
légám és szerzőtársam nálam sokkal 
ambiciózusabb. Mindig lökött valaki 
egyet ezen a szekéren, így lett könyv 
belőle.”

A kötet szerkezete

A két szerző a román irredentizmus 
történetének vázlatával és Székely-
föld az 1918-as megszállás előtti idő-
szakának taglalásával indítja a kötet 
anyagát. A továbbiakban foglalkoz-
nak az 1918-as katonai szervezés kér-
déseivel (az elhíresült „Nem akarok 
többé katonát látni” kijelentéssel és 
ennek következményeivel), feltárják 
az összefüggéseket, majd a Székely 
Hadosztály konkrét története követ-
kezik, a toborzás, az első összecsapá-
sok, a hosszú ellenállás a románokkal 
szemben a csucsai szoros környékén. 
Részletes leírást olvashatunk az 1919. 
április 16-ai román támadásról és an-
nak folyományairól, amikor a Székely 
Hadosztály le kellett tegye a fegyvert. 
Azt is részleteiben elemzik, hogy mi-
ért kellett letenni, és miért nem csat-
lakozott a Vörös Hadsereghez vagy a 
Tanácsköztársaság csapataihoz. De 
foglalkoznak a könyvben az alaku-
lat utóéletével, a fogság történetével, 
majd a Magyarországon több évtize-
dig működő bajtársi egyesület törté-
netével. Két személyről emlékeznek 
meg részletesen, Kratochvil Károlyról, 
a parancsnokról, illetve Vén Zoltánról, 

egyik vezető katonatisztről, aki szin-
tén egy szimbolikus alakja volt a Szé-
kely Hadosztálynak.

Az elfelejtett parancsnok

Ezzel a címmel írt könyvet Domon-
kos László Kratochvil Károly életé-
ről, amely 2010-ben jelent meg, és 
amelyhez Nagy Szabolcs írta az elő-
szót. Jelen kötetben is ő mutatja be 
a parancsnokot. Kérdésünkre, hogy 
ki is volt Kratochvil Károly, a törté-
nész-levéltáros elmondta, sok vita volt 
személye körül, árulónak kiáltották 
ki. A hadtörténelemnek egy bizonyos 
szegmense beszélt róla, de a fősodor-
ból kikerült. „Szokványos” főtiszt lett 
volna a Monarchia hadseregében, ha 
nem alakul úgy a sorsa, hogy először 
Erdély katonai kerületi parancsnoka 
legyen, majd ezzel párhuzamosan a 
38. hadosztályé is, amely később Szé-
kely Hadosztály lett.

„Gyakorlatilag szokványos kato-
natiszti pályát futott be egy pár érde-
kességgel. Az egyik ilyen az volt, hogy 

1909-től a magyarországi Habsbur-
gok mellett volt házitanító. Azt nem 
nagyon tudjuk, hogy miért, mert egy 
aránylag ismeretlen, semmiképp sem 
kiemelkedő családból származott. Va-
lószínűleg nagyon jó pedagógus volt, 
már a Ludovikán is tanított, illetve a 
pécsi hadap ród-iskolában, és lehet, 
hogy emiatt emelték ki. A család mel-
lett öt évet töltött az első világháború 
kitöréséig, ami azt jelenti, hogy a ma-
gyar közélet elitje között forgolódott, 
megismerte mindenki, hiszen József 
főherceg fi ainak a nevelője volt. Olyan 
vacsorákon vett részt, olyan társaság-
ban mozgott, hogy utána mindenki 
ismerte a magyar elit tagjai közül. Az 
első világháborúban is jelentős tevé-
kenységet folytatott, a nagyváradi ne-
gyedik gyalogezrednek volt a parancs-
noka, saját kérésére helyezték oda. 
Maradhatott volna a Habsburg család-
nál, és akkor kényelmes beosztása van 
a világháború alatt is. A negyedik gya-
logezred élén volt Galíciában, Isonzó-

nál, és itt is bizonyíthatta rátermett-
ségét. Életének, katonai pályájának 
csúcspontja minden bizonnyal a Szé-
kely Hadosztály élén eltöltött időszak 
volt. A két világháború között nagyon 
hamar nyugdíjazták, utána a közélet-
ben mozgott. Ott is jelentős tevékeny-
séget folytatott, de azért lehet látni 
az iratokból, a különböző források 
alapján, hogy inkább pótcselekvésnek 
tekintette. Ő igazából katonatisztnek 
látta magát, és szomorú volt amiatt, 
hogy ezt a tevékenységet nem folytat-
hatta” – fejtette ki Nagy Szabolcs.

A Székely Hadosztály Egyesület

Az első világháború után létrejöttek 
azok a bajtársi egyesületek, amelyek-
ben az egykori katonák megemlékez-
tek az alakulatokról. Emlékműveket 
állítottak, könyveket írtak, díszvacso-
rákat tartottak, ahol az egykori dicső 
vagy kevésbé dicső eseményekről 
anekdotáztak. A Székely Hadosztály 
Egyesület különbözött az általános 
bajtársi egyesületektől, mivel önszer-
veződő alakulat volt, nem egy monar-
chiabeli, a székelységgel foglalkozott. 
Az emlékműállításon túl egyrészt 
kiemelten foglalkozott a székelység, 
az erdélyi magyarság ügyével szo-
ciális alapon is – tudtuk meg Nagy 
Szabolcstól. „Ha valakik menekültek 
Erdélyből akár a húszas-harmincas 
években is és megkeresték az egye-
sületet, akkor megsegítették őket. A 
második bécsi döntés után részt vet-
tek karitatív tevékenységben, illetve 
még egy kis adminisztratív hivatalos 
tevékenységben Észak-Erdélyben, 
tehát ennyiben mindenképp más az 
általános bajtársi egyesületeknél az ő 
szerepük, történetük.”

Mögéjük álltak és mégsem

Gottfried Barna kiemelte, a hadosz-
tály történetének fontos eleme az ön-
kéntesség – már a kezdetektől fogva. 
„A székely tartalékos tisztek látván a 
Kolozsváron és az országban uralko-
dó állapotokat 1918 novemberében, 
kigondolták azt, hogy bemennek Szé-
kelyföldre, toboroznak, felviszik őket 
Kolozsvárra, felszerelik, feltöltik a ke-
retet, és akkor létezik majd egy fegy-
veres erő, amely képes valamit tenni 

Az 1934-ben, Kocsordon felállított 
Székely Hadosztály-emlékmű
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az ország területi integritásáért. De 
már a megalakulásuktól kezdve a 
létezésért küzdöttek. Voltak pillana-
tok, amikor a politika mögéjük állt, 
beindultak a toborzások, fegyverhez 
és ellátmányhoz jutottak. De aztán 
gyorsan leállították őket, tehát a kor 
politikai viszonyainak megfelelően 
változott ez a történet. A hullámvöl-
gyek hosszabbak lettek, a politika 
nem állt egyértelműen a had osztály 
mellé. Ilyen viszonyok között nem 
válhatott olyan katonai erővé, amely 
képes lett volna a jól felszerelt, Er-
délyben felöltöző, legénységi állo-
mánnyal feltöltődő román hadosz-
tályokat április 16-án megállítani. Ez 
gyakorlatilag képtelenség volt. Min-
denképp a Székely Hadosztály tagjai 
voltak azok, akik felismerték az ér-
dekeiket, és ezen felismerés mentén 
próbáltak meg valamilyen választ 
adni erre a kihívásra. Ez egy katonai 
válasz lehetett volna, hogyha meg-
kapják az egyértelmű politikai támo-
gatást. De ez nem történt meg” – ösz-
szegzett Gottfried Barna.
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