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3. „Jönnek az oláhok!” 
 

A menekülés 
 
1916. augusztus 27-én Románia váratlanul hadat üzent addigi szövetsége-

sének, Németországnak és az Osztrák–Magyar Monarchiának, és egy napra rá 
csapatai a gyengén (vagy egyáltalán nem) biztosított déli határ szorosain át nagy 
erőkkel betörtek Erdélybe. A magyar és a szász lakosság pánikszerűen mene-
kült a veszélyeztetett, illetve a románok által már elfoglalt területekről. 

Az előállt állapotokról és azoknak az iskolák életére, a diákok és a tanárok 
lelki állapotára gyakorolt hatásáról megdöbbentő képet adnak az iskolai értesí-
tők.  

Ízelítőül ezekből közlünk alább rövid válogatást. 

„1. Pro Memoria. Intézetünk életében örökre emlékezetes lesz az 1916–17-
es iskolai év első része. (…) A legnagyobb nyugalommal készítettük elő az új 
iskolai évet. (…) Semmi jel sem figyelmeztetett bennünket a közelgő nagy ve-
szélyre. Mint villámcsapás a derült égből, úgy hatott tehát mindnyájunkra au-
gusztus 28-án az a rémhír, melyet Székelykeresztúrra a reggeli vonattal Seges-
vár felől érkező utasok hoztak s mely azt adta hírül, hogy az oláhok éjfél felé 
több helyen betörtek Erdélybe s már Brassó előtt állnak. Eleinte mesének tar-
tottuk az egész híresztelést, délután azonban ismertté vált nálunk is az oláh 
hadüzenet. Mindenki menekülésre gondolt. Mi is csomagoltunk. 

Augusztus 30-án éjfél után hirdették ki hivatalosan, hogy menekülnünk kell, 
mert Udvarhely megye kiürítése is elrendeltetett. 

A postaforgalom megszűnt. A vasúti csomagfeladás beszüntetett. Az eddigi 
három vonat helyett egy maradt meg, hogy két nap múlva az is elmaradjon. 

A világtól el voltunk zárva. Mindenki izgatott volt a legnagyobb mértékben. 
Nem volt senki, aki a valódi ismerete alapján a menekülésre irányt tudott volna 
adni. 

Minden pillanatban újabb rémhírek: Kiskapusnál a vasúti vonalat elvágták 
az oláhok, Csíkszereda, Brassó, Nagyszeben az oláhok kezén van… Hivatalos 
cáfolat egyik hírre sem volt. Szekeret drága pénzen sem lehetett kapni, sokan 
gyalog vágtak neki Marostordának ismeretlen céllal, teljes bizonytalanságban. 

Intézetünk tanárai együtt akartak maradni. A nagy zűrzavarban azonban el-
szakadtunk egymástól.” [23, 757. p.] 

A máramarosszigeti képzőben az 1914. szeptember 30-án Kőrösmezőnél 
betört orosz csapatok keltettek nagy riadalmat, amelynek következtében az in-
tézetből a diákok szétszéledtek, legtöbbjük hazamenekült. [19, 376. p.] 
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1914–1918 között kiadott értesítők folyamatosan beszámolnak a háborúval 
kapcsolatos eseményekről, hadibehívók, hadisegélyezés, amiből arra következ-
tethetünk, hogy ha nagy nehézségekkel küszködve is – tanárok és diákok hadba 
hívása – az intézet ott helyben folyamatosan működött. 

 
Az „elnyomott erdélyi testvéreik felszabadításáért” 

  
Románia, diplomáciai szempontból – enyhén szólva – szokatlan, katonai 

szempontból kockázatos lépése korábbi és közvetlen céljának és a konkrét kö-
rülményeknek a megértése céljából egy rövid történelmi kitérőt kell tennünk.   

A lakosság etnikai összetételében az egyre nagyobb arányú románság nem-
zeti törekvéseinek a felerősödése a 18. század második felére nyúlik vissza 
(Supplex Libellus Valachorum 1791 és 1792; Erdélyi Iskola – Şcoala Ardeleana: 
Samuel Micu Klein, Gheorghe Şincai, Petru Maior), majd pedig 1848–49-ben 
csúcsosodik ki (Avram Iancu). Törekvéseik, követeléseik azonban a többé-
kevésbé ismert okok miatt – amelyek taglalásába most nem kívánunk belemen-
ni – nem valósulhattak meg, de azokról sohasem mondtak le, csak a kedvező 
alkalomra vártak. 1914-ben Románia bár a Központi Hatalmakkal volt szövet-
ségben, nem lépett be a háborúba, sőt Ionel Brătianu 1916-ban titkos szerző-
dést kötött az antanttal és Oroszországgal, mely szerint, ha mellettük lép be a 
háborúba, megkapja Erdélyt, a Bánságot és visszakapja Bukovinát. A szerző-
désben Románia arra is kötelezte magát, hogy semmilyen körülmények közt 
sem köt különbékét. Az antant keleti (Bruszilor) és nyugati (Isonzo) fronton 
elért sikerei felbátorították a román hadvezetést, amely elérkezettnek látta a pil-
lanatot a gyors és könnyű győzelemre. Ez alapján jelentette be I. Brătianu mi-
niszterelnök a parlamentben a háborúba való belépést az antant oldalán, majd 
1916. augusztus 27-én elküldte a hadüzenetet az Osztrák–Magyar Monarchiá-
nak. Ebben többek között a következő állt: „elnyomott erdélyi testvérei felsza-
badításáért indul harcba a román hadsereg.”  

Már a hadüzenet napjának az éjszakáján elkezdődött a román csapatok be-
nyomulása az összes Erdélybe vezető szoroson át (Tölgyes, Gyimes, Békás, 
Ojtoz, Tömös, Bodza, Törcsvár, Vöröstorony, Szurdok), hamar letörve a kis 
létszámú határőrök ellenállását. A román csapatoknak a hadvezetés terve sze-
rint Budapest irányába haladva először a Beszterce–Marosvásárhely vonalig 
kellett volna eljutniuk (majd Debrecenig, Békéscsabáig, Szegedig, tehát nem 
csak az „elnyomott erdélyi testvérek felszabadítása” volt a céljuk.) Bevették 
Csík, Háromszék, Udvarhelyszék vármegyéket, Nagyszebent, Brassót.  
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Csak a Vöröstorony-szorosban és a Tömös-szorosban védekező 82. – jó-
részt székelyekből álló – hadosztály tudta viszonylag hosszabb ideig feltartóz-
tatni a számbelileg nagy túlerőben levő támadókat. [16, 9. p.] 

 
4. Menekültként kényszerszálláson 

 
A központi magyar hatóságok felismerték a helyzet súlyosságát, és tudva, 

hogy a betörő román csapatok célpontjai lennének, elrendelték az állami taní-
tóképzők Erdély peremvidékeiről – augusztus. 29-től ideiglenesen a helyzet 
normalizálódásáig – biztonságos területekre való áthelyezését: a dévai a buda-
pesti állami tanítóképzőben, a sepsiszentgyörgyi képző Debrecenben a Dóczy-
Intézetben, a Református Diakonissza Otthonban és a Siketnéma Intézetben, a 
székelykeresztúri a bajai, szintén állami tanítóképzőben lelt menedékre. A kál-
vária most az átköltözéssel és elhelyezéssel folytatódott, amely nagy erőfeszíté-
seket, áldozatokat követelt mind a menekülőktől, mind a befogadóktól. A me-
nekültek „üres zsebbel” érkeztek, csak a legszükségesebb személyes holmijukat 
vihették magukkal. „Útközben tudtuk meg a hírlapokból, hogy intézetünket a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter előrelátó gondoskodása ideiglenesen Bajára 
helyezte át, s hogy az új tanévet Baján fogjuk megnyitani. Növendékeinket is a 
napilapok hívták fel az új helyen való jelentkezésre. Székelykeresztúron maradt 
mindenünk. (…) Csak a hivatalos készpénzt, a takarékpénztári könyvecskéket 
és az értékpapírokat vihette magával az igazgató.” – írja Újváry Mihály a már 
idézett értesítőben.  

Emellett nem kis mértékben nehezítette a befogadó intézetek-városok 
helyzetét az a tény is, hogy ott is háborús viszonyok voltak. A menekülteket 
mindezek ellenére megértéssel, sőt együttérzéssel, rokonszenvvel fogadták, s 
mindent megtettek annak érdekében, hogy a tanulmányi munkához szükséges 
alapvető feltételeket számukra biztosítsák.  

A székelykeresztúri képző igazgatója, amint az értesítő megemlíti „sok vi-
szontagság után szeptember hó 25-én érkezett Bajára, ahol a bajai társintézet 
igazgatójával egyetértőleg megtette a szükséges intézkedéseket az új iskolai év 
megnyitására vonatkozólag.” A tanárok szeptember utolsó napjaiban érkeztek. 
Az október 1-én történt tanévnyitásig a tanítványok közül 35 iratkozott be, 
számuk később 88-ra emelkedett.  

Ellátást az intézet konviktusában nyertek, azonban az internátusi helyiségek 
kórházi célokra voltak lefoglalva – akárcsak a bajai társaik –, a keresztúriak is 
magánházakban laktak. 

A párhuzamos osztályokkal bíró intézetben a keresztúriaknak csak az első 
és második osztálya kaphatott külön-külön tantermet, a (hadibehívók miatt) 
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csekélyebb létszámú harmadik és negyedik osztály a helybéliekkel egy teremben 
tanult. [23, 757. p.] 

Hogy a menekültek otthon érezzék magukat, a helybéliek őket is bekapcsol-
ták a tanórákon kívüli különböző kulturális, sport- és szabadidős rendezvé-
nyekbe: kultúrműsorok, koncertek, színház- és múzeumlátogatások, kirándulá-
sok, diákbálok stb. 

Az értesítőkből azt is megtudhatjuk, hogy elsősorban a befogadó intéze-
tekben, de azokon kívül is egyesületek, bizottságok, civil szerveződések jöttek 
létre, amelyek különböző jótékonysági akciókat szerveztek a menekültek segíté-
sére, de ezek mellett az állami szervek és hivatalos intézetek is nyújtottak támo-
gatást. 

Baján Dr. Vojnits Ferenc polgármester kezdeményezésére és vezetésével le-
folyt akció során 5000 K készpénz és sok ruhanemű gyűlt be, ezen kívül a ke-
resztúri diákokat ellátták tankönyvekkel és tanszerekkel; az összes menekült 
tanuló az állam részéről teljesen ingyenes ellátásban részesült, az Erdélyrészi 
Képviselők Segítőbizottsága 3000 K értékű ruhaneműt adott. „Csak ily mesz-
szemenő anyagi és erkölcsi felkarolás tette lehetővé, hogy a menekülés szenve-
déseit hazafias megadással elviselhettük” – írja Újvári Mihály az intézeti értesí-
tőben. [22, 5. p.] 

A sepsiszentgyörgyiek Debrecenben a Református Felső Leányiskolától, a 
Leánygimnáziumtól, az Erdélyrészi Képviselők Segítőbizottságától, a Pro 
Transsylvania Egyesülettől, a brassói banktól, a különböző egyesületektől, a 
város lakosságától és nem utolsósorban a kormánytól kaptak számottevő tá-
mogatást. [15, 581. p.] 

A dévai intézetről sajnos nincsenek adataink, de bizonyára annak diáksága 
és tanári kara is hasonló körülmények-feltételek között töltötte a budapesti 
éveket.  

 


