
Lõrinczi Dénes

SZÉKELY FALVAK AZ 1916-OS HADAK ÚTJÁN
– „El a hontalanságba…” Az 1916-os román betörés

az unitárius egyházi forrásokban –

„Reggel négy órakor még alig mozdult a falu, s még szürke pitymallat
sírt a tarlókon, de távol a horizont mélyében valami történt, tompa dörrenés
s különös zaj szakadtak erre. Egyszerre csak egy vágtató szekér rohant át
a falun, egy elõrehajolt sötét férfi kergette a lovakat. A szekérben pedig
fennállva, ziláltan és égõ arccal, egy asszony ordította, õrült lelkét visítva
a hangokba:

– Betörtek az oláhok! Meneküljetek! Meneküljetek!
A vérbõl jövõ hang átzúgott a falun, s a megriadt vér meghallotta a rokon

kiáltást. Az emberek kiszaladtak házaikból, szemeikben még az álom ki
nem törölt butaságával néztek a rohanó szekér után. Mindenki kérdezett,
mindenki jajgatott. Csakhamar új és új szekerek jöttek, rajtuk egy-két férfi,
asszonyok, gyermekek, összekapdosott holmik, arcukon az elérkezett végzet
szörnyû írása.”1

Az elsõ világháború centenáriumának éveiben (2014–2018) több
megemlékezést is szerveztek a száz évvel azelõtt történtekrõl. Születtek
tudományos munkák, és rendeztek konferenciákat a Nagy Háborúként
is ismert elsõ világháborúról. Különösen a történészek egy része
próbálta kutatási eredményeivel emlékeztetni a ma emberét arra, mi
is történt Erdély lakosságának életében 1914–1918 között. A Nagy
Háborút számtalan formában, több szempontból, több megközelítésben
lehet kutatni ahhoz, hogy részletesebben megismerhetõek legyenek az
akkori események.

Ezen megközelítések egyike az „El a hontalanságba…” Az 1916-os
román betörés az unitárius egyházi forrásokban címû könyv. (Csíkszere-
da, 2018, Hargita Népe Lapkiadó) Kötetcímnek a szerzõk az Ütõ
András, nyugalmazott nagyajtai kántortanító által adottat választották,

1 Részlet Szabó Dezsõ Az elsodort falu regényébõl. Debrecen, 1989, Csokonai
Kiadóvállalat, 295. o.



aki az Unitárius Közlöny 1916. szeptemberi lapszámában e cím alatt
megjelent írásában a betörést követõ tapasztalatait foglalta össze.

Gidó Csaba és Pál János történészek,2 valamint Márk Attila, fõ
szakmáját tekintve unitárius kántor, e könyvvel tovább bõvítették az
1916-os évi erdélyi román katonai betörésre, a térség akkori életének
megrázó történelmi idõszakára vonatkozó ismereteinket. Utóbbi szerzõ
vállalta a munka oroszlánrészét, átkutatva az unitárius és állami
levéltárak fondjegyzékeit.

Gidó Csaba és Pál János az elõszó végén leszögezik, hogy „a román
betörés által érintett unitárius egyházközségek döntõ többsége a
székelyföldi vármegyékben helyezkedett el, ezért a korabeli politikai,
katonai és közigazgatási történések tárgyalásakor kimondottan csak
erre a térségre” összpontosítottak.3 Az unitárius források mentén
maradva a szerzõk kiemelték, hogy nemcsak azoknak a településeknek
a jelentéseit gyûjtötték össze, amelyek román katonai ellenõrzés alá
kerültek, hanem a front szomszédságában lévõ települések lakóinak
beszámolóit is felhasználták, akik a menekülteken keresztül közvetet-
ten szintén kárt szenvedtek.

A könyv 1916-ra vonatkozóan egy lényegre törõ összefoglalással
kezdõdik. Az elõtanulmányból kiderül, hogy bár a magyar politikai elit
erélyesebben kívánta erõsíteni az erdélyi hágók és a térség katonai
felügyeletét, mégis csupán kisebb intézkedéseket volt módjuk megten-
ni. A tágabb értelemben vett Erdély védelmére augusztus elején
megalakult az I. osztrák–magyar hadtest Arz Artur vezérezredes
parancsnoksága alatt, de ennek elenyészõ hadteste4 augusztus 27-tõl
kezdve kevésnek bizonyult a védelem ellátására. 1916 augusztusa elõtt
a belügyminisztérium már számolt egy lehetséges román katonai
betöréssel, ezért tervbe vette, hogy a határmenti vármegyék lakossága
szükség esetén az ország belsejében lévõ vármegyék közül melyikbe
meneküljön.5

A szerzõk az említett évet két nagyobb részre tagolva vizsgálták.
A könyv elsõ része – történészek tollából – a betörést megelõzõ
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2 A történészek már az elõszóban feltüntettek néhány jelentõsebb tudományos
munkát, amelyek az 1916-os eseményeket dolgozzák fel. Lásd a kötet 7. oldalon
olvasható lábjegyzetét.

3 8. o.
4 40 zászlóalj, 34 ezer katonából állt és 76 löveggel volt felszerelve.
5 Lásd részletesebben 15. o.



politikai-katonai változásokat és az unitárius egyház 1916-os helyzetét
tekinti át. A második, terjedelmesebb rész, alfejezetekre osztva vissza-
emlékezéseket sorakoztat fel 1916 augusztusától 1917 elsõ feléig.
Az unitárius esperesi hivatal által kiadott 529/1917-es számú körlevél-
re6 válaszoltak az egyházi tisztviselõk, akik egyházközségük akkori
híveinek a menekülésbõl származó tapasztalatait kutatták fel és
foglalták össze. A korabeli visszaemlékezések szerzõinek többsége
unitárius lelkész és jegyzõ.

A források csoportosításának I. fejezetében a betöréskor elhangzott
imák olvashatók. A II. rész településekre lebontva arról ad hírt a
keblitanácsi és közgyûlési jegyzõkönyveken keresztül, hogy a román
hadsereg betörését követõen az adott egyházközség lelkésze és lakos-
sága hogyan élte meg a menekülést, valamint az elszenvedett károkat.
A III. fejezetbe „az egyházi fõhatósági, valamint a fõhatósághoz oktatás
és segélyezés ügyében beérkezõ iratok”-at gyûjtötték össze, az utolsó
részben pedig a „vallásügyi minisztériumi iratok” szerepelnek.

A román katonai betörést követõ kaotikus állapotok miatt az érintett
települések közigazgatási apparátusait áthelyezték az ország belsõ
vármegyéibe. Az érintett településeken az oktatás érthetõ okokból
teljesen szünetelt, míg a menekülteknek Erdély belsõ részébe történõ
visszahúzódása miatt sok helyen az 1916-os tanév csak késõ õsszel vagy
télen kezdõdött el.

A visszaemlékezésekben nem esik szó a magyar királyi csendõrség-
rõl, melynek a román hadsereg elõnyomulásakor részleges utóvéd
szerep jutott, de a menekülés okozta zûrzavarban és a hazatérések
utáni tolvajlások kivizsgálásában, meg a visszaszolgáltatásokban is
közremûködött. Magyarázatként szolgálhat, hogy a közigazgatás egyéb
szerveinek szerepét sem igen említik, inkább egyházi szempontból
reflektálnak az adott hónapokra.

Románia 1916. augusztus 27-én belépett az elsõ világháborúba.7

A szeptemberi–októberi hetek a zavar és a káosz jegyében teltek el.
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6 Az 529/1917. számú körlevél elrendelte, hogy a román betörés során közvetlenül
vagy közvetetten érintett egyházközségek számoljanak be az elszenvedett károkról,
amelyek az egyházat, a belsõ embereket és a híveket érték augusztus és október
között.

7 Lásd bõvebben: A nagy háború beköltözik Erdélybe címû tanulmányt. In Nagy
József (szerk.): A határvédelem évszázadai Székelyföldön. Csíkszék és a Gyimesek
vidéke. Szépvíz, 2018.



A Szabó Dezsõ tollából született Az elsodort falu címû történelmi
regénybõl a felvezetõben idézett rész jól tükrözi a betörés napjaiban
kialakult pánikhelyzetet és az azt követõ dominószerû menekülési
hullámot. A tradíciókból kizökkentett hagyományos faluközösségek a
háború végéig nem tudták kiheverni a betörõ román csapatok, valamint
a hátramaradottak alkalmi visszaélései és a felszabadító hadsereg
okozta emberi, lelki és anyagi veszteségeket, traumákat, amit néhány
évvel késõbb, 1920-ban végleg betetõzött a trianoni döntés.

A visszaemlékezések írói az unitárius egyház tisztviselõi voltak, ezért
elsõsorban a székelyföldi unitárius települések sorsát ismerhetjük meg.
A menekülés során a lelkészek természetesen nemcsak saját hívekkel
találkoztak, hanem más felekezetûekkel is, így ha érintõlegesen, de
említésre kerültek azok is.

A menekülõkön gyakran felülkerekedett a földjükhöz, gazdaságuk-
hoz, otthonukhoz való ragaszkodás. A menekülés kezdete után többen
is visszatértek – gyakran még az ellenség megérkezése elõtt – az
otthonukba, vállalva a kiszolgáltatottságot, csak hogy életük munkája
ne kerüljön idegen kezekre. A menekülést követõ elsõ napokban a
nagyobb méretû rablásokat a településeken otthonmaradt és a szom-
szédos falvakból átjött szegényebb lakosság követte el.

Az elmenekült, nincstelenné vált egyházi tisztviselõk közül sokan
komoly anyagi nehézségbe kerültek. Részben magánszemélyek, rész-
ben az állam segítette õket. De olvashatunk arról is, hogy több befogadó
település lelkésze átadta templomát az unitárius szertartások megtar-
tásához, vagy közös istentiszteleteket is tartottak. Kelemen Lajos,
kolozsvári unitárius fõgimnáziumi tanár és történész naplójegyzetében
Ferencz József unitárius püspök passzív és érdektelen magatartását
említi, hogy a menekülõknek „egy fillért, egy darab kenyeret, három
szép gyümölcsöskertjébõl egy hulló almát vagy egy szem szilvát, s
egyetlenegynek nagy lakásának bár a kapualjában fedett helyet nem
adott.”8

A jegyzõkönyvi forrásokból kirajzolódik, milyen károkat szenvedtek
a román katonai betörés által érintett települések. A legtragikusabb
mind közül az ellenséges hadak által elkövetett számos emberölés, nõk
elleni nemi erõszak és túszok elhurcolása volt.
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Az érintett településeken augusztus végén, szeptember elsõ heteiben
szüneteltek az egyházi szertartások. Október végétõl, attól függõen,
hogy a települést mikor szabadították fel az osztrák–magyar és a német
csapatok, valamint a hívõk és a lelkészek mikor tértek vissza a
korábban számukra kijelölt szolgálati helyre, lassan elkezdõdött a károk
felmérése és lehetõség szerint kijavítása, orvoslása.

Ha az 1916-os román „hátbatámadásra” gondolunk, kézenfekvõ lenne
az a következtetés, hogy az ellenség dúlt fel mindent. Ezt a gyakori
nézetet a könyv több fejezetében is cáfolják azok a források, ahol a
visszaemlékezõk hangsúlyozzák, hogy a szegényebb otthonmaradot-
takon kívül a Monarchia és a német hadsereg alakulatai is rongáltak,
dúltak fel magán- és középületeket, hátráltatva az oktatás és a
közigazgatás helyreállítását, újrakezdését, keserû szájízt hagyva a fel-
dúlt települések lakosságában. A zûrzavar mindig lehetõség a bûnözés
térnyerésére is.

A forrásközlések feldolgozása kihívásnak is tekinthetõ a többi erdélyi
történelmi felekezet számára, hiszen az unitárius egyház hagyatékának
feldolgozásával a szerzõk bebizonyították, hogy a felekezeti levéltári
hagyatékok segítségével jobban megismerhetjük történelmünk bizo-
nyos szeleteit.

Rajz, 1993
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