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„ A hátországban egy mara-
déknyi kis sereg hitet tett 
amellett, hogy az élete árán 
is megvédi a szülőföldjét. 

„Nem mondunk le a magyarságról”
A Székely Hadosztály megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelték
• A legendás Kratoch-
vil Károly ezredesről, 
a Székely Hadosztály 
parancsnokáról, illet-
ve magáról a székely 
különítményről, har-
cairól emlékeztek meg 
háromnapos rendez-
vénysorozattal Csík-
szeredában. A Székely 
Hadosztály megalaku-
lásának 100. évfordu-
lóját ünnepelték.

Ö sszetett rendezvénysoro-
zattal adózott a Székely 
Hadosztály emlékének Ma-

gyarország Csíkszeredai Főkonzulá-
tusa, Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatala és a Csíkszéki Mátyás Huszár 
Egyesület. A katonai különítmény 
megalakulásának 100. évfordulója 
alkalmából ugyanis többek között 
kiállítást, könyvbemutatót, színházi 
előadást, valamint fi lmvetítést szer-
veztek a hétvégén Csíkszeredában.

Kiállítás a Székely Hadosztályról

A legendás Kratochvil Károly ez-
redesről, a Székely Hadosztály pa-
rancsnokáról, illetve magáról a szé-
kely különítményről, harcairól szól 
az a kiállítás, amelyet a hadosztály 
megalakulásának 100. évforduló-
jának alkalmából szerveztek meg a 
csíkszeredai Mikó-várban. A tárlat 
pénteki megnyitóján Potápi Árpád 
János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár úgy fogalmazott: 100 
év távlatából, megannyi tragédia 
mellett 1918. utolsó és 1919. első hó-
napjaira mi magyarok, székelyek a 
veszteségek mellett, a szívünkben 
büszkeséggel is emlékezhetünk 
vissza. „A teljes összeomlás szélén, 
mint történelmünk során megany-
nyiszor, a hátországban egy mara-
déknyi kis sereg hitet tett amellett, 
hogy az élete árán is megvédi a szü-
lőföldjét. Ez a kis sereg, a 38. számú, 
későbbi nevén híressé vált Székely 

Hadosztály volt. Ez a különítmény 
egyedüliként tartotta a frontot az 
utolsó pillanatig, 1919 tavaszáig” 
– adott betekintést az államtitkár. 
Hozzátette, a centenárium, az első 
világháború lezárása mellett, emlé-

keztet minket erre a pár hónapos di-
cső korszakra is, arra, hogy egy pár 
ezer főt számláló sereg szembeszállt 
a megszállókkal szülőföldjéért, ősei 
hagyományáért, a családjáért, a 
gyermekeiért, a hazájáért.

„Ma úgy áll a helyzet, hogy nem 
hadsereggel kell megvédenünk a 
szülőföldünket, hanem békés felada-

tokkal, békés feltételekkel. Ma a leg-
nagyobb fegyver a minket körülvevő 
népek tengerében az, ha megőrizzük 
intézményeinket, ha megőrizzük elő-
deink hagyományait, kultúráját, és 
anyanyelvünket. A magyar kormány 

ma is kijelenti, hogy erről a földről 
nem mond le, hiszen az itt élő honfi -
társainkat ugyanolyan teljes jogú 
állampolgárinknak tekintjük, mint 
az anyaországiakat. Nem mondunk 
le a magyarságról, nem mondunk le 
a nemzetrészekről, nem mondunk le 
a történelmünkről sem. Ma nem ab-
ban a korban élünk, hogy országha-
tárokat kell megváltoztatni ahhoz, 
meg tudjuk őrizni a magyarságun-
kat. Kimondhatjuk, hogy véget ért 
a 100 év magány korszaka!” – húzta 
alá Potápi. 

Székelyföld foglalt

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda 
polgármestere felszólalásában arról 
beszélt, hogy sokan és nagyon elhi-
vatottan azon dolgoznak, hogy újabb, 
nem annyira kicsi, és reményeik sze-
rint nem négy évig tartó magyar vilá-
got gyökereztessenek itt meg, és épít-

senek saját magunk és az elkövetkező 
generációk számára. „1918-ban Szé-
kelyföldön azt írta, hogy foglalt. 100 
év után elmondhatjuk, Székelyföld 
városaiban és falvaiban még mindig 
ezt írja, hogy foglalt. Mi foglaljuk ezt 
a földet, úgy, ahogy megörököltük 
másoktól” – emelte ki Ráduly. Majd 
hozzátette, a háromnapos rendez-
vénysorozatuk nem titkolt szándéka 
az, hogy az embereknek, különösen a 
felcseperedő nemzedéknek mutassák 
meg a Székely Hadosztály történetét, 
hogy lássák, „ volt egy ember, akit 
sok ember követett, akik tették a dol-
gukat”. „Nekünk is ezt kell tennünk!” 
– zárta beszédét Ráduly.

A kiállításról

A tárlatot Bene János, a nyíregyházi 
Jósa András Múzeum címzetes igaz-
gatója mutatta be a résztvevőknek. 
Mint magyarázta, az első teremben 
magáról Károly ezredesről, a Szé-
kely Hadosztály parancsnokáról és 
katonáiról szóló ismertetőket lehet 
látni, a második teremben pedig 
a hadosztály csatáit mutatták be, 
illetve tárgyi emlékeket is kiállítot-
tak: láthatóak a katonai kitünteté-
sek mellett többek között a gyalog-
ezred relikviái, katonai kulacsok és 
sok más első világháborús, katonai 
sors hoz köthető tárgy. A tárlat anya-
gát a budapesti Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum, illetve a nagyváradi Ta-
noda Egyesület biztosította.

Könyv a Székely Hadosztályról

1918-1919 vérzivataros hónapja-
it, a magyar katonai helytállás egy 

kevéssé ismert fejezetét ismerhetik 
meg a Székely Hadosztály történeté-
nek olvasói – az e szavakkal ajánlott 
könyv második, bővített kiadását a 
kiállítás-megnyitót követő napon, 
szombaton mutatták be a csíksze-
redai Mikó-várban. Gottfried Barna 
nyíregyházi és Nagy Szabolcs vesz-
prémi történész-levéltárosok hosz-
szas kutatói munkájának eredmé-
nye a Székely Hadosztály története 
című kötet, amelyekben méltatlanul 
elfeledett történelmi eseményeket 
idéztek fel. A tartalmas és tudomá-
nyosan igényes alkotást Illésfalvi 
Péter magyarországi hadtörténész 
méltatta. A Székely Hadosztállyal 
kapcsolatban a hadtörténész két 
dolgot hangsúlyozott ki: a katonai 
teljesítményt és a helytállást, hiszen 
akkor is kitartottak, amikor nem 
volt kétséges a csata kimenetele, 
amikor tudták, hogy közel a vég.

Hiánypótló mű

Potápi Árpád János a könyv kap-
csán kiemelte, hiánypótló műről 
van szó, mert a Székely Hadosztály 
története a közvélemény számára 
nem igazán ismert. A könyvbemu-
tatót követő tudományos ülésszak 
pedig éppen ezt a témát járja körül 
a vele szorosan összefüggő első vi-

Ráduly Róbert: „Mi foglaljuk 
ezt a földet, úgy, ahogy 
megörököltük másoktól”
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A Székely Hadosztályról

A Székely Hadosztály volt a neve annak a katonai egységnek, amelyet 1918. december 1. 
után, az Erdélybe betört román csapatok elleni védekezésként hoztak létre Kolozsváron, 
Lukács Béla nyugalmazott altábornagy kezdeményezésére, a Kolozsvári Hadosztály 
együtt maradt törzséből (38. magyar hadosztály székely katonáiból), amelyhez csatla-
koztak a Kratochvil Károly parancsnoksága alatt Erdélyben szerveződött alakulatok. A 
létszám: 400 tiszt és 4000 közlegény. A 38. hadosztály 1919 januárjában, saját kérésére, a 
Székely Hadosztály nevet vehette fel, majd Székely Különítménnyé nevezték át. Az erdélyi 
fronton az egyetlen jól felszerelt, harcképes magyar katonai erő volt, amely harcolt a 
román hódítók ellen. Az alakulat legnagyobb létszáma 649 tiszt, 12 438 fő legénység, 68 
löveg és egy repülőosztály volt – írja a Wikipédia szabad enciklopédia.
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