
 
Médiafigyelés

 BIHARI NAPLÓ - 2018. 06. 07. (4. OLDAL) 

Háború Erdélyért: előadással emlékeztek Trianonra Váradon 

SZEGHALMI ÖRS

Előadás volt a fő eseménye annak a rendezvénynek, amit a PKE-n tartottak. Dr. Ligeti Dávid beszélt az első  
világégés egyes vonzatairól: 1916-ban Románia megtámadta az Osztrák–Magyar Monarchiát is, hadszíntérré  
vált Erdély határ menti sávja, és a Székelyföld is. 

Telt ház előtt zajlott az az est kedden, amelyen a nemzeti összetartozás jegyében, a trianoni diktátum 
évfordulójához is kapcsolódva idézték fel a múlt vonatkozó eseményeit. A Partiumi Keresztény Egyetem 
székházának dísztermében Háború Erdélyért 1916–1917 címmel vetített képes előadást tartott dr. Ligeti  
Dávid  történész,  a  Veritas  Történetkutató  Intézet  tudományos  munkatársa.  A  PKE-n  tartott  esten 
szavalatokkal  és  dalokkal  közreműködtek  Gáll  Annamária  és  Péterfy  Lajos  színművészek,  a  Váradi 
Dalnokok és a Nagyváradi Asszonykórus. Az esemény a Polgári Esték rendezvénysorozatba is illeszkedett.  
Mint  előadásában  dr.  Ligeti  Dávid  kifejtette,  ez  volt  az  egyik  legfontosabb  hadszíntér  a  magyarság 
tekintetében. 

Ráadásul az 1848–49-es események során történt cári intervenció miatt a magyarság revansot kívánt 
venni  az  oroszokon.  1916-ban  Románia  megtámadta  az  Osztrák–Magyar  Monarchiát  is,  rövidesen 
hadszíntérré vált  Erdély határ  menti  sávja,  és a Székelyföld is.  Így ez lett a legfontosabb hadszíntér  a 
magyarság számára – jelezte Ligeti Dávid. 

Kronologikusan 

Az  előadó  a  fő  események  kronologikus  összegzését  vetített  képes  prezentációval  tette  még 
befogadhatóbbá a hallgatóságnak. Összegző táblázatok mellett korabeli fotókat is bemutatott a kutató. 
Kifejtette: a Monarchia kiterjedt háborút folytatott, és a román támadás előtt a viszony már kiéleződött. A  
román társadalom megosztott volt a háborús szerepvállalás mikéntjében, és végül a vezetés – merész 
lépésként – az ANTANT oldalán szállt be, pedig nem volt egyértelmű, hogy e tömb győzelmével végződik  
majd  a  konfliktus.  1916–1917  folyamán  háború  dúlt  tehát,  az  első  világháború  keretében  Erdélyért,  
miután  1916.  augusztus  17-én  Bukarestben  az  ANTANT  megállapodott  a  semleges,  de  1883  óta  a 
központi hatalmakkal védelmi szövetségben álló Romániával a balkáni ország csatlakozásáról, amelyért 
cserébe megközelítően 110 ezer négyzetkilométer területet ígértek számára. Ez magában foglalta Erdélyt, 
Bukovinát, és a Partium egy részét is – emlékeztetett az előadó. Az egyezmény által biztosított utolsó 
pillanatban, 1916. augusztus 27-én este román csapatok keltek át az Osztrák–Magyar Monarchia keleti 
határán, majd átadták a román hadüzenetet Bécsben. A románok elrugaszkodott haditervet dolgoztak ki,  
a hadba lépéstől számított 40. napon már Debrecenben szerettek volna lenni – mondta az előadó. A 
következő két hét folyamán közel 10 ezer négyzetkilométer terület – benne a Székelyföld jelentős része –  
került  román  kézre.  A  románok  tízszeres  erőfölényben  támadtak  Erdélyben  –  jelezte  a  történész. 
Hozzátette:  ám  nem  aknázták  ki  erőfölényüket  rendesen,  és  bár  sikerült  Székelyföld  egy  részét  is 
elfoglalniuk, az előretörésük mégsem volt a várható gyorsaságú. A román támadás menekülést váltott ki 
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az erdélyi magyarság körében: az első világháború folyamán most először vált hadszíntérré jelentősebb 
magyarlakta terület. A magyarok hódítóknak és fosztogatóknak fogták fel a támadókat, a románok pedig 
igyekeztek kirabolni a területeket. Csak Brassóból például 200 vasúti szállítmány indult el a Regát felé, a 
zsákmánnyal. Végül több mint kétszázezer, túlnyomó részt székely menekült el a harcok elől. 

Polgári lakosság 

Az  előadás  bemutatta  a  hadjárat  diplomáciai  és  katonai  előzményeit,  főbb  eseményeit,  különös 
tekintettel  a  polgári  lakosság sorsára.  Így  például  szó  esett  arról,  hogy  a  menekülők  útját  még az  is 
nehezítette, hogy Erdély útviszonyai már akkor is gyengék voltak, és elegendő szállítóeszköz sem volt –  
káosz lett. Az előadó szerint apokaliptikus jelenetek játszódtak le az evakuáció során. Az osztrák– magyar  
elképzelés az volt, hogy a Maros, vagy a Küküllő mentén állítják meg a támadást – jelezte Ligeti Dávid –,  
ám ezt végül feladták, látva, hogy a románok eléggé lassan mennek előre, és inkább ott akarták őket 
megállítani, ahol épp felsorakoztak. Akit csak lehetett, mozgósítottak a védekezők. Ez lassította az amúgy 
is  lassú  román  támadást,  és  csökkentette  a  területvesztést.  Végül  már  az  ellentámadás  során  olyan 
területek is voltak, ahol olyan háború zajlott, amelynek a két tábora az orosz–román és az osztrák–magyar 
csapatokból állt. Jelképes lezárása az volt a háborúnak, amikor az ellentámadás során Bukarest is elesett, 
1916. december 6-án – mondta. Ám 1917-ben főleg a moldvai fronton sor került még nagyobb csatákra. 

A franciák közben átszervezték a román csapatokat, amelyek így kisebbek, de ütőképesebbek lettek. 
Az 1918. május 7-én aláírt bukaresti béke lezárta az első világháborús erdélyi harcokat. Összegzésében az 
előadó hozzátette: abban a korban ez volt az egyik legnagyobb olyan hadszíntér, ahol viszonylag rövid 
idő alatt nagyszámú civil vált az események áldozatává. 

Például Galíciában és Belgiumban láthattak még ehhez fogható népvándorlást. 

További meglátása,  hogy sok furcsaság jellemezte ezt a háborút,  sőt,  a  hadüzenet is  érdekes volt, 
mivel a román követ akkor ment be átadni a dokumentumot, amikor már nem volt ott senki, este, így a 
portán hagyta azt, és csak másnap nyitották ki, amikor a hadműveletek már zajlottak… 

KA: A trianoni diktátum évfordulójához is kapcsolódva idézték fel a múlt vonatkozó eseményeit 

Beágyazott cikkek: 

KÖSZÖNTŐK 

A rendezvényen a közönséget amúgy Nagy József Barna, az MPE elnöke, az EMNT országos alelnöke 
köszöntötte. Mint elmondta, „emlékezni és emlékeztetni kell Trianonra, mert végtelenül igazságtalan volt 
az, ahogy szétszaggatták hazánkat”. Az előadás után Tőkés László európai parlamenti képviselő, az EMNT 
elnöke szólt. 

Kiemelte, hogy a trianoni döntést a mohácsi vészel szokták együtt emlegetni, mint nemzetünk két 
súlyos tragédiáját, de míg az előbbi egy csatavesztés volt, az utóbbi egy teljesen jogtalan, igazságtalan, a  
magyar nemzetre erőszakolt békediktátum. Trianon egy olyan nemzedékeken átívelő történelmi trauma, 
amely manapság is nyomasztja az egész nemzetet – mondta, hozzátéve: nagyon fontos lenne ebből a 
transzgenerációs traumából kigyógyulni. 
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