
rdélyben 1918 áprilisában létrehozták
az 1. hadsereg szállásmesteri osztályából,
az elsõ Generalkommando1 részeként

azt a Brassóban mûködõ katonai közigazgatási
egységet, amely szeptember elején alakult át
Gruppen Kommandó Siebenbürgenné, erdélyi
csoportparancsnoksággá, ettõl kezdõdõen had-
mûveleti parancsnokságként is funkcionált.
Elöljárója Anton Goldbach Edler von Sulittaborn
altábornagy volt, õ rendelkezett az alárendelt
cs. és kir. 1. lovashadosztály, a cs. és kir. 204.
gyalogezred és a m. kir. 216. honvéd gyalogdan-
dár fölött. A 30 zászlóaljból, 12 tüzérütegbõl, 2
repülõszázadból álló csoport a moldvai határon
Gyergyóban és a Csíki-medencében állomáso-
zott. Goldbach tábornok október végén vagy no-
vember legelején eltávozott Erdélybõl, a parancs-
nokságot a rangidõs tábornok, Szabó Zoltán
vezérõrnagy, a m. kir. 216. honvéd gyalogdan-
dár parancsnoka vette át. November elején kelt
jelentésébõl2 pontos képet kapunk az erdélyi
csoport helyzetérõl. A dokumentumban Szabó
vezérõrnagy a következõket írta: „Mint már je-
lentve lett, a hírlapok által elterjesztett fegyver-
letételi és leszerelési parancs3 az embereket tel-
jesen megvadította és nem engedelmeskednek
senkinek sem.” Az Erdély védelmére rendelt
alakulatok karhatalomként való alkalmazását
kizártnak tartotta, legfontosabb feladatának azt
tekintette, hogy a bevagonírozás helyére vezes-
se õket, hogy minél elõbb megszabadítsa tõlük
Erdélyt. A feloszlott, szétszéledt alakulatok em-22
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Néhány nap alatt a 
székelyek kitakarították,
lakhatóvá tették a 
körleteket. Napjaik azzal
teltek, hogy alakzatban,
nyolcas sorokban 
bejárták Kolozsvár fõterét
és fontosabb utcáit.
Erõt árasztottak, és
nyugalmat hoztak a város
magyar lakosságának. 
A kincses város 
fellélegzett, ez a helyzet
azonban csak néhány
napig tartott.
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berei a Maros és a Küküllõk völgyében lövöldözve, fosztogatva, a közbiztonsá-
got veszélyeztetve hagyták el a Székelyföldet. A legénység mellett a csoportpa-
rancsnokság adminisztrációs személyzete, élén a vezérkari fõnökkel is távozott,
ahogy a tisztek egy része is, valamint a tábori csendõrök. A csoporthoz tartozó
katonai intézmények, raktárak, gazdasági telepek alkalmazottai is mind elhagy-
ták szolgálati helyüket. Szabó nem tehetett mást, mint az összes nem mozgatha-
tó (nem volt mivel, kivel mozgatni) hadianyagot, élelmet és jószágot átadta 
a Székelyföldön alakult nemzeti tanácsoknak, ezek a készletek késõbb jórészt a
bevonuló románok kezébe kerültek. A Linder Béla hadügyminiszter által jegy-
zett leszerelési rendelet Erdélyben is megtette tehát a hatását, ahogy a forrada-
lom híre, szelleme is. Csíkszeredában anarchia uralkodott, a katonai raktárakat
kifosztották, a tisztek rangjelzéseit letépkedték.4

Az erdélyi csoportparancsnoksággal megszûnt az a katonai vezetési maga-
sabb parancsnokság, amely azzal a szándékkal jött létre, hogy az ország keleti
határait óvja. Erdély katonailag teljesen védtelenné vált. Az Osztrák–Magyar
Monarchia felbomlásával együtt múlt ki a közös hadsereg és a katonai közigaz-
gatás. Erdélyben megszûnt a cs. és kir. XII. Nagyszebeni Katonai Területparancs-
nokság, amelynek a Kolozsvári Katonai Kerület vette át a helyét, amely november
elején az Erdélyi Katonai Kerület elnevezést kapta. Elsõ parancsnoka Siegler
Konrád altábornagy, a Kolozsvári Katonai Kerület utolsó elöljárója lett. Siegler
Konrád november 3-án értesítette az erdélyi katonai közigazgatás helyi szerveit,
hogy az ott elhelyezett összes honvéd és volt közös csapatok, katonai intézetek
fölötti parancsnokságot átvette, amint írta: „A nemzeti tanács bizalmából, a ma-
gyar hadügyminiszter parancsára…”5

Az idõközben megalakult magyar, román és szász nemzetõrségekkel kapcso-
latban szintén rendelkezett a tábornok, miszerint a helyi nemzetõr alakulatok
parancsnokaik útján a saját nemzetiségû elöljárónak vannak alárendelve. Az
így létrejött három nemzetõr parancsnokság az Erdélyi Katonai Kerületi Pa-
rancsnokság egy-egy osztályát fogják alkotni, alárendelve a katonai kerület
parancsnokának.6

Már a parancsok kiadását követõ napokban kiderült, hogy azok végrehajtása
komoly nehézségekbe ütközik, vagy egyszerûen lehetetlen. Az új katonai köz-
igazgatás létrehozását és a parancsnoklási viszonyok tisztázását célzó utasítá-
soknak nem lehetett érvényt szerezni. A nagyszebeni volt katonai területpa-
rancsnokság vezérkari fõnök helyettese, Spiller alezredes Kolozsvárra küldött
jelentésében7 arról számolt be, hogy a három nemzetbõl megválasztott katona-
tanács a parancsadási és rendelkezési jogot magának vindikálja, a katonai esz-
közöket, javakat lefoglalja. Mohán százados, a román katonatanács elnöke
Logoschan vezérõrnagy, nagyszebeni állomásparancsnok elõtt kijelentette, hogy
parancsokat az erdélyi fõparancsnoktól nem fogad el, mivel a szebeni román lé-
giók az Aradi Román Nemzeti Tanácsnak vannak alárendelve.8

Az Erdélyi Katonai Kerületi Parancsnokság nem rendelkezhetett a román és
a szász nemzetõrségekkel, ennek ellenére a hadügy támogatta azokat. Apáthy
István, a Magyar Nemzeti Tanács Erdélyi Bizottságának elnöke és dr. Vince Sán-
dor alelnök, egyben katonai népbiztos (sic!), azzal a kérdéssel fordult a hadügy-
minisztériumhoz, hogy adható-e fegyver és ruha a román nemzeti gárdának, 
illetve ha a gárda erõszakkal szerezné meg a felszerelést, akkor mi legyen a te-
endõ. A hadügy válasza értelmében a fegyverek és ruházat kiadható volt, illetve
amennyiben szükséges, úgy az erõszakot karhatalommal megakadályozhatták.9
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A kolozsvári román nemzetõrség novemberben levált a magyarról, Siegler tá-
bornok rendeletére külön kaszárnyában helyezték el. A magyar kormány pedig
arról intézkedett, hogy felszereléssel, fegyverrel lássák el õket. Kolozsváron, a
népek önrendelkezési joga és egyenlõsége jegyében, a román nemzetõrség pa-
rancsnokának Kotucz századosnak, két alkalommal összesen kb. 2 300 000 
koronát utalt ki a kormány. Az így felszerelt zászlóalj erejû román alakulat a
Magyar utcában lévõ laktanyában került elhelyezésre.10 Az önálló, a magyar ka-
tonai hatóságoktól függetlenül mûködõ román nemzetõrségek ott, ahol még a
magyar állam valamilyen formában jelen volt, attól igényelték a felszerelést és
ellátmányt; az ellenõrzésük alatt tartott területeken pedig jellemzõen lefoglalták
a katonai felszereléseket, eszközöket. A magyar nemzetõrségek csak addig mû-
ködhettek, amíg a demarkációs vonalig11 elõrenyomuló román hadsereg alakula-
tai le nem fegyverezték õket, ahogy a csendõrséget is.

Az új haderõ létrehozása Erdélyben is komoly nehézségekbe ütközött, rend-
kívüli körülmények között történt. November 12-én jelent meg a Friedrich Ist-
ván államtitkár által jegyzett 29867/1918. sz. rendelet,12 amely az új, a belgrádi
katonai konvencióban13 engedélyezett nyolc hadosztály szervezésével kapcsola-
tos irányelveket tartalmazta. Erdély és Dél-Magyarország tekintetében utasítást
adott arra, hogy a demarkációs vonalon túli területekrõl a már megalakult egy-
ségeket vonják ki. A hadosztályok megszervezéséhez szükséges lépéseket a 
kerületi parancsnokságnak mielõbb meg kellett tennie. A rendelet melléklete
tartalmazta az új hadsereg hadrendjét. Az Erdélyi Katonai Kerületi Parancsnok-
ság területén a 38. hadosztályt kellett felállítani, amely a 75. kolozsvári és a 40.
szatmárnémeti alakulási helyû gyalogdandárokból állt. Elõbbihez a 21. kolozs-
vári, a 24. (volt brassói) zilahi, utóbbihoz a 12. szatmárnémeti és a 32. dési gya-
logezredek tartoztak. Keveset tudunk a rendelet megjelenését követõ napok
szervezõmunkájáról, információink leginkább csak november végérõl vannak,
amikor már Kratochvil Károly ezredes irányította a kerületi parancsnokságot és
a hadosztályt. Az ezredek feltöltésének nyilvánvalóan korábban meg kellett
kezdõdnie, hiszen az ezredest csak november 26-án rendelték Nagyváradról
Kolozsvárra.

A 38. hadosztály négy ezrede közül a 12. szatmári gyalogezred feltöltése 
sikerült a leghamarabb. Az alakulat fegyelme, a korszellemnek megfelelõen,
rendkívül rossz volt, a legénység a kinevezett ezredparancsnokot távozásra
kényszerítette, maguk választottak újat. A helyzet azonban nem a 12. ezrednél
volt a legrosszabb. A Kolozsvárról és környékérõl kiegészített, a kincses város-
ban elhelyezett 21. ezrednél uralkodó állapotok fölülmúlták azt. A zabolátlan 
legénységet a tisztikar képtelen volt kordában tartani. Fõ szórakozásukat a
mennyezetbe és az ablakon át való lövöldözés jelentette. Munkára nem voltak
hajlandóak, asszonyok és más polgári munkaerõ felvételét követelték. A legény-
ségi szobák berendezését nem kímélték, összetörték, az ablakon kihajigálták.
Egy alkalommal maga Kratochvil ezredes látta, amint az emeleti ablakokból be-
rendezési tárgyak és egész kenyerek röpültek az utcára.14 Az ezredes a demarká-
ciós vonal védelmét ellátó csendõr- és nemzetõr-alakulatok, valamint a tiszti kü-
lönítmények megerõsítésére rendelte a 21. ezredet. Elsõdleges célja az volt, hogy
megszabadítsa tõlük a várost, illetve remélte, hogy a vonalon a fegyelmezésük
könnyebben fog sikerülni. Az ezred bevagonírozása, elindulása katasztrofális
volt. A legénység egész nap ivott a pályaudvaron, lövöldöztek, és kézigránátokat
hajigáltak, egy részük szétszéledt. Késõbb sikerült õket Tordára, Nagyenyedre és24

2018/12



Székelykocsárdra szállítani. Magatartásuk a románoknak jó ürügyül szolgált ar-
ra, hogy a zûrzavarra, fenyegetettségükre hivatkozva szorgalmazzák a demarká-
ciós vonalon túl fekvõ stratégiai pontok megszállását. 

Miközben a románok november 12-tõl kisebb, majd a hónap végén nagyobb
erõkkel zárkóztak fel a demarkációs vonalhoz, Kolozsváron felcsillant némi 
remény. Néhány székely tiszt fejében megfogalmazódott a gondolat, hogy a ro-
mánok által még meg nem szállt, illetve részben birtokba vett Székelyföldre kel-
lene menniük legénységet toborozni. Így írt errõl Zágoni István, aki maga is részt
vett a toborzásban: „A gondolat adódott, kínálta magát a históriai oszlopok re-
csegése mögül. Magam is házaltam vele, hivatott férfiaknak igyekeztem odafor-
dítani a figyelmét, türelmetlenség provokálásig indítványoztam, ajánltam, míg
egy erdélyi magyar nagyság, kinek emléke legyen áldott, reám nem kiáltott: »Ne
mind mondja, s ne beszéljen annyit, hanem csinálja meg!«”15 Ez az erdélyi ma-
gyar nagyság Apáthy István, a nemzeti tanács erdélyi vezetõje, késõbbi fõkor-
mánybiztos volt. A parancsnokság vezetõ tisztjei is magukévá tették a terveket.
A fiatal székely tisztek parancsot, menetlevelet, pénzt és téli ruházatot kaptak.
November 28-án már Baróton voltak, a szervezkedés központjában. A tisztek egy
része Erdõvidéken széledt szét, a többiek Háromszékbe és Csíkba mentek to-
vább. Biharcfalváról döcögtek november 30-a éjjelén az elsõ szekerek az önkén-
tesekkel az ágostonfalvi vasútállomásra. Aztán jöttek a hermányiak, olasztelki-
ek, baconiak, füleiek, bardóciak, Erdõvidék megmozdult.

Micsoda történelmi pillanat 1918. december 1-je! A gyulafehérvári román
nemzetgyûlés napja, ahová és ahonnan a magyar kormány különvonatai szállí-
tották az erdélyi románságot. Ugyanazon a napon indult útnak Bocz százados
páncélvonata, amely a családjukat, szülõföldjüket, hazájukat féltõ erdõvidéki
székelyeket vitte fegyvert fogni Kolozsvárra.

Itt kell megjegyeznünk, hogy Bartha Albert miniszterségének idején, novem-
ber 16-án a hadügy arra utasította a hazatérõ katonákat fogadó állomásokat,
hogy a székelyföldi legénységet mint egységes szállítmányokat indítsák útba, 
illetõségi helyük szerint csoportosítva. Egyben felkérték a Székely Nemzeti
Tanácsot,16 hogy a székely legénységet figyelmeztessék az öt legfiatalabb korosz-
tály bevonulási kötelességére.17 Kivételes eljárás volt ez, ahogyan az is, amellyel
a volt cs. és kir. 82. gyalogezred pótzászlóaljának Szászvárosból Székelyudvar-
helyre történõ áthelyezését engedélyezték.18 A kivételek ezzel nem fejezõdtek
be, késõbb, a két legfiatalabb korosztály szabadságolására vonatkozó rendelet19

megjelenése után a székely ezredparancsnokság immár Szatmárnémetibõl kérte,
hogy a szabadságolástól a hadügy a székely zászlóaljak esetében tekintsen el. 
A minisztérium válaszában értesítette a szatmárnémeti dandárparancsnokságot,
hogy a két legfiatalabb korosztályhoz tartozó önként további szolgálattételre 
jelentkezõket nem kell szabadságolniuk.20 Úgy tûnik, Bartha alezredes, hadügy-
miniszter kitüntetett figyelmet fordított a Kolozsváron, majd Szatmárnémetiben
állomásozó székely legénységû alakulatokra. Az öt legfiatalabb korosztály
visszatartására, behívására vonatkozó rendeletek21 természetesen a Székelyföld-
re is vonatkoztak, tehát élt a bevonulás kötelezettsége. A katonai kiürítés elren-
delése (november 12.) után a székelyeknek nem volt hova bevonulniuk, ezért
bírt különös jelentõséggel a toborzás, hiszen megteremtette a bevonulás lehetõ-
ségét. Bár Zágoni István azt írta, hogy szervezkedésük a helyi közigazgatás ellen-
állásába ütközött, több adattal rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy a helyi köz-
igazgatási tisztségviselõk a román megszállás elsõ napjaiban is a legfiatalabb
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korosztályok bevonulása érdekében tevékenykedtek. Udvarhely megye alispán-
ja december 16-án értesítette a minisztériumot arról, hogy Szabadi Tivadar és
Tompa István fõszolgabírókat a románok letartóztatták, amiért azok bevonulás-
ra szólították fel az érintett korosztályokat.22

A megszálló román katonai hatóságok a magyar kormány a román nemzetõr-
ségeket támogató eljárásával gyökeresen ellentétes gyakorlatot követtek, hiszen
nem fel, hanem leszerelték a magyar nemzetõrséget, csendõrséget, megakadá-
lyozták azt, hogy az általuk megszállt területekrõl a hadkötelesek bevonuljanak.
A Székelyföldön a 18–36 éves korú férfiak nemhogy nem vonulhattak be, de
utazni sem utazhattak.23

Az elsõ székely önkénteseket szállító páncélvonat gond nélkül beérkezett 
Kolozsvárra. A pályaudvarról a tisztek zárt alakzatban, énekszóval vezették a 
legénységet a Honvéd utcai laktanyába, ahol pokoli állapotok fogadták õket. 
A feldúlt, kifosztott körletek olyan rendetlenek, mocskosak voltak, hogy az önkén-
tesek kérték, hozassanak nekik szalmát, és inkább az udvaron alszanak. Néhány
nap alatt a székelyek kitakarították, lakhatóvá tették a körleteket. Napjaik azzal
teltek, hogy alakzatban, nyolcas sorokban bejárták Kolozsvár fõterét és fonto-
sabb utcáit. Erõt árasztottak, és nyugalmat hoztak a város magyar lakosságának.
A kincses város fellélegzett, ez a helyzet azonban csak néhány napig tartott. 
A város tele volt lopott katonai egyenruhába bújt szélhámosokkal, román provo-
kátorokkal, akik székelynek kiadva magukat folytatták a „forradalmat”, hatal-
maskodtak, garázdálkodtak, megpróbálták lejáratni az önkénteseket. Szükségessé
vált, hogy a székelyek megkülönböztetõ jelvényt viseljenek. Sárga Kristóf rõfös
Deák Ferenc utcai üzletében fehér anyagot vásároltak, amelybõl szalagokat vág-
tak, és a Lyceum Nyomdában rájuk nyomták a feliratot: „Székely Zászlóalj”, kör-
bélyegzõ is került a jelvényre, elkerülendõ a hamisítást. 

A megkülönböztetés mellett a tisztek szerették volna a székelyeket elkülöní-
teni attól a szellemtõl, amely a nagyvárost belengte. Igyekeztek megóvni a legény-
séget a provokációktól és önmaguktól, természetükbõl fakadó hirtelenségüktõl,
ezért határozták el, hogy a város kívül esõ részén lévõ Fellegvár barakkjaiban 
helyezik el õket. Az áthelyezésre vonatkozó parancsnak nem örült a legénység, 
a katonai fegyelem még gyenge lábakon állt, az utasítást ezért meg kellett magya-
rázni nekik. A tisztek közül sokan ismerték a székely ember, a székely baka ter-
mészetét, hiszen többen közülük valók voltak. Egy ilyen tiszt, Székely Lajos
talpraesett ötlete oldotta fel az átköltözés körüli feszültséget, aki ennyit mondott
a katonáknak: „Fiúk! Akié a Fellegvár, azé Kolozsvár.”24 Nem volt ez igaz, de jól
hangzott, a tömör érvelést a legénység elfogadta. A fellegvári barakktábort – mi-
vel az a város külsõ részére esett – a „forradalmárok” nem dúlták fel, nem fosz-
tották ki. Itt folytatták a tisztek az önkéntes alakulat feltöltését, felfegyverzését,
kiképzését.

A kolozsvári toborzott székelyekbõl megalakult az elsõ székely zászlóalj. Az
ideiglenes parancsnok Zágoni István lett, majd tõle Berde Gábor õrnagy vette 
át a parancsnokságot. Késõbb a már Kolozsváron ezreddé szervezet alakulat elöl-
járójának Nagy Pál ezredest nevezték ki. December elején sorban érkeztek a vo-
natok Kolozsvárra, késõbb jöttek, ahogy tudtak Csíkból és Háromszékbõl az ön-
kéntesek. Felszerelésük és felfegyverkezésük nem ment könnyen. Ruházattal a
székelykocsárdi raktárakból el tudták látni az alakulatot, fegyvere azonban még
karácsony elõtt is csak a legénység felének volt. Ahogy 1918-ban minden más
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katonai egységnél, úgy a székely zászlóaljnál is a legfontosabb probléma, a leg-
nehezebb feladat a legénység fegyelmezése volt. 

A hosszú háborúba belefáradt, a béke és a forradalom illúziójában megrésze-
gült, atomjaira hullott, átmenetileg talán nem is létezõ nemzet megbolydult
aggyal, érdekeit fel nem ismerve, cél nélkül tombolt a hamis próféták, tehetség-
telen politikusok eszméinek zûrzavaros világában. A Székelyföldet sem kerülte
el az õszirózsás összeomlás, nyomában kifosztott üzletekkel, raktárakkal, meg-
alázott tisztekkel, fegyverrel rendezett családi és falvak közötti vitákkal, tréfából
elhajított kézigránátokkal és kilõtt golyókkal, meggyilkolt jegyzõvel és pappal. 
A mámor ott talán hamarabb múlt, hiszen a veszély oly közel volt, a szomszédban,
sõt november 12. után már a portájukon jelent meg. Felrémlett az 1916-os román
támadás és mindaz, ami követte. Olyan volt a székely zászlóalj, mint a Székely-
föld. Meglegyintette a korszellem, de leginkább karakterének egyes vonásait erõ-
sítette fel. Impulzívnak nevezik õket a források, az elsõ benyomásra, ösztönzés-
re hirtelen cselekvõ embereknek.25 Impulzus pedig érte õket bõven, egy levert
magyar címer, egy román kokárda vagy zászló, egy rossz, sértõ szó azonnali 
cselekvést váltott ki belõlük. Gyengeség is, de inkább erõ volt az impulzivitásuk-
ban, hiszen képesek voltak a cselekvésre, érdekeik felismerésére. A tisztjeikre
várt a nem kis feladat, hogy a bennük rejlõ erõ és értékek felhasználására meg-
teremtsék a formát, a kereteket. December 9-én, alig több mint egy héttel az el-
sõ páncélvonat beérkezte után Kratochvil ezredes így jellemezte a székely ön-
kénteseket: „Az itt bevonult székelység külsõleg tényleg tekintélyes erõt repre-
zentál. Valóságban azonban a székely katonák fegyelmezése igen nehezen halad.
Vérmérsékletükbõl kifolyólag minden székely a maga ura akar lenni, szeret pro-
vokálni, és aztán a saját bírája lenni [önmaga bíráskodni]. A megalakult székely
zászlóaljak korántsem alkalmasak arra, amire õket számbeliségük és kiváló egyéni
tulajdonságuk képesítenék. Fegyelmezésükre beosztott tisztjeik és a Székely
Nemzeti Tanács26 tagjai nagy munkát fejtenek ki, s idõvel értékes csapat alakul
ki belõlük.”27

1919. január 20-án Nagybaconi Nagy Vilmos százados a következõket jelen-
tette a hadügynek a már Szatmárnémetiben állomásozó, székely önkéntesekbõl
létrehozott alakulatról: „A Szatmáron lévõ székely gyalogdandár csapatai – je-
lenleg 1 gyalogezred és 1 önálló zászlóalj – teljesen fegyelmezettek és parancs-
nokai kezében vannak. A tisztek és legénység közötti érintkezés és viszony a
lehetõ legjobb. A bizalmi férfiak28 a tisztikart a fegyelem megszilárdításában tel-
jes mértékben támogatják. Kisebb kihágások még elõfordulnak, de az ilyeneket
a legénység maga azáltal bünteti meg, hogy az illetõket mint a maga körébe nem
illõ elemet onnan kizárja.”29 Néhány hét alatt tehát bekövetkezett az, amire
Kratochvil számított, a kiváló egyéni tulajdonságokkal bíró, erõsen impulzív
székelyek fegyelmezett, önfegyelmezõ katonai egységeket képeztek, amelyekben
még a katonatanácsok bomlasztó befolyásának érvényesítésére hivatott bizalmi
férfiak is a fegyelem és rend megteremtését támogatták. 

December 29-én a hadügy elrendelte az 1899–1900. évben születettek tartós
szabadságolását, ami alól az ehhez a korosztályhoz tartozó székely önkénteseket
felmentették. 1919. január 12-tõl a néphadseregbe a bevonulásra jelentkezõ
1896–1898-as évfolyambelieket már nem vehették fel szolgálatba, ehhez képest
a 38. hadosztály január végén Debrecenben megkezdte a toborzást. Az egyik ol-
dalon egy használhatatlan, a közrendre veszélyforrást jelentõ „hadsereg” lesze-
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relése, a másikon egy, a kor viszonyaihoz és a többi alakulathoz képest fegyel-
mezettnek tekinthetõ hadosztály feltöltése.

Zágonitól tudjuk, hogy a székely önkéntesek leginkább a fiatalabbak közül
kerültek ki, az idõsebb korosztályok otthon maradtak, tekintettel a közelgõ román
megszállásra. Érkeztek Kolozsvárra Csíkból, Háromszékbõl személyvonattal, te-
hervonattal, fogaton, gyalog, ahogy csak, ameddig csak tudtak. A Kolozsváron,
majd Szatmárnémetiben gyülekezõ székelyek azonban nem csak keletrõl, a Szé-
kelyföldrõl gyarapodtak. A Székely Nemzeti Tanács által Budapesten felállított
Székely Irányító Különítmény a fogságból hazatérõ, illetve a leszerelés után a fõ-
városban maradt székelyeket is igyekezett a 38. hadosztályhoz küldeni.

Az új hadsereg megszervezésére vonatkozó rendeletek kapcsán említettük,
hogy létezett a bevonulási kötelezettség. Ennek ellenére, ahogy a toborzott szé-
kely legénység önmagát, úgy tisztjeik és a 38. hadosztály parancsnoksága is 
a Székelyföldrõl bevonultakat egyértelmûen önkéntesnek tekintették. Létszá-
mukra vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk, egyes források szerint 1918 de-
cemberének elején 4000-en voltak, túlzónak tûnik azonban ez a szám, december
közepéig legfeljebb 2000-3000 fõ gyûlhetett össze Kolozsváron.

Az önkéntesekbõl létrehozott zászlóaljak a 38. hadosztály parancsnoksága
alatt álltak, de annak rendeletben meghatározott hadrendjébe nem tagozódtak
be. A Kolozsváron szervezõdött alakulatok önelnevezésében a kezdetektõl ott a
„székely” jelzõ: székely zászlóalj, székely ezred. A már ezreddé fejlesztett alaku-
lat az 1. Székely Ezred elnevezést kapta, és egyik, a hadosztály keretében felál-
lított ezredbe (12., 21., 24., 32.) sem sorolták be, ahogy a hadrendben megjelölt
dandárokba (40., 75.) sem. A hadosztály alárendeltségébe tartozó önkéntes 
székely alakulatokat január közepén, a hadosztály hadrendjének újragondolása,
átalakítása során illesztették abba. 1919. január 9-én kelt az a Friedrich István 
államtitkár által jegyzett, Festetics Sándor hadügyminisztersége idején kiadott
rendelet,30 amely arra hivatkozva, hogy a 38. hadosztály székelyekbõl alakult
meg, és kötelékében már megszervezett székely zászlóaljak vannak, ezért a Szé-
kely Hadosztály elnevezést kapta. A 38. hadosztály elnevezés január 20-ával
megszûnt. A rendelet az elnevezés megváltoztatásával egyidejûleg rendelkezett
a Székely Hadosztály tagozódásáról is. A hadosztály annyi dandárt hozhatott
létre, amennyi a már meglévõ és még szolgálatra jelentkezõ székelyekbõl és er-
délyi magyarokból létrehozható volt. A dandárok alkalmasak voltak a felszerelt
legénység befogadására, illetve megteremtették a bõvítés lehetõségét. A gyalog-
ság két székely és egy magyar dandárból állt volna, s január 20-án a három dan-
dárból kettõ állt fel, egy székely és egy magyar. 

A Friedrich-féle rendelet alapja a Bartha Albert által december elején, a ria-
dózászlóaljak létrehozására kiadott utasítás volt.31 A Székely Hadosztály létreho-
zásával kapcsolatos rendelet több melléklete arra utal, hogy a Bartha idején meg-
alkotott hadrendeket vették át. A Székely Hadosztály létrehozásával kapcsolatos
rendelet több melléklete arra utal, hogy a Bartha idején megalkotott hadrende-
ket részben átvették. A 2. számú melléklet száma pl. eredetileg a 32243/eln. 1.a.
sz./1918. volt, ezt azonban lehúzták és átjavítottak, ahogy a melléklet címét is,
hiszen eredetileg ez volt: Egy riadó zlj hadrendje, ebbõl a riadó szót lehúzták és
kézzel ezt írták fölé: „székely (erdélyi)”. 

A Székely Hadosztály hadrendjérõl kiadott rendelet meghatározta azokat 
a szerkezeti kereteket, amelyek kijelölték a hadosztály megerõsítésének útját. 
A zavaros szervezeti és parancsnoklási viszonyok között nehéz megállapítani,28
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hogy mi az, ami a rendeletbõl megvalósult, és mi nem. Egy 1919. II 25-én kiadott
parancs32 arról tanúskodik, hogy egy székely és egy magyar gyalogdandár-pa-
rancsnokság jött létre, valamint a székely tüzérdandár. A hadosztály parancs-
nokságát a Szatmárnémetiben elhelyezett székely gyalogdandár-parancsnokság
látta el. 1919 márciusa újabb változást hozott, a hadügyminiszter 2669/eln. 6.
1919. sz. rendelete – amely a Magyar Népköztársaság önkéntes hadseregének
szervezetét határozta meg – megszüntette a Székely Hadosztály elnevezést, he-
lyette a Székely Különítmény név bevezetését, használatát rendelte el. Ezzel
együtt meghagyta, hogy a „székely csapatok jelenlegi összeállításukban… meg-
maradnak”.33 A névváltozásra praktikus, hadseregszervezési okok miatt került
sor. Böhm Vilmos hadügyminiszter abban reménykedett, hogy az önkéntes had-
seregben rövid idõ alatt felállítják a belgrádi katonai konvencióban engedélye-
zett hat gyaloghadosztályt. A különítménnyé átnevezett, átszervezett Székely
Hadosztályt, kiemelve azok közül, a hetedik gyaloghadosztályt alkotta volna. 

A különítményben az ezredkereteket megszüntették, azokat csoportokká
szervezték át. A Székely Dandár öt zászlóalja alkotta az 1. Székely Csoportot, a
21. Székely Csoportot a 21. és a 32. ezredekbõl állították össze, a 24-et pedig 
a 24. és a 12. gyalogezredekbõl. Mindegyik csoporthoz tartozott egy tüzérosztály.
A januári átszervezéshez képest változást jelentett még, hogy miután a huszár-
ezredet nem tudták feltölteni, huszárosztállyá szervezték át azt. A tüzérdandár
ettõl kezdve szintén csoportként mûködött, amelyet a székely tábori, a székely
tábori nehéztüzérezredek és a székely hegyitüzérosztály alkotott. A volt hadosz-
tály hadrendje ezeken túl lényegesen nem változott. Önálló csoportot alkotott a
13 századból álló, ún. Verbõczy-zászlóalj, amely tiszti különítményekbõl, a volt
erdélyi nemzetõrség egységeibõl, hadapródiskolásokból, csendõrökbõl alakult,
parancsnoka Verbõczy Kálmán százados volt. 

Az 1. Székely Csoport parancsnoka Nagy Pál ezredes, majd Csekõ Ágoston 
alezredes, a 21.-é Kubay Lajos, Csekõ Ágoston, majd Schuppler Ferenc alezrede-
sek, a 24.-é Mjazovszky Géza, majd Gombos Zoltán alezredesek voltak. A tüzér-
csoport parancsnokságát Bõhm Béla alezredes, a huszárosztályét Percs Aladár
alezredes látta el. Az árkászzászlóaljat Röder Adolf százados vezette, a lõszerra-
kodó századot Bikfalvy Pál hadnagy.

A székely önkéntesek mozgósítása alulról jövõ kezdeményezés volt, de nem
járhatott volna eredménnyel, ha nem nyerték volna el a hadügy irányítóinak:
Bartha Albert, Festetics Sándor miniszterek és Friedrich István államtitkár támo-
gatását. A szervezkedés politikai támasza a Budapesti Székely Nemzeti Tanács
volt, amelynek vezetõ alakjai – Ugron Gábor, dr. Rozsnyay Dávid, Jancsó Bene-
dek, Nagy Vilmos és a háttérbõl gr. Bethlen István – mindent megtettek a had-
osztály megalakítása, fejlesztése érdekében.

A hátszél azonban enyhe fuvallat volt a szembefújó légáramlatokhoz képest.
Az új magyar haderõ létrehozását leginkább a baloldali politikai erõk akadályoz-
ták. A Károlyi által képviselt képtelen pacifizmus és a kormány legitimitása 
érdekében hozott kapkodó, káros döntések fontos, de nem a legfontosabb ténye-
zõk voltak. Alapvetõ problémát jelentett a politikai helyzet tisztázatlansága, 
a hatalom kizárólagos birtoklására törõ szocialisták, kommunisták tevékenysé-
ge. A hadügyminiszterek legjobb elképzelései és tervei is megtörtek a katonata-
nácsok által épített falon, Pogány Józsefnek a Budapesti Központi Katonatanács
elnökének tevékenységén, ambícióin. Az õ szemükben egy fegyelmezett, hadra
fogható, a belsõ rend fenntartására is alkalmas, de nem a befolyásuk alatt álló
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haderõ az ellenforradalmat jelentette. Egy értékeit veszített, ideológiailag át-
gyúrt, mégoly fegyelmezetlen hadsereg azonban veszélytelen volt számukra.

A mindezek ellenére létrejött Székely Hadosztály megalakulása sikertörténet-
nek tekinthetõ. Az érdekeit felismerõ legénység és az emberfeletti munkát vég-
zõ tisztek sikertörténetének.
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