Garda Dezső (Gyergyószentmiklós):
A székelyek és 1918. december 1.
Az antant hatalmak Magyarország felosztásáról 1918 őszéig
„Az Osztrák-Magyar Monarchia sírját az antant két lapáttal ásta meg: titkos szerződésekkel
és szövetséges-közi megállapodásokkal, valamint a nemzetiségi mozgalmak vezetőinek tett
ígéretekkel és hivatalos, félhivatalos nyilatkozatokkal” – írta Ormos Mária, Magyarország és az
antant hatalmak viszonyáról. A sírásás egyik fontos epizódját a bukaresti titkos szerződés képezte.
Ezt az angol, a francia, az olasz és az orosz kormány nevében bukaresti követeik írták alá 1916.
augusztus 17-én, míg román részről Ion Brătianu miniszterelnök látta el kézjegyével. A konvenció
értelmében a román kormány kötelezte magát a háborúba való belépésre, a szövetségesek pedig
elismerték országának területi integritását, valamint jogát a 4. cikkelyben felsorolt területekre. E
cikkely leírta Románia háború utáni határait. Keleten a fennálló orosz-román határt ismerte el.
Ezután a határ Galícia és Bukovina, illetve Galícia és Magyarország vonalát követte. A Tisza
mentén négy kilométerrel túlhaladta Vásárosnaményt, s onnan dél felé fordulva hat kilométerrel
Debrecentől keletre haladt el. A Fehér-Körös és a Sebes-Körös torkolatától három kilométerrel
nyugatra szelte át a Köröst, hogy Szegedtől északra érje el ismét a Tiszát. Innen a folyót követte a
Dunáig, majd a Dunát Románia akkori határáig. Ily módon tehát Romániának ígérték Bukovinát,
Erdélyt, a Partiumot, a magyar alföld keleti részét és a Bánságot. A szerződő felek kötelezték
magukat, hogy „nem kötnek különbékét, sem pedig általános békét másként, mint együttesen és
egyidejűen”. A szövetségesek Romániának a leendő békekonferencián egyenjogú részvételt
helyeztek kilátásba.223
E szerződés tartalmát nem mindegyik antanthatalom képviselője vette szó szerint.
Annak tudatában, hogy az ígéreteket a katonai szükségletek diktálták, némelyikük úgy
vélekedett, hogy beváltásukat nem kell egészen komolyan venni. Bármiként is gondolkodtak
azonban az antant országok követei, a szerződést a hatalmak aláírták, s érvényét addig, amíg
Románia vállalt kötelezettségeinek eleget tett, nem lehetett kétségbe vonni.
A titkos szerződés nem jelentett egyebet, mint katonai szövetséges szerzését egy
ellenséges hatalom megcsonkításának ígérete fejében. Időközben azonban újszerűen
közelítették meg Magyarország felosztásának lehetőségét. Ezt a háború jellegének és a
követendő céloknak a megfogalmazása jelentette. E törekvésből az első világháború idején és
közvetlenül befejezése után megszületett a háború és a béke elvi magyarázata, s ami ennél
fontosabb: a tervezett békemegoldások indoklási rendszere. Ezt az amerikai, angol vagy a
francia diplomaták különböző értelmezésekben fejtették ki. Az alapérvet az Egyesült Államok
elnökének jelentették, amelyeket részben már az antanthatalmak is a magukévá tettek. Most
már nem volt ajánlatos annektálásról, területfoglalásról, stratégiai határról beszélni, sokkal
inkább a nemzeti jogokról és az önrendelkezési elvről. Az önrendelkezési elvet kapcsolatba
hozták a demokrácia és a liberális szabadságjogok eszméjével.
1916. december 6.-án a központi hatalmak hadjárata Bukarest elfoglalásával véget ért. A
román kormány az események kényszerítő hatására fegyverszünetet kötött a központi hatalmakkal.
1918. május 7-én a központi hatalmak aláírták Romániával a bukaresti békét. E különbéke értelmében
Románia nem lehetett hadiállapotban a központi hatalmakkal, ha az Osztrák –Magyar monarchia
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vagy Bulgária leteszi a fegyvert. Ezen cikkely ellenére 1918 őszén Románia területi igényeinek érvényesítésére két módszerrel kísérletezett. Egyrészt bizonygatta, hogy a bukaresti béke nem ingatta meg
a titkos szerződés érvényét, másrészt pedig a nemzeti önrendelkezés elvét hangsúlyozta.1918-tól
elsősorban a román emigráció vezetői, köztük Take Ionescu, kezdtek a román nemzeti egység
nevében szervezkedni. A kétféle érvelés a háború befejezése után összefonódott, oly módon azonban,
hogy a demokratikus és nemzeti elvek Brătianu szájából kissé idegenül hangzottak.224
A magyar őszirózsás forradalom

Öszirózsás forradalom
A Magyar Nemzeti Tanács 1918. október 23-24-én alakult meg. Elnöke Károlyi Mihály
volt, programját Jászi Oszkár dolgozta ki. Programjában a háború azonnali befejezését, a
független magyar állam megteremtését, demokratikus átalakulást, szociális reformokat, a
nemzetiségekkel való megbékélést hirdette. Kinyilvánította az ország területi integritásának
sérthetetlenségét.225
A történészek október 30-át tartják az 1918-as évi magyar forradalom kitörése
kezdetének. Ekkor a budapesti Astoria szálló előtt estefelé nagy tömeg verődött össze, és
követelni kezdte, hogy történjen már valami. Erre az egyik szónok bejelentette, hogy a nemzeti
tanács elhatározta, hogy maga veszi kezébe a hatalmat, és a kormányt nem létezőnek tekinti.
Még aznap éjszakáján az összeverődött csőcselék a honvédügyészség fogházából kiszabadította
a rabokat, közben éjféltájban pedig, Heltai Viktor tartalékos főhadnagy Göndör Ferenc
asszisztálása mellett néhány katona segítségével a térparancsnokságot hatalmába kerítette.
Károlyiék a letartóztatott Várkonyi tábornok várparancsnok helyébe Heltai Viktort nevezték ki
várparancsnokká.226
A hadsereg Böhm és Pogány befolyása alatt a szocializmus osztályhadseregévé vált.
Pogány József vezetésével, a ki a budapesti katonatanács elnöke volt a tiszteket leváltották és
helyükbe ún. bizalmi tiszteket választottak. Ezek a bizalmi férfiak voltak Pogány első
kommunista ügynökei, akiknek révén gyorsan terjedt a rombolás munkája.227
1918. október 31-ére virradó éjjel a Nemzeti Tanácshoz átállt munkások és katonák
megszállták a középületeket, a postát, a telefonközpontot, a Keleti pályaudvarról visszahozták
a bevagonírozott katonákat. Semmiféle erő nem volt, amely szembeszállhatott volna a tömegekkel. Az emberek, – kabátjukon őszirózsával – lelkesen ünnepelték a győzelmet. Hadik
lemondott, s a király gróf Károlyi Mihályt nevezte ki miniszterelnökké. A kormány a KárolyiOrmos Mária: Padovától Trianonig 1918-1920. Kossuth könyvkiadó. Budapest, 1983. 13-19
Gottfried Barna: Hadseregszervezés és a Székely Hadosztály.= Gottfried Barna–Nagy Szabolcs: A Székely
Hadosztály története. Tortoma könyvkiadó, Barót. 2011. 38.
226
Doberdói Breit József: A Magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a Vörös Háború története.
Kiadja a Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár. Budapest. 1925. 28.
227
Doberdói Breit József: i.m. 55.
224
225

107

, a Polgári Radikális és a Szociáldemokrata Pártból alakult meg néhány párton kívüli szakember
bevonásával. A kormány tagjai: belügyminiszter gróf Batthyány Tivadar, aki a király személye
körüli miniszter feladatait is ellátta, kereskedelem-, ipar- és közlekedésügyi miniszter Garami
Ernő, földművelésügyi miniszter Búza Barna, aki egyúttal ideiglenesen az igazságügyminiszter tisztét is betöltötte, vallás- és közoktatásügyi miniszter Lovászy Márton, honvédelmi
miniszter Linder Béla; tárca nélküli miniszterek: Nagy Ferenc (közélelmezés), Jászi Oszkár
(nemzetiségi ügyek), Kunfi Zsigmond (népjóléti ügyek).
A kormány programja kimondta az ország függetlenségét, de elismerte Károlyt királynak,
választójogot és politikai szabadságjogokat, radikális birtokpolitikát, munkaügyi és népjóléti
intézkedéseket ígért. Az esküt a király előtt tették le.
Az est folyamán lelőtték gróf Tisza Istvánt.228 1918. november 1-én a forradalmat köszöntő
munkásgyűléseken – a MÁV Gépgyárban, a Csepeli lőszergyárban –, a köztársaság kikiáltását
követelték. Ennek hatására Károlyi fölmentést kért és kapott a királynak letett eskü alól. A
kormány úgy határozott, az államforma kérdését az alkotmányozó gyűlés fogja eldönteni. A
forradalom győzelmének híre vidéken azonnal radikális akciókat váltott ki: a jegyzőknek
mintegy harmadát elkergették, sok helyen lefoglalták a nagybirtokok magtárait, az üzletek
árukészleteit, lefegyverezték a csendőrséget. Az egész országban munkás és helyi nemzeti
tanácsok alakultak.

Tisza István
1918. november 2-án a Szociáldemokrata Párt szervezésében megalakult a budapesti Központi Munkástanács, amely legfontosabb feladatát a rend megőrzésében jelölte meg.
Kunfi Zsigmond fölhívta a munkásságot, hogy a konszolidáció érdekében 6 hétre függessze föl
az osztályharcot. Elrendelték a fegyverek beszolgáltatását. E napon hangzott el Linder pacifista
beszéde: „Nem kell hadsereg többé!” Megkezdődött a katonatanácsok átszervezése.
A padovai fegyverszünet és a belgrádi béketárgyalások
1918. november 3-án Padovában az Osztrák-Magyar Monarchia megbízottai aláírták a fegyverszüneti szerződést. Az olaszok által kijelölt demarkációs vonal azonos volt a
történeti Magyarország határaival. Bár a fegyverszüneti feltételek Magyarországra nézve nem
jártak konkrét következményekkel, általános természetű előírásait rá is vonatkoztatták az antant
hatalmak, anélkül hogy Magyarország hozzájárulását kérték volna. A fegyverszünetet a
monarchia nevében kötötték meg.229
A balkáni hadsereg parancsnoka Franchet d’Esperey a padovai fegyverszüneti
szerződéssel kapcsolatban jelezte, hogy ő illetékes a balkáni fronton a fegyverszünet
megkötésére és nem ismerte el a padovai szerződést. Mivel folytatta előnyomulását a magyar
Az új kormány névsora. = Székely Nép, 1918. november 2.
Ormos Mária: i.m. 59. és Fegyverszüneti tárgyalások az olasz fronton.= Székely Nép, 1918. november 2. és
Az olasz fegyverszünet feltételei.= Székely Nép, 1918. november 6.
228
229

108

határ felé 1918. november 6-án Károlyi Mihály vezetésével kormányküldöttség utazott
Belgrádba. A béke és fegyverszüneti tárgyalások eredményét Károlyi Mihály miniszterelnök és
külügyminiszter, s Jászi Oszkár nemzetiségi miniszter18 pontba foglalták össze. Franchet
d’Esperey az erdélyi nemzetiségi kérdésben a Szamos, Beszterce, a Maros és Tisza
határolásaival állapította meg a demarkációs vonalat az antant csapatok parancsnoka, és
Magyarország stratégiai pontjainak megszállását követelte. A bel-béke megőrzéséért és esetleges lázadás esetére kikötötte magának, hogy a vízi-utakat és vasutakat igénybe fogja venni.
Károlyi Mihály a béke-, és fegyverszünet feltételeknek minden kikötését nem fogadta el. Végül
is november 13-án Linder Béla tárca nélküli, a béketárgyalások előkészítésével megbízott
miniszter aláírta a belgrádi fegyverszüneti szerződést, amely hat gyalog- és két lovashadosztály
felállítását engedélyezte Magyarországnak. Az antant csapatok számára lehetővé tette az ország
stratégiai pontjainak indoklás nélküli megszállását. A demarkációs vonal a Nagy-Szamos felső
folyásától Marosvásárhelyig, onnan a Maros mentén Szegedig, majd a Baja-Pécs vonaltól
északra a Dráváig húzódott. így, más országrészek mellett a Székelyföld, Erdély déli része, a
Bánát is a demarkációs vonalon túlra került. A konvenció jogi alapot teremtett a történelmi
Magyarország említett területeinek megszállására.
Székelyföldről így látták a belgrádi tárgyalásokat:„Mint a Székely Újság múlt számában hírül
adtuk, a kormány kiküldöttei gróf Károlyi Mihály vezetésével Belgrádba utaztak, a
fegyverszünet megkötése céljából.
A magyar népkormány kiküldöttei november 7-én este találkoztak Belgrádban Franchet
d’ Esperey francia tábornokkal, az antant délkeleti hadseregének főparancsnokával a
fegyverszünet feltételeinek a megállapítására. Három hét előtt – kijelentése szerint – sokkal
kedvezőbb feltételek mellett köthettünk volna fegyverszünetet. Ma le vagyunk győzve. A
magyar kiküldöttek 6 órakor megjelentek a francia tábornok előtt.
Károlyi Mihály gróf a küldöttség tagjait egyenként bemutatta D’Esperey tábornoknak.

Franchet d Esperey a francia hadsereg balkáni parancsnoka
Azután Károlyi Mihály gróf előlépett és felolvasta a magyar népkormány memorandumát, mely 18 pontból áll.
Ezen pontok lényege, hogy a külpolitikában teljesen pacifisták vagyunk, hallani sem
akarunk az imperializmusról és a német szövetségről. Teljesen hívei vagyunk a nemzetek
társaságának. Ami a cseh és délszlávkérdést illeti, elfogadjuk a cseh, délszláv állam felállítását,
csupán az államhatárok megállapításánál vannak óhajaink.
A tábornok válaszában kijelentette, hogy Magyarország 1867-ig népszerű volt
Franciaországban. Rákóczit és Kossuthot tisztelték és a magyar népet szerették a franciák. 1867
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óta azonban Magyarország teljesen a németek járomszalagjára került és a magyarok elnyomták
az ország határain belül élő nemzetiségeket. A magyarok együtt mentek a németekkel és együtt
fognak meglakolni és fizetni. Egyedül Károlyi Mihály gróf orvosolhatja a nép bajait, tömörüljön tehát a magyar nép Károlyi mellett és támogassa őt, mert Károlyi az egyetlen ember, aki
enyhítheti a helyzetet.
A fegyverszüneti feltételek aláírása után a magyar küldöttség táviratot intézett az entente
államokhoz, melyben közlik, hogy a szerződést csak abban az esetben írhatják alá, ha a
béketárgyalásokon biztosítva lenne a magyar állam határai.
Vasárnap délben megérkezett Belgrádból egy futár, aki meghozta az antant válaszát a magyarkormány memorandumára. Az a válasz nem válasz, hanem elutasítás.
A kormány összehívta a Nemzeti Tanácsot, mert úgy találta, ebben a súlyos helyzetben
a kormány nem vállalhatja a felelősséget, inkább a nemzeti tanácsra bízza a saját sorsát is.
Károlyi Mihály, feltárta az ország jelenlegi helyzetét, mely azt parancsolja, hogy kössük
meg a fegyverszünetet és írjuk alá D’ Espery feltételeit.
A nemzeti tanács ehhez hozzá is járult.
Linder minisztert a kormány megbízta, hogy utazzék azonnal Belgrádba a fegyverszüneti szerződés aláírására. Linder este Belgrádba utazott.”230
Ormos Mária szerint, Magyarország objektív helyzete 1918 őszén lényegesen rosszabb
volt, mint amilyennek a kortársak látták, és rosszabb, mint amilyennek maga Károlyi Mihály is
hitte. A negatív tényezők közül a közvélemény elsősorban kettőt érzékelt: a háborús vereséget
és a nemzetiségek elszakadási törekvéseit. Magyarországon azonban nem ismerték az antantnak
a nemzetiségeknek tett ígéretét Magyarország területi megcsonkítására vonatkozóan, melyet az
Amerikai Egyesült Államok elnöke is magáévá tett. Sokan abban reménykedtek, hogy a vereség
következményeit Wilson elvei mérsékelni fogják, valamint abban, hogy a nemzetiségi
vezetőkkel tárgyalni lehet. Magyarországon úgyszólván az emberek nem fogták fel az ország
politikai súlyának csökkenését és diplomáciai szinten nemzetközi elszigetelődését.
Magyarország helyzetéről a Budapesten kialakult csalfa kép elemei közé tartozott, hogy a
kormány, míg Horvátország elszakadását azonnal elismerte, láthatóan bízott abban, hogy a
román, szlovák és szerb politikusokkal tárgyalni lehet. Feltételezték: a tárgyalások
kompromisszumra vezethetnek, és az ország területén a magyar közigazgatást stabilizálni lehet
addig is, amíg majd a békekonferencia magyar részvétellel meghozza végső döntéseit úgy, hogy
az ország a lehető legkisebb csonkítást szenvedje el. A korabeli magyar politikusok nem
tulajdonítottak kellő jelentőséget annak a rendszeres diplomáciai munkának, amelyet a cseh, a
román és a délszláv emigráns csoportok, nemzeti bizottságok évek óta kifejtettek. Az új magyar
kormánynak alig voltak kapcsolatai, s nélkülözte azokat a diplomáciai, személyes és baráti
kapcsolatokat, amelyekkel a románok, csehek és a délszlávok rendelkeztek.231
1918. november 8-án a cseh hadsereg egységei megkezdték a Felvidék megszállását.
1918. november 9-én a minisztertanács megbízta Károlyi Mihályt az önálló magyar
külügyminisztérium és külképviseleti szervek fölállításával. A külügyi igazgatásról az 1918.
évi, V. néptörvény intézkedett. Magyarországnak azonban ekkor csupán Ausztriával voltak
diplomáciai kapcsolatai. Ugyancsak november 9-én üzent hadat Románia Németországnak, ami
gyakorlatilag Magyarország ellen irányult.
Székelyföldi szemmel Magyarország helyzete 1918 novemberének elején
Vákár P. Arthur az események kortársa így értékelte a november eleji eseményeket:„A
győztes forradalom sikerének végső biztosítékaként teljesedésbe ment minden demokratikusan
érző magyar embernek legfőbb politikai vágya: Magyarország függetlensége.
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A forradalom megdöntötte a királyságot és most a magyar jog örök forrása, a nép akarata jogilag
is tisztán fogja körvonalazni az új népköztársaság közjogi formáit, miután annak belső tartalmát
már amúgy is megadta az október harmincadik! vértelen szabadság mozgalom.
S a magyar nemzet és a hadsereg egy szép reggelen megvalósulva látta régi vágyát, Károlyi
Mihály gróf Magyarország miniszterelnöke lett. Érezte mindenki, hogy ez nem egyszerű
személyváltozás lesz, de az egész multi rendszer összeomlik, hogy helyette egy új világ, egy új
Magyarország épüljön fel. A múlt rendszert egy vezető politikus halála pecsételte meg s
politikai ellenfelei nem nyilatkozhatnak Tisza István haláláról szebben, mintha azt mondják,
hogy a geszti családi sírboltban egy rendszer van örökre eltemetve.
A nagy világrengető események középpontjában a Magyar Nemzeti Tanács állott, s ez a szerv
a népek lelkében élő egy közös érzésnek adott kilobbanást akkor, amikor az első Népkormánytól
bevette azt a puritán esküt, amelynek szövege ez: „Esküszöm, hogy Magyarországhoz hű
leszek, teljes függetlenségét megvédem, minden erőmmel a magyar javát, szabadságát és
haladását fogom szolgálni. Isten engem úgy segéljen!”

Vákár P. Arthur – a gyergyói Nemzeti Tanács elnöke
És jött a hömpölygő híráradat s megmozdult az ország. Az ország nagyhete után, beköszöntött
Gyergyó nagyhete is. Előbb egy-két ember értette meg az eseményeket, fogta fel az események
horderejét, s míg a háborút viselő Magyarország határszélein mindenki az ellenség előli
menekülésre gondolt, addig a békéért forradalmi cselekedetre megérett Magyarország biztos
szemmel tekintett a jövőbe, s a tisztán látók nyugalma átömlött a nyugtalankodók lelkébe, s a
menekülés láza elült. A pár emberből álló mag körül lassú csoportosulás, tömörülés kezdődött,
s míg az ország igen sok helyén szervezetlenül, tanácstalanul állottak az emberek, Gyergyószentmiklóson nov. 1-én szervezkedett s 2-án már meg is alakult a gyergyói Nemzeti Tanács.”232
Nemzeti Tanácsok és nemzetőrségek létrejötte Székelyföldön
Székelyföld szinte minden településén megalakultak a Nemzeti Tanácsok. Mi a
gyergyói és a háromszéki nemzeti tanácsok létrehozását érzékeltetnénk.
A gyergyói Nemzeti Tanács és végrehajtó-bizottságának megalakulása után a
következő kiáltványt tette közé:
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„Katonák, Polgárok!
A Nemzetőrség ma megalakult és szervezkedését megkezdette.
A Nemzetőrség hatásköre városunkra és a községekre egyaránt kiterjesztetett.
A Nemzetőrség parancsnokságát dr. László Dezső főhadnagy, — irányítását Mihály József
rendőrkapitány vette át. Az egyes szakaszok és századok parancsnokságára harctérről visszajött
vitéz tisztjeink jelöltettek ki.
A Nemzetőrséget harctérről visszajött vitéz katonáink és szolgálatra jelentkezett polgáraink
fogják alkotni.
Katonák! Polgárok!
E felelősségteljes órákban szívetekhez és eszetekhez szólunk. Hosszú, gondterhes útjaitokon,
míg a harctérről hazavergődtetek, szomorúan láthattátok azt a pusztítást, amelyet fegyveres és
fegyvertelen katonáink állomásokon épületekben, anyagban és emberben végeztek.
Elég csak annyit mondanunk, hogy míg a gyergyói Nemzeti Tanács közeli frontjainkról elutazó
idegen ajkú katonáinkat békés megértéssel lefegyverezte, addig a gyergyói medencén átutazó
fegyveres és fegyvertelen katonaság egyetlen egy napon több mint egy millióra rugó kárt
okozott.
Katonák! Polgárok!
Tudjátok-e, hogy minden elpusztított krajcárnyi értékkel a magyar nemzet vagyona, — a mi —
a mindnyájunk vagyona pusztul el?
Tudjátok-e, hogy dicsőségesen kivívott független magyar hazánk függetlenségét, jelenjét és
jövőjét veszélyeztetjük, ha lelépünk a törvényesség, a becsület útjáról? !
Tudjátok-e, hogy a fejetlenséggel, a rombolással, a béke, rend és csend megzavarásával
ellenségeink kárörömét növeljük és vágyát gyarapítjuk, hogy hazánkra törjenek s a győzelem
óráiban örömeinktől megfosszanak.
Katonák! Polgárok!
Ahol rend, csend és békesség volt, azt ott védelmezzük és biztosítsuk, ahol pedig a rend, csend
és békesség megbomlott állítsuk vissza.
Ez a dicsőséges feladat a Nemzetőrségre hárul.
Tömörüljetek, jelentkezzetek, foglaljátok el méltó helyeteket!
Ha dicsőséget szereztetek neveteknek, nekünk messze idegen harctereken, szerezzetek itthon
is.
Csináljatok rendet, békességet, hogy hálaadó imára gyűlhessünk össze.
Az Isten háza után a Nemzetőrség legyen az a hely, ahová tisztult lélekkel beléptek.
Az ünnepélyes eskü, amit a Nemzeti Tanács kezébe letesztek, megszenteli fegyvereiteket, s
lépteiteket, cselekedeteiteket, s mit házaitok, testvéreitek, városotok és községeitek nyugalma,
biztonsága érdekében tesztek, s ezt mindnyájunk hálája, imádsága fogja kísérni.
Fel a legszentebb szolgálatra, — a tűzhely védelmének szolgálatára.
Éljen független magyar hazánk! Éljen a békés nép!
Éljen a csend, a rend, a békesség!”233
A gyergyói Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságát a következő személyek alkották: Dr. Vákár
P. Artúr elnök, Dr. László Dezső – Nemzetőrség parancsnoka, Mihály József rendőrkapitány.
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A Nemzeti Tanács mellett megalakult a Nemzetőrség, melynek tagjainak többsége becsülettel
és lelkiismeretességgel végezte szolgálatát…”234
A székely városokban, többek között Kézdivásárhelyen is megalakult a Nemzeti Tanács
„Csütörtökön, október 31-én délután 3 órakor — olvashatjuk Székely Újságban, — az Erdélyi
Szövetség kézdi kerületi választmánya a Kaszinó helyiségében népes gyűlésre jött össze és
kimondotta csatlakozását a Nemzeti Tanácshoz.
A gyűlést — melyen körülbelől 40-en vehettek részt polgárság és katonatisztek, dr.
Szilveszter Ferenc elnök nyitotta, meg s lelkes beszédében ismertetve az eseményeket,
üdvözölte a megjelenteket.
Elnök ezután rátért a tárgyra és indítványozta, hogy az Erdélyi Szövetség kézdi kerületi
választmánya táviratilag üdvözölje az országos és Erdélyi Nemzeti Tanácsot, melyet a gyűlés
éljenzéssel fogadott el és nyomban elküldte az üdvözlő táviratokat. Majd a helyzettel
kapcsolatos dolgokat beszélték meg, mellyel a gyűlés véget ért.
Pénteken, nov. 1-én d. u. 3 órakor a város képviselőtestülete tartott rendkivüli közgyűlést
dr. Molnár Dénes h. polgármester elnökletével melyen a képviselőtestületi tagokon kívül igen
sokan vettek részt mások is.
A közgyűlésen dr. Szilveszter Ferenc indítványára kővetkező táviratot intézte a város a
Nemzeti Takácshoz:
„Nemzeti Tanács”
Budapest.
Kézdivásárhely város képviselőtestülete mai rendkívüli közgyűlésén határozatilag
kimondotta, hogy a Nemzeti Tanácsnak a város tisztviselői karához intézett táviratát tudomásul
véve, jegyzőkönyvileg megörökíti, legszélesebb körben szó szerint szokott módon közhírré
teszi. Kimondotta, hogy mivel a jövendő Magyarország sorsát immár a Nemzeti Tanács és
kebeléből alakult Nemzeti Kormány vette kezébe és azon fáradozik, hogy az ellenséggel
gyorsan megbéküljön, önálló és teljesen független Magyarországon teremtsen,—
Kézdivásárhely város képviselőtestülete mindenben magáévá teszi a Nemzeti Tanács és
kormány törekvéseit, ebből az alkalomból és megértő lelkesedéssel üdvözli, vállalkozásában a
legmesszebb menőleg támogatja annál is inkább, hogy a nemzetállam a független szabad
Magyarország minél előbb valóra váljék, a békés munka korszaka elkövetkezzék és a népek
küzdelmében elvérzett fiaink beláthatatlan hekatombája árán egy szebb, boldogabb jövőre
virradjon.
Mivel a fennálló állami rend folytonosságát a Nemzeti Tanács és kormány fenn akarja
tartani, — kimondja a képviselőtestület, hogy a helyi Nemzeti Tanács megalakulásával is a
város ügyeinek vezetését további intézkedésig a megválasztott és kinevezett hatósági közegek
kezében hagyja, a rendőrséget pedig a belső rend és fegyelem érdekében szükség esetén polgári
őrséggel kiegészíti. A képviselőtestület sürgősen felkéri a Nemzeti Tanácsot és kormányt, hogy
haladéktalanul gondoskodjék határaink biztonságáról, s nehogy a románság részéről újabb
romlásnak legyen kitéve a székegység, addig is rendelje el, hogy senki se meneküljön el
otthonából, mindenki maradjon családja körében és bizakodó lélekkel várja be az események
jobbrafordulását.
Polgármester”235
A Nemzeti Tanács mellett a Nemzetőrség is megalakult Kézdivásárhelyen. A Székely
Újság a következőképpen mutatta be a nemzetőrség létrejöttét a székely kisvárosban: „Az ádáz
háborúk vége. A határt őrző katonáink családi tűzhelyükre tértek vissza. A békét a nyugalmat
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és csendet óhajt minden becsületes lélek. Fájdalom, mindig voltak és lesznek, akik a zavarosban
halászni szeretnek. Olyanok is vannak, kiket a bosszúvágy, vagy a nemtelen irigység vezet. A
válságos viszonyok között csak úgy lehetünk biztonságban, hogy egymás felett őrködünk,
vigyázunk. A Nemzeti tanács kötelességévé tette minden községnek, hogy polgáraiból nemzeti
őrséget állítson fel. Városunk elöljárósága is megtette erre nézve a felhívást. Nem tudom kik és
hányan jelentkeztek. Nehogy azon visszás állapot forduljon elő, hogy egyik-másik e fontos
szolgálat alól magát kivonhassa. Közérdekből ki kellene mondani, hogy a város minden itthon
levő lakója 18-tól 60 éves korig a helyi nemzeti őrségnek tagja……..”236
A Háromszék megyei Nemzeti Tanács létrehozását a Székely Újság a következőképpen
mutatta be: „Megyénk alispánja, dr. Török Andor hétfőn délelőttre Sepsiszentgyörgyre
értekezletet hívott össze a Háromszékmegyei Nemzeti Tanács, megalakítása végett. De már
vasárnap délelőtt szükségét érezték a megye központján, hogy ott haladéktalanul megalakítandó
a Tanács és e célból vasárnap délután gyűlést hívtak össze a városházára.
Alig volt idő az értesítésekre, de azért színültig megtelt a díszterem s nagy tömeg állott a
vármegyeház előtt, ahol az esküvésre megjelent magyar katonaság is fel volt állítva.
Dr. Király Aladár elnöknek szíve mélyéből fakadó és a szívekbe markoló megnyitó beszéde
csodálatos mély hatást gyakorolt.
Minden polgári és katonai hatóság a jelen levő képviselőik útján s egész közönség kitörő
örömmel csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz, s elhatározását az elnöknek adott kézszorítással
erősítette meg.
Ezután a népgyűlés dr. Kovásznai Gábor indítványára Sepsiszentgyörgyről 15 tagú vezető
tanácsot választott, ezt meg, s felhatalmazta arra, hogy magát szükség szerint kiegészítse. A
tanács elnöke dr. Király Aladár, titkára Zayzon Ferenc főgimnáziumi tanár. Tagjai: a polgárság
részéről: Szabó Ferenc asztalos, Óváry Károly birtokos, Nagy Lajos birtokos, Gyárfás Béla
dohánygyári aligazgató, Imreh György szövőgyári munkás, Montag Imre dohánygyári
igazgató, dr. Koréh Lajos ügyvéd, Galbács János építész,Végh Endre főgimn. tanár, Neuman
Miksa birtokos, Ráduly Miklós görög keleti lelkész, id. Sass József birtokos, a hadsereg részéről
pedig Császár Béla százados, Molnárffy Béla huszárszázados, Tamás Sándor főhadnagy és
Tölcséres István, Lázár Gergely népfelkelők.
A népgyűlés még megállapította a fontosabb teendőket és az irányelveket, s azután a
vármegyeház elé felállított katonaság megesketésére került a sor. Polgárság és katonaság mély
áhítattal hallgatta dr. Király Aladárnak a katonákhoz intézett beszédét, akik harsány hangon,
kitörő öröm közt tették le az esküt.
A vezető tanács azonnal munkához látott, s minden lehető intézkedést megtett a rend és
nyugalom biztosítására. Megállapította, hogy mindaddig, míg a szükség kívánja,
permanenciában marad s a polgári leányiskola emeleti termében éjjel-nappal nyitva levő irodát
tart. Hétfőn délelőtt a megye minden részéből érkeztek a vármegyeház dísztermébe összehívottak.
Dr. Török Andor alispán megnyitva a gyűlést, beszédében reámutatva a teendőkre, átadta az
elnöki széket dr. Király Aladár nyugalmazott főispánnak, ki lelkes beszédben tette meg előterjesztéseit.
Utána Ferency Géza, Megyaszai Mihály, dr. Sófalvi Ferenc, dr. Kiss Árpád, Végh Endre, dr.
Dávid János és Zajzon Ferenc beszéltek, végül Végh Endre terjesztette elő az előkészítő
bizottság javaslatát a Nemzeti Tanácsnak megalakítására. E célból járásonként 6—6 tagot
javasoltak, azzal, hogy ezen kiküldött tagok a helyi viszonyoknak megfelelőleg egészítsék ki
magukat. A járásonkénti Nemzeti Tanácsokba a következőket választotta meg a gyűlés:
1.Kézdivásárhelyen: Dr. Szilveszter Ferenc gimn. tanár elnöklete alatt dr. Dávid János orvos,
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dr. Dienes Ödön ügyvéd, Szőcs Károly szeszgyáros, Szűcs Mihály tímár, Rózsa Elek birtokos.
2. A kézdi járásban: Megyaszay Mihály elnöklete alatt Péterfy Árpád tanító (Lemhény), Bodó
Albert birtokos (Torja), dr. Zakariás István orvos (Alsócsernáton), Oláh Dániel római katolikus
esperes, Dimián Konstantin görög keleti esperes (Bereck).
3. Az orbai járásban: Szombathy István elnöklete alatt Roediger Lajos ny. tanár (Kovászna),
Csomós Lázár szabó (Kovászna), Bartha Samu tanító (Barátos), ifj. Olasz Sándor földmives
(Kovászna), Ördög József cipész (Kovászna).
4. A nagyborosnyói szolgabírói kirendeltségben: Kovács Árpád ref. lelkész elnöklete alatt
Voloncs Miklós ref. esperes (Maksa), Dima János g. kel. lelkész (Magyarbodza), Jóós András
(Kisborosnyó), Aulik István cipész (Nagyborosnyó), Fazakas András korcsmáros
(Magyarbodza).
5. A sepsi járásban; Dr. Kiss Árpád ügyvéd elnöklete alatt Hallter Ottó birtokos (Bodok),
Salamon Márton ig.-tanitó (Mikóújfalu), Bene István ref. lelkész (Aldoboly), Barabás József
birtokos (Bodok), Kónya György birtokos (Angyalos).
Dr. Ferency Géza elnöklete alatt dr. Sófalvy Fülöp Ferenc ügyvéd (Nagyajta), dr. Solymossy
István orvos (Barót), Boér Olivér birtokos (Hídvég), Bardoc Samu birtokos (Nagybacon), A
köpeci kőszénbányamunkások egy kiküldöttje.
Katonai tanácsosok: Bedőházy Gábor százados, Boér Árpád főhadnagy, Kolumbán István
főhadnagy, dr. Debrecy Béla zászlós.
Ezzel a gyűlés véget ért, a miután a válogatott vezetők dr. Király Aladár elnöklete alatt
értekezletet tartottak és letették az esküt a Nemzeti Tanácsra.
A nemzeti tanács a népkormány rendelete alapján eltiltotta a szeszes italok árulását s az
italméréseket és korcsmákat bezáratta és a rendelet megtartására szigorúan felügyel.
Intézkedéseket tett arra nézve, hogy az élelmiszereknek a vármegye területéről való kivitele
magakadályoztassék s a népesség a közfogyasztási cikkekkel idejében el legyen látva a főleg,
hogy a szükséges pénzállományok késedelem nélkül megérkezzenek.
Távirati úton azzal a kéréssel fordul a népkormányhoz, hogy Erdély ellenséges megszállását
minden erejével akadályozza meg.
Ezekben a keretekben mozognak a tanács intézkedései, melynek egyetlen céljuk a
nyugalomnak, a személy- és vagyonbiztonságának, az élet mindennapi rendjének megóvása, a
békés polgári munka biztosítása.”237
1918. november közepének magyarországi és nemzetközi eseményei
Bartha Albert vezérkari ezredest Kézdivásárhely díszpolgárát november 10-én hadügyi
miniszterré nevezték ki. A székely származású minisztert kinevezése alkalmából a kézdivásárhelyiek nevében dr. Molnár Dénes polgármester-helyettes üdvözölte.238 1918. november 11-én
Bartha Albert az új hadügyminiszter rendeletet adott ki az új hadsereg fölállításáról, ugyanakkor
megpróbált különleges egységeket is létrehozni a helyi lázadások megfékezésére.
A Linder helyébe lépő Bartha Albertnek súlyos örökség jutott. Az országban gyakorlatilag nem volt használható katonai erő. Az új miniszter legfontosabb feladatának a haderő
megteremtését, a belső rend helyreállítását, a katonatanács befolyásának csökkentését
tekintette. Utóbbi a hadügy területén önálló hatalmi szervként működött, szociáldemokrata
vezetés alatt. A tanácsok formálisan is beépültek a hadseregbe, hiszen Bartha december 2-án
kénytelen volt kiadni a katonatanács és a bizalmi rendszer bevezetésére vonatkozó rendeletet.
Széleskörű beleszólási jogot kaptak ezzel a hadügyek irányításába, a politikai ellenőrzés jogával
élve hatalmat gyakorolhattak az alakulatok fölött.
Háromszékmegyei Nemzeti Tanács megalakulása = Székely Újság. 1918. november 7. és a Háromszékvármegyei és a sepsiszentgyörgyi Nemzeti Tanács.= Székely Nép, 1918. november 6.
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Az új hadügyminiszter kiáltványt adott ki november 11-én Magyarország Szent Istváni határainak védelméről. Ezt a célt kívánta szolgálni az új, három részből álló magyar nemzeti
fegyveres erő, amely a hadseregből, a nemzetőrségből és a polgárőrségből tevődött össze.
Bartha hadseregszervezési elképzelései novemberben az öt legfiatalabb korosztály behívására
épültek. Ezeknek az évfolyamoknak a lakóhelyükhöz legközelebb eső póttesthez vagy
kiegészítő parancsnoksághoz, ahol pedig ilyenek nem voltak ott az állomás-parancsnokságra
kellett bevonulniuk. A rendelet alkotója a „közszellem erkölcsének ereje alá helyezte” annak
végrehajtását. Kilátásba helyezte, hogy a bevonulok iránt érzett hála a birtokpolitikában
(földreform), illetve az állami alkalmazások területén fog megnyilvánulni.239
1918. november 12-én Bécsben kikiáltották a köztársaságot, a császár lemondott.
Eckartsaui vadászkastélyában 1918. november 13-ánnyilatkozatot adott ki: lemondott az
államügyek vitelében való részvételéről, de magáról a trónról nem. 1918. november 13-án a
Károlyi kormány aláírta a belgrádi katonai konvenciót, amely a demarkációs vonalat a délszláv
és román érdekeknek megfelelően módosította, de északon változatlanul hagyta. Ugyanekkor
kezdett tárgyalásokat Jászi Oszkár a román vezetőkkel, majd a szlovák Milán Hodzával. A
tárgyalások eredménytelenül végződtek.
1918. november 16-án, miután Németországban és Ausztriában kikiáltották a
köztársaságot, a magyarországi tömegkövetelésnek engedve, a Nemzeti Tanács a parlament
kupolacsarnokában kihirdette az öt cikkelyből álló néphatározatot, amely szerint:
„Magyarország minden más országtól független és önálló népköztársaság.” Ezt követően a
képviselőház föloszlott, a főrendiház pedig berekesztette üléseit.
1918. november 17-én Budapestre érkezett Kun Béla és az Oroszországban szervezett
kommunista csoport sok más vezetője. A Magyarországra érkezett kommunisták tárgyalásokat
kezdtek a baloldali szociáldemokratákkal és a forradalmi szocialistákkal. Ugyanezen a napon
az osztrák államtanács határozatban rögzítette igényét Nyugat-Magyarországra.
1918. november 21-én a Károlyi kormány állami kezelésbe vette a budapesti közúti és
helyi érdekű vasutakat. 1918. november 22-én felkérték a lakosságot, adja be fölösleges
ruhaneműjét, cipőjét, hogy fölruházhassák a hazatért hadifoglyokat, leszerelt katonákat.240
A frontról hazatérő katonaság viselkedése
1918 novemberének elején kezdtek haza érkezni a frontról a székely katonák és
hadifoglyok. Vákár P. Arthur Gyergyószentmiklóson gyűjtést szervezett számukra. A
Csíkvármegye lapban közzétett felhívásában így fogalmazott: „Testvéreink! Polgáraink! A
hazatérő katonaság fogadására és szükségleteinek fedezésére áldozatainkat hozzuk a haza
oltárára. Adakozzunk a nagy időkhöz mért bőkezűséggel. Adományokat elfogad és hírlapilag
nyugtáz a „Csíkvármegye” is. Pár szóval, de meleg szívvel mindenkit kér Dr. Vákár P.
Arthur.”241
A hazatérő gyergyói katonák egy része a Böhm és Pogány befolyása alatt a szocializmus
osztályhadseregévé vált. Ők ugyanis a bizalmi férfiak rendszerének köszönhetően a székely
ezredekben is népszerűsítették a kommunizmus eszméjét. A november első tíz napján
érzékelhető, a frontról hazatért katonák, de a helyi lumpen elemek magatartását Vákár P. Arthur
a következőképpen mutatta be:
„Sok felől halljuk, hogy katonák és civilek rongálják,
pusztítják a közvagyont. Nemcsak rabolnak, de oktalanul pusztítanak is. Megrongálnak vasúti,
postai, távírdai. épületeket és berendezéseket. Rombolnak és pusztítanak katonai épületekben
és barakkokban, ahol a fölhalmozott anyagot is hasznavehetetlenné teszik, megsemmisítik.
Mindebből a köznek nagy kára van, maguknak az illetőknek pedig semmi hasznuk.
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Hanem igenis ártanak a rombolók maguknak és a magukfajta szegény embereknek.
Mert a károkat helyre kell majd állítani. Az összerongált vasúti kocsikat, a középületeket meg
kell csinálni, sőt az elpusztított magánvagyon egy részéért is kártérítést kell fizetni. Kinek a
pénzéből? A háborúcsináló politikusokéból és Conrad, Árz, Waldstetten és más efféle katonai
főuszítók pénzéből? Szó sincs róla! Hanem igenis a szegény embernek adójából. Tudják meg a
rombolók, hogy gonoszságukkal a szegény embereknek okoznak kárt. Tudják meg a szegény
emberek is, és álljanak az útjába mindenféle rombolásnak.”242
Ebben az időszakban Gyergyószentmiklóson fegyveres összeütközésre is sor került egy
városi rendőrőrmester és a Nemzetőrség egyik tagja között. A rendőrőrmester utasítás nélkül
önfejűleg járt el egy ügyben, ami összeütközésre vezetett. A rendőrőrmester fegyvert használt,
s a nemzetőr apja megsebesült. A Nemzetőrség ezt sérelmezte s panasszal élt a Nemzeti Tanácshoz, melynek vezetősége méltányolta a Nemzetőrség panaszát: az őrmestert nyomban
elbocsátotta, s helyébe a Nemzetőrség kebeléből Jánosy Mátyást városi rendőrőrmesterré
nevezte ki.243
Kézdivásárhelyen is elégedetlenkedtek a hazatért katonák. A város alpolgármestere dr.
Molnár Dénes a következőképpen próbálta mérsékelni a frontról hazatért bakákat: „Nem a
hatóság hangján, de – azon tapasztalatokból és tudottakból kifolyólag, amelyek ismeretéhez,
mint a hatóság ez – időszerinti feje jutottam, – a kérelem hangján fordulok a hazatért
katonákhoz.
Városunk tőle telhető anyagi erővel rajta van, hogy pillanatnyi segítségére legyen a
hazatérteknek és segíti azzal, amivel lehet és más fontos érdekek sérelme nélkül lehetséges.
Hogy továbbra is tehessünk valamit úgy a hazatért katonák érdekében, mint az egész
lakosság javára, szükség van arra, hogy minden munkabíró ember ott, ahol munkát kap,
munkába álljon. Nagy a hiány főleg a mezőgazdasági és malomipari munkaerőkben. Ha ezt
nem pótoljuk, a közélelmezés fog fennakadni.
Ez okból úgy a városra, mint a vidékre hazatért katonákat arra kérem, hogy
munkakeresés céljából forduljanak a városi tanácshoz ahova a munkaigénylők bejelentik
szükségletüket. A községekben alakult nemzeti tanácsokat pedig szintén kérem, hogy hassanak
oda, hogy a békés munka megkezdéséhez és folytatásához minél több munkaerő álljon
rendelkezésre. Mindazokat pedig, akik bármely munkásnak munkaalkalmat tudnak adni, arra
kérem, hogy ugyancsak a városi tanácshoz jelentsék be szükségletüket.”244
1918. november 6-án Szabó Zoltán vezérőrnagy – többek között – a következőket írta a
frontról hazajött katonákról: „Mint már jelentve lett a hírlapok által elterjesztett fegyverletételi
és leszerelési parancs az embereket teljesen megvadította és nem engedelmeskednek senkinek
sem.” Az Erdély védelmére rendelt alakulatok karhatalomként való alkalmazását kizártnak
tartotta, legfontosabb feladatának azt tekintette, hogy a bevagonírozás helyére vezesse őket,
hogy minél előbb megszabadítsa tőlük Erdélyt. A leszerelési rendelet megjelenése után a 204.
gyalogezred (szerb, horvát többségű ezred) parancsnoksága és csapatai teljesen feloszlottak,
vonaton és gyalog özönlöttek vissza, ahogy az 1. lovashadosztály nagyobb része is. Utóbbi
részei Marosvásárhelyre, a 216. dandár Segesvárra vonult bevagonírozni. Szabó Zoltán így írt
erről: „A csoportparancsnokság reméli, hogy ezen menetcélok elérése után az emberek
kifáradva talán türelemmel lesznek, hogy egy esetleges vasúti elszállítást türelmesen
megvárjanak.” A feloszlott, szétszéledt alakulatok emberei a Maros és a Küküllők völgyében
lövöldözve, fosztogatva, a közbiztonságot veszélyeztetve, rendetlenül hagyták el a
Székelyföldet. A legénység mellett – vagy előtt – a csoportparancsnokság főként osztrák
állampolgárságú adminisztrációs személyzete élén a vezérkari főnökkel távozott, ahogy a
tisztek egy része is, valamint az összes tábori csendőr. A csoporthoz tartozó intézmények,
Kinek a kára.= Csíkvármegye, 1918. november 10.
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raktárak, gazdasági telepek alkalmazottai is mind elhagyták szolgálati helyüket. Szabó nem
tehetett mást, mint az összes nem mozgatható (nem volt mivel, kivel mozgatni) hadianyagot,
élelmet és jószágot átadta a Székelyföldön alakult nemzeti tanácsoknak, amelyek később
részben a bevonuló románok kezébe kerültek.
A Linder által jegyzett leszerelési rendelet Székelyföldön is megtette a hatását, ahogy a
forradalom híre, szelleme is. Csíkszeredában anarchia uralkodott, a katonai raktárakat
kifosztották, a tisztek rangjelzéseit letépkedték. Az erdélyi csoportparancsnoksággal megszűnt
az a katonai vezetési magasabb-parancsnokság, amely azzal a szándékkal jött létre, hogy az
ország keleti határait óvja, kerete, irányítója legyen az alárendelt erőknek. Erdély katonailag
teljesen védtelenné vált.245
Közhangulat Gyergyószentmiklóson 1918 novemberének elején
A székely városokban a lakosság nagy része elégedetlen volt a helyi közigazgatással.
Az urbánus központokban minden rendszertelenséget és mulasztást a háborúval takargattak.
Látszólag a háború áldozatai szenvedéseinek orvoslásával voltak elfoglalva. Valójában számos
polgármester, jegyző a menekülteknek, hadiözvegyeknek járó segélyek egy részét saját
meggazdagodására használta fel. Sok helyt a frontról hazatérő katonák számon kérték a háborús
intézkedéseket. Vákár P. Arthur szerint „az intézkedések félszegek, a mulasztások súlyosak, s
a sérelmek velőkig hatóak voltak.”
Mint írta: „Gyergyószentmiklós város 1916. év óta nem készített költség előirányzatot,
nem készített zárszámadást, nem vagyonleltárt. Községi üzemében az egyetlen villamos
világítás évi 60 ezer korona kárral dolgozik. Múltból leltára, jelenből vagyonmérlege
nincs, egyesek kereskedtek. Milliós kasszákat egy ember számfejtett, kezelt és ellenőrzött.
Kormánybiztosságok által megállapított tény, hogy a város neve alatt meg nem engedett
üzletkötések történtek. Államrendőrség állapította meg, hogy egyesek a menekültek és
kitelepítettek kárára vagyonokat szereztek. A közellátásban a pajtáskodások és a nepotizmus
dühöngtek s nem azok találtak meghallgatásra, akiknek torkát a nyomor összeszorította, hanem
akik utat találtak a közellátás szerveihez. Katonai átvonulási illetékekből a város lakói 10—20
évre minden adójukat fedezhették volna; de ez a törvényben biztosított jog a katonai számvevő
őrmesterek tetszésére volt bízva. Millióktól esett el így e két év óta szüntelenül katonaság által
megszállott város.”246
Az 1918. november 10-i nagygyűlés Gyergyószentmiklóson
1918. november 10.-én Gyergyószentmiklóson több ezer polgár, katona és munkás gyűlt
össze a Kossuth Lajos téren, hogy hitvallást tegyen a magyar köztársaság mellett, kiegészítse a
Gyergyói Nemzeti Tanács végrehajtó nagybizottságát, s megfogalmazza követeléseit, hogy mit
kíván a város ügyvitelével szemben, hogy a háború négy esztendejének panaszai elnémuljanak.
A népgyűlést dr. Gross Tivadar közjegyző indítványára Kolumbán Ferenc birtokos nyitotta
meg, s felhívta a jegyzőt, hogy a Nemzeti Tanács újonnan alakított névsorát terjessze elő. Ennek
alapján a gyergyóiak megszavazták a Gyergyói Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának a javasolt tagjait. Az elnök Dr. Vákár P. Arthur maradt. A szavazás után a tömeg dr. Vákár P.
Arthur beszédét félbeszakította, s felolvastatta a polgárság és katonaság jogos követelését tartalmazó határozati javaslatot, mely a következőket tartalmazta:
„1. Követeljük, hogy a Gyergyószentmiklós város ügy-, és vagyonkezelésének fő felügyeletével Dr. László Dezső, gyergyószentmiklósi ügyvéd, nemzetőrségi főparancsnok bizassék meg;
2. követeljük, hogy a Nemzeti Tanács végrehajtó-bizottságából egy bizottság küldessék ki,
245 Gottfried Barna: i.m. 52.
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amely a városi tisztviselők egész háborús hivatali működését felülvizsgálja
3. követeljük, hogy a Nemzeti Tanács mondja ki, hogy úgy a város polgárságának valamint
katonaságának és hozzátartozóinak mindennemű sérelme és hadikára a törvényesség és a
népjóléti intézmények figyelembevételével orvosoltatnak;
4. követeljük, hogy az összes városi tisztviselők közhivatali tevékenységükért teljes vagyoni
jótállást vállaljanak és az összes tisztviselők ingó és ingatlan vagyona írásban is a község és
egyesek kárainak fedezésére biztosíttassék.”247
Hosszas meggyőző tárgyalás után lehetett eljutni odáig, hogy a kiküldöttek kölcsönösen
elfogadták a békés megoldást biztosító javaslatot. Az elfogadott javaslatnak előzetes eseménye
volt a Nemzetőrségnek azon állásfoglalása, amely a város összes hivatalnokait Mihály
rendőrkapitány és Márton Tamás városgazda kivételével el akarta mozdítani állásukból.
A nagygyűlési vita után, a több ezer emberből álló tömeg a következő határozatot
fogadta el:
„I. A Nemzeti Tanács fölkéri és megbízza Dr. László Dezsőt, hogy a város ügyes
vagyonkezelését nyomban átvegye.
II. A Nemzeti Tanács kimondja, hogy a városi tisztviselők egész háborús hivatali - működését
egy, a kebeléből-kiküldött bizottsággal ellenőrizteti és felülvizsgáltatja és az időközben
megüresedett állások betöltése érdekében pályázatot hirdessen.
III. Követeljük, hogy minden városi tisztviselő az alanti. „Nyilatkozat”-ot írja alá.
Nyilatkozat. Melynél fogva alattírt mint Gyergyószentmiklós rendezett tanácsú város
tisztviselője kötelezőleg kijelentem, hogy az 1886. évi XII. tc. 86. §.-a alapján — összes ingó s
ingatlan vagyonommal teljes kártérítési és fizetési kötelezettséget vállalok Gyergyószentmiklós
r. t. várossal szemben mindazon, kárért, melyet hivatalos eljárásomban akár cselekvés, akár
mulasztás által szándékosan vagy vétkes gondatlanságból, a városnak és egyes városi
lakosoknak — jogtalanul és illetéktelenül okoztam még arra az esetre is, ha lemondás folytán
hagynám is el állásomat, vagy fegyelmi eljárás útján elrendelt vizsgálattal is a kár fegyelmileg
ellenem megállapítatnék, miért is se ingó, se ingatlan vagyonomat nem adhatom el, se el nem
ajándékozhatom, azt letiltottnak, zálogba adottnak tekintem Gyergyószentmiklós r. t. város
részére.
A határozat elfogadása után a nagygyűlést Vákár P. Arthur beszéde zárta, aki „a
polgárság és a katonaság egybeforradásának szükségét, s az abban rejlő erőt hangsúlyozta.
Lelkesítő beszédére egy szívből és egy lélekből zúgott fel a mindnyájukat uraló kiáltás: éljen a
köztársaság”248
Míg ezek az események lezajlottak, jött a hír, hogy a határt román járőrök lépték át. A
gyergyói Nemzeti Tanács arról értesült, hogy 10-40 főnyi járőr tartózkodik Tölgyesen,
Bélborban, Békáson, Gyimesbükkön és Csíkszentmártonban. A járőrök parancsnokai, azt
jelentették, hogy nekik semmi ellenséges szándékuk nincs, s hogy csak a rend fenntartására
kaptak utasítást.
Tölgyesről vissza is vonult a 30 főből álló járőr, s a bélbori járőr parancsnokával a
gyergyói Nemzeti Tanács telefonon beszélgetett, s később a gyímesbükki járőr parancsnoka
érdeklődött az eseményekrőI. Nagy volt a csodálkozása a parancsnoknak, amikor hallotta,
hogy a forradalom szellője Olaszországot, Franciaországot érintgeti, s hogy a világáramlat
Romániát nem fogja kímélni.249
A Székely Nép szerkesztője a következőképpen mutatta be a román hadsereg tölgyesi,
bélbori, hollói és borszéki bevonulását:
„A tölgyesi szoroson át 30 főből álló román granicsár, határőr katona lépte át szerda
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reggel a határt egy hadnagy vezetése alatt. A román katonák senki által fel nem tartóztatva
Tölgyesen keresztül Borszék felé Hollóig vonultak. Vezetőjük kijelentette, hogy nem mint
ellenség jöttek, senkit nem bántanak, és hogy utánuk egy egész divízió fog bemasírozni.
Az osztagot négy élelmiszeres kocsi követte, állatokat is hoztak magukkal és a vezénylő
tiszt főbelővetés terhe alatt megtiltotta, hogy a lakosságtól bármit is rekviráljanak. Ahol
átvonultak röpcédulákat szórtak szét.
Már Holló előtt volt a román osztag, amikor a tölgyesi vámnál egy román százados
autója jelent meg, aki maga mellé véve Dobribán községi bírót, az osztag után sietett, s azt a
parancsot közölte velük, hogy tekintettel a Magyarország és Románia közt folyó tárgyalásokra,
ne haladjanak egy lépést se tovább. Hollónál szállást csináltak a román katonák és kijelentették,
hogy reggel elhagyják a magyar földet. A megállást parancsoló román százados azzal távozott,
hogy hasonló célból Bukovina felé utazik. A bevonult román csapat azt beszélte, hogy
egyidejűleg az összes szorosokon átlépték a határt, de hivatalos megállapítást nyert, hogy ez
nem felel meg a valóságnak.
Csütörtök délután a román osztag öt katonája reggel megjelent Tölgyesen Veres
főszolgabírónál, és kijelentették hogy Tölgyes, Holló, Borszék községekben átveszik a rend
fenntartását. A polgári hatóságok maradjanak a helyükön, a nemzetőrségnek azonban amelyet
még tegnap fenntartandónak véltek, le kell szerelnie.
……….Csütörtökön a Hollóig eljutott román osztagot a polgárőrség felszólította, hogy hagyják
el a magyar földet. Az osztag erre elvonult.”250
A gyergyószentmiklósiak nem a románok, hanem a francia hadsereg megszálló
csapatainak a megjelenését várták. Gyergyószentmiklós vezetői feles óvatossággal megtették
az előkészületeket egy esetleges antant megszállás esetére, s 12 tiszt és 500 főnyi legénység
részére a férőhelyet előkészítették.
A gyergyói Nemzeti Tanács a népgyűlés határozata alapján a városi adminisztrációt
felügyelet alá helyezte.
Előbb az a felfogás uralkodott, hogy meg kell várni az alkotmányozó gyűlés összeülését,
de az antant hatalmakkal folytatott fegyverszüneti és béketárgyalás az elé a kényszerhelyzet elé
állította Magyarországot, hogy államformája tekintetében nyomban döntést provokáljon.
A Budapesten székelő Magyar Nemzeti Tanács körtáviratban kereste meg az ország
vármegyei, és nagyobb körletekre kiterjedő Nemzeti Tanácsait, s kérte őket, hogy a magyar
köztársaság mellett foglaljanak állást.
A gyergyói Nemzeti Tanács a felhívásnak eleget tett. Magyar Nemzeti Tanácsnak a
következő választ küldte:
„A Magyar Nemzeti Tanácsnak
Budapest,
Képviselőház.
Világátalakulástól, nemzetek hatalmas evolúciójától magyar nemzet sem maradhat távol.
Magyar Köztársaság Turul madara előtt mi is meghajtjuk, zászlónkat, kik a keleti határ
vérzivatarait magyarként álljuk.
A gyergyói Nemzeti Tanács nevében:
Dr. Vákár P. Arthur.”251
A többi nemzeti tanácsok is ehhez hasonló véleményt küldtek Budapestre. Ezt a
határozatot egyhangúlag országos határozattá emelte a november 16-ára az Országgyűlés
képviselőházának kupolacsarnokába összehívott nagygyűlés. November 16-ikát tehát a Magyar
Köztársaság napjának tekintették.
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A magyar köztársaság elleni támadás
Míg az antant hatalmak Magyarországot lefegyverzésre, hadserege felszámolására
kényszerítették, a cseheket, szerbeket és a románokat a magyarok elleni támadásra biztatták.
Nyugat-Magyarországra a csehek törtek be, s ellenállás nélkül megszálltak nyolc vármegyét,
jóllehet, e magyar vármegyék tót ajkú lakosainak egy része tiltakozott az ellen, hogy ők
Magyarország testétől elszakíttassanak. A magyar harcosok pár nap alatt visszafoglalták e
területeket, s a megszállott vármegyék területének legnagyobb részét a cseh, szlovák csapatok
elhagyták.
Délen a szerbek lépték át a magyar határt, s ellenállás nélkül nyomultak előre a Bácskában, de sem élet, sem vagyonban nem tettek kárt.
Míg ezek az események nyugaton és délen történtek, az alatt a népkormány miniszterei és a
román komité tagjai Aradon tárgyaltak. A román komité tagjai 26 erdélyi vármegyét akartak
Magyarország testéből kiszakítani.
Vákár P. Arthur a cseh, szerb és a román területi követelésekről így vélekedett: „Ezek a
követelések így beállítva nem fedik a Wilsoni békeelveket, mert hiszen világbéke, csak a népek
boldogulása révén érhető el, úgy, hogy egyikkel ne nyomassák el a másik kárára, s ezer éves
történelem kártyavár módjára ne döntessék halomra. Bízunk benne, mert bíznunk kell, hogy a
nagy nemzetekkel folytatandó béketárgyalás nem újabb problémák megteremtésén, hanem a
régiek helyes megoldásán fog felépülni. Wilson Európába jön, s mi az Egyesült Államok
elnökének ezen európai útjától a kérdések tisztázódását reméljük. Nem az a fontos tehát ami
idáig a Wilsoni elvek ellenére több-kevesebb erőszakossággal történt, hanem az a fontos, ami
a béketárgyaláson történik. A világháború e hó 12-én délelőtt,11 órakor megszűnt, s aminek
ezután jönnie kell, az a népek önrendelkezési alapjára helyezett béketárgyalás. Erdély ideges
közvéleménye a nyugodtság álláspontjára helyezkedett, mert a népek önrendelkezési jogának
elismerése minden mást inkább foglal magában, mint Magyarország feldarabolását. Ne a
völgyekből szemléljük az eseményeket, hanem menjünk fel a határhegyek legmagasabb
csúcsára, s onnan a nagy messziségbe tekinthetünk. A népek az örök-békét akarják
megteremteni, s az örök béke nem vérző sebeket akar ütni a népek testén, hanem gyógyítani
akarja az eddigi sebeket.”252
A Székely Nép szerkesztője a következőképpen értékelte a román megszállás
lehetőségét: Egészen hitelesen hangzó hírek szerint mégis csak megszállják Erdélyt. Nincsen
módunkban ellenőrizni a megszállás céljait és méreteit. Az ország jelen helyzete , - ne kutassuk
most kinek mulasztásából vagy hibájából – az ellenállás gondolatát is kizárja. Nem marad tehát
egyéb hátra, meg kell nyugodnunk a keserű valóságban…”
A cikkíró elutasította a katonai ellenállás lehetőségét is. Mint írta:
„Erdély sorsa nem a fegyvereken dől már el. Békekonferencia dönt felette., s ha ez a
döntés Románia javára szólana – úgy megszállás nélkül is odajutna. A megszállás nem jelent
végleges birtokba lépést. Mi bízunk Magyarország szerencsecsillagában, bízunk a wilsoni elvek
érvényesülésében, s erős a hitünk, hogy ez a keserű megpróbáltatás is szerencsésen elmúlik
rólunk..”253
A hadszínterekről visszatérő katonák és a nemzetőrségek egyes tagjai közötti ellentétekről
Gyergyószentmiklóson
A gyergyószentmiklósi nemzetőrségnél érzékelték a frontról hazatérő katonák
elégedetlenségét a nemzetőrségek személyi összeállításával kapcsolatban. Ezért a községi
nemzetőrségekhez fordultak a katonák panaszaival. A községi nemzetőrségek parancsnokaihoz
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írt levelükben a gyergyószentmiklósiak jelezték, hogy az olasz és francia hadszínterekről
visszaérkező katonák elégedetlenek voltak a gyergyói falvak nemzetőrségeinek személyi
összetételével. Szerintük ezekbe a nemzetőrségekbe fiatalabb korosztályúak, katonaság alól
felmentettek és harctéri szolgálatot nem teljesítő egyének vétettek fel. A nemzetőrségbe
azonban a frontról visszatért, jó magaviseletű, szegényebb sorsú katonákat kellett volna
felvegyenek. Tehát arra kérték a gyergyói falvak nemzetőrségeinek parancsnokságát, hogy e
rendelkezésnek megfelelően járjanak el.254
A hadsereg és a polgárőrség felállításával kapcsolatban Barta Antal hadügyminiszter az
általa kiadott kormányrendeletben a következő utasításokat adta: a hadsereg tagjai az 1896.,
1897., 1898., 1899. és 1900-ban született korosztály, s minden ehhez a korosztályhoz tartozó
katona, aki már leszerelt, köteles a lakóhelyéhez legközelebb eső póttestnél vagy kiegészítő
állomás parancsnokságnál jelentkezni. Ez a katonai szolgálat csak néhány hónapig tart és a
hadsereg s nemzetőrség tagjai részesülnek először a földosztásban és állami alkalmazásban.
Aki, nem jelentkezik, az ellen a törvény teljes szigorával fog a kormány eljárni. Minden
közkatona élelmezésen kívül napi 10 koronát, tizedes tizenegy, szakaszvezető tizenkét,
őrmester tizennégy, törzsőrmester tizenöt, tiszthelyettes napi tizenhat koronát kap. Jelentkezni
kötelesek az említett korosztályokhoz tartozó tisztek is, akiknek arányosan nagyobb fizetést ad
a kormány.
A rend második szerve a nemzetőrség. Önként jelentkezőkből áll, akiket katonaruhával,
s fegyverrel látnak el és a szükséghez képest küldenek veszélyeztetett helyekre. Díjazásuk
ugyanaz, mint a hadsereg tagjaié.255
Kivételt képeztek a főiskolai hallgatók, továbbá a nemzetőrség szervezése céljából
soron kívül elbocsátott tanítók, tanárok és közigazgatási tisztviselők, akik ezen minősültségüket
igazolni tudták. Akiknek abban az időben érvényes felmentésük volt, a rendelet értelmében nem
tartoztak bevonulni.256
A budapesti Székely Nemzeti Tanács megalakulásáról
A román katonai támadás veszélyének körvonalazódása hozzájárult ahhoz, hogy a Budapesten lakó székelyek megalakítsák a Székely Nemzeti Tanácsot: Györffy Gyula
személyében elnököt is választottak.
A székelyföldi nemzeti tanácsok egyes vezetői kétségbe vonták a budapesti Székely
Nemzeti Tanács legitimitását. Vákár P. Arthur szerint, „Székelyföldnek legkiválóbb szülöttei,
a hazafias székelység igazi képviselői szükségesnek tartják megállapítani, hogy a Budapesten
lakó székelyek címén összeverődött társaság levitézlett munkapártiakból és Wekerle
csatlósaiból áll, akiknek semmi, de semmi jogcímük sincs, arra, hogy ők alapítsák meg a
székelyek Nemzeti Tanácsát. Budapesten ilyen tanácsot egyáltalán nem lehet alakítani, a
főváros nem erre váló hely. Azok, akik születésüknél és a székelység érdekében folytatott
tevékenységüknél fogva erre hívatottak, idestova egy hete buzgólkodnak azon, hogy
megalakítsák a székelyek nemzeti képviseletét, de nem Budapesten és nem munkapártiakból,
meg Wekerle-huszárokból, hanem a Székelyföldön, a székelység igazi, vezető férfiaiból.”257
A székely vezető férfiak egy része – közéjük tartoztak a gyergyóiak, – tiltakoztak a
Magyar Nemzeti Tanács előtt, hogy a szerintük Budapesten összeverődött gyanús politikai,
pártállású egyének képviseljék a székelységet. A Magyar Nemzeti Tanács és a Népkormány
mindenféle közösséget megtagadott e társasággal. A székely vármegyék Nemzeti Tanácsai is
egymásután tiltakoztak a Budapesten megszervezendő gyűlés ellen, s a marosvásárhelyi
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székely nemzetgyűlés összehívását sürgették. A budapesti Székely Nemzeti Tanács ellenfelei
Budapestről megnyugtató távirati értesítéseket kaptak, amelyekben Ugron Gábor, Sebess
Dénes, Jancsó Benedek, Gál Mózes jelezték, hogy ők a Marosvásárhelyen összehívandó
nemzetgyűlést tekintik a székelység legitim gyűlésének.
A gyergyói Nemzeti Tanács – többek között, – Ugron Gáborhoz a következő táviratot
írta: „Régmúlt történelmi idők szólama, hogy a székely nemzet Magyarország keleti határának
védőbástyája: most valóra vált. A négy székely vármegye hétszázezer lelke e történelmi
időkben testvérként egyesül, s várja igazi vezéreinek nemzetgyűlésre hívó szózatát. Magyarok
voltunk, magyarok vagyunk, magyarok leszünk, bár az elmúlt rendszer mostoha testvérekként
kezelt minket s ahelyett, hogy a bástyát erősítette volna, mostoha kezével gyöngítette azt. A
Magyar Köztársaság Csaba vitézeit. Vezéreink vezessetek a munkára, hol a székely- magyar
testvériesülés géniusza vár.258
A Gyergyói Nemzeti Tanács nevében a táviratot dr. Vákár Arthur elnök írta alá.
A háromszékiek a gyergyóiakkal ellentétben, szimpátiával figyelték a budapesti Székely
Nemzeti Tanács tevékenységét. „A fővárosban dr. Györffy Gyula országgyűlési képviselő
elnökletével megalakult a Székely Nemzeti Tanács, – olvashatjuk a Székely Újság című lapban,
– mely feladatául tűzte ki a székelység megmentését. Egy millió székely áll itt egy tömbben,
zárt határok között, ősi kultúrával s nemcsak történelmi alapon, de a legszigorúbban vett wilsoni
elmélet alapján is joga van a nemzeti léthez. A Tanács megtesz minden lépést a Székelyföld
védelmére. Hazafias lélekkel üdvözöljük mi is a Székely Nemzeti Tanácsot és sikert kívánunk
munkájához. — Amint értesülünk, a kézdivásárhelyi Székely Társaság is gyűlésre jön össze ez
ügyben.”259
Mind a budapesti, mind a székelyföldi csoportosulás szervezkedett. A Budapesten élő
székelyek november 24-ére hívták össze gyűlésüket, míg a Székelyföldön tevékenykedők
november 28-ára. Időközben egyes széki székely nemzetgyűléseket is szerveztek. Ilyen volt
többek között a Kézdijárás székelyeinek a nemzetgyűlése, melyet november 21-én tartottak. A
Székely Újság így tudósított a kézdividékiek gyűléséről: „Csütörtökön, november 21-én
Kézdivásárhely városházának nagy gyűlésterme zsúfolásig megtelt a kézdijárás falvaiból
összesereglett székelyekkel. Nemzetgyűlésre gyűltek egybe székelyeink, hogy a Wilson-féle
elvek alapján az önrendelkezés álláspontjára helyezkedjenek.
A nemzetgyűlést Megyaszai, Mihály, a kézdijárás Nemzeti Tanácsának elnöke nyitotta
meg lelkes, gyújtó hatású beszédben, örömmel jelentve be, hogy lelkünk szép álmai, 48-as
eszméink testet öltöttek az államforma megváltozásában, a magyar népköztársaság
megszületésében. Zúgó éljenzés volt a válasz Megyaszai szavaira;
– Éljen a magyar köztársaság!
Ezután Baka László szentkatolnai római katolikus lelkész ismertette lelkes szavakban
az államforma megváltoztatását s javasolta, mondja ki a kézdijárás Székely Nemzetgyűlése:
1. Isten iránti mélységes hálával veszi tudomásul, hogy a 400 éves osztrák közösség átkos
igájából megszabadultunk és hogy nov. 16-án a szabad, független magyar köztársaság
megszületett,
2. Tudomásul veszi, hogy az Országos Nemzeti Tanács tagjai sorába választotta Megyaszai
Mihályt, kézdi járás Nemzeti Tanács elnökét, s öt az Országháznál tartott nov. 16-i ülésre
behívta, s így a kézdi járás képviseltetéséről gondoskodott.
3. Lelke egész hevével üdvözli az országos Nemzeti Tanácsot, s az új köztársaság szolgálatára,
bárkivel szemben való megvédelmezésére fölajánlja a munkáját, s ha kell vérét és életét
4. E cél érdekében az eddig függetlenségi és 48-as párt szervezetét köztársasági párttá alakítja
át 48 tagú választmánnyal és 12 tagú végrehajtó bizottsággal.
Dr. Szilveszter Ferenc a kézdivásárhelyi Nemzeti Tanács elnöke indítványozta, hogy a
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falvak Nemzeti Tanácsai is nevezzék ezután magukat Székely Nemzeti Tanácsnak.
Indítványára elhatározták, hogy a november 28-i Marosvásárhelyen megtartandó székely
nemzetgyűlésen a kézdi járás székelyeinek képviseletére Márton Imrét kérik fel, a fővárosi
Székely Nemzeti Tanácsnál pedig dr. Bodó Farkast.
Ezután Péterffy Árpád terjesztette elő a nemzetgyűlés következő határozati javaslatát:
1.Mindenekfölött törhetetlenül ragaszkodik Magyarország területi épségéhez a nemzetiségek
önkormányzata mellett is fenntartandó államegységhez.
2.Bármely eshetőségre is készen állva, már most megállapítja, hogy a székelység jóval a
honfoglalás előtt mint szabad nemzet itt székelt a Keleti Kárpátok lábánál és honszerző őseinket
mint ilyen fogadta, velük a történelem folyamán testvéri kapcsolatba lépett, azonban sajátos
nemzeti egyéniségét, tiszta jogegyenlőségen fölépült népuralmi alkotmányszerkezetét
úgyszólva végig a 48-as teljes unióig híven megőrizte.
3. Ez alapon minden erőnkből tiltakozunk a magyar egységből való kiszakítás, idegen
államtesthez csatolás gondolata ellen is.
4. Másfélezer éves létünk, történelmi jogunk birtokában Isten és a nagyvilág ítélőszéke: a
békekonferencia előtt ezennel bejelentjük igényünket a Wilson féle önrendelkezési jognak ránk
is alkalmazása tárgyában.
5. E tekintetben csatlakozunk az Országos Székely Nemzeti Tanácshoz, s felkérünk minden
székelyt, hogy igaz érdekeink megvédelmezésére haladék nélkül egybe seregeljenek.
6. Fölkérjük az Emkét, hogy a nemzetiségi elnyomás hazugságának kézzelfogható cáfolatául
terjessze a békekonferencia elé az idők folyamán eloláhosódott magyar falvak, úgyszintén 48ban és más időkben az oláhok által véresen kiirtott magyar családok neveit, de kiváltképpen az
eloláhosodottakat – mint magyar tételt állíttassa be a népszámlálásba.
Horvát ozsdolai birtokos a rendre, fegyelemre és munkára hívta fel a jelenlevőket.
Bódi Ferenc, a gyűlés jegyzője a kézdivásárhelyi Kereskedők és Kereskedő Ifjak
Társulatának a nemzetgyűléshez, küldött lelkes átiratát olvasta fel, melynek minden sorát
magáévá teszi a nemzetgyűlés és Bódi indítványára állást foglalt amellett, hogy kívánja a
moldvai magyarok (csángók) hozzácsatolását a székelységhez. A nemzetgyűlés Megyaszai
elnök lelkes záró szavaival ért véget.”260
A román hadsereg és az Erdélybe való bevonulás
A román diplomácia már november hónapban is szorosan együttműködött az antant
hatalmakkal Erdélynek, a Részeknek, Bánságnak és Máramarosnak Magyarország területéből
való kiszakításában. A franciák a belgrádi béketárgyalásokon nem fogadták el a padovai
tűzszünet békepontjait. Gróf Károlyi Mihályt ezeken a tárgyalásokon arra akarták
kényszeríteni, hogy jelentős területeket adjon át Erdélyből és a Bánságból Romániának.
November 13-án Aradon került sor a román-magyar tárgyalásokra, ahol a románok 26
vármegyét követeltek Magyarország területéből. Az antant hatalmak együttműködtek
Romániával Erdély elfoglalásában. Először ők akartak bevonulni Kelet-Magyarország
területére, hogy a román hódítás látszatát elkerüljék. Ezért a romániai katonai egységek
előnyomulása magyar területre elmaradt, részben az antant balkáni haderői főparancsnokának
utasítására, részben pedig a nagy hóesés miatt. Brassóban méter magasan állt a hó. A romániai
reguláris csapatok előrenyomultak Bereckig. A románok Soveától Camoresti-ig a határon
állottak. Kiküldött őrjárataik előrehatoltak Ojtoz, Bereck és Sósmező helységekig. A román
katonák egyenruháját a kortársak tarkának írták le; orosz köpenyeget, francia fegyvert, magyar
bakancsot és tölténytáskát viseltek. Az utóbbiakat az ojtozi raktárból szerezték. Az egyik román
katona elbeszélése szerint Moldvában francia csapatok tartózkodtak és állítólag ezek tartották
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vissza a románokat a Magyarország területére való betöréstől november elején és közepén. A
román csapatokban többnyire csak 17—22 éves ifjak szolgáltak.
A székelyekben elevenen élt az 1916-os évi román invázió emléke. Az ellenőrizhetetlen
hírek egymást kergetve járták a vidéket a várható román támadásról. A fővárosból jelezték a
székelyföldi nemzeti tanácsoknak, hogy az antant csapatok főtisztjei közvetlen érintkezésben
vannak a román csapatok parancsnokaival, hogy így a fegyverszüneti feltételek esetleges vitás
értelmezését, s az abból származó félreértéseket kiküszöböljék. Az ilyenfajta üzenetek azonban
nem nyugtatták meg a székelységet.
A Székely Újság november 14-i számában megjelent cikkben érzékelhetjük a
lakosságnak a román támadástól való félelmét.
„Tegnap délután híre terjedt a városban és keltett nagy pánikot, – olvashatjuk a
kézdivásárhelyi lapban, – hogy mintegy négyezer főnyi román sereg átlépte Sósmezőnél a
határt és jön megszállani vármegyénket. Hogy a hír mennyiben felelt meg a valóságnak,
pozitíven tudni nem lehetett, de hogy volt valami a dologban, mutatja az is, hogy a városi
képviselőtestület tegnap délutáni közgyűlésén erre vonatkozólag kapott értesülés alapján,
bejelentést tett dr. Molnár Dénes h.(elyettes) polgármester is.
A hírre nagy néptömeg lepte el a főteret és aggodalommal tárgyalták a bekövetkezhető
ellenséges megszállást. A hír valódiságának tápot adott a sötét este megjelenő dobos, ki felhívta
a közönséget, hogy akinek tiszti lakásnak való szobája van, jelentse be a rendőrségen. A pánikot
fokozta, hogy motorromlás miatt a Ganz-cég nem tudott áramot szolgáltatni és teljes sötétség
borult á városra.
E pánik is azonban rövid életű volt. Megjelent újra a dobos, ki „jó hír céljából” a városháza elé
hívta a közönséget. A főtér újból megtelt közönséggel és mindenki sietett a városháza elé,
melynek egyik ablakából dr. Molnár Dénes h. polgármester közölte a város lakosságával, hogy
legyen mindenki nyugodt, mert az ellenség kapott parancsra visszavonult határainkról. Lelkes
éljenzéssel fogadták a megnyugtatást, felszabadultak a lelkek az aggodalom lidércnyomása alól
és megnyugodva tért haza a lakosság otthonába. Egy békességes, csöndes éjszaka borult a
városra, a meggyötrött, izgalmakat átélő drága városkánkra.”261
Az 1918. november 22-i népgyűlés Gyergyószentmiklóson
A polgármester elnöklése mellett Gyergyószentmiklós polgársága november 22-én a
városháza nagytermében délután 2 órakor népgyűlést tartott, melyen a megszálló antant sereg
elszállásolását és a szükségesekkel ellátását tárgyalta.
A polgármester azt hangsúlyozta, hogy a megszálló sereget minden legkisebb ellenállás
nélkül kell fogadni, minden rendetlenségtől tartózkodni kell. Ezt kívánja az egész város érdeke,
a lakosság személyi és vagyoni biztonsága. A megszálló sereg parancsnokságával való
érintkezésre a polgárok és nemzetőrök közül egyeseket kijelöltek, továbbá elszállásolási és
ellátási bizottságokba is.
Dr. László Dezső nemzetőr-parancsnok is tájékoztató beszédet tartott, tapintatos és
határozott kijelentéseivel az egyes felszólalásokat rendes mederbe terelte, a nyugtalankodókat
megnyugtatta.
„Semmi sem annyira érdekünk, – mondotta – minthogy a mostani nehéz helyzetben
mindenki megtartsa nyugodt higgadtságát és a törvény határai között maradjon. Ha egyik vagy
másik hatósági közeg ellen valakinek kifogása, panasza van, a rendes eljárásnak adjon helyet.
Bízzék köztársasági népkormányunkban. Mihelyt szeretet hazánk ege felől a vészterhes felhők
eloszolnak, módjában fog állani minden visszaélő tisztviselőt kérdőre vonni, leszámoltatni, s
vele érdeme szerint elbánni. Nem célszerű elzavarni, lehetetlenné tenni, mert ezáltal
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elszámolási kötelezettsége alól nem akarva is feloldjuk, azt állíthatja, hogy lehetetlenné tették
részére az elszámolást, mert okmányai eltűntek, s így a menekülés útja számára meg van nyitva.
Ha magyarok vagyunk, ha szeretjük hazánkat, ne tetézzük tengernyi baját. Gyászos
öltözetben siralomházban van, várja a békekonferencia ítéletét. Oh, ne tépegessük keserves
gyászos ruháját, ne marcangoljuk szívét a jó anyának, a hazának, mely oly mély fájdalmat érez,
mint azon áldott állapotban volt anya, ki azt érezte, hogy iker-gyermekei méhében verekednek,
egymást pusztítják. Ez képlet, de nagyon is találó. Átéltük, átdolgoztuk, átszenvedtük a 4 és fél
éves világháború borzalmait, ellenség elől is menekülnünk kellett, éheztünk, fáztunk, hajlék
nélkül bolyongtunk keserves szívvel; felbecsülhetetlen kárt szenvedtünk, feldúlt hajlékunkba
megtört szívvel tértünk vissza. De nem estünk kétségbe, éjt nappá téve dolgoztunk, hogy
hazatérő fiainkat saját otthonunkba fogadhassuk, éhségüket csillapíthassuk, egymás látásán
örvendhessünk. Oh, mindenre ami előttük kedves, kérjük, kíméljék meg véreinket. A hosszú és
rettenetes harc alatt elhulltak legjobb férfiaink, az iszonyatos spanyol betegség jelenleg is
pusztítja népünket. Nekünk minden magyar karra szükségünk van, hisz oly kevesen vagyunk,
különösen székelyek, a nagy népek között, hogy a nagy Széchenyi mondása szerint a nagy
bűnösnek is meg kell bocsátanunk, javulásra időt és lehetőséget kell adnunk. Mindenki, férfi és
nő teljesítse kötelességét, tegyen meg minden tőle telhetőt, hogy a rend, a nyugalom és a béke
helyreálljon. Ne tegyük ki magunkat a világ elítélésére, ne szolgáltassunk erre okot.”262
A nagygyűlés résztvevői, a korrupt városvezetők hatalmukkal való visszaéléseinek a
kivizsgálását, főleg pedig ezek felelősségre vonását várták el. A nagygyűlésen a városvezetők
azonban igyekeztek elhallgatni a hatalmukkal visszaélt városi tisztségviselők tetteit. Mindenkit
megdöbbentett az a hír, hogy a város lakóinak az Antant haderő elszállásolását is el kell
vállalnia.
A polgármester és dr. László Dezső beszéde a nemzetőrség egyes tagjaiban óriási
felháborodást váltott ki, ami lázadáshoz vezetett
Gyergyószentmiklóson és a gyergyói
falvakban. A felkelés egyik áldozatának meggyilkolásáról a helyi hetilapban a következőket
olvashatjuk:
„Blénesy Albert a gyergyószentmiklósi székely gazdatársadalom egyik, legértékesebb
tagja tragikus halállal halt meg, A gyergyószentmiklósi Nemzetőrség egynéhány, önmagáról
megfeledkezett tagja, akiknek gondolkozását az alkohol megmérgezte, a városban lövöldözve,
törve, zúzva vonultak végig s keresték azokat, akikre bosszújuk irányult. Fegyverszó,
kézigránátdörgés és vad káromló kiáltással jártak utcáról-utcára a fékevesztett emberek s
kerestek egyes városi tisztviselőket, s így egyik tisztviselő után, Blénesy Albertnál is kutattak.
Blénesy szabad kutatást engedett házánál, s amikor nem találták a keresettet előbb erőszakoskodni, majd lövöldözni kezdettek. Két golyó mellén találta a derék székely embert, aki a
forradalmi idők legönzetlenebb munkása volt s segítő munkájával a Nemzeti Tanács teendőit
megkönnyítette. Halála igaz részvétet kelt, mert a nemzetőrség ezen tagjainak sem volt érdemes
e derék polgár. Temetése óriási részvét mellett ment végbe. A függetlenségi párt is derék
alelnökét veszítette el az elhunytban.”263
Népgyűlés.= Csíkvármegye, 1918. november 24.
Blénessy Albert.= Csíkvármegye, 1918. december 1. – A család a következő gyászjelentést, adta ki: „Szívünk
legmélyebb bánatával tudatjuk, hogy a hűséges hitvestárs, gondos és nagylelkű apa- és nagyapa mindenkivel jót
tévő és szerető rokon Blénesi Albert birtokos városi, és törvényhatósági bizottsági tag, a Nemzeti Tanács és számos
egyesület tagja életének 58-ik, boldog házasságának 33-ik évében, orgyilkos golyótól saját otthonában f. hó, 22én szenvedett sérülése következtében f. hó 24-én reggel 8 órakor a halotti szentségek, ájtatos felvétele után jobblétre. szenderült. Drága halottunk földi maradványait f. hó 26-án d. u. fél 3 órakor helyezzük örök nyugalomra.
Lelkéért az engesztelő szent miseáldozat f. hó 27-én lesz az egek, Urának bemutatva. -- Emléke feledhetetlen, örök
álma legyen nyugodt! — Gyergyószentmiklós, 1918. november 24-én —Bánatos, nője: Kary Erzsébet, Blénessy
Mihály és, neje, Blénessy Sándor táborszernagy, neje és gyermeke, Bertalan, neje és gyermekei, Erzsébet, férje.
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A november 22-i lázadás kiterjedt az egész városra és tömegméreteket öltött.
Minderről a korabeli magyar újságok is megemlékeztek.
„Gyergyószentmiklóson egy vörös gárda, amely az ottani nemzetőrökből alakult –
olvashatjuk a Kolozsvári Hírlap 1918 november 23-i közleményében – a postát megszállotta, a
vasutat hatalmába kerítette és a városban anarchia szerű állapotot teremtett.”264
A lázadás méreteire utal az ugyancsak Kolozsváron megjelenő Ellenőr című lap
tudósítása is, melyben többek között a következőket olvashatjuk:
„Hivatalosan is megerősítették, hogy Gyergyószentmiklóson a portyázó nemzetőrök
rabolnak, gyilkolnak és öldökölnek. A postahivatal épületét teljesen tönkretették. A nemzetőrök
asszisztálnak minden rendzavaró cselekedetükben a csőcseléknek. A telefon és a táviroda
berendezést megrongálták. A postai hivatalba fegyveres csoportok rontottak be. A postai
tisztviselőknek az ablakon keresztül kellett elmenekülnie a csőcselék és a nemzetőrök dühe
elől.”265 Az Ellenőr című lap szerint a gyergyószentmiklósi Nemzeti Tanács kétségbeesett
hangon kért katonai segítséget Kolozsvártól és egy páncélvonatot „a város és a vasút
megmentésére”. Ugyanazon lap szerint a kerületi parancsnoksághoz is érkezett egy távirat,
melyben a katonai erő kirendelését kéri a gyergyószentmiklósi polgármester.”266
A gyergyószentmiklósi Székely Nemzeti Tanács tagjai, maroshévízi mozgóőrség,
valamint a Marosvásárhelyről később érkező katonai egységek végül is elfojtották a helyi
lázadást. Dr. László Dezső főhadnagynak és dr. Vákár Arthurnak, mint a Székely Nemzeti
Tanács helyi vezetőinek meghatározó szerepük volt, a vörösgárdisták felkelésének a
leverésében.
A korabeli eseményről a Domus Históriában a következőket olvashatjuk:
„Gyergyószentmiklóson november 22-én a vörös gárdisták kerekedtek felül, feltörték a
muníciós raktárt s rettenetes lövöldözést vittek véghez, a polgármestert, városi főjegyzőt, a
városi számvetőt, az egyik aljegyzőt halálra keresték, de (ezek) részint idejében elrejtőzködtek,
kettő a városról elmenekült. Ezen rettenetes éjszakán lőtték meg Blénesy Albert birtokost,
egyháztanácsost, ki sebeibe belehalt harmad napra, Pál Ignácz birtokost, határbírót agyba főbe
verték, de ez irtózatos sebeiből felépült.
A plébániát nem bántották, sem a plébánost, sem a segédlelkészeket nem bántalmazták, egyes
fenyegető hangok voltak a polgármester háza előtt a papokra is, mint népvezetőkre, de dacára
annak, hogy egész késő éjig a plébánia körül lődöztek, a polgármestert keresve, de a plébániai
lakra nem lőttek. Reggel megérkeztek Marosvásárhelyről a nemzetőrök, kik megakadályozták
a további kegyetlenkedést. A főbűnösöket elfogták.”267
A felkelés leverésében a gyergyószentmiklósi nemzetőrök bizonyos csoportjai is részt
vettek. Közülük Kricsa Andort a vitéz 82-es ezred derék hadnagyát is kiemelhetjük, – aki a
gyergyószentmiklósi zendülés alkalmával is kitüntette magát, – s ezért főhadnaggyá léptették
elő.268
A város vezetői, a korabeli sajtó vörösgárdisták lázadásának mutatta be a november 22i eseményeket. Valójában Gyergyószentmiklós szegényebb lakosai, a frontról hazatért katonák,
volt hadifoglyok lázadtak fel azért, mert a város vezetői nem akarták kivizsgálni a
tisztségviselőknek hatalmukkal való visszaélését, illetve korrupciós ügyeiket. Az antant seregek
elszállásolásának kérése is hozzájárult a felkeléshez.
Teréz, férjezett Madaras Balázsné, Vera,--férjezett Bajna Mártonné, Erzsébet, leánya, Madaras Albert, József,Balázs, Bözsi, Vilmos és Mária, Bajna József és Mariska, unokái.”
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Kolozsvári Hírlap 1918. november 23.
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Ellenőr 1918. november 23.
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Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár. Gyergyószentmiklósi római katolikus egyház levéltára. Domus
História
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Az 1918. november 24.-i Budapesti Székely Nemzetgyűlés
Az 1918. november 24-i Budapesti Székely Nemzetgyűlés biztosította a Magyar
Nemzeti Tanácsot és a népkormányt feltétel nélküli lojalitásáról biztosította. A
tanácskozásokról kiadott közleményben a következőképpen fogalmaztak:
„A Budapesten lakó székelységnek a Székely Egyesület által vasárnapra összehívott
nagygyűlése egyhangúan kimondotta, hogy a magyar népköztársaság kormányának
nemzetiségi politikáját helyesnek tartja és mindenben támogatja. Minden fenntartás nélkül
őszintén óhajtja, hogy a magyar állam területi integritásának megóvása mellett és országban
lakó többi testvérnemzetekkel való viszony a wilsoni elvek alapján, a minden egyes nemzet
szabad fejlődését biztosító kantonális szervezet keretében rendeztessék.”269
Ők jól tudták, hogy az antant hatalmak és az utódállamok nem fogják tiszteletben tartani
sem Magyarország területi integritását, nem fogják létrehozni a svájci típusú kantonális
rendszert sem. Ezért hat pontba foglalták követeléseiket.
Követeléseik megfogalmazásánál így rögzítették elvárásaikat: Azon eleve kizártnak
tartott esetben, ha az összeülendő nemzetközi általános békekonferencia az országban lakó
egyenjogú testvérnemzetek között való viszonyt nem a magyar állam területi integritásának
fenntartása mellett szándékoznék rendezni, feltétlenül szükségesnek tartja, hogy:
l. a magyar nemzet önrendelkezési joga és szabad fejlődése mindazokon a területeken, a
melyeken a román testvér nemzettel együttlakók, a wilsoni elvek alapján a kantonális szerkezet
keretében biztosíttassék.
2. azon a területen pedig, amelyen a székelység összefüggő, kompakt, többségben él, a
békekonferencia biztosítsa a székelységnek, hogy el nem vitatható történeti és etnikai jogán,
mint székely nemzet nemzetközi biztosítékok mellett minden más államtól független, szabad
és szuverén népköztársasággá alakulhasson.
3. a budapesti székelységnek a nagygyűlése küldöttségileg kéri fel a magyar népköztársaság
kormányát, hogy el sem gondolható esetben ha a nemzetközi békekonferencia a magyar
államban lakó nemzetek egymáshoz való viszonyát nem a magyar állam integritásának
fenntartásával szándékoznék rendezni, hasson oda, hogy a nemzetközi békekonferencián a
székely nemzetnek elismertessék azon joga, hogy a maga területén minden más államtól
független szabad és szuverén székely népköztársasággá alakulhasson és biztosíttassák számára,
hogy a nemzetközi békekonferancián magát külön megbízottjaival,vagy a magyar
népköztársaság küldöttjeivel képviseltesse.
4. A magyar népköztársaság kormánya tegye lehetővé hogy a budapesti székelység jelen
nagygyűlésének megbízottai a Székelyföld hatóságaival és Nemzeti Tanácsaival az itt
körvonalozott programelfogadtatása érdekében a népköztársaság kormányától nyert
megbízatása alapján érintkezésbe léphessenek.
5. A nagygyűlés e határozatáról a székely törvényhatóságok főispánjai és Nemzeti Tanácsainak
elnökségei távirati úton sürgősen értesítendők.
6. Egy bizottság küldendő ki a melynek feladata egy Emlékiratban (fogja) kifejteni, hogy a
székely népköztársaság felállítása nemcsak lehetséges, hanem az erdélyrészi magyarság
fennmaradásának érdekében feltétlenül szükséges is, és hogy az mint szuverén köztársaság
semlegességének nemzetközi biztosítása mellett, életképes jövővel bíró államszervezet
fenntartható.”270
A Székely Újság így értékelte a budapesti székely nemzetgyűlés lényegét:
„A budapesti székelység vasárnapi nagygyűlése egyhangúlag kimondotta, hogy a
Magyar Népköztársaság kormányának nemzetiségi politikáját helyesli és támogatja. Az
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esetben, ha a nemzetközi békekonferencia a magyarországi nemzetek egymáshoz való
viszonyát nem a magyar állam integritásának fenntartásával tervezné megoldhatónak, szükségesnek tartja, hogy a székely nemzetnek kompakt többségben levő területén a
békekonferencia biztosítsa azt, hogy mint székelynemzet, független szuverén, nemzetközileg
garantált népköztársasággá alakulhasson.”271
A nagygyűlés után Ugron Gábor, Sebes Dénes és Jancsó Benedek a székelység
képviseletében megjelentek Jászi Oszkár miniszternél, átnyújtották neki a nagygyűlés
határozatát és a székelység bizalmát tolmácsolták a kormány politikája iránt.
Az üdvözlésre válaszolva Jászi miniszter kijelentette, hogy a kormány nagy
rokonszenvvel nézi a székelyek mozgalmát, mint integráns részét az összes magyarországi
nemzetek szabad szerveződésének. Bármi legyen is az új rend, amely majd kialakul mondta a
miniszter, „a székelységnek bizonyára megvan a joga ahhoz, hogy a benne rejlő nagy nemzeti
és kulturális erőket a szabad nemzetek társaságában legteljesebb mértékben kifejthesse. A
székelység törekvései teljes összhangban vannak a wilsoni elvekkel, amelyeknek következetes
és fenntartás nélküli keresztülviteléhez a kormány tűrhetetlenül ragaszkodik.”272
Az 1918. november 28-i marosvásárhelyi székely nemzetgyűlés
Az erdélyi magyarság sorsáért folytatott küzdelem egyik kimagasló mozzanatát
jelentette a Marosvásárhelyt megtartott székely nagygyűlés. Ez a gyűlés a székelyföldi
mozgalmak megszokott átlagos színvonalát méreteiben messze túlhaladta. Az ott felvetett és
megvitatott eszmék, gondolatok komoly történelmi eseménnyé érlelődtek. A nagy vérveszteség
után depresszióba esett magyarságnak ez volt első határozott és egységes érzelmi
megnyilatkozása.
A nagygyűlést előkészítő-bizottság igen nehéz feladat elé került. A legkülönbözőbb
vélemények egységesítésére vállalkozott. Marosvásárhelyt a nagygyűlésig három Nemzeti
Tanács működött, ezek immár egybeolvadtak. A Székelyföld területén alakult és sokféle
politikai irányzatot képviselő Nemzeti Tanácsok egységes, központi vezetéshez jutottak. A
nagygyűlés az egész magyarsággal való közösséget juttatta érvényre, és ezzel speciális székely
jellegét önként háttérbe szorította.
A kortársak az egész erdélyrészi magyarság képviseletét érzékelhették tömör sorokban
felvonulni. Erőteljes, egységes és szabad akaratnyilvánításhoz jutott az egész Székelyföld és az
ország különböző részeinek minden társadalmi rétege.
A nagygyűlésre a kultúrpalota nagytermében került sor, ahol szorongó, lelkesedéstől
áthatott tömeg gyülekezett. A kinn szorultak százával állták körül az épületet és lesték a
percenként érkező híreket.
Dacára a mostoha közlekedési viszonyoknak, budapesti és debreceni kiküldöttek
találkoztak itten a szekértáborral érkező székelyudvarhelyiekkel.
A szónokok közül nagy hatást ért el dr. Szádeczky Lajos, aki történelmi és földrajzi
alapon bizonyította a magyarságnak Erdélyhez való jogát. Történelmi tényekkel igazolta, hogy
avar és ezzel egyesült szláv népektől vettük birtokunkba Erdélyt, bizonyítják ezt város-, hegy, folyó- és dűlő neveink. Mi vagyunk itt az őslakók és nem a román. Ők Traianus császár
légiónáriusaitól származtatják magukat, ámde egyetlen római elnevezést sem vettek
közvetlenül át, hanem a szláv neveket alakították saját nyelvükhöz. A székelység itt

A budapesti székelyek a székely köztársaság mellett.= Székely Újság, 1918. november 24.
Magyar Nemzeti Levéltár. Országos Levéltár. K 40-4. csomó -1918-XVIII-308: K 40-4. csomó- 1918- Tn.-3.:
A budapesti Székely Nemzeti Tanácsban.= Csíkvármegye, 1918. december 1. és Megalakult a Székely Nemzeti
Tanács. = Székely Nép, 1918. december 4.
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demokratikus államszerkezetben élt az egész középkoron keresztül a legújabb időkig. Demokratikus világnézetét nem a nyugatról hozta magával, hanem önmagában termelte ki.
A románok a 12. század folyamán jelentek meg Erdély földjén és pásztorkodással
foglalkoztak. A magyarok nyugat civilizációját védték a keletről beözönlő barbár besenyők,
kunok, tatárok és törökök ellen. A románok nem vállalták a kereszténység védelméért folytatott
harcot. Következésképpen ők állandóan szaporodtak, míg mi magyarok állandóan vesztünk és
fogytunk. Történelmi felvezetőjét követően Szádeczky Kardoss Lajos – Michelet, a francia
történetírót idézve – feltette a kérdést: mikor fogja a művelt világ leróni háláját, ezzel, az ö
érette oly sokat szenvedett néppel szemben?
A hallgatóság mennydörgésszerűen harsogta: most!
A marosvásárhelyi nagygyűlésen eredeti eszmét pendített meg dr. Rugonfalvi Kiss
István a debreceni egyetemi tanára, mikor rámutatott arra, hogy ahol a fajszeretet a haza iránti
szeretettel ellentétbe jut, az többé soha ki nem egyenlíthető. Szerinte a népvándorlás okozta a
nemzetiségi kérdést, az erőszakra, visszavezethető okozat csak egy békés népvándorlással
szüntethető meg. Ennél fogva a békekongresszus előbb jelölje ki az ország földrajzi határait és
azután a népek önrendelkezési joguknál fogva határozzanak, hogy ezen belül vagy kívül
kívánnak elhelyezkedni.
A csüggedőkhöz, a depresszióba esettekhez szólott dr. Bíró Balázs, akik abbeli
meggyőződésükben, hogy ennek a világháborúnak mi vagyunk legszerencsétlenebb áldozatai,
foszladozni engedték hitüket, reményüket. Tárgyilagossággal, ellenvetést nem tűrő logikával
mutatott rá a székelység és magyarság világtörténelmi jelentőségére. Több mint ezer éven át
beigazoltuk államalkotó és államfenntartó képességeinket, lehetetlen, hogy most Magyarország
területi integritását feláldozzák nem is egy nép, hanem csak egyesek ábrándvilágának.
A szociáldemokrata-párt két szónokkal is képviseltette magát, mindketten a párt nevében
hangoztatták, hogy az integritási elvnek nemzetközi szervek által fognak érvényt szerezni.
Dr. Ravasz László a testvéries egyetértés, megértés és békés együttműködés elveit
hirdette.273
A Székely Újság tudósítója a következőképpen értékelte a nemzetgyűlésen elfogadott
határozati javaslatot: „A határozati javaslat minden disszonancia és széthúzás nélkül egyhangú
elfogadásra talált. Kidomborodik ebből az önrendelkezési jognak a wilsoni-elvek alapján való
elfogulatlan becsületes értelmezése, Magyarország integritásához való föltétlen ragaszkodás.
A népkormány nemzetiségi politikájának általános érvényű elfogadása. Az erdélyrészi
magyarságnak egységes szervezete.
Az öt pont a mai időknek, a ma eszméinek eleven megtestesítője. A jövő chaotikus
mélységéből törhetnek fel bárminő eszmék, hazánk sorsában jöhet bárminemű változás, de
ennek a napnak eseményei kitörölhetetlenek lesznek a magyarság történetéből.”274
A nemzetgyűlés végrehajtó bizottsága a gyűlésen elfogadott határozat alapján a
következő kiáltvánnyal fordult a világ népeihez. A kiáltvány szövege tulajdonképpen a
gyulafehérvári nagygyűlés után született meg és válasz a román Nemzeti Tanács december 1-i
határozatára és kiáltványára. Tartalma a következő:
„A magyar köztársaság területén élő románok nemzetgyűlése deklarálta az összes
románok egyesülését és a román királysággal való egyesítését mindazon területeken, amelyen
románok laknak.
Az a terület, amelyet e határozat alapján Magyarországtól elszakítani kívánnak – saját
nemzeti tanácsuk megállapítása szerint – Erdélynek mind a tizenöt vármegyéje, a Duna-TiszaMaros szöge /: négy egész és egy részvármegye :/a Tisza balpartjának négy egész és két rész
A marosvásárhelyi székely nemzetgyűlésen.= Csíkvármegye, 1918. december 1. : A marosvásárhelyi székely
nemzetgyűlés. Székely Újság, 1918. december 5. és A marosvásárhelyi székely nemzetgyűlésről tudósítás. =
1918. december 4.
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vármegyéje és városai összesen 6.840.000 lakossal, melyből 2.939.000 a román anyanyelvű.
A deklarációnak fegyveres erő adott nyomatékot. Még a határozat kimondása előtt
megszállták Erdély keleti részeit a román királyság csapatai, s az előnyomuló okkupáló haderő
egyikének tábornoka Moșoiu úr, a 7-A, hadosztály parancsnoka, nem titkolja, hogy őket a
magyarországi románok hívására küldték Erdélybe. Ma már Románia katonai impériuma alatt
vannak olyan vármegyék és városok, amelyeknek román lakossága 10-12%, olyanokkal együtt,
hol a három százalékon is alul marad. Tiszta magyar területek is, amelyeknek lakói rég letették
a fegyvert Wilson ama feltételei alapján, hogy „Csak saját hozzájárulásuk alapján lehet a
népeken uralkodni és őket kormányozni.”
Az erdélyrészi magyarság mindeddig vállvetve dolgozott a népkormánnyal azon, hogy
a nemzeti torzsalkodás átka s politikáját megszüntetve az összeroskadt királyság és az elpusztult
feudalizmus romjai felett megépítsük azt a szövetséges köztársaságot, mely demokratikus és
szociális jogegyenlőségben egyesítse a Kárpátokon belül lakó nemzeteket. Ennek a területnek
és az azon lakó népeknek együvé tartozását a természet adta, hegygerincek ölelése, minden
széles völgyű folyónak a központi fekvésű Magyar-Alföldre sietése, a síkföldi
mezőgazdaságnak és a hegyvidéki erdészetnek és bányászatnak egymásra utaltsága mellett
ezeréves, történelmi kapcsolat okolja meg.
Marosvásárhelyen tartott nagygyűlésünk ezeknek az okának megfontolása alapján emelt
óvást a terület csonkítása ellen.
Míg a magyar népköztársaság kormánya tényleg gyakorolta és velünk együtt
gyakorolhatta fölöttünk az impériumot, addig minden reményünk megvolt hogy igazságos
érdeleinket a népek ítélőszékei előtt megoltalmazza, most azonban kormányunktól elválaszt az
idegen fegyveres erő, sajtó, leveleink, távirataink cenzúra alatt, lapjaink elkobzása napirenden,
nemzetőrségünk feloszlatva, gyülekezés eltiltva, silány termésünkön a megszálló csapatokkal
kényszerülve osztozva, erőnk fogytán, hangunk elnémult, s irigykedve kezdünk gondolni egy
országosan pusztító járvány boldog áldozataira.
Már nem őrülünk annak a román kíméletnek, hogy ifjú köztársaságunk magyar népét
nem teszi felelőssé a tegnapi elnyomás közös szenvedéseiért. Mi sem kérdezzük tőlük, valjon
az ő akaratuk hozta-e ide azt a nemzeti köntösben érkezett régi imperializmust, elnyomni soksok talán közös szabadság vágyunkat? Nem akarjuk kutatni valjon a bekapcsolandó új kultúra
előnyei, vagy a fegyverét oly móhon ajánló régi oligarchia kézszorítása-e az az annyira óhajtott
boldogabb jövő?
Román testvérek! Mások diadalának mámora elkapott, elvakított benneteket. Úgy
hiszitek, hogy ezután is egy áldozatok nélküli siker lesz fejlődéstek útmérője. Végleges
elhatározástok is talán ebből a hiedelemből fakadt. Vagy még ennél is ingatagabb forrásból:
Oly nacionalista histórikusaitok állításaiból, kiknél az első történet kritikai igazság is így
hangzik: História est ancilla politizae patricae! a Georghe Sinkai-ok, Petru Maior-ok,
Densusianuk állításait, vagy Anonymusok és Bonfinusok kitalálásait igazaknak hirdették, mert
politikai hagyományokat örököltetek az ily fajta historizálásban. Tetszik nektek ama
képzelődés, hogy Cézár katonáival román nyelven beszélt, vagy Augusztus császár Fogaras
várát építette részetekre, hogy Traianus örökre hazát alapított nektek Decebal király
birodalmának romjain. Tetszik nektek a római kontinuitás meséje, mert azt a történelmi jogok
kovácsműhelyének tekintették.
Beleviszitek e meséket a világirodalomba is, mert úgy hiszitek, hogy azon a való igazság
megismertetése nem változtathat, akár a végtelenségig. Valami alvó óriási kígyónak képzelitek
a Nyugatot? Amelynek ha egyszer beadtátok magatok falatját, behunyja szemét és nem lát
semmi felé. Pedig látja, vagy legalább is látni fogja, a ti igazi tudósaitokat; olvasni fogja
származástokról és históriai jogotokról szóló meggyőződésünket. Hallgassátok Ti is meg román
testvérek, midőn hamisított krónikáitokat, okleveleiteket /Besztercei, fogarasi oklevelek, Hurul
krónikája stb./ tárgyalják. Figyeljetek néha a román kultúra dicsőségére, Maiorescura is, midőn
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a ti természetellenes kontinuitásos hipotézisetekről beszél; Maior „hivatkozik Eutropius egy
kétes állítására és Julián egy mondatára, melyeknek a józan ész által el nem fogadható
magyarázatot ad és így kezdődik a mi rómaiságunk históriai bebizonyítása, históriai
hamisítással.”
Vagy jussanak néha eszetekbe a Kogălniceanu-ok, Jon Nădejde-k, kik úgy látják, hogy
„a való igazságot a hazafiság rosszul felfogott nemzeti érdek miatt nem meritek látni.” Vagy,
ha ezt mind nem veszitek figyelembe, talán gondolkoztatok azon, valjon micsoda igazságos elv
alapján, kívánhat magának egy oly nemzet, mely 14,1 százalékát alkotta eddig egy ország
lakosságának, abból 35 %-nyi területen feltétlen impériumot; avagy melyik az a wilsoni elv,
mely azt hirdeti, hogy 2.393.000 lélek nevében rendelkezni lehessen 6.841.000 polgár sorsa és
hovatartozása felett. A népek önrendelkezési joga alapján ma már hiába hívjuk szólásra azt a
majdnem 4.000.000 érdekeltet, kiknek képviselőit meg nem hívtátok, meg nem hallgattátok: a
román haderő önkénye alatt némaságra vannak kényszerítve.
Mi Erdély magyar népe nevében, tiltakozunk a Wilson gondolatának ilyen abszurd
magyarázata ellen. Mi nem ígérünk nektek csillogó királyságot, csak a mi nekünk van
köztársaságot, imperializmus, oligarchia és militarizmus nélkül. Minden nemzetnek egyformán
demokratikus és nemzeti önállóságot, saját nyelvű közoktatást, igazságszolgáltatást, községi,
járási és állami igazgatást maguk választotta szervekkel. Mindazt a mit a békekongresszustól is
bármely nemzet várhat. Egy keleti Svájcot teremtünk magunknak, hol a hitfelekezetek teljes
autonómiája, sajtószabadság, egyesülési, gyűlésezési, birtoklási és munkaszabadság, szóval az
életfeltételek egyenlősége mellett csupán az önként vállalt szerződés tartana össze az emberi
tökéletesedés terén vezető nemes versenyen. Mi így értelmezzük WiIsont, így értjük az
emberiség nagy céljait.
Ezt az írásunkat elküldjük szász szomszéd barátainknak, elküldjük román testvéreink
nemzeti tanácsának, a béke elnök legelső üzenetével:... „Ne törekedjék egy nép sem arra, hogy
a maga kormányzatát egy másik népre, avagy más nemzetre kiterjessze, és hogy minden
népnek, a kicsinek, csak úgy, mint a nagynak, teljes mértékben szabadságában álljon az, hogy
a maga kormányformáját a maga fejlődési menetét zavartalanul, menten minden
veszélyeztetéstől és fenyegetéstől önmaga határozza meg.”
Elvisszük ez írásainkat a világ delegáltjai elé. Meg hívjuk őket hadd lássák elfogulatlan
szemekkel magyar népünk testvéri szeretetét, a más nyelvűek iránt; szorgalmas munkájának
eredményét termékeny rónákon, a virágzó városok ipartelepein, a mély bányákban. Hasonlítsák
össze azt a kultúrát, melyet magyar kéz és értelem teremtett azzal, mely most rendelkezni kíván
ezek felett. S majd ők maguk fogják megállapítani fajsúlyunkat. Ez a megállapítás, hisszük,
irányadó lesz a civilizált világ szabad népei előtt is, melyeknek szövetsége kebelébe fogja
fogadni szövetséges köztársaságunkat. Ha pedig szavunk gyönge volna arra, hogy az emberiség
elhelyezkedésének intézőit nemzeti jogaink elismeréséről és elismertetéséről felvilágosítsák; ha
a béke az egész Európa fejlődését oltalmazó, sokat szenvedett magyarságot éhes
szomszédoknak szolgáltatná ki: ez a béke mindaddig forrása, s a mi földünk fészke lesz új
harcoknak, míg vagy győz ügyünk, vagy elpusztul az utolsó magyar.”275
A fenti kiáltványt többek között az antant hatalmak vezető politikusaihoz is elküldték.
A román hódítás és Vákár P. Atrhur december 1-i kiáltványa
A román katonai hódítást magyar részről azonban nem lehetett megakadályozni. A
románoknak Erdély elfoglalására vonatkozóan a jogalapot, a Bukarestből is szervezett,
„Gyulafehérvári Nemzetgyűlés” jelképezte. A gyulafehérvári nemzetgyűlést nemcsak az
erdélyi románok, hanem a román királyság hadserege is szervezte. Az antant hatalmak által a
275
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román hadsereg rendelkezésére bocsájtott repülőgépekről szórták a román katonai támadásra
vonatkozó röpcédulákat, melyeket a román hadsereg főparancsnoka Presán tábornok írt alá. A
röpcédula szövege a következő:
„Románok!
A román nemzeti tanács hívása folytán Ő Felsége I. Ferdinánd király parancsára a román
hadsereg átlépte a Kárpátokat.
Testvéri szeretettel lépvén Erdély földjére, a román hadsereg a nemzeti és emberi szent
jogok nevében jön, hogy mindenkinek teljes szabadságát biztosítsa.
Ettől a gondolattól lelkesítve biztosítjuk a román föld lakóit a Tiszáig, a Dunáig, faji és
nemzeti különbség nélkül, hogy mindenikük életét, vagyonát hűségesen meg fogjuk védeni.
Utasítjuk az egész lakosságot, hogy a román hadsereg védelme alatt rendes
foglalkozását ki-ki folytassa úgy, hogy a városokban és falvakban a megszokott élet, semmi
zavart ne szenvedjen.
Minden lakosnak biztosítjuk polgárjogainak szabad gyakorlását, de egyúttal
figyelmeztetjük, hogy a rendzavarásnak minden kísérletét, bármely erőszakosságot, és
engedetlenséget a legnagyobb szigorúsággal fogjuk megtorolni.
Presan tábornok
A főhadiszállás főnöke.”276
A gyulafehérvári nagygyűlés előtt a román katonai egységek megjelentek
Gyergyószentmiklóson. Presan tábornok vezetésével a román sereg 6. hadosztályának jobb
oszlopa november 30-ig Gyergyószentmiklóst és Szászrégent birtokába vette, honnan
december 2.-áig Marosvásárhelyig jutott előre.277
Vákár P. Arthur a román hadsereg megjelenésére december elsején a következő
kiáltványt fogalmazta meg lapjában:
„Románok!
Királyotok, Hohenzollern Ferdinánd fegyverbe szólított titeket. A királyi szóra a fegyvertelen
Magyarország határait léptétek át — fegyverrel. De valamint nem az 1916. évben öldöklő
háborúra sorakozott, germán militarista eszméktől, lenyűgözött magyarság vár titeket, úgy ti
sem az öldöklő háborúért jöttetek, hanem jöttök azért, hogy a diadalmas világbéke
templomának felépítésében közre munkálkodjátok.
A magyar nemzet kezéből nem az ellenség ütötte ki a fegyvert, hanem letétette a népek
békéjének, a népek boldogulásának gondolata, az a Krisztusi szeretet, amelyet császári
önkénnyel, fegyveres erővel négy évig rabságban lehetett tartani, de amely dicsőségesen úgy
támadott fel, mint negyvenedik napon ama Názáreti, aki az emberiségért viselte a szenvedés
golgotáját, a fájdalom tövis koszorúját.
Románok! Kit kerestek? A názáreti Jézust keresitek?
Nincs itt... Feltámadott!
Románok! Mit kerestek? Leigázott testvéreiteket keresitek? Ők már nincsenek! A népek
szabadságával, a népek boldogulásával együtt a ti testvéreitek is boldogok, szabadok lettek!
Románok! Magyarország, a múlt bűneivel együtt meghalt: a Magyar Népköztársasági hazában
élő minden nemzet vérelhullásából feltámadott.
Gyenge szóval, de megértő szívvel közeledünk hozzátok. Magyarország integritását ne
bántsátok! A világháború is véres tanúbizonyságot tett arról, hogy ezt testvérként védelmeztük
együtt; pedig ez a Magyarország a régi osztályuralmi föld volt, amelynek urai egyformán
vétkesek voltak a magyar nemzettel szemben ép úgy, mint román testvéreinkkel szemben.
A Magyar Népköztársaság a népek boldogságára törekszik. Ebben a boldogságban egyenlő
részesnek akarjuk látni, román testvéreinket is. Jólétben, kultúrában együtt, mint részes felek
276 Magyar Nemzeti Levéltár. Országos Levéltár. K. 40.-3. csomó, 1918.-1918. IX. 538. 376.
277 Doberdói Breit József: A Magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a Vörös Háború története.
Kiadja a Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár. Budapest. 1925. 97.

133

akarunk haladni. A közszabadságokban, az államigazgatás minden ágában együtt akarunk
haladni.
Minden nemzet ki a Kárpátoktól körülhatárolt, a Duna, Tisza által megszabott áldott földön
akar élni, saját anyanyelvén imádhatja Istenét, szolgálhatja Hazáját.
A népköztársasági Svájc akadémiai példáját mutatta annak, hogy több nemzet gyermekei
miképpen egyesülhetnek egy demokratikus köztársaságban, s Svájc hullámait hiába csapkodták
az átkozott háború hullámai: Svájc a béke hazája maradt.
Ez legyen Erdély! A Kelet Svájca.
Románok! Vendégként várunk, vendégként fogadunk benneteket. Nyugodtan várjuk a
világszabadság szerető nemzeteinek béketárgyalását.
A világbékét akarjuk! A népek boldogságát akarjuk. Vérzivatarokban megtisztult lélekkel
mondjuk ezt.
Magyarok! Románok! Legyetek a Magyar Népköztársaság testvéri gyermekei.
Így akarjuk!
Így legyen!
Isten minket úgy segéljen!
Minden nemzet ki a Kárpátoktól”278
Presan tábornok röpcédulája és Vákár P. Arthur 1918. december 1.-i kiáltványa jelzi,
hogy a gyergyói székelyek felismerték a gyulafehérvári román nemzetgyűlés népeket
megtévesztő, magyarellenes jellegét.
Miként érzékelték a gyulafehérvári román nemzetgyűlést Sepsiszentgyörgyről?
Ha a gyergyóiak Vákár P. Arthur kiáltványával jelezték december 1-i román nemzeti
gyűlésnek magyar és demokráciaellenes jellegét, a sepsiszentgyörgyi hetilap főszerkesztője a
következőképpen értékelte e nagygyűlés jelzésértékét a háromszéki székelység, s általában a
magyarság számára:
„1918. december 1.-e Magyarország legfájdalmasabb napja. Gyulafehérvárott Erdély
románjai kimondották az elszakadást a magyar államtól, a csatlakozást Romániához, búcsúzóul
kegyetlen gyűlölködő vádakat vágtak a szemünkbe. S e vádakkal szemben védtelenek vagyunk,
mert nincs igazságtevő fórum és az elszakadás kimondásával szemben szintén védtelenek
vagyunk, mert az erdélyi románok külföldi fegyverek oltalma alatt állanak, mi pedig, ha volna
is fegyverünk, nem emelnők jogunk és igazunk védelmére vérontó testvérháborúban.
Mert mi azokat, akik most elszakadnak tőlünk, éppen annál a jognál fogva, melyet
Erdély és az Erdélyen kívüli területekre fenntartunk, testvérünkül tekintjük. Ha mostohának
érezték magukat, magunk is azok voltunk, s ha most szabadon lélegzünk, a szabad levegőt nekik
is szántuk. Mindegy, Gyulafehérvárott kimondották elszakadásukat, s mi nem vitatjuk ehhez
való jogukat. Lehetne mindenféle ellenvetést tenni a határozat legalitása ellen, de nem teszük.
Mi tudomásul vesszük, hogy a magyarországi román lakosság Romániához akar csatlakozni.
Ennél többet azonban nem. Nem vehetjük tudomásul, hogy a gyulafehérvári határozat
már az elszakadás tényét jelentené. A magyarországi románok a saját akaratukat képviselik,
nem pedig azt a lakosságot, mely a vitatott területet hazájának vallja. Ezen a területen
magyarok, németek, szászok, rutének, szerbek is laknak és ezek nem szavaztak
Gyulafehérvárott. Már pedig ezek teszik e területek többségét, nem pedig a románok. A népek
rendelkezhetnek önmagukkal, de nem másokkal. S a népakaratot az dönti el, ki szólal fel
először, hanem eldönti valamennyi akarat megnyilvánulásnak az eredője: a többség.
A román vitatta területek lakossága e részének, a többségnek nincs megadva a lehetőség,
hogy nemzetgyűlést tartson. A hatalom most a románoké. Nem kételkedünk benne, hogy
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majdan igazán megadnák neki az ígért nemzeti szabadságot, de ma ennek a szabadságnak a
nyakán a romániai hadsereg szuronyai ülnek. Önrendelkezés az nincs, de hisszük hogy lesz.
Csak akkor derül ki, mi a jelentősége a gyulafehérvári határozatnak.”279
A főszerkesztő is jelezte, hogy a gyulafehérvári román nemzetgyűlés határozatai
tulajdonképpen a román királyság hódító szándékait leplezték. A hódítás legitimitását is
megkérdőjelezte azzal, hogy nem vették figyelembe az erdélyi magyarság és Erdély más
nemzetiségeinek akaratát az elszakadás kérdésében. Érdekes módon ő sem javasolta az
ellenállást a Székelyföldet megszálló román hadsereggel szemben:
„Addig is a románokkal nem folytatjuk a viszálykodást. – írta – Vagy testvéreink
lesznek, vagy szomszédaink. Mind a két esetben baráti érzéseket akarunk ápolni, a
természetünk és közös érdek szerint, melyre utalva leszünk. Mint testvéreinkkel, velük egy
politikai közösségben, teljes harmóniában és zavartalanságban élhetnénk mint szomszédok
azonban minden jóravaló becsületes törekvés mellett, sem tehetjük nem létezővé a létezőt: hogy
a mi Isten és ember szerint ezer esztendő óta a miénk, azt elrabolták tőlünk, s a mi elszakadt
véreink mint többség, a kisebbség igáját akkor is éreznék, ha megkapnák azt a teljes nemzeti
szabadságot, melyet mi is kínálunk a románoknak.”280
A főszerkesztő nem értette meg, hogy milyen következményei lesznek annak, ha az
erdélyi magyarság, a székelység barátsággal, testvériséggel közeledik az öt megsemmisíteni,
kiirtani akaró románsággal szemben.
Székelyföld román megszállásának kezdete
A román hadsereg katonai egységei úgy jöttek Erdélybe, mint az antant békefenntartó
ereje, melynek célja a belső rend fenntartása és a kommunista jellegű lázadások megfékezése.
A székelyföldi nemzeti tanácsok, nemzetőrségek, illetve polgárőrségek a belgrádi szerződés
értelmében nem is mertek szembeszállni velük. Nem akarták ugyanis kockáztatni
Magyarország megítélését a békekonferencián. Nem tudtak ugyanis arról az összejátszásról,
mely a francia és a román hadvezetés között létezett.
Vákár P. Arthur így mutatta be a román katonáknak Gyergyóban, Csíkszeredán és
Udvarhelyen való megjelenését:
„Csíkvármegye területére a múlt hónap utolsó felében érkeztek román megszálló csapatok, s a határszéli községekből érkező hírek csaknem teljesen arról számoltak be, hogy a
román járőrök a polgári hatósággal szemben békésen viselkednek, mindössze Bélborból jött
egy híradás, hogy az odaérkezett járőrök az első napokban erőszakoskodtak.
Ahogy nagyobb községekbe, s majd városokba érkeztek csapotok, egybehangzó lett a
vélemény, hogy a megszálló csapatok nemes érzésű parancsnokaik intenciói szerint mindenütt
békességet keresnek és rendre törekszenek.
Csíkszeredát Niculescu tábornok vadászai szállták meg s a hivatalos Csíkszerda
Niculescu tábornokra az elismerés minden jelzőjét reárakta. Niculescu Csíkszeredán úgy
viselkedett, mint abszolút zsentlemén, mint egy igazi műveltlelkű, magas rangú katona, aki a
fegyverszüneti szerződést nemcsak szó szerint betartja, de annak szellemében is jár el, mert
tudja, hogy nem a fegyverek ereje dönti el a népek boldogulásának sorsát, hanem a világ
nemzeteiből összeülendő békekonferencia.
Ugyan ebben a szellemben intézkedett a városban a helyőrség parancsnoka Bălănescu
őrnagy, aki rövid idő alatt már népszerűséget is szerzett nevének.
Hogy mennyire lelkükön viselték a sokat szenvedett székelység sorsát, mi sem igazolja
jobban ezt, mint az az eset, amely egy tyúklopással kapcsolatban Csíkszeredán lejátszódott.
Egy katona, egy polgárember udvaráról tyúkot lopott. A károsult az esetet bejelentette,
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s a tettes keserűen meglakolt bűnös cselekedetéért. Az ezred szeme láttára elrettentő fenyítésben
részesült a katona s hasonló eset nem is fordult elő Csíkszeredán.
Most a csíkszeredaiakat szomorúság érte, mert a Niculescu tábornok felsőbb parancsra
Udvarhely fölé vonult előre. A helyébe jött parancsnokság hasonló mód jár el.281
A román hadseregnek 1918. november 26-i Csíkszeredába való bevonulását a Székely
Nép szerkesztője a következőképpen érzékeltette:
„Ma délben fél egy órakor bevonult ide egy román gyalogezred, egy tüzérüteg a
megfelelő trénnel. A bevonulás zeneszóval történt. A legénységet a helybeli
honvédlaktanyában, a tiszteket pedig magánházakban szállásolták el. A kormánybiztos
nyomban tárgyalásokba bocsátkozott a parancsnokló tábornokkal és ennek eredményeképpen
a románok a postát, távirdát és vasutat meghagyták az eddigi vezetés alatt, de ellenőrzés alá
vették. A lapokat cenzura alá helyezték. A hivatalokat továbbra is meghagyták működésükben,
úgyszintén az iskolákat is…”282
A gyergyói részekre bevonult katonaság is mindenütt békésen viselkedik, s ha időnként
egy-két idegen őrjárat nem cirkálna és nem jelennének meg a falakon plakátok, úgy alig is tudná
a lakosság, hogy vidékünkön megszálló csapatok vannak.
A gyergyószentmiklósi román katonai parancsnokság Mosoiu generálisnak, a VII. hadosztály parancsnokának aláírásával az alábbi hirdetményt bocsátotta ki.
HIRDETMÉNY.
1. Lakosság maradjon nyugodtan és folytassa az eddigi foglalkozását.
2. A katonasággal szemben ellenséges magatartást ne tanúsítson a vasutat, távírdát és telefont
ne rongálja meg.
3. Minden fegyver 1918. évi december hó 7-én déli 12 óráig a gyergyószentmiklósi városházához beszolgáltatandó.
4. Tilos minden gyűlés, összejövetel vagy nagytömegben való járkálás. Úgyszintén tiltva van 5
lépésen belül közelebb lépni a szolgálatban levő őrhöz, vagy járőrhöz.
6. Esti 11 órától reggel 4 óráig a lakást elhagyni tilos, akinek ezen időközben lakásán kívül
valami halaszthatatlanul sürgős elintézni valója van, az forduljon a Deák Ferencz-utca 14 szám
alatt levő katonai parancsnoksághoz, hol engedélyt és kísérőt, kap.
7. A telkek kapui éjjel-nappal nyitva tartandók, hogy a katonai hatóság bármely időben
ellenőrzés céljából bemehessen.
8. A járőrök felszólítására köteles mindenki megállani.
9. Minden áru felhalmozás szigorúan tilos. Maximális árnál nagyobb árakul felszámítani nem szabad.
10. Ötven liternél több benzin készlet, továbbá a takarmány és élelmiszer feleslegek a katonai
hatósághoz bejelentendők.
11. A katonaság rekvirálást a polgári hatósággal egyetértőleg ejti meg, a rekvirált cikkek felhívásra
azonnal átadandók, melyekért a maximális ár készpénzben fog fizettetni. A polgári hatóság
mellőzésével eszközölt rekvirálás a katonai parancsnoksághoz haladéktalanul bejelentendő.
Gyergyószentmiklós, 1918. évi december 5.
General MOȘOIU, a VII-ik hadosztály parancsnoka.”283
Vákár P. Arthur szerint, „e hirdetménynek minden pontja érthető és kifogás alá sem
esketik, mindössze talán az szokatlan, hogy a kapuk éjjel nappal nyitva tartandók.
Polgárságunk tisztában van azzal, hogy a bekövetkezendő béketárgyalást mindenkinek békességgel kell bevárnia, s tudja azt is, hogy sem nyíltan, sem titokban nincs helye annak, hogy
a polgárság mást tegyen, mint őrizve nyugalmát, vagyonát és egészségét bizalommal nézzen az
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elkövetkezendő béke elé.”284
A frontról hazatért katonák, az 1916-ban menekülésre kényszerítettek nem értették az
ellenállás hiányát a Nemzeti Tanács, a nemzetőrség és a polgárőrség tagjai részéről. Úgy
vélekedtek, hogy a románokat a felelősség elől menekülő elöljárók hívták be
Gyergyószentmiklósra, s általában Székelyföldre.
Vákár P. Arthur a következőképpen cáfolta meg ezeket a híreszteléseket:
„Lelketlen és meggondolatlan emberek azt a hírt is terjesztették, hogy a román
csapatokat a város urai hívták be. Ez a szóbeszéd egyébként vándor betegségként terjed
városról-városra, mint a leggyilkosabb spanyolnátha, s amit mondottak Tölgyesen vagy
Csíkszeredán, ugyanazt mondják Gyergyószentmiklóson, Szászrégenben és Marosvásárhelyen.
Természetesen, hogy ami galád hazugság Tölgyesen, az hazugság marad
Gyergyószentmiklóson és Marosvásárhelyen is.
A fegyverszüneti szerződés értelmében Erdélyt is antant csapatok szállják meg a
demarkácionális vonalig, s így Gyergyószentmiklós is várhatta a katonai megszállást.
Egyébként erre a hírre maga a népkormány cáfol reá azzal a táviratával, amelyben megnyugtatja
a Székelyföld lakóit, hogy éppen a felmerült konkrét kérelmek és panaszok alapján – miután
francia csapatok még nem jöhettek – az Erdélybe bevonuló román csapatok antant csapatoknak
tekintendők, s így a román csapatok a fegyverszüneti szerződés alapján Erdélyt a béke
aláírásáig megszállják, hogy itt a belső békét és rendet biztosítsák.”285
Gyergyószentmiklósra 1918. december 3-án délelőtt 10 órakor vonult be egy szakasz
katonaság Bogdán főhadnagy vezetése mellett, s másnap az éjjeli órákban e katonaságot a14.
gyalog ezred egy zászlóalja követte. Parancsnokuk Mărgărescu őrnagy volt. A tiszti karhoz
tartóztak még Abdul Refid és Mertere kapitányok. A román katonák elszállásolása és élelemmel
való ellátása után a gyergyói Nemzeti Tanács elnöksége és a városi tanács szükségét látta
annak, hogy a polgárságnak a megszálló csapatokhoz való viszonyát tisztázza. Átirattal
megkereste a parancsnokot, aki a kiküldötteket azonnali tanácskozásra kérette.
Vákár P. Arthur a megbeszélésről a következőket írta:
„A tanácskozáson részt vett, Mărgărescu őrnagy, Mertere és Abdul kapitányok és mint
tolmácsok dr. Precup Emil, Kassay Imre és Dordea hadnagy. A város polgársága részéről dr.
Vákár P. Arthur, Görög Joachim, Orel Dezső, dr. Fodor Béla, Mihály József, dr. Kugler Vilmos,
Merza Vilmos, Selyem István.
Dr. Vákár elnök előterjesztésében mindenekelőtt utalt arra, hogy e vidék minden lakója
a fegyverszüneti feltételek alapján áll s a megszálló román csapatokat, mint a belső rend és béke
fenntartására kiküldött fegyveres erőt tekinti, s működésük elé gátat emelni sem nem tud, sem
nem akar, miután tudja, hogy a döntő szót a békekonferencia fogja kimondani. Egyébként a
Székelyföldet Magyarország integráns részének tekinti, s a megbeszélést azért tartja
szükségesnek, hogy a polgárság és megszálló katonaság között mindenféle félreértés
kiküszöböltessék s így a rend és béke biztosíttassék. Mărgărescu őrnagy kijelentette, hogy ő
Erdélyt már Románia testéhez tartozónak tekinti, s épen azért intézkedéseiket ez a status quo
irányítja. Ezután hosszabb eszmecsere fejlődött ki, amelyet mindkét részről a megértés és
kölcsönös tisztelet hangja vezetett. Ezután konkrét kívánságot terjesztettek elő, így a
közlekedés szabadsága s az áru, személy és postaforgalom zavartalansága kéretett. A bizottság
kérte a cenzúra mérséklését, kérte a vadászfegyverek visszaadását, a főgimnázium épületének
beszállásolás alóli mentesítését. A város és vidék polgárságának életét s a közellátást érintő más
kérdések is megbeszéltettek, s végül abban történt megállapodás, hogy mindezen kérdések a
Maroshévizen székelő tábornok elé terjesztetnek s ezért is egy küldöttség fogja felkeresni
Moșoiu generálist Maroshévizi szállásán.
Mindezen kívánságokat a megbeszélésen jelen levő helyőrségi parancsnok is tudomásul vette,
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s ígéretet tett, hogy a polgárság jogos kívánalmai honoráltatnak.”286
A Csíkvármegye lap szerkesztője szerint, „a történeti hűség kedvéért le kell szögeznünk,
hogy a városunkban tartózkodott s átvonult csapatok parancsnokságai minden tekintetben a
megértést keresték, s a polgárság megértő, nyugodt viselkedésével szemben ők is megértésre
törekedtek.”287
1918. december 12-én a suceavai 16. gyalog ezred III. zászlóalja Racovean alezredessel
jött Gyergyószentmiklósra. A polgársággal Iliescu kapitány lépett érintkezésbe. Magatartásával
a gyergyóiak meg voltak elégedve. A tisztikar, Ardelean segédtisztből, Gheorgiu főhadnagyból
és Barbu Georges és Brenciu hadnagyokból állt, akik minden tekintetben igazodtak
parancsnokaikhoz.
A Racovean alezredes és Iliescu kapitány által vezetett gyalog ezred december 18-án
hagyta el Gyergyószentmiklóst. Helyüket a 27. gyalog ezred egy különítménye foglalta el.
Parancsnokuk Nicolau kapitány volt. Tisztikaruk Radu és Patric főhadnagyokból és Boantés
hadnagyból állt.288
Szászrégen és Marosvásárhely megszállása a román hadsereg által
Marosvásárhely és Szászrégen megszállását a román hadsereg által a Székely Nép
szerkesztője a következőképpen mutatta be: „Kedden Szászrégen felől bevonultak
Marosvásárhelyre a román megszálló csapatok, melyek a fegyverszüneti szerződés értelmében
az antant megbízásából nem mint ellenség jöttek. A város népe nyugodt, higgadt komolysággal
néz az események elé, melyekben mindenkinek első kötelessége: legszigorúbban követni a
hatóság utasításait és parancsait.
Már szombaton este híre terjedt, hogy a szomszédos falvakban román lovas járőrök
jelentek meg. Vasárnap reggel hivatalosan is jelentették, hogy Gernyeszegen 15, Nagyernyén
5 lovas katona van és átjöttek Sáromberkére is. Sehol semmi rendzavarás nem történt, a román
katonák a lakosságtól kenyeret és élelmet kértek, de teljesen kifogástalanul viselkedtek.
Szombat délben egy zászlóalj román katona érkezett Szászrégenbe egy ezredes vezetése
alatt. Bevonulásuk csendes volt, az ottani románság számottevő tagjai elutaztak a
gyulafehérvári gyűlésre. Schiffoaunmer Hugó polgármester fogadta az érkezőket, jóindulatot
kérve a város részére, mire az ezredes román és francia nyelven beszédet intézett a lakossághoz,
kijelentve, hogy a személyi és vagyonbiztonság felett őrködni fog, s hogy mindenki
zavartalanul folytassa foglalkozását. Egy kapitány ugyanezeket magyarul mondta el. Bevonulás
után mindjárt megszállották a postát, vasutat, rendőrséget. A legénység házról házra járt
kvártélyt keresni, a tisztek csaknem kizárólag román családoknál vannak elszállásolva. Járnak
kávéházba és szépen viselkednek, de másokkal mint románokkal nem igen érintkeznek.
Vasárnap délben a román katonazenekar a főtéren játszott nagy publikum előtt. A bevonuló
csapat trén nélkül jött és nem sok élelmet hozott. A városról való elutazást még passierseinhoz
se kötik.
Kedd reggel a marosvásárhelyi városi tanácshoz Szászrégenből távirat érkezett,
amelyben Genersiu ezredes, a brigád parancsnok a 13. hadtesttől felszólítja a polgármestert,
hogy a megbeszélések végett azonnal utazzék Szászrégenbe, az esetleges elmaradást, a román
hadsereg iránti engedetlenségnek fogja tekinteni. Nagy Imre polgármesterhelyettes – Marthy
polgármester beteg – Oroszlány Endre főjegyzővel és egy magyar, egy román nemzetőrrel
délelőtt automobilon Szászrégenbe utazott.
Délelőtt 11 órakor jelentették, hogy Gernyeszegről lovasjárőrök indultak
Marosvásárhely felé. A szentgyörgyi vámnál magyar és román nemzetőrség várta az érkezőket,
Megbeszélés a román katonai parancsnokság és a Nemzeti Tanács között.= Csíkvármegye, 1918. december 8.
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hogy őket fogadja és a laktanyába kalauzolja.
Délelőtt 12 óra előtt 15 lovasjárőr vonult be legelsőnek a Szentgyörgy utca felől egy
tiszt vezetése alatt, aki a postára ment és a főnököt kereste. Egy óra tájban többszáz gyalogos
követte őket zeneszóval és ezzel Marosvásárhely megszállása kezdetét vette.”289
Kolozsvárról így látták a Maros parti város megszállását:
„Tegnap reggel egy tehervonattal többen érkeztek Marosvásárhelyről, akik átélték a
román csapatok bevonulását és több román katonával volt alkalmuk beszélgetni. Előadásuk
szerint a román hadsereg szánalmas állapotban van. Egy zászlóalj 200 emberből áll és egy
zászlóalj volt összesen, amely bevonult Vásárhelyre.
Tegnap reggel 1000 ember és egy üteg részére csináltak szállást. A román katonák előadása
szerint az újabb csapatok tegnap reggel érkeztek és tábornok a parancsnokuk.
A román katonák mindenütt azt hangoztatják, hogy nekik elég volt a katonáskodásból.
Kijelentették, hogy itt nem maradnak és akármi is lesz a parancs, karácsonykor haza megy az
egész társaság. A tisztek folyton azt hangoztatják, hogy nem mint megszálló csapat, hanem
mint rendcsinálók jönnek az itteni román Nemzeti Tanács hívására.
Szegényes, lerongyolt felszerelésükben valósággal megbámulták a nemzetőrök egy
csapatát, amely új felszerelésben, nagyszerű mondurban a legnagyobb rendben dalolva vonult
végig a város főutcáján.
A marosvásárhelyi román Nemzeti Tanács természetesen csatlakozott a bevonuló
csapatokhoz. A rendet azonban a magyarokkal együtt tartják fenn és a járőrök egy magyarból,
egy románból és egy oláhból (így különböztetik meg a romániai románokat) vannak
összeállítva.
A vasutat, a postát birtokukba vették ugyan, de azért az elutazás szabad. Több
értelmesebb altiszttel beszélgetést folytattak, s megkérdezték, hogy tudja-e azt hogy
Magyarország köztársaság lett és hogy mindenkinek megvan a teljes szabadsága. Az altisztek
azt mondották, hogy Románia is köztársaság lesz.”290
A Székelyföldet megszálló román katonák siralmas öltözetben voltak. Legtöbbjüknek
rendes lábbelije sem volt. Erről tanúskodott a következő eset: „a marosvásárhelyi román
csapatok parancsnoka magához hívatta a marosvásárhelyi főkapitányt és kérte, szerezzen az ő
csapatainak, hacsak mód van rá, 10-12000 pár bakancsot, mert csapatai, mint láthatták, mezítláb
és zsákokba, rongyokba burkolt lábakkal tették meg az utat idáig is.291
Egy ilyen sereget a székelyföldi nemzetőrségek és polgárőrségek könnyen
visszaverhettek volna.
Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Székelyudvarhely elfoglalása
A román hadsereg Erdélyben való előrehaladását befolyásolta a még itt tartózkodó
német hadsereg maradványa. A németek bár aláírták a fegyverszünetet maradék csapataiknak
hazaszállítására csak december elején kerülhetett sor. A Székely Újság tudósítója ezt az
állapotot a következőképpen mutatta be: „A románok – bár nyilvánvaló tervük – egyelőre
számba jövő területet még nem szálltak meg, aminek oka nyilván, hogy e pillanatban még több,
mint százezer német katona áll Erdélyben. A német főhadiszállás Nagyszeben, mely még ma is
a front mögötti város képét mutatja. A német csapatkötelékek magában Nagyszebenben,
továbbá Vesztényben, Nagytalmácson és Fellenbergben várnak elszállításukra, amely három
hét előtt nehezen fejeződhetik be. Ezenkívül a Zsil völgyében 40.000, a Vöröstorony szorosban
pedig körülbelül 60.000 főnyi német sereg áll, rengeteg mennyiségű katonai felszereléssel és
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áruval, melyet mind el kell még szállítani.”292
A német csapatok Erdélyből való kivonása után folytatódhatott a román hadsereg
előrehaladása Székelyföld meghódítására. December 7-én bevonultak Sepsiszentgyörgyre.293Tigoján kapitány vezetése alatt 120 főnyi román sorkatonaság szállta meg Sepsi szék
központját. Ebből 40 ember egy tiszt vezetése alatt a pályaudvart szállotta meg, 80 ember pedig
a várost. A román fegyveres erő emberei — a tisztek kivételével — szerfölött gyengén vannak
felszerelve. Tigoján kapitány ellenőrzés alá helyezte a postát, elrendelte a fegyverek beszolgáltatását, feloszlatta a nemzetőrséget, s az utazást igazolványhoz kötötte. A megszálló
csapatok lefoglalták a katonai raktárakat. A megszálló csapatot a Hungária szállodában
helyezték el. Incidens eddig nem történt, csak az utazó közönség panaszkodik, hogy a kézi
poggyászok átvizsgálása körül kíméletlenül járnak el.294
A Székely Nép tudósítója így mutatta be Sepsiszentgyörgy román megszállását:
Szombaton délután Tigoján kapitány vezetése alatt 120 főnyi román sorkatonaság
szállta meg Sepsiszentgyörgy városát. Ebből 40 ember egy tiszt vezetése alatt a pályaudvart
szállotta meg, 80 ember pedig a várost. A román fegyveres erő emberei – a tisztek kivételével
szerfölött gyengén vannak felszerelve. Tigoján kapitány ellenőrzés alá helyezte a postát,
elrendelte a fegyverek beszolgáltatását, feloszlatta a nemzetőrséget, s az utazást igazolványhoz
kötötte. A megszálló csapatok lefoglalták a katonai raktárakat. A megszálló csapatot a
Hungária-szállodában helyezték el. Incidens eddig nem történt, csak az utazó közönség
panaszkodik, hogy a kézi podgyászok átvizsgálása körül kíméletlenül járnak el.”295
A románok 1918. december 6-án a székely anyavárost is megszállották.
„Szombaton vonultak be a románok Székelyudvarhelyre, – olvashatjuk a Székely
Újságban – egy vadászezred, megfelelő lovasság és tüzérség. A tábornok békét és rendet ígért.
A csendőrség tagjai közül 15 fegyverben maradt, a polgárőrség tagjai fegyvertelenül, mint bizalmi férfiak teljesítenek szolgálatot a román járőrök mellett. Záróra fél 9 órakor. A posta és
távírda magán és hivatalos ügyben szabad. Tilos a politikai jellegű gyülekezés, ellenben
társadalmi, jótékonysági, ismeretterjesztő gyülekezések meg vannak engedve. A Nemzeti
Tanács hetenként egyszer gyűlésezhetik politika kizárásával.”296
Kézdivásárhely sem kerülhette el a román megszállást.
„Csütörtökön városunkba jött egy román hadnagy és az érdeklődőknek elmondta, –
olvashatjuk a Székely Újságban –, hogy legközelebb Csíkmegyéből városunkba érkezik 300
román katona a város megszállására. A hadnagy megtekintette a honvéd laktanyát és annak
kitakarítását kérte, hogy a megérkező katonák elszállásolhatók legyenek. A román hadnagy úgy
mondta, hogy a megszálló csapatnak még csütörtökön este meg kell érkezni, azonban — úgy
látszik a rossz út miatt — még ma sem érkeztek meg.
A város megszállásával kapcsolatosan dr. Molnár Dénes h. polgármester a következő
hirdetményt bocsátotta ki:
Hirdetmény.
Háromszékvármegye Kormánybiztosának 5911—1918. szám alatt folyó hó 7-iki
kelettel kiadott értesítésére a megszálló román csapatok parancsnokának rendelkezése folytán
közhírré teszem, hogy a város minden lakosa a rendőrkapitánysághoz, Bordás Lázár h.
rendőrkapitány kezéhez az általa kiállítandó elismervény fejében 48 óra alatt, de legkésőbb f.
évi december hó 15-én reggel 9 óráig fegyverét (pisztoly, forgópisztoly) és lőszerét
halálbüntetés terhe mellett szolgáltassa be.
Egyben közhírré teszem, hogy a város megszállása után politikai és pártgyűlések és
összejövetelek nem tarthatók.
A katonai leszerelés egyelőre felfüggesztetett.
A németek miatt nem jönnek a románok. = Székely Újság, 1918. december 1.
A románok Sepsiszentgyörgyön.= Székely Újság, 1918. december 8.
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A katonai leszerelés újbóli megkezdése esetén szükséges vasúti utazáshoz megkívántató vasúti
kocsikat a megszálló csapat parancsnoka hatósági kérésre fogja rendelkezésre bocsátani.
Vasúton való utazáshoz a polgármester által kiállítandó és a román katonai parancsnok által
láttamozandó utazási igazolványok szükségesek.
Tengelyen való utazások nincsenek igazolványhoz kötve.
Igazolványokért nálam kell jelentkezni.
Kávéházak, éttermek, üzletek eddigi szokás szerint tartandók nyitva. Este 11 órán túl az utcán
tartózkodni tilos.
A megszálló csapat tisztjei és legénysége vásárlásoknál készpénzben fizetnek. Egy korona
nyolcvanöt báni értékkel számít.
Bárminemű szesznek, bármely csekély mértékbeni kiszolgáltatása szigorúan tilos. A tilalom
ellen vétők szigorúan büntettetnek, s a szeszkészletük elkoboztatik.
A lakosság mindennemű rendzavarástól és kihágástól tartózkodjék, mert a megszálló csapat
parancsnoka a személyi és vagyoni biztonságot feltétlenül garantálta ugyan, de kifejezést adott
annak is, hogy katonáinak bántalmazása, megtámadása, vagy rendeleti végrehajtásának
megtagadása súlyos következményekkel fog járni. Meg vagyok győződve afelől, hogy a város
minden lakója tartózkodni fog minden oly cselekménytől, vagy mulasztástól, mely tilalomba
ütközik.
Kézdivásárhely, 1918. december 12.
A városi tanács: Dr. Molnár Dénes, h. polgármester
A Székely Újság szerkesztője tanácsokat is adott Kézdivásárhely lakóinak a román
megszálláshoz kötődő miheztartás kérdésében: Mi a teendőnk a román megszállással
kapcsolatosan?
Először az, hogy ne fogadjuk az érkezőket, mint ellenséget, mert most a megszállásra nem mint
ellenség jönnek.
Másodszor igyekezzünk az adott helyzetbe beleilleszkedni. Kultúrnemzethez illően
tartózkodjunk minden rendzavarástól, merénylettől s bármilyen cselekedettől, mely a megszálló
hadsereg jogos megtorlását vonná maga után. Mindig arra kell gondolnunk, hogy bármi
történjék is, sokáig ez az állapot nem tarthat. Néhány hónapig kell csak elszenvednünk a háború
következményét, hogy aztán végképpen kisüssön fejünk felett a béke és nyugodtság csodás
fényességű napja.
De van egy harmadik kötelességünk is. Egy pillanatra sem szabad kishitűségből eredő
elfásultsággal félbehagynunk mindennapi munkánkat. Ezzel most már nem magunknak és
családunknak tartozunk, hanem a hazánknak. Magyarországnak a léte függ attól, hogy most
minden magyar megtegye kötelességét, hogy itt egy pillanatra meg ne álljon a munka hatalmas
gépezete. Minden munkában eltöltött órával a honmentés érdekeit szolgáljuk. Csak így tudjuk
átélni majd e megszállás nehéz napjait.
Végigszenvedtük a háború borzalmait, ezt az utolsó, talán nem olyan keserű labdacsot még le
kell nyelnünk. Az igazság, amit Solf német külügyi államtitkár világgá kiáltott, reánk
magyarokra is áll: Minket ideig-óráig le lehet igázni, de ez a nép nem szűnik meg élni és jogait
követelni!”297
A román hadsereg nemcsak Székelyföldet és a békeszerződés által kijelölt demarkációs
vonalig szállta meg Erdélyt, hanem a románok által követelt vármegyéket is hatalma alá akarta
kényszeríteni.
A Székely Újság szerkesztője így érzékelte a román megszállás gyorsaságát: „A román
csapatok gyors iramban vonulnak Kolozsvár felé. Marosvásárhelyt már megszállották és most
Erdély régi székvárosának földjét készülnek taposni. Felvonulási útjukból felismerhető a
céljuk. Gyorsan megrohanták a magyar vidékeket, hogy a behívott korosztályok bevonulását
megakadályozzák és most Kolozsvár megszállásával az erdélyi részek fővasúti vonalát és
legfontosabb vasúti gócpontját akarják birtokukba keríteni.
297
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A felvonulás tehát szokatlan lázzal és izgalommal történik. Nem úgy jönnek, mint azok
a csapatok, amelyeknek a fegyverszüneti szerződés feltételei szerint joguk van ideiglenesen
magyar területre bevonulni. A sietés célja nyilvánvaló. Katonai erővel akarják alátámasztani; a
gyulafehérvári román nemzetgyűlés határozatát. Ezzel azonban elárulják azt is, hogy gazda
nélkül csinálták a számítást. Az elszakítani célzott huszonhat vármegye lakosságának többsége
tiltakozik – nem csak az elszakítás, de a megszállás ellen is.”298
A románok engedélyt kaptak az antant hatalmaktól a demarkációs átlépésére. Így az
erdélyrészi főkormánybiztosság utasítást kapott a magyar kormánytól, hogy az antant
főparancsnokság intézkedése alapján a románok a demarkációs vonalon innen, mint fontos
stratégiai pontot, megszállhatják Székelykocsárdot és Kolozsvárt is. A budapesti kormány
részéről szégyentelenül állították, hogy „a román csapatok nem mint hódítók vonulnak be
Kolozsvárra, hanem mint az antant hadsereg részei hajtják végre a megszállást arra az időre,
míg francia csapatok érkezhetnek Kolozsvárra. A fegyverszüneti szerződés értelmében a
stratégiailag fontos pontokon, amelyeket meg fognak szállani, jogunk van fegyveres erőt
tartani.”299
1919. január 10.-én a kolozsvári főkormánybiztosság megállapodott a román
parancsnoksággal, hogy a románok megállanak azon a határvonalon, amelyekig eddig
eljutottak. Kijelöltek egy semleges zónát, melyet franciák szállnak meg, a semleges zónán túl
pedig magyar csapatok tartják fenn a rendet. Úgy tűnt, hogy a román megszálló csapatok
határvonalának szélső pontjai Kolozsvár, Déva és Nagybánya. A kortársak abban
reménykedtek, hogy a románok nem szálljak meg Nagyváradot és Aradot. 300
Az antant hatalmak színeiben megjelenő román hadseregnek Erdélybe való bevonulását
meg kellett volna akadályoznia Károlyi Mihály kormányának. A magyar népköztársaság
rendelkezésére álltak a november hónap folyamán besorozott újoncok és a nemzetőrség tagjai,
akik megvédhették volna Erdély területét. Ők azonban 1918. december 1-én a belügyminiszter
rendeletével feloszlatták a nemzetőrséget Magyarország szerte, s ezzel megfosztották az
országot az önvédelem lehetőségétől. A gyergyószentmiklósi Nemzetőrség, 1918. december17ig teljesített szolgálatot. Mivel a nemzetőrség követelte a korrupt városvezetés visszaéléseinek
a kivizsgálását, a helyi tisztségviselők a román hadsereggel együttműködve, felszámolták.301
A székely városok elöljárói, nemzeti tanácsai, nemzetőrségei, polgárőrségei meg tudták
volna akadályozni a román katonai megszállást. A nemzetőrségnek és a polgárőrségnek a
tagjainak többsége a frontot megjárt, harcedzett katonák voltak. Fegyverekkel is rendelkeztek.
Károlyiék azonban azt sugallták nekik, hogy ne tanúsítsanak ellenállást, mert a románokkal
való szembeszállásuk hátrányosan befolyásolná magatartásuk a békekonferencián. Pedig
érvelhettek volna a belgrádi megegyezéssel, mely szerint a Károlyi Mihály és Franchet
d’Experey közötti tárgyalások során a francia csapatok megszállásáról volt szó a demarkációs
vonaltól délre eső területeken és a szerintük stratégiainak vélt helyeken, nem a román hadsereg
területfoglalásáról.
Cseh és szerb foglalások Észak Magyarország területéből
Délen és északon is katasztrófálissá vált a Károlyi-Jászi vezette Magyarország helyzete.
A csehek és a délszlávok a románokhoz hasonlóan antant színekben szállták meg Észak- és
Dél-Magyarországot. A Székely Újság szerkesztője a következőképpen látta a Károlyi
kormánynak a csehekkel, a szerbekkel, horvátokkal és szlovénokkal való viszonyának az
alakulását: „A csehek befejezett tények elé akarják állítani az ententet, amire az entente — maga
A megrohant Erdély.= Csíkvármegye, 1918. december 8.
Kolozsvár városát megszállja az antant.=Székely Újság, 1918. december 25.
300
A román csapatok nem vonulnak tovább. = Székely Újság, 1919. január 12.
301
A gyergyószentmiklósi nemzetőrség feloszlása.= Csíkvármegye, 1918. december 22.
298
299

142

siet a befejezett tényeket a cseheknek prezentálni. Miután Vyx alezredes párizsi parancsra
minket a csehek elleni további fegyveres ellenállástól eltiltott, a cseh-tót állam Pozsonytól
Ungvárig átveszi az impériumot nyolc megyében teljesen, nyolc másik megyében pedig
részben. A bécsi vasúti vonal előreláthatóan a mienk marad. Szóval még az előzetes
békekonferencia előtt kapták meg Parizsból a cseh-tótok azt, amit Hodzsa Milán prágai
delegátus követelt Jászi Oszkár nemzetiségi minisztertől.
Seregeinket vissza kell vonnunk, ezzel szemben a cseh-tót hadsereg, amelyet most már
hivatalosan reguláris entente hadseregnek ismernek el, szóval a cseh-tót hadsereg meg fogja
szállni Magyarország vegyes nyelvű vidékét és itt új demarkácionális vonalat fog vonni. Ezzel
a hatalmi aktussal kapcsolatban a prágai kormány egy apodiktikus hangú, ultimátumnál jóval
szigorúbb közleményt ad ki, amely a Párisban időző cseh külügyminiszterre, Benesre való
hivatkozással kijelenti, hogy Károlyi a fegyverszünetet hamis módon értelmezte, hogy a
belgrádi fegyverszünet nem ismerte el Magyarország integritását, viszont az entente elismerte
a cseh-szlovák államot és — így folytatja a rabulisztika — ilyen módon Magyarország
integritása tényleg és jogilag már nem áll fenn. A cseh kommüniké még közli azt is, hogy
a volt monarchiára vonatkozóan az érvényes és kötelező tárgyalásokat Versaillesben tartották
meg. Az utóbbi kijelentés csak megerősíti az első naptól táplált félelmünket és gyanakvásunkat.
Most diplomáciailag látjuk bebizonyítottnak, hogy a végleges béketárgyalás csak formaság
lesz.
Folytatódik Magyarország részleges megszállása. A szerbek elcsapták a magyar
kormány bácskai kormánybiztosát és Bácsbodrog vármegyének, Zombor és Újvidék
városoknak a szerb impérium alá való tartozását kimondták. Megjegyezzük, hogy Bácsbodrog
megyében a lakosság kisebbsége szerb, a többség magyar, sváb és bunyevác. Ami itt történik,
az egyszerűen dúsgazdag termőföld annektálása, minden kontradiktórius béketárgyalás nélkül,
nem pedig a népek önrendelkezéséről szóló elvek érvényesülése. És már nem is csodálkozunk
azon, hogy ezek a céltudatos hódítók, a szerbek fogadalmat vettek ki a bácskai magyar
tisztviselőktől. A fogadalom szövege ez: „Becsületszavamra fogadom, hogy hivatalommal járó
kötelességeimet híven és lelkiismeretesen fogom teljesíteni.” Híven és lelkiismeretesen ...
Ártalmatlan formula, ártalmatlan tudniillik addig, ameddig az okkupáló hatalom úgy értelmezi.
Hűség és lelkiismeret ma még csak a rendhez való ragaszkodást jelenti, de holnap már a rend
jelenteni fogja a monarchikus érzés, a Karagyorgyevics-ház iránti hűséget. És jaj lesz annak,
aki ellene vét.
És hogy a jugoszláv hódítási vágy képe teljes legyen, a szerb királysággal együtt
horvátok és szlovének megszállták a Muraközt és Muraközön hatalmukba kerítették a
közhivatalokat. De ez még mindig nem elég. Csáktornyai jelentés szerint a szlovének Vas-, és
Zala vármegyéket a Rába és a Mura folyóig akarják megszállni, erőszakos aktusukban biztosan
arra a pár vend községre hivatkoznak, amelyek az egyébként színmagyar nyugati határ szélein
vannak és amelynek lakossága kétségkívül hű, a köztársasági magyar hazához. Alapjában véve
itt nincs másról szó, mint az éhező szlovén nép számára való erőszakos gabona rekvirálásról.
Minket éheztetnek, hogy ők jóllakhassanak..302
A Székely Hadosztály
Nem mindenki vállalta az antant hatalmaknak való feltétel nélküli behódolást. A
Kolozsváron székelő Erdélyi Katonai Kerület parancsnoka Kratochvil Károly ezredes, Apáthy
István Kelet-Magyarország kormánybiztosával együtt nem értett egyet a Károlyi-kormány
megalkuvó, a magyarság érdekeit akaratlanul is eláruló politikájával. Tudták, hogy a románok
túl fogják lépni a demarkációs vonalat, és hadseregük meg fogja szállni az általuk követelt 26
magyar vármegye területét. Ezért az önvédelem megszervezésére törekedtek. Erdélynek a
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románok által még meg nem szállt területeinek a védelmére önkéntesekből álló hadsereg
megszervezésére törekedtek.
1918 novemberében az összes reguláris magyar haderő alig közelítette meg 30.000 főt.
Erdélyben néhány száz főnyi katonaság állomásozott. A Kolozsváron székelő Erdélyi Katonai
Kerület parancsnoka Kratochvil Károly ezredes volt, aki Apáthy Istvánnal, KeletMagyarország kormánybiztosával nagyobb létszámú katonaság fölállítását kezdeményezte
Erdély védelmére.
Székelyföldön Werbőczy Kálmán főhadnagy és még néhány tartalékos tiszt toborzott.
A Budapesten székelő, a Jancsó Benedek vezette Székely Nemzeti Tanács szintén arra szólította
fel a székely katonákat, hogy készüljenek az ellenállásra.303 Az így került néhány száz fő alkotta
a későbbi, Kratochvil vezette Székely Hadosztály alapját, mely később közel 10.000 főre
növekedett. A Székely hadosztály nevet Festetics Sándor hadügyminisztertől kapták, aki 1919
januárjában nevezte el így az alakulatot.
A „Székely Különítmény” magja a Károlyi-kormány által föloszlatott kolozsvári
nemzetőr zászlóalj volt, melyhez a brassói 24., a marosvásárhelyi 22., a nagyszebeni 23., a dési
31. s a kolozsvári 21. gyalogezred legénységét toborozták. Gerincét a 39. gyaloghadosztály
olasz frontról 1918 novemberében hazatért, a magyar határok védelmét vállaló katonák
alkották.
Az első székely önkénteseket Kolozsváron helyezték el a Honvéd utcai laktanyában, ahol
pokoli állapotok fogadták őket. A feldúlt, kifosztott körletek olyan rendetlenek, mocskosak
voltak, hogy az önkéntesek 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 főterét és fontosabb utcáit. Erőt
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 provokátorokkal, akik székelynek kiadva magukat folytatták
a „forradalmat”, hatalmaskodtak, garázdálkodtak, megpróbálták lejáratni az önkénteseket.
Szükségessé vált, hogy a székelyek megkülönböztető jelvényt viseljenek. Sárga Kristóf rőfös
Deák Ferenc utcai üzletében fehér anyagot vásároltak, amelyből szalagokat vágtak és a Lyceum
Nyomdában rájuk nyomták a feliratot: „Székely Zászlóalj”, körbélyegző is került a jelvényre,
a hamisítás elkerülése céljából. A festék kiválasztása a nyomdában nehezen ment, két szín állt
rendelkezésre a fekete és a piros. Az előbbi kátrányos anyag volt, amely maszatolódott a
szalagon, utóbbit pedig túlzottan „szocialistának” találtak, így aztán a kátrányos feketével és a
pirossal vöröses barnát kevertek, ez a szín került az első jelvényekre.
A tisztek szerették volna a székelyeket elkülöníteni attól a szellemtől, amely a kincses várost
belengte. Igyekeztek megóvni a legénységet a provokációktól és önmaguktól, természetükből
fakadó hirtelenségüktől, ezért határozták el, hogy a város kívül eső részén lévő Fellegvár
barakkjaiban helyezik el őket. Az áthelyezésre vonatkozó parancsnak nem örült a legénység. Az
utasítást meg kellett magyarázni nekik. A tisztek közül sokan ismerték a székely ember természetét,
hiszen többen közülük valók voltak. Egy székely tiszt, Székely Lajos ötlete oldotta fel az átköltözés
körüli feszültséget, aki ennyit mondott - a parancs magyarázatául - a katonáknak: „Fiúk! Akié a
Fellegvár, azé Kolozsvár”. A tömör érvelést a legénység elfogadta. A fellegvári barak tábort –
mivel a város külső részére esett és meredek úton lehetett feljutni – a „forradalmárok” nem dúlták
fel, nem fosztották ki, még a kályhák is megmaradtak. Itt folytatták a tisztek az önkéntes alakulat
feltöltését, felfegyverzését, kiképzését.
A Kolozsváron tartózkodó székelyekből megalakult az első székely zászlóalj. Az ideiglenes parancsnok Zágoni István lett, majd tőle Berde Gábor őrnagy vette át a parancsnokságot.
Később a már Kolozsváron ezreddé szervezett alakulat elöljárójának Nagy Pál ezredest
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nevezték ki. December elején sorban érkeztek a vonatok Kolozsvárra, később jöttek, ahogy
tudtak Csíkból és Háromszékből az önkéntesek. Felszerelésük és felfegyverkezésük nem ment
könnyen. Ruházattal a székelykocsárdi raktárakból el tudták látni az alakulatot, fegyvere
azonban még karácsony előtt is csak a legénység felének volt.
Ahogy 1918-ban érzékelték a magyar katonai egységeknél, úgy a Székely Zászlóaljnál
is a legnehezebb feladat a legénység fegyelmezése volt. Néhány hét alatt tehát bekövetkezett
az, amire Kratochvil ezredes számított. A kiváló egyéni tulajdonságokkal bíró, erősen impulzív
székelyek, fegyelmezett, önfegyelmező katonai egységeket alkottak, amelyekben még a
katonatanácsok bomlasztó befolyásának érvényesítésére hivatott bizalmi férfiak is a fegyelem
és rend megteremtését támogatták.304
A Katonatanács és a kormányzat akadályozta szervezésüket és ellátásukat.
A Székely Hadosztály nem tudta megállítani a román megszálló csapatok
előrenyomulását a Maros vonalától. A román megszállást Erdélyben csak késleltetni tudta.
Jelentős sikerének számított az, amikor Fox Aurél százados mozdonyból, gépfegyver- és
ágyúskocsiból álló páncélvonatot foglalt le december 13-án, s ezzel megmentették a Brassóból
érkező adóhivatal és postatakarékpénztár pénzét. Kolozsvárnak a románok általi december 24i megszállása után a Székely Hadosztályt december 25-én a kincses várostól nyugatra helyezték
el, majd a Szinérváralja-Szilágysomlyó-Csucsa-Vaskoh vonalra húzódott vissza.
A március 21-i kommunista államcsíny után a Forradalmi Kormányzótanács a Székely
Hadosztály 13.000 katonáját megbízhatatlannak tartotta, ellátásukat akadályozta. A Székely
Hadosztály csapategységeit április 16-án Tasnád, majd Nagykároly környékére vonták vissza.
Az április 16-i román támadással a Székely Hadosztály két tűz közé került, mivel a vörös
katonák a politikai megbízottaikkal együtt szétfutottak. A behatoló román csapatok foglyokat
nem ejtettek. Akit katonáik életben hagytak, azt a román lakosság meggyilkolta. Kratochvil
ezredes seregével nem csatlakozott a Tisza vonalánál álló Vörös Hadsereghez. A Székely
Hadosztály hátraküldött vonatait és a vonatőrző székelyeket április 19-én Debrecenben és
Nyíregyházán a vörösök megtámadták, a vonatanyagokat elrabolták, a székely katonákat
lefegyverezték és letartóztatták. Emiatt a Székely Hadosztály parancsnoksága megszakította a
további összeköttetést a hadügyi népbiztossággal.
A harcolva visszavonult, kimerült csapat, kb. 5000 katona az antant április 25-i
fegyverszüneti ajánlatára, április 27-én Demecsernél letette a fegyvert a tizenötszörös túlerőben
lévő románok előtt. A fegyverletételi megegyezés ellenére, mint foglyokat, kirabolták őket.
Brassóba, onnan Fogarasra és Craiovába hurcolták, mint rabokat. Fogságukból június végén
nagyrészt csak gatyában szabadultak.
Az 1150 fős Verbőczy-féle kolozsvári nemzetőrök, és a 2. zászlóalj kb. 500 fős
lovassága és tüzérsége visszavonult, ők alakították meg a Székely Dandárt, melynek egységei
a Nemzeti Hadsereg részeként 1919. november 16.-án bevonultak Budapestre.305
Összefoglaló Erdélynek, Partiumnak és a Bánságnak a román csapatok általi
megszállásáról
1918. november 26.-ától a román hadsereg 1. és 7. hadosztálya megszállta Székelyföldet
és előretört a Maros vonaláig, mely az antant és Magyarország képviselői által november 13án Belgrádban elfogadott demarkációs vonalat jelképezte. Az antant hatalmak részéről Franchet
d’Esperey román kérésre 1918 decemberében megadta az engedélyt a román hadseregnek az
Erdélyi középhegységig való előrenyomulásra, ami Apafi Mihály korában az Erdélyi
304

Gottfried Barna: i.m. 61-64.
Kratochvil Károly: A székely hadosztály 1918-1919. évi bolsevikellenes és ellenforradalmi harcai a székely
dicsőségért. Budapest, 1938.: Koréh Endre: A székely hadosztály és dandár története 1918-1919. I. Szenczi Kiadó,
Budapest, 1922. Jancsó Benedek: A román irredentista mozgalmak története. Bocskay Szövetség, Budapest, 1920.
305

145

fejedelemség nyugati határát képezte. A franciák tehát a demarkációs vonalat
meghosszabbították, s ezzel egyoldalúan megszegték a belgrádi magyar-antant szerződést.
Utasították a Károlyi kormányt Kolozsvár katonai kiürítésére. A hadügyminisztérium
december 20-i komünikéje közölte: „Kolozsvár katonai kiürítését elrendelték. A várost román
csapatok szállják meg.”306 A közleménnyel egyidőben a román katonai alakulatok megszállták
Nagyenyedet, Székelykocsárdot és Dést.307
A franciák magyarokkal szembeni rosszindulatú, románokat pártoló magatartásáért „a
magyar fegyverszüneti bizottság, melynek feladata esetről esetre Vyx alezredessel tárgyalni, a
francia bizottságtól tapasztalt rideg bánásmód miatt, hogy nem válaszolt, továbbá a francia
bizottság önkényes rendelkezése miatt, mellyel a külföldre szánt táviratokat kezelik, annyira
elkeseredett, hogy ma kinyilatkoztatta lemondó szándékát.”308
Ebben a tragikus helyzetben a magára maradt erdélyi magyarság a Gyulafehérvárihoz
hasonló nemzetgyűlést szervezett a románok által még el nem foglalt Kolozsváron. „Az erdélyi
nemzeti tanács folyó hó 22-ére – olvashatjuk a Székely Népben megjelent felhívásban –
Kolozsvárra nagygyűlésre hívta meg annak a 26 vármegyének Magyarország területi
integritásához és állami egységéhez ragaszkodó lakosságát, amely 26 vármegyének román
lakossága nevében a december 1-én Gyulafehérvárott tartott román nemzetgyűlés kimondotta,
hogy Romániához kíván csatlakozni. Ez a meghívás szól Erdély összes nem román lakosaihoz.”
A nagygyűlés meghirdetésével kapcsolatban a székely lap újságírója feltette a kérdést: „Hogy
a román megszálló csapatok parancsnoksága megengedi-e a kolozsvári nagygyűlésre való
utazást, még nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy az elnyomónak hirdetett Magyarország
kormánya nemcsak megengedte a románoknak a Gyulafehérvárra való utazást, hanem még
külön vonatokat is bocsátott rendelkezésükre…”309
Kolozsváron hiába gyűlt össze kétszer annyi magyar, mint a románok Gyulafehérváron,
hiába követelték Magyarország területi integritását, az erdélyi magyarság önrendelkezésének a
biztosítását, az antant hatalmak Franciaországgal az élen, mindent elkövettek a románok által
követelt 26 vármegye román katonai megszállásának a biztosítása érdekében. December 23-án
a Károlyi kormányt és az Erdélyi Nemzeti Tanácsot Kolozsvárnak a székely csapatok általi
kiüresítésére kényszerítették. A Székely Nép december 23-i tudósításából megtudjuk, hogy
Kolozsváron, „melyet a székely csapatok legnagyobb része elhagyott nyugalom van.” 310
A székely katonáknak a Kolozsvárról való kivonása a románok számára megkönnyítette
a kincses város elfoglalását.
A román hadsereg részéről a 7. hegyivadász-hadosztály szállta meg Kolozsvárt
december 24-én, míg az 1. hadosztály Gyulafehérvár felé haladt.1919. január 22.-ére a román
hadsereg az új demarkációs vonalig terjedő területet teljesen ellenőrzése alá vonta.
Az 1918. november 28. és 1919. január 22. között a román főparancsnokság hatalmának
biztosítására két újabb hadosztályt küldött Erdélybe: a 2. hegyivadász-hadosztályt
Nagyszebenbe és a 6. gyalogoshadosztályt Brassóba A románok Nagyszebenben létrehozták az
erdélyi román hadsereg egyesített parancsnokságát, melynek élére Trăian Moșoiu tábornokot
nevezték ki. 1919. február 28.-án a párizsi konferencián az Antant nyugatabbra tolta a
demarkációs vonalat. Ez a határ egybeesett a Szatmárnémeti –Nagyvárad – Arad közötti
vasútvonallal. Bár a román sereg nem kapott engedélyt a bevonulásra ezekbe a városokba, az
antant hatalmak részéről jelezték neki, hogy ezeket a településeket Románia meg fogja kapni.
A demilitarizált zóna igen széles volt és Magyarország területéből a Vásárosnamény –
Debrecen – Gyoma – Hódmezővásárhely – Szeged vonaláig terjedt. 1919. március 20-án
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Fernand Vix francia alezredes közölte a magyar kormánnyal, hogy a magyar hadseregnek 1919.
március 23-án meg kell kezdenie a kivonulást a demilitarizált zónából. Károlyi Mihály
kormánya ezt az utasítást elfogadhatatlannak tekintette és lemondott. Magyarországon a
hatalmat 1919. március 21-én Kun Béla és kommunista kormányzata vette át.
Következtetés
Talán kevés népet, államot vert úgy át az évszázadok folyamán Franciaország, Anglia
és az Egyesült Államok, mint ahogy ezt Magyarországgal tették 1918 őszétől 1919 tavaszáig a
népek önrendelkezése szellemében. Kettős mércével mértek: a románok, szerbek, csehek,
szlovákok esetében, nemcsak az önrendelkezést vették figyelembe, hanem ezeknek az új
utódállamoknak kizárólag, vagy döntő többségben magyarok által lakott területeket
ajándékoztak. Ilyen volt többek között Székelyföld is.
Wilson amerikai elnök szóba sem akart állni a magyarok képviselőivel. 311 A korabeli
hírügynökségek október 30-án éjjel 11 órakor jelentették: Wilson hivatalosan visszautasítja
Andrássy jegyzékét azzal, hogy nem hajlandó vele szóba állani.
Ferdinánd román király felesége az angol Mária királyné volt, aki minden törvénytelen
és erkölcstelen utat kijárt a román érdekek érvényesítéséért.
A francia politikusok és tábornokok nemcsak összejátszottak a román politikai és
katonai vezetéssel, de embertelen módon átverték Károlyi Mihályt, Jászi Oszkárt és Linder
Bélát a belgrádi fegyverszüneti szerződés aláírásakor és érvényesítésekor. A demarkációs határ
létrehozása lehetővé Székelyföld és Dél-Erdély román katonai megszállását. Bár abban
egyeztek meg, hogy a franciák szállják e területeket, helyettük azonban megjelentek a románok.
A demarkációs határ kétszeri megváltoztatása lehetővé tette a románok számára egész Erdély,
Partium és Bánság katonai megszállását.
Magyarország területét már 1918 végén és 1919 elején szétosztották az utódállamoknak,
azzal, hogy biztosították számukra az általuk igényelt területek megszállását és közigazgatásuk
megszervezését. A trianoni béke csak megpecsételte Magyarország területe kétharmadának a
számukra való kiszakítását.
A székelyek bíztak Károlyi Mihályban és az Országos Nemzeti Tanácsban. Bizalmuk
kinyilvánították mind a budapesti nagygyűlésen, mind a marosvásárhelyi székely
nemzetgyűlésen, amikor tiltakoztak az erdélyi és a magyarországi románok elszakadási
törekvéseivel szemben. Talán ennek a túlzott bizalomnak volt köszönhető, hogy nem vállalták
az ellenállást a Székelyföldet is megszálló román csapatokkal szemben. A székelyek kis
csoportja, ha későn is, de Erdély nyugati területeit próbálta védeni. A székely hadosztály igen
komoly hadi sikereket érhetett volna el, ha a magyar kormány részéről a szükséges támogatást
megkapta volna, ha segítették volna létszámának emelésében és ütőerejének fejlesztésében. A
székely hadosztály frontja a Királyhágó körüli térségben ki tudott tartani, s ellent tudott állni a
túlerőben lévő román támadásnak, főleg Csúcsa és Hadad környékén.
A székelyek felismerték a románok gyulafehérvári gyűlésének magyarellenes jellegét. Azt,
hogy ezzel a demagóg kiáltvánnyal akarták legitimizálni a román hadseregnek Erdély elleni
hadüzenet nélküli támadását. Vákár P. Arthur december 1-i kiáltványa, a sepsiszentgyörgyi
főszerkesztő helyzetértékelése és a marosvásárhelyi nemzetgyűlés kiáltványa érzékeltették a
legpatetikusabban az ellentétet a román hódítás zsarnoki jellege és az erdélyi magyarság
demokratikus értékei között.
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