltűnt, a padlón szét-
szórva a Biblia néhány bemocskolt lapja, a bokáig érő szalma és szemétrakásban egy néhány széttépett 
énekeskönyv. A papi lakást teljesen kifosztották." 

Sokan estek áldozatul a visszavonuló román csapatoknak. Ezeknek dr. Endes Miklós történész járt 
utána, idézem: „Kivonulásuk alkalmával a románok magukkal vittek mintegy 600 székely munkást és 
fuvarost, a felcsíki községekből valókat, s Romániában hadi munkára alkalmazták. Egy részüknek sike-
rült idejekorán megszökni, a többiek közül sokan elhaltak. Nagyobb emberáldozatot követelt az inter-
nálás. Azok közül, akiket Csíkból és a többi székely vármegyékből fogolytáborba hurcoltak, tehát 
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17 000 internáltból mindössze 3000 maradt életben és tért haza. Itt pusztul el Lázár János, volt gyergyói 
főszolgabíró, aki egész Csíkban köztiszteletben állott, továbbá nővérei." 

Igazgatója írja a főgimnázium értesítőjében: „Péterffy Sándor VI. o. tanulót, mint fuvarost vittek 
magukkal az oláhok. Romániában is nehéz kézi munkára alkalmazták. Csak 1918. évi január havában 
térhetett vissza hazájába." 

Ennek előtte, 1916. október 28-án a romhalmazzá tett és leégett Csíkszeredát főhercegi látogatás 
tiszteli meg, a későbbi IV. Károly magyar király. A trónörökös kérdésére a polgármester-helyettes szo-
morúan felelte: „Jelenben Csíkszeredának 89 lakosa van." (Ne felejtsük: hat héttel előtte még 3400 la-
kosa volt.) 

Ezzel a történetnek a végére értem. Hadd zárjam az elmondottakat a menekülésből hazaérkezett 
csicsói plébános szavaival: ..Hazajövetelemkor, Istennek hála, már több visszatértet találtam közsé-
günkben. Örvendtünk, hogy visszanyerhettük - ha romosán is, ha kiégve is, ha kifosztva is - kicsi hajlé-
kunkat, mert a menekülés, a hontalanság bizony sok keserűséget okozott. Az egész úton a legszívesebb 
segítőnk a száraz időjárás volt. a legjobb házigazdánk a szabad ég volt, mely mindig szállást adott és 
betakart. Köszönet mindenért neked, te áldott csíksomlyói Szűzanya!" 

Mirk László 

Trianon előzményei1 

1. „Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő" 

Szent István Intelmeinek e mondatát mindmáig idézzük annak bizonyítására, hogy Magyarország 
ezeregyszáz éves történelme folyamán több nemzetiségű, befogadó, elfogadó ország volt. Hol fordult a 
befogadó készség a trianoni zsákutcába? 

Nem 1526 előtt, annak ellenére sem. hogy a Mohács előtti etnikai viszonyok nehezen szám-
szerűsíthetőek. Álláspontunk szerint a sorsdöntő fordulatot az oszmán hódítás idézte elő. Az oszmán 
hódító politika meghatározó eleme a depopulációs stratégia, amelynek eredményeképpen az ellene 
folytatott háborúk és a Hódoltság másfél évszázada alatt elnéptelenedett hazánk középső és déli része. 
A törökök elől hozzánk menekülő különböző délszláv etnikumok megváltoztatták a korábbi déli és 
nyugati határvidék arculatát. Nem ilyen direkt ok-okozati összefüggésben, de mégis országunk három 
részre szakadásának egyik következményeként állandósult az erdélyi románság számbeli túlsúlya. 

A török kiűzése után a belső migráció nem állíthatta helyre a korábbi népességi viszonyokat. 
1720-1787 között az élő erők pótlására szervezett bevándorlás hozzájárult a lélekszám megkettőződé-
séhez. Egyszersmind kisebbségbe szorult a magyarság (45%, Horvátországgal együtt számítva 37%). 
Válaszúthoz érkeztünk a föderalizáció vagy centralizáció között. 

A Habsburg-birodalom Magyarország nélkül is soknemzetiségű volt. A felvilágosodás, az ébredő 
nemzeti érzés kérdéseket vetett fel. amelyekre eltérő válaszok születtek. Mária Teréziára a mai Ausztri-
ában népeinek anyjaként emlékeznek. II. József egy és oszthatatlan Ausztria-császársága azonban vele 
ellentétes felfogás. Kettejük ellentéte körvonalazza a birodalom föderalizálásának vagy centralizálásá-
nak válaszútját. 

Magyarország a reformkorban érkezett ehhez a válaszúthoz. A lehetséges megoldások esélyeit más-
ként látta az 1848-as forradalom előtt Kossuth Lajos, és másként gróf Széchenyi István. Az 1848. évi 
forradalmak mind Magyarországon, mind Ausztriában, mind Európa más részein azt igazolták, hogy az 
államalkotó nemzetek és a nemzetiségek elvárásai egymással szemben egyre kevésbé hozhatók közös 
nevezőre. 

A magyar szabadságharc leverése után Ausztriában a centralizáció hívei győzedelmeskedtek. Az 
egységes olasz, majd német állam létrejötte olyan energiákat szabadított fel a Habsburg-birodalom né-
peiben, amik lezárták a centralizáció fenntartását. A kiegyezés mégsem tekinthető föderalizációnak. A 
két legnagyobb államalkotó nemzet megegyezése egymással, továbbá a horvátokkal és lengyelekkel 
egyelőre elzárta a többi népre is kiterjedő föderalizáció útját. 

' A Honismereti Akadémián, Kőszeg, 2010. június 30-án elhangzott előadás szerkesztett szövege. 
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