
változásai máig ható traumát okoztak 
a nemzet életében. A szereplők és a 
bekövetkezett események mégis olyan 
egyetemes értékeket hordoznak, ame-
lyek átívelnek téren és időn: az élni 
akarás, a küzdeni tudás és a lehetetlen 
legyőzésébe vetett hit kincsét. Példát 
adtak hazaszeretetből és elszántság-
ból, erkölcsi táptalajt nyújtottak mind-
azoknak, akik nem nyugodtak bele a 
megváltoztathatatlanba.”

Másfél évtizednyi kutatómunka

A kötet tehát a Székely Hadosztály 
tagjainak állít emléket. De kikből is 
állt ez a hadosztály? Elsősorban az 
egykori 38. erdélyi hadosztály tagjai-
ból, akik saját kérésre 1919 elején fel-
vehették a Székely Hadosztály nevet 
– magyarázta Nagy Szabolcs, amikor 
a kötet kapcsán beszélgettünk. „De 
a későbbi visszaemlékezők vélik így, 
mert a korban működő katonák nagy 
része tágabb fogalmat értett a Székely 
Hadosztály alatt. Mindazokat a ka-
tonákat idesorolhatjuk, akik az ön-
kéntesekhez csatlakozva próbáltak 
a román támadásnak ellenállni Er-
dély határvonalán, és nyilvánvalóan 

a maghoz, a Székely Hadosztályhoz 
csatlakoztak. Tehát nem csak az egy-
kori 38. hadosztálynak az alakulatai-
ról van itt szó.”

Elmondta, másfél évtizednyi ku-
tatómunka előzte meg a könyv 
megjelenését. Gottfried Barna, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye levéltárá-
nak történész-levéltárosa a hadosztály 
történetének kutatása közben rátalált 
a budapesti anyagok mellett a veszp-
rémi levéltárban őrzött Kratochvil-ha-
gyatékra. Így került a két történész-le-
véltáros kapcsolatba, majd különböző 
tevékenységek mentén alakult ez a 
kutatómunka: készítettek vándorki-
állítást, résztanulmányokat közöltek 
különböző folyóiratokban, konferen-
ciákat szerveztek, illetve előadásokat 
tartottak. 2011-ben látták, hogy ösz-
szegyűlt egy kötetnyi anyag, a könyv 
napvilágot látott, és – ritkaság törté-
nelmi művek esetében – az összes pél-
dány elfogyott. Ezért felkérést kaptak 
egy bővített kiadás elkészítésére. Ám 
időközben újabb adatok, források 
bukkantak fel, így ezek is bekerültek 
a tavaly megjelent, bővített kiadásba.

Könyv születik

Mivel a hadosztály története Szabolcs 
vármegyében ért véget, Gottfried Bar-
na a munkájából adódóan találkozott 
a Székely Hadosztályhoz kapcsolódó 
adalékokkal, forrásokkal. „Ezt min-
dig elmeséltem Pál Antal Sándor tör-
ténész-levéltáros, akadémikusnak, és 
egyszer megkérdezte, hogy miért azt 
kutatom, amivel épp foglalkoztam, 
miért nem a Székely Hadosztály törté-
netét. Érlelődött bennem, hogy el kel-
lene kezdeni, aztán a 2004. december 
5-ei népszavazás volt az, amely után 
eldöntöttem, hogy ezt fogom kutat-
ni. Voltak szép és nehéz pillanatai. 
Például a rendszerváltás előtt a Kra-

tochvil-hagyaték zárolt anyag volt, 
amikor elkezdtem a kutatást, akkor 
még nagyjából rendezetlen is. Voltak 
olyan részei a kutatásnak, amelyek 
nem nagyon vezettek eredményre. A 
legnagyobb hiányosság, hogy a had-
osztály legénységét nem ismerjük. 
Próbáltam utánamenni, hátha a His-
toria Domusokban találok valamit, de 
nem találtam. A hadosztálynak volt 
ugyan irattára, de a románok kezébe 
került. Hogy azt hol őrzik, őrzik-e...
Vannak legendák, de hozzáférni nem 
nagyon lehet” – osztotta meg velünk 
Gottfried Barna.

Hangsúlyozta, a kutatás szépségei 
közé tartozik, hogy fantasztikus em-
berekkel találkozott közben, ugyanak-
kor példamutató és szép önmagában 
a hadosztály története, az elkötelezett 
kiállás a történelmi Magyarország 
mellett, vagy a tiszti kar tagjainak az 
életpályája.

„Az a szépség, amikor a kérdéseid-
re választ találsz a forrásokban. Ez a 
legjobb az egész kutatásban. Az, hogy 
ezt másokkal is megosszam, sokáig 
nem izgatott, azt élveztem legjobban 
az egészben, amikor kutathattam, túr-
tam az írott anyagot és csöpögtek a kis 
csodák. Írni nem szeretek annyira, be-
szédben szeretem megosztani mások-
kal a történeteket. De mégis születtek 
írások, és Pál Antal Sándor elvitt egy 
erdélyi előadókörútra. Akkor még nem 
volt könyv, Molnár Vilmos írónak, a 
Székelyföld folyóirat szerkesztőjének 
köszönhetően megjelent az előadás 
anyaga a Székelyföld folyóiratban. Az-
tán a fegyverletétel kilencvenedik év-
fordulójára létrehoztunk egy kiállítást 
Nyíregyházán. Ez a kiállítás elkerült 
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeumba, és Tamás Sándor, Kovász-
na Megye Tanácsának elnöke mond-
ta, hogy ebből könyv kell legyen. Az 
is számított, hogy Nagy Szabolcs kol-
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láttak napvilágot, a könyv második, 
bővített, javított kiadása a tavaly je-
lent meg a csíkszeredai Gutenberg 
Kiadónál. Ezt mutatták be novem-
berben a Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa, Csíkszereda Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala és 
a Csíkszéki Mátyás Huszár Egyesület 
által, a Székely Hadosztály 100. év-
fordulójának tiszteletére szervezett 
nagyszabású rendezvénysorozat ke-
retében, Csíkszeredában.

Elfeledett arcok és történetek

Illésfalvi Péter úgy véli, az utóbbi 
esztendők legfrissebb kutatásaival 
gazdagodott mű mindazok számára 
megkerülhetetlen, akik 1918/1919 vér-
zivataros hónapjait, vagy a magyar 
katonai helytállás egy kevéssé ismert 
fejezetét akarják alaposan megismer-
ni. „Elfeledett arcok és történetek 
tárulnak elénk e könyv lapjain. Kró-
nikásai egy olyan kornak, amelynek 

x

Kérészéletű seregtest volt az 1918 decembe-
rében szerveződött Székely Hadosztály, még-
is példát adott az egész magyar nemzetnek, 
hogy a legreménytelenebbnek látszó helyzet-
ben is van értelme fegyvert fogni mindannak 
védelmében, amelyért ha kell, halni is érde-
mes – fogalmaz Illésfalvi Péter hadtörténész 
A Székely Hadosztály története című kötet 
előszavában. Egy hadosztály és egy könyv 
születésének nyomába eredtünk.

Székelyek a Nemzeti 
Hadseregben, 1920 
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