
 

 11

5. Felszabadítás és hazatérés 
 
 A váratlan román támadásra válaszlépésként a Kolozsváron állomásozó I. 

osztrák–magyar hadsereg német csapatokkal megerősítve – Erich von 
Falkenhayn vezetésével – erőteljes ellentámadásba kezdett, és egy bő hónap 
alatt (október első napjaira) az egész Erdély területéről kiverte a betolakodókat, 
és ezzel lehetővé vált, hogy a kimenekített intézetek visszatérjenek otthonukba. 

Mielőtt azonban a visszatérés tárgyalásába kezdenénk, az események ké-
sőbbi alakulása és azok következményeinek szempontjából fontosnak tartjuk a 
fentiekhez hozzáfűzni a következőket. 

A német–magyar–osztrák csapatok a Déli-Kárpátokon túl is üldözték a 
román erőket: elfoglalták Bukarestet (a román kormány Jászvásárba menekült), 
a román haderő pedig a Szeret folyónál épített ki védvonalakat francia segítség-
gel (hadvezérek, Oroszországon át szállított fegyverek). 

  
A szembenálló felek 1917. december 9-én fegyverszünetet kötöttek 

Focşaniban, majd pedig 1918. május 7-én Bukarestben Románia (az új minisz-
terelnök Alexandru Marghiloman) – megszegve az antanthatalmakkal kötött 
titkos szerződésben vállaltakat – különbékét kötött a Központi Hatalmakkal. 
Ezzel tulajdonképpen Románia számára gyakorlatilag véget kellett volna érjen 
az első világháború. Azonban nem így történt: Németország fegyverletétele – 
1918. november 1. – előtt egy nappal (!), november 10-én ismét hadat üzent 
neki, így a győztesek oldalán fejezte be a háborút… 

Ha az előállt helyzethez vezető okokat keressük, bizonyára nem tévedünk, 
ha Románia köpönyegforgató politikájára gondolunk. Ennek igazolására idé-
zünk Lucian Boia Miért más Románia? című kötetének: De mi lesz a becsülettel? cí-
mű rövid esszéjéből:  

„Az »alkalmazkodás« és a »következetesség« közül a románok rendszerint 
az előbbit választják, ami némileg indokolt, hiszen egy nem túl erős ország 
számára bölcsebb, ha a körülményekhez idomul (…), mintsem hogy megpró-
báljon szembeszállni vele. (…) a románokra inkább a kompromisszum kultúrá-
ja volt jellemző és nem az ellenállásé vagy a megingathatatlan elvszerűségé. (…) 
1914-ben Ausztria–Magyarország és Németország szövetségese volt. 1916-ban 
hadat üzent nekik, majd 1918-ban különbékét kötött velük és szintén 1918-ban, 
néhány hónappal később újra ellenük szegült. A világháborúk közötti időszak-
ban Franciaországgal és Angliával szövetkezett, 1941-ben Németország oldalán 
lépett háborúba. 1944-ben Németország ellen fordult. (…) De mi lesz a becsü-
lettel? [7, 65. p.] 
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Hasonlóan vélekedik Románia hadi politikájáról Neagu Djuvara is. [8, 343–
346. p.]  

Az okokat keresve legalább ennyit nyom a latban az a tény, hogy bár Tisza 
István mindig rettegett a románok Erdélybe való betörésétől, még sem fordí-
tott kellő figyelmet déli határainak megfelelő biztosítására, no meg az esemé-
nyek lezajlásából – a román betörés váratlansága – megkockáztathatjuk azt a 
feltételezésünket, hogy a magyar katonai hírszerzés sem állt a helyzet magasla-
tán, hiszen a románoknak hosszú időre volt szükségük a támadás előkészítésé-
re: a haderő előkészítése, a csapatok felvonultatása az átjárókhoz. (Vagy talán 
közelebb áll a valósághoz az, hogy a magyar kormány nem vette komolyan a 
hírszerzés figyelmeztetéseit.) 

(A román csapatok 1916-ban történt Erdélybe való behatolását az erdélyi 
magyarság „első román betörés”-ként emlegeti. 1918-ban volt ugyanis egy má-
sodik is. Abban, hogy ez megtörténhetett, a hadi helyzet mellett fontos szere-
pet játszott Károlyi Mihály magyar miniszterelnök és Linder Béla hadügymi-
niszter pacifista politikája. Károlyi: „a magyar kormány nem akar többé katonát 
látni, nem akar többé látni fegyvert.” Linder: „Nem kell hadsereg többé! Soha 
többé katonát nem akarok látni!” Hát láttak: románt, szerbet, csehet Brassótól 
Győrig, Késmárktól Újvidékig!) 

E történelmi kitérő után térjünk vissza a tanítóképzőkhöz. 
Tehát 1916 októbere folyamán az elmenekített intézetek tulajdonképpen 

visszatérhettek volna a kényszerszállásokról, azonban egyelőre ott maradtak. 
Elsőként a székelykeresztúri képző jött haza 1916. december 12-én. Addig 

– a felszabadítás után – az épület üresen állt, de hogy a költözés ne zavarja meg 
az oktató-nevelő munkát, megvárták a félévi tanítási szünetet.  

Arról, hogy milyen állapotban találták otthonukat, Újvári Mihály a követke-
zőket írja: „Az ellenséges betörés alatt jelentékenyebb sérülést nem szenvedett 
az épület. A szertárak és a könyvtárak azonban fel voltak dúlva, az igazgatói 
irodában az iratok összehányva s az összes helyiségek berondítva.” [23, 757. p.] 

No comment! 
Miután kitakarították, rendbe tették a termeket, irodákat, könyvtárakat, 

szertárakat, 1917. január 3-tól folytatták a békésnek továbbra sem mondható 
életet. 

A dévai és a sepsiszentgyörgyi képezde a háború hátralévő két évében már 
nem tért vissza otthonába, ugyanis objektumainak jelentős része hadicélokat 
szolgált. 

A dévai intézet nem sokáig élvezhette a számára épített új, modern épüle-
tet, ugyanis 1924-ben végleg megszűnt. 
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A sepsiszentgyörgyi tanítónőképző kálváriája itthon is folytatódott: az 
1918–19-es tanév megnyitását spanyolnáthajárvány miatt, az összes oktatási in-
tézetben 1918. október 29-ig felfüggesztették. A szentgyörgyi intézet a más in-
tézetekbe menekített, szétszórtan levő berendezéseit nehezen tudta visszasze-
rezni, mivel a román hatalomátvétel után a kormány programja szerint „az 
egyes nemzetiségek összes kultúrigénye az egyházi élet keretei között elégíten-
dők ki”. Hogy megmentsék a tanítóképzőt a bezárástól, a Székely Mikó Kollé-
giumba helyezték át, ott működött az 1923-ban történt bezárásáig. [15, 582. p.] 

De ezek a történések már a világháborút lezáró párizsi békediktátum kö-
vetkezményei, amelyet később kívánunk részletesebben tárgyalni. 

 


