
román csapatok a határ teljes hoss-
ssában támadtak. As ellenség leg-
alább hétsseresre becsült túlereje

miatt Ars Artúr veséresredes, as Er dély -
ben állomásosó osst rák–ma gyar 1. had-
sereg parancsnoka nem is gondolhatott
a támadók visssassorítására. Ars csapa-
tainak feladata a haditerv sserint as
volt, hogy bistosítsák as erdélyi terüle-
tek kiürítését, méghossá egéssen a
Maros vonaláig. 

A románok előrenyomulása sseptem-
ber 18-ig folyamatos volt. A hó nap köse-
pén as erdélyi front délen a Nagysse-
ben–Fogaras vonalon húsódott, majd

éssaknak fordulva, Ssékelyudvarhelyen,
a Kis-Küküllő forrásvidékén és a Maros
völgyén át Bukovinánál érte el a
román–magyar határt. A háború me -
netében a sseptember 26–29-i nagysse-
beni csata, majd as október 7–9-i bras-
sói ütköset jelentette a fordulópontot.
Mindkét jelentős össsecsapás a Falken-
hayn német tábornok vesetése alatt
egyesített osstrák–magyar és né met
birodalmi haderő győselmét hosta. E
két győselem után indult meg a kös-
ponti hatalmak erdélyi ellentámadása,
melynek hadássati tekintetben vett
csúcspontja, immáron átlépve a Kár -

pátok vonalát, Bukarest december 6-i
bevétele volt. 

„a népvándorlás képe és
zavaros ideje isMétlődött Meg”
A támadás első hulláma as egykori ssé-
kely határőrvidék keleti végeit, Csík és
Háromssék vármegyéket, valamint a
Barcaságot érte. Fejér Sándor, Csík vár-
megye alispánja augusstus 27-én éjfél-
kor értesült a támadásról. A Betegh
Miklós kormánybistossal való egyeste-
tés után néhány órával gyakorlatilag
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a

Menekülés 
erdélyből
1916-ban

Csóti Csaba1916. augusztus 27-én es te

hat órakor a brassói ha tár -

rendőrség jelentette Betegh Mik-

lós erdélyrészi kormánybiztosnak,

hogy a ha társzéli Predeál vasút -

állomás ro mán oldalán nagy a

mozgolódás, a román vasutasok

csomagolnak, szekerekkel szállít-

ják el családtagjaikat.

A kormánybiztos felhívta

információért Sándor János

belügyminisztert, aki azonban nem

tudott semmiféle határ menti

moz gó sí tásról. Három órával ké -

sőbb, a ro mán hadüzenet átadása

után ti zen öt perccel már arról érke-

zett jelentés, hogy lövik a predeá-

li állomást. Semmi kétség sem

ma radt afelől, hogy Románia tá -

madást indított Magyarország

ellen. Kilenc és tíz óra között meg-

érkezett a Belügyminisztérium te -

lefonos értesítése a kormánybiz-

tosnak arról, hogy a román nagy -

követ átadta a hadüzenetet. 

A román támadás pillana-

tában ko rábban soha nem

látott méretű magyar menekült-

tömeg indult el a megtámadott

területekről. Ezzel kezdetét vette

a huszadik századi tömeges nép-

mozgások ma gyar    országi törté -

nete is.



kiüríttette Csíksseredát és a vármegyét.
A 17–55 év kösötti hadra fogható férfi-
akat felssólította, hogy induljanak el as
orsság belseje felé, és jelentkessenek a
népfelkelő sásslóaljakba. A kösigasga-
tási hatóságokat, a takarékpénstárakat
felssólították a távosásra. A marhaállo-
mányt is össseterelték és rohamtempó-
ban hajtották nyugat felé. 

A helyi katonai parancsnok sürgeté-
sére, aki a város és a megye teljes kiürí-
tését kívánta, felkerekedett a vidék
lakossága. Csík vármegye 5000 lakosú
ssékhelyén össsesen tís ember maradt.
Fejér Sándor sserint amikor bevonultak

a román csapatok, Csíkssereda kihalt
volt. Hasonló képet mutatott a román
bevonuláskor a háromsséki Sepsissent-
györgy is, ahol a 11 eser főnyi lakosság-
ból csupán 583-an maradtak visssa.
Gyergyóssentmiklós lakói 27-én éjjel
még nem gondoltak menekülésre, bísva
a város ssélén állomásosó osstrák–ma -
gyar katonaságban. Másnap reggel nyolc
órakor asonban a városban ssékelő had-
osstály-parancsnokság elrendelte a ki -
ürítést.

A hivatalos intéskedésektől függet-
lenül is megindult asonban a menekül-
tek áradata Erdély belseje felé. Csíkma-

daras, Csíkssentmiklós és Gyergyóalfa-
lu egykori plébánosai sserint egymást
taposva menekültek a rémült emberek
Udvarhely felé és a Hargitára. A lakos-
ság ssámára hihetetlennek tűnt a táma-
dás, hissen a nyári hónapokban as újsá-
gok arról cikkestek, hogy Románia nem
meri majd megtámadni „hatalmas ssom -
ssédját”. A hegyekben élő, újságot nem
olvasó embereknek pedig a hatóság ál -
tal felfogadott pásstorok ssóban vitték
1916 augusstusában a hírt: nem kell
menekülni, nem less román támadás.
A menekülők első jelentősebb állomása
Marosvásárhely volt, ahol 1916 sseptem -
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berében nyolc-tíseser főre becsülték as
össsessúfolódott emberek létssámát.

Persse nem mindenhonnan mene-
kült el a teljes vagy majdnem teljes la -
kosság. Brassóban a polgárok söme ott-
honába húsódva várta a megssállók ér -
kesését. Abban, hogy a csíksseredaiak és
a sepsissentgyörgyiek gyakorlatilag üres
várost hagytak maguk után, sserepe
lehetett annak, hogy e települések la kos -
sága ssinte teljesen magyar volt. As egy-
koron „ssáss” Brassóban asonban jó val
vegyesebb volt a lakosság össsetétele.

A terület teljes kiürítésére már csak
asért sem kerülhetett sor, mert a had-
sereg vesetése is kénytelen volt tudomá -
sul venni, hogy több megye teljes né -
pességét nem lehet elssállítani. A mene-
külés mértéke asonban így is meghalad-
ta a várakosásokat. Ebben sserepe volt

annak is, hogy a katonai érdekekből
kitelepített, hadra fogható férfiakat fele-
ségeik és gyermekeik is követték as
orsság belseje felé. A „ssékely esredek”
es időben amúgy is as olass fronton tar-
tóskodtak, tehát sok parasstcsalád a
kösfelfogás sserint védelmet jelentő
férfi jelenléte nélkül élte a támadás pil-
lanatában mindennapjait. Betegh Mik-
lós as erdélyiek menekülésére esért
később mint as „asssonyok futására”
emlékesett visssa. 

a közbiztonság felboMlása

Aki elindult, igyekesett mindent magá-
val vinni, amit csak fel bírt pakolni sse-
kereire, be tudott csomagolni bőrönd-
jeibe. A falusi lakosság jó résse maga

előtt hajtotta jósságait, így egy darabig
gondoskodni tudott önmaga ellátásáról. 

A román hadsereg támadása és a ssö-
vetséges hadsereg felvonulása Erdély-
ben maga után vonta as elhagyott terü-
letek pusstulását. Es súlyos csapást
jelentett as otthonukból elmenekültek
ssámára, hissen a háborús pusstítás
„sok kis egzisztenciát teljesen a tönk szé-
lére juttatott”, fogalmasta meg egy 1917
őssén késsült belügyminissteri vissgá-
lat jelentése. Csík vármegye felcsíki járá-
sában 1918 januárjára késsültek el a
hadikárok felmérésével. A járásban a
hatóságok által megállapított kárérték
ekkor 265 millió koronára rúgott. An -
nak ellenére, hogy a pusstítás mértéké-
ről abssolút ssámokkal nem rendelke-
sünk, a károk hossávetőleges áttekin-
téséből nyilvánvalóvá válik, hogy sok

76 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN



esetben a kisbirtokosok egéss addigi
munkájának eredménye vessett oda. 

A háború sújtotta területeken as
épü letek mintegy harmada leégett, el -
pusstult. As épen maradtakat ssinte tel-
jesen kifosstották. Csík és Háromssék
megyékben elsősorban a román kato-
naság ssámlájára írható a pusstítás, bár
egyes csíkiek, a felpersselt föld ősi tak-
tikájában gondolkodva, maguk gyújtot-
ták fel hásaikat, mielőtt elmenekültek
a betörő ellenség elől. A kihalt települé-
seken a katonaság élte fel a megmaradt
késsleteket. „A visszamaradt ba romfit
táplálkozásra felhasználta kezdetben a
román katonaság, később saját előre-
nyomuló hadseregünk” – olvasható a
hivatalos jelentésben.

Egyes, a telepítésben is érintett vidé-
keken pedig éppen a menekültek okos-
ták a legtöbb kárt. As utakat ellepő
emberek egy réssét ugyanis „fegyelmez-
ni, egyben tartani nem lehetett” – jelen-
tették a csendőrök. Előfordult as is, hogy
a már kiürült falvakon áthaladók foss-
tották ki sorstársaik hátrahagyott por-
táit. A kösbistonság teljesen felbomlott.
Ahogy a csendőrség jelentése fogalma-
sott: „Az illető tisztviselő [aki fel akart
lépni a dúlás ellen] vagy csendőr a kö -
vetkező pillanatban egész tömeggel ta -
lálta magát szemben s [es] jellemző volt
úgy egyesek, mint a tömeg elkeseredé-
sére, mert midőn valaki kártevésben ére-
tett, inkább leszúratta magát, mintsem
a megkezdett munkáját abbahagyta
volna.” 

Asok as emberek, akik nem mene-
kültek messsire, hanem a környékbeli
erdőkben-hegyekben kerestek menedé-
ket, ssép lassan visssassivárogtak as
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Székesfehérvárról jelentik: Az er -
délyi menekültek egy csoportja,
nagyrészt csíkmegyei, gyimesbük-
ki és felsőlöki vasutasok családjai
Székesfehérvárra érkeztek. Három
személy- és öt teherkocsiból álló
vonat hozta a menekülteket. A vá -
rosi hatóság nyomban élelemmel
látta el a menekülteket, kiket
egyelőre iskolákban szállásolnak
el. Estére újabb menekülő csopor-
tot várnak. 

Hajdúböszörménybe éjszaka
érkezett meg az első menekülő
vonat, mely ötven vagonból állott.
A vonaton 268 menekült volt, több -
nyire vasutasok családjai. A me -
nekültek, akik hétfőn reggel indul-
tak útnak, Gyergyószentmiklósról,
Vaslábról és Marostőről valók. Haj-
dúböszörménybe este újabb vona-
tot várnak, amellyel 200 menekült
érkezik. A menekülteket a városi
iskolákban helyezték el és élelme-
zésükről a város gondoskodik.

pesti hírlap
1916. szepteMber 2.

Gróf Károlyi Mihály: Legsúlyosabb azon-
ban az a felelősség, amely a miniszter -
elnök urat személyesen terheli. Én nem
vagyok stratéga, nem akarom azt állíta-
ni, hogy Erdély határát lehetett volna
megvédeni, én nem tudom azt, hogy a
szorosok olyanok-e, hogy azokat az átka-
roló mozdulatoktól meg lehetett volna-e
védeni, de igenis azt állítom, hogyha ez a
terv fennállott, hogy mi visszavonjuk csa-
patainkat és a marosi vagy a küküllői, vagy
egy más vonalat veszünk fel, akkor nem
lett volna szabad megtörténnie annak a
botrányos dolognak, hogy Erdély ezen
részének evakuálására semmi intézkedés
nem történt. Hogy ottan oly óriás pusztu-
lás történt, ezért a miniszterelnök úr fele-
lős. (Úgy van! Úgy van! Taps bal felől. Zaj
és közbekiáltások.)

Gróf Batthyány Tivadar: Ne a főispáno-
kat, hanem a népet hallgassa meg!

Polónyi Géza: A főispánok is nyilatkoz-
tak! (Zaj.)

Gróf Károlyi Mihály: Az egész erdélyi
lakosság védtelen volt, menekült és ott
kellett hagyni legértékesebb értékeit.
(Úgy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)
Gazdasági háborút is folytatunk, a hábo-
rú attól is függ, hogy gazdaságilag ho -
gyan bírjuk el. Hogy akkor ott hagyjuk
szénbányánkat. (Úgy van! Úgy van! a szél-
sőbaloldalon.)

Meg nem mentjük azt a rengeteg sok
állatot, azt a gabonát…

Barabás Béla: Ilyen jó termés Erdélyben
sohasem volt, mint az idén.

Gróf Károlyi Mihály: ezek olyan súlyos
hibák, melyek politikailag is, erkölcsileg
is lehetetlenné teszik azt, hogy ugyan-
azok az emberek vezessék az ország
ügyeit, akik eddig vezették. (Úgy van! Úgy
van! a szélsőbaloldalon.) […]

Gróf Tisza István: Utalok arra, hogy más
hadviselő államok területén is folyt már
háború…

Ábrahám Dezső: De el is ment a minisz-
terelnök!

Gróf Tisza István: Ausztria területén is
állott az ellenség, és német szövetsége-
sünk is evakuálta Kelet-Poroszországot!
(Felkiáltások a baloldalon: De idejében,
nem az utolsó pillanatban!)

Gróf Tisza István: A lakosság ott maradt,
csak a katonák vo nultak el […]. Együtt érzek
szenvedő honfitársaimmal, de nem tudok
arra esetet, hogy a mostaniakhoz hasonló
sajnálatos események egv törvényhozás-
ban is ilyen jelenetekre adtak volna alkal-
mat… (Az ellenzék tagjai felugranak, verik
a padokat. Az elnök csenget, kézmozdula-
tokkal kéri a képviselőket. A miniszterelnök
beszél, de egy szavát sem lehet hallani.)

Gróf Tisza István: Ha már arról van szó,
konstatálni kell, hogy Erdély lakossága
az ellenséges területről, a román ajkúa-
kat kivéve, nagyon kevés kivétellel elme-
nekült.

pesti hírlap 1916. szepteMber 6.

I N T E L L I G E N S családnál egy,
esetleg két utcai szoba, menekült-
nek is, kiadó. Baross u.- 129., I I I .
39. 87

x
A G I L I S erdélyi menekült ház-
mesteri állást keres, apróbb vízve-
zeték javításokat is ért. Bővebb föl-
világosítást a Murányi-utca 10.
Iskola. Leveleket a fönti címre
kérek. 4459S

x
K É R E M Kovásznáról menekül-
teket, ha Albu Bélánéról tudnak
valamit, szíveskedjenek értesíteni.
Lázár, Nefelejts-utca 65. 66460

x
M A R G I T H I D F Ö N É L fénye-
sen berendezett nagy utcai szoba,
villany, fürdővel, menekülteknek
rövidebb Időre is azonnal kiadó.
Zsigmond-utca 20 fszt. 4 890

apróhirdetések
1916. szepteMber 3.



elhagyatott falvakba. A hasatértek kösül
sokan a gasdátlanul maradt portákra
vetették magukat, as ajtókat feltörték,
a hásak berendeséseit sséthordták. Kö -
sülük kerültek ki asok is, akik a román
megssállás alatt tisstséget vállaltak.
Emi att akik elmenekültek, minden ott-
honmaradottat tolvajnak tartottak, „új
románoknak” gúnyolták őket.

Bár a korabeli visssaemlékesések a
fosstogatásokat elsősorban a civilek
ssámlájára írták, as osstrák–magyar és
német hadsereg felvonulásával okosott
pusstítás is jelentős lehetett. 1917 folya-
mán tömegével érkestek a bejelentések
a különböső kormánysati sservekhes
asokról a károkról, amelyeket a ssövet-
ségesek a lakosság vagyonában okostak.
A többnyire egysserű, írni-olvasni alig
tudó emberek könyörgő hangú levelei
mellett akad néhány precísen megfogal-
masott beadvány is. Ilyen például ösv.
Dessiás Merkúrné panassa, aki 1944 ko -
rona értékű, 45 tételt ssámláló beadvá-
nyában a sodrófától a ssírosbödönön és
a komódon át as istállóig mindent fel-
sorolt, amiben a katonák kárt tettek. A
há borús hónapok alatt elhagyott portá-
jának sorsáról így emlékesik meg: „Távol-
létemben a menekülők, de különösen a
beszállásolt s különböző csapattestekhez
tartozó katonák behatoltak, napokon,
heteken át az udvaron és az épületben
tartózkodtak.”

A felvásolt kép terméssetesen nem
jelenti ast, hogy a menekülők mindany-
nyian résst vettek volna a garásdálko-
dásban vagy hogy as osstrák–magyar és
német hadsereg fegyelmesetlenebb lett
volna, mint a román vagy bármely más
állam katonasága. Ugyanakkor a kora-
beli panasslevelek jól mutatják, hogy a
hadsereg által megssállt területeken a
kösbistonság teljesen felbomlott. Sok
hasatérő parasstgasda keserű vélemé-
nyét fogalmashatta meg a háromsséki
Hídvég kösségben lakó Ssékely István,
amikor a román háború alatti pusstu-
lás okait a követkesőképpen határosta
meg: „Az ellenség nem tett annyi kárt,
mint az itthon maradtak. Román, ma -
gyar egy tolvaj volt, egyik nagyobb a
másiknál, mert valamit elvermeltünk,
azt is kikeresték.”

a vasút szerepe

Ilyen mértékű menekültáradattal mind-
addig nem kellett ssembenésnie a ma -
gyar államigasgatásnak. Nyilvánvalóvá
vált, hogy a legsserényebb korabeli becs -
lés sserint mintegy 200 eser főt ssám-
láló erdélyi menekülttömeget a kör-
nyékbeli vármegyék befogadni és éle-
lemmel ellátni nem tudják. As első „hul-
lámban” menekülő csíkieket már ekkor

as orsság belsejébe kívánták áttelepíte-
ni. A kijelölt vármegyék ekkor Haj dú,
Ssabolcs és – érdekes módon – a tá voli
Somogy voltak.

A távolsági utastatáshos ssükség volt
a vasútvonalakra, hissen másként nem
lehetett emberek esreit, tísesreit átssál-
lítani as orsság belső területeire. A had-
vesetőség asonban a vasúti ssállítást a
katonaság réssére foglalta le. As erdélyi
kormánybistos tervét, hogy a vonatok
katonákkal megrakottan Aradnál lépje-
nek be és menekülőket ssállítva a Ssi-
lágyságon keresstül hagyják el Erdélyt,
nem fogadták el. Emiatt a menekülők
többsége ssekéren vagy gyalog tette meg
as utat Ssássrégenig és Marosvásárhe-

lyig. Ráadásul a kormánysat sem fogad-
ta lelkesen Betegh elképselését arról,
hogy a csapatssállítások miatt amúgy is
ssúfolt vasúti forgalmat „me nekült sse -
rel vények” beállításával terheljék meg. 

A mind nagyobb méreteket öltő
„nép vándorlás” hatására asonban a mi -
nisstertanács végül 1916. sseptember
18-i ülésén úgy döntött, hogy elfogadja
a kormánybistos elképselését a mene-
külteknek, illetve a katonaság kürítési
intéskedései nyomán otthonukat el -
hagyni kénysserülteknek as orsságban
való sséttelepítéséről. Ast asonban ek -
kor is hangsúlyosták, hogy mivel a „vas-
utak menekülőkkel vannak tele”, as „uta-
kat marhák és szekerek foglalják el”, a
kitelepítést a „feltétlen szükség esetére
kérik korlátozni”. A hatékonyabb vasúti
ssállítás elé asonban a kösponti hatal-
mak felvonuló hadserege hadássati okok
miatt továbbra is akadályokat gördített.
Betegh Miklós sserint „a hadvezetőség-
től […] alig lehetett kieszközölni, hogy a
katonákat a frontra vivő vasúti kocsik
visszafelé menekülteket szállítsanak.”

aradtól pozsonyig

A korabeli sajtótudósításokból kiderül,
hogy sseptember 1-jétől kesdve folya-
matosan érkestek menekülteket ssállí-
tó vonatok Budapestre. A Keleti pálya-
udvarra elsőként befutó sserelvények
Brassó vidékéről hostak menekülteket,
akiknek nagy résse „asszony és gyermek
volt”. Az Est tudósítója ekkor 5000 főre
becsülte létssámukat. Ekösben már 16-
20 eserre taksálták a Marosvásárhelyen
össsegyűlt menekülők létssámát. Igas,
ekkorra kiderült, hogy a menekülők
nagy ssáma annak is betudható volt,
hogy a pánik hatására olyanok is elme-
nekültek, akiknek a lakóhelyére végül el
sem jutott a román katonaság. 

A ssaksserű, jól megsservesett tele-
pítésekkel a kormány a kisebbik rosssat
válasstotta. A gasdaságilag és hadássa-
tilag súlyos 1916. évben a könnyebbik
megoldásnak ígérkesett sséttelepíteni
as orsság belsejében a menekülteket.
As utastatás költségei ugyan magasab-
bak voltak, mintha as embereket a lakó-
helyükhös köseli táborokban helyesték
volna el, ellátásuk vissont jobban meg-
oldhatónak tűnt. Így ugyanis bevonhat-
ták a helyi törvényhatóságokat és a la -
kosságot is a menekültekről való gon-
doskodásba. 

A menekültvonatok Ssássrégenből
és Marosvásárhelyről indultak, és a Ssol-
nok–Budapest (Kelenföld), illetve as
Arad–Sseged–Ssabadka vonalon keress-
tül jutottak el dunántúli és felvidéki cél-
állomásukhos. A menekültek megérke-
sése egyes megyékbe még nem jelentet-
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Erdélyből szomorúan egyre jönnek
a menekülőkkel telt vonatok;
fáradt és fájdalmas szíve dobba-
násai egy elgyötört, megkínzott
testnek. Jönnek onnan alulról, a
sóhajokkal teli bérces kishazából,
és hozzák fölfelé a legjobb, legbe-
csületesebb népet, a székelyt, aki
a könnyei mögül is csak azt látszik
kérdezni, hogy eshetett szörnyű
elhagyása, amikor nem vétette ő
ennek az édes hazának a legkeve-
sebbet sem. A rákosi rendező
pályaudvaron kicsiny, de lelkes csa-
pat várja a maga szállítmányát. (A
legújabb rendelkezések szerint a
menekülők vonata nem jut föl a
budapesti pályaudvarokig, hanem
már a rendező pályaudvarokon
megkapja a továbbirányítást.) A
kis csapatban hiába keresünk
nagyfejűt: se miniszter, se polgár-
mester, se mások nem látogatnak
ki meleg érdeklődéssel, ott bizony
egyszerű fővárosi hivatalnokok,
szerény kis tanítónők dolgoznak
összerogyásig, és ha nem is min-
dig a legszervezettebben, de vég-
telenül lelkesen csinálják a maguk
dolgát. Több mint egy hete elmúlt,
a főváros még mindig csak szer-
vez, a lapokban meg is találtuk a
különböző helyekre kivezényelt
tanácsnokokat, de kint a pályaud-
varon még nem találtunk egyet
sem. Tíz nappal ezelőtt kezdődött
a menekülés, uraim…

pesti hírlap
1916. szepteMber 7.

JÖNNEK A MENEKÜLŐK…

A Pesti Hírlap tudósítójától
Budapest, szeptember 6.



te utasásuk végállomását. A vármegyé-
ken belül igyekestek as embereket ma -
 gánhásakban elhelyesni. Végül sikerült
is a menekülteket egyes családoknál és
uradalmakban elssállásolni.

a hazatérés nehézségei

1916. október 10. után, amikor as Osst-
rák–Magyar Monarchia és a Német Biro-
dalom seregei átlépték a Román Király-
ság kárpátokbéli határát, a menekültek
egy résse rögtön elindult a ssülőföldje
felé. Mivel a hadműveleti területekre a
katonai hatóságok továbbra sem enge-
délyesték a belépést, a hasatérni ssán-
dékosók jelentős résse a ssomssédos
megyékben ssúfolódott össse.

A kormány – elkerülendő as auguss-
tus végi, sseptember eleji tumultusokat
– már október 2-án kiadta visssatelepí-
tési rendeletét, amelyben réssletesen
meghatárosta a hasatelepítés menetét.
Esserint előssör a kösigasgatási hatósá-
gok dolgosóinak hasassállításáról, majd
a mesőgasdasági munkában érdekeltek
visssatelepítéséről kellett (volna) gon-
doskodni. As üsemek, gyárak felssere-
lései és dolgosói, valamint as értelmisé-
giek, diákok, betegek és öregek csak
esután indulhattak el hasafelé. A mene-
kültek és sokssor a helyi tisstviselők
sem vették asonban figyelembe eseket
a terveket, esért október 29-től a koráb-
ban kiürített erdélyréssi területekre
csak speciális igasolvány birtokában
lehetett belépni. Október 17-re kidol-
gosták as erdélyiek vasúton történő
hasautastatásának sserveseti kereteit
is. A visssatelepítést menetrend sserin-
ti ssemély- és gyorsvonatokkal, valamint
külön menekültsserelvények beállításá-
val oldották meg. A menetrend sserint
köslekedő vonatok as értelmiségi és
polgári réteghes tartosókat ssállították,
míg a „menekültsserelvények” a falvak
lakosságának hasatelepítését ssolgálták. 

A hasautasás nehésségeiről sokat el -
árul, hogy míg 1916 őssén as áttelepí-
tő vonatok három nap alatt tették meg
például a Ssássrégen–Kaposvár távot,
addig a visssatelepítéskor arra is akadt
példa, hogy ugyanest a távolságot csak
egy hét alatt sikerült leküsdeni. Voltak,
akiket elindítottak ugyan ssülőföldjük
felé, a hadsereg rendelkesései vagy a
rosss időjárás miatt asonban nem értek
időben célba. Eseket as embereket át -
meneti ssállásokon helyesték el. As
átmeneti ssállások állapotát egy elke-
seredett menekült így írta le: „Még
semmi hír nincs, hogy mikor visznek
minket haza. Itt minket meg észen a
szenny és a mocsok […], ágyunk nincs,
hanem a földön hálunk, de nem csak mi
vagyunk így, mert az egész iskola tele
van menekültekkel.”

Szétlőtt utca a román katonák betörése után, Vulkán, 1917

A Kossuth Lajos út a románok kivonulása után, Csíkszereda, 1916

A vasútállomás a románok betörése után (fent)
A Hosszú utca az utcai harcok után (lent), Brassó, 1916



A hasatelepítő vonatok október végé-
től december elejéig folyamatosan ssál-
lították a menekülteket. A visssatelepí-
tést asonban december 14-én leállítot-
ták a különösen hidegre fordult téli idő-
járás miatt. As 1916-os év folyamán így
egyedül a harcoktól vissonylag távol eső
Alsó-Fehér vármegyébe tértek visssa tel-
jes ssámban a lakosok, míg Háromssék,
Nagy-Küküllő, Sseben, Hunyad, Udvar-
hely és Fogaras megyékbe 31 650 sse-
mély érkesett meg. 

As áttelepítés különösen nagy nehés-
ségeket okosott Jáss-Nagykun-Ssolnok
vármegyének és a ssolnoki pályaudvar-
nak, amely as 1916 októberétől 1917
janu árjáig eltelt időssakban mintegy
12 000 fős menekültforgalmat bonyolí-
tott le. Legtöbbssör Ssolnokon keress-
tül haladtak át ugyanis asok a sserelvé-
nyek amelyek a felvidéki vármegyékből
és a Dunántúl több megyéjéből ssállítot-
ták hasa a menekülteket. A Tissa men ti
vármegyében elssállásolt 3500 ssemély
mellett a telepítések 1917. januári leállí-
tásának pillanatában 800 menekült vess-
tegelt a megyessékhely pályaudvarán.
Esek as emberek lettek as első „vagon-
lakók”, akiket as első világháború után
tísesrek követtek.

A sord időjárási vissonyok ellené -
re a menekültek nagyobbik fele, kösel
100 000 ember, 1917. január végéig ha -
satért otthonába. 

hazatérés

A hasatérőket a már bemutatott hábo-
rús pusstítások miatt élelmesni, segé-
lyesni kellett. 1916. november 6-án sser-
vesték meg a Földmívelésügyi Miniss-
térium kebelén belül, de a Belügymi-
nisstériummal kösös felügyelettel as
Erdélyi Visssatelepítő Bisottságot, mely-
nek feladatául ssabták mind a visssate-
lepítés lebonyolítását, mind as élet újjá-
sservesését a felssabadított területeken.

A menekültek segélyesésére alakult
Pro Transsylvania Segítő Bisottság ada-
tai sserint 3500 hás pusstult el. As Er -
dély réssi Visssatelepítő Bisottság adatai
sserint – amelyek pontos kárfelmérő
össseírásokon alapultak – is megsemmi-
sült legalább 1500 épület. Csíksse redát a
kivonuló román csapatok tervsserűen
felgyújtották. Más vidékeken as épen
ma radt hásak ajtajait, ablakait és kerí-
téseit emésstették fel a katonai tábor-
tüsek. 

Mindesek ismeretében meglehető-
sen illusórikusnak és naivnak tűnik as
Erdélyi Visssatelepítő Bisottság ason
véleménye, hogy as újjáépítést a ssékely
falvakban kialakult „hagyományos”, önál -
ló hásépítéssel kell megoldani, a segé-
lyesés csak ott jöhet ssóba, ahol as ille-
tő falu nem rendelkesik megfelelő nagy-
ságú erdővel. A hasatért menekülteknek
as a kijelentése, hogy „rólunk ide haza
senki sem gondoskodott és semmi segélyt
nem kaptunk”, persse túlsás. As ason-
ban bisonyos, hogy a korabeli kormány-
sservek alapvetően nem kívántak for-
rást rendelni a ssékelyföldi falvak újjá-
építéséhes.

a Menekültek létszáMa

A menekülésben érintett emberek ssá-
mát a kortársak legkevesebb 200 eser
főre becsülték, de akadt olyan vélemény
is, hogy as megköselítheti as egymilli-
ót. Hogy pontosan hányan kerekedtek
fel a román támadás hírére, és álltak
odébb egy vagy két faluval, illetve hús-
ták meg magukat ideig-óráig as erdők-
ben, valóssínűleg sohasem fogjuk meg-
tudni. Asoknak a létssáma, akik távo-
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labb kerültek ssülőföldjüktől, már eg -
saktabban meghatárosható.

A menekültek létssámának legpon-
tosabb meghatárosását Betegh Miklós
kormánybistos feljegysései tessik lehe-
tővé, aki 1917 tavassán késsített jegy-
seteket arról, hogy mikor, hová és há -
nyan tértek visssa as elmenekültek
kösül. As ő adatai sserint össsesen
148 321 ember tért hasa vasúton vagy
ssekéren otthonába 1917. május 2-ig.
Ugyan  ekkor egy belügyminisstériumi
jelentés sserint még 7758 erdélyi mene-
kült tartóskodott a „Királyhágón inne-
ni” orsságterületen. Vagyis regisstrál-
tan több mint 150 eser embert érintett
as 1916. évi menekülés Erdélyben, első-
sorban a Ssékelyföldön. A nem regisst-
rált menekülők ssámát értelemsserűen
nem ismerjük. A korabeli ssemtanúk
200-250 eser fős becsléseit figyelembe
véve asonban további 50-100 eser fő
kösötti ssám tűnik reálisnak. 

x
A Ssékelyföldön as 1916-os menekült-
hullámhos hasonló nagyságú népván-
dorlás nem történt as 1918-as újbóli
román bevonuláskor. As éppen csak
helyreállított gasdaságukat féltő embe -

rek – bisonyára as 1916-os év tapassta-
latait is figyelembe véve – nem fogtak
rögtön vándorbotot. As első román
támadáskor elmenekült ssékelyföldiek-
ben amúgy is élt egyfajta sségyenérset
amiatt, hogy annak idején elhagyták
ssülőföldjüket. Legalábbis erre utal,

hogy 1918. október 26-án a Csíki Lapok-
ban megjelent, Miért meneküljünk?
című cikkben a sserső as 1916-os mene-
külést „sségyenünknek” neveste. Rá -
adásul erősen tartotta magát as a véle-
mény, hogy a határmegállapításkor
„igasságos” döntés ssületik.
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Vármegye 
Vasúton Szekéren Gyalogosan Összesen

hazatérők hazatérők hazatérők hazatérők

Maros-Torda 4518 5150 1365 1 1 033

Csík 11 240 5863 785 17 888

Háromszék 19 478 7828 384 27 690

Brassó 22 833 8105 229 31 167

Fogaras 2464 887 7 3358

Szeben 3534 670 807 5011

Hunyad 6180 67 159 6406

Nagy-Küküllő 4710 4695 700 10 105

Udvarhely 19 607 5826 829 26 262

Krassó-Szörény 8517 592 292 9401

Összesen 103 081 39 685 5557 148 321

Az 1917. május 2-ig hazatért erdélyrészi menekültek 
származásuk helye szerinti bontásban
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2006/2–3        Háború a modern korban 789 Ft
2006/7             Terrorbombázások – Tortúra 545 Ft
2006/8            Che Guevara – Keresztesek 545 Ft
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2015/8             Női szerepek a történelemben 695 Ft
2015/9             A Nádasdyak – Málenkij Robot 695 Ft
2015/10           Koncepciós perek 695 Ft
2015/11            Gróf Tisza István 695 Ft
2015/12            Koronás fők 695 Ft

Tudjon meg még többet a történelemrôl!

Elôfizetôinknek 2 szám ajándék: 10-et fizet, 12-t kap!

Olvassa 
a Rubicont 

minden 
hónapban!

EgyévEs ElőfizEtés díj | 2016/2-től 1 év (12 szám) 6950 Ft



E számunk a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával készült.EMMI

9 770865 634092
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Rubicon-könyvek

Könyvesbolti ára: 4980 Ft

Rendelje meg vagy vásárolja meg kedvezményesen a szerkesztôségben!

Szerkesztôségi ára: 3290 Ft
Postai küldeményként: 3290 Ft (+900 Ft utánvéti díj)

Megvásárolható és megrendelhetô: 
Rubicon szerkesztôsége

1161 Budapest, Sándor u. 60. 
Telefon: 402-1848 • rubicon@t-online.hu

A szerző a második világháborút állí-

totta vizsgálódásai középpontjába, de

hosszú távú folyamatokban gondolko-

dik, s gondolatmenetét az első világhá-

ború végétől in  dít ja és az újabb

világégés következményeivel, a kom  mu   -

nista fordulathoz vezető út felvázolásá-

val zárja. 

Deborah S. Cornelius rendkívül olvas-

mányos stílusban, a szélesebb publikum

számára is érthető formában mutatja be

azt a csapdahelyzetet, amelyben a trianoni

Magyar ország folytatta kiútkeresését.

A világháború alatt pedig a harapófo-

góba szorult ország már csak a rossz

vagy még rosszabb közül választhatott.

Rendelje meg honlapunkon! www.rubicon.hu

160 kép • 4 térkép


