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Az I. világháború vége a Központi Hatalmak 
vereségét és benne az Osztrák-Magyar Monar-
chia hadseregének összeomlását hozta. Az 1918. 
november 3-án, Piavéban kötött fegyverszüne-
ti megállapodással a tényleges harcok megszűn-
tek, ám Magyarország lakossága számára a béké-
re még közel két évet várni kellett. A november 
13-i, belgrádi katonai konvenció elrendelte, hogy 
a magyar hadsereget vissza kell rendelni a Sza-
mos felső folyása–Beszterce–Maros–Baja–Pécs–
Dráva vonalra. A szerződés alapján a demarká-
ciós vonaltól délre eső területek szerb hadsereg 
általi megszállása legitimmé vált, és a román had-
sereg számára is lehetővé vált az erdélyi behatolás 
a kijelölt demarkációs vonalig. A román hadsereg 
– megszegve az 1918. május 7-én kötött buka-
resti különbékét – november 10-én újra had-
ba lépett. A román csapatok két nappal később 
megjelentek a Gyimesekben, majd sorra meg-
szállták a székelyföldi településeket. 1919. janu-
ár 22-ig pedig a demarkációs vonalként megha-
tározott Maros folyóig nyomultak előre. Febru-
ár 28-án a párizsi békekonferencia döntnökei 
már egy új-, a Szatmárnémeti–Nagyvárad–Arad 
vasútvonalnál húzódó demarkációs vonalat álla-
pítottak meg. A magyar hadseregnek március 
23-i határidővel kellett kivonulnia az ettől kelet-
re lévő területről. A feltételeket, amiket Ferdi-
nand Vix francia alezredes nyújtott át a magyar 

félnek, Károlyi Mihály elfogadhatatlannak ítél-
te, a kormánya lemondott, március 21-én pedig 
a Kun Béla vezette Magyarországi Tanácsköz-
társaság jutott hatalomra. A román királyi had-
sereg a kommunizmussal szembeni felszabadító 
hadjáratra hivatkozva Erdély elfoglalását köve-
tően, április 16-án újra előre nyomult és heves 
harcok árán 18-ára átlépték a hegyszorosokat. 
Április 20-ára elfoglalták Nagykárolyt, Nagyvá-
radot és Aradot is, majd arra hivatkozva, hogy 
a Tisza természetes, könnyen védhető akadályt 
képez a magyar csapatok ellen, egészen a folyó-
ig hatoltak előre. 

Alábbi cikkünkben Hajdúböszörmény román 
megszállását mutatjuk be a megmaradt levéltári 
és múzeumi források, a korabeli sajtó és a hely-
történeti szakirodalom alapján. 

A város megszállása
A Hajdúság térségébe a román királyi had-

sereg 7. gyalogoshadosztályának katonái 1919. 
április 21-én érkeztek. A megye székhelyét, Deb-
recent 23-án harc nélkül érték el, majd kisebb 
összetűzések után április 30-án Egyeknél elju-
tottak a Tiszáig. Az elsődleges céljuk, a folyó 
elérése után berendezkedtek az elfoglalt területen. 

Hajdúböszörményről a román hadsereg érke-
zésének hírére a helyi direktórium április 23-án 
délelőtt elmenekült. Ezek után a település veze-

tését a korábbi városi 
tanács vette vissza. 
Az ellenséges csapa-
tok érkezése előtt – a 
lakosság védelmének 
érdekében – a veze-
tőség a városházára 
fehér zászlót tűzött 
ki és plakátokon vala-
mint a sajtón keresz-
tül tudatta a lakosság-
gal a megszállás köze-
ledtét. A híradásban a 
helyiek figyelmét fel-
hívták arra, hogy „a 
megszálló csapatokat 
higgadtsággal, rend-
ben és megjegyzé-
sek nélkül” fogadják, 
ellenkező esetben a 
30.000 fős lakosság 
megtorlásokra szá-
míthat. A város meg-
szállására a hír meg-
jelenésének nap-
ján, április 26-án este 
került sor. A román 
katonák a bevonu-
lás után, a városban 
a református egyház 
iskoláinak 30 tanter-
mében és több mint 
1400 magánházban 
kaptak szállásokat, 
az ügyintézéseikhez 
pedig a város hivata-
li helységeit használ-
ták. A megszállók első 
plakátjai szerint nem 
hódítani érkeztek, cél-

juk pusztán a „bolsevizmus letörése.” Ennek meg-
felelően első intézkedéseik közé tartozott – ural-
muk biztosítása érdekében – a fegyverek begyűj-
tése, majd a Tanácsköztársaság helyi vezetőinek 
átadását követelték. Így az új vezetés a direktó-
rium helyben maradt 27 tagját elfogatta, akiket 
a román elöljárók részben Debrecenbe, részben 
pedig Brassóba és Moldvába szállították.

A Proletárdiktatúra által bevezetett statári-
um továbbra is érvényben maradt, amely szigorú 
büntetést helyezett kilátásba a szesztilalom ellen 
vétőknek, de az este nyolc óra utáni kijárási tilal-
mat is fenntartották. A megszállás utáni negye-
dik nap a katonai hatóság a lovak összeírását 
követelte a lakosságtól. Felszólították a lakossá-
got, hogy a város összes lovát – a lószerszámokkal 
és a szekerekkel együtt – állítsák elő a vásártéren. 
Pár nap múlva a vendéglők és a nyilvános helyek 
nyitva tartását este 10 óráig engedélyezték. De 
a megszállók megtiltották a katonai egyenruha 
viselését és a katonatiszteket a román parancs-
nok előtti jelentkezésre kötelezték. A lovak után, 
összeírták a város összes lakosát, az albérlőkkel 
és a vendéglátóhelyeken megszálltakkal együtt. A 
közvetlen román katonai irányítás alá került város 
polgári igazgatását továbbra is a korábbi Városi 
Tanács intézte. A román katonák bevonulása utá-
ni első közgyűlésre, május 12-én került sor, ahol 
több döntés is született. A polgármesteri teen-
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dőket a továbbiakban Paksy Károly ügyvéd lát-
ta el, a rendőrfőkapitány pedig dr. Szálkay Antal 
szolgabíró lett. A román parancsnok az igazság-
szolgáltatás intézésébe is beleszólt. Erről tanús-
kodik az a hír is, miszerint a helyi görög katoli-
kus közösség búzaszentelő ünnepét megzavaró 
fiatalembert 15 botütésre ítélték és a megalázó 
büntetést a városháza udvarán végre is hajtották. 

Május végén a városba új katonai parancsnok 
érkezett Petre Gheorghiu kapitány személyé-
ben. Az új katonai elöljáró lett a nánási, doro-
gi, ujvárosi, hadházi és a böszörményi csend-
őrségek parancsnoka. A közbiztonság fenntar-
tása érdekében a rendőrséget és a csendőrsé-
get a helyén hagyták, akik viszont szolgálatu-
kat csak fegyverük leadását követően kezdhet-
ték meg, és melléjük román járőröket helyez-
tek. További rendfenntartó erőként 20 koronás 
napidíjért dolgozó 30 fős polgárőrséget szervez-
tek. A megszállók a városban május 25-én újabb 
lósorozást tartottak. Az összegyűjtött 300 lovat 
elvitték, és az állatok elhajtásához 11 helybéli 
lakos munkáját is igénybe vették. A férfiak csak 
6 nap múlva érkeztek vissza, de munkájuk kifi-
zetését a román katonaság a városra hárítot-
ta. Két hét múlva – június 8-án – ismét lóso-
rozást tartottak. A megszállók a lovakon kívül 
a szarvasmarhákra is igényt tartottak. A lefog-
lalt állatok számára a román katonaság széna, 
szalma és abrak beszállítását rendelte el a deb-
receni Pavillon laktanyába. Július elején tovább 
enyhítették az esti zárórát és a kijárási tilalmat, 
attól fogva este 11 óráig lehetett szabadon jár-
ni az utcákon. Ugyanakkor viszont lefoglalták – 
állítólag a csempészések megakadályozása érde-
kében – a gyapjúkészletet. A tulajdonosok és a 
kereskedők – kétévi fogházbüntetéssel megfe-
nyítve – kötelesek voltak gyapjújukat a román 
hatóságokhoz letétbe helyezni. A lakosság túl-
élése érdekében kénytelen volt alkalmazkodni. 
Utazni csak a közeli városokba lehetett, ami 
előtt igazolványt, később fényképes személyi 
igazolványt kellett készítetniük. Július 16-án a 
városba érkezett Mosoiu tábornok a megszál-
ló román hadsereg főparancsnoka, aki a helyi 
vezetők köszöntése után néhány helyi panaszt 
is megvizsgált. A tiszai offenzíva előtt néhány 
nappal a román parancsnok a községháza elé 
300 férfit és 10 asszonyt rendelt: a férfiaknak 

ásót, lapátot, csákányt, a nőknek főzőedénye-
ket kellett magukkal hozniuk, majd árokásás-
ra vitték el őket. 

Július végén a városba hét román csendőrt 
vezényeltek, akiknek az élelmezését – a polgár-
mester utasítása alapján – Rácz István vendég-
lője látta el. A településen hét napig állomásozó 
csendőrök egy alkalommal sem fizettek az egész 
napi ellátásért. A vendéglős kárának rendezé-
se miatt így a polgármesterhez fordult, aki az 
összeg kiutalásáról rendelkezett. A megszállók, 
ellátásuk érdekében augusztusra 200 vágómar-
ha beszállítását követelték a megyétől. Ebből 24 
állatot kellett Hajdúböszörménynek teljesíte-
nie, ám a helyi gazdák a kiszabott határidőre 
csak 14 szarvasmarhát adtak át a hatóságnak. 
A különbözetet a polgármester erélyes felszó-
lítását követően egy nagygazda állományából 
pótolták. A polgármester által 1919. augusztus 
végén írott jelentés szerint a megszállók öt alka-
lommal tartottak a városban állat és takarmány-
rekvirálást. Ezek során a lovak és a szarvasmar-
hák nagy részét elvitték és csak néhány esetben 
fizettek értük. De a cséplőgépeket is kiszállít-
tatták a vasútállomásra, amelyeket tulajdono-
saik kiválthattak. A hivatalosan kitűzött rek-
virálások mellett a lakosság több alkalommal 
szenvedett a katonák önkényes „rekvirálásától” 
vagyis rablásaitól. Ezek során a román katonák 
nem egyszer minden mozdítható értéket hadi-
zsákmányként kezeltek. 

A helyi lap, a Hajdúböszörmény és Vidéke 
egyre több antiszemita cikket publikált, aminek 
következtében a román parancsnok cenzúrázta 
a lapot. Augusztus 6-án megjelenő rendeleté-
ben leszögezte, hogy „nem tűrhető az, hogy bár-
mily formában is akár felekezetek ellen izgatá-
sok előforduljanak.” Később – augusztus végén 

– be is tiltotta a lapot, így a lakosság a meg-
szállás végéig sajtó nélkül maradt. A megszál-
lók a nyár végén további követeléssel éltek: 130 
vagon gabona szállítását rendelték el, úgy, hogy 
a várost naponta 3–4–6 vagon szállítására köte-
lezték. A rendelkezés miatt a város vezetése zár 
alá vette a gabonatermést és megtiltotta a ter-
mények árulását. 

A rekvirálások mellett a megszállók ún. „igaz-
gatósági költségeket” is követeltek. Az augusztus–
november közötti időszakra vonatkozó díjat/sar-

cot megyei szinten 7.000.000 koronában állapí-
tották meg. Ebből Hajdúböszörményre 165.000 
korona jutott, amelyet a város – katonai végrehaj-
tástól fenyegetve – november közepéig befizetett. 
Ősszel, amikor az időjárás hűvösebbre fordult 
a román katonák lakóhelyeik fűtéséről a város 
kárára gondoskodtak: eltüzelték a külső gazda-
ságok fakészleteit, kivágták a város szélén talál-
ható „városkert” fáit, valamint a vásárteret öve-
ző akácfasor és a városi fürdő fáit is. 

A párizsi békeszerződésen eldöntötték 
Magyarország új határait, amely nagy vonalak-
ban, 1920 januárjában már ismert volt. Ezek 
után, a végleges kivonulás már csak idő kérdé-
se volt, amelyre Hajdúböszörményből márci-
us 10-én került sor. Aznap a megyei sajtó első 
oldalán a megszállók tájékoztatták a lakosságot 
a kivonulásukról. Hangsúlyozták, hogy ittlétük 
csak a Vörös Hadsereg támadása miatt követ-
kezett be, és a román hadsereg nélkül a magyar 
állam megsemmisült volna. A szükséges rekvi-
rálások éppen ezért teljesen törvényes feltéte-
lek és megfelelő kártalanítás mellett történtek – 
állították, valótlanul. Majd végezetül köszöne-
tüket fejezték ki az együttműködésért, de egy-
úttal figyelmeztettek, hogy ha a kivonulást vala-
miféle merénylet árnyékolná be, akkor a lázadó-
kat ki fogják végezni.

Ekkor a hirdetőtáblákon új plakátok jelentek 
meg, amelyek a Magyar Nemzeti Hadsereg érke-
zéséről tudósítottak. Három nap múlva, márci-
us 13-án délelőtt Vida Gyula százados vezeté-
sével érkeztek meg a településre Horthy Mik-
lós katonái. A magyar bakákat a lakosság öröm-
mámorban kísérte a zsúfolt főtérre, ahol a helyi 
elöljáróság ünnepi beszédekkel fogadta őket. A 
város képviselőtestülete a „történeti nevezetes-
ségű napot” jegyzőkönyvében is megörökítette.”

A károk
A román katonaság budapesti kivonulása után 

megkezdődtek a károk felmérései. Az Országos 
Statisztikai Hivatal országszerte – így Hajdúbö-
szörményben is – pontosan felmérette a károkat, 
amelyekhez egy kérdőívet kellett kitölteni min-
den település vezetőjének. A kérdőívek kitöl-
téséhez részletes kitöltési útmutatót is mellé-
keltek. A megmaradt iratok szerint a rekvirá-
lások során a román megszálló csapatok elszál-
lították – legtöbb esetben vonaton, de gyakran 
lábon – az állatokat (ló, szarvasmarha, sertés), 
elvitték a termények nagy részét, nagy meny-
nyiségű bort és pálinkát, amelyekért csak cse-
kély összegeket fizettek ki. De vittek szekere-
ket, hintókat, gépeket, hét darab lokomotívot 
és 256 darab hektoliteres hordót is. A Tejszö-
vetkezet igazgatójának jelentése szerint lesze-
relték és elvitték a tejcsarnok gépeit, vajköpülő 
gépet, a tejeskannákat és a tartályokat is. Sem-
mit sem fizettek az elszállított nagy mennyisé-
gű tűzifáért és épületfáért, az állandóan igénybe 
vett fuvarozásokért és a napszámosok munkáiért. 
Ezeken kívül a lakosságtól – sok esetben erősza-
kos úton – nagy mennyiségű fehérneműt, ágy-
neműt, lábbelit, ruházati cikkeket és ékszereket 
vittek magukkal. És a rablások mellett ittlétük 
idején gyilkosságra is sor került: egy 70 éves cse-
lédet leszúrtak, aki belehalt sérüléseibe. A meg-
szállás után megkezdődtek a károk összeírásai, 
amelyeket a Budapesten székelő Antant jóvá-
tételi bizottság számára terjesztettek fel. A saj-
tó szerint a kár összege 30.972.329 koronát tett 
ki, míg a kérdőívek valamivel nagyobb összeget 
egészen pontosan 31.959.897 koronát mutat-
tak. A közgyűlési jegyzőkönyvben így – átlagot 
vonva – közel 30 millió koronát jegyezte---k fel.fotó: Hajdúsági Múzeum archívuma


